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حول بعض ما كتب في تحقيق مناط الكفر في باب الوالء 

 والبراء
 عبدهللا بن صالح العجيري

 

 هجري  6/8/1429 -ميالدي  09/08/2008 تاريخ اإلضافة:

 
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالال  عىالأ رفالرأل اينبيالاء والمر الىين نبينالا محمالد وعىالأ  لال  

 وصحب  رجمعين، رما بعد..

فهالال ا بحالالب كتبتالال  منالال  مالالدة فالالي تحقيالالق منالالاط الكفالالر فالالي بالالاب الالالوالء والبالالراء، والتعىيالالق عىالالأ مسالال لة 

الالا مالالن  ىلعالالا  عىيالال  بع   رفاضالالأ رهالالأ العىالالل ممالالن لهالالل عنايالالة مظالالاهرة المكالالركين عىالالأ المالالقمنين، وَالالد رلطه

بتحقيق ه ه المسالالأ ولهالل بهالا ااتصالام، ومالنهل الكاليخ رعبالدالرحمن المحمالود  والكاليخ رعبالدالع ي  

فا تحسنوه، فقوي ع مي عىالأ خاراجال   -حفظهل هللا ونفع بهل-العبدالىطيف  والكيخ رعىوي السقاأل  

ة عن بعض الكبهات مما ل  صالىة بهال ا البالاب، رجاءل اإلفادة والنفع، وحأ ِّ فيء من اإلفكاالت واإلجاب

وذلالالأ رنالال  َالالد َ الالد ر لالالي ر  رطىالالع عىالالأ جمىالالة مالالن الكتابالالات لالالبعض الف الالالء فالالي مسالال لة الالالوالء والبالالراء، 

ثلاه في المناط المكفر في مس لة المواالة والمعاداة،  وتحرير حكل مظاهرة المكركين عىأ المقمنين، بلحل

الا منهالا َالد جعالأ ذلالأ راج ع الا خلالأ محالض االعتقالاد البالاطن، فالال ك فالرل بمالواالة الكفالار مهمالا فوجدت  بع  

الا بال ، كمالا ال ك فالرل  رظهر الموالي من صالور الالوالء مالا لالل يكالن منال  تصالريح  بمحبالة ديالن الكفالار رو رض 

بمعاداة المسىمين مهما رظهر المعادي مالن صالور العالداء مالا لالل يكالن منال  تصالريح  بالبسض ديالن اإل الال  

ه ا السياق مسال لة مظالاهرة المكالركين ومناصالرتهل عىالأ رهالأ اإليمالا ، فجعىوهالا وكرٍه ل ، ور درج في 

صورة من صالور المالواالة المحرمالة ورجالروا عىيهالا َاعالدتهل تىالأ، فقالالوا بال   هال ه المظالاهرة ال تكالو  

الن ٍ لنصالرت ، رمالا مجالرد مظالاهرتهل  ا مهما تعاظما ما لالل يكالن مالن صالاحبها محبالة لالدين الكفالار وتلمل كفر 

ا بال اتها حتالأ يقالو ل ومناصرتهل ع ىأ رهأ اإل ال  لمصىحة دنيوية يجنيهالا المظالاهر فهنهالا ال تكالو  كفالر 

.  بقىب صاحبها المعنأ الم كور 

 

في بحوثهل تىأ فالي جمىالة مالن اياطالاء العىميالة والمنهجيالة، التالي  -غفر هللا لهل-وَد وَع رولئأ الكتاب 

السالنة والجماعالة فالي هال ه المسال لة، بالأ  روجبا وصالولهل لمثالأ هال ه النتيجالة التالي تمالالف مالا عىيال  رهالأ

 وتمالف ما هل عىي  في مسالأ اإليما  كما  ي تي.

 

 ومن رهل تىأ اياطاء المنهجية:

االَتصار عىأ خيراد ما يع د كالال  الباحالب مالن النقالول وايَالوال رو يالوهل ذلالأ، مالع اإلعالرا   •

خجماعات يتناَىها رهالأ العىالل يحكالو  التا  عن كأ ما يعارض ، ومعىو  لمن َرر في ه ه المس لة ر  ثمة 

فيها كفر المظاهر عىأ رهأ اإل ال ، ولهل عبارات محكمة في هال ا البالاب مالا كالا  ينبسالي لمالن تعالر  

لبحب ه ه المس لة ر  يتجاوزها، وَد ردى صنيع هل ه ا خلأ تصوير القول بالتكفير في مس لة المظاهرة 

بال ، وال يسالتحق ر  يال كر رو يكالار خليال ، واي الور ر  بصورة غير اللقة وك ن  َالول فالاذ دايالأ ال َالالأ 

 يصور ه ا القول ب ن  َول محدث، ورن  َول السالة، ورن  مما يجب مباعدت  ومحاذرت .
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ايا  ببعض كال  العالل واإلعرا  عن بعض، فتجدهل ينقىو  كىمالة لىعالالل فالي ت ييالد مالا ذهبالوا خليال   •

ي عرضو  عن جمٍأ صريحة ل  في التكفير، اال  مالثال مالا من عد  تكفير من ظاهر عىأ رهأ اإل ال ، و

النه فالي تفسالير َولال  تعالالأ:   -رحمال  هللا-ينقى  بع هل مالن َالول الكاليخ عبالدالىطيف بالن عبالدالرحمن  مل ول

له  نهه  نهك له فلهِّنَّ   مِّ له مِّ لَّه  الهيل [، وَول   بحان :  51{ ]المالدة: يلتلول ِّ ول ن و ل بِّاَّللَّ مِّ ا ي قه م  د  َلوه ادُّو ل ال تلجِّ رِّ ي ول وه ِّ اآلاِّ

رل  الولل    ل ول الادَّ هَّ نه حل ال  وا [، وَولال  عال  وجالأ:  22{ ]المجادلالة: مل ينل اتَّمل ال  وا الَّال ِّ ن الوا ال تلتَّمِّ ينل  مل الا الَّال ِّ رليُّهل

يلاءل  لِّ الهك فَّارل رلوه نه َلبهىِّك له ول تلابل مِّ ينل ر وت وا الهكِّ نه الَّ ِّ ب ا مِّ للعِّ ا ول و  ينلك له ه    نِّينل  دِّ مِّ القه ل خِّ ه ك نت له م  اتَّق وا هَّ { ]المالالدة: ول

[ فيتوهمالو  1/474[: رفقد فسرت  السنة، وَيدت  واصت  بالمواالة المطىقة العامة  ]الالدرر السالنية 57

رنالال  يريالالد بالالالمواالة المطىقالالة العامالالة، محبتالال  لالالدين الكفالالار وتمنيالال  لنصالالرت ، معرضالالين عالالن عبالالارات لالال  

المظاهرة تفصأ اإلجمال الواَع فالي هال ه العبالارة كقولال  رحمال  هللا: رمالن صريحة في اصوم مس لة 

رعانهل رو جرهل عىأ بالد رهأ اإل ال ، رو رثنأ عىاليهل رو ف الىهل بالعالدل عىالأ رهالأ اإل الال ، وااتالار 

النه ديارهل ومساكنتهل وواليتهل، ورحب ظهورهل؟! فه  ه ا ردة صريحة باالتفاق، َالال هللا تعالالأ:   مل ول

ف ره  ينل  يلكه رِّ ا ِّ نل الهمل ةِّ مِّ رل اِّ ه ول فِّي اآله ى    ول بِّطل علمل ا ِّ فلقلده حل يمل ِّ  [.8/326[  ]الدرر السنية 5{ ]المالدة: بِّاإله

 

عد  الدَة في فهل كال  رهأ العىل بأ وتقويىهل ما لل يقولوه، والمىالط بالين المسالالأ، وخيالراد النصالوم  •

نقىالو  كالال  رحالد العىمالاء فالي مسال لة ج ليالة فيفهمالو  والنقول المارجة عن محأ الن اع، فتجدهل مالثال ي

ا ثل ينسبو  ه ا الفهل خلأ ذلأ العالل وهك ا، كصنيعهل بكال  رهالأ العىالل مالثال فالي مسال لة  ا عام  منها حكم 

الجا وس، وكيف يصورو  القالأ بعد  تكفير الجا الوس فالي صالورة مالن ال يكفالر بصالورة مالن صالور 

رلى عالد ل المظاهرة اال ما كا  عالن اعتقالاد الكفال النه رل ر، ومعىالو  ر  بالين المسال لتين فرَ الا، ورنال  ال يلىهال ل   مل

ا، ا  مثال نقىهل لعبارة الكيخ عبدالىطيف بالن  التكفير بالمس لة ايولأ ر  ال يرى في المس لة الثانية كفر 

يلالا  –عبدالرحمن في تعىيق  عىأ حديب حاطب رضي هللا عن  حيب يقول: رمالع ر  فالي اآليالة الكريمالة 
..رل  يلالاءل لِّ ك له رلوه علد وَّ ي ول ِّ ن وا الل تلتَّمِّ  وا علد و  ينل  لمل ا الَّ ِّ مالا يكالعر: ر  فعالأ حاطالب نالوع  –[ 1{ ]الممتحنالة: يُّهل

مواالة ورن  ربىغ خليهل بالمودة ور  فاعأ ذلأ َد ضالأ  الواء السالبيأ، لكالن َولال : رصالدَكل اىالوا  البيى   

 ور ول  غير فاو وال مرتاب، وخنمالا فعالأ ذلالأ لسالر  ظاهر في رن  ال يكفر ب لأ خذا كا  مقمن ا باهلل

دنيوي ولو كفر لما َال: اىالوا  البيى . وال يقالال: َولال  صالىأ هللا عىيال  و الىل: رمالا يالدريأ لعالأ هللا اطىالع 

عىأ رهأ بدر فقال: اعمىوا ما فئتل فقد غفرت لكل  هو المانع من تكفيره؛ ينالا نقالول: لالو كفالر لمالا بقالي 

ف الالره للحالالاق الكفالالر ورحكامالال ؛ فالاله  الكفالالر يهالالد  مالالا َبىالال ؛ لقولالال  تعالالالأ:   مالالن حسالالنات  مالالا يمنالالع مالالن الالنه يلكه مل ول

ى     بِّطل علمل ا ِّ فلقلده حل يمل ِّ ى الو ل [، وَول :  5{ ]المالدة: بِّاإله الا كلالان وا يلعهمل له مل البِّطل علالنهه  ك وا للحل الرل للوه رلفه { ]اينعالا : ول

[، فهأ يصح ر  1/473ن ه ا  ]الدرر السنية [، والكفر محبط لىحسنات واإليما  باإلجماع فال يظ88

يقال تعىق ا بهال ه العبالارة: الكاليخ عبالدالىطيف بالن عبالدالرحمن ال يالرى كفالر المظالاهر مالن رجالأ الالدنيا؟ ر  

الواجب ضل ه ه العبارة خلأ عبارات  الصريحة في التكفير، والتفصيأ والتفريق بين الصور التي كفالر 

 ء البحب رمثىة رارى عىأ ه ه المس لة.بها والتي لل يكفر، و ي تي في رثنا

 

ومثأ ه ا المىأ في فهل كال  رهأ العىل ثل تقويىهل ما لل يقولوه، تتبع  بع هل مالثال لكالال  رهالأ العىالل فالي 

التكفير بمحبة الكفر رو التولي عىأ الدين، وتصوير  العالل في صورة القالأ بال   هال ا هالو منالاط التكفيالر 

ا بالين جعالأ هال ه الصالورة مناط الا لىتكفيالر في مسالأ المواالة والمعادا ة، ومن المعىو  ر  ثمة فرَ ا معتبالر 

 وبين جعىها صورة من صور المواالة المكفرة.

 

ومن اياطاء كال لأ فالي هال ا السالياق عالد  التفريالق بالين حكالل اال التعانة بالمكالركين فالي َتالال المسالىمين 

This file was downloaded from QuranicThought.com



بالين خعانالة مسالىل لكالافر فالي َتالأ مسالىل وبين حكل مظاهرة المكركين عىأ المقمنين، وك ا عد  التفريق 

 من  حاد المسىمين وبين مظاهرة دولة الكفر عىأ دولة اإل ال  وعىأ المسىمين.

 

تصوير القول الممالف عىأ غير وجه ، وخلباس القالىين ب  لبو  ا ليس لهالل، وذلالأ بمىالط الكالال  فالي  •

بصالورة مالن يكفالر بمطىالق المالواالة، بحب مس لة المواالة بالمظاهرة، وتصوير القالالأ بتكفيالر المظالاهر 

وال فأ ر  بحب ما يتعىق بالمسال لة العامالة رالمالواالة  فاليء، والكالال  فالي مسال لة رالمظالاهرة  الماصالة 

خال ر  يكو  ل  اصطالح اام -فيء  ار، ووهللا خني ال رعىل رحد ا منتسب ا لىسنة يكفر بمطىق المواالة 

، بأ الكالأ متفقالو  عىالأ ر  مالواالة -حاكل خلأ اصطالح في معنأ المواالة راص من مدلولها الىسوي في

الا مالن رهالأ العىالل َالد اصالطىحوا عىالأ  الكفار عىأ َسمين: َسل مكفر، وَسل غير مكفالر، ولال ا تالرى بع  

ا والمالالواالة غيالالر مكفالالرة، فىيسالالا المنازعالالة خذ  فالالي حكالالل مطىالالق المالالواالة وخنمالالا محالالأ  جعالالأ التالالولي كفالالر 

اق المظالاهرة، فالالقو  يالرو  فيهالا مالواالة  غيالر مكفالرة وممالالفوهل المنازعة ب ي لوني المواالة يجب خلح

يرونها من التولي رو المواالة المكفرة، وبه ا يتبين ر  من ي ىحالق المظالاهرة بالالمواالة المكفالرة ال يرتالب 

ايمالالر عىالالأ النحالالو الالال ي يصالالوره بعالالض الكتالالاب مالالن رنهالالل يكفالالرو  المظالالاهر ينهالالل يكفالالرو  كالالأ  مالالواٍل 

أ رولئأ وخ  االفوهل في محأ خلحاق ه ه المس لة.لىكفار، بأ هل ي ف ىو  كما ي فص ِّ  ص ِّ

 

وال ي رظن  في رولئأ ايفاضأ رن  َد َا  بقىوبهل معنأ في هال ه المسال لة وتر الخ حتالأ رضالحوا ر الرى 

لالال  ال ينفكالالو  عنالال  وال يحيالالدو ، فصالالاروا ال يقالالراو  كالالال  رهالالأ العىالالل خال فالالي ضالالول ، وال يفهمالالو  

فق م ا وَع في َىوبهل، فآلا نتالج  بحوثهل خلأ ما  لا خليال ، وصالارت المظالاهرة فالي كالأ عباراتهل خال ول

رحوالها لون ا مالن رلالوا  المالواالة غيالر المكفالرة، مالا دا  َىالب صالاحبها رمطمئن الا  باإليمالا !! بالأ صالاروا 

 بأ خعانة الكفار ومظاهرتهل عىالأيوردو  ا تدالالت غريبة فاذة لينصروا َولهل ه ا، كقول رحدهل: ر

ال فرق بالين   ورصرح من  َول : رالمسىمين هي في ذاتها من َبيأ العداوة المبافرة من المقمن لىمقمن

، ر  يكو  َتأ المسىل لىمسىل من غير خعانة لىكفار عىأ المسىمين، رو مالع خعالانتهل عىالأ َتالال المسالىمين

!.. كيالف رضالحأ َتالال وليس مع من فرق بين الحالين من جهة اَت اء الحكل بالكفر بينالة ، فعجب الا وهللا

المسىل مع الكفار ضد رهأ اإل ال ، كقتال رهأ اإل ال  بع هل لبعض، وكيف صار القتال ال ي يحقالق 

الرفعة لىكفالار وكفالرهل، كقتالاٍل ال يحققال  وال يحصالى ، وكيالف صالار ذاو القتالال المت المن مالواالة جىيالة 

وال يحوي ، والفالرق بالين لالوني المقاتىالة ظاهرة لىكفار ومعاداة واضحة يهأ اإليما ، كقتال ال يت من  

 ركبر من ر  ي نب  عىي  رو يحتاج خلأ دليأ. 

 

 ورعجب من  ا تحسا  بعض الف الء لتقسيل مواالة الكفار ومظاهرتهل خلأ ثالثة رَسا :

مظاهرتهل ومواالتهل في الظاهر مع حبهل ومودتهل في الباطن، وهو النوع الممرج من المىالة  -1ر

 المكفر.

اهرتهل فالي الظالاهر لمصالىحة الكالمص واوفال  عىالأ نفسال ، رو مىكال  و الىطت ، وهال ا النالوع مظ -2

ا من المىة.   كبيرة من كبالر ال نوب ليس ممرج 
، والالدليأ مواالتهل ومظاهرتهل لمصىحة المسىمين، ودرء الكر والفتنة عنهل وهال ا النالوع جالال  -3

 ، ثالل َالال: رهال ا -رضالي هللا عنال -تعالة عىأ ه ه التقسيمات حالديب الصالحابي الجىيالأ حاطالب بالن ربالي بى

التقسيل جيد، ويتوافق مع النصوم والقواعد الكرعية، وعىي  عمأ جمهالور عىمالاء السالىف فالي تن يالأ 

 ايحكا  عىأ ايفمام وايصناأل في الجمىة .

 

فهأ هو تقسيل جيد حقيقة ؟! وهأ هو َول  لعالل من عىماء السىف، دع عنأ ر  يكو  َالول جمهالورهل؟! 
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ديب حاطالالب يالالدل عىيالال  فعالالال؟! وليالالا فالالعري كيالالف تكالالو  مظالالاهرة المكالالركين عىالالأ المسالالىمين وهالالأ حالال

ا رهأ الكفر ليحقق لىمسالىمين مصالىحة  مصىحة لىمسىمين؟!! وكيف يقاتأ عبد  مسىل رهأ اإل ال  مناصر 

فىالل اَتصالر هال ا الفاضالأ عىالأ الحكالل  -وهالو مالا ال يكالو -ويدرر الكر والفتنة عالنهل؟!! وخ  كالا  كال لأ 

از، رال نبالال  خلالالأ رنالال  مكالالروع مسالالتحب وَالالد يجالالب!! ثالالل هالالأ يىتالال   هالال ا الفاضالالأ حقيقالالة  تكفيالالر مالالن بالالالجو

اَترنا مواالت  الظاهرة بحب رالكفار  في الباطن؟! ر  ر  ايمر ااتىط عىي  وما عاد يفرق بالين محبالة 

 !رالكفر  التي يريد جعىها مناط ا لىتكفير ومحبة رالكفار  التي ليسا محال عنده لىتكفير!

 

ولعأ مما ر َّخ ه ه القناعةل عندهل، ودفلعلهل لتبني ه ا الرري السريب، والحالرم عىالأ خذاعتال  ونكالره، 

واال تدالل ل  عىأ ه ا النحو العجيب، ما رروه في الواَع من تعجأ البعض في خصالدار رحكالا  التكفيالر 

ع فالي التكفيالر وخ  كالا  في ضوء ه ه المس لة، وترتيب رعمال عنٍف بنالاء  عىيهالا، وهال ا التعجالأ والتو ال

اط ا بال فأ، خال ر  من المطال  ر  يعالالج المطال  بالمطال ، وذلالأ بتسييالر رحكالا  الكالريعة مراعالاة  لىواَالع 

و د ا يبواب فسالاد، بالأ الواجالب  تصالويب هال ه االنحرافالات فالي ضالوء رحكالا  الكالريعة ببيالا  مالا يتعىالق 

ا الباب، رما خلسالاء  حكالل الكفالر عالن فعالٍأ بتكفير المعين من رحكا  وضوابط، وبيا  فروط المتكىل في ه 

ا النحراأٍل واط  في التن يأ كللل الكرع  بكون  كفر  ف يغ  وضالل، وراكأ ر  ي تي يالو  ي  الطر فيال   -حل

الا  -ممالن ال يكفالرو  بكالأ صالور المظالاهرة-رولئأ الف الء   خلالأ ر  ي كف ِّالروا بهالا خ  ابتىيالا روطالان هل يوم 

نتسبو  في الظاهر خلأ اإل ال  يقاتىونهل ورهىاليهل مالع الكفالار ليقىبالوا دار به ه المس لة، خذ وجدوا رنا  ا ي

ا  نسال ل -اإل ال  التي يعيكو  بها دار كفر معتقدين رنهل لل يقوموا خال ب نب ومعصالية ال تسالتوجب كفالر 

 .-هللا ر  يعافينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن

 

خال ما كا  نافالئ ا عالن محبالة -أ المقمنين مطىق ا ورحسب ر  من َال بعد  تكفير من ظاهر المكركين عى

ا ب   ال يعدو رحد رجىين: -لىكفر ورض 

ا، ولالل يعالرأل حقيقالة المظالاهرة ومالا يالداأ فيهالا، ومالا  - ا تالا ،   خما رجأ  لل يتصالور المسال لة تصالور 

يترتب عىيها من  ثار، وما تستجىب  من لواز ، فحكل فالي ضالوء هال ا التصالور النالاَص ف اطال ، والحكالل 

 أ الكيء فرع عن تصوره.عى

 

الا وعالرأل حقيقالة المظالاهرة ومالا يالداأ فيهالا، وعالرأل مالآل  - ا تام، وخما رجالأ  َالد تصالور المسال لة تصالور 

عىأ القول بعالد   -بعد ذلأ–القول بتعىيق التكفير بها عىأ التصريح القولي بمحبة دين الكفار، ثل رصر 

جب عىي  والحال ه ه ر  يرفالع عالن نفسال  هال ه التكفير. فمثأ ه ا هو المىوث بكبهة خرجاء وال بد، فالوا

الكالالب  بتصالالحيح تصالالوره لويمالالا  وعالَالالة اإليمالالا  البالالاطن باإليمالالا  الظالالاهر ورثالالر االعتقالالاد فالالي العمالالأ، 

 وبسير ه ا التصحيح يسدو البحب عبث ا، ويداأ الراد والمردود عىي  في دالرة جدل ال يمرجو  منها.

 

الالأ  خلالالأ معرفتهالالا خال فمالالن رطىالالق القالالول بتعىيالالق التكفيالالر بالمظالالا صَّ هرة عىالالأ المحبالالة القىبيالالة التالالي ال يتول

بالتصريح الىساني، ورهدر الفعأ الظاهر، فه  مقت أ َول  ر  من رعىن بىسان  بسالض ديالن الكفالار، ثالل 

كالٍل  حمىت  الرغبات و ايطماع الدنيوية عىأ ر  يىت   مع رهأ الكفرِّ َتال كأ ِّ مسىٍل موحٍد، ومحالو كالأ ِّ ح 

حويأ دار اإل ال  حيثما كانا خلأ دار كفٍر، والت ا  معاضدة الكفار عىأ  عيهل في تهالديل خ المي، وت

عند مالن رطىالق -مساجد المسىمين، وخطفاء فعالر دينهل، لترتفع محىها فعالر الكفر والكرو. فمثأ ه ا 

ا يمالا ، مالا لالل يعىالن ينبسي ر  يكو  مقمن ا ناَصل اإل -القولل ب   المظاهرةل العمىية كىها ذنب  وليسا كفر 

 بىسان  حب  لدين الكفار. ولعمر  هللا خ  لل يكن ه ا خرجاء  فما في اير  خرجاء؟

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

الا عىالأ مالآالت َولال ، ولبيالا  اطالورةِّ  عىأ رني ال رحسب الممالف يىت   ه ا ويقولال ، لكنالي رذكالره تنبيه 

رة، التي يلسف أ َالىها عن مقت ياتها.  مثأ تىأ اإلطالَات غير المحرَّ

 

أ في بحثهالا، ولالن يالرد عىالأ وخن ي رذكر القارئ الكريل ب   ه ا المقال لن يوفي المس لة حقها، ولن ي فلص ِّ

جميع ما رثير حولها من فالبهات، وخنمالا هالي لمالع  وخفالارات لجمىالٍة مالن المعالاني التالي ينبسالي لمالن بحالب 

ا ممالن بحالب المس لة ر  يراعيها، لئال يقع في مثأ ه ه الم الق واإلطالَالات المطيالرة، فقالد رريال ا كثيالر 

المس لة غفأ عن مواَع َدمي ، فىل يحقَّق َول ، ولل يعالج المس لةل عىأ النحو الاللق بها. ومالن رحالب ر  

يراجع تفاصيأ ه ه المس لة فثمة جمىالة مالن الكتالب والكتابالات النافعالة فالي هال ا البالاب والتالي لالن يصالعب 

ة المفصىة في ه ه المس لة الجىيىة عىأ نحو يىيالق عىأ المهتل المعتني تحصيى ها واإلفادة منها، رما الكتاب

 .-خ  فاء هللا-بمقامها وثقىها في مي ا  الكريعة فمقا   ار ررجو ر  يتيسر مستقبال 

 

 رحقيقة مظاهرة المكركين عىأ المقمنين 

أ حقيقة المظاهرة: اإلعانة والمناصرة والت ييد ليتحقق لىطرأل المظاهلر الظهور  والعىوُّ والسىبة  عى

 : "ظالاهلرل 4/520{ ري تعاونالا. وفالي لسالا  العالرب روخ  تظالاهرا عىيال الطرأل اآلار. وفي التن يأ:  

: التعالالاو  . وظالالاهلرل فالالال   فالن الالا: عاونالال ، والمظالالاهلرة : المعاونالالة...  الالا: رلعانالال . والتَّظالالاه ر  بع الالهل بع  

". فايصأ في معنأ مظاهر ير  العلوه   ة المكركين عىالأ المالقمنين فالي وظاهر: رلي نلصلر ورلعا ، والظَّهِّ

لسا ِّ رهأ العىل: ت ييدهل وخعانتهل بما يحق ِّق لهل الظهورل والسىبةل، ويكالو  لهالل العىالو والتسالىُّط عىالأ رهالأ 

هل وي دهبِّر  عد هل، وه ا العىو الحاصالأ لىمكالركين مسالتى ِّ    اإليما ، فينحط ذكر  رهأ اإليما  ويمبو رمر 

رو والكفر في مقابالأ مالا يحصالأ مالن الحالط مالن رمالر اإليمالا  واإل الال ، وال بد عىوَّ ما هل عىي  من الك

وه ه حقيقة ال بد من ا تح ارها وتفهمها والحكل عىأ مس لة المظاهرة في ضولها، فىيس البحالب  فالي 

تسىط عصابة من الكفار عىأ نفر من المسىمين لسىب رموالهل مالثال فينمالرط مسالىل فالي  الىكهل ليحصالأ 

الالل رو لالالل يعىالالل-مالالا البحالالب فالالي مناصالالرة تالالقول بصالالاحبها فالاليئ ا ممالالا يحصالالىو ، وخن خلالالأ  -فالالاء رو ربالالأ، علىِّ

مناصرة الكرو والكفر والمظاهرة عىأ اإل ال ، والكال  في حقيقت  في حكالل مظالاهرة الكفالر والكالرو 

عىأ اإل ال ، فهأ ي تصور في ه ا الصنيع ر  يكو  فيئ ا غير الكفر، وهأ يمكالن ر  يكالو  صالاحب  َالد 

الء المنجي وتبرر من الكفار البراءة المنجية، وهأ من رعا  الكفار بالقتال معهالل ف عقالب جاء ب صأ الو

ذلأ عىو كفرهل وفركهل وانتكاره في اير  رغبة في الدنيا ال محبة لىكفر وال لىكرو يكالو  مقمن الا 

ا؟!  مسىم 

 

 ويَرب ايمر بالمثال عأ  ذلأ يفيد في تفهل حقيقة المس لة، ومحأ البحب ف َول:

يروا عىأ مكة  ا من رهأ الكرو ررادوا ر  ي سِّ ليهدموا الكعبة ويفسالدوا  -حر ها هللا-لو َ در ر  بع  

ا طالالالبين منالال  ر  يقالالود حمىالالتلهل هالال ه بالال جرة  فالالي حالالر  هللا ويحيىالالوا دار اإل الالال  دارل كفالالر، فالالراودوا مسالالىم 

تصالور ر  يكالو  هال ا ج يىة ي ا ها وذلأ لمبرت  بك   الحرب وطبيعة اير  وطبالع النالاس، فهالأ ي  

ا خ  رضي بايمر وظاهر الكفار وَادهل في غال وتهل هال ه، ر  رنال  كالافر مرتالد والبالد، وهالأ  القالد مسىم 

الل  لىكعبالة، عالارأل لقالدرها، مالواٍل لىمالقمنين،  -خ  َلبِّأل -يتصور في   علظ ِّ رنال  محالبهلل هلل ولر الول  ولدينال ، م 

ر  َيام  به ه المظاهرة مسالتى   وال بالد اىالوَّ َىبال  متبرئ من الكفر ورهى ، ر  رن  بال د من ذلأ كى ، و

مالالن رصالالأ الالالوالء والبالالراء المنجالالي والالال ي ال يكالالو  المالالقمن مقمن الالا خال بالال ، ور  محبالالة الالالدنيا وزارفهالالا 

وزينتها َد غىبالا عىالأ َىبال ، ف ضالحأ حالب هللا ور الول  ودينال  فالي ابالر كالا ، وَ الأِّ ايمالرل نفسال  فاليمن 

المدينالة ليهالدموا مسالجده صالىأ هللا عىيال  و الىل ويسالتمرجوا جثمانال  رضي ر  يقاتأ مع رهأ الكفر رهأل 
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ا،  الكريف فتكو  المدينة النبوية مدينة كفر وفسوق، فهأ يكو  هال ا المقاتالأ مالع رولئالأ الكفالار خال كالافر 

وخ  ادعأ رن  مبسض لدين الكفالار بالأ ومالبسض لهالل ورنال  مالا َاتالأ معهالل خال ا التعجاال لالدنيا يصاليبها رو 

ا في درء حكل التكفير عالن مثالأ هال ا والحكالل  متاع ا يحصى ، فهأ يصىح ر  تكو  الرغبة في الدنيا ع ر 

ا االرج  ل  ب ن  من جمىة المقمنين، ر   يكو  بقتال  ه ا مالن جمىالة الكالافرين وال بالد، ولالو َالدر ر  مسالىم 

الوا مع الكفار مقاتال رهأ اإل ال  رغبة في الدنيا وطىب ا ل ينتها ف ظهروا رمرهل، ورَالاموا دولال تهل، وحكم 

فرعتهل، وَىبوا دار اإل ال  دار كفر، ونكروا الكرو والكفر فالي المالافقين، ريكالو  مالن عالاونهل عىالأ 

ا محب الا هلل ور الول  وعبالاده الصالالحين مالع مالا حصالأ بسالبب  مالن هال ه القبالالح  تحقيق َبالالحهل هال ه مسالىم 

خال كفالالر  بسيالالر فالالأ وال والكفريالالات، وهالالأ الصالالد عالالن  الالبيأ هللا والسالالعي فالالي خطفالالاء نالالور هللا وفالالرعت  

ا  ارتياب؟ فىيا فعري هالأ حالرب المسالىمين وَتالالهل مالع الكالافرين خال هال ا حقيقالة، ر  رنال  ال يكالو  كفالر 

حتأ يريده ويقصده، فهو يريد ما يحققال  ويوصالأ خليال ، وهالأ ينفالأ هال ا عالن هال ا، واعتبالر فالي هال ا بمالا 

رجوهل منهالا بعالد التقتيالأ والتكالريد، جرى عىأ دار اإل ال  رايندلس  حالين َاتالأل النصالارى رهىلهالا فال ا

ورحالوها حتالأ يومنالا هال ا دار كفالر يسو الها الكفالار بكالرعهل وَالانونهل، ررريالا رولئالأ المظالاهرين لهالل 

يلالاةل عىأ صنيعةِّ السوء ه ه يكونو  بصنيعهل ه ا مسىمين مقمنين ر  رنهالل وال فالأ ممالن   بُّوا الهحل التلحل ا ه

ةِّ  رل [ ف ضحوا بجريمتهل ه ه كافرين، وه ا المعنأ ظالاهر فالي كالال  ابالن 107{ ]النحأ: الدُّنهيلا علىلأ اآلاِّ

لما ابتىي المسىمو  في زمان  ب مر التتار، فقال مبين ا حكل مظاهرتهل عىالأ المسالىمين  -رحم  هللا-تيمية 

ا عىأ ما تجالره هال ه المظالاهرة مالن ويالالت وباليالا: ركالأ مالن َفال  خلاليهل  مالن رمالراء  –يعنالي التتالار–منبه 

يالالر ايمالالراء فحكمالال  حكمهالالل، وفالاليهل مالالن الالالردة عالالن فالالرالع اإل الالال  بقالالدر مالالا ارتالالد عنالال  مالالن العسالالكر وغ

مالع كالونهل يصالومو  ويصالىو  ولالل -فرالع اإل ال ، وخذا كا  السىف َد  الموا مالانعي ال كالاة مرتالدين 

مالالع رنالال  فكيالالف بمالالن صالالار مالالع رعالالداء هللا ور الالول  َالالاتال لىمسالالىمين؟  -يكونالالوا يقالالاتىو  جماعالالة المسالالىمين

ذ باهلل لو ا تولأ هقالء المحاربو  هلل ور ول  المحادو  هلل ور ول  المعادو  هلل ور ول  عىالأ والعيا

 رر  الكالالا  ومصالالر فالالي مثالالأ هالال ا الوَالالا يف الالأ ذلالالأ خلالالأ زوال ديالالن اإل الالال  ودروس فالالرالع  

 يبين ر  ه ه العصابة التي بالكا  ومصر فالي[، ويقول رحم  هللا: رفه ا وغيره مما 28/530]الفتاوى 

ه ا الوَا هل كتيبة اإل ال ، وع هل ع  اإل ال ، وذلهل ذل اإل ال ، فىو ا تولأ عىيهل التتار لالل يبالق 

، فمن َف  عنهل خلالأ لو ال  ع  وال كىمة عالية وال طالفة ظاهرة عالية يمافها رهأ اير  تقاتأ عن 

يالر المكالره، وَالد ا التقرت السالنة التتار كا  رحق بالقتال من كثير من التتار؛ فه  التتار فاليهل المكالره وغ

[، وت مالأ كيالف رمالر هللا تبالارو 28/534ب   عقوبة المرتد رعظل من عقوبة الكافر ايصالىي  ]الفتالاوى 

َلالاتِّى وه له وتعالأ عباده الموحدين بقتال رعدالهل نصرة لىدين ورفع ا لىفتنة وخزالة لىكفالر، فقالال تعالالأ:   ول

يلك الو ل  ت أل الل تلك و ل فِّتهنلة  ول [، فمالا حكالل َتالال يحقالق الفتنالة، وير الخ الكفالر، 29{ ]اينفالال: الالد ين  ك ى ال   هلل حل

َ الا لهال ه، ومال لال لهالا.  ويمنع ر  يكو  الدين كى  هلل!! وهأ َتال المظاهر لىكفار عىالأ المسالىمين خال مطر 

والء وال ي ال رفأ في  ر  مالن حكالل لهال ا باإليمالا  وجعالأ نطقال  بالكالهادتين دلاليال عىالأ وجالود رصالأ الال

ا، وعىالق حكالل  والبراء المنجي في َىب ، ورن  لل يرتكب به ه الفظالع خال ذنب ا ومعصية ال تسالتوجب كفالر 

رن  متعىق بكعبة من فالعب  -التكفير عىأ اعتقاد القىب وال ي ال يظهر خال باإلعال  والتصريح الىساني

يمالا  القالول بالتالز  الظالاهر اإلرجاء الم مو . وذلأ ر  من رصول رهأ السالنة والجماعالة فالي مسالالأ اإل

ا وانتفا عن  موانع التكفيالر وتالوافرت فيال  فالروط  فهالو الكالافر  والباطن، ور  المعي ن متأ ما واَع كفر 

في الظاهر والباطن بيقين، وال يصح والحالال هال ه ر  يقالال هالو كالافر فالي حكالل الظالاهر فقالط ويمكالن ر  

مرجئة، رو يقال في مس لتنا: خ  الكفر فيها من يكو  مقمن ا في الباطن، بأ ه ا َول مكهور من رَوال ال

جنس كفالر المنالافقين الال ي تكالتمأ عىيال  القىالوب، فيعالامىو  بحسالب الظالاهر لعالد  خمكالا  االطالالع عىالأ 

المعتقد الباطن ومعرفة الباعب عىأ الفعأ بسير تصريح الىسا ، فايمر خذ  تمىاليط فالي ربالواب التكفيالر 

ا د عالي خلالأ خهانالة المصالحف مقابالأ  وحصر ل  في َول القىب وعمى  ال غير، وبالاهلل عىاليكل لالو ر  مسالىم 

مبىغ ي حصى  فرفض، ف يد ل  في السالعر فتالردد ثالل زيالد ف َالد  وفعالأ، فهنالا ال نكالأ رنال  خنمالا رفالض روال 
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لقيا  معنأ خيماني في َىب  منع  من اإلَدا ، وتردده بعد ال يادة مستى   وال بالد ضالعف هال ا المعنالأ فالي 

النهاية مستى   وال بد انعدا  رصأ اإليما  المنجي، فيقال مثى  فيمن َاتالأ فالي صالف  باطن ، وخَدام  في

الكفار رهأ اإليما  طوع ا بااتياره، رما ادعاء رن  يمكن ر  يكو  عنده رصأ خيما  منجٍ يكو  ب  مقمن الا 

رجالاء، في ه ه الحال فقول ال يصح عىأ رصول رهأ السنة فالي بالاب اإليمالا ، بالأ َالىال  متعىالق بكالعبة خ

 وه ا رمر بي ن لمن تدبره.

 

والمرء َد يكره الكرو، ويحب التوحيد، لكالن ي تيال  يقول الكيخ عبدالىطيف بن عبدالرحمن  ل الكيخ: ر

المىأ من جهة عد  البراءة من رهأ الكرو، وترو مواالة رهأ التوحيد ونصرتهل، فيكو  متبع ا لهالواه، 

ه، تارك ا من التوحيد رصوال وفعب ا، ال يستقيل معهالا خيمان ال  دااال من الكرو في ف علب تهد  دين  وما بنا

اه، وكأ ه ا يقاال  مالن  ال ي ارت اه، فال يحب ويبسض هلل، وال يعادي وال يوالي لجالل من رنك ه و و 

مالن وجالود الالتالز  بالين -[، ومالن تعقالأ المعنالأ السالابق 8/396  ]الدرر السالنية فهادة: ر  ال خل  خال هللا

ىكفار بما يحقق رفعتهل ويعىي ف نهل ومالا يحققال  ذلالأ مالن خعالالٍء لكال   الكفالر وارتفالاع انتصار الرجأ ل

وعىل  -وهو موجود-ا تسنأ ب  عن تتبع الدليأ المام بالتكفير في اصوم مس لة المظاهرة  -لرايت 

الا  ا ولالو لالل يلعىالل المعالي ن دلاليال ااص  فالي ر  حكم  كحكل جمىة من المكفرات التي ال ي كأ في كونهالا كفالر 

التكفير بها، فمىو ال هن عن دليأ المس لة المام لبعض صور الكفر ال يمنع من الحكل عىيها بوصالف 

ِّ هللا رو السمرية مالن الر الول صالىأ هللا عىيال   الكفر، لكونها مصادمة  بداهة يصأ اإليما ؛ وذلأ كسلب 

الأ و ىل رو اال ته اء بالدين، بأ خ  تطلىُّبل الدليأ المام بالتكفير في ه ا  المس لة والتوَف حتالأ ي حص 

مما ي عفها ويمفف من َبحها وفناعتها؛ خذ معاني الكريعة َاطعة وحاكمة فيما  البق مالن صالور رنهالا 

كفالالر ور  فاعىهالالا كالالافر مرتالالد، وهالال ا مالالا يفسالالر صالالنيع جمهالالرة مالالن العىمالالاء فالالي تفسالالير جمىالالة مالالن اآليالالات 

ا فالي حالق مالن ناصالرهل وظالاهرهل عىالأ القر نية التي تدل ظواهرها عىأ التكفيالر بتالولي الكالافرين ب نهال

المقمنين، مع كو  تىأ اآليات رعل من صورة المظاهرة، لكن لما كانا ظواهر تىالأ النصالوم تجعالأ 

ا نظروا في صور التولي المكفر فرروا فالي نصالرة الكالافرين عىالأ رهالأ اإليمالا  هال ا المعنالأ  التولي كفر 

دااالأ فالي حقيقالة الالوالء وضالدها فالي  ففسر بع هل تىأ النصوم بها، مع مالحظالة ر  النصالرة معنالأ

َ الالية البالالراء، فكيالالف يتصالالور ر  مقمن الالا َالالد حقالالق هالال ا المعنالالأ فالالي َىبالال  عىالالأ الوجالال  المقبالالول ثالالل تكالالو  

نصرت  الظاهرة االصة لىكفار دو  المقمنين فيقاتىهل ويناصر رعالداءهل عىاليهل طىب الا لعىالو هال ا الفريالق 

رَبح وربكالع ورفالنع: مسالىل رجيالر عنالد كالافر  عىأ ذاو ليحصأ ل  فيء من اسيس دنيا، وري الصنيعين

ط ىب من  ر  يناول الكافر مصحف ا ليهين  ففعأ اوف ا عىأ وظيفت  ورجرت ، ر  اآلار ال ي االرج مقالاتال 

يهالالأ اإل الالال  مالالع الكفالالار رغبالالة فالالي تحصالاليأ دنيالالا، ولالالتكن عاَبالالة هالال ا الصالالنيع َتالالأ المسالالىمين وتهالالديل 

 ال  وتحكيل الطاغوت وَىب دار اإل ال  دار كفر؟!المساجد وتم يق المصاحف وخزالة حكل اإل 

 

 رمحأ البحب 

حكالالل المقاتىالالة بحمالالأ السالالالح فالالي ورود هنالالا تركيالال  البحالالب فالالي هالال ه المسالال لة دو  مالالا  الالواها؛ رعنالالي: 

ذلأ رني وجالدت  صفوأل الكافرين ضد المقمنين ال عن حب لىكفار رو دينهل وخنما لمحض متاع الدنيا؟

ا ممن تكىل في ه ه الا لمسال لة راالرى، ويستصالحب  ر  كثير  المسال لة ي اال  بالرري فالي مسال لة فيجعىهالا حكم 

معنالالأ فالالي بالالاب لين لالال  عىالالأ بالالاب  االالر، ويقالاليس صالالورة عىالالأ راالالرى مالالع وجالالود الفالالارق، كجعىهالالل حكالالل 

المقاتأ كحكل الجا وس، بأ َد يسىو بع هل ويجعأ حكل المقاتأ هنالا دو  حكالل الجا الوس، لال ا تالراهل 

مسال لة الجا الوس يحمىونال  فالوق مالا يحتمالأ، ويجعىالو  حكمال  فالي هال ه حين يعرضالو  كالال  العالالل فالي 

ا في ممتىف صور المظاهرة ما عظالل منهالا ومالا صالسر  ا عام   -وال صالسير فالي هال ا البالاب-المس لة حكم 

وال فأ ر  ه ا المسىأ غير صالحيح، بالأ الواجالب جمالع كالال  رهالأ العىالل وحمالأ كالأ ٍ عىالأ الوجال  الال ي 
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الا لومالا  القرطبالي: روممالن نالص عىالأ ر  رراده َالى ، ا  مثال َول بع اله مظالاهرة ل وهالو يسالوق كالم 

ا مالن ا تناد ا خلأ َصة حاطب اإلما  القرطبي، حيب َالال: ر المكركين لمجرد غر  دنيوي ليسا كفر 

ا، خذا  كثر تطىع  عىأ عورات المسىمين، وينب  عىيهل، ويعالرأل عالدوهل ب ابالارهل، لالل يكالن بال لأ كالافر 

اكا  فعى  لسر  دنيوي، وا ، كما فعالأ حاطالب حالين َصالد بال لأ اتمالاذ اليالد، ولالل عتقاده عىأ ذلأ  ىيم 

ينو الردة عن الدين   ا.هـ، فالقرطبي كمالا تالرى خنمالا يالتكىل هنالا فالي اصالوم مسال لة الجا الوس ال فالي 

حكالالل كالالأ مظالالاهر، و الالياق هالال ا الفاضالالأ لىكالالال  بهالال ا التقالالديل روممالالن نالالص عىالالأ ر  مظالالاهرة المكالالركين 

ا...اإلما  القرطبي  مالوهل  نسالبةل هال ا العمالو  خلالأ القرطبالي وهالو مالا ال لمجرد غر  دنيوي ليسا  كفر 

يقول ب ، وذلأ ر  لىقرطبي رري ا في حكل من عاضد المكركين عىالأ المالقمنين وناصالرهل عىاليهل َالد ال 

نهك له يروق له ا الناَأ؛ َال اإلما  القرطبي رحم  هللا: رَول  تعالأ:   له مِّ لَّه  نه يلتلول مل  دهل عىأ { ري: يعول

له المسىمين،   نهه  {: بي ن تعالأ ر  حكم  كحكمهالل، وهالو يمنالع خثبالات الميالراث لىمسالىل مالن المرتالد، فلهِّنَّ   مِّ

 6وكا  ال ي توالهل ابن ربي، ثل ه ا الحكل بالاق خلالأ يالو  القيامالة فالي َطالع المالواالة  ]تفسالير القرطبالي 

/217.] 

 

ىالوه مالا ومثأ ه ا ما فعىوه بكال  اإلما  الكافعي في تعىي ق  عىأ حديب حاطب رضي هللا عنال  حيالب حم 

ال يطيالالق وال يحتمالالأ، ونسالالبوا لىكالالافعي َالالوال يجالالب ر  ي نالال ه الكالالافعي عالالن مثىالال ، جالالاء فالالي كتالالاب اي  

 [ ما نص : 5/609]

رَيأ لىكافعي رحمة هللا عىي : ررريا المسىل يكتب خلالأ المكالركين مالن رهالأ الحالرب بال   المسالىمين 

ة مالالن عالالوراتهل، هالالأ يحالالأ ذلالالأ دمالال ، ويكالالو  ذلالالأ داللالالة عىالالأ ممالالاية يريالالدو  غالال وهل، رو بالالالعور

 المكركين عىأ المسىمين؟

 

َالالال الكالالافعي رحمالال  هللا تعالالالأ: ال يحالالأ د  مالالن ثبتالالا لالال  حرمالالة اإل الالال  خال ر  يقتالالأ، رو ي نالالي بعالالد 

ا بين ا بعد خيما ، ثل يثبا عىأ الكفالر، ولاليس الداللالة عىالأ عالورة مسالىل، وال  ت ييالد خحصا ، رو يكفر كفر 

 كافر ب   يح ر ر  المسىمين يريدو  من  غرة ليح رها، رو يتقد  في نكاية المسىمين بكفر بي ن.

 

ا عىمال  عنالدي ر  يمالفال   ا ر  َيا  ا؟ َال: َىت  بمالا ال يلسلالع  مسالىم  فقىا لىكافعي رحم  هللا: رَىا ه ا ابر 

هللا عىيالال : فالالاذكر السالالنة فيالال   فالال كر بالسالالنة المنصوصالالة، بعالالد اال الالتدالل بالكتالالاب. فقيالالأ لىكالالافعي رحمالالة 

الكالالافعي حالالديب حاطالالب رضالالي هللا عنالال ، ثالالل َالالال: رفالالي هالال ا الحالالديب مالالع مالالا وصالالفنا لالالأ طالالرح الحكالالل 

با تعمال الظنو ؛ ين  لما كا  الكتاب يحتمأ ر  يكو  ما َال حاطب كما َال، من رنال  لالل يفعىال  فالاك ا 

زلالالة، ال رغبالالة عالالن اإل الالال ، واحتمالالأ المعنالالأ فالالي اإل الالال ، ورنالال  فعىالال  ليمنالالع رهىالال ، ويحتمالالأ ر  يكالالو  

ايَالالبح، كالالا  القالالول َولالال  فيمالالا احتمالالأ فعىالال ، وحكالالل ر الالول هللا صالالىأ هللا عىيالال  و الالىل بالال   لالالل يقتىالال ، ولالالل 

يستعمأ عىي  ايغىب، وال رعىل رحد ا رتأ في مثأ ه ا رعظالل فالي الظالاهر مالن هال ا؛ ي  رمالر ر الول هللا 

لجميع اآلدميين بعده، فهذا كا  من اابر المكركين ب مر ر الول صىأ هللا عىي  و ىل مباين في عظمت  

هللا صىأ هللا عىي  و ىل يريد غرتهل، فصدَ  عىأ ما عاب عىي  مالن ذلالأ، غيالرل مسالتعمٍأ ايغىالبل ممالا 

يقع في النفوس، فيكو  ل لأ مقبوال، كا  من بعده في رَأ مالن حالال ، ورولالأ ر  يقبالأ منال  مثالأ مالا َبالأ 

 من .

 

رحم  هللا: رفرريا خ  َال َالأ: خ  ر ول هللا صىأ هللا عىي  و ىل َالال: رَالد صالدق  خنمالا  َيأ لىكافعي

 ترك  لمعرفت  بصدَ ، ال ب   فعى  كا  يحتمأ الصدق وغيره.

 

فيقال ل : َد عىل ر ول هللا صىأ هللا عىي  و ىل ر  المنافقين كاذبو ، وحقن دماءهل بالظاهر، فىو كا  
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ي  و ىل في حاطب بالعىل بصدَ  كا  حكم  عىأ المنافقين بالعىل بك بهل، ولكن  حكل النبي صىأ هللا عى

الا لال   خنما حكل في كأ بالظاهر، وتولأ هللا ع  وجأ منهل السرالر، ولئال يكو  لحاكل بعده ر  يدع حكم 

مثأ ما وصفا من عىأ رهأ الجاهىية، وكأ ما حكل ب  ر ول هللا صىأ هللا عىيال  و الىل فهالو عالا  حتالأ 

ا، رو عن جماعة المسىمين ال ين ال يمكن فيهل ر  يجهىوا ل   نة، ت  تي عن  داللة عىأ رن  رراد ب  ااص 

 رو يكو  ذلأ في كتاب هللا جأ وع    ا.هـ.

 

فه ا كال  الكافعي بتمام  كما نقىالوه، فكيالف فهالل رولئالأ الف الالء هال ا الالنص وعىالأ مالاذا حمىالوا كالمال  

ىوه، َال بع هل معىق ا عىي  : روَد  ئأ اإلما  الكافعي عن رمرين يداال  في عمو  مواالة الكفالار وحم 

ومظاهرتهل عىأ المسىمين، وهي مكاتبة المكركين من رهأ الحرب ب   المسىمين يريدو  غ وهل، رو 

داللة المكركين عىأ عورة المسىمين التي يت رر المسىمو  بككفها يعالدالهل مالن الكفالار، وهالأ يحالأ 

 .د  من حصأ من  ذلأ

 

وكالالا  جالالواب اإلمالالا  الكالالافعي بالال   مالالا ذكالالر ممالالا هالالو مالالن مظالالاهرة المكالالركين، ومالالا هالالو ربىالالغ منالال  فالالي 

 المظاهرة، وهو التقد  فالي نكايالة المسالىمين، بال   يقاتالأ المسالىمين مالع المكالركين لاليس مالن الكفالر البالين.

المسالىل لىمسالىل  وخنما َال اإلما  الكافعي: خ  التقد  في نكاية المسالىمين لاليس بكفالر بالين؛ ي  مجالرد َتالأ

ا، ال فرق بين ر  يكو  َتأ المسىل لىمسالىل مالن غيالر خعانالة لىكفالار عىالأ المسالىمين، رو  ليس في ذات  كفر 

ق بالين الحالالين مالن جهالة اَت الاء الحكالل بالالكفرِّ بينالة ،  نه فرَّ مع خعانتهل عىأ َتال المسىمين، وليس مع مل

ر ومظالاهرتهل عىالأ المسالىمين ليسالا لال اتها وه ا يدل عىأ ر  كأ ما يكو  في الظاهر من مواالة الكفالا

مالن الكفالالر البالالين؛ ينالال  لالالل يالالدل نالالص عىالالأ ر  فاليئ ا منهالالا يكالالو  مالالن الكفالالر، وخنمالالا دل الالالدليأ مالالن الكتالالاب 

والسنة عىأ رنها ليسا ل اتها من الكفر، وه ا معنالأ َالول اإلمالا  الكالافعي فالي بيالا  مسالتنده فالي الداللالة 

ا  عىمالال  عنالالدي ر  يمالفالال  بالسالالنة المنصوصالالة، بعالالد اال الالتدالل عىالالأ مالالا َالالال: "َىتالال  بمالالا ال يسالالع مسالالىم 

 بالكتاب" .

 

ومثى  َول فاضأ  ار: رذكالر الكالافعي هنالا ثالالث صالور مالن صالور اإلعانالة لىكفالار، وبالي ن رنهالا جميع الا 

ا وهي:   ليسا كفر 

 الداللة عىأ عورة المسىمين. -1

 ت ييد الكفار بتح يرهل من ر  المسىمين يريدو  غرتهل. -2

 يتقد  المسىل خلأ الكفار بما يقدي خلأ النكاية بالمسىمين. ر  -3

 وتنب  له ا القسل اياير وما في  من العمو  لكأ صور النكاية دو  تمصيص .

 

أ الكالال   فهأ ما ف هل من كال  الكافعي صحيح؟ ر  ر  َالى  توهل من النص معن أ ف وهل القارئ ب  وحم 

وليس الداللة عىأ عورة مسىل، وال ت ييد كافر ب   ىي  رحمة هللا: رما ال يحتمأ، يقول اإلما  الكافعي ع

 ، فهالال ا مالالن يحالال ر ر  المسالالىمين يريالالدو  منالال  غالالرة ليحالال رها، رو يتقالالد  فالالي نكايالالة المسالالىمين بكفالالر بالالي ن

الا  الا عام  الكافعي تصريح برري  في حكل الجا وس ال غير، وما فهم  رولئأ مالن ر  الكالافعي يحكالل حكم 

مظاهرة ورن  َد صرح بعد  كفر من َاتأ مع المكركين غير صحيح البتة، وَد دااأ في  الر رنواع ال

الوهل رولئأ حين ظنوا ر  معنأ: ررو يتقد  في نكاية المسىمين  ر  المتقد  في النكايالة هالو هال ا المظهالر 

فالالكال   ،والصواب في فهل كالم  عىي  رحمة هللا ر  المتقد  هنالا فالي النكايالة الكالافر ال المسالىللو ال ، 

فهو َد يدل عىأ عورة مسىل، رو يقيد الكفالار بقالول فاليء ال يمرج عن ذكر صور خضرار الجا وس، 

يح ره في  من ر  المسىمين يريدو  من  رري الكافر  غرة فيح ر رالكافر  منها، رو يقيالد المسالىل  الكالافرل 

ربالالوا خال  الالوء الظالالن بالكالالافعي ، وهالال ا بالالي ن بحمالالد هللا، وخ  بمبالالٍر فيتقالالد  رالكالالافر  فالالي نكايالالة المسالالىمين
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ورصالالروا عىالالأ جعالالأ مالالا َالالالوه احتمالالاال فالالي فهالالل كالمالال  فىالاليكن تنالال ال، ومالالع االحتمالالال يسالالقط اال الالتدالل، 

لالوه مالا لالل يقالأ، وخنالي  ودعوا الكافعي يتكىل في مس لة الجا وس دو  ر  تحمىالوه تبعالة مالا فهمتمالوه فتقو 

لفا الد الال ي تريالدو ، ومالن ت مالأ السالقال الال ي ين ه الكافعي رحم  هللا عن ال هاب خلالأ ذلالأ المعنالأ ا

طالالرح عىالالأ الكالالافعي وجالالده يالالدور حالالول حكالالل الجا الالوس ال غيالالر. رمالالا تعىيالالق ذلالالأ الفاضالالأ عىالالأ كالالال  

الكافعي ب او التعىيق الفا د نا ب ا خلي  رن  خنمالا ذهالب خلالأ ر  المظالاهرة عىالأ المالقمنين ال يكفالر فاعىهالا 

ا، ال فالرق بالين ر  يكالو  َتالأ المسالىل لىمسالىل مالن غيالر  ي  مجرد َتأ المسىل لىمسىل ليس في ذاتال ر كفالر 

خعانة لىكفار عىأ المسىمين، رو مع خعانتهل عىأ َتال المسالىمين، ولاليس مالع مالن فالرق بالين الحالالين مالن 

 ، فه  ه ا التعىيق تقول  عىأ اإلما ، ونسبة  َول باطالأ خليال  مالا َالال  ومالا جهة اَت اء الحكل بالكفر بينة

قول ، وهأ مثأ ه ا الكال  المتهافا الباطأ جدير حقيقة بالمناَكالة واالعتالرا ، ر  ر  ينبسي لمثى  ر  ي

 . -وَد تقد  فيء من التعىيق عىي – وَ  حقيق  بهبطال  وكاأٍل في رده 

 

ومما يحسن مالحظت   في لفظ السقال ال ي افت تِّح بال  الكالال  َالول  السالالأ: رهالأ يحالأ ذلالأ دمال ، ويكالو  

ة المكركين عىأ المسىمين ، ففي  ما يكعر ب   ايصأ في مماية المكركين عىالأ ذلأ داللة عىأ مماي

الس  عىالأ المسالىمين ريكالو  فالي  المسىمين رن  كفر، ورن  مما يبيح د  المسىل، وخنما وَع السالقال حالول الجل

 ه ا الصنيع ما يدل عىأ مماية فاعى  عىأ المسىمين.

 

أ فيقالالول: رومسالالتند اإلمالالا  الكالالافعي فالالي َصالالة حاطالالب ومالالن العجيالالب حق الالا ر  يالال تي هالال ا الفاضالالأ بعالالد ذلالال

رضي هللا عنال  عىالأ ر  مظالاهرة المكالركين ليسالا مالن الكفالر البالين ر  النبالي صالىأ هللا عىيال  و الىل لالل 

مالع رنال  ال رحالد يمكالن ر  يال تي فالي يحكل بكفر حاطالب بمجالرد مالا حصالأ منال  مالن مظالاهرة المكالركين، 

؛ ي  حاطب الالا َالالد ظالالاهر المكالالركين عىالالأ عنالال  مظالالاهرة المكالالركين بالال عظل ممالالا فعالالأ حاطالالب رضالالي هللا

ر ول هللا صىأ هللا عىي  و الىل، وال رحالد بعالد حاطالب يمكالن ر  تبىالغ بال  المظالاهرة خلالأ هال ا الحالد، ي  

 ، ويقالول: روخذا لالل يكالن مالا "رمر ر ول هللا صىأ هللا عىيال  و الىل مبالاين فالي عظمتال  لجميالع اآلدميالين"

ا ل ات ،  يمكن ر  يكو  من مظاهرة المكركين عند اإلما  الكالافعي،  مع كون  رظهر مافعى  حاطب كفر 

ا ل ات  يالرى الكالافعي  ، ويقالول  االر: رفمن باب رولأ رال يكو  ما دو  ذلأ من مظاهرة المكركين كفر 

، ثل ذكر  بب تعظيم  له ا المظهر مالن حاطالب هنا ر  فعأ حاطب ه ا من رعظل مظاهر الوالء لىكفار

 رضي هللا عن  .

 

 الكال  وَفات  ريعة: ولي مع ه ا

ر  ما وَع في  حاطب مواالة محرمة ال فأ في ذلأ وال ارتياب، فىو اَتصر رولئأ عىالأ جعىال   -1

ا، لكنهل جعىالوا الالنص دلاليال عىالأ عالد   ا متوجه  دليال عىأ عد  التكفير بمطىق المواالة لىكفار لكا  كالم 

وهي صورة راص مالن -جوا المظاهرة التكفير بكأ صور المواالة خال في صورة واحدة ذكروها ورار

ا. -مطىق المواالة  من ر  تكو  كفر 

 

رما كو  حاطٍب َد وَع في مظاهرة المكالركين عىالأ المالقمنين فمحالأ بحالب ونظالر، فالهنهل يقولالو :  -2

نعل فعى  مظاهرة؛ خذ َد رفكأ  ر النبي صىأ هللا عىي  و ىل، ورطىع الكفار عىأ رمر في  مصالىحة لهالل 

ا بصنيع  ه ا؛ ي  الباعالب لال  ونكاية بالمسىمي ن طىب ا لمصىحة تعود عىي  ورهى ، ومع ذلأ لل يكن كافر 

عىأ ه ا الفعأ تحصيأ مصىحة دنيوية، ولالل يكالن الباعالب تالولي الكفالار فالي ديالنهل. وهال ا التصالوير لمالا 

وَع في  حاطب تصوير ال يمىو من را  ورد، فمما ينبسي مراعات  ومالحظت  في َصة حاطب رضالي 

 عن  ما يىي:هللا 
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ر  حاطب ا َد ناصر النبي صىأ هللا عىي  و ىل عىأ رعدال  بنفس  ومال  فيمالا  البق هال ه الحادثالة وهالو  -ر

ا لىنبي صىأ هللا عىيال  و الىل عىالأ رعدالال  طالب الا رضالا ربال  بالالمروج  ما زال عىأ نصرت  ه ه، مظاهر 

ىالأ الكالافرين نصاليب وافالر، بالأ هالو مع النبي صىأ هللا عىي  و ىل لفتح مكة، فى  من نصرة المقمنين ع

ايصأ في نصرت  وجهاده، بمالأل من كانا نصالرت  االصالة يهالأ الكفالر عىالأ رهالأ اإليمالا ، فكيالف 

ا لىكفار مع مناصالرت  يهالأ اإل الال  بنفسال  ومالال  كحكالل مالن ناصالرهل بنفسال   ي جعأ حكل  من ربدى ابر 

: رت مأ َوة خيما  حاطب التي حمىت  عىأ ومال  ورري  وما يمىأ!! يقول اإلما  ابن القيل عىي  رحمة هلل

فهود بدر وب ل  نفس  مالع ر الول هللا صالىأ هللا عىيال  و الىل وخيثالاره هللا ور الول  عىالأ َومال  وعكاليرت  

وَرابتالال  وهالالل بالالين ظهرانالالي العالالدو وفالالي بىالالدهل، ولالالل يالالثن ذلالالأ عنالالا  ع مالال ، وال فالالأ مالالن حالالد خيمانالال  

 [.3/436هل  ]زاد المعاد ومواجهت  لىقتال لمن رهى  وعكيرت  ورَارب  عند

 

ر  غاية ما بدر من حاطب من مالواالةٍ محرمالٍة ر ه االابلرل َريك الا بمبالر مسالير النبالي صالىأ هللا عىيال   -ب

ا، وخفكالااه فالي هال ه  البل ر  يظالأ رمالر اروجال   الر  و ىل خليهل، وكا  النبي صىأ هللا عىيال  و الىل َالد رغِّ

ل يتجالاوز ذلالأ اإلابالار بقالول رو فعالٍأ زالالد لال -رضالي هللا عنال -الحالة ال فالأ رنال  ذنالب ومعصالية، لكنال  

يكو  في  مظاهرة لهل عىأ النبي صىأ هللا عىي  و ىل، فكيف يقالاس عىيال  مالن تجالاوزه رضالي هللا عنال  

 ب   جم  خلأ معسكر الكفار واصطف معهل لقتال رهأ اإل ال .

 

ذ خن  مالا فعالأ مالا فعالأ ر  حاطب ا َد فعأ فعال ظن في  مصىحة ل  ورن  ال ضير في  عىأ المسىمين، خ -جـ

خال وهو معتقد ر  هللا ناصر نبي  صىأ هللا عىي  و الىل، مظهالر لدينال ، معالأ لكىمتال ، وهالو مالا صالرح بال  

وَالال يالونس غكالا يالا -رضي هللا عن  حيب َال: ررما خني لل رفعى  غك،ا لر ول هللا صىأ هللا عىي  و ىل 

ا بالالين وال نفاَ الالا؛ َالالد عىمالالا ر  هللا مظهالالر ر الالول  ومالال -ر الالول هللا تل لالال  رمالالره، غيالالر رنالالي كنالالا ع يالال  

، 14360ظهريهل، وكانا والدتي منهل، فال ردت ر  رتمال  هال ا عنالدهل  ]رواه اإلمالا  رحمالد فالي المسالند 

، وصحح  الكيخ ايلباني فالي 2/284َال الحافظ ابن كثير: رصحيح عىأ فرط مسىل  البداية والنهاية 

[، ويقالول ابالن تيميالة 231ي الصالحيح المسالند ، وحسن  الكاليخ مقبالأ الالوادعي فال1867صحيح الموارد 

: روعىمالا ر  ذلالأ ال -ري لحالديب حاطالب-وَد  اق حديب حاطب رضي هللا عنال  ثالل َالال: روفالي لفالظ 

[، فكتا  فتا  بين رجأ يظالاهر 35/67ي رو ، يعني ي  هللا ينصر ر ول  وال ين  منوا  ]الفتاوى 

سىبالتهل، وال يبالالي بال   يالقدي فعىال  هال ا خلالأ الكفار عىالأ المالقمنين، ويقالف بساليف  فالي صالفهل، ويسالعأ ل

ظهالالور الكفالالار عىالالأ المالالقمنين، وعىالالو الكفالالر عىالالأ اإليمالالا ، و االالر يفعالالأ فعالالال يعتقالالد رنالال  ال ي حقالالق ذلالالأ 

 الظهور، وخ  كا  ه ا الفعأ محأ مقاا ة، وذنب ا ومعصية، وهو من المواالة المحرمة.

 

رعنالي مظالاهرة المكالركين عىالأ -مكفالر وال واَعال  وبالوج  السابق يتبين ر  حاطب ا مالا َصالد الفعالأ ال -د

، بأ َصد فعال ال يكو  في  ظهور لىمكركين عىأ المقمنين، فالمنالاط غيالر المنالاط، والبحالب -المقمنين

 غير البحب.

 

ومن بقي لدي  تردد في ه ه المس لة، فىيت مأ فقط فالي رنال  ال االالأل بالين رهالأ العىالل فالي حالأ د  مالن  -هـ

 ا افتهر من َول ركثرهل بعد  َتأ الجا وس.َاتأ رهأ اإل ال ، مع م

 

 فه  َيأ: فما بال عمر َد اتهم  بالكفر والنفاق خ  لل يكن ما فعى  ك لأ؟

فيقال: خ  عمر رضي هللا عن  َال ما َال بناء عىأ ظن  ر  حاطب ا رضي هللا عن  فد تىبس بالمنالاط 

لنبي صىأ هللا عىي  و ىل ايمالر ظهالر ر  المكفر ووَع في المظاهرة التي يكفر صاحب ها، فىما ا تجىأ ا
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حاطب ا ما رَد  عىأ ما رَد  عىيال  خال العتقالاده ر  النبالي صالىأ هللا عىيال  و الىل منصالور، ور  خفكالاء  الر 

النبي صىأ هللا عىي  و ىل لل يكن عن غش ٍ رو نفاق رو فروعٍ في ظهور الكفالر عىالأ اإل الال ، بالأ كالا  

لاليس فيهالا كبيالر  ضالرر عىالأ النبالي صالىأ هللا عىيال  و الىل وال عىالأ فعى  يجأ مصىحٍة يجنيها تالوهَّل ر ه 

اإل ال  والمسالىمين، مالع عىمال  بحرمالة مالا صالنع مالن خفكالاء لسالر النبالي صالىأ هللا عىيال  و الىل، ور  فيال  

ا لنوع مواالة لىكافرين. فكا  حكل عمر بناء  عىأ ما عىم  من حكل المظالاهرة، والنبالي صالىأ هللا  خظهار 

عىأ ه ا الحكل رحكل المظاهرة ، وحاطالب يعالرأل صالحة هال ا الحكالل، لكنال  يالرى  عىي  و ىل مقر  لعمر

رن  ما واَع المناط المكفر؛ ين  فعأ ما فعأ مالع عىمال  ويقينال  ر  هللا ناصالر نبيال  صالىأ هللا عىيال  و الىل. 

ى بين من هال ا حالال ، وبالين حالالِّ مالن يعىالل  رنال  بفعىال   اليبيد ا الراء المسالىمين  -وال يبالالي–فكيف يسوَّ

ر الكفالالر والكالالرو وينكالالره فالالي اير ، كمالالا هالالو مقت الالأ َالالول مالالن يطىالالق القالالول بالال   المظالالاهرة وينصالال

 العمىية كىها ذنب  دو  الكفر؟! 

 

ا مالن وعالاء امالر، فقالال  ا ررى  االر يكالرب عصالير  ولتقريب ايمر في ه ه الج لية رَول: لو ر  فمص 

ال: وهللا مالا فالربا الممالر وال رجأ لولي ايمر: اجىده فهن  َد فرب الممر، فس ئأ الرجأ عن ذلأ، فق

َاربتها وخنما هو عصير، فت رو، فهأ يكو  في ترك  تعطيأ  لىحد، ر  ر  المناط الموجب إلَامت  لل يقع 

رصال، وك ا لو ر  رجال ررى رجال وامررة في حال ريبة وفالبهة، فقالال لالولي ايمالر: اجىالده رو ارجمال  

زنيا ولكنني َبىا وضمما، فع ر ولل يحد، ركالا  فالي  فهن  َد زنأ، فسئأ ه ا عن فعى  فقال: وهللا ما

ترو الحد خبطال  ل ، ر  ر  المناط لل يتحقق، فك لأ هنا، والمقصود ر  مناط الكفالر الال ي هالو المظالاهرة 

لل يقع من حاطب، وهو ال ي تبين بسقال النبي صىأ هللا عىي  و ىل، وفتا  فالتا  بالين فعالأ ال يحتمالأ 

ا واحد ا من صاحب  كالمقاتىة، وبين ما يعر  ل  االحتمال  واالفالتباه كالممالابرة والجالس، وهللا  خال وجه 

 رعىل.

 

 وبتقدير ر  حاطب ا وَع في المظاهرة المكفرة، وهو َول لبعض رهأ العىل مستدلين بـ: -3

ر  عمر حكل عىأ حاطب بالكفر والنفاق ين  ررى في فعى  مظاهرة لىمكالركين ومناصالرة لهالل،  -ر

تقر عنالالده كفالالر مالالن ظالالاهر المكالالركين عىالالأ المسالالىمين، يقالالول اإلمالالا  البيهقالالي فالالي  الالنن  فع ىالالل ر  المسالال

10/208 ، ة  ظاهرة  عىأ الن ِّفاقِّ ر عىأ عمرل رضي هللا عن  تسميت  ب لأ خذ كا  ما فعأ عالمل : رولل ي نكِّ

ا بسير ت ويأ .  وخِّنما يكفر  من كفَّرل مسىم 

 

ا لال  عىالأ ر  ر  النبي صىأ هللا عىي  و ىل ما رد  عىالأ  -ب عمالر َولال ، وخنمالا  الكا، فكالا  ذلالأ خَالرار 

حكالالل المظالالاهرة كالال لأ، لكنالال  ا تفسالالر مالالن حاطالالب و الال ل  عالالن صالالنيع  هالال ا لالاليعىل حقيقالالة ايمالالر وجىيتالال ، 

والباعب لحاطب عىأ ما رَد  عىي ، وهأ ثمة مالا يمنالع مالن تن يالأ حكالل الكفالر والالردة عىيال ، فىمالا تبالين 

ا في التن يأ والحكل  عىأ المعين ال في حكل الفعالأ، وفالرق بالين مالن راطال  فالي وصالف ايمر اط  عمر 

 فعأ ب ن  كفر، ومن راط  في تن يأ الوصف عىأ معين.

 

ا بمجالرده لالل يى مال  ر  يالدفع  -جـ ر  حاطب ا دفع عن نفس  حكل الكفر والردة، ولالو كالا  الفعالأ لاليس كفالر 

ا ركب كبيرة من الكبالر  مثال فقيالأ لال : مالا حمىالأ عىالأ مالا ايمر عن نفس  بما ذكر، ررريا لو ر  مسىم 

ا وال رضا بالكفر، ر  ر  مثالأ هال ا الجالواب ال يالرد  صنعا، ريصىح ر  يكو  جواب : وهللا ما فعىتها كفر 

فيال  مالا فيال  فاله  الباعالب  -خنصالاف ا-رصال وال يقال لكو  الفعالأ غيالر مكفالر. وهال ا الوجال  مالن اال التدالل 

 وظهر من  ما يوهل ذلأ.لحاطب عىأ تبرلة نفس  من الكفر رن  اتهل ب ، 

 

َالوا: ويمكن ر  يقال في فهل الحديب بناء  عىأ ه ا: خ  حاطب ا رضي هللا عن  وخ  وَالع فالي الكفالر فهنال  
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نلعل من تن يأ حكل التكفير عىيال  مالانع  مالن موانالع التكفيالر؛ ذلالأ ر  الحكالل بالالكفر عىالأ المعالين بالاب لال   مل

كل عىأ ايفعال، فالبد في تكفير المعين من توافر فالروط رحكام   المسايرة يحكا  التكفير المطىق والح

وانتفاء موانع، وهالو الواَالع فالي مسال لتنا هال ه، خذ خ  مالن موانالع التكفيالر مالانعل التال ول، وهالو مالا وَالع مالن 

حاطب رضي هللا عن ؛ فهن  خنما رَد  عىأ صنيع  ه ا متال وال ر  هللا ناصالر نبيال  صالىأ هللا عىيال  و الىل 

ضرر مما فعأ وَال، فالتسوية بين حالال حاطالب وحالال مالن يعىالل رو يسىالب عىالأ  ومظهر رمره، ورن  ال

ظنالال  رنالال   الالي هىأ المسالالىمين و الاليحقق النصالالر لىكالالافرين َيالالاس  غيالالر صالالحيح، يقالالول الحالالافظ ابالالن حجالالر: 

[، ويقالالول ربالالو 8/634روعالال ر حاطالالب مالالا ذكالالره، فهنالال  صالالنع ذلالالأ متالال وال رال  ضالالرر فيالال   ]فالالتح البالالاري 

طب ا لل ينافق في َىب ، وال ارتد عن دين ، وخنما تال ول فيمالا فعالأ مالن ذلالأ: ر  العباس القرطبي: رلكن حا

خطالع َريش عىأ بعض رمر ر ول هللا صىأ هللا عىي  و ىل ال ي ر ر ول هللا صىأ هللا عىيال  و الىل 

ويموأل َريك ا، وي حكأ رن  كا  في الكتاب تفميل رمر جيش ر ول هللا صىأ هللا عىي  و الىل، ورنهالل ال 

سَّنل ل  ه ا الت ويالأل تعىالق  االاطره ب هىال   طاَة لهل ب ، ي موفهل ب لأ ليمرجوا عن مكة، ويفروا منها، وحل

، لكالن لطالف هللا بال ، ونجالاه  وولده، خذ هل َطعة من كبده، ولقد ربىغ من َال: َىَّما يفىح  من كالا  لال  عيالال 

لما رفالكأ مالن تىماليص كتالاب  لما عىل من صحة خيمان ، وصدَ ، وغفر ل  بسابقة بدر، و بق   ]المفهل

[، ويقول ابن الجوزي: رَالال القاضالي ربالو يعىالأ: فالي هال ه القصالة داللالة عىالأ ر  المالوأل 6/440مسىل 

عىأ المال والولد ال يبيح التقية في خظهار الكفر، كما يبيح فالي المالوأل عىالأ الالنفس، ويبالين ذلالأ ر  هللا 

وروالدهالالل، وخنمالالا ظالالن حاطالالب ر  ذلالالأ تعالالالأ فالالر  الهجالالرة، ولالالل يعالال رهل فالالي التمىالالف يجالالأ رمالالوالهل 

فسال  بمثالأ ذلالأ عنالد التقيالة، وخنمالا َالال عمالر: يجوز ل  ليدفع ب  عن ولده، كمالا يجالوز لال  ر  يالدفع عالن ن

[. ويقالول 8/234دعني رضرب عنق ه ا المنافق ين  ظن رن  فعأ ذلأ عن غيالر ت ويالأ  ]زاد المسالير 

ا معىق ا عىأ حديب حاطب رضي هللا عن : رفتقرب خلأ القالو  ليحفظالوه فالي رهىال  بال    ابن الجوزي ري  

ىيال  و الىل فالي كيالدهل وَصالد َتالالهل، وعىالل ر  ذلالأ ال رطىعهل عىأ بعض ر رار ر ول هللا صالىأ هللا ع

ي ر ر ول هللا لنصر هللا ع  وجأ خياه، وه ا ال ي فعى  رمالر يحتمالأ الت ويالأ، ولال لأ ا التعمأ ر الول 

هللا حسن الظن، وَال في بعض ايلفاظ: رخن  َد صالدَكل ، وَالد دل هال ا الحالديب عىالأ ر  حكالل المتال ول 

ا في ا تباحة المحظور االأل حكل المت عمد ال تحالل  من غير ت ويالأ، ودل عىالأ ر  مالن رتالأ محظالور 

رو ادعأ في ذلالأ مالا يحتمالأ الت ويالأ كالا  القالول َولال  فالي ذلالأ وخ  كالا  غالالب الظالن بمالفال   ]ككالف 

 [.1/141المككأ 

 

لو اَتصر رولئأ الف الء عىأ اال تدالل به ا الحديب عىالأ حكالل الجا الوس المسالىل، ورنال  ال يكفالر  -4

، ولىالرري وجال   جالدير  لداللة النص  عىأ عد  التكفير لكا  في البحب والمناَكالة  العة ، ولىمالالأل مجالال 

عىالأ كالأ  -بحسالب مالا فهمالوا-بالت مأ والتحرير، ولكن محأ اإلفكال رنهالل يريالدو  تعماليل داللالة الالنص 

الالا لكالالأ صالالورة مالالن صالالور المظالالاهرة ولالالو كانالالا  صالالور المظالالاهرة ليجعىالالوا حكمهالالل فالالي الجا الالوس حكم 

الكفار وحمأ السالح عىأ المقمنين وب ل النفس في َتال رهأ اإل ال ، وهو ال فالأ رعظالل  بالمقاتىة مع

وربىغ في المظاهرة من الجس، والعجيب حق ا رنهل يبالسو  ويهولو  في ا تداللهل به ا النص فيقولو : 

خ  مالالا وَالالع فيالال  حاطالالب مالالن خفكالالاء  الالر النبالالي صالالىأ هللا عىيالال  و الالىل هالالو رفالالنع مالالا يمكالالن ر  يكالالو  مالالن 

بعيالالد  عالالن  -مالالع فالالناعت -مظالالاهرة، لكونهالالا مظالالاهرة عىالالأ النبالالي صالالىأ هللا عىيالال  و الالىل!! وهالال ا الكالالال  

التحقيق العىمي، وهو كال  اطير ول  لواز  اطيرة، وتوضيح ذلأ ر  القالىين به ا متأ ما  الئىوا عالن 

مالن الكبالالر حكل من ظاهر الكفار عىأ المسىمين بالمقاتىة معهل، فساليقولو : هالو مسالىل مرتكالب لكبيالرة 

وال يكفر حتأ يكو  الباعب لال  عىالأ هال ا الفعالأ محبالة ديالن الكفالار ورضالاه بكفالرهل، فاله   ال لناهل عالن 

كيفية االطالع عىأ ه ا المناط المكفر، فسيقولو : بتصريح ، فه  لل يصرح فهو مسالىل حتالأ يصالرح، 

والبالراء، خذ خنال  ال  ومتأ  ئىوا عن دليىهل عىأ ه ا، فسيقولو : ين  ايصأ فالي مناَ الة رصالأ الالوالء

ينقض خال بوَوع محبة دين الكفار فالي القىالب، والمظالاهرة بمجردهالا عمالأ ال يالقثر خال فالي فالرع الالوالء 
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والبراء وكمال ، وه ا ايصأ مقكد بداللة حديب حاطب رضي هللا عن ؛ فه  المظالاهرة َالد وَعالا منال  

لالل يكالن مجالرد مظالاهرة يهالأ الكفالر ولل ي كفره النبي صىأ هللا عىي  و ىل، فيقالال: مالا وَالع مالن حاطالب 

عىأ رهأ اإليما ، بأ كا  مظاهرة لىمكركين عىأ النبي صالىأ هللا عىيال  و الىل ومالن معال ، فساليقولو : 

هو ك لأ، وهو دليأ زالد، خذ ما وَع في  حاطب رفنع ما يمكن ر  يتصور من مظاهرة لىمكركين ينال  

مظالاهرة تقالع مالن بعالده فهالي دو  المظالاهرة عىيال  متعىق بمقا  النبي ايمين صىأ هللا عىي  و الىل، فكالأ 

ا،  َطع الالا، فيقالالال: فيىالال   ر  مالالن ظالالاهر عىالالأ النبالالي صالالىأ هللا عىيالال  و الالىل ال يكالالو  بمظاهرتالال  هالال ه كالالافر 

فيى مهل ر  يقولوا: هو الز  لنالا بالأ هالو مالا نقالول، فيقالال: فيىال   ر  مالن َاتىال  صالىأ هللا عىيال  و الىل مالع 

ا؛ ي  الجالس عىيال  ومقاتىتال  كىهالا مظالاهرة، الكفار رغبة فالي الالدنيا مالع خظهالاره ل و الال  ال يكالو  كالافر 

خال خ  كانا لرغبة في دين الكفار ومحبة لىكفالر، فبالاهلل عىاليكل لالو  -عندكل-والمظاهرة ال يكفر صاحبها 

ر  رجال في زمن النبي صىأ هللا عىي  و ىل رتأ النبالي صالىأ هللا عىيال  و الىل فالآمن بال  وصالدَ  ونطالق 

   رداء الفرالض لكن  َال لىنبي صىأ هللا عىي  و ىل: خني معأ في دينأ ه ا مقمن بالأ بالكهادتين والت

مصدق لما تقول، لكني رجأ مالن َالومي رَاتالأ مالن َالاتىوا، ورحالارب مالن حالاربوا، فاله  توجهالوا تىقالاءو 

و وَاتىوو َاتىتأ ومن معأ! ريحكل ل  النبي صالىأ هللا عىيال  و الىل باإل الال ؟ ر  رنهالا اياالرى بيقالين. فىال

َ در ر  الرجأ نفس  ارج فعال لىمقاتىة مع َوم ، ركا  ما رظهره من اإليما  مانع الا مالن تكفيالره؟ ر  هالو 

ا غير اارج  كافر وال بد. ولو وَف ه ا مقابأ النبي صىأ هللا عىي  و ىل مقاتال ل  ريكو  مع ذلأ مسىم 

لنبالي صالىأ هللا عىيال  و الىل من دالالرة المسالىمين!! ورجال   ر  رولئالأ الف الالء يحكمالو  بكفالر مالن رراد ا

بسوء رو حاول َتى  ولو كا  لمحض دنيا ال لتك يب ب  رو جحود لنبوت  ودعوتال ، فمالا بالالهل ال يكفالرو  

من يظاهر عىي  صالىأ هللا عىيال  و الىل ومالن معال  مالن رصالحاب  ويقاتىال  صالىأ هللا عىيال  و الىل، ومالا لهالل 

هى  ويدنيال  صالىأ هللا عىيال  و الىل مالن يصححو  خ ال  مالن ييسالر َتالأ النبالي صالىأ هللا عىيال  و الىل ويسال

الموت اطوة بقتال من حول  من رصحاب  ورعوانال ، ومالا لهالل يحكمالو  به الال  مالن يبافالر َتالأ حرا ال  

المظاهر لىكفار عىي  صالىأ هللا عىيال  و الىل  -ب عمهل-ومن يصون  ويحمي ، ررريتل لو ر  ه ا رالمسىل  

يحوط  ويحميال  فالانحرأل عالن النبالي صالىأ هللا َد وَف عىأ النبي في  اح المعركة وبجواره صحابي 

عىي  و ىل ال يريد رذاه ورهوى بسيف  عىأ ذاو الصالحابي فقتىال ، ثالل تنحالأ عالن المكالهد ليال تي بعالد ذلالأ 

ا! وهالأ هال ا منال   مكرو  ليكمأ المهمة بقتأ النبي صىأ هللا عىي  و ىل ريكو  بصنيع  السالوء هال ا مسالىم 

وخعانالة  عىيال  واال ال   لال ، ر  ر  هال ه ليسالا مظالاهرة عىيال !! فمالا خال تيسير  لقتى  صالىأ هللا عىيال  و الىل 

 المظاهرة خذ !!

 

ف ين ي  هب بكالل!! وكيالف ا التج تل ر  تقولالوا مثالأ هال ا القالول الكالنيع: المظالاهرة عىالأ النبالي صالىأ هللا 

وهالو رولالأ بكالل خ  -عىي  و ىل ليسا بكفر!! وو عتل ايمر حتأ رداىالتل فالي ذلالأ مقاتىتال !! فاله  عالدتل 

وَىالالتل: فحكالالل مقاتىالالة النبالالي صالالىأ هللا عىيالال  و الالىل ليسالالا كحكالالل الجالالس عىيالال ، فيقالالال: فالالدعوا  -هللا فالالاء

اال تدالل بحديب حاطب في الحكل عىأ من ظاهر الكفار عىالأ المسالىمين بقتالاٍل، واجعىالوا المسال لة فالي 

 الجا وس دو  ما فوَها، وليكن ثمة ااتالأل في حكالل الجا الوس ال ضالير، لكالن ال الير كىال  فالي جعالأ

ه ا المالأل االف ا في حكل المقاتىة، رو الحكل له ا المقاتأ بحكل اإل ال ، رو جعأ ه ا الحكل مالن محالال  

اإلجماع، رو القول ب   التكفير في ه ه الحال َول محدث وَالول السالالة، دع عنالأ القالول بال   المظالاهرة 

ا!! وخ  كالا  عنالدو ردنالأ فالأ فالي ح كالل مالن حالارب النبالي عىأ النبي صالىأ هللا عىيال  و الىل ليسالا كفالر 

صىأ هللا عىي  و ىل ورن  الكفر بال ارتياب، فاَرر نقأ القاضي عيا  اإلجماع عىأ حكل ه ه المس لة، 

الد 2/1069يقول عىي  رحمة هللا في كتابال  الكالفاء ر  : رمالن رضالاألل خلالأ نبينالا صالىأ هللا عىيال  و الىل تعمُّ

، رو  لبَّ    ، رو ا تمفَّ ب ، رو ب حٍد مالن الك بِّ فيما بىَّس  ورابر ب ، رو فأ في صدَ ِّ ، رو َال: خن  لل يبى ِّغه

اينبياء، رو رزرى عىيهل، رو  ذاهل، رو َتأل نبي الا، رو حاربال ، فهالو كالافر  بهجمالاعٍ ، والمسال لة لمالن ت مىهالا 

وتدبرها رظهر من ر  يحتاج خلأ ر  ي ستدل لها بدليأ اام رو ي نقأ فيها خجماع، فاله  حربال ، ومقاتىتال ، 
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رة عىي   صىأ هللا عىي  و ىل، م الاد يصالأ اإليمالا  والمت المن تصالديق  ومحبتال  واالنقيالاد ورالمظاه

  والتسىيل واإلذعا  والتوَير والتعظيل الواجب ل .
 

تبالين لالأ ر  مالا  -كما تقد -وخذا ا تح رت ر  الكافعي في النقأ السابق خنما يتكىل عن حكل الجا وس 

حاطالب رفالنع مالالا ي تصالور مالن مظالالاهرةٍ غيالر  صالالحيح، ور  فهمال  هال ا الفاضالالأ وغيالره بال   مالالا وَالع مالالن 

تحميأ كالم  غير ما صرح ب  في حكل الجا وس ظىل ، ذلأ ر  الكافعي يقول: روال رعىل رحد ا رتأ في 

مثأ ه ا رعظل في الظاهر من ه ا؛ ي  رمر ر ول هللا صىأ هللا عىيال  و الىل مبالاين فالي عظمتال  لجميالع 

ر المكركين ب مر ر ول هللا صىأ هللا عىي  و ىل يريد غرتهل، فصالدَ  اآلدميين بعده، فهذا كا  من ااب

الن  عىأ ما عاب عىي  من ذلأ، غيرل مستعمٍأ ايغىبل مما يقع في النفالوس، فيكالو  لال لأ مقبالوال، كالا  مل

بعدله في رَأ من حال ، ورولأ ر  يقبأ من  مثالأ مالا َبالأ منال  ، فسايالة ايمالر حكالل فاليمن راالابر  ال فاليمن 

  يصح ر  يجعأ ما وَع في  حاطب رفنع صور المظاهرة عىأ اإلطالق. رَاتأ  فال

 

وبه ا تعىل ر  ما نسب  ه ا الفاضأ وغيره خلأ ابن جرير فالي بيالا  مالدلول حالديب حاطالب غيالر صالحيح 

ومالالا حصالالأ منالال  مالالن حالالين َالالال: رولهالال ا ذكالالر اإلمالالا  ابالالن جريالالر فالالي فقالال  َصالالة حاطالالب رضالالي هللا عنالال  

ر  فيهالا الداللالة عىالأ ر  مالن دل الكفالار عىالأ   صالىأ هللا عىيال  و الىلمظاهرة المكركين عىأ ر ول هللا

عورات المسىمين ولل يتكرر من ، كال ي حصأ من حاطب رضالي هللا عنال ، فهنال  ال يقتالأ، وخنمالا يقتالأ 

عنده من تكرر من  ذلأ، دفع ا لكره، وه ا ال يقال فيما يكو  ب  الكفر، وخنما يكالو  فيمالا هالو معصالية ، 

ا؟ ر  فهأ فق  ابن جر يٍر حق ا من حديب حاطب ر  المظاهرة عىأ النبي صىأ هللا عىي  و ىل ليسا كفالر 

ر  ه ا ما توهم  الناَأ ف وهل ر  ابن جرير يقول ؟ يقول ابن جرير رحمال  هللا: رخذا ظهالر لومالا  رجالأ 

ه المسىمو  فاليهل مالن عال  ، ولال ا من المكركين، ين رهل مما ر ر  ل يكالن من رهأ الستر رن  َد كاتب عدو 

معروف ا بالسش لو ال  ورهى ، وكا  ذلأ من فعى  هفالوة وزلالة، مالن غيالر ر  يكالو  لهالا راالوات، يجالوز 

العفو عن ، كما فعأ ر ول هللا صىأ هللا عىي  و ىل بحاطب، من عفوه عىالأ جرمال ، بعالدما اطىالع عىيال  

غير، بأ ت مأ [ فكال  ابن جرير في الجا وس ال 5/162من فعى   ]فرح ابن بطال لصحيح البماري 

في دَة عبارات  وكىمات  حين ذكر في كالم  عين ما وَع من حاطب رضي هللا عن  من غيالر زيالادة رو 

ا مالن المكالركين، ينال رهل ممالا  تجاوز، فقال: رخذا ظهر لومالا  رجالأ مالن رهالأ السالتر رنال  َالد كاتالب عالدو 

ه المسىمو  فيهل من ع  ، ولل يكن معروف ا بالسش لو ال  ورهى ، وك ، ا  ذلأ من فعى  هفوة وزلةر ر 

مالن غيالر ر  يكالالو  لهالا راالالوات، يجالوز العفالالو عنال  ، فمالالا تحالدث فالالي كالمال  هالال ا فالي حكالالل جميالع صالالور 

المظاهرة بأ ما تكىل في جميع صور التجسس، دع عنأ رن  رحم  هللا ما تكىل في حكل المظاهرة عىالأ 

َالال فاضالأ  االر مقكالد ا ر  حكالل  النبي صىأ هللا عىي  و ىل وهو ما َد يوهمال  صالنيع ذاو الفاضالأ، بالأ

ورما كال  رلمة اإل ال  في الجا وس المسىل فقد دل داللة َاطعة عىأ الجا وس هو حكل كأ مظاهر: ر

ا، ودل عد  وجود ممالف معتبر لهل في ذلالأ ر  التكفيالر  ر  المظاهرة العمىية وحدها عندهل ليسا كفر 

  رلمة اإل ال  كمالا هالو حكمهالل فالي الجا الوس بمجرد اإلعانة الظاهرة َول محدث يمالف ما جرى عىي

أ رولئالأ كالال ل ايلمالة جميع الا فالي حكالل الجا الوس فالوق مالا يحتمالأ بهعطالاء المسىل!!!  ، فت مأ كيف ي حم ِّ

حكل المظاهرة ايعىأ حكل ايدنأ، وخبطال حكل ايصأ بفالرع، والقيالاس مالع وجالود الفالارق، وضالرب 

 المحكل بالمتكاب .

 

أ فالي فهالل كالال  رهالأ العىالل، ورنال  ثمالة فالرق  بالين َالبح المقاتىالة وَالبح التجسالس، ولت كيد بطال  ه ا المسى

العلفِّينل فِّالي ر ذك ر بقول  تعالأ:   تل ه سه له َلالال وا فِّاليلل ك نالت له َلالال وا ك نَّالا م  الهِّ ي رلنف سِّ اللِّكلالة  ظلالالِّمِّ فَّاه ل  الهمل ينل تلول خِّ َّ الَّ ِّ

 ِّ ا   خِّالَّ  ايلره ِّ َلالالال وا رلللالالله تلك الالنه رلره   هَّ الالير  صِّ الالنَّل  ول لالالاءلته مل هل اه له جل ول
الال ه للئِّالالأل مل الالا فل  وه وا فِّيهل ر  الالاجِّ الالعلة  فلت هل ا ِّ ول

للئِّال تلالد و ل  لالبِّيال   فل  وه ال يلهه يىلالة  ول يع و ل حِّ التلطِّ لهالدلا ِّ ال يلسه الهوِّ الن ِّسلاءِّ ول الِّ ول جل نل الر ِّ علفِّينل مِّ تل ه سه أل علسلالأ هَّ  الهم 
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ا غلف ورارل  يلعهف ول علنهه   كلا ل هَّ  علف و، [، حيب صح في  بب نال ول هال ه اآليالات: رر  99-97{ ]النساء: له ول

نا  ا من المسىمين كانوا مع المكركين يكثالرو   الوادل المكالركين عىالأ عهالد ر الول هللا صالىأ هللا عىيال  

فَّالالاه ل  خِّ و الالىل؛ يالال تي السالالهل  فيرمالالأ بالال  فيصالاليب رحالالدلهل فيقتىالال  رو ي الالرب فيقتالالأ، فالال ن ل هللا:   ينل تلول  َّ الَّالال ِّ

له  هِّ ي رلنف سِّ اللِّكلة  ظلالِّمِّ [ كما رابر ب  عبدهللا بن عباس رضي هللا عن ، 4596{ اآلية  ]رواه البماري الهمل

له ورورد بعض رهأ التفسير مثأ ه ا عن عكرمة في َول  تعالأ:   الهِّ ي رلنهف سِّ لِّكلة  ظلالِّمِّ الل فَّاه ل  الهمل ينل تلتلول الَّ ِّ

لله  ابل جل فل  ى وا رلبهالول ى الو ل فلالادها  الا ك نهالت له تلعهمل اليل  بِّمل ل علىِّ نه   وٍء بلىلأ خِّ َّ هَّ أ  مِّ ا ك نَّا نلعهمل ا السَّىللل مل الا قلو  ينل فِّيهل الدِّ الِّ النَّلل ال هل

ينل  تلكلب ِّرِّ ى الهم  ثهول [، ومعىو  ر  صورة  بب الن ول َطعية الداول في عمالو  29-28{ ]النحأ: فلىلبِّئهسل مل

فالهذا كالا  هللا َالد توعالد بجعالأ جهالنل نصا عىي  اآلية، ور  حكل النص متناول لها عىأ جهة القطالع، ما 

م وى من ارج مع المكركين لمجالرد تكثيالر  الوادهل مالع دعالوى اال ت العاأل، فكيالف حالال مالن بافالر 

  القتال معهل ضد رهأ اإليما  بااتياره من غير خكراه وال ا ت عاأل رغبة في تحصيأ متاع دنيوي!!

 

الا بتجسسال  مالن المقاتالأ، والم الرة التالي ي الداىها عىالأ رهالأ -وَد َيالأ-فه  َيأ  : فالجا الوس رعظالل جرم 

ا فما دونهالا  ا وَاتأ بنفس ، فهذا كانا المظاهرة بالجس ليسا كفر  اإل ال  ركبر ورعظل ممن حمأ  الح 

 من باب رولأ؟ -رعني المقاتىة-

 

خيما  العبد ف عظل من مجالرد كىمالة يىقيهالا لىكفالار،  فيقال: رما ضرر مقاتىة المقمنين مع المكركين عىأ

ففي المقاتىة من التسرير بالنفس وتقحل المهالأ ما ال يقع ممن جس واابر، وال ي ال فأ في  ر  المرء 

َد ي عف خيمان  خلأ مستوى يستسهأ معال  ر  يجالس عىالأ المسالىمين فيىقالي كىمالة رو يكالير لهالل بهفالارة 

يبقأ خذا تالرو صالفوأل المسالىمين وانحالاز لصالفوأل رهالأ الكفالر؟! وريالن  تنفعهل، لكن ري خيما  في القىب

بلالٍر ي الدلي بال ، لكالن كالل مالن المالال يمكالن ر   ا يطمع في دريهماٍت لِّمل ه ا من ذاو؟! ولأ ر  تتصور مسىم 

يكو  دافع ا إلاراج ه ا المسىل في جيش الكفالار لحالرب اإل الال  والمسالىمين؟ ال فالأ رنال   اليكو  ركثالر 

ر  هالال ا خ  لالالل ي الالن بدينالال  فسي الالن بنفسالال  ر  يعرضالالها لمالالا يهىكهالالا، فالاله  فعالالأ  وروفالالر ورعظالالل، ذلالالأ

وعرضها ل لأ فهنما هو لطسيا  حب الدنيا عىأ فقاده ونفس ، فصارت رحب خلي  من دين ، وري خيمالا  

وهو بفعى  حرب هلل ور ول  وعباده المقمنين!! واعتبر في ه ا بما جالرى مالن  -وخ  ربداه-يبقأ لرجأ 

 عن  وررضاه من خفكالاء  الر النبالي صالىأ هللا عىيال  و الىل، فهنالأ؛ وخ  تعقىالا رنال  مالع حاطب رضي هللا

ر  ي قالد  عىالأ مقاتىالة النبالي صالىأ هللا  -مالع ذلالأ-ف ى  وخيمان  َد زل ه ه ال لالة، فهنالأ ال تتصالور منال  

تىالأ  عىي  و ىل ولو كا  ذلأ لحفظ رهى  وصيانتهل، ور  خيمان  مانع ل  من ه ه المقاتىة وخ  وَعا من 

ال لة والعثرة رضي هللا عن  وررضاه والتي غفرها هللا ل ، فهذا فهما ه ا، وتعقىا حقيقالة الالتالز  بالين 

دو  خيما  مالن دلهالل  -خ  بقي ل  خيما -الظاهر والباطن، فهنأ وال بد َالأ ر  خيما  من َاتأ مع الكفار 

ح المقاتىالة موازنالة بقالبح الجالس نبال  عىأ عورةٍ لىمسىمين، وه ا المعنأ الال ي جالرى التنبيال   عىيال  فالي َالب

عىي  رحد رولئأ الف الء خذ َال في ضمن كالم : روكالا  جالواب اإلمالا  الكالافعي بال   مالا ذكالر ممالا هالو 

ومالا هالو ربىالغ منال  فالي المظالاهرة، وهالو التقالد  فالي نكايالة المسالىمين، بال   يقاتالأ من مظاهرة المكركين، 

ل  االالر بهالال ا المعنالالأ مالالع كالالو  مقصالالوده تعظالاليل لالاليس مالالن الكفالالر البالالين ، بالالأ َالالا المسالالىمين مالالع المكالالركين

اطورة التجسس والتنبي  عىأ ما يداى  الجا وس من الكر عىأ رهالأ اإل الال  حيالب َالال: روالتجسالس 

مظاهرة وري مظاهرة!! وخعانة لىكفار ال ي ككأ في كون  خعانة لهل خال مكابر ال يستحي من المكابرة!! 

ا مين بأ خ  التجسس في العادة رفد نكاية بالمسى من رظهالر رنالواع المظالاهرة واإلعانالة، فهالو رفالد ضالرر 

ا ضالد المسالىمين  ، فالدعوا التهويالأ فالي مسال لة غالب ا من ر  يقاتالأ الرجالأ بنفسال  مالع الكفالار َتالاال صالريح 

الجا وس محاولين تهوين حكل المقاتىة، والت موا الفرق بين الصورتين، وخذا كنتل َد ا التدلىتل بحالديب 

غيره، فا تدلوا بآية النساء فالي حكالل المقاتالأ، واعتبالروا كال لأ بمالا يىال مكل حاطب في حكل الجا وس و

من حديب حاطب متأ ما ا تدلىتل ب  في حكل المقاتىة، ولئن ااتىف العىمالاء فالي حكالل الجا الوس، فالهني 
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ا يالدل عىالأ االفال ، وهالاتوا نقالال يصالرح  جاز  رنهل ال يمتىفو  في حكل المقاتأ، وخال فالابسوني تصالريح 

 من َاتأ رهأ اإل ال  إلعالء ف   الكفار رغبة في الدنيا ال يكفر ورن  ال يعطأ حكل الكافرين. َالى  ر  

 

بالالن بي الالاء عىالالأ عالالد  تكفيالالر مالالن َاتالالأ  -رو  الالهيأ–وخيالالاو واالغتالالرار با الالتدالل بع الالهل بحالالديب  الالهأ 

جالاليء المسالالىمين مالالع الكفالالار؛ خذ ال داللالالة فالالي الحالالديب البتالالة، ولفالالظ الحالالديب: رنالال  لمالالا كالالا  يالالو  بالالدر، و

باي ارى، َالال ر الول هللا صالىأ هللا عىيال  و الىل: مالا تقولالو  فالي هالقالء اي الارى؟ فال كر فالي الحالديب 

َصالالة، فقالالال ر الالول هللا صالالىأ هللا عىيالال  و الالىل: رال ينفىالالتن رحالالد مالالنهل خال بفالالداء، رو ضالالرب عنالالق . فقالالال 

 الال . َالال: فسالكا عبدهللا بن مسعود: فقىا: يا ر ول هللا، خال  هيأ بن بي اء، فالهني  المعت  يال كر اإل

ر ول هللا صىأ هللا عىي  و ىل. َال: فما رريتني في يو  راالوأل ر  تقالع عىالي حجالارة مالن السالماء منالي 

في ذلأ اليو ، حتأ َال ر ول هللا صىأ هللا عىي  و الىل: رخال  الهيأ بالن البي الاء . َالال: ونال ل القالر   

ى حل بقول عمر:   ٍ رل ه يلك و ل لل   رل هرل نلبِّي  ا كلا ل لِّ ..مل لره ِّ نل فِّي ايه [ خلأ  ار اآليات 67{ ]اينفال: تَّأ ي ثهمِّ

، ونب  غير واحد من رهالأ العىالل عىالأ 3084، والترم ي في  نن  3625]رواه اإلما  رحمد في المسند 

ر  القصة خنما هي في  هأ بن بي اء ال  هيأ ور  من نسبها خلأ  هيأ فقد راطال  ووهالل، فاله   الهيال 

 الم [، فالحديب:رضي هللا عن  تقد  خ 

 

ممتىف في تصحيح ؛ ين  من رواية ربي عبيدة عامر بن عبدهللا بن مسعود عن ربي  وهو لل يسالمع  -1

من ربيال ، فمالن رهالأ العىالل مالن يقبالأ هال ه الروايالة الاتصالام عالامر بحالديب ربيال  وعىمال  بال  مالا لالل يال ت 

 بحديب منكر، ومنهل من ال يقبىها لعد  السماع.

 

كمالالا رفالالار خليالال  هالال ا الفاضالالأ المسالالتدل بالحالالديب عىالالأ عالالد  -كالالا  مسالالتمفي ا بهيمانالال  ثالالل يقالالال خ   الالهال  -2

، وهو لل يمرج بطواعية من  وااتيار كما يوهم  صنيع ه ا المسالتدل، وخنمالا االرج -التكفير بالمظاهرة

هِّ طمع ا في دنيالا دِّ  مكره ا، والبحب ليس فيمن ارج لىقتال مكره ا، خنما البحب فيمن ارج بااتياره وَلصه

ا؟! وهال ه مالا ال يمكالن ر  يقالا  عىيهالا الالدليأ! يقالول ابالن  العد  من غير ت ويأ  الغ ريصح ر  يكو  مسىم 

ا حقيقة حال  هأ رضي هللا عن  وما وَع من : رر ىل بمكة، وكتل خ الالم ، ف ارجتال   رحم  هللا موضح 

ا مع المكركين، ف  ر يومئ ، فكالهد لال  عبالدهللا بالن مسالعود رنال  ر ه  َريش معها في نفير بدر، فكهد بدر 

[، فه ا ما وَع من  هأ رضي هللا عنال ، فهالأ يصالح 4/213يصىي بمكة فمىي عن   ]طبقات ابن  عد 

ر  ي ظن في  رن  خنما ارج مع رهأ مكة لعر  من الدنيا؟! وهأ يصح ر  يقال خ  النبي صىأ هللا عىي  

عىي  و ىل َالد بالين بصالنيع  هال ا  و ىل خنما اىأ  بيى  لثبوت دعوى خ ال   ابق؟! ور  النبي صىأ هللا

ا؟! لتصالحح بعالد ذلالأ تىالأ الالدعوى  -ر  من ارج مقاتال لال  مالن المسالىمين ال يكالو  بمجالرد َتالال  كالافر 

ا مالا لالل يكالن ذلالأ القتالال عالن محبالة لالدين الكفالار وتمالن  مقاتىة رهأ اإل ال  مالع رهالأ الكفالر ال تكالو  كفالر 

 لنصرت ؟!

 

وي فالي فال   العبالاس بالن ع بالدالمطىب حالين ر الر ببالدر فقالال لىنبالي صالىأ هللا عىيال  وا تح ر هنالا مالا ر 

ا َبالأ ذلالأ، وخنمالا ا التكرهوني، فقالال لال  النبالي صالىأ هللا عىيال  و الىل: رهللا رعىالل  و ىل: خنالي كنالا مسالىم 

بك نأ؛ خ  يأ ما تدعي حق،ا، فالاهلل يج يالأ بال لأ، ورمالا ظالاهر رمالرو فقالد كالا  عىينالا فافالدِّ نفسالأ  ]رواه 

بسالالند فيالال  راو مالالبهل وبقيالالة رجالالال ثقالالات، ولالال  ر الالانيد راالالر ال تمىالالو مالالن  3300اإلمالالا  رحمالالد فالالي المسالالند 

 مقال[ فالحكل في مثأ ه ه الحال مع دعوى اإلكراه وعد  البينة خنما هو لىظاهر، وهللا يتولأ السرالر.

 

ا ممالن ي  الره المسالىمو  مالن  وفي ضوء ه ه المعاني ينبسي ر  يفهل كال  رهالأ العىالل فاليمن ادعالأ خ الالم 

فالالار، فالالال يصالالح ر  يقالالال خنهالالل بصالالنيعهل هالال ا ال يقولالالو  بكفالالر مالالن االالرج مقالالاتال يهالالأ اإل الالال  جالاليش الك
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طوع ا بااتياره لعر  من الدنيا َىيأ، بأ مقصودهل بكالمهل ه ا الحكل في مثأ ه ه الصالورة الواَعالة 

 في حديب  هأ والتي هي محأ اال تدالل، وخال فهأ يصح ر  يطىق القول ب   مجرد ثبوت خ الال  مالن

ا لىقتالال حقيقالة  َاتأ رهأ اإل ال  مع الكفار يستوجب خاالء  بيى  وعصمة دمال  ومالال  ولالو كالا  مبافالر 

برغبة من  وااتيار لتحصيأ فيء مالن الالدنيا!! ر  ر  خاالالء  البيى  وعصالمة دمال  ومالال  خنمالا هالو لقيالا  

 الال ! يقكالد معنأ  ار في ه ا اي ير ا توجب مثأ ه ه ايحكا ؛ كصحة دعوى اإلكراه مع ثبالوت اإل

هال ا ر  هال ا المقاتالأ يهالأ اإل الالال  بااتيالاره وطوعال  ر الور حالاال ممالالن َطالع  البيأ النالاس ورفسالد عىالاليهل 

رموالهل بالنهب والسىب، ومعىو  ر  الكريعة رباحا د  ه ا القاطع لىطريق وجعىالا لمثىال  حالد،ا هالو حالد 

ىأ تفاصيأ يعرفهالا النالاظر الحرابة فيباح َتى  وصىب  وَطع يده ورجى  من االأل ونفي  من اير  ع

ا رنال  يمىالأ  البيى  بمجالرد تصالحيح  في كتب الفقهاء، فكيف يقال فيمن َاتالأ رهالأ اإل الال  وادعالأ خ الالم 

 ه ه الدعوى وثبوتها.

 

ثل يقال لىمستدل بحديب  هأ هال ا عىالأ عالد  تكفيالر مالن التحالق بجاليش الكفالار مقالاتال رهالأل اإل الال :  -3

ا، ور  الكال   فيال   -م هبأوفق -رلسا ت سىل ب   ه ه المقاتىة  كالكال   -عنالدو-فعأ  يحتمأ ر  يكو  كفالر 

ا تفصالال مالن تىالبس بهال ا  -عنالدو-في حديب حاطب رضي هللا عن ، ور  مالا كالا  كال لأ فالواجالب فيال  

الفعأ لمعرفة الباعب عىأ الفعأ، فىِّلل رعر  النبي صىأ هللا عىي  و ىل عن اال تفصال الواجب؟ وما 

ا مالن -ىل ا تفصأ في مقاٍ  الكبهة  في  رضعف بال  صىأ هللا عىي  و  لكو  الفعأ تجسس ا ولكون  صادر 

 وترو اال تفصال في مقا  َوة الكبهة؟ -بدري

 

ثل كيف يستقيل ه ا اال التدالل بحالديب  الهأ هال ا عىالأ عالد  تكفيالر مالن حاربال ، مالع اإلجمالاع الواَالع  -4

 .عىأ رنها كفر، كما  بق ذكره عن القاضي عيا  عىي  رحمة هللا

 

فظهر ر  ال داللة في الحديب عىأ ما ررادوه، وتلنلبَّ ه ر  القو  ي صالرو  عىالأ ت كيالد ذلالأ المعنالأ الكالنيع 

من الحكل به ال  من َاتأ النبي صىأ هللا عىي  و ىل ورصحاب !! فيستدلو  ل  بحديب حاطب كما تقالد  

لمظاهرة عىيال  صالىأ هللا عىيال  را  ا من حكل الجا وس وتو يع ا لداللت  ليكمأ كأ مظاهر، ولو كانا ا

و ىل! بأ ويستدلو  هنا لمصوم حكل المقاتىة بأ مقاتىتال  صالىأ هللا عىيال  و الىل!! مالع مالا لقالولهل هال ا 

 من لواز  فنيعة ال ينفكو  عنها.

 

وك لأ ال ينبسي االغترار با تداللهل في مس لتنا ه ه بحالديب عمالرا  بالن حصالين رضالي هللا عنال  َالال: 

ي عقيالأ، ف  الرت ثقيالف رجىالين مالن رصالحاب ر الول هللا صالىأ هللا عىيال  و الىل، كانا ثقيالف حىفالاء لبنال

ور ر رصحاب ر ول هللا صىأ هللا عىي  و ىل رجال من بني عقيأ، ورصابوا مع  الع باء. ف تأ عىي  

ر الالول هللا صالالىأ هللا عىيالال  و الالىل وهالالو فالالي الوثالالاق. َالالال: يالالا محمالالد! ف تالالاه، فقالالال: رمالالا فالال نأ؟  فقالالال: بالالل 

ا لال لأ-را ت  ابقة الحاج؟ فقال را تني؟ وبل  : رراال تأ بجريالرة حىفالالأ ثقيالف ، ثالل انصالرأل -خعظام 

الا رَيق الا، فرجالع خليال   عن  فناداه، فقال: يا محمد! يا محمد! وكا  ر الول هللا صالىأ هللا عىيال  و الىل رحيم 

نصالرأل. فقال: رما ف نأ؟  َال: خني مسىل، َال: رلو َىتها ورنا تمىأ رمرو، رفىحالا كالأ الفالالح ، ثالل ا

فناداه. فقال: يا محمد! يا محمد! ف تاه فقالال: رمالا فال نأ؟ ، َالال: خنالي جالالع فال طعمني، وظمالآ  فا القني. 

ي بالرجىين. ]رواه اإلمالا  مسالىل  [، فهال ا الالنص كمالا تالرى لاليس فيال  ذكالر 1641َال: ره ه حاجتأ  فف دِّ

ا ف ي دار حرب، فىو َ در رنال  كالا  فيء من رمر المقاتىة، بأ غاية ما في  ر  ه ا الرجأ ر  ر لكون  كافر 

ا َبأ ر ره لل يج  ر ره لمجرد كون  بدار الحالرب وهال ا بالين، فالال صالىة لىحالديب بمسال لتنا وال لال   مسىم 

عالَة في حكل المظاهر. ولنا ر  نتساءل بعد ه ا كى : خذا كالا  المالروج مالع الكفالار لقتالال رهالأ اإل الال  

ا ب ات  بأ هو ذنب ومعصية ال تبىغ بصا حبها حد الكفر، فما بال النبي صىأ هللا عىي  و ىل لالل ليس كفر 
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الا مالن َتالأ مالنهل فالي رر  المعركالة  يحرم عىأ معرفة من ارج مع الكفالار مالن المسالىمين، اصوص 

الا ممالن ا التمفأ به الالم  وَالع منال   ليقو  بواجب تسسيىهل وتكفينهل والصالة عىاليهل، وال يمفالأ ر  بع  

الالا مالالن ر الالمالهل، وخذا كالالا  ابالالن ذلالالأ المالالروج المالال مو  كمالالا تقالالد ، وَالالد ذكالالر  رهالالأ السالالير والتالالواريخ بع  

فمالا الال ي يمنالع ر  ي عالرأل غيالره  -كما يالراه ذلالأ الفاضالأ-مسعود َد عرأل واحد ا من رولئأ بعد اي ر 

ا بالين  بعد القتأ، ولل لل يفتش النبي صىأ هللا عىي  و ىل في ه ا ايمر وي مر المقمنين: من عرأل مسىم 

   فه  ل  حق ا.رولئأ القتىأ فىيمبر ب

 

 ربعض رَوال رهأ العىل في حكل مقاتىة المسىل مع الكفار ضد رهأ اإل ال  

وال راىي ه ا المقا  من ذكر فيء من كال  رهأ العىل في حكالل مقاتىالة المسالىل مالع الكفالار ضالد رهالأ 

اإل ال  عىأ المصوم، ممثال ببع  ، ومستسني ا ببع   عن بعالض، فىاليس القصالد ا التيعاب كالمهالل 

الالا عىالالأ عالالد  ذكالالري لكالاليء مالالن النقالالول فالالي حكالالل مظالالاهرة المكالالركين عىالالأ وخ نمالالا التمثيالالأ فقالالط، منبه 

 المقمنين، وذلأ رنها كثير وفيرة، والوَوأل عىيها ميسور م لأ لمن ل  ردنأ عناية ببحب ه ه المس لة:

 

  :10/185جاء في الفروع ر -

أ لعن  هللا لاليس كسيالره،  البي النسالاء رمر ه ا الكافر باب -ري عن اإلما  رحمد-رونقأ عن  الميموني 

ثل ارج خلينا يحاربنا وهالو مقاليل فالي المقمنات فوَعوا عىيهن فحمىن، فالولد تبع يم  ك ا حكل اإل ال ، 

  .خذا كا  هك ا فحكم  حكل االرتداد، ري فيء حكم ؟ دار الكرو

 

 يقول اإلما  ابن ح   رحم  هللا: -

ا محارب ا لمن يىي  من المسىمين, فهو به ا الفعأ فصح به ا ر  من لحق بدار الكفر والحر رب ممتار 

من وجوب القتأ عىيال  متالأ َالدر عىيال , ومالن خباحالة مالال , وانفسالا  نكاحال ,  مرتد ل  رحكا  المرتد كىها:

 [.12/126وغير ذلأ؛ ي  ر ول هللا صىأ هللا عىي  و ىل لل يبرر من مسىل  ]المحىأ 

 

 يقول فيخ اإل ال  ابن تيمية: -

فهالال ا وغيالالره ممالالا يبالالين ر  هالال ه العصالالابة التالالي بالكالالا  ومصالالر فالالي هالال ا الوَالالا هالالل كتيبالالة اإل الالال ، ر

وع هل ع  اإل ال ، وذلهل ذل اإل ال ، فىو ا تولأ عىيهل التتار لالل يبالق لو الال  عال  وال كىمالة عاليالة 

حالق بالقتالال مالن فمن َف  عنهل خلأ التتار كا  روال طالفة ظاهرة عالية يمافها رهأ  اير  تقاتأ عن ، 

كثير من التتار؛ فه  التتار فيهل المكره وغير المكره، وَد ا تقرت السنة ب   عقوبالة المرتالد رعظالل مالن 

 [.534  /28  ]الفتاوى عقوبة الكافر ايصىي

 

 ويقول رحم  هللا: -

 ، وفاليهل مالن الالردةمن رمراء العسكر وغير ايمراء فحكم  حكمهل -يعني التتار-كأ من َف  خليهل ر

عن فالرالع اإل الال  بقالدر مالا ارتالد عنال  مالن فالرالع اإل الال ، وخذا كالا  السالىف َالد  الموا مالانعي ال كالاة 

فكيالف بمالن صالار مالع  -مع كالونهل يصالومو  ويصالىو  ولالل يكونالوا يقالاتىو  جماعالة المسالىمين-مرتدين 

ور الالول  مالالع رنالال  والعيالالاذ بالالاهلل لالالو ا الالتولأ هالالقالء المحالالاربو  هلل  رعالالداء هللا ور الالول  َالالاتال لىمسالالىمين؟

المحادو  هلل ور ول  المعادو  هلل ور ول  عىأ رر  الكا  ومصر في مثأ ه ا الوَالا يف الأ ذلالأ 

 [.28/530خلأ زوال دين اإل ال  ودروس فرالع   ]الفتاوى 

 

 ويقول رحم  هللا: -
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، نقىال  عنال  9/209رمن جم  خلأ معسكر التتر ولحق بهل، ارتد، وحأ دم  ومالال   ]الالدرر السالنية 

 عبدالىطيف بن عبدالرحمن  ل الكيخ محيال ل  عىأ ااتيارات الكيخ[. الكيخ

 

 ويقول الكيخ محمد بن عبدالوهاب رحم  هللا: -

صالالار مالالع المكالالركين عىالالأ خذا رفالالرو بالالاهلل، رو  تكفيالالر المسالالىل الصالالالح:رواعىمالالوا ر  ايدلالالة عىالالأ 

وكالال  رهالأ العىالل كىهالل   ، مالن كالال  هللا، وكالال  ر الول ،ركثر من ر  تحصر -ولو لل يكرو-الموحدين 

 [.8/  10]الدرر السنية 

 

 ويقول الكيممحمد بن عبدالىطيف  ل الكيخ رحم  هللا: -

روَال صىأ هللا عىيال  و الىل: رمالن جالامع المكالرو رو  الكن معال  فهنال  مثىال  ؛ فالال يقالال: خنال  بمجالرد 

ا، بالأ المالراد ر  مالن عجال  عالن المالروج مالن بالين ظهرا نالي المكالركين المجامعة والمساكنة يكالو  كالافر 

ورمالا خ  االرج معهالل لقتالال ورارجوه معهل كره ا فحكمال  حكمهالل فالي القتالأ وراال  المالال، ال فالي الكفالر، 

ا، رو رعانهل ببدن  ومال ، فال فأ ر  حكمال  حكمهالل فالي الكفالر   ]الالدرر السالنية المسىمين طوع ا وااتيار 

8 /456.] 

 

هالـ[ عالن َبالالأ مالن العالرب 899هللا ]ت: ئأ رحمالد بالن زكالري الفقيال  ايصالولي البيالاني عىيال  رحمالة  -

امت جا رمورهل مع النصارى وصارت بينهل محبة، حتأ خ  المسىمين خذا ررادوا الس و رابالر هالقالء 

القبالأ النصارى، فال يجدهل المسىمو  خال متح رين متهيبين، والفر  ر  المسىمين ال يتوصىو  خلالأ 

، مالالا حكالالل هللا فالالي دمالالالهل المسالالىمين مالالع النصالالارى وربمالالا َالالاتىواالجهالالاد خال مالالن بالالالد هالالقالء القبالالالأ 

 ورموالهل؟ وهأ ينفو  عن البالد؟ وكيف خ  ربوا النفي خال بالقتال؟

 

 ف جاب رحم  هللا بقول : 

 ما وصف ب  القو  الم كورو  يوجب َتالهل كالكفار ال ين يتولونهل، ومن يتول الكفار فهو مالنهل؛ر

ينل َال تعالأ:   ا الَّ ِّ لَّه ل يلا رليُّهل النه يلتلالول مل يلالاء  بلعهالٍض ول لِّ له رلوه اله  يلالاءل بلعه   لِّ ى رلوه الارل النَّصل ن وا ال تلتَّمِّ  وا الهيله ودل ول  مل

} له نهه  نك له فلهِّنَّ   مِّ [، ورما: خ  لل يميىوا خلأ الكفالار، وال تعصالبوا بهالل، وال كالانوا يمبالرونهل 51]المالدة:  م ِّ

ذلالأ، وخنمالا وجالد مالنهل االمتنالاع مالن النفيالر فالهنهل يقالاتىو  َتالال ب مور المسىمين، وال رظهروا فيئ ا مالن 

 [.210الباغية . ]رجوبة التسولي عىأ مسالأ ايمير عبدالقادر الج الري 

 

، ف جابا عن مساعدة اليهود وخعانتهل في تحقيق مآربهل في فىسطينو ئىا لجنة الفتوى في ايزهر  -

 خجابة طويىة، ومما َالوا: 1366فعبا   14الىجنة برلا ة الكيخ عبدالمجيد  ىيل في 

خذا رعا  رعداءهل في فيء من ه ه اآلثا  المنكرة رفالرجأ ال ي يحسب نفس  من جماعة المسىمين 

و اعد عىيها مبافرة رو بوا طة ال يعد من رهأ اإليما ، وال ينتظل في  ىكهل، بأ هالو بصالنيع  حالرب 

  .عداوة من المتظاهرين بالعداوة لو ال  والمسىمينعىيهل، منمىع من دينهل، وهو بفعى  اآلثل رفد 

 

 خلأ ر  َالوا:

ا ر  من يفعأ فيئ ا من ذلأ فىيس من هللا وال ر ول  وال المسالىمين فالي فاليء، ر وال يكأ مسىل ري  

واإل ال  والمسىمو  براء من ، وهالو بفعىال  َالد دل عىالأ ر  َىبال  لالل يمسال  فاليء مالن اإليمالا  وال محبالة 

يستبيح فاليئ ا مالن هال ا بعالد ر  ا التبا  لال  حكالل هللا فيال  يكالو  مرتالد ا عالن ديالن اإل الال ، ايوطا ، وال ي 

فيفرق بين  وبين زوجال ، ويحالر  عىيهالا االتصالال بال ، وال يصالىأ عىيال  وال يالدفن فالي مقالابر المسالىمين، 

وعىأ المسالىمين ر  يقالاطعوه، فالال يسالىموا عىيال ، وال يعالودوه خذا مالر ، وال يكاليعوا جنازتال  خذا مالات 
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 . ]فتالاوى اطيالرة تأ يفيء خلأ رمر هللا، ويتوب توبة يظهر رثرها في نفس  ورحوالال  ورَوالال  ورفعالال ح

 [.17في وجوب الجهاد الديني المقدس 

 

فالال فتأ عالالن حكالالل مالالن يعالالين دولالالة رجنبيالالة ضالالد دولالالة مسالالىمة،  1376و الالئأ بعالالض عىمالالاء مصالالر عالالا   -

د ربو زهرة، وعبدالع ي  عامر، ومصطفأ ، وممن رجاب عن ه ا اال تفتاء: محمالمسئولو  ب ن  مرتد

م  – 1376جمادى اآلاالر  –السنة العافرة  –العدد العافر  -زيد، ومحمد البنا. ]مجىة لواء اإل ال  

619.] 

 

فه ا فيء يسير من كال  رهأ العىل في حكل من َاتأ رهأ اإليما  مع المكركين، وكالمهل كثيالر وافالر، 

المقمنين ركثر وروفر، ويمكن الوَوأل عىيال  فالي مظانال  لمالن كالا  وكالمهل فيمن ظاهر المكركين عىأ 

يريالالده، وظنالالي ر  حكالالل الجا الالوس ممالالا يحتالالاج خلالالأ ت مالالأ ومدار الالة وتحريالالر، ولسالالا فالالي مقالالا  تحريالالر 

المس لة اآل  ولسا َاصد ا ل لأ، خنما المقصود ت كيد رن  مع تقدير عد  تكفير الجا وس ور  ثمة االف ا 

ا في  لالاتالأل في فهل حديب حاطب، ولما يحتف بالجس من افتباه واحتمالال، فهنال  ال يصالح ر   معتبر 

 -رعنالي المقاتىالة-ينسحب ه ا الحكل عىأ كأ صالور المظالاهرة فت عطالأ رعىالأ ورجىالأ وروضالح صالورها 

حكل التجسس، وي نقض حكل المحكالل بالمتكالاب ، ور  القيالاس متالأ مالا وَالع كالا  َيا  الا مالع الفالارق، وهللا 

 رعىل.

 

 لبراء رصأ وفرع، وكيف ي نق ا  رالوالء وا

راتل هال ه الورَالة بالتنبيال  عىالأ فالبهة ذكرهالا بع الهل تالدل عىالأ رصالأ المكالكىة عنالدهل فالي تصالور 

المسالال لة، ومكمالالن الالالداء، ومحالالأ المىالالأ، وهالالي والجالالواب عنهالالا ممالالا يىالالل فالالعب مالالا تقالالد  جميع الالا، ويكالالو  

ور  مالالا يبطالالأ الثالالاني ال يىالال    كالممتصالالر لمالالا ذكالالر جميع الالا، خذ َالالالوا بالال   الالالوالء والبالالراء رصالالأ وفالالرع

ا بين ما يناَض رصأ الوالء والبراء وما ينالاَض كمالال ،  ضرورة ر  يبطأ ايول، ور  ثمة فرَ ا معتبر 

ور  الالالوالء والبالالراء كاإليمالالا  فحكالالل الالالوالء والبالالراء المطىالالق ممتىالالف عالالن حكالالل مطىالالق الالالوالء والبالالراء، 

راء، ال بمىوها من الوالء والبالراء المطىالق، وهالو ال فالكفر خنما يكو  بمىو النفس من مطىق الوالء والب

 يكو  خال في حال محبة الكفر وتمني انتصاره.

 

فيقال: ال مكاحة في جعأ الوالء والبراء رصال وفرع ا، وال مقاا ة في التفريالق فالي هال ا البالاب بالين مالا 

ىال   مالن مطىالق معالاداة ينافي رصالأ الالوالء والبالراء ومالا ينالافي كمالال ، ور  ايمالر كمالا ذ كالر مالن رنال  ال ي

المقمن لىمقمن انتفاء رصأ المواالة بينهما، كما ال يى   مالن مطىالق مالواالة المالقمن لىكالافر انتفالاء رصالأ 

البراءة من ، لكن محأ المقاا ة حصر الصورة المنافية يصأ الوالء والبالراء فالي هال ه الحالالة دو  مالا 

محبالة المالقمن لىكالافر يجالأ كفالره، ثالل ت حمالأ  واها، حالة كو  عداوة المقمن لىمقمن يجأ خيمان ، رو 

داللة النصوم الكرعية الدالة عىأ التكفير بتولي الكافرين عىأ ه ه الصورة ال غيالر، وخنالي يعجالب 

عىالأ هال ا المعنالأ البالدهي مالن ديالن  -وهالي كثيالرة جالد ا-كيف يستقيل ر  تحمأ هال ه النصالوم الكالرعية 

المس لة وخعادتها، وتكثيالر ايدلالة وتنويعهالا؟! رلمجالرد ر   اإل ال ، ولل كا  ذلكل التح ير الكديد، وخبداء

يمبرنا هللا تبارو وتعالأ ر  محبة دين الكفار وبسض دين اإل ال  كفر؟! ور  من رحب الكفالر وربسالض 

اإل ال  كافر؟! خ  حمأ نصوم الوالء والبراء عىأ مثأ ه ا المعنأ فقالط وحصالر داللتهالا فيال  نال ول 

أ وتفريغ لمحتواها وم مونها، خذ ه ا االعتقالاد وهال ا الصالنيع كفالر واضالح بمدلولها والمقصود منها، ب

ال ينازع في  مسىل، ثل هو كفر مستقأ َالل ب ات   واء وَع المحال ور مالن مالواالة رو معالاداة محرمالة فالي 

الالمارج ر  لل يقالع، ولال ا فاله  حصالر داللالة َالول هللا تعالالأ مالثال:   ن الوا ال تلتَّمِّ ينل  مل الا الَّال ِّ الودل يلالا رليُّهل   وا الهيله 
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الدِّ  ل ال يلهه له خِّ َّ هَّ النهه  النك له فلهِّنَّال   مِّ لَّه ل م ِّ الن يلتلالول مل يلاء  بلعهالٍض ول لِّ له رلوه ه  يلاءل بلعه   لِّ ى رلوه ارل النَّصل ينل ول { ي الهقلالوه ل الظَّالالِّمِّ

ببدهيالة  [ عىأ ه ا المعنأ المتقد  يفسد معناها، ويفرغ محتواها، ويحيىها مجرد  ية جاءت51]المالدة: 

من بدهيات الكريعة ال تحتاج خلأ ه ا الت كيد، دو  ر  تكو  اآلية مق سة لمعنأ جديد يحتاجال  المسالىل 

ر  ي قتصالالر فالالي تفسالالير هالال ه اآليالالة  -وعىالالأ اإلنصالالاأل-ويقالالع فيالال  الىالالبس واإلفالالكال، وهالالأ يسالالتقيل حقيقالالة  

يهالالالود والنصالالالارى روليالالالاء الكريمالالالة فيقالالالال: خ  هللا تبالالالارو وتعالالالالأ َالالالد رمالالالر المالالالقمنين بالالال   ال يتمالالال وا ال

رفيتولونهل عىأ دينهل ويحبو  كفرهل ، ذلأ ر  بع الهل روليالاء رفالي الالدين لالـ بعض ومالن يتالولهل رفالي 

ديالالنهل الفا الالد فيحالالب كفالالرهل ويتمنالالأ انتصالالاره  مالالنكل فهنالال  مالالنهل رفالالي كفالالرهل  خ  هللا ال يهالالدي القالالو  

اق اآليالالات عىالالل ر  التالالولي المالال مو  الظالالالمين!! ومالالن ت مالالأ فالالي اآليالالة التالالي تىالالي هالال ه اآليالالة الكريمالالة و الالي

الم كور فيها واَع مالن رَالوا  كالا  غرضالهل مالن تالولي الكالافرين تحقيالق مصالىحة دنيويالة، ال رنهالل كالانوا 

ع و ل محبين لكفر رولئأ الكافرين وراغبين في ، يقول هللا تعالأ:   الرل   ي سلالارِّ ل مَّ ينل فِّالي َ ى الوبِّهِّ ى الَّ ِّ فلتلرل

كلالالأ ل يلق ول الالو ل نلمه الالا  فِّالاليهِّ وا علىلالالأ مل الالبِّح  هِّ فلي صه نالالدِّ الالنه عِّ الالٍر م ِّ فلتهحِّ رلوه رلمه
تِّيل بِّالالاله

ة  فلعلسلالالأ هَّ  رل  يلالال ه الاليبلنلا دلالِّالالرل رل  ت صِّ

ينل  مِّ له نلادِّ هِّ وا فِّي رلنف سِّ [، فالتولي لهل والمسارعة فيهل بالنصرة والت ييد خنما وَع دفع الا 52{ ]المالدة: رل لرُّ

انوا يمافونها، ال رن  كا  تولي ا عىأ الدين ومحبة لىكفر، ثل ت مأ مثالاال ثاني الا لتىأ الدالرة المرتقبة التي ك

غال   مالن معنالاه الجىيالأ  -بتعىيقال –وذلأ في تعىيق رحد الف الء عىأ ه ا النص اإللهي الفمالل، وكيالف فرَّ

الالا ي قه المهيالالب، بحمىالال  عىالالأ هالال ا المنالالاط المكفالالر عنالالده، يقالالول هللا تبالالارو وتعالالالأ:   م  الالد  َلوه ِّ ال تلجِّ ن الالو ل بِّالالاَّللَّ مِّ

انله   الول ه له رلوه خِّاه ه له رلوه رلبهنلالاءل للوه كلان وا  بلاءل رل  ولل   ول ل ول ادَّ هَّ نه حل ادُّو ل مل رِّ ي ول الهيلوه ِّ اآلاِّ للئِّالأل ول له ر وه تله  اليرل له رلوه علكِّ

له جل  ى ه  ي دهاِّ نه   ول وحٍ م ِّ يَّدله ل بِّر 
رل ا ل ول يمل ل  اإلِّ اليل كلتلبل فِّي َ ى وبِّهِّ ضِّ الا رل ينل فِّيهل الِّدِّ ار  ال ا ايلنههل تِّهل ن تلحه ي مِّ رِّ نَّاٍت تلجه

الالو ل  فهىِّح  ِّ ه الالل  الهم  بل هَّ الال ه ِّ رلال خِّ َّ حِّ ب  هَّ الال ه للئِّالالأل حِّ الالوا علنهالال   ر وه ض  رل له ول الالنهه  [، َالالال ذلالالأ 22{ ]المجادلالالة: هَّ  عل

جالاء فالي كتالاب هللا تعالالأ ابالر بنفالي  الفاضأ: روله ا التالز  بالين رصالأ راإليمالا   ورالالوالء والبالراء ،

وجالالود مالالقمن يحالالب الكالالافرين لكفالالرهل، فهالال ا ال ي مكالالن ر  يكالالو  موجالالود ا رصالالال، ينالال  ال يجتمالالع حالالب 

ا تكىيفي الا منفصالال عالن ايمالر  النقي ين فالي َىالب واحالد  ، وَالال: رنعالل .. خ  رالالوالء والبالراء  لاليس رمالر 

 ي حدوث معتقد رالوالء والبراء  فالي َىالب المسالىل ب صأ اإليما ؛ ي  ايمر بالداول في اإل ال  يقت

من  اعة داول  في اإل ال . ول لأ لل ي ت في اآلية السابقة نهي لىمقمنين عن محبة ومالوادة الكالافرين 

لكفالالرهل، وخنمالالا جالالاءت اآليالالة بمبالالر عالالن واَالالع، وهالالو رنالال  ال وجالالود رصالالال لمالالقمن يحالالب ويالالواد الكالالافرين 

ة  ب   يتوَالف عنالده ور  يحمالأ هال ا الالنص الكالريف عىيال ؟! وهالأ لكفرهل ، فهأ ه ا المعنأ جدير حقيق

القصد في اآلية تنبيال  المسالىمين خلالأ ر  ال يوجالد مالقمن يحالب الكفالر!! ر  ر  اآليالة فيهالا التحال ير الكالديد 

يهالالأ اإليمالالا  ر  يقالالع مالالنهل مالالوادة لىكفالالار المحالالادين هلل ور الالول ، ورنالال  ال يتصالالور وجالالود مالالقمن حالالق 

موادة المحرمة، ورننا في غنأ عن طرد َاعدة رالتكفيالر بمحبالة كفالر الكالافرين  اإليما  مع وجود ه ه ال

، بالالأ ومبطالالأ لداللالالة هالال ه  فالالي نصالالوم الالالوالء والبالالراء، ذلالالأ ر  حمالالأ كالالأ مالالا ورد فيهمالالا عىيهالالا تكىالالف 

النصوم رو يكاد، وصنيعهل ه ا كصنيع من حمأ َول النبي صىأ هللا عىي  و ىل: ربين الرجالأ وبالين 

و الصالالة  بال   التالرو المكفالر مالا كالا  عالن جحالود فيقالال هالو كالافر بالالجحود ولالو لالل الكرو والكفر تالر

الا يترو، وك ا َول من َال فالي توجيال  َولال  تعالالأ:   الد ا فِّيهل الِّ النَّل  ال هل ه  جل اا  ال ل الد ا فلجل تلعلم ِّ ن الا مُّ مِّ قه الن يلقهت الأه م  مل ول

رلعلالالدَّ للالال   علالال لاب ا علظِّ  للعلنلالال   ول الالبل هَّ  علىليهالال ِّ ول غل ِّ الالاول [ رنالال  فالاليمن ا الالتحأ، فيقالالال فالمسالالتحأ 93{ ]النسالالاء: يم 

ا: خ  طرد ه ا المعنأ الم كور في جميع نصوم الالوالء  معاَب بمثأ ه ا َتأ رو لل يقتأ. ثل يقال ري  

الوالبراء غير  ممكن؛ رال ترى ر  ا تداللهل بمثالأ َولال  تعالالأ:   يلالاءل مِّ لِّ ينل رلوه ن الو ل الهكلالافِّرِّ مِّ قه ال ِّ الهم  ن ال يلتَّمِّ

له ت قلاة   نهه  ٍء خِّالَّ رل  تلتَّق وا مِّ ِّ فِّي فليه نل هَّ ن يلفهعلأه ذللِّأل فلىليهسل مِّ مل نِّينل ول مِّ قه [ عىأ ر  28{ ] ل عمرا : د و ِّ الهم 

ا تدالل  مداول وَول باطأ، ذلأ ر   -مواالة الكفار المكفرة هي مواالتهل محبة لكفرهل ودينهل الباطأ

رة من المواالة المكفرة ور  صاحبها رليس من هللا في فيء ، ثل ا تثنا من ظاهر اآلية دال  عىأ صو

ه ه الصالورة المكفالرة مالا كالا  واَع الا فالي حالال اإلكالراه، فىالو كالا  المنالاط المكفالر لهال ه المالواالة االعتقالاد 

 الباطن لما كا  ثمة حاجة ال تثناء حال التقية، ذلأ رن  ال ي كره فمص عىأ اعتقالاد الكفالر فالي البالاطن،
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وخنما يقع اإلكراه عىأ َالوٍل يقولال  المكالره فالي الظالاهر رو عىالأ فعالأ يفعىال ، وبهال ين تتحقالق منال  التقيالة، 

الا  ا، ولالو ر  فمص  فيقي بالقول رو الفعأ الظاهر ما ي ره وي ر باطن ، ويبقي اعتقاده مالع التقيالة  الىيم 

دل عىأ ر  المناط المكفالر اعتقد الكفر تحا اإلكراه كفر خذ ال راصة في اعتقاد الكفر ومحبت  بحال، ف

ا باطنالا يقالع مالن َبالأ المالوالي، وخنمالا هالو فالي رمالر ظالاهر يكالو  صالاحب   في ه ه اآلية الكريمة ليس رمالر 

ا ب اتال  فالي  ا بفعى ، وهو ما ال يقول ب  رولئأ الف الء؛ ذلأ رنهل رارجوا العمأ من ر  يكو  مكفر  كافر 

اطن، وال فالأ ر  ظالاهر هال ه اآليالة الكريمالة دال ربواب الوالء والبالراء، وحصالروا ايمالر فالي الكفالر البال

الا ويكالو  هال ا  عىأ االأل ما َالوه، ور  الكفر في ربواب الوالء والبالراء َالد يكالو  بالعمالأ الظالاهر ري  

العمأ الظاهر مناط الا لىتكفيالر، وهال ه اآليالة الكريمالة الدالالة عىالأ الراصالة بفعالأ مالواالة مكفالرة فالي حالال 

ن كلفل اإلكراه هي كقول  تعالأ:   الن مل الن مَّ للكِّ الا ِّ ول يمل الئِّنهلل بِّاإلِّ مل طه َلىهب ال   م  هل ول الرِّ النه ر كه انِّال ِّ خِّالَّ مل ن بلعهدِّ خِّيمل ِّ مِّ رل بِّاَّللَّ

الاليل   الالله علالال لاب  علظِّ لله  ِّ ول الالنل هَّ الالب  م ِّ له غل ل ا فلعلىلالاليههِّ الالدهر  حل بِّالالالهك فهرِّ صل [، فكالالرط الراصالالة 106{ ]النحالالأ: فلالالرل

 ب المكره لىكفر فيعتقده.طم نينة القىب باإليما  ال ر  ينكرح َى

 

يقول فيخ اإل ال  ابن تيمية عىي  رحمة هللا: رومعىو  رن  لل ي رد بالكفر هنا اعتقاد القىب فقط؛ ي  ذلأ 

ه وهالو ال  د مالن َالال واعتقالد؛ ينال  ا التثني المكالرل ال ي كره الرجأ عىي ، وهو َد ا تثنأ من ر كالره ولالل ي الرِّ

عىأ القول فقط، فع ىل رن  رراد مالن تكىالل بكىمالة الكفالر فعىيال  غ الب  ي كره عىأ العقد والقول، وخنما ي كره

من هللا ول  ع اب عظيل، ورن  كافر ب لأ خال من ركره وَىب  مطمالئن باإليمالا ، ولكالن مالن فالرح بالالكفر 

ا خال من ر كره فقال بىسان  كىمة الكفالر  ا، فصار من تكىل بالكفر كافر  ا من المكرهين فهن  كافر ري   صدر 

[، والمقصالود ت كيالد ر  اآليالة المتقدمالة دالالة عىالأ ر  3/976مطمئن باإليما   ]الصار  المسىول وَىب  

من المواالة المكفرة ما يكو  من َبيأ القالول رو العمالأ الظالاهر ال ر  ذلالأ محصالور فالي اعتقالاد القىالب، 

وي ه فالي ور  حمأ الصورة المكفرة لىمالواالة فالي اآليالة عىالأ اعتقالاد البالاطن َالول  باطالأ يف الي خلالأ تجال

حال اإلكراه وهو كفر باإلجماع. وممالا يجالب مالحظتال  ر  صالورة المظالاهرة بالمقاتىالة مالع الكفالار ضالد 

رهأ اإل ال  منافية وال بالد يصالأ الالوالء لىمالقمنين ورصالأ البالراءة مالن المكالركين، وذلالأ لىالتالز  بالين 

المنجي، محب ا يهالأ اإليمالا   الظاهر والباطن، ورن  ال يمكن ر  يكو  العبد مقمن ا باهلل ور ول  اإليما ل 

ا يهأ الكفر وما هل عىي ، ثل هو يب ل كأ طاَت  وَوت  وجهده بالأ ويسالرر بنفسال   ولما هل عىي ، مبس  

الأ مالنهل منفعالة دنيويالة،  ورهى  ومال  في مناصرة الكفار عىأ المقمنين طىب ا لعىو فال نهل وغىبالتهل لي حص ِّ

ار لىكرو والكفر عىأ اإليما  واإل ال ، ور  هال ا متالأ مع ما عىم  بما تستى م  ه ه النصرة من انتص

ىلته  عالن رصالأ اإليمالا   ما واَع ه ه البىية العظيمة فهنما هو لطسيا  محبة الدنيا عىأ نفس  وَىب  حتأ راه

ا، رال فىي عىل ر  من جعأ ه ا مقمن ا ناجي ا  المنجي والمت من رصأ الوالء والبراء المنجي ف ضحأ كافر 

فقد منالع الالتالز  بالين الظالاهر والبالاطن، ووَالع فالي فالعبة مالن فالعب اإلرجالاء عىالأ مالا هالو مع ه ا كى ، 

ا َاتالأ مالع رهالأ الكفالر رهالأ اإليمالا  ووعالده  مقرر مكهور في مسالأ اإليما ، وليا فعري لو ر  مسىم 

الكفالالار بالعطيالالة الج يىالالة بكالالرط ر  يحصالالىها بعالالد انتصالالار الكفالالار هالالأ يبقالالأ فالالي َىبالال  محبالالة النتصالالار 

وعىو ف   اإل ال ، ر  ر  حب  منصرأل وال بد لعىالو فال   المكالركين وانتصالارهل طمع الا فالي المسىمين 

ا بصالنيع  هال ا؟! وهالأ  تحصيأ دنيا، وليعأ  ف   الكفر وال ضالير!! فكيالف ال يكالو  هال ا المظالاهر كالافر 

ينفأ عىو ف   المكركين من عىو لك   الكرو والكفر، وهأ انمفا  رمر المسىمين خال انمفا  لدين 

 ال  في الواَع؟! وكيف يتصور رن  مع ه ا االنتصار الظاهر لىكفار وهال ه العالداوة الواضالحة يهالأ اإل

تظالأ عنالده محبالة  ونصالرة  باطنالة  يهالأ اإليمالا   -بال   يقالف فالي صالف الكفالار مقالاتال لىمسالىمين-اإليما  

سالالأ اإليمالا ، ولويما ، وهأ ه ا خال َول المرجئة ال ين يمنعالو  الالتالز  بالين الظالاهر والبالاطن فالي م

ا فالي مسالالأ الالوالء والبالراء وَصالروا  وخذا كا  رولئأ الف الء َالد رارجالوا العمالأ عالن ر  يكالو  مكفالر 

ايمر عىأ التكفيالر باالعتقالاد المكفالر بنالاء عىالأ هال ا الت صاليأ رر  مالا نالاَض رصالأ الالوالء والبالراء هالو 

القىالب وكمالال الالوالء والبالراء  المكفر دو  ما ناَض كمال ، ور  رصأ الوالء والبراء راجع خلالأ اعتقالاد
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فالالي العمالالأ الظالالاهر، فالالال يكالالو  الكفالالر خال باعتقالالاد القىالالب المنالالاَض يصالالأ الالالوالء والبالالراء دو  العمالالأ 

الظاهر ، فكيف يمكنهل الجواب لمن ادعأ الحجة نفسها في حقيقة اإليما  والكفر فقال: ررصأ اإليما  

لكفالر ال يكالو  خال بمالا ينالاَض رصالأ اإليمالا  دو  راجع خلأ اعتقاد القىب وكمال  في العمأ الظالاهر، وا

كمال ، وخذا كا  محأ ايصأ القىالب فالال يكالو  الكفالر خال بالقىالب دو  العمالأ الظالاهر، فالال يكالو  لىعمالأ 

ت ثير في كفر حتالأ يكالو  نافالئ ا عالن اعتقالاد ، فبنالاء مثالأ هال ه المسالالأ عىالأ مثالأ هال ه ايصالول ليسالا 

لقالالىين بال   اإليمالا  َالول وعمالأ، ورنال  ي يالد ويالنقص، ور  جارية عىالأ رصالول رهالأ السالنة والجماعالة ا

الظاهر والباطن متالزما ، ور  الكفر يكو  بالقول والعمأ واالعتقاد، والعجالب كىال  ينهالال عىيالأ مالرة 

ا: رمناط التكفير فالي رالالوالء والبالراء  هالو عمالأ القىالب،  واحدة حين تسمع فاضال من رولئأ يقول مقرر 

ني نصرة دين الكفار عىأ دين المسىمين، ه ا هو الكفر في رالوالء والبالراء . فحب الكافر لكفره، رو تم

رمالالا مجالالرد النصالالرة العمىيالالة لىكفالالار عىالالأ المسالالىمين، فهالالي وحالالدها، ال يمكالالن ر  يكفالالر بهالالا؛ الحتمالالال ر  

ا دنيوي الالا ومصالالىحة  صالالاحبها مالالا زال يحالالب ديالالن اإل الالال  ونصالالرت ، لكالالن ضالالعف خيمانالال  جعىالال  يقالالد  رمالالر 

ارة. وما دا  مناط التكفير في رالوالء والبراء  هو عمالأ القىالب، وعمالأ القىالب ال يعىمال  عاجىة عىأ اآل

خال هللا، فهن  ال يمكن ر  ي كفر بدعوى انعدا  ه ا المعتقد في القىالب. رمالا خذا صالرح الكالمص بحبال  لالدين 

اطنال  رمالع فتصالريح  هال ا كفالر يكفالر بال . وخ  كالا  بالكفار، رو بتمني  نصرة دينهل عىأ دين المسىمين، 

فهالأ مثالأ هال ا الكالال   ذلأ  َد يمالف ظاهره، لكننا خنما نحكل بالظالاهر، وهللا تعالالأ يتالولأ السالرالر !!

جاٍر حقيقة  عىأ رصول رهأ السنة في اإليما ؟! وري فرق بين ه ا القالول وَالول المرجئالة ر  مالن رهالا  

  مقمن ا في الباطن نالاج عنالد المصحف رو فتل الرب رو  جد لىصىيب رن  كافر في الظاهر لكن  َد يكو

الا ب نهالا  هللا!! ورحل هللا ابن تيمية خذ َال: رفمالن َالال بىسالان  كىمالة الكفالر مالن غيالر حاجالة عامالد ا لهالا عالم 

ا وباطنا وال يجوز ر  يقال: خن  في الباطن يجوز ر  يكو  مقمن ا، ومالن  كىمة كفر فهن  يكفر ب لأ ظاهر 

[، وتحقيالالق هالال ه المسالالالأ ودفالالع خفالالكاالت 3/975المسالالىول َالالال ذلالالأ فقالالد مالالرق مالالن اإل الالال   ]الصالالار  

ا ر  بعض رولئالأ الف الالء  المصو  ورد الكبهات، ال يتسع ل  ه ا المقا ، وليس محى  هاهنا، اصوص 

لو  خذ  عىأ ه ه الطريقة في  ال يقولو  بمثأ ايصول الممالفة لطريقة رهأ السنة في اإليما ، فىِّلل يعو 

راء، وهأ هي طريقة  نية  ىفية في خاراج العمأ عن حد الكفالر فالي مسالالأ ت صيأ مسالأ الوالء والب

الوالء والبراء؟! رما من كالا  ممالف الا يهالأ السالنة والجماعالة فالي هال ه ايصالول فالالكال  معال  فالي مسال لة 

المظاهرة عديل الجدوى، َىيأ النفع، ذاهب ايثر، خذ اإلفكال عند المصل فالي رصالأ كىالي ال فالي مسال لة 

 ممالفة خنما وَعا من  لىممالفة في ه ا ايصأ وهللا المستعا .ج لية، وال

 

ه ا ما تيسر تسجيى  في ه ه المس لة، والمقصود خنمالا هالو اإلفالارة لالبعض المعالاني المهمالة التالي رريالا  

ا ممن ناَش ه ه المس لة َد صدأل عنها ورغفىها، رما تحريالر الكالال  وا التيعاب  فىال  مقالا  غيالر هال ا  كثير 

ا عىأ ر  حصر الكال  في حكل من يقاتأ في صفوأل الكفار رهأل اإل ال  ال يعني انحصالار المقا ، منبه  

صورة الكفر في باب الوالء والبراء فيها، لكنهالا رجىالأ صالورها ورظهرهالا، ودونهالا مراتالب َالد يمتىالف 

 ي فيها نظر الناظر، وخنما عمدت خليها دو  ما  واها ي  التكاغأ بتحرير رحكا  ه ه المراتب ليس بال

الالىَّلل الممالالالف بحكالالل هالال ه  طالالالأ مالالع مالالن وَالالع معالال  المالالالأل فالالي رظهالالر صالالور المظالالاهرة ورجالهالالا، فالاله   ل

المس لة رمكن االنتقالال لمالا بعالدها، ر ال ل هللا الكالريل رب العالري العظاليل ر  يهالدينا لىحالق ويبصالرنا بال ، 

ة، رنالا تحكالل الىهل رب جبراليأ وميكاليأ وخ الرافيأ، فالاطر السالموات واير ، عالالل السيالب والكالهاد

بين عبادو فيما كالانوا فيال  يمتىفالو ، اهالدنا لمالا ااتىالف فيال  مالن الحالق بهذنالأ، خنالأ تهالدي مالن تكالاء خلالأ 

 صراط مستقيل.

 

 انتهأ من تحريره: عبدهللا بن صالح العجيري
abosaleh95@hotmail.com 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 هـ26/4/1429وذلأ في: 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com


