
  
  
  
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  
  
  

  الكافر و اإلحسان إليهة مودالفرق والبيان بني 
  دراسة عقدية يف ضوء الكتاب والسنة

  
  إعداد

  سهل بن رفاع بن سهيل العتييب / د
  أستاذ العقيدة اإلسالمية واملذاهب املعاصرة املساعد

  قسم الدراسات اإلسالمية، كلية التربية، جامعة امللك سعود
  اململكة العربية السعودية - لرياضا

  ).٤٦٧٤٧٣٤(فاكس )٠٥٠٥٤٧٩٢٢٨(حممول
  ١١٤٥١الرياض   )٢٤٥٨(ب .ص)    ٢٣٢٨٧٣٧(املنـزل وفاكس  هاتف

ot@hotmail.com-sahalr   

mailto:ot@hotmail.com


.                                  
                             

 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  مقدمة

املبعوث رمحة للعاملنيعلى  سلّموأ ي عدوان إال على الظاملني، وأصلّقني، والالعاملني، والعاقبة للمت احلمد هللا رب ،
نا حممأمجعني، وأصحابه ،، وعلى آلهدنبي ومن تبعهم  ،ابعنيوالتينبإحسان إىل يوم الد.  

ة وسطاً بني األمم،  -عز وجل–اهللا  فإنّ .ا بعدأمة اإلسالم ديناً، وجعلها أمعلى ذلـك   ورتبقد رضي هلذه األم
ويكُـونَ   النـاس وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطاً لتكُونوا شهداَء علَى { :، قال تعاىلمكانتها، ومنـزلتها بني األمم

   ].١٤٣:البقرة[}الرسولُ علَيكُم شهِيداً
فكمـا  . إفراط فيها وال تفريطال و ، فال غلو فيها وال جفاء،سلّممع غري امل سلّمة تعامل املومن صور هذه الوسطي

م اإلسالم مودفقد شرع سلّمة غري املحر ،مه ظلمه، واالعتداء عليـه ، ورمحتهوالعدل معه ،اإلحسان إليهو الربوحر ، 
  . أو عرضه، أو دمه ،يف ماله
  :مشكلة البحث .١

اإلحسـان إليـه يف   الرب وة عي، وبني مشروسلّمة غري املبني حترمي مود -نيمسليقع فيه بعض امل -هناك خلط كبري
غري تعامل مع اإلفراط أو التفريط يف ال يف -فنيوبعض املثقّوخاصة الشباب منهم، - نيسلّمالتعامل، مما أوقع بعض امل

  .نيسلّمامل
فإذا اختلطا أخذا حكماً واحداً  تكمن مشكلة البحث، ،اخلاطئوالتطبيق  ،الفهموسوء اخللط بينهما، هذا وبسبب 
  .غلو يف الوالءأو  ،هذا تفريط يف الرباء، وما مجيعاًيف الرباء، أو أخذ  لو، وهذا غمجيعاًص، فتركهما عند الشخ

  .أصبح محلَّ اتهام، وألصقت به الكثري من التهم واالعتداءات معتقد الوالء والرباءأنّ مما زاد هذا األمر خطورة و
  : أهداف البحث .٢

١( ين واإلميانبيان منـزلة الوالء والرباء من الد.  
اهللا عليـه   صلّى–، وكيفية تطبيق النيب وأمثلته ،حكمهوني، سلّمبيان مشروعية الرب واإلحسان إىل غري امل )٢
 .والصحابة له-سلّمو
 .اإلحسان إليهالرب وجتلية الفرق بني حترمي مودة الكافر، ومشروعية  )٣
من م، زاعمني أنّ هذا ضهاني، وأمواهلم، وأعرلّمسغري املاملساملني من على الغالة الذين استباحوا دماء  لردا )٤

   .لوازم الوالء والرباء
ـ   ،نيسلّماإلحسان إىل غري امل اجلفاة فكراً، الذين زعموا أنّ الرد على )٥ يعـين   ،مواحلوار والتسـامح معه

مودم، اومو ،متهوحمبمال. 
 ،واالعتـداء عليـه يف مالـه    ،تعين ظلمه ال ؛ومواالته تهوعدم مود ،سلّمغري املمن  سلّماملبراءة  أنّ بيان )٦

 ،وحمبتـه  ،تهعين موديال  واحلوار معه، ،والتسامح ،والعدلاإلحسان إليه، بره و أنّو. ، ودمهونفسه ،وعرضه
  .نيسلّمكما يظنه بعض امل

  .قيودال ودون ضوابط  نيسلّمغري امليف تعاملنا مع ذلك نسارع إىل  أنّإىل  سامحر من ضغوط التيحذتال )٧
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  :أسئلة البحث .٣
 ما منـزلة الوالء والرباء من الدين واإلميان؟ )١
٢( وما ضوابطها؟ ؟سلّمة غري املما حكم مود  
  ؟سلّمغري امل إىلاإلحسان الرب وما حكم  )٣
٤( ؟سلّممع غري امل ما صور اإلحسان والرب  
٥( و، ومشروعية سلّمة غري املكيف اجلمع بني حترمي مود اإلحسان إليه؟الرب 
 ؟واب عنهاته؟ وما اجلوحمب سلّمة غري املقال جبواز مودما شبهات من  )٦

  
  : خطة البحث .٤

  .مباحث، وخامتة، وفهارس مقدمة، ومتهيد، وأربعة: ن البحث منيتكو
  .نـزلة الوالء والرباء يف اإلسالمم: التمهيد

  .سلّملغري امل سلّمحترمي مودة امل: املبحث األول
 .سلّمإىل غري امل واإلحسان مشروعية الرب: املبحث الثاين
  .سلّمالفرق بني املودة واإلحسان إىل غري امل: املبحث الثالث
 .شبهات، واجلواب عنها :املبحث الرابع

  .وفيها أهم النتائج والتوصيات: اخلامتة
  

قوال احملققني من أ، والصحيحة نةأن أستدل له بالكتاب والسعلى وقد حرصت يف كل ما أذكره  :منهج البحث
  .لفة متقدمي السم، وخاصأهل العل

الغلو والتطـرف،   من مةاإلسالم، وبراءته شيئاً من الدفاع عن  حيققهذا البحث املختصر يكون أن  أسال اهللاو
ح كثرياً من األخطاء، واملفاهيم املغلوطة حول معتقد الوالء والرباء، ومشروعية الرب واإلحسـان إىل غـري   صحيأن و
  .ا من غال، وجفا فيها من جفافيه ، اليت غالنيسلّمامل

ـ  سلّماهللا و صلّى، والتوفيق ملا حيب ويرضى، ويف القول والعمل حسن القصد -سبحانه-وأسأله دعلى نبينا حمم ،
  .وعلى آله وصحبه أمجعني
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  متهيد

  منـزلة الوالء والرباء يف اإلسالم
  

  .تعريف الوالء والرباء: املسألة األوىل
والـدنو   ،والقرب من الشـيء  واملوافقة، ، واملتابعة،ةواحملب ،صرةالن: عدة معاين، منها يطلق على :يف اللغة الوالء

أي اختذه : تواله: يقال .)٣(مصدر واىل يوايل مواالة: املواالةو .)٢(ة والنصرة للمتولَّىتقدمي كامل احملب: والتويل. )١(منه
: والـولْي . )٤(من الوالية بفتح الواو اليت هي ضد العداوة. العدو ضد ،هو احملب: ، والويلواملواالة ضد املعاداةولياً، 
  .)٦(جلس مما يليين، أي يقاربين: تباعد بعد ولْيٍ، أي بعد قُرب، وتقول: تقول ،)٥(القُرب

و أن يتشاجر اثنان فيدخل ثالث بينهما للصلح، ويكون له يف أحدمها هوى فيواليـه أ  :املواالة(: قال ابن األعرايب
  .)٧()هوواىل فالن فالناً إذا أحب ،حيابيه

 ،واملتابعة ،وهو النصرة: وهو احملبة، وجانب عملي: جانب اعتقادي: أن الوالء له جانبان: ويتضح من هذه املعاين
    .، والدنو، واملوافقةوالقرب

لتباعد من الشيء ومزايلته هو أحد أَصلَي ، فا)٨(وتباعدوختلّص، وعاد،  ،تنزه: مبعينرِئ، بو .مصدر برِئت :والبراُء
كون مبعىن يواحلب، و ضد الوالء: والرباء .)٩( )البارئ(اخلَلْق، ومنه امسه تعاىل : واألصل الثاين هو ،معىن هذه الكلمة

  .املعاداة واملباينة
ـ  و: وهو العداوة املالزمة للبغضاء، وجانب عملي: جانب اعتقادي: وله جانبان كالوالء زه، ـهو البعـد، والتن

  .صوالتخلّ
ة قريبان من تلك املعاين اللغوية، ف الشرعي فهما االصطالحالوالء والرباء يف ا أملة الكتاب والسند أن جنبالنظر يف أد

   .يف الوالء، وضدمها يف الرباءاحلُب والنصرةُ : ، مهاان إىل معنينيمعتقد الوالء والرباء يرجع

                                                
 ).٢/١٠٧٠(واملعجم الوسيط ).٤/٤٠١(والقاموس احمليط). ١٥/٤٠٦(لسان العرب،: انظر) ١(
 ).٢/١٠٧٠(املعجم الوسيط: انظر) ٢(
 ).٦/٢٥٣٠(والصحاح للجوهري). ١٠/٤٠١(، وتاج العروس للزبيدي)١٥/٤٠٩(لسان العرب: انظر) ٣(
 .حتقيق التركي) ٢/٥٠٥(شرح الطحاوية: انظر) ٤(
 ). ١٥/٤٤٧(، وذيب اللغة لألزهري )٦/٢٥٢٨(الصحاح للجوهري  : انظر )٥(
  ).٨٨٥(،  واملفردات يف غريب القرآن )٦/١٤١(معجم مقاييس اللغة البن فارس  :انظر )٦(
  . )٣/٩٨٥(ان العرب لس )٧(
  ). ١٥/٢٦٩(ذيب اللغة لألزهري : انظر) ٨(
  ). ١/٢٣٦(معجم مقاييس اللغة البن فارس : انظر) ٩(
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رسوله ودينِ ني، ونصرةُ اهللا تعاىل وسلّمحب اهللا تعاىل ورسوله ودين اإلسالم وامل: ، هوء شرعاًفالوالوعلى هذا 
  .نيسلّماإلسالم وامل
  .)١٠(، ومعاداة ذلك كُلِّهمجبميع مللهوالكافرين بغض الكفر : هوشرعاً والرباء 

القرب، وأصـل  ة واحملب :وة، وأصل الواليةضد العدا :الوالية: (رمحه اهللا)هـ٧٢٨ت(ابن تيمية شيخ اإلسالمقال 
  .)١١()دالبغض والبع: العداوة

احلب، وأصل املعاداة : وأصل املواالة: (رمحه اهللا )هـ١٢٩٣ت(وقال الشيخ عبد اللطيف عبد الرمحن آل الشيخ
نس واملعاونـة،  ارح ما يدخل يف حقيقة املواالة واملعاداة كالنصرة واألوالبغض، وينشأ عنهما من أعمال القلوب واجل

غوي وعليه فال يكاد يوجد فرق بني املعنيني اللّ .)١٢()ضد العدو: وكاجلهاد واهلجرة وحنو ذلك من األعمال، والويل
رعيوالش.  
  

ِّ : املسألة الثانية   .ين واإلميانمنزلتهما من الد
، حيث ن أصول العقيدة اإلسالميةم ن عظيمانوأصال ،نيمن قواعد الد تانقاعدالة واملعاداة اأو املوالوالء والرباء 
أهـلَ   فيحـب  ،ويتربأ منهم يعادى أعداَءهاأنّ و ،هموحيب أنْ يواىلَ أهلها ؛يدين ذه العقيدة سلّمم يجب على كلِّ

أهلَ الت ضبغواإلخالصِ ويواليهِم، وي والذين معه،الكفر ووحيد إبراهيم ويعاديهِم، وذلك من ملة ـ  اإلشراك ذين الّ
قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ في إِبراهيم والَّذين معه إِذْ قَالُوا لقَومهِم إِنا { :تعاىل اهللاحيث يقولُ  أُمرنا باالقتداِء م،

با وننيا بدبو ا بِكُمنكَفَر اللَّه وند نونَ مدبعا تممو كُمنآُء مرب   ـوا بِاللَّـهنمؤى تتا حداُء أَبضغالْبةُ واودالْع كُمني
هدحومن معه، حيث أبدوا العداوة والبغضـاء ملـن    أن يتأسوا بإبراهيم مجيعاً ويف هذا أمر للمؤمنني .]٤:املمتحنة[}و

   .)١٣(أشرك حىت يؤمنوا باهللا وحده
   :منها ؛يف أمور كثرية اإلمياندين وزلة الوالء والرباء من الـمنتتضح و

، وإثبات العبودية من كل ما يعبد من دون اهللا ةمعناها الرباء فإنّوحيد ال إله إال اهللا، من لوازم كلمة التهما أن :أوال
  . هو االستسالم هللا بالتوحيد، واالنقياد له بالطاعة، والرباءة من الشرك وأهله: اإلسالمحقيقة هللا وحده، و

إال هللا، وال يبغض إال هللا، وال  ال حيب إن حتقيق شهادة أن ال إله إال اهللا يقتضي أنّ(: إلسالم ابن تيميةقال شيخ ا
  .)١٤()ه اهللا، ويبغض ما أبغضه اهللاما أحب حيب إال هللا، وال يعادى إال هللا، وأنّ يليوا

ترى كَثرياً منهم يتولَّونَ الَّـذين  ( :قال تعاىل .فال يصح إميان شخص بدوما ،اإلميانة صحا شرط يف مأ :ثانيا
نوا يؤمنـونَ بِـاهللا   كَفَرواْ لَبِئْس ما قَدمت لَهم أَنفُسهم أَن سخطَ اللّه علَيهِم وفي الْعذَابِ هم خالدونَ، ولَو كَا

                                                
 ).١/٩٢(، والوالء والرباء، للقحطاين)٤٨٠(، وتيسري العزيز احلميد، ص)٢/٥٠٩(شرح الطحاوية، : انظر) ١٠(
 ).١١/١٦٠(وجمموع الفتاوى ).٩(الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان، ص) ١١(
 ).٢٦٢(والرسائل املفيدة للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن ص). ٣/٢٩٠(الرسائل واملسائل النجديةجمموعة ) ١٢(
 .)١٠/٣٦٥(، و)٨/٣٦١(جمموع الفتاوى البن تيمية: انظر) ١٣(
 ).٨/٣٣٧(وجمموع الفتاوى .هـ١٣٩٣طبعة املكتب اإلسالمي، سنة ) ٦٢(االحتجاج بالقدر ص) ١٤(
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عدم حتقيق هذه العقيـدة  و ].٨١-٨٠:املائدة[)كَثرياً منهم فَاسقُونَ ياء ولَـكنوما أُنزِلَ إِلَيه ما اتخذُوهم أَول النيبو
واالحنراف وهلذا اخللل  ].٥١:املائدة[}ومن يتولَّهم منكُم فَإِنه منهم{:قال تعاىل .عياذاً باهللا يف الكفر، سلّماملقد يدخل 

   .ة الوالء والرباءفال صحة لإلسالم واإلميان إال بصح ،اإلسالم واحنراف يف أصل خللهو يف هذه العقيدة 
املواالة يف  ؛أوثق عرى اإلميان(: سلّماهللا عليه و صلّىأوثق عرى اإلميان، قال رسول اهللا هي هذه العقيدة  نّأ :ثالثا

ـ أنّ أولياءه، و اهللا أنّ حيبة فمن لوازم ومتام حمب .)١٥()والبغض يف اهللا ،يف اهللا واحلب ،واملعاداة يف اهللا ،اهللا غض بي
   .أعداءه
 ،يف اهللا من أحـب (: والية اهللا، ملا روى ابن عباس رضي اهللا عنهما قالاملؤمن نال يبتحقيق هذه العقيدة  :رابعاً

   .)١٦()ما تنال والية اهللا بذلكفإن ،وعادى يف اهللا ،وأبغض يف اهللا، وواىل يف اهللا
وال سـيما يف   .منطوقاً أو مفهومـاً نة يف الكتاب والسالتأكيد عليه كثرة ا املعتقد مما يدلّ على أمهية هذ :ساًخام

حكم فيه من األدلة  -اهللا تعاىل-بل ليس يف كتاب . ون استقالالً كامالًسلّماآليات والسور املدنية بعد أن استقلّ امل
  .)١٧(هأكثر، وال أبني من حكم الوالء والرباء، بعد وجوب التوحيد، وحترمي ضد

سلباً  .أمجعني الناسوتعامله مع  ه،وأخالق ،سلّمعلى سلوك الفرد امل ،ال ينكركبري أثر  ماهل ناألصال نهذا :اًدسسا
  .أو خطأه ،هوتطبيق هذا املعتقدفهم ة لى حسب صحأو إجياباً، ع

ي لو فيه إفراطاً أو تفريطاً قد يؤدوهلذا الغ .الناسيعترب من األسس اليت تقوم عليها العالقات بني  عتقدهذا امل :اًسابع
ف والعنف أو الذوبانإىل التطر .ط يف إصدار األحكامأو التخب، هاماتوكيل االت.  
 على وجه األرض لديهم هذا األصلودين ومذهب ة ني، بل كلّ أصحاب ملّسلّمبامل اًخاص األصل ليس هذا :ثامناً

  .على ذلك كما سيأيت بيانه إن شاء اهللا، بل الفطرة والعقل يدالن يف التعامل مع غريهم
تطبيقاً كامالً،  ايف حياله ، وتطبيقها األوىل لهة سلّمامليف الكتاب والسنة، وفهم األجيال  عقدومع وضوح هذه امل

 ،وإلغائها إال أنه ظهر يف هذه العصور املتأخرة أقوال شاذة واجتاهات منحرفة، تدعو إىل ميش عقيدة الوالء والرباء
اإلسالم صورة ني تشويها لسلّم، بل تعترب الرباءة من غري املسلّموتعتربها من املسائل اجلزئية اليت ال أثر هلا يف عقيدة امل

 .والتقارب بني األديـان  ،، وعدواناً على حدود اهللا، فال والء عندهم وال براء، بدعوى نبذ التعصب الديينتهمساحو
  :من خالل املباحث التاليةرأيت مناقشته  وخلطورة هذا االجتاه

                                                
ــبري   )١٥( ــم الك ــرباين يف املعج ــي)١١٥٣٧: ح/١١٢١٥(رواه الط ــو داود الطيالس ــاكم يف )٥٠(ص)٣٧٨(، وأب ، واحل

 ،الصـحيحة األحاديث  سلسلة: وسنده حسن، انظر من حديثي ابن عباس وابن مسعود رضي اهللا عنهم، ، )٢/٤٨٠(املستدرك
  . )٩٩٨ح/٢/٧٣٤، ٤/٣٠٦( لأللباين

 . وله شواهد كثرية تدلّ على صحة معناه). ٣٥٣،ح١٢٠(ملبارككتاب الزهد، البن ا )١٦(
الوليد بن عبد الـرمحن الفريـان، الطبعـة الثانيـة،     : حتقيق). ٣١(محد بن عتيق، ص: سبيل النجاة والفكاك، للشيخ: انظر ) ١٧(

يف أوليـاء اهللا، وسـتة    ومشتقاا يف القرآن الكرمي يف تسعني موضعاً، أربعة ومخسون منها) ويل(وقد جاءت مادة. هـ١٤١٥
 .املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي: انظر. وثالثون يف أولياء الشيطان، وجاءت مادة بريء ومشتقاا يف عشرين موضعاً
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  املبحث األول

ة امل ّ محتريم مود ّ ملغري امل سل ّ   سل
  

نة وإمجاع سلف األمة املقد دلت نصوص الكتاب والسسلّملغري امل سلّمة الصاحل على حترمي مود.  
ـٰفرِينٱ لْمؤمنونَٱالَّ يتخذ { :قال تعاىل في شـىء   للَّهٱومن يفْعلْ ٰذلك فَلَيس من  لْمؤمنِنيٱأَولياء من دون  لْكَ

 كُمذّرحيـٰةً و   ].٢٨:آل عمران[}لْمصريٱ للَّهٱنفْسه وإِلَٰى  للَّهٱإِال أَن تتقُواْ منهم تقَ
أن يتخـذوهم  أن يوالوا الكفار، و -تبارك وتعاىل–ى اهللا : (يف تفسريها-رمحه اهللا– )هـ٧٧٤ت(قال ابن كثري

ون إليهم باملوديف  وهذه اآلية يف عموم الكفار، وقال تعاىل .)١٨()ة من دون املؤمننيأولياء يسرهي مواالة اليهـود  الن
ـٰأَيها {:خاصة والنصارى ٱيينذُواْ  لَّذختواْ الَ تنٱءامودهلْي ٰىٱوـٰر صضٍ لنعاء بيلأَو مهضعاء بيلأَو   ملَّهـوتن يمو

ـٰلمنيٱ لْقَومٱالَ يهدى  للَّهٱمنكُم فَإِنه منهم إِنَّ    .]٥١:املائدة[}لظَّ
واْ بِمـا  وقَـد كَفَـر   لْمودةٱتتخذُواْ عدوى وعدوكُم أَولياء تلْقُونَ إِلَيهِم بِ ءامنواْ الَ لَّذينٱٰيأَيها { :وقال تعاىل
 نم اءكُمٱجقونَ  لْحرِجخولَٱيسواْ بِ لرنمؤأَن ت ـٰكُم إِيٱوللَّه ى وبِيلى ساداً فجِه متجرخ مإِن كُنت كُمبـاء ٱرغتب 

لَنـتم ومـن يفْعلْـه مـنكُم فَقَـد ضـلَّ سـواء        وأَناْ أَعلَم بِما أَخفَيتم وما أَع لْمودةٱمرضاتى تِسرونَ إِلَيهِم بِ
هي الشديد عن مواالة الكفار، وإلقاء املـودة  ففي هذه اآلية وما بعدها من سورة املمتحنة الن .]١:املمتحنـة [}لسبِيلِٱ

  .)١٩(إليهم، وأنّ ذلك مناف لإلميان
ياأَيها الَّذين آمنوا لَا {:قال تعاىل إليه نسباً، الناسمن أقربِ رِ ولو كانوا فاعلى املؤمنِ مواالةَ الكاهللا بل لقد حرم 

      كُمـنم ملَّهـوتي ـنمو ـانلَـى الْإِميع وا الْكُفْـربحتاَء إِنْ اسيلأَو كُمانوإِخو اَءكُمذُوا آبختت   ـمه ـكلَئفَأُو 
لَا تجِد قَوما يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَـو  {: وقال تعاىل .]٢٣:التوبة[}الظَّالمونَ

مهتريشع أَو مهانوإِخ أَو ماَءهنأَب أَو ماَءهوا آبادلة[}  كَان٢٢:ا[.  
الكافرين، وتكرارها يف هذا املعىن، وجريها على نسق واحد  ةمود حترميشدة  على وغريها دليلهذه اآليات في ف
ـ : تنص على أنّ القاعدة األصولية تطرق االحتمال إليه، فإنّيرفع حرمي، ود التيؤكّ د املعىن الواحد إذا نص عليه وأكّ

   .)٢٠(بالتكرار، فقد ارتفع عنه االحتمال
ين هللا ورسوله، احملاد ك ال جتد مؤمناً يوادنأأخرب ف: (يةبعد استشهاده ذه اآل-رمحه اهللا– )هـ٧٢٨(قال ابن تيمية

وهو مواالة أعـداء اهللا،   ،هميان انتفى ضدفي أحد الضدين اآلخر، فإذا وجد اإلته كما يننفس اإلميان ينايف مواد فإنّ
  .)٢١()جبقلبه ليس فيه اإلميان الوا على أنّ كان ذلك دليالً ،فإذا كان الرجل يوايل أعداء اهللا بقلبه

                                                
 ).٣/١٥٢(تفسري ابن جرير: وانظر). ١/٣٥٧(تفسري ابن كثري، ) ١٨(
 ).٧٩٣(تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، ص: انظر ) ١٩(
 ).١١٠(ني، صسلّمالقول املبني يف حكم املعاملة بني األجانب وامل: انظر ) ٢٠(
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 عن هيالنإىل ذلك، ومن ذلك توصل مواالة الكافرين جاءت نصوص الكتاب والسنة بتحرمي كل ذريعة  ةوخلطور
م القلبيةالتا قد تؤدي إىل حمبتهم ومودم يف األمور الظاهرة اليسرية، أل شبه.  

أعون  ،)٢٢(املخالفة يف الظاهر لكن ،القلبوإن كانت متعلقة ب :ةدااملواالة واملو: (رمحه اهللا)هـ٧٢٨(قال ابن تيمية
نوع ما مـن  إن مل تكن ذريعة أو سبباً قريباً، أو بعيداً إىل  :ومشاركتهم يف الظاهر .على مقاطعة الكافرين ومباينتهم

، )٢٣(عةمع أا تدعو إىل نوع ما من املواصلة كما توجبه الطبي .فليس فيها مصلحة املقاطعة واملباينة ،ةدااملواالة واملو
ذه اآليات علـى تـرك االسـتعانة ـم يف     ون يستدلّ -رضي اهللا عنهم-العادة، وهلذا كان السلف  يهوتدل عل
  .)٢٤()الواليات

حوال، بل هي ر بتغري األمساء واأل، وال تتغيواملكان ال ختتلف باختالف الزمان، يواهوالنوامر األ هذهمثّ ليعلم أنّ 
ا تغـري الوجـوه   ، أملعموم النصوص ميعهمالكفار فهو شامل جلالنهي عن مواالة  يف، فما كان منها أحكام مطّردة

ـًاواألمساء واختالف الدول واملمالك، وتقادم العهد فال يغي   .ر من أمر اهللا شيئ
مي واملعاهـد  من بغـض الـذّ   يب ومعاداته أعظم وأشداحلرالكافر ار ليسوا على درجة واحدة، فبغض الكفّنعم 

  .من املودة كما توهمه بعضهم ، ولكّن هذا ال يعين االستثناءواملستأمن
  

  .، وأحكامهاسلّممراتب مواالة ومودة غري امل
  :تبعاً الختالف النية واحلال الكفار إىل قسمني ومودة مواالة يقسم أهل العلم
مل األدلة الـواردة يف  وعلى هذا حت. وهذه حكمها كفر صريح) تويل(وا مواالة مطلقة، أو يسم: القسم األول

النالقسم األول يكون بالقلبهذا و .ديد عن مواالة الكفارهي الش.  
وكبرية مـن   ،، وهذه معصيةمواالة خاصة، وهي مواالة الكفار لغرض دنيوي مع سالمة االعتقاد: القسم الثاين

  .)٢٥(يكون بالعمل هذا القسمو .كبائر الذنوب
  : إىل ثالثة أقسام سلّمقسم مودة غري املنميكن أنّ و
  .كمودة الكافر لكفره ،ينقض اإلميان ويبطله قسم )١
 .كمودة الكافر لغرض دنيوي ، وال يبطله،ينقص اإلميان قسم )٢
، كما سيأيت تفصيله وج لزوجته الكتابية، والقريب لقريبه، كمودة الزالفطرية ة الطبيعةاملود قسم مباح، وهو )٣

  .إنّ شاء اهللا
  .، وإنما البحث يف املودة الشرعيةفهذه هلا شأن آخر الفطرية ة الطبيعةة واحملبملودا يفوليس البحث هنا 

                                                                                                                                                            
 .)١٣(اإلميان، ص )٢١(
 .واألكل والشرب وعمل بعض العبادات والشعائر سيعين يف األعمال والسلوك، كاللبا ) ٢٢(
 .يعين الفطرة واجلبلةمبعىن : الطبيعة هنا ) ٢٣(
 ).١/١٥٩(جلحيم، اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أهل ا) ٢٤(
حملمد نعيم ياسني،  ،، واإلميان)٣/٧(، وجمموعة الرسائل واملسائل النجدية، ص)٤٠٩،٤٩، ٣٨(البن تيمية، صاإلميان، : انظر) ٢٥(

 ).٧٩٥(، وتفسري السعدي ص)١/٤٩(للقحطاين، ،واملواالة واملعاداة). ٢١٣(ص



.                                  
                             

 

  
  املبحث الثاني

 ّ مامل واإلحسان إىل غري مشروعية الرب ّ   سل
  

تـه ال  الته وحمبامودته ومو حترميو ،سلّمغري امل ما سبق بيانه من وجوب الرباءة منأن  ،ن هنابيي بأنّمما هو جدير 
 قدوكيف ني، سلّميف معاملة غري امل وأحكام ضوابطمن  شرعه اهللاا وظلمه، وتعدي ماالعتداء عليه  جوازك ذلعين ي

دلت النعلى مشروعية الكثرية رعية صوص الشبل والوجوب أو االستحباب أحيانـاً سلّمغري املإىل اإلحسان و الرب ،. 
يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم يخرِجوكُم من ديارِكُم أَنْ تبروهم وتقِْسـطُوا   ال ينهاكُم اللَّه عن الَّذين لَم{: تعاىلقال 

  .]٨:املمتحنة[}اللَّه يحب الْمقِْسطني إِلَيهِم إِنَّ
  . )٢٦(غري منسوخ باقٍ هاحكم، وواملستأمنني والذميني املعاهدينمن ني سلّمأصل يف معاملة غري املفهذه اآلية 

  .)٢٧(إذا كانوا مساملني مبوجب عهد أو أمان أو ذمة ،والصدقة عليهم ،خصة يف اإلحسان إىل الكفارمعىن اآلية الرو
ال ينهاكم عن اإلحسان إىل الكفرة الذين ال يقاتلونكم  :أي( :يف تفسريها-رمحه اهللا- )هـ٧٧٤ت(قال ابن كثري

ي يعاونوا على إخراجكأ :ومل يظاهروا، ينيف الدعفة منهمم كالنساء والض ،) موهـربأي حتسـنوا إلـيهم  ) أَنْ ت ،
)هِمقِْسطُوا إِلَيتو (٢٨()تعدلوا أي(.  

 .)٢٩()حسن اخللق الرب( :بقوله سلّماهللا عليه و صلّىرسول اهللا ، وهو الذي وضحه أعلى أنواع املعاملة هو :الربو
 الربعموم ويدخل يف  .واحلسي إليهم ما داموا ذا الوصف ،نويإيصال اخلري املع من، يشملّ مجيع أنواع اإلحسانف

 ،واإلهداء هلم، ونئتهم يف األفراح، وتعزيتهم يف األحـزان  ،م عيادة مرضاهم، واتباع جنائزهم، وقبول هداياهم
باليت هي  تهمومعاملوزيارم يف منازهلم، وقبول دعوم، والدعاء هلم باهلداية،  ،ومساعدة فقرائهم واحملتاجني منهم

  .ون وال خمالف لذلك ممن هلم رأي يعتد بهسلّموهذا مما أمجع عليه امل ،وحنو ذلكأحسن، 
طاً مـن  سأي تعطوهم ق}وتقِْسطُوا إِلَيهِم {:قوله تعاىل: (قال ابن العريب، ويشمل والصلة، والقسط يشمل العدل

  .)٣٠()ل واجب فيمن قاتل وفيمن مل يقاتلالعد فإنّأموالكم على وجه الصلة، وليس يريد به من العدل، 
ويطْعمونَ الطَّعام علَى حبه مسـكيناً ويتيمـاً   {: يب األسري، لقوله تعاىلاإلحسان يشمل حىت احلرالعدل ووهذا 
  ].٩-٨:اإلنسان[}وراًإِنما نطْعمكُم لوجه اللَّه ال نرِيد منكُم جزاًء وال شكُ *وأَسرياً 

  .)٣١()ركن أسراهم يومئذ ألهل الشألقد أمر اهللا باألسرى أن حيسن إليهم، و: (رمحه اهللا قال قتادة
                                                

 ).٢٨/٥٩(، وتفسري القرطيب)٢٨/٤٣(تفسري الطربي: انظر ) ٢٦(
 ).١/٣٠٢(نقد القومية العربية، البن باز، مطبوع ضمن جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة: انظر) ٢٧(
 ).٤/٣٤٩(تفسري القرآن العظيم، البن كثري، ) ٢٨(
 .من حديث النواس بن مسعان رضي اهللا عنه )٢٥٥٣:ح/٤/١٩٨٠(والصلة، باب تفسري الرب واإلمث،  ، كتاب الربسلّمصحيح م )٢٩(
 ).٤/١٧٨٥(رآن البن العريبأحكام الق) ٣٠(
 ).٢٩/١٣٠(رواه ابن جرير الطربي يف تفسريه) ٣١(
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يؤخذ قهراً بالغلبـة، أو   ،يب من أهل دار احلربهو احلر: وأسرياً(: رمحه اهللا) هـ٣١٠ت(ربيوقال ابن جرير الطّ
على هؤالء األبرار بإطعامهم هؤالء تقرباً بذلك إىل اهللا، وطلب رضـاه،   ، فأثىن اهللامن أهل القبلة يؤخذ فيحبس حبق

   .)٣٢()ورمحة منهم هلم
م ويل جيد أنّني الطّسلّمل يف تشريعات اإلسالم وتأريخ املواملتأمسـامح  ؛من أبرز صفاوالعـدل  ،الت،   ،والـرب

اريخ، وتـربهن  دعاء، وإمنا هو واقع يشهد به التواإلحسان، واإلنصاف مع املخالفني هلم يف الدين، وهذا ليس جمرد ا
وأفعاله وصحابته والتابعني هلم بإحسان، بل ويشهد بـذلك أصـحاب    -سلّماهللا عليه و صلّى-عليه أقوال الرسول 

يانات األخرىالد.  
آي  رأينا من: (، وهو يسجل شهادته حول مساحة اإلسالم)م١٩٣١ت(يقول املستشرق الفرنسي غوستاف لوبون

 امساحمة حممد لليهود والنصارى كانت عظيمة إىل الغاية، وأنه مل يقل مبثلـها مؤسسـو   القرآن اليت ذكرناها آنفاً أنّ
على وجه اخلصوص، وسار خلفاؤه على سننه، وقد اعترف بـذلك   األديان اليت ظهرت قبله، كاليهودية والنصرانية

  .)٣٣()الذين أنعموا النظر يف تاريخ العرب القليلون ،أو املؤمنون رتابونا املالتسامح بعض علماء أوروب
سامح حنـو أتبـاع األديـان    ني وحدهم الذين مجعوا بني الغرية لدينهم وروح التسلّمإنّ امل: (ويقول روبرتسون

هم مع امتشاقهم احلسام نشراً لدينهم، تركوا من مل يرغبوا فيه أحراراً يف الت٣٤()الدينية بتعاليمهممسك األخرى، وإن(.  
، وإمنا أشرت لبعضها مـن بـاب   )٣٥(ليتسع املقام لسردها جداًكثرة ني سلّممن غري املوشواهد وأقوال املنصفني 

واحلق ،ا، وإحقاق احلق ما شهدت به األعداء االستئناس.  
  :، منها على سبيل املثالكثريو جداً نيسلّمغري املإىل  الرب واإلحسانصور و

من غري و ،من غري احملاربني سلّمغري املأن يتصدق على  سلّمفيجوز للم .)٣٦(مساكينهمعلى  الصدقةجواز  :أوالً
لَيس علَيك هداهم ولَكن اللَّه يهدي من يشاُء وما تنفقُوا مـن خيـرٍ   {:قوله تعاىللو. لعموم اآلية السابقة ،الزكاة

قُونَ إِالَّ ابنفا تمو فََألنفُِسكُمإِلَي فورٍ ييخ نقُوا منفا تمو اللَّه هجاَء وغونَتظْلَمال ت متأَنو ٢٧٢:البقرة[} كُم.[  
ص هلـم،  فرخ ؛ني كرهوا أن يرضخوا ألنسام من املشركني، فسألواسلّمناساً من امل فقد جاء يف سبب نزوهلا أنّ

  .)٣٧(دين ى كل من سأل من كلِّبالصدقة بعدها عل وازلت هذه اآلية، فأمرـفن
د هدى املشـركني إىل  ليس عليك يا حمم :بذلك -تعاىل ذكره-يعين : (يف تفسريها )هـ٣١٠ت(قال ابن جرير

طوع، وال تعطهم منها ليدخلوا يف اإلسالماإلسالم فتمنعهم صدقة الت اهللا هو يهدي مـن   حاجة منهم إليها، ولكن
  .)٣٨()دقة، فال متنعهم الصيشاء من خلقه إىل اإلسالم فيوفقهم
                                                

 ).٢٩/١٢٩(املرجع السابق) ٣٢(
 ).١٢٨(حضارة العرب، غوستاف لوبوبن، ص ) ٣٣(
 ).١٢٨(تاريخ شارلكن، روبرتسون، نقالً عن حضارة العرب، لغوستاف لوبون، ص ) ٣٤(
 ).١٦١-١٤٩(والتعامل مع اآلخر، ص). ١٩٤-١٨٧(امح يف اإلسالم، صالتس: يفنظر مجلة من هذه األقوال منقولة ا ) ٣٥(
 ).٦٠٦-٦٠٤(من الصدقة، ص الذّمة، واألموال أليب عبيد، باب إعطاء أهل )١/٣٠٠(الذّمةأحكام أهل : انظر ) ٣٦(
 .بسند صحيح) ١/٢٨٢(وتفسري النسائي ). ١/٤٣٣(، وتفسري ابن كثري)٣/٦٣(تفسري ابن جرير: انظر ) ٣٧(
 ).٣/٦٣(تفسري ابن جرير ) ٣٨(
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وإِنْ جاهداك على أَنْ تشرِك بِي ما لَيس لَك بِه علْم فَـال تطعهمـا   {:تعاىل اهللا قول والصدقة تدخل يف عموم
   ].١٥:لقمان[}وصاحبهما في الدنيا معروفاً

 )يف كل كبد رطبة أجر( :سلّماهللا عليه و صلّى قوله ومة، لعممستحبني قد تكون سلّمغري املدقة على الصبل إنّ 
٣٩(فق عليهمت(.  

، وحنو متضررإسعاف  وأ ،سنأو كبري  ،عاجزسواء كان بكفالة منهم إعانة احملتاج و ،إغاثة امللهوف :صورهاومن 
   .ذلك

، ففـي  الذّمةهم ألهل يف معاملتومن بعدهم  ،ما سار عليه اخللفاء الراشدون يف صدر اإلسالمعامل هو التوهذا 
وكـانوا   -لعراقألهل احلـرية بـا   -رضي اهللا عنه-كتب خالد بن الوليد  ،يق رضي اهللا عنهخالفة أيب بكر الصد

ما شـيخ  وجعلت هلم أي: (كتاباً مطوالً يف بيان ما عليهم من الواجبات، وما هلم من احلقوق، ومما جاء فيه -نصارى
 ،طرحت جزيتـه  ،قون عليهوصار أهل دينه يتصد ،فافتقر أو كان غنياً ،آلفاتأو أصابته آفة من ا ،ضعف عن العمل

  .)٤٠()ني هو وعيالهسلّموعيل من بيت مال امل
الذين يسعون إىل تقرير التكافل االجتماعي، وبيان صوره  إنّمن أعظم صور التكافل االجتماعي، ووهذه صورة 

ه، فهو يتسامى مبن يعيشون يف كنفـه، وحيـوطهم برمحتـه،    لن جيدوا أعظم من هذه الصورة يف اإلسالم مع خمالفي
 ني، ويفرض هلمسلّموإحسانه عندما حيتاجون إىل مواساة ألي سبب من األسباب، بل جيعلهم عياالً على بيت مال امل

  .)٤١(منه أياً كانت ديانتهم
ة بأهل لة يف الوصيطورسالة م كتب إىل عدي بن أرطأة -رمحه اهللا-)هـ١٠٢ ت(ويف خالفة عمر بن عبد العزيز

فأجر عليـه   ،ت عنه املكاسبوولّ ،وضعفت قوته ،هقد كربت سن الذّمةلك من أهل بوانظر من ق: (، جاء فيهاالذّمة
يسأل على أبواب  الذّمةوذلك أّنه بلغين أنّ أمري املؤمنني عمر مر بشيخ من أهل ...ني ما يصلحهسلّممن بيت مال امل

مث أجرى عليه من بيـت  : ا أخذنا منك اجلزية يف شبيبتك مثّ ضيعناك يف كربك، قالنصفناك، أن كنما أ: ، فقالالناس
  .)٤٢()املال ما يصلحه

وأمثاهلا ليعرفوا كيف كان الفتح اإلسالمي قائماً على الرمحة والعدل،  صأال فليتأمل أعداء اإلسالم يف هذه القص
  .ناء دينهمني للضعفاء من غري أبسلّموكيف كانت رعاية امل

واعبدوا اللَّه وال تشرِكُوا بِه شيئاً وبِالْوالدينِ إِحساناً وبِـذي الْقُربـى   {:تعاىللعموم قوله  .حسن اجلوار: ثانياً
لْجنبِ وابنِ السبِيلِ وما ملَكَت والْيتامى والْمساكنيِ والْمساكنيِ والْجارِ ذي الْقُربى والْجارِ الْجنبِ والصاحبِ بِا

                                                
، سـلّم وصـحيح م ). ٦٠٠٩:ح/م٤/٩٣(والبهائم، الناسصحيح البخاري، يف أربعة مواضع، منها كتاب األدب، باب رمحة  )٣٩(

 .من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه). ٢٢٤٤:ح/٤/١٧٦١(كتاب السالم، باب فضل ساقي البهائم احملترمة وإطعامها، 
 ).١٥٧(، صكتاب اخلراج، أليب يوسف) ٤٠(
 ).١/٤٤٦( املوسوعة يف مساحة اإلسالم،: انظر ) ٤١(
 ).٥٠(كتاب األموال، أليب عبيد، ص) ٤٢(
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بحال ي إِنَّ اللَّه كُمانموراً أَياالً فَختخكَانَ م ناً كان سلّميشمل اجلار الغريب البعيد م :واجلار اجلنب. ]٣٦:النساء[}م
  .)٤٣(أو نصرانياً أو مشركاً، يهودياً كان

اً كـان أو كـافراً، وهـو    سلّمباجلار مأمور ا مندوب إليها م)٤٤(اةصالو: (رمحه اهللا) هـ٦٧١ت(قال القرطيب
واإلحسان قد يكون مبعىن املواساة، وقد يكون مبعىن حسن العشرة، وكف األذى واحملامـاة عنـه، روى   . الصحيح

ما زال جربيل يوصيين باجلـار حـىت ظننـت أنـه     : (قال -سلّماهللا عليه و صلّى- النيبالبخاري عن عائشة عن 
واهللا ال  ،واهللا ال يـؤمن  ،واهللا ال يؤمن: (قال -سلّماهللا عليه و صلّى-النيب أيب شريح أنّ وروى عن .)٤٥()رثهسيو
كّد عليه الصالة وهذا عام يف كل جار، وقد أ .)٤٦()الذي ال يأمن جاره يوائقه: (يا رسول ومن؟ قال: قيل). يؤمن

اإلميان الكامل من آذى جاره، فينبغي للمؤمن أنّ حيـذر أذى   ه ال يؤمنبقسمه ثالث مرات، وأن والسالم ترك أذيته
  .)٤٧()اجلار، وينتهي عما ى اهللا ورسوله عنه، ويرغب فيما رضياه وحضا عليه
وطبقوه مـع غـري    -سلّمو اهللا عليه صلّى–وهذا العموم يف اإلحسان إىل اجلار هو ما فهمه صحابة رسول اهللا 

أهـديتم  : ألهله فقالعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما، أنه ذُحبت شاةٌ، مذي أخرج أبو داود والتر .نيسلّمامل
مـا زال  : (يقـول  -سلّماهللا عليه و صلّى–ين مسعت رسول اهللا إابعثوا إليه منها، ف: ال، قال: جلارنا اليهودي؟ قالوا

  .)٤٨()جربيل يوصيين باجلار حىت ظننت أنه سيورثه
يا غالم إذا فرغـت  : (اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما، وغالمه يسلخ شاة، فقالكنت عند عبد : وعن جماهد قال
 سـلّم اهللا عليـه و  صلّى النيبمسعت : (قال). اليهودي أصلحك اهللا؟: (، فقال رجل من القوم)فابدأ جبارنا اليهودي

٤٩()ه سيورثهيوصي باجلار حىت خشينا أن(.  
: ، قال تعـاىل الوالدين ، وتتأكد الصلة يف حقسلّمه غري املقريبل صيأنّ  سلّململ يجوزف .يب منهمقرالصلة : لثاًثا

 واتبِع سبِيلَ مـن  وإِنْ جاهداك على أَنْ تشرِك بِي ما لَيس لَك بِه علْم فَال تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً{
جِعرم إِلَي ثُم إِلَي ابلُونَأَنمعت ما كُنتبِم ئُكُمبفَأُن ١٥:لقمان[}كُم[ .إن ح احلرص على أنّ تتابعهما  صا عليك كلَّرِأي
  .)٥٠(أي حمسناً إليهما: معروفاً نياك من أنّ تصاحبهما يف الدلال مينعك ذهما ذلك، ونعلى دينهما فال تقبل م

                                                
 ).٥/١٨٣(، واجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب)٥/٥١(تفسري ابن جرير: انظر) ٤٣(
اهلمزة ياء، ومها مبعىن واحـد، لكـن   بفتح الواو وختفيف الصاد املهملة مع املد، لغة يف الوصية، وكذا الوصاية بإبدال : الوصاة  )٤٤(

 ).١٠/٤٤١(فتح الباري البن حجر، : انظر. األول من أوصيت، والثاين من وصيت
، كتاب الرب  والصلة، باب سلّم، وصحيح م)٦٠١٤/٦٠١٥:ح/٤/٩٤(صحيح البخاري، كتاب األدب، باب الوصاة باجلار، ) ٤٥(

 .من حديثي ابن عمر وعائشة رضي اهللا عنهم). ٢٦٢٤/٢٦٢٥:/ج/٤/٢٠٢٥(الوصية باجلار واإلحسان إليه، 
 ). ٦٠١٦:ح/٤/٩٤(صحيح البخاري، كتاب األدب، باب إمث من ال يأمن جاره بوائقه،  )٤٦(
 ).٥/١٨٤(اجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب ) ٤٧(
 والصلة، باب ما جاء وجامع الترمذي، كتاب الرب). ٥١٥٢:ح/ ٢/٧٦٠(سنن أيب داود، كتاب األدب، باب يف حق اجلوار  ) ٤٨(

 ).٤٢٩١:ح/٣/٩٦٨(صحيح سنن أيب داود لأللباين: وإسناده صحيح، انظر). ١٩٤٣:ح/٤/٣٣٣(يف حق اجلوار،
 ).٧٢( يف صحيح األدب املفرد، ص، وصححه األلباين رواه البخاري يف األدب املفرد، باب جار اليهودي) ٤٩(
 ).٣/٤٤٥(تفسري ابن كثري: انظر ) ٥٠(
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قدمت على أمي وهي مشركة يف عهد رسول اهللا : ا، قالتمأيب بكر رضي اهللا عنهوروى البخاري عن أمساء بنت 
صل أمـي؟  أإنّ أمي قَدمت وهي راغبة، أف: ، قلتسلّماهللا عليه و صلّى، فاستفتيت رسولَ اهللا سلّماهللا عليه و صلّى
  .)٥١()صلي أمك(نعم، : قال

وهلذا  .)٥٢()ةسلّموه، كما توصل املفيه أنّ الرحم الكافرة توصل من املال وحن: (رمحه اهللا)هـ٣٨٨ت(قال اخلطايب
  .)٥٤()صلة الوالد املشرك(، وباب )٥٣()اهلدية للمشركني(بوب البخاري هلذا احلديث بباب 

وهلذا استأذنت  ،كهارأي يف شيء تأخذه وهي على ش ):راغبة( قوهلا: (رمحه اهللا) هـ٨٥٢ت(قال ابن حجرو 
راغبة عن ديين أو راغبة يف القرب مـين  : وقيل معناه. مل حتتج إىل إذنولو كانت راغبة يف اإلسالم  ،تصلها أنّ أمساُء

ا، ورغبت منها يف املكافأوجماوريت والتودا ابتدأت أمساَء باهلدية اليت أحضرأي ) راغبة(، ولو محل قوهلا ةد إىلّ، أل
  .)٥٦()وفيه جواز صلة القريب املشرك: (وويقال النو .)٥٥()يف اإلسالم مل يستلزم إسالمها

- الصـحابة  أنّ ها الكافرة دليل علـى أم صلة عن -سلّماهللا عليه و صلّى-ويف سؤال أمساء رضي اهللا عنها للنيب 
زلت اآلية لتحرر املسألة حتريراً ـ، فنمطلق القطيعة هي عن مودة ومواالة الكفارنقد فهموا من ال -رضوان اهللا عليهم

    .ة واملواالةدوبقاء عدم املع م ،ارللكفّفأجازت الرب واإلحسان  دقيقاً،
البخاري عن أنس رضي  ىروحيث  .املشركني واليهودمع  -سلّماهللا عليه و صلّى- لفعله .همضيعيادة مر: رابعاً
: يعوده -سلّماهللا عليه و صلّى- النيبفمرض، فأتاه  -سلّماهللا عليه و صلّى- النيبغالماً يهودياً كان خيدم  أنّ ،اهللا عنه

 ،سـلّم ، فأسلّماهللا عليه و صلّىأبا القاسم  أطع: فقال له ،فنظر إىل أبيه وهو عنده )سلّمأ(: رأسه فقال له فقعد عند
  .)٥٧()احلمد اهللا الذي أنقذه من النار(: وهو يقول -سلّماهللا عليه و صلّى- النيبفخرج 

- رسول اهللاجاءه الوفاة ب طال اأب تا حضرملّأنه  أخربه هنأيب عن أبيه سعيد بن املسمن حديث وروي البخاري 
  .)٥٨()قل ال إله إال اهللا، كلمة أحاج لك ا عند اهللا: (فقال -سلّماهللا عليه و صلّى

 تـأليف خاصة إذا كان يطمع  يف ، وسلّمففي هذه األحاديث الصحيحة دليل على مشروعية عيادة املريض غري امل
  .)٥٩(، أو حتصل بعيادته مصاحل أخرىعلى اإلسالم قلبه

                                                
يف صحيحه، كتاب الزكاة، باب فضـل   سلّموم). ٢٦٢٠:ح/٢/٢٤٢(اري يف كتاب اهلبة، باب اهلدية للمشركنيصحيح البخ) ٥١(

 ).١٠٠٣:ح/٢/٦٩٦(النفقة والصدقة على األقربني والزوج واألوالد والوالدين، ولو كانوا مشركني
 ).٥/٢٣٤(فتح الباري ) ٥٢(
 ).٢/٢٤٢(صحيح البخاري ) ٥٣(
 ).٤/٨٨(صحيح البخاري ) ٥٤(
 ).٥/٢٣٤(فتح الباري ) ٥٥(
 ).٧/٨٩(سلّمشرح صحيح م ) ٥٦(
عليـه، وهـل يعـرض علـى الصـيب       صـلّى الصـيب فمـات هـل ي    سـلّم صحيح البخاري، كتاب اجلنائز، باب إذا أ) ٥٧(

 ).٥٦٥٧:ح/٤/٢٦(، وكتاب املرضى، باب عيادة املشرك، )١٣٥٦:ح/١/٤١٦(اإلسالم
، يف كتاب اإلميان، باب الدليل على صحة إسالم مـن  سلّم، وم)٦٦٨١:ح/٤/٢٢٥(صحيح البخاري، يف مخسة مواضع، منها) ٥٨(

  ).٢٤:ح/١/٥٤(حضره املوت
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  .يف موتاهم تعزيتهم: ساًخام
، وخاصة عند وجود املصـلحة  الكافر إذا مات له ميت أنّ يعزي سلّمالصحيح من قويلّ أهل العلم أنه جيوز للمف

  .)٦٠(الشرعية
أو أحسن لك اخللف خبري،  ،جرب اهللا مصيبتك: يقول( :، فقالسلّمصيغة تعزية غري املعن وقد سئل الشيخ ابن باز 

أي ال يدعو للميـت،   رمحه اهللا إذا كان كافراً: وال يقول ،ك من الكالم الطيب، وال يقول غفر اهللا لهوما أشبه ذل
  .)٦١()وإمنا يدعو للحي باهلداية وبالعوض الصاحل وحنو ذلك

أو بسالمة الوصول مـن   ،كالتهنئة بالولد ؛جواز نئتهم باألمور الدنيوية اليت ال صلة هلا بالدين والعقيدة: اًدسسا
ال ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم {: قوله تعاىلعموم ل ؛)٦٢(فاألصل اجلواز ،أو حنو ذلك ،السفر

نيقِْسطالْم بحي إِنَّ اللَّه هِمقِْسطُوا إِلَيتو موهربأَنْ ت ارِكُميد نم وكُمرِجخ٨:املمتحنـة [}ي[. نئتهمعنه  وإمنا املنهي 
ينيةبأعيادهم الد.  

يف  -رمحـه اهللا – البخارياإلمام واإلحسان، وهلذا أستدل  فاهلدية تدخل يف عموم الرب .اإلهداء هلمجواز : اًسابع
اكُم ال ينه{:باب اهلدية للمشركني، وقول اهللا تعاىل: صحيحه على جواز اهلدية للمشركني باآلية السابقة، حيث قال

إِلَـيهِم إِنَّ اللَّـه يحـب    اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم يخرِجوكُم من ديارِكُم أَنْ تبروهم وتقِْسطُوا 
نيقِْسطر رضي اهللا عنهمابن عممث ساق يف الباب حديثني، حديث أمساء السابق، وقبله حديث  .)٦٣(]٨:املمتحنة[}الْم ،

اس يوم هذه فلبستها للن اشتريتلو ! يا رسول اهللا: رأى حلّة سرياء عند باب املسجد، فقال-رضي اهللا عنه-عمر  أنّ
إنما يلبس هذه مـن ال خـالق لـه يف    : (سلّماهللا عليه و صلّىفقال رسول اهللا ! اجلمعة، وللوفود إذا قدموا عليك

! يـا رسـول اهللا  : فقال عمر. حلل، فأعطى عمر منها حلّة -سلّماهللا عليه و لّىص-ت رسول اهللا مث جاء). اآلخرة
 .)أني مل أكسكها لتلبسـها : (سلّم عليه واهللا صلّىد ما قلت؟ فقال رسول اهللا كسوتنيها، وقد قلت يف حلة عطار

  .)٦٤(فكساها عمر أخاً له مشركاً مبكة
  .ني كاحلريرسلّمحيل لبسه للم ال، ولو كان اإلهداء للكفار جوازدليل على  فيهف

وفيه دليل جلواز ...إىل املشرك ثوباً وغريه سلّمجواز إهداء امل: ويف احلديث(: رمحه اهللا) هـ٦٧٦ت(وويقال الن
  .)٦٥()واإلحسان إليهم، وجواز اهلدية إىل الكفار ،صلة األقارب الكفار

                                                                                                                                                            
 ).١٠/١١٩(البن حجروفتح الباري، ). ٢٠٢-١/٢٠٠(، البن القيم الذّمةأحكام أهل : انظر )٥٩(
 ).٢٠٥-١/٢٠٤(الذّمةأحكام أهل : انظر ) ٦٠(
ـ ١٤٢٣الشويعر، من مطبوعات اإلفتاء، الطبعـة الرابعـة،  : مجع). ٤/٢٦٧(جمموع فتاوى ومقلالت متنوعة، البن باز، ) ٦١(  .هـ

 ).١/٢٠٥(وأحكام أهل الذّمة
 ).٢٠٦-١/٢٠٥(، البن القيمالذّمةأحكام أهل : انظر ) ٦٢(
 ).٢/٢٤١(صحيح البخاري، كتاب اهلدية ) ٦٣(
، كتــاب اللبــاس ســلّموم). ٢٦١٩:ح/٢/٢٤١(صــحيح البخــاري، كتــاب اهلبــة، بــاب اهلديــة للمشــركني،  ) ٦٤(

 ).٢٠٦٨:ح/٣/١٦٣٨(والزينة
 ).٣٩-١٤/٣٨(سلّمشرح صحيح م) ٦٥(
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من حديث عبد  سلّمأخرج البخاري وم .والسالم ودليل ذلك فعله عليه  الصالة .ة منهمدياهلقبول جواز : اًثامن
 صـلّى النيب ثالثني ومائة، فقال  -سلّماهللا عليه و صلّى-كنا مع رسول اهللا  -رضي اهللا عنهما –الرمحن بن أيب بكر 

فإذا مع رجل صاع من طعام أو حنوه، فعجن مث جـاء رجـل مشـرك     )؟هل مع أحد منكم طعام:(سلّماهللا عليه و
: قال )أم هبة؟(: ، أو قال)؟أم عطية أبيع(:سلّماهللا عليه و صلّى النيبطويل بغنم يسوقها، فقال ]ائر الشعرأي ث[مشعان

  .وهذا يدل على جواز قبول اهلدية من املشرك؛ ألا مبثابة اهلبة والعطية .)٦٦(احلديث.ال بل بيع
 .)٦٧(مسـمومة مشوية شاة  -سلّمليه واهللا ع صلّى-أنّ يهودية أهدت إىل رسول اهللا -رضي اهللا عنه-أنس ن عو

 وكساه ،بغلة بيضاء -سلّماهللا عليه و صلّى-يب ة للنيلَأَى ملك أهد( :، قالوأخرج البخاري يف الصحيح عن أيب محيد
   ).قبول اهلدية من املشركني: (وهلذا بوب البخاري يف صحيحه هلذه األحاديث باب .)٦٨()برداً

ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنة وجادلْهم بِالَّتي هي {: ل تعاىلقا .دعوم إىل اإلسالم: اًتاسع
يندتهبِالْم لَمأَع وهو هبِيلس نلَّ عض نبِم لَمأَع وه كبإِنَّ ر نسوعـدم   ،سلّمن غري املالرباءة مف ].١٢٥:النحل[}أَح

أن و ،إىل اخلـري  الناس أن يدعوا سلّمجيب على املبل  ،ضاللال يف وتركه ،حجب دعوة اإلسالم عنهال تعين  مودته
هدايتـه  أعظم للكافر مـن  أحسن ووهل هناك خري . رص على هدايتهمحيو ،هم عن املنكرانهيو ،أمرهم باملعروفي
   .كمة واملوعظة احلسنةاحلبإلسالم دعوته إىل اإليه؛ اإلحسان الرب ومن أعظم أنواع عليه فو إلسالم؟ل

قُلْ  النيبيا أَيها {: مالطفة األسرى ودعوم لإلسالمبيان يف قال تعاىل  .ل معهمفق عند التعاماللني والر: العاشر
مراً ميخ كُمتؤراً ييخ ي قُلُوبِكُمف اللَّه لَمعى إِنْ يراَألس نم يكُمدي أَيف نمل  غَفُـور اللَّهو لَكُم رفغيو كُمنذَ ما أُخ

يمحم إىل اإلسالم .]٧٠:األنفال[}راهللا سيعوضهم عن الفدية اليت أخـذت   وأنّ ،وهذا غاية املالينة واملالطفة يف دعو
  .سلّماهللا عليه و صلّى لإلسالم وآبوا إىل اهللا ورسوله منهم إن هم أذعنوا

السام : ، فقالواسلّماهللا عليه و صلّىدخل رهط من اليهود على رسول اهللا : قالت -عنهارضي اهللا -عن عائشة و
مهالً يا (: سلّماهللا عليه و صلّىرسول اهللا : فقال: عليكم السام واللعنة، قالت: ففهمتها، فقلت: عليكم، قال عائشة

اهللا عليـه   صلّىتسمع ما قالوا؟ قال رسول اهللا  يا رسول اهللا، أمل: فقلت ).يف األمر كله فقالر إنّ اهللا حيب ،عائشة
  .)٦٩(احلديث) يا عائشة عليك بالرفق، وإياك والفحش: (ويف رواية). وعليكم: قد قلت(: سلّمو

  .سلّمل، بشرط أال يفهم منه علو الكافر على املهو لني اجلانب يف القول والفع :والرفق

                                                
 ).٢٦١٨:ح/٢/٢٤١(صحيح البخاري، كتاب اهلبة، باب قبول اهلدية من املشركني) ٦٦(
 ).٢٦١٧:ح/٢/٢٤١(أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اهلبة، باب قبول اهلدية من املشركني) ٦٧(
 ).٢/٢٤٠(ب قبول اهلدية من املشركنيصحيح البخاري، كتاب اهلبة، با) ٦٨(
كتاب اجلهاد والسير، باب الـدعاء علـى املشـركني باهلزميـة والزلزلـة،      : رواه البخاري يف صحيحه سبعة مواضع، منها ) ٦٩(

،وكتاب الدعوات، باب الـدعاء علـى   )٦٠٢٤:ح/٤/٩٥(، وكتاب األدب، باب الرفق يف األمر كله)٢٩٣٥:ح/٢/٣٤١(
). ٦٢٥٦:ح/٤/١٤٢(السـالم  الذّمةوكتاب االستئذان، باب كيف يرد على أهل ). ٦٤٠١، ٦٣٩٥:ح/٤/١٧٠(املشركني، 

). ٦٩٢٧:ح/٤/٢٨٠(ومل يصـرح  سـلّم اهللا عليـه و  صلّى النيبوكتاب استتابة املرتدين، باب إذا عرض الذمي وغريه بسب 
 ).٢١٦٥:ح/٤/١٧٠٦(م وكيف يرد عليهم، يف كتاب السالم، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسالسلّموم
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حىت لو كانوا ني باهلداية جائز بل هو مستحب، سلّمالدعاء لغري املف .باهلدايةهلم الدعاء استحباب : عشر ادياحل
ماروه أبو هريـرة  : فمن ذلك .باهلدايةلطوائف كثرية من الكفار  -سلّماهللا عليه و صلّى-قد دعا الرسول ، فحماربني

اهللا  صلّى–رسول اهللا كنت أدعو أمي إىل اإلسالم وهي مشركة، فدعوا يوماً، فأمسعتين يف : (رضي اهللا عنه أنه قال
يا رسول اهللا إني كنت أدعـو  : وأنا أبكي، فقلت -سلّماهللا عليه و صلّى–ما أكره، فأتيت رسول اهللا  -سلّمعليه و

ي إىل اإلسالم، فتأىب عليأيب هريـرة، فقـال   أم ا اليوم فأمسعتين فيك ما أكره، فادع اهللا تعاىل أن يهدي أمفدعو ،
   .)٧٠(احلديث). أيب هريرة أم اللهم اهد(: سلّمليه واهللا ع صلّىرسول اهللا 

دوسـاً قـد    إنّ يا رسول اهللا: فقال -سلّماهللا عليه و صلّى– النيب وأصحابه علىبن عمرو الدوسي الطفيل  مدقَو
ائـت  اللهم اهد دوساً و(: سلّماهللا عليه و صلّىفقال ه يدعو عليهم، أن الناسفظن ، اوأبت، فادع اهللا عليه عصت

  .)٧١( )م
اللهم اهد ( :يا رسول اهللا أحرقتنا نبال ثقيف، فادع اهللا عليهم، فقال: وعن جابر رضي اهللا عنه أنّ الصحابة قالوا

  .)٧٢(وا وقدموا املدينةسلّمفأ، )ثقيفاً
ـ مين إىل أنّ يدعو على عة للدني، فتدفعهم الغرية واحلميسلّموهذا اهلدي قد جيهله بعض امل بـاهلالك   افرينوم الك

  .وصحابته الكرام -سلّماهللا عليه و صلّى- النيبدي هوالدمار، وهذا خالف 
وإِنْ جاهداك على أَنْ تشرِك بِي ما لَيس {: لقوله تعاىل يف معاملة الوالدين الكافرين .م باملعروفمصاحبته ٠١٢

يني الدا فمهباحصا ومهعطفَال ت لْمع بِه لَك ما كُنتبِم ئُكُمبفَأُن كُمجِعرم إِلَي ثُم إِلَي ابأَن نبِيلَ مس بِعاتوفاً ورعا م
   ].١٥:لقمان[}تعملُونَ

 سلّمصارى واملشركني، يف اليف تعامله يف اليهود والن جيد ذلك جلياً -سلّماهللا عليه و صلّى– النيبواملتأمل يف سرية 
  .واحلرب

يف  علـيهم  نعتـدي  أنّ ظلمهـم أو نأن  نيسلّمة غري املعدم مودمن  فهمفال ي .عدل معهم يف التعاملال ٠١٣
يا أَيها الَّذين آمنوا كُونوا قَوامني للَّه شهداَء بِالْقسط وال يجرِمنكُم شنآنُ قَـومٍ  {: قال تعاىل .أعراضهم أوأمواهلم

  ].٨:املائدة[}تعدلُوا اعدلُوا هو أَقْرب للتقْوى علَى أَالَّ
عداوة قوم على أن ال تعدلوا يف حكمكم فيهم، وسـريتكم  ال حيملنكم (: يف تفسريها -رمحه اهللا-ابن جرير قال 

  .)٧٣()بينهم؛ فتجوروا عليهم من أجل ما بينكم وبينهم من العداوة

                                                
 ).٢٤٩١:ح/٤/١٩٣٩(، فضائل الصحابة، باب من فضائل أيب هريرة الدوسي رضي اهللا عنهسلّمصحيح م) ٧٠(
، وكتاب املغازي، باب قصـة  )٢٩٣٧:ح/٢/٣٤١(صحيح البخاري، كتاب اجلهاد، باب الدعاء للمشركني باهلدى ليتألفهم) ٧١(

). ٦٣٩٧:ح/٤/١٧١(وكتاب الدعوات، باب الـدعاء للمشـركني  ). ٤٣٩٢:ح/٣/١٧١(دوس والطفيل بن عمرو الدوسي
 ).٢٥٢٤:ح/٤/١٩٥٧(، يف فضائل الصحابة، سلّموم

حـديث حسـن   : (، وقال الترمذي)٣٩٤٢:ح/٤/٧٢٩(جامع الترمذي، كتاب املناقب، باب مناقب يف ثقيف وبين حنيفة، ) ٧٢(
 ). صحيح

 .)٦/٩١(جامع البيان يف تفسري القرآن) ٧٣(
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إِنَّ اللَّـه يـأْمر بِالْعـدلِ    {: تعاىل هلوق: مجيعهم كثرية، منها الناسمع لعدل مر بوجوب ااألواآليات اليت فيها 
انساِإلح{: وقال تعاىل ].٩٠: النحل[. }و نيب متكَمإِذَا حا وهلإِلَى أَه اتانوا اَألمدؤأَنْ ت كُمرأْمي اسإِنَّ اللَّهأَنْ  الن

وقُولُـوا للنـاسِ   {وقال تعاىل   ].٥٨:النساء[ }اللَّه نِعما يعظُكُم بِه إِنَّ اللَّه كَانَ سميعاً بصرياً تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ
   .آلياتإىل غري ذلك من ا ]٨٣:البقرة[}حسناً
أمنيسلّمدل مع غري املنة ففيها الكثري من الشواهد على اإلحسان والعا الس، عاقبة حذير من والتة ظلم الظلم خاص
وعصر اخللفاء الراشـدين   -سلّماهللا عليه و صلّى- النيبوهلذا شهد عصر ، وتوعد من ظلمهم يوم القيامة، الذّمةأهل 

أال من ظلم (: سلّماهللا عليه و صلّىقوله  :منها. نيسلّميف معاملة غري املوالعدل ماحة سالومن بعدهم صوراً كثرية من 
  .)٧٤()فأنا حجيجه يوم القيامة ؛بغري طيب نفس أو أخذ منه شيئاً ،فه فوق طاقتهكلّ أو ،أو انتقصه ،معاهداً

ة وصـايا،  منه أن يوصي اخلليفة من بعده، أوصاه بعد بلواخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، ملّا طُ
هأوصيو( :ما جاء فيهاوم ة رسوله  ة اهللابذمفّى هلم بعهدهم، وأنّ يقاتل من ورائهمأنّ يو ،سلّماهللا عليه و صلّىوذم، 

  .)٧٦()كم، ورزق عيالكمة اهللا، فإنه ذمة نبيمأوصيكم بذّ(: وكان يقول .)٧٥()وال يكلّفوا إال طاقتهم

حبسوا : ما شأم؟ قالوا: مس، فقالمر هشام بن حكيم بن حزام على أناس من األنباط بالشام قد أقيموا يف الشو
اهللا يعذب الـذين يعـذبون    إنّ(: (يقول -سلّماهللا عليه و صلّى-أشهد لسمعت رسول اهللا : يف اجلزية، فقال هشام

  .)٧٧(واوأمريهم يومئذ عمري بن سعد على فلسطني، فدخل عليه، فحدثه، فأمر م فخلُّ: قال )).يف الدنيا الناس
كانت له مظلمة فلريفعهـا،   أال من: مناديه أن ينادي -رمحه اهللا-) هـ١٠٢ت(وعندما أمر عمر بن عبد العزيز

العباس بن الوليد : وما ذلك؟ قال: يا أمري املؤمنني أسألك كتاب اهللا، قال: وقام إليه رجل ذمي من أهل محص، فقال
اس جالس، فقال عمراغتصبين أرضي، والعب :نعم، أقطعنيها أمري املؤمنني الوليد، وكتب يل : اس ما تقول؟ قاليا عب
نعم كتـاب اهللا  : يا أمري املؤمنني أسألك كتاب اهللا تعاىل، فقال عمر: ما تقول يا ذمي؟ قال: را سجالً، فقال عم

أحق ها عليهأن يتبع من كتاب الوليد، قم يا عب٧٨(اس فاردد عليه ضيعته، فرد(.  
 ضـي أبـو  قـال القا ة، موكان العلماء والقضاة يسريون على هذا النهج من النصح للخلفاء بأن يرفقوا بأهل الذّ

 :الذّمـة بأهل  -رمحه اهللا) هـ١٩٣ت(شيداملؤمنني هارون الر وهو يوصي أمري -رمحه اهللا-) هـ١٨٢ت(يوسف
 ،سـلّم اهللا عليـه و  صلّىد ك حمموابن عم ،كة نبيفق بأهل ذمأن تتقدم يف الر -دك اهللاأي -ينبغي يا أمري املؤمنني و(

                                                
، وصححه األلباين يف صحيح سـنن أيب  )٣٠٥٢:ح(رواه أبو داود يف سننه، كتاب اخلراج واإلمارة، باب يف تعشري أهل الذمة) ٧٤(

 ).٢٦٢٦(داود
 ).٣٧٠٠:ح/٣/١٩(صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب  قصة البيعة ) ٧٥(
)٧٦ (سـلّم اهللا عليـه و  صـلّى رسول اهللا  ةصحيح البخاري، كتاب اجلزية واملوادعة، باب الوصاة بأهل ذم).٣١٦٢:ح/٢/٤٠٨ .(

 ).٦/٢٦٧(فتح الباري: انظر .أي ما يؤخذ منهم من اجلزية واخلراج): ورزق عيالكم(وقوله. العهد الذّمةو
 ).٢٦١٣:كح٤/٢٠١٧(بغري حق الناس، كتاب الرب والصلة، باب الوعيد الشديد ملن عذّب سلّمصحيح م ) ٧٧(
 ).٩/٢١٣(ايةالبداية والنه ) ٧٨(
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. )جيب عليهم إال حبق ،وال يؤخذ شيء من أمواهلم ،فوا فوق طاقتهم يكلّوال ،وال يؤذوا ،والتفقد هلم  حىت ال يظلموا
  .)٧٩(حذير من اإلساءة إليهمة بأهل الذّمة، والتيت فيها الوصياآلثار الّومث ذكر مجلة من األحاديث 

  .أمواهلمحفظ عهدهم، وحرمة دمائهم وأعراضهم و ٠١٥
ين عاهدتم من الْمشرِكني ثُم لَم ينقُصوكُم شيئاً ولَم يظَاهروا علَـيكُم  إِالَّ الَّذ { :واألصل يف هذا قول اهللا تعاىل

  .]٤:التوبة[}اللَّه يحب الْمتقني أَحداً فَأَتموا إِلَيهِم عهدهم إِلَى مدتهِم إِنَّ
: قال -سلّماهللا عليه و صلّى-عنهما، أن رسول اهللا  ويف صحيح البخاري من حديث عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا

  .)٨٠()وجد من مسرية أربعني عاماًمن قتل معاهداً مل يرِح رائحة اجلنة، وإنّ رحيها ت(
وعصةفس تستتبع احلفاظ على العرض، فال جيوز االعتداء على أعراض أهل مة الناً أو قذفـه  الذّمومن شتم ذمي ،

  .)٨١(ذايف ه سلّمفحقه كحق امل
وأما ما أُمر به من : (نيسلّمواإلحسان إىل غري امل يف بيان صور الرب - رمحه اهللا - )هـ٦٨٤ت(قال اإلمام القرايف

القول هلم  ام جائعهم، وإكساء عاريهم، ولنيفالرفق بضعيفهم، وسد خلَّة فقريهم، وإطع :بِرهم من غري مودة باطنية
)درة على إزالته، مع الق(تمالُ إذايتهم يف اجلوار ، واح)ةلة، ال على سبيل اخلوف والذّمحعلى سبيل اللطف هلم والر

م، ال خوفاً وتعظيماًلُطفاً من هم يف مجي، والدعاُء هلم باهلداية، وأن جي)اع أمورهم يف علوا من أهل السعادة، ونصيحت
أموالهم وعيالهم وأعراضهم ومجيعِ حقوقهم ألذيتهم، وصونُ  دينهم ودنياهم، وحفظ غيبتهم إذا تعرض أحد

من األعلى مع األسفل أن  نهم، وإيصالُهم جلميع حقوقهم، وكلِّ خريِ حيسنومصالحهم، وأن يعانوا على دفْع الظلم ع
أن يكون فجميع ما نفعله معهم من ذلك ينبغي . يفعله، ومن العدو أن يفعله مع عدوه؛ فإن ذلك من مكارم األخالق

  .)٨٢()ه التعظيم هلم وحتقري أنفسنا بذلك الصنيع هلمالعزة واجلاللة منا، وال على وجه ن هذا القبيل، ال على وجم
وحنن نذكر صور الـرب  -ه هلا غي التنبإىل مسألة مهمة ينب النفيس يف هذا التقرير -رمحه اهللا-اإلمام القرايفنبه قد و

، هلـم  ة القلـب مما يدل على مودواإلحسان إليهم  ال يكون الرب شترط أنّيأنه  وهي -نيسلّمواإلحسان إىل غري امل
   .)٨٣(، أو يعظم شعرية من شعائر الكفر كاهلدايا مبناسبة أعيادهم الدينيةمكالثناء عليهم، ثناء يفهم منه مود

ة اجلهاد يف سبيل هو مـن  مشروعي ني، بل إننا ال نبالغ إذا قلنا بأنّسلّماإلحسان إىل غري املالرب وهذه بعض صور 
هو إخراج العباد من عبادة العباد إىل عبـادة   ؛الغرض من اجلهاد يف سبيل اهللا ني، ألنّسلّمصور اإلحسان إىل غري امل

وأن يكون احلكم هللا  ،)٨٤(رب العباد، ومن ضيق الدنيا إىل سعة الدنيا واآلخرة، ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم
                                                

 ).١٣٨(اخلراج، أليب يوسف، ص) ٧٩(
وكتاب الديات، باب إمث ). ٣١٦٦:ح/٢/٤٠٩(صحيح البخاري، كتاب اجلزية  واملوادعة، باب إمث من قتل معاهداً بغري جرم ) ٨٠(

 ).٦٩١٤:ح/٤/٢٧٧(من قتل ذميا بغري جرم
 .دار عامل الكتب، بريوت ،)٣/١٢٦(كشاف القناع عن منت اإلقناع، ملنصور البهويت، : انظر) ٨١(
 ).٣/١٥(الفروق) ٨٢(
 ).٢٨(التسامح يف اإلسالم، ص: انظر) ٨٣(
اهللا إنّ ابتعثنا لنخرج من شاء من  إنّ: (كما قال الصحايب اجلليل ربعي بن عامر رضي اهللا بني يدي رستم قائد جيوش كسرى ) ٨٤(

 ).٧/٤٧(البداية والنهاية). ور األديان إىل عدل اإلسالمعبادة العباد إىل عبادة اهللا، ومن ضيق الدنيا إىل سعتها، ومن ج
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، الذي بـه  من هذا اإلحسانللكافر أعظم الدنيا واآلخرة، وهل هناك إحسان يف العز  ب فلهيف أرضه، فمن استجا
  .دنياه وأخراهسعادته وجناته يف 

  
 اآليةني إمنا هو خاص باألقربني، مستدالً بسبب نزول سلّمواإلحسان إىل غري امل الرب أنّ يرى بعض الباحثني :مسألة

وأن ما اسـتثناه الشـرع جيـب     ،لة على التربؤ والقطيعة بيننا وبني الكفارأصول الشريعة دا: (حيث يقول .السابقة
وهي سبب نزول  –ها وعدم االسترسال فيه، ومن يتأمل قصة أمساء رضي اهللا عنها مع أم ،االقتصار فيه على ما ورد

ي ن نصوص الشرع تقومن الكفار، وإ سلّمقد حيسن به أن يقصر هذا االستثناء على أقرباء امل  –اآلية على ما ترجح 
وإِنْ جاهداك على أَنْ تشرِك بِي ما {:منها احلديث املتقدم مع أمساء رضي اهللا عنها، ومنها قوله تعاىل ،هذا املسلك

تأمل كيف ترجم فهذه اآلية يف األبوين، و ].١٥:لقمان[}لَيس لَك بِه علْم فَال تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً
وهذا يف غاية التحري  ).باب صلة الوالد املشرك( :ها بترمجةاإلمام البخاري رمحه اهللا تعاىل حلديث أمساء املتقدم مع أم

حيث اقتصر على  الوارد يف االستثناء من األصل يف التعامل مع الكفار وهو القطيعـة   -رمحه اهللا تعاىل-والفقه منه 
ظهر هلم جانب اللني واملوادعة تأليفـاً   ،سلّماالستثناء واضح يف رجاء إسالم قرابات امل ر يف هذاوالرباءة، والسحني ي

واهللا  -يف اجلبلة والطبع من الدوافع ما هو كفيل بتحري وطلب هدايتهم، وعليه فالذي يبـدو  ال سيما وأنّ ،لقلوم
سداً لذريعة   -ال سيما الوالدين  – سلّمبات املأن الورع قد يكون يف االقتصار يف هذه الرخصة على قرا -تعاىل أعلم

  .)٨٥()االسترسال مع الكفار ووقوفاً مع ما ورد به النص وإعماالً لباقي النصوص واألصول، واهللا تعاىل أعلم
وصحابته مع غـري   -سلّماهللا عليه و صلّى- النيب بب، وتعاملُالعربة بعموم اللفظ ال خبصوص الس أنّ :واجلواب

  .رواحلص هذا االستنباط خالف نيسلّمامل
وإمنا املقصـود   ،يصعب حصره، مما ، وغريها كثرينيسلّمواإلحسان إىل غري امل د أمثلة ألنواع الربهذه جمرأخرياً؛ و
   .ويسره ،، مما يدل على عظمة اإلسالم ومساحتهاإلشارة إىل بعضهاهنا 
األصل وال يعارض ذلك ال ينايف وال يناقض ، ولكن محوتسا ،تعارف معه نوعقد حيصل واإلحسان  هذا الرب إنّ مثّ

كما سيأيت بيانه إن شاء اهللا يف املبحث التايل-وهو الرباءة من الكفاررناه سابقاً الذي قر-   فنحن عندما نلتـزم بـالرب
، سلّمهللا عليه وا صلّىني، ال نفعل ذلك حباً هلم ومودة، وإمنا نفعل ذلك طاعة اهللا ولرسوله سلّمواإلحسان مع غري امل

  .بهاهللا للعدل واإلحسان الذّي أمرنا  وإقامة

                                                
 ).االنترنت(، شبكة املعلومات)٢٦-٢٥(، صوسيم فتح اهللا .د :تأليف )يف سورة املمتحنة الوالء والرباء(حبث بعنوان ) ٨٥(
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  املبحث الثالث

ة واإلحسان إىل غري املوالبيان الفرق  ّ مبني املود ّ   سل
  

ني مـن  سـلّم واإلحسان وبذل املعروف ولني اجلانب وحسن املعاملة مع غري امل مشروعية الرب ه منما تقدم بيان
تهم، إذ املواالة هللا ورسوله واملؤمنني فقط، كما م وحمبالم ومودا يعين جواز مومعاهدين ومستأمنني وذميني هذا ال

ومن يتولَّ *كعونَ إِنما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنوا الَّذين يقيمونَ الصالةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم را{ :قال تعاىل
رو اللَّاللَّه بزوا فَإِنَّ حنآم ينالَّذو ولَهونَسبالالْغ مه الوالية يف اهللا  -عز وجل–فهنا حصر اهللا  .]٥٦-٥٥: املائدة[}ه

  .)٨٦(ورسوله واملؤمنني دون غريهم
الرب  مشروعية أنّ -فضالً عمن سواهم –نيسلّماملمن بعض اجلهلة  يظنف، الناس بعضعلى هذه املسألة شكل توقد 

ني سلّمولذا توهم بعضهم أنّ الرب واإلحسان إىل غري امل ني يعارض حترمي مواالم ومودم،سلّم املواإلحسان إىل غري
يقتضي مودم  مإلحسان إليهابرهم و موا أنّآخرون فتوه ال، وغفمنعهما مجيعاً مة شرعاًالة احملراة واملومن املود هو

فغال بعضهم يف اإلفراط، وغال آخرون يف التفريط، ودين اهللا وسط بني الغايل فيه  .مجيعاًوحبهم ومواالم فجوزمها 
  .واجلايف

  .، لكثرة اللبس فيهماةمن األمور املهم هاتني املسألتني إبراز الفرق بنيوعليه ف .هذا التالزم غري صحيحو
على غـري   األمور وأصعبها من أدق سلّمع غري املمحسن التعامل بني الرب واإلحسان املواالة، واملودة التمييز بني ف

   .الشخص العادي قد جيد صعوبة يف التفريق بينهمااملتعلمني، إذ 
نة وكان عليه سلف األمة الصاحل، هو التفريق حيح والصالذي دلت عليه نصوص الكتاب والسإلحسان او بني الرب

، حـوال حال مـن األ  م بأيال يستلزم مود إليهم واإلحسان الربأنّ و ،يةبالقلب ةوبني املواالة واملود ،نيسلّملغري امل
  :يلي وذلك ملا
قـد  اإلحسان إىل الوالدين الكافرين، مع أنه الرب وأوصى ب مجع بينهما كتابه، حيثقد  -عز وجل –اهللا  أنّ :أوالً

ى عن مودـرِ   ال{ :ة اآلباء واألبناء إن استحبوا الكفر على اإلميان، قال تعاىلمِ اآلخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤماً يقَو جِدت
مهتريشع أَو مهانوإِخ أَو ماَءهنأَب أَو ماَءهوا آبكَان لَوو ولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادوي   ـي قُلُـوبِهِمف بكَت كلَئأُو 

  .]٢٢: اادلة[}اِإلميانَ
وإِنْ جاهداك على أَنْ تشرِك بِي ما لَيس لَك بِه علْـم فَـال تطعهمـا    {:الكافرين يف شأن الوالدين وقال تعاىل

، خرآشيٌء واملواالة واملودةُ  ،شيّءواملصاحبة باملعروف الرب واإلحسان ف ].١٥:لقمان[}وصاحبهما في الدنيا معروفاً
  .بينهما وال تعارض وال تالزم

                                                
 ).٦/١٦٦(، وتفسري األلوسي)١/٦٢٣(، والكشاف)٣/٥٢(تفسري أيب السعود: انظر) ٨٦(
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ال يستلزم التحابب والتواد املنهي  )يعين للمشرك( لة واإلحسانوالص الرب: (رمحه اهللا )هـ٨٥٢ت(قال ابن حجر 
  .)٨٧(}.اآلية}لَا تجِد قَوماً يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه{:  قوله تعاىليف عنه

هو الذي شرع لنا الرب اإلحسان إليهم، فكل منهما من عند وحرم علينا مودم ي شرع لنا الرباءة من الكفار فالذ
لزم التناقض يف ل تعارض بينهماولو كان ، إال يف سوء الفهمألبتة دين اهللا، وال ميكن أن يتعارضا من اهللا، وكل منهما 

  .، وحاشا ذلك وكالتكذيب بعضه بعضاًو سلّماهللا عليه و صلّىوكالم رسوله كالم اهللا 
حقيقة وحكم املودة خيتلف عن حقيقة وحكم اإلحسان، فاملودة حمرمة شرعاً، واإلحسان رخصة مـن اهللا   :ثانياً

يـارِكُم أَنْ تبـروهم   لَا ينهاكُم اللَّه عن الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم يخرِجوكُم من د{ :قولُه تعاىلتعاىل، ل
نيقِْسطالْم بحي إِنَّ اللَّه هِمقِْسطُوا إِلَيت٨:املمتحنة[.}و[. خصة بصلة نوع من الكفار، ومعاملتهم بالرب فاآلية فيها الر

  .)٨٨(واإلحسان من باب املكافأة على صنيعهم، وهذا ال يستلزم مودم بالقلب
ني يقابلون ذلـك  سلّمخيرجهم من ديارهم فإنَّ امل  ني وملسلّمامل يقاتل  فلم من الكفار أنَّ من كف أذاه امعناهو

. }وهم وتقِْسطُوا إِلَيهِمأَنْ تبر{ :ونه بقلوم ألنَّ اَهللا قالعه يف التعامل الدنيوي وال يحبم مبكافأته باإلحسان والعدل
  .)٨٩(ومبومل يقل توالوم وحت

ذين مل ينصـبوا احلـرب   وهذه رخصة يف صلة الّ: رونقال املفس(: هاعند تفسري )هـ٥٩٧ت(جلوزيقال ابن ا
  .)٩٠()نهممالة منقطعة اوجواز برهم، وإن كانت املو ،نيسلّمللم

 -واملراسـلة  ،ولني الكالم ،واإلقساط ،والرب ،باملال لةُوكانت الص(: رمحه اهللا )هـ٢٠٤ت(الشافعياإلمام قال و
مـن مل   ه أباح برأن :وذلك .نيسلّممع املظاهرة على امل :ن الوالية ملن وا عن واليتهم :غري ما وا عنه -حبكم اهللا

م ذلك إىل من أظهر عليهم، بل ذكر الذين ظاهروا عليهم حرإليهم، ومل ي واإلقساطَ -من املشركني -يظاهر عليهم
  .)٩١()اطواإلقس غري الرب :فنهاهم عن واليتهم، وكان الوالية

والوقف على مساكني أهل بعد استشهاده ذه اآلية على جواز الصدقة  -رمحه اهللا- )هـ٧٥١ت(قال ابن القيمو
ني الكفار أولياء، وقطع املـودة  سلّمعن اختاذ امل )يعين سورة املمتحنة(ورةفإن اهللا سبحانه ملا ى يف أول الس( :الذمة

بينهم وبينهم، توهم واإلهم بعضهم أن برحسان إليهم من املواالة واملودذلك لـيس مـن    أنّ -سبحانه–ن اهللا ة، فبي
ه مل ينه عن ذلك، بل هو من اإلحسان الذي حيبه ويرضاهاملواالة املنهي عنها، وأن، ما املنهي وكتبه على كل شيء، وإن

  .)٩٢()عنه تويل الكفار واإللقاء إليهم باملودة

                                                
 ).٥/٢٣٣(فتح الباري،  ) ٨٧(
 .، الطبعة الثانية، طبعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية)١١(اإلعالم بنقد كتاب احلالل واحلرام، للفوزان، ص: انظر) ٨٨(
  ).٣١٦(اإلرشاد إىل صحيح االعتقاد، للفوزان، صكتاب : انظر) ٨٩(
 ).٨/٢٣٧(زاد املسري ) ٩٠(
 ).٥٤٠-٥٣٩(ص، أحكام القرآن للشافعي) ٩١(
 ).٣٠١/ ١( ،أهل الذمة أحكام )٩٢(
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لبيان الفرق بني األمر بعدم نفيساً الً ، فص)الفروق(يف كتابه  -ه اهللارمح-)هـ٦٨٤ت(اإلمام القرايفوقد عقد 
د واملواالة منهي مطلوب، والتود الذّمةاإلحسان ألهل : (واإلحسان إليهم، قال فيهمر بربهم واأل ،مواالة الكفار

علينا حقوقاً هلم، ألم يف يوجب  الذّمةأنّ عقد أهل  وسر الفرق. عنهما، والبابان ملتبسان، فيحتاجان إىل الفرق
مثّ ذكر صوراً من صور ). ودين اإلسالم -سلّماهللا عليه و صلّى-جوارنا، ويف خفارتنا، وذمة اهللا وذمة رسوله 

نربهم بكل أمرٍ ال يكون ظاهره يدلّ على  ذه املثابة تعين علينا أنّ الذّمةوإذا كان عقد : (اإلحسان إليهم، مث قال
فمىت أدى إىل أحد هذين امتنع، وصار من قبيل ما نهي عنه يف اآلية . لوب، وال تعظيم شعائر الكُفْرمودات الق

: ودة واملواالة، وأمثلة للرب واإلحسان من غري مودة قلبية، مث قالممث ذكر أمثلة لل). ، ويتضح ذلك باملثلوغريها
، وأنهم لو قدروا علينا الستأصلوا rغضنا، وتكذيبِ نبينا نستحضر يف قلوبنا ما جبلوا عليه من ب وينبغي لنا أنّ(

مبا  -بعد ذلك-يعاملهم  مثّ. وجل شأفتنا، واستولوا على دمائنا وأموالنا، وأنهم من أشد العصاة لربنا ومالكنا عز
تلك األمور اليت  نظهر آثار وال. وال تعظيماً هلمة فيهم، ، ال حمبrوجل، وأمر نبينا  ، امتثاالً ألمر ربنا عزتقدم ذكره

فنستحضرها حىت مينعنا ذلك من الود . عقد العهد مينعنا من ذلك ؛ ألنّها يف قلوبنا، من صفام الذميمةنستحضر
يهم منهي عنه، فهما وباجلملة فربهم واإلحسان إليهم مأمور به، وودهم وتولّ...لباطن هلم، احملرم علينا خاصةا

  . )٩٣()رمة، واألخرى مأمور اقاعدتان إحدامها حم
ه ال سلّماهللا عليه و صلّىصوص دليل على حسن فهم السلف الصاحل ملراد اهللا ومراد رسوله ففي هذه النوأن ،

  .إشكال عندهم يف الفرق بني حترمي مودة الكافر وبني مشروعية اإلحسان إليه
إشارة إىل أنّ التمييز بينهما من أدق األمور ). الفرق والبابان ملتبسان، فيحتاجان إىل: (رمحه اهللاوقول القرايف 

  .وأصعبها، على غري ذوي العلم والبصرية
اهللا  تبغضه ألنّ سلّمة يف مجيع األحوال، فغري املة واهلدية والضيافة والصدقة، ال يلزم منها احملبة وال املودالصلّ :ثالثاً

هلذا كان السلف يهدون للمشركني هدايا وليس بينهم وبينـهم  ، وألنّ أمرك بذلك يبغضه، وتعدل معه وحتسن إليه
 ،واحلـوار  ،فالعدل واملعاملة وإطعام الطعام واادلة باليت هي أحسـن . مودة، كما تقدم بيانه يف مبحث اإلحسان

  .واملواالة شيء آخر ،ةواملود ،ةي شيء، واحملبسلّموالتعايش ال ،والتسامح
إىل اهللا عـز  وسائلِ الدعوة  فهي من ،للكفارِ يف اإلسالمِ الصلة وحسنِ املعاملة ترغيبالرب واإلحسان ويف  :رابعاً

: سـلّم اهللا عليه و صلّى النيبقال تعاىل يف وصف .  التعامل ينفره عن قبول اإلسالموجل، وبعكسه الغلظة واجلفوة يف
   .]١٥٩:آل عمران[}غَليظَ الْقَلْبِ النفَضوا من حولك فَبِما رحمة من اللَّه لنت لَهم ولَو كُنت فَظّاً{

  :يتأبو الفتح البس: وقال
  .)٩٤(تستعبد قلوم              فطاملا استعبد اإلنسان إحسانٌ الناسأحسن إىل 

ك يسبب عدم دعوته وذل ،هبفهما يدالن على إقرارِ الكافرِ على ما هو عليه والرضى  ؛ة واملواالةخبالف املودوهذا 
  . )٩٥(، بل يف ذلك تغرير بهإىل اإلسالمِ

                                                
 ).١٦ – ٣/١٥(الفروق للقرايف  )٩٣(
 ).٢/٣٩٢٠(جواهر األدب، ألمحد اهلامشي، ) ٩٤(
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  .ة الكافرة اخلري للكافر، وبني حمبهناك فرق بني حمب: خامساً
لإلسالم، وحيرص على  سلّميدعو غري امل سلّمفامل .)٩٦(هناك من خيلط بني حمبة اخلري للكافر، وبني حمبة الكافر لذاته

كافر، ومع ويفرح بذلك أشد الفرح ويستبشر، وهذا من أعظم صور حمبة اخلري للإسالمه، وهدايته، وحيب إسالمه، 
يفرالتو .ه لذاتههذا فهو ال حيبته لذاتهق بني حمب، دقيق جداً، ومهم يف فهم هذا الباب ة اخلري لهوبني حمب.  

 لكـل أحـد،   اخلري وحنن قوم حنب: (وهو خياطب أحد ملوك النصارى -رمحه اهللا- )هـ٧٢٨ت(قال ابن تيمية
وحنب نيا واآلخرة، فإنّأن جيمع اهللا لكم خري الد د اهللا به نصيحة خلقه، وبـذلك بعـث اهللا األنبيـاء    بِأعظم ما ع

  .)٩٧()واملرسلني
معتقد وعمل  واملواالةة سلوك وعمل ظاهر، واملود معه؛ التعامل حسنو سلّماإلحسان إىل غري املو الرباحلاصل أنّ ف

سوء فيقع  .بعضهم أما ال جيتمعانني فهماً وعمالً، فيظن سلّمبينهما يقع كثرياً من بعض امللّبس والواخللط . باطن
عامل ال ينفك عـن  سوء الت حسن التعامل ال ينفك عن الوالء، وأنّ أنّ أساء الفهم فظن من هناكالفهم والتطبيق، ف

اإلساءة جزء، أو صورة من صور الرباءة من  منه أنّ ة، ظناًعامل أداء للرباءة املطلوبتوهذا يؤدي إىل أن يسيء ال. الرباء
   .)٩٨(النصوص الشرعية فرقت بينهما  وقد تقدم بأنّ ،الكافر

ون من سلّموليس تنازالً عصريا حتت الضغوط اليت يعيشها امل ،طويلة هو تقرير علماء اإلسالم من قرون مثّ التفصيل
   .، وخاصة من الغربغريهم

بصورته اإلسالمية الصحيحة هو منوذج مـن  ومواالم  موعدم مود، الرباءة من الشرك وأهله علم أنّلي ؛وأخرياً
معهم، ه يأمر بالعدلمناذج التسامح يف اإلسالم، ألن مواإلحسان إليهم والرب محةوينهى عن الظلم واجلـور ، والر ، 

اإلسـالم يـدعو إىل    أنّ ، والرباءة منهم؛نيسلّمغري املة من عدم مودوهلذا ال يفهم من مشروعية . والبغي والعدوان
  .وكال حاشاظلمهم أو العدوان عليهم، أو انتقاص إنسانتيهم، 

السعادة باإلسـالم  له حيب وله من عذاب اهللا، النجاة  ، وحيبسلّمغري املواسع رحيم، يرحم  قلبقلب املؤمن و
بل إذا طاعة هللا، الكافرين وال يواليهم  بال حي نفسه وقتيف اله نلكإىل اخلري، و دعوته على حيرصلذا فهو وواإلميان، 

  . وعبادم غري اهللا تعاىل ،وضالهلم ،ما حيزن لكفرهمفإنعليهم حزن 
يا راهب، فأشرف، فجعل عمـر  : مر بدار راهب، فناداهه أن -رضي اهللا عنه- كما يروى عن عمر بن اخلطاب

 صـلّى ت *عاملَةٌ ناصبةٌ {:ذكرت قول اهللا تعاىل: ما يبكيك من هذا؟ قال: املؤمننيينظر إليه ويبكي، فقيل له يا أمري 
ه حيسن م وهو حيسب أنفكان بكاؤه عليه لضالل سعيه، وخراب دينه، ومآله إىل جهن .)٩٩(]٤-٣:الغاشية[}ناراً حاميةً

  .أن يضل مثله خوفاًفبكى ، صنعاً
                                                                                                                                                            

 ).٣١٦(اإلرشاد إىل صحيح االعتقاد، للفوزان، ص: انظر ) ٩٥(
 ).٢٦-٢٥(، والتسامح يف اإلسالم، ص)٢٧(ني إىل اإلسالم، صسلّمكيف ندعو غري امل: انظر ) ٩٦(
، وهي املسماة بالرسالة القربصية، وهي رسالة عظيمة، نافعة يف هـذا البـاب، يف بيـان    )٢٨/٦١٥(لفتاوىرسالة يف جمموع ا) ٩٧(

 .فلتراجع. حماسن اإلسالم ومساحته، وعدالته، ورمحته، وعلوه، وعزته
 ).٢٧(التسامح يف اإلسالم، ص: انظر) ٩٨(
 ).٤/٥٠٢(تفسري القرآن العظيم، البن كثري )٩٩(
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  :إىل قسمني نيسلّمغري املالة ام مومن العلماء املعاصرين من قس :مسألة
وتبـادل املصـاحل    ،أن تكون مبعىن املساحمة واملساملة واملعاشرة اجلميلة يف الدنيا، واملعاملة باحلسىن :القسم األول

  .حبسب الظاهر، مع عدم الرضا عن حاهلم وكفرهم، فهذا أمر غري منهي عنه، وقد استدلوا على ذلك باآلية السابقة
، فيه من الكفر والرضا عن الكفار، ومبا همني، سلّمأن تكون املواالة مبعىن احملالفة واملناصرة ضد امل :ينالقسم الثا

١٠٠(وع من املواالة هو املنهي عنهوهذا الن(.  
أن املواالة للكفار يف الظاهر والباطن ال جتوز بأي حال من األحوال، ولعل قصد أصحاب هذا القول  :والصواب

واإلحسان شـيء آخـر،    والرب ،د العلماء شيءاملواالة عن روا عنه باملواالة، ولكن نقول بأنّان، فعبهو الرب واإلحس
ونصوص الكتاب والسنة، مل تذكر إباحة تويل الكفار أو مواالم علـى   .)١٠١(ولفظ املواالة ليس مرادفاً للرب والصلة

لجئ، قال تعاىلوهي حالة اإلكراه امل ؛سوى حالة واحدة ،وجه من الوجوه أي :}   رِينـونَ الْكَـافنمؤذْ الْمختال ي
 مهنقُوا متٍء إِالَّ أَنْ تيي شف اللَّه نم سفَلَي كلْ ذَلفْعي نمو نِنيمؤالْم وند ناَء ميلقَاةًأَوومـا   ].٢٨: آل عمران[.}ت

  .)١٠٢(عدا ذلك فال جيوز
 سـلّم الفرق بني حترمي مودة املبه وأتضح يكون هذا املبحث قد أزال اإلشكال، واحلرج،  وذا التفصيل أرجو أنّ

هـذا املعتقـد،   مع هذه اآلداب الواجبة أو املستحبة ، ومشروعية الرب واإلحسان إليه، وإمكانية اجتماع سلّمغري امل
منه، وال يتعارض مع مساحة اإلسالم ون مسلّاملجل خيفمعتقد الرباء معتقد شرعي، ومطلب عادل ليس فيه ما  ؛وبالتايل
  .ويسره

دما يوازن بنيمثّ إنّ العادل املنوإحسانمن  به ما جاء اإلسالم صف عن ني، وما عليـه  سلّمغري امل ومساحة مع ،بر
احمل ياناتأصحاب الدفة واملذاهب رلعـدل  يعامل خمالفيه با ه ال يوجد دين أو مذهبالباطلة، حنو خمالفيهم، جيزم بأن

والرمحة والرب واإلحسان والسماحة كما يوجد يف اإلسالم، واملقام هنا ال يتسع لذكر مناذج مـن معاملـة اليهـود    
وذكر أقوال املنصفني من الغربينييف املاضي واحلاضر نيسلّمصارى للموالن ،.  

                                                
 ).٢/٦(آيات األحكام، للشيخ حممد السايستفسري : انظر) ١٠٠(
 ). ٤٢-١/٤١(املواالة واملعاداة يف الشريعة اإلسالمية، : انظر )١٠١(
 ).١/٤٢(املرجع السابق: انظر) ١٠٢(
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  املبحث الرابع

  واجلواب عنها ،شبهات
  

صـاعة عنـد   من الوضوح والن تكانني، وحترمي مودم ومواالم؛ لّمسشروعية الرب واإلحسان إىل غري املإنّ م
كانوا على درجة عالية جداً من  -املضيءالطويل ومن خالل سريم وتارخيهم -ني األولني مبكان، حيث إمسلّمامل

عندما برز اخللل يف إال يف العصور املتأخرة  املعتقد، ومل يربز خالف يف هذا هلذا املعتقد وحسن التطبيق ،حسن الفهم
، وسوء الفهم لإلسالم، واجلهل بأحكامه، فنتج عن ذلك اخللل مفهوم كلمة التوحيد وشروطها ولوازمها ومقتضياا

على طريف النقيض  وسوء الفهم والتطبيق هلا بني الغالة واجلفاة، وفيما ذكرناه يف املبحثني السابقني رد ،يف هذه املسألة
ويف هذا املبحث نناقش بعض الشبهات الـيت  . نيسلّميف تعامله مع غري امل هذا الدينة لوسطي وبيان ،يف هذه املسألة

ا من يرى التالزم بني املومتس ةكوالبـاحثني  املعاصرين ذهب بعض العلماء حيث  .نيسلّمواإلحسان إىل غري امل د
فال جيب املساملني من الكفار  عداهم نمأما وفقط،  ربنية باحملاخاصما هي إن سلّمغري امل ةمودحترمي  فني إىل أنّواملثقّ

  .)١٠٣(م ومواالمذلك ال مينع من مود لكنو ،بغضهم، ومعادام، وإمنا يبغض فيهم الكفر
حيـث جعـل    -عنه اهللا عفا- )هـ١٣٢٣ت(د عبدهالشيخ حمم هو-فيما أعلم–لعلّ أول من قال ذا القول و

  .)١٠٤(مودة املخالفني يف العقيدة: منهاابع السصل األ، وجعل انية أصولمثلإلسالم 
به يف فهم هـذه  ما تعرض هلم الشقني ربإنّ بعض اجلهلة املتشد: (يرد هذه العقيدة الثابتة بقولهيف موضع آخر  و

إخوام ه ال شبهة هلؤالء اجلهلة يف مثل هذه اآليات تسوغ هلم تفسيق على أن]يعين آيات الرباءة من املشركني[اآليات
لَا ينهاكُم اللَّه عن الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الـدينِ ولَـم   {: من قوله تعاىلريهم بعدما جاء يف اآلية احملكمة أو تكف

نيقِْسطالْم بحي إِنَّ اللَّه هِمقِْسطُوا إِلَيتو موهربأَنْ ت ارِكُميد نم وكُمرِجخ١٠٥().]٨:متحنةامل[.}ي(.  
ذا ل وصفه ملن قال وتأمالقول : بعموم الرباءة من الكافرينأي-وهم بالطبع أئمة السلف من الصابعنيحابة والت-

قني، وهذا سوء أدب وجتنني سـلّم ي على علماء اإلسالم، مثّ يف اجلانب اآلخر، يصف غري املوصفهم باجلهلة املتشد
، وال حول وال قوة إال سلّمعلى كل م خيفىال جيوز تفسيقهم وال تكفريهم، وهذا ضالل مبني  إخوام، وال مبأنه
   .باهللا

                                                
، واحلـالل واحلـرام   ).١٦/٥٧٣٠(، وتفسري القامسي).٦(ني، صسلّمالقول املبني يف حكم املعاملة بني األجانب وامل: انظر) ١٠٣(

 ).٦٨-٦٥(ني يف اتمع اإلسالمي، صسلّم، وغري امل)٤٢(والعالقات الدولية يف اإلسالم، ص). ٣٠٨(للقرضاوي، ص
تقدمي العقـل  : وجعل األصل األول النظر العقلي لتحصيل اإلسالم، واألصل الثاين). ٧٠-٤٨(اإلسالم والنصرانية، ص: انظر) ١٠٤(

 .أركان اإلسالم أو اإلميان على النقل عند التعارض، ومل جيعل من هذه األصول ركناً من
 ).١/٧١١٠٧١٢(األعمال الكاملة حملمد عبده، : انظر ) ١٠٥(
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إنّ: (عفا اهللا عنه) هـ١٣٩٤ت(د أبو زهرةوقال الشيخ حمم املودة ليست واجبة بالنبل  ،ة الواحدةسبة ألبناء األم
وعدد قواعد العالقات الدوليـة يف   .)١٠٦()، ومل يعادوهمنيسلّمما مل يعتدوا على امل ،هي واجبة للمخالفني يف الدين

أمـة   النـاس وإذا كان : (ة، مث شرحها بقولهاملود: قواعد، وجعل القاعدة العاشرة اإلسالم فجعلها تدور على عشر
نّ املـودة  وإ...توصل القلوب باملودة جيب وصلها، وال يصح قطعها، وقد أمر اهللا بأنّ ة اإلنسانيةاألخوواحدة، فإنّ 
لسـالم  لباب اليفتح كانت املودة موصولة غري منقطعة، فإنّ ذلك  وإن...االختالفقطعها احلرب، وال تاملوصولة ال 
داء يف امليدان، والشعوب تتبادل املودة من غري أنّ يـؤثر  األعني يضربون املقاتلني من سلّم، ألنّ جند املالعزيز الكرمي

وهكذا جند اإلسالم يعترب الرمحة واملودة قائمة حىت يف ...املودة موصولة فالرمحة تالزمها فيها اخلصام، وإنه إذا كانت
  .)١٠٧())حال احلرب

  .)١٠٨()ةني وغريهم على أساس املودسلّمم العالقة بني املوتق: (ويقول يف كتابه اتمع اإلنساين يف ظل اإلسالم
م وحسن راهصاكلتهم ومؤمب -أي أهل الكتاب  -م وقد شرعت لنا مواد (  :ويقول الشيخ يوسف القرضاوي

  .  )١٠٩() معاشرم
يهودي أو نصراين أو  وال تشمل كلّ ،ليست على إطالقها -ة الكفاراليت تنهى عن مواد-اآليات إنّ هذه ( :وقال

ديـن   ن أية أهل اخلري واملعروف مصوص األخرى اليت شرعت موادولو فهمت هكذا لتناقضت اآليات والن  . كافر
  .)١١٠()نيسلّمحماربني للم، لك اآليات يف قوم معادين لإلسالمما جاءت تإن  - إىل أن قال -كانوا 

ني، وطالبوا سلّمالذّين هامجوا عقيدة الرباءة من غري امل .)١١١(ثر م بعض الكتاب املعاصرينتأذلك وعلى وتبعهم    
   .زعموا ني، وتؤجج نار التطرف والغلوسلّماملبإلغائها، ألا بزعمهم تؤصل  ثقافة الكراهية لغري 

 غينأصحاب هذا االجتاه واجلواب عنها إمجاالً، وكثري منها بطالنه ي اإيراد لبعض الشبهات اليت أستدل  وفيما يلي
  .إبطاله عن

 تتضـمن  القلبية، وكلمة الرباء ال ةة احملبرروكلمة الوالية ال تتضمن بالض نّإ: قال بعضهم :الشـبهة األوىل 
١١٢(ملن يقوم بشيء يستوجب الرباءة رورة الكراهة والبغضاءبالض(.  

  :وجهنيواجلواب عن هذه الشبهة من 
احملبة، ومـن  املودة، و: من معاين ولوازم الوالية ، فإنّأن هذا خمالف ملدلوالت هذه الكلمة يف اللغة العربية :األول

. ب، والقرابة، والنصرة، واحملبةالقرو ،امللك: الوالء: (عجم الوسيطالبغض والكراهة، قال يف امل :لوازم ومعاين الرباءة
                                                

 ).٥١(تنظيم اإلسالم للمجتمع، ص ) ١٠٦(
 ).٤٣-٤٢(، صيف اإلسالم العالقات الدولية) ١٠٧(
 ).٥١(وكتاب تنظيم اإلسالم للمجتمع، ص). ١٩٠(اتمع اإلنساين، ص) ١٠٨(
بأنّ السياق الثاين يبطل هذا االحتمـال،  : فيجاب. ةبأنه عبر عن حسن التعامل باملود: يقالوقد ). ٦١(احلالل واحلرام، ص ) ١٠٩(

 .سلّم عموماًغري املة مودف النصوص الشرعية، اليت حترم مث هذا التعبري خال
 . ) ٣٠٨-٣٠٧ ( احلالل واحلرام، ص) ١١٠(
 ).١٤٣-١٢٦(ني، صسلّمني وغري املسلّموار النبوي مع املاحلو، )١٨٧-١٨٢(صالتعامل مع اآلخر، : سبيل املثال انظر على )١١١(
 ).١٢٨ -١٢٦(ني، صسلّمني وغري املسلّمبوي مع املاحلوار الن: انظر) ١١٢(
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احملـب، والكـثري   : احملبـة، والـوِد  : واملودة: (قال .)١١٣()أو قام به، والنصري، واحملب ،كل من ويل أمراً: والويلّ
١١٤()احلب(.  

قَد كَانت لَكُم {:قوله تعاىل الكافرين، ومنهايات اليت فيها الرباءة من هذا القول خمالف لظاهر اآلأنّ : الثاينالوجه 
من دون اللَّه كَفَرنا بِكُم وبـدا  أُسوةٌ حسنةٌ في إِبراهيم والَّذين معه إِذْ قَالُوا لقَومهِم إِنا برآُء منكُم ومما تعبدونَ 

يعـين وقـد   ( :قال ابن كثري يف تفسريها ].٤:املمتحنة[}لْبغضاُء أَبداً حتى تؤمنوا بِاللَّه وحدهبيننا وبينكُم الْعداوةُ وا
  .)١١٥()ونبغضكم ،فنحن نتربأ منكم ،بيننا وبينكم ما دمتم على كفركم ،شرعت العداوة والبغضاء من اآلن

اللَّه يهدي من  ال تهدي من أَحببت ولَكن إِنك{ :تعاىل قول اهللابسبب نزول استدلوا  :الشـبهة الثانيـة  
 النيبأنّ وفيها داللة على : قالوا .)١١٦(سلّماهللا عليه و صلّى النيب حيث نزلت يف أيب طالب عم .]٥٦: القصص[}يشاُء

  .)١١٧(سلّمة غري امله وهو مشرك، ففيها دليل على جواز حمبحيب عم كان -سلّماهللا عليه و صلّى_
  .املعىن من أحببت هدايته ال من أحببته، على تقدير أنّ املفعول حمذوف: يقال أنّ :جلواباو

ـ  .ة االبن أباه ولو كان كـافراً ة طبيعية، كمحبأحب عمه حمب -سلّماهللا عليه و صلّى– النيب إنّ: أو يقال ة واحملب
  .)١١٨(لنهي عن حمبة املشركنيإنّ ذلك قبل ا: أو يقال .للقرابة، ال تنايف احملبة الشرعية

 :يكون على وجهـني }من أَحببت{:قوله تعاىل: (قال الفراء وغريه: (رمحه اهللا) هـ٦٧٦ت(وويالناإلمام قال 
  .)١١٩()أنّ يهتدي تمن أحبب: الثاينو .معناه من أحببته لقرابته: أحدمها

السابقة، اليت حترم مودة غري  اترض بينها وبني اآليال تعا، وسلّميل على جواز مودة غري املوعليه فليس يف اآلية دل
يرد للمحكم، كما هي  ولو كانوا أقرب قريب، وكتاب اهللا يصدق بعضه بعضاً، وال يعارضه، وما يشكل منه سلّمامل

  .طريقة الراسخني يف العلم
 و مباح، وهو احلب الطبيعـي منها ما هو كفر، ومنها ما هو معصية، ومنها ما ه ؛سلّممودة غري امل وقد تقدم أنّ

ني، عند تعاملهم مع أقارم من سلّميقع فيه بعض املقد وذا التفصيل يزول التناقض املوهوم، واحلرج الذي . الفطري
  . هايتعارض معأن  دين الفطر السليمة، ال ميكن -حبمد اهللا-ني، فديننا سلّمغري امل

                                                
 ).٢/١٠٥٨(املعجم الوسيط ) ١١٣(
 ).٢/٥٤٩(والصحاح للجوهري). ٢/١٠٢٠(املرجع السابق ) ١١٤(
 ).٤/٣٤٨(تفسري ابن كثري) ١١٥(
وكتاب التفسري، سورة القصص، بـاب  ). ٣٨٨٤:ح/٣/٦٣(ألنصار، باب قصة أيب طالبصحيح البخاري، كتاب مناقب ا) ١١٦(

 ).٤٧٧٢:ح/٣/٢٧٣(}إِنك ال تهدي من أَحببت ولَكن اللَّه يهدي من يشاُء{: تفسري قوله تعاىل
 ).١٢٩(ني، صسلّمني وغري املسلّماحلوار النبوي مع امل: انظر) ١١٧(
، والقول املفيد على كتاب التوحيد، البـن  )٣/٣٩٤(، وتفسري القرآن العظيم)١٠/٥٨(البيان يف تفسري القرآنجامع : انظر ) ١١٨(

 ).١/٣٥٢(عثيمني
 ).١/٢١٥(، للنوويسلّمشرح صحيح م ) ١١٩(
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، واحلياة الزوجية جيب أن تقـوم علـى   زواج بالكتابيةال لّمساإلسالم أباح للم إنّ: قالوا :الشبهة الثالثة
ومن آياته أَنْ خلَق لَكُم مـن  { :يف قوله تعاىلالكرمي محة، كما دل على ذلك القرآن والر ،ةواملود ،السكون النفسي

حرةً ودوم كُمنيلَ بعجا وهوا إِلَيكُنستاجاً لوأَز أَنفُِسكُم كي ذَلةً إِنَّ فونَمفَكَّرتمٍ يقَول ات٢١ :الروم[}آلي[.  
وزوجتـه الكتابيـة    سلّمبني الزوج امل التواد ألنّال حرج فيها،  سلّملغري امل سلّمة املمود هذا يدل على أنّف: قالوا

الرجـل زوجتـه إذا    يف ال يوادوك. راحم بينهماوالت ،يف الزوجني من التواد -تبارك وتعاىل-حاصل مبا أودعه اهللا 
كانت كتابية؟ وكيف ال يواد الولد جده وجدته وخاله وخالته إذا كانت أمف: قالوا ية؟ه ذمة الكـافر  لو كانت مود

القرآن كالم اهللا وال بأنّ ،سلّماهللا عليه و صلّىمة ما شرع اهللا لنا الزواج من الكتابية اليت ال تؤمن برسالة حممد حمر. 
الة او ليس من املو ،ال يؤثر على العقيدةذلك  ومودته، وأنّ الكافر املسامل وهذا يدل على عدم املمانعة من حب: اقالو

  .)١٢٠(املنهي عنها
  :من وجوه عن هذه الشبهة اجلوابو

 ،فال بأس ا ةسلّمبغري امل ة والرمحة، فأما الرمحةيكون من آثارها املوداحلياة الزوجية قد صحيح بأنّ : الوجه األول
من قصد  ذلكشيء من  سلّممن امل، لكن لو حصل هي عنهاوأما املودة القلبية فاألصل الن .وليست مواالة كما تقدم

  .سلّماهللا عليه و صلّىومل يقدمه على مراد اهللا ومراد رسوله  ،غري إرادي ألنه ،ه ال يؤثر على عقيدته، فإنوال إرادة
  .)١٢١(هيذلك مستثىن من الن بأنّ :يقال أن :الوجه الثاين
  .نيسلّموهو أن يكون بني امل ،هذا من حيث األصل يف الزواج أنّب :يقال أن :الوجه الثالث
وفيه نوع  ،؛ ولكن لو حصل ميل طبيعي إليهاا لكفرهاكافرة فاألصل عدم مود إذا كانت الزوجة :الوجه الرابع

الفطرية ة الطبيعية واملود ،العشرة واألوالد فهذا يدخل يف احلب الطبيعيوملا بينهما من  ،مودة هلا من أجل إحساا إليه
  .)١٢٢(ومع ذلك فيجب عليه أن يبغضها ملا فيها من الكفر ،اليت ال يالم عليها اإلنسان

  .م ومواالم، وعدم مودال ينايف وال يعارض الرباءة منهم الزواج من نسائهم أنّوذا تعلم 
غـري  فالرباءة من عمـل  : قالوا. والرباءة مما يعملون ،ريق بني الرباءة من األشخاصالتف :الشبهة الرابعة

   .)١٢٣(الرباءة منه رورةال تقتضي بالض سلّمامل
قَد كَانـت   { :الرباءة تكون من الشرك وأهله، ومن أعمال املشركني على حد سواء، لقوله تعاىل أنّ: اجلوابو

ي إِبةٌ فنسةٌ حوأُس لَكُمنكَفَر اللَّه وند نونَ مدبعا تممو كُمنآُء مرا بإِن هِممقَوإِذْ قَالُوا ل هعم ينالَّذو يماهر  ا بِكُـم
هدحو وا بِاللَّهنمؤى تتداً حاُء أَبضغالْبةُ واودالْع كُمنيبا وننيا بدب٤:املمتحنة[}و.[  

                                                
 ).١٣٠، ١٢٨(، واحلوار النبوي، ص)٦٨(، صاإلسالمي عني يف اتمسلّمغري امل: انظر) ١٢٠(
ني يف الفقـه اإلسـالمي،   سـلّم ، واالستعانة بغري امل)٦٠(ني، صسلّمحكم املعاملة بني األجانب واملالقول املبني يف : انظر ) ١٢١(

 ).٦٧(ص
 ).٨٠(كتاب الوالء والرباء يف اإلسالم، للشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق، ص: انظر) ١٢٢(
 ).١٣٠(احلوار النبوي، ص: انظر) ١٢٣(
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خص والرباءة بني الرباءة من الشال ينفك فهناك تالزم  ،هة مع خمالفتها لصريح اآلية، فهي خمالفة للواقعهذه الشب مثّ 
  .بالقلب مومود م، ولكن ال يلزم من ذلك حمبتهنيسلّم، نعم حنن حنب اخلري واهلداية لغري املعلى حسبه من عمله

الرباءة من الكافرين أصل من أصـول   البعض يقول بأنّ(: الدكتور سعيد صيين قال :الشبهة اخلامسـة 
فرين غري حيث على حسن التعامل مع الكا -أيضاً–الدين، وأنّ الرباءة تعين البغض والعداوة بالقلب، ولكن اإلسالم 

رضها مـع  ه يتعارض مع نتائج املناقشات السابقة، إضافة تعافإن ،الوجاهة الظاهرية هلذا القولورغم . املعادين وبرهم
دق مع الص ان املوجود يف القلب، وأنّضرورة مطابقة القول والسلوك لإلمي، ومن هذه املبادئ املبادئ العقدية الراسخة

وليس مـن  ...القول الصادق الذي ينبع من القلب أكثر تأثرياً وقبوالً عند املستمع دق مع البشر، وأنّاهللا يقتضي الص
ني بالتقرب إليه ببغض الكافرين املساملني وعداوم سراً واإلحسان إليهم وبرهم سلّمه املاملعقول أن يأمر اهللا تعاىل عباد

  .)١٢٤()يف الظاهر؟
 ةمصـادم فيـه  ووفيه خلط عجيب وغريب بني مسائل خمتلفـة،  هذا القول هو يف نفسه متناقض،  أنّ: اجلواب

 ةلنصوص الكتاب والسن لفهم السلفه ضرب لكتاب اهللا بعضه ببعض، وخمالف بل إن للنصوص الصحيحة الصرحية،
  .، وإذا كان الكاتب مل يستطع التوفيق بينهما، فاإلشكال يف فهمه وليس يف شرع اهللا وحكمهوتطبيقام

وفرق بني الصدق يف اخلرب، وبني الرب وحسن التعامل، فالكاتب جعل هناك تالزماً بينهما، وليس األمر كـذلك،  
مثّ يف واقع تعامالت . ، وهو يبغضهم يف الباطنلكافر، وال أنّ يعرب له عن حمبته إياهملودة لال جيوز له أن يظهر ا سلّمفامل
، وال ينشر الغيبة وال النميمة، مراعاة للمصلحة، فهل ةالسيئيكظم الغيظ والظنون  سلّمني بعضهم مع بعض، املسلّمامل

  .الناسمع و التعاملحسن اخللق ومن حسن هو ني، أم سلّميعترب هذا من الكذب والغش واخليانة للم
ورغم الوجاهة الظاهريـة هلـذا   -إىل قوله-ينالرباءة من الكافرين أصل من أصول الد البعض يقول بأنّ: (مثّ قوله

غـري  نتـائج  نعم لقد صدق الكاتب بأنه يتعارض مع نتائجه ألا  ).القول فإنه يتعارض مع نتائج املناقشات السابقة
اهللا  صـلّى دل عليه كتاب اهللا وسنة رسوله  ؛ينما تعارضت مع أصل من أصول الديحة صح، ولو كانت صحيحة

  .خلفاً عن السلف وأئمتها ره علماء األمة، وقرسلّمعليه و
ني بالتقرب إليه ببغض الكافرين املساملني وعداوم سراً سلّموليس من املعقول أن يأمر اهللا تعاىل عباده امل: (مثّ قوله

فإذا كان عند الكاتب غري معقول، فهو عند أصـحاب  قول غريب وعجيب، ). ليهم وبرهم يف الظاهرواإلحسان إ
فكالم اهللا يصدق بعضه بعضاً وال يعارضه، والنص الصحيح الصريح ال يعـارض العقـل   العقول السليمة معقول، 

والنسيان واهلوى واجلهل  طأللوهم واخل وإذا جاء ما يوهم التعارض، فهو بسبب قصور العقل، ألنه عرضتالسليم، 
  .، خبالف النص فهو صادر عن املعصوم الذي ال ينطق عن اهلوىوالعجز

افتراض اجلمع بني سلوكني على طـريف  من املستحيل : (سعيد صيين: قال الدكتور :دسةالشبهة السا
  .)١٢٥()وحسن املعاملة من جهة أخرى العداوة من جهة، والرب: نقيض يف وقت واحد

                                                
 ).١٣٢-١٣١(ني، صمسلّني وغري املسلّماحلوار النبوي مع امل: انظر ) ١٢٤(
 ).١٣٢(املرجع السابق، ص) ١٢٥(
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 وحسن املعاملـة  ، والربباطن فالعداوة عملي قليب اعتقادي! التناقض؟ وأين هذا ،ه االستحالةن هذوأي: واجلواب
، من خالل األدلة الكثرية من تقريرهتقدم وال تعارض بينها كما  .عملي بدين ظاهر، وكالمها من شرع اهللا وحكمه

نة وأقوال سلف األمال. ةالكتاب والسوحسن التعاملومشكلة الكاتب هو تصور الت زم بني الرب، وبني احملبةة واملود .
  .فوقع يف التناقض واخللط
من رأى منكم منكـرا  ( :سلّماهللا عليه و صلّىيقول الرسول ( :قال الدكتور صيين :سـابعة الشبهة ال

الكـافر  فإذا كان بغض  .)١٢٦()فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان
ضعف بالنسـبة ملنكـر   األني على األخذ بسلّمهذا يعين أنّ اإلسالم حيث امل فإنّ ،وعداوته تشمل حىت املساملني منهم

  .)١٢٧()الكفر، بدالً من األخذ باألقوى حىت بالنسبة للمؤهلني لذلك، فهل هذا صحيح؟
العاصي ينطبق عليه  سلّمني، بل حىت امللّمساً بغري املوهذا ليس خاص يف هذا احلديث، جاءمبا  سلّمنأننا  :اجلواب

 إنكار املنكر له مراتب، هذا احلديث، ولكنواإلحسـان إىل  ومن . باألخف فاألخف حىت يزول املنكرفيها بدأ ي الرب
، ودعوته لإلسـالم  فر ال يؤمر بفروع الشريعة قبل إسالمهكاالإىل اإلسالم، واألخذ على يده، ولكن  الكافر دعوته

  .ومن تركها مع قدرته عليها فقط ترك واجباً، وهلذا شرع اجلهاد يف سبيل اهللا ألجل ذلك واجبه،
ـ  ة الكفار، ألنّمود يرون جوازورد على من  ،عكس ما أراد الكاتبداللة على يف هذا احلديث مثّ إنّ   يالًفيه دل

على أنّ إنكار املنه املنمنه، فمن مل من ينكر قلب ة من )١٢٨(دلّ على ذهاب اإلميان من قلبهكر، كر بالقلب البدواملود ،
  .أعمال القلوب

من مل يكن يف قلبه بغض ما يبغضه اهللا ورسوله، من املنكر الذّي حرمـه اهللا  : (رمحه اهللا )هـ٧٢٨(قال ابن تيمية
غضاً لشيء من ورسوله، من الكفر والفسوق والعصيان، مل يكن يف قلبه اإلميان الذي أوجبه اهللا عليه، فإن مل يكن مب

  . )١٢٩()احملرمات أصالً، مل يكن معه إميان أصالً
بل حيث اإلسالم على إنكار املنكر ومنه الكفر، ولو : (، فقد قال قبل هذا النصمثّ إنّ الكاتب ناقض نفسه بنفسه

هل الكفر : فيقال له. )١٣٠()برفض مشاركة الكافرين يف حفالم وطقوسهم الدينية، أو بدعوم إىل اإلسالم تلميحاً
، ألنّ املنكر جيب إنكاره ولـو  أيضاً أو يقول منكر، فيقع يف التناقض. فيتناقض منكر أم ال؟ فإما أن يقول ليس مبنكر

  .بالقلب
اجلمع بني البغض والعداوة للوالدين، وأمره تعاىل بالرب ما وإن كانا ميكن كيف : قالوا :ثامنـة الشبهة ال

  .)١٣١(كافرين؟

                                                
 ).٤٩:ح/١/٦٩(، كتاب اإلميانسلّمصحيح م) ١٢٦(
 ).١٣٣(، صاحلوار النبوي مع املسلّمني وغري املسلّمني ) ١٢٧(
 ).٢/٢٤٥(جامع العلوم واحلكم، البن رجب: انظر ) ١٢٨(
 ).٣٨(اإلميان، ص ) ١٢٩(
 ).١٣٢(احلوار النبوي، ص ) ١٣٠(

 ).٧١-٦٣(ني، صسلّمني وغري املسلّم، وحقيقة العالقة بني امل)١٣٣(ق، صاملرجع الساب) ١٣١(
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قـال   .ز وجل قد مجع بينهما يف كتابه، وهو سبحانه أصدق قيالً، وأحسن حديثاً من خلقـه أن اهللا ع :اجلواب
هم أَو أَبنـاَءهم أَو  ال تجِد قَوماً يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ اآلخرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانوا آباَء{: تعاىل

وإِنْ جاهداك على أَنْ تشـرِك  {: وقال تعاىل ].٢٢: اادلة[}و عشريتهم أُولَئك كَتب في قُلُوبِهِم اِإلميانَإِخوانهم أَ
 سـوء الفهـم   والذي أوقعهـم يف  ].١٥:لقمان[}بِي ما لَيس لَك بِه علْم فَال تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً

   .، وال تالزم بينهما كما تقدماإلشكال هو تصور التالزم بني املودة، وبني الرب وحسن التعاملو
ة اليت ت املوادف .)١٣٢(يعاديهمامل ني ما سلّمال يعترب الكافر عدوا لإلسالم وامل: قالوا :تاسـعة الشبهة ال

ة من ما هي موادة هلم، إنني وذمسلّما للمسلّمان خمالف يف الدين، ولو ك ة أيليست هي موادالسابقة عنها اآليات 
  :ومما يدل على ذلك. ني وحاد اهللا ورسولهسلّمآذى امل

: اادلة[}من حاد اللَّه ورسولَهال تجِد قَوماً يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ اآلخرِ يوادونَ { :قوله تعاىل يف سورة اادلة )أ(
: قـالوا  .د الكفر ما، بل حماربته دعوما، والوقوف يف وجهها، وإيذاء أهلهاة اهللا ورسوله ليست جمرمحادو .]٢٢

  .عنها هي مودة الكافرين احملاربني، وليس كل كافر املودة املنهيف
وا بِما جاَءكُم من الْحق يخرِجـونَ  تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودة وقَد كَفَر( :قوله تعاىل يف مستهل سورة املمتحنة )ب(

كُمبر وا بِاللَّهنمؤأَنْ ت اكُمإِيولَ وسفاآلية تعللّ. ]١:املمتحنة[).الر ة إىل املشركني بأمرين حترمي املواالة أو اإللقاء باملود
ا أم .هؤالء مجعوا مع الكفر احملاربةف .كفرهم باإلسالم، وإخراجهم للرسول واملؤمنني من ديارهم بغري حق: جمتمعني

  .جمرد الكفر، فقد يوجد معه سبب للمودة
ال ينهاكُم اللَّه عن الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم يخرِجوكُم من ديارِكُم { :قوله تعاىل يف نفس السورة )ج(

قِْسطُوا إِلَيتو موهربإِنَّ أَنْ ت هِم نيقِْسطالْم بحي اللَّه*  وكُمجرأَخينِ وي الدف لُوكُمقَات ينالَّذ نع اللَّه اكُمهنا يمإِن
 ملَّهوتي نمو مهلَّووأَنْ ت اجِكُمرلَى إِخوا عرظَاهو ارِكُميد نونَ ممالظَّـال مه كلَئـ  .]٩-٨:متحنـة امل[.}فَأُو م فقس

ومل خيرجهم من ديارهم، فهؤالء هلم  ،ني مل يقاتلهم يف الدينسلّما للمسلّمفريق كان  :ين إىل فريقنياملخالفني يف الد
حق وفريق اختذوا موقف العداوة .واإلقساط إليهم الرب، نيسلّمة للمواحملاد،    أو يار، بالقتال أو اإلخـراج مـن الـد

. ون على أيديهم الـويالت سلّمذين ذاق املة الّمثل مشركي مكّ. رم مواالمحتفهؤالء  ،على ذلكاملظاهرة واملعاونة 
   .)١٣٣( ومفهوم هذا النص أن الفريق اآلخر ال حترم مواالته

 املقاتلة من: وهي ،ين ذكرت أوصافهم يف اآليةار الذّتنهى عن موالة الكفّ}إِنما ينهاكُم{وهيفاآلية الثانية : قالوا
أجل الديار، أو املظاهرة أو املناصرة على اإلخراجين، واإلخراج من الد .أمبكل  ،ا اآلية األوىل فتدل على إباحة الرب

                                                
 ).١٣٤(احلوار النبوي، ص ) ١٣٢(
، دار الشـروق،  )٣٥-٣٣(واألقباط واإلسالم، حملمد سليم العـوا، ص ). ٦٧(ني يف اتمع اإلسالمي، صسلّمغري امل: انظر) ١٣٣(

 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧القاهرة، الطبعة األوىل، 
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ومفهوم اآلية الثانية اليت تنهى عن املواالة يف حال وجود تلك : ني، قالواسلّمويتركون قتال امل ،ذين يساملونللّ ،معانيه
  .)١٣٤(جائزة يف حال عدمهاأا أي املواالة  ،األوصاف

  .يف أول املبحث وقد تقدم كالم القرضاوي ووجه استدالله ذه اآلية على جواز مودة املساملني من الكفار
  :اجلواب عن هذه الشبهة من وجوهو

 ،فـار من الك ة أحددإباحة مو على يدلليس فيها ما اليت فيها مشروعية الرب والقسط، آية املمتحنة   : األولالوجه 
 ،من باب املكافأة على صـنيعهم  ،واإلحسان ومعاملتهم بالرب ،من الكفار املساملنيخصة بصلة فيها الرغاية ما وإمنا 

م وهذا ال يستلزم مود١٣٥(القلبب(.  
لة واإلحسان ال يستلزم التحابب والتوادد املنهي عنـه  والص الرب مثّ(  :رمحه اهللا) هـ٨٥٢ت(قال احلافظ ابن حجر

مـن   يف حق ،ةها عامفإن. اآلية } ال تجِد قَوما يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ اآلخرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه {   : ولهيف ق
   .   )١٣٦() واهللا أعلم ،ومن مل يقاتل ،قاتل

ة منطوق يعارض هـذا  مثّ: أنّ يقال. جواز املواالةعلى  }إِنما ينهاكُم{قوله تعاىلاالستدالل مبفهوم  :الوجه الثاين
يا أَيها الَّذين آمنوا ال تتخذُوا الْيهود والنصارى أَولياَء بعضهم أَولياُء { :قوله تعاىل :املفهوم يف آيات عديدة، ومنها

عـز  –ففي هذه اآلية ـى اهللا   .]٥١:املائدة[}دي الْقَوم الظَّالمنياللَّه ال يه بعضٍ ومن يتولَّهم منكُم فَإِنه منهم إِنَّ
صارى عن اختاذ اليهود والنصارى أولياء، وهذا عام يف كل يهودي ونصراين ليس له خمصص، وغري اليهود والن -وجل

-هذا العموم أنه ملّا عين أبو موسى األشعريفال جتوز مواالم، ومما يدل على . ، سواء قاتلنا أومل يقاتلناأوىل بذلك
  .)١٣٧(رضي اهللا عنه، وتال هذه اآليةكاتباً نصرانياً أنكر عليه عمر  -عنهرضي اهللا 

حصر املواالة يف اهللا ورسوله ففي هذه اآلية ]. ٥٥: املائـدة [}إِنما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنوا{ :وقوله تعاىل
  .بأي حال فال جتوز مواالم ،منني، وغري املؤمنني خارجون عن هذا احلصر قطعاًواملؤ

واإلحسان واإلقسـاط   ية الربإن جاز يف معاملة الكافر ما نصت عليه اآلية األوىل، من شرع: يقال :الوجه الثالث
  .)١٣٨(وذلك شيء آخر ،د والتويل، بل هذا شيءهذا ال يدخل فيه التودفقط، ف

 ،وعلى هذا ال يستدل ا على جواز مواالة الكفـار ، بينها وبني اآليات اليت حترم مودة الكفار عموماًفال إشكال 
مومود، وحمبتهم، بل اآليات احملكمة السابقة تدل حترمي مودواإلقساط  ة ومواالة مجيع الكفار، خبالف املساملة والرب

  .)١٣٩(قفهم منهاومو ،ونوعية الكفار ،الذي تراعى فيه مصلحة الدعوة
                                                

يف اإلسـالم،   احلالل واحلـرام و، )٤٢(، والعالقات الدولية، أليب زهرة، ص)٤٨(سالم والنصرانية، حملمد عبده، صاإل: انظر) ١٣٤(
 ).٦٦-٦٥(ني يف الفقه اإلسالمي، صسلّمواالستعانة بغري امل . ) ٣٠٨-٣٠٧ ( ، صللقرضاوي

 ).١٥-١٤(اإلعالم بنقد كتاب احلالل واحلرام، ص ) ١٣٥(
 . ) ٥/٢٣٣ ( فتح الباري  )١٣٦(
 ).٢/٦٨(تفسري ابن كثري ) ١٣٧(
 ).٦٧-٦٦(ني يف الفقه اإلسالمي، صسلّم، واالستعانة بغري امل)٣/١٤(الفروق للقرايف: انظر) ١٣٨(
وأمهيـة  ). ١/٣٠٢(ونقد القوميـة ). ١٥(ل واحلرام، صاإلعالم بنقد كتاب احلالو). ١٨/٥٩(أحكام القرآن للقرطيب: انظر) ١٣٩(

 ). ١٢٣(احلوار مع أهل الكتاب، صو ).٣٥٤(، صاجلهاد يف نشر الدعوة اإلسالمية
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وهذا احتجاج باطل، وقـول يف القـرآن   : (يف نقد وتفنيد هذه الشبهة -رمحه اهللا- )هـ١٤٢٠ت(قال ابن باز
رسبحانه–واهللا . د، وتأويل لآلية على غري تأويلهابالرأي ا- ى عن اختاذهم بطانة يف اآليات  ،الكفار م مواالةحرو

أن يقول على اهللا مـا مل   سلّمبني من قاتلنا ومن مل يقاتلنا، فكيف جيوز مل ل بني أجناسهم، والاحملكمات، ومل يفص
ة؟ سبحان اهللا ما أحلمه، وإمنا معىن اآلية املذكورة عنـد  ، وأن يأيت بتفصيل من رأيه مل يدل عليه كتاب وال سن!يقل

 مثّ). ، مبوجب عهد أو أمان أو ذمةخصة يف اإلحسان إىل الكفار، والصدقة عليهم إذا كانوا مساملني لناالر: أهل العلم
يف  فهذا وأشباهه من اإلحسان الذي قد يكـون سـبباً  : (قال أستدل بقصة أمساء وقصة إهداء عمر ألخيه املشرك مثّ

غبة فيه، وإيثاره على ما سواه، ويف ذلك صلةٌالدخول يف اإلسالم، والر على احملتاجني، وذلك ينفـع   للرحم، وجود
  .)١٤٠()كما ال خيفى على ذوي األلباب واألبصار ،هم، وليس من مواالة الكفار يف شيءني وال يضرسلّمامل

  .األمور متبس عليهعلى ذوي األلباب والبصائر، أما من عداهم فقد تلّ -حبمد اهللا–فهذا الفرق ال خيفى نعم؛ 
عة متميـزة بديانتـها   ما هو عن اختاذ املخالفني أولياء بوصفهم مجاهي إنالن إنّ: قالوا :ةشراعالالشبهة 

ا أو زمالء أو  وعقائدها وأفكارها وشعائرها، أيا أو حنو ذلك، ال بوصفهم جريانا أو نصارى أو جموسبوصفهم يهود
حذير يف عدد من اآليـات مـن   ة وحدها، ومن هنا جاء التسلّممة امللّأل سلّمواملفروض أن يكون والء امل. مواطنني

وال يرضى نظام ديين وال  .ويتقرب هلم على حساب مجاعته ،ه يتودد إليهمأن أي). ؤمننيمن دون امل: (اختاذهم أولياء
وهذا . وضعي ألحد من أتباعه أن يدع مجاعته اليت ينتسب إليها، ويعيش ا، ليجعل والءه جلماعة أخرى من دوا

  .)١٤١(ما يعرب عنه بلغة الوطنية باخليانة
  .السابقة احملكمة بغري خمصصأنّ هذا ختصيص لعموم اآليات : اجلواب

إِنا خلَقْناكُم  الناسيا أَيها {: ة الكافرين بقول اهللا تعاىلأستدل القائلون جبواز مود :الشبهة احلادية عشـرة  
  ].١٣:احلجرات[}اكُم إِنَّ اللَّه عليم خبِريمن ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوباً وقَبائلَ لتعارفُوا إِنَّ أَكْرمكُم عند اللَّه أَتقَ

وهي التعارف، وهذا التعارف له  -سبحانه وتعاىل–فاختالف الشعوب يف األرض له غاية جليلة أرادها اهللا : قالوا
  .)١٤٢(اللقاء على مودة وتراحم: اهر، ومنهاوظ

إنّ اآلية تدل على وأهل التفسري من علماء السلف هذا فهم غريب ملعاين املودة والرمحة، فلم يقل أحد أنّ  :اجلواب
سامله وال يلزم من ذلك أن حيبـه  يالرجل يعرف الرجل و وال اللغة تساعدهم على هذا الفهم، فإنّ ،)١٤٣(هذه املعاين

 اعرف عدوك واعرف الشر لكي جتتنبه، وليس يف هـذا : يقال. ة واملواالةفال عالقة بني التعارف وبني املود. ويواليه
  .أمر مبحبة العدو أو حمبة الشر باتفاق العقالء

                                                
 .)٣٠٣-١/٣٠٢(املطبوع ضمن جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة.(نقد القومية العربية ) ١٤٠(
 ).٦٦(ني يف اتمع اإلسالمي، صسلّمغري امل ) ١٤١(
 ).٥١(، أليب زهرة، صيف ظل اإلسالم اتمع اإلنساين: انظر ) ١٤٢(
 ).٧/٤٧٤(، وزاد املسري البن اجلوزي)٤/٢١٧(تفسري القرآن العظيم، و)٢٦/٨٨(ري القرآنلبيان يف تفسجامع ا: انظر ) ١٤٣(



.                                  
                             

 

ني وقطـع  سـلّم ني وغري املسلّمبني املاعي إىل تشريع هذه املفاصلة الد إن قيل ما :الشبهة الثانية عشـرة 
املواالة عنهم؟ وملاذا ال تكون املودة واحملب١٤٤( آخي بني اجلميع؟ة والت(.  

  :من عدة أوجه: اجلواب
سليم، وهذا أصل عظيم من أصـول  اعة اهللا عز وجل، واتباع أمره، واجتناب يه مع التوجوب ط: الوجه األوىل

  .ة الكافرينانا عن مود -عز وجل-العقيدة، ومن ذلك أنه 
 صلّى-فمن أحب شيئاً تعلق به، وانساق وراء مراده، فمن أحب اهللا ورسوله : املرء مع من أحب أنّ: الوجه الثاين

 تبع مرادمها، ومن أحب أهل العلم واإلميان أعجب م وحاول حماكام وتتبع آثارهم، ومن أحبأ -سلّماهللا عليه و
م، ومن أحب م ويتمىن أن يلتحق مالكفّ األثرياء فإنه يتشبه ار واملشركني تأثر،  م، وهكذا من أحـب وتعلق 

ة أهل اإلميان ومواالم، وأن يكونوا هـم قدوتـه   دمبوا سلّمومن هنا أمر امل. املؤمنني وارتبط م فإنه يعمل عملهم
لئال يتأثر م، وهلذا ملا سئل  لة أهل الشرك والزيغ والضالم، ويلتحق بزمرم، وي عن مواد ليقتديومناط حمبته 

  .)١٤٥()املرء من أحب: (ا يلحق م، قالالقوم وملّ عن الرجل حيب سلّماهللا عليه و صلّى النيب
ما خالف شرع اهللا، وال جيتمع : ما شرعه اهللا جلّ وعال، والباطل: احلق: احلق والباطل ضدان أنّ: لثالوجه الثا

  ].٣٢:يس[}فَذَلكُم اللَّه ربكُم الْحق فَماذَا بعد الْحق إِالَّ الضاللُ فَأَنا تصرفُونَ(: ، قال تعاىلاحلق والباطل أبداً
ة هذه سنوأتباع الباطل، أو أولياء الرمحن وأولياء الشيطان، بل مها عدوان متنافران، و أتباع احلقومن مثّ فال جيتمع 

اللَّه ولي الَّذين آمنوا يخرِجهم من الظُّلُمات إِلَى النورِ والَّذين كَفَـروا  { :اهللا، بل شرعه الذي شرعه، قال تعاىل
  ].٢٥٧:البقرة[}وت يخرِجونهم من النورِ إِلَى الظُّلُماتأَولياؤهم الطَّاغُ
  .)١٤٦(تضي كراهية وبغض أعدائه ال حمالةة مراده تقة اهللا تعاىل، والتعلق به، وحمبحمب: الوجه الرابع

ن يعطي والءه غري دين اإلسالم، فكذلك ال يصح أ بدينٍ سلّميدين امل ه ال يصح أنّواجتماع احملبتني حمال، فكما أن
ة اهللا ورسوله بغض من حاد اهللا ورسوله، ولو كان أقرب قريب، فاإلميان الواجـب  فمن متام حمب لغري أهل اإلسالم،

    .)١٤٧(ومواالة الكفار ضدان ال جيتمعان
 وحـلّ  ،ينهادفاً من وراءها إىل متييع الد سلّمواإلحسان إىل غري امل هناك من يستغل مشروعية الرب أنّ: واخلالصة

دون  ،أو التحاور مع اآلخر، أو غري ذلك من املصطلحات ،بدعوى التسامح أو التعايش ؛عراه، وإطفاء حرارة اإلميان
، وإحالل حمبتهم ومودم مكاـا،  )ة الكافرينوهي حترمي مود(ةويف هذا حتريف هلذه العقيدة املهم .إدراك ملفاهيمها

  .اإلميانية يف نفوس املؤمنني والعزةينية، ماتت للغرية الدإويف هذا 

                                                
 ).٦١-٥٩(ني يف الفقه اإلسالمي، صسلّماالستعانة بغري امل: انظر ) ١٤٤(
سلّم، كتاب الرب والصلة، باب وم. )٦١٦٨:ح/٤/١٢٣(، باب عالمة احلب يف اهللارواه البخاري يف صحيحه، كتاب األدب ) ١٤٥(

  ).٢٦٤٠:ح/٤/٣٠٣٤(رء مع من أحبامل
 ).٢/١٢٤(، البن القيم إغاثة اللهفان: انظر ) ١٤٦(
 ).١٣(اإلميان، البن تيمية، ص: انظر ) ١٤٧(
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صف أنّ حيمل هـذا املعتقـد   الرباء املغلوط الذي وقع فيه الغالة، فليس من العدل والنهو قصد هؤالء  ذا كانوإ
  .الصحيح جريرة الغالة فيه، وال أنّ نقابل غلوهم بغلو يف الطرف اآلخر

ذا، وي نّألوإحسان،  نعم حنن دعاة تسامح وبر دعوننا إليه، ولكن ليس معىن هذا أن نتنازل عن شيء ديننا يأمرنا
ما هو إعراض عن ديـن اهللا، و إيثـار   كان، فهذا ليس من التسامح يف شيء، وإنكائناً من  إرضاًء ألحد ،من ديننا

للمخلوق على اخلالق، وللهوى على احلق.  
كام دينه، وشـريعة ربـه، وتعطيـل    جتاهل أح سلّميطلب من امل ه ليس من التسامح يف شيء أنّوأعيد وأكد بأن

  .)١٤٨(حدوده، من أجل أن يكون مثالً لتطبيق مبدأ التسامح والتعايش أو التحاور مع اآلخر
  

  .ديان مبدأ الوالء والرباءيالعقل والفطرة يؤ: مسألة
به على الذين حياولون جاهدين إلغاء هذا األصل العظيم من أصوومما يزيد هذه املسألة إيضاحاً، وي ل الردّين أنّد 

فما من دين أو مذهب جتتمع عليه طائفـة   ،)١٤٩(يف كل نفسفطرية غريزة  الرباءاحلب والبغض، والوالء و: يقال هلم
، كما يكون منهم معاداة ومباعدة لكل وحمبة ، وخيالفهم آخرون إال وجتد بني هؤالء اتمعني والء وتناصرالناسمن 

ا ة كونية مشاهدمن خالفهم، وهذه سنة ال حتتاج إىل استدالل، وال مياري فيها إال من ال علم له بواقع األمم وثقافا
  .ودساتريها

ة إال وهلا والء وبراء من حيث املبدأ، بغض النفما من أمة الصينية والء ظر عن املصادر واملقاييس واملفاهيم، فلألم
وبراء، ولألمة اليهودية والة اليابانية والء وبراء، ولألمعلى ة األمريكية والء وبراء، وهكذاء وبراء، ولألم كل حي ،

  .وجه األرض يوايل من يوافقه، ويربأ ممن خيالفه
كلمة املواالة منصوص عليها حرفياً يف الدستور األمريكي، وكذلك كلمة املعادة، ففي الفقرة الثالثة مـن   بل إنّ

اخليانة العظمى ضد الواليات املتحدة ستشتمل فقط علـى شـن   جرمية : (املادة الثالثة من الدستور األمريكي ما يلي
  .)١٥٠()حرب ضدها، أو املواالة ألعدائها، وتقدمي العون واملساعدة هلم

ة تريد يكون هناك والء وبراء، وال ميكن أن ختلو منه أم وما دام يف األرض أمم ومذاهب وأديان خمتلفة، فال بد أنّ
  .موازينه ومقاييسهوكل حبسب . لنفسها العزة واملنعة

  .يوالوا، وأنّ يعادوا وفق مقاييسهم وموازينهم لغريهم أنّ هم تطبيق هذا املبدأ، كما هو حقون من حقّسلّموامل
بضوابط ال توجـد يف  -الوالء والرباء-غريزة اإلسالم وهو دين اهللا الذي ارتضاه للناس كافة، جاء بضبط ولكن 

  .وهذا هو بيت القصيد من هذا البحث املختصر. ظلم و ال عدوان ألجل الرباءوال غريه، فال حماباة ألجل الوالء، 
  .فالوالء والرباء يف اإلسالم ال يعين مصادرة حقوق املخالفني أو ظلمهم أو االعتداء عليهم

                                                
 ).١٩٣(، والتعامل مع اآلخر، ص)٨٠(، صسلّمني يف اتمع املسلّمغري امل: انظر ) ١٤٨(
 ).١١٠-٣٧(األعمال القلبية، ص والتحفة العراقية يف ).١١٩-٢/١١٠(املوافقات للشاطيب: انظر ) ١٤٩(
، دار غينـاء،  )املفهوم اخلاطئ للوالء والرباء(فصل بعنوان )٦٠-٥٨(األدمغة املفخخة، لزين العابدين الركايب، ص: نقالً عن ) ١٥٠(

 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٢الرياض، الطبعة األوىل،  -رللنش
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الفطرة حتتـاج إىل   الوالء والرباء معتقد فطري يستحيل خلو النفوس واألزمان منه، وقد ثبت عقالً أنّوحيث أن 
كان أو تفريطاً،  ،ومعاداا، وإال وقعت يف أحد جانيب الغلو إفراطاً ،ومواالا ،ومكارهها ،هاه حماببب معين يوجس

وهو أعلم ا ومبا يناسبها هو األجدر باألخذ والتطبيق، ولقد  -سبحانه وتعاىل–التوجيه الرباين من خالق هذه الفطرة 
محة مما نة للعدل والرمن الوسطية املتضم -سلّماهللا عليه و صلّى-ه نبينا حممد جتلت هذه التوجيهات الربانية مبا بعث ب

ال ميكن أنّ جنده يف غري دين اإلسالم، والذي يظهر جلياً وواضحاً فيما عرضناه من نصوص وأحكام الوالء والرباء يف 
 .اإلسالم

ني سلّملزم منه ظلم أو تعدي، وما يقع فيه بعض املوبناء عليه فهذا املعتقد حيقق العدل والرمحة للبشرية مجعاء، وال ي
ال خيلو منه جمتمع بشري ني وحدهم، إذ الغلو مظهر سلّمامل من الغلو يف تطبيقه إفراطاً أو تفريطاً خطأ حمض، ال خيص

  .)١٥١(على أي ملة كانوا أو منهج
  :أسباب، منها عدةوسوء الفهم هلذه املسألة العقدية اخلطرية، له  ،واالحنراف ،طوهذا اخلل

 .واالنقياد لنصوص الكتاب والسنة عدم التسليم .١
 .واالستدالل عليها ، تلقي العقيدةعن منهج السلف يف البعد .٢
 .بعضهم ضعف العناية العلم الشرعي عند .٣
 .ة النفسية أمام احلضارة الغربيةوقوعهم حتت ضغوط اهلزمي .٤
 .ني، فقابلوا الغلو بالغلو املضادالغربيها الغالة يف أذهان هوشحماولة حتسني صورة اإلسالم اليت  .٥
  .تدعوا إىل تقارب األديان، وإلغاء أصل الوالء والرباء سلّمني يف اتمع املسلّموجود طوائف من غري امل  .٦

. ني تطبيقاً خاطئاًسلّم، فطبقوا الرباءة من غري املذين غلو يف اجلانب اآلخراجلفاة الّهناك هؤالء الغالة، ويف مقابل 
وربما  .اسة اخلري للنعطلوا حمبو. التعامل معهحسن و سلّمبغري امل سلّماملعالقة إسالمية مضيئة وكثرية يف  ا قيماًعطلوف

وصدوهم عن ديـن اهللا،  بغلظة وعنف وشدة،  تعاملوا معهموأعراضهم، و ،وأمواهلم ،نيسلّماستباحوا دماء غري امل
أنّ هذا مـن مقتضـى   منهم  ادعاًء  .ذا الدين، ومساحته ويسرهوشوهوا صورة اإلسالم الصحيحة النقية، ووسطية ه

  .األفعال املشينة براءهذه الرباءة من املشركني، وليس هذا من الرباء، بل إنّ الرباء من 
جتد  ،أو مذهب ،أتباع ديانة كلجمتمع من اتمعات البشرية، و بل كل -أيضاً-ني سلّموهذا الغلو ليس خاصاً بامل

  .ديند، واجلفاة املتشفنيتطرامل غالةالفيهم 

                                                
رسالة ماجسـتري، جامعـة   )٧٦(الرباء، مضاوي البسام، صموقف االجتاه العقلي اإلسالمي املعاصر من قضايا الوالء و: انظر ) ١٥١(

 .امللك سعود
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  اخلامتة
  .النتائج: أوالً

ليس فيه ما خنجل منه، وال يتعارض مع مساحة اإلسالم ني، سلّمللممعتقد الرباء معتقد شرعي، ومطلب عادل   .١
 .ويسره
مـودم،   ني يعارض حترميسلّمظنوا أنّ الرب واإلحسان إىل غري امل -فضالً عمن سواهم –نيسلّمبعض جهلة امل  .٢

وغال آخرون . ودماءهم ،واستباحة أمواهلم ،وظنوا أنّ الرباءة من الكافرين، تقتضي ظلمهمفغال بعضهم يف اإلفراط، 
تؤصل  ثقافة الكراهية لغـري   -بزعمهم–ني، وطالبوا بإلغائها، ألا سلّم، فهامجوا عقيدة الرباءة من غري امليف التفريط

ذين عطّلوا نصوص الرب واإلحسان والعدل مع اهللا وسط بني الغالني الّودين . الغلو ني، وتؤجج نار التطرف وسلّمامل
ني، وبني اجلافني الذي عطّلوا نصوص الرباءة من الكافرين، وبالغوا يف إعمال نصوص الرب واإلحسـان إىل  سلّمغري امل
 .ني إىل حد التمييع للدينسلّمغري امل
ني، ال نفعل ذلك حباً هلم ومودة، وإمنا نفعل ذلك طاعـة اهللا  سلّممع غري امل دما نلتزم بالرب واإلحسانعنننا إ  .٣

 .سلّماهللا عليه و صلّىولرسوله 
الفطرة حتتاج إىل سـبب   الوالء والرباء معتقد فطري يستحيل خلو النفوس واألزمان منه، وقد ثبت عقالً أنّ  .٤

ن يوجه حمابا، وإال معيا ومعاداوقعت يف أحد جانيب الغلو إفراطاً أو تفريطاً، فكان التوجيـه  ها ومكارهها ومواال
وهو أعلم ا ومبا يناسبها هو األجدر باألخذ والتطبيق، ولقد جتلت  -سبحانه وتعاىل–الرباين من خالق هذه الفطرة 

ل والرمحة ممـا ال  ة املتضمنة للعدمن الوسطي -سلّماهللا عليه و صلّى-هذه التوجيهات الربانية مبا بعث به نبينا حممد 
ميكن أنّ جنده يف غري دين اإلسالم، والذي يظهر جلياً وواضحاً فيما عرضناه من نصوص وأحكام الوالء والـرباء يف  

 .اإلسالم
الوالء والرباء سنة كونية، وعالقة فطرية، بني أصحاب الديانات، والعقائد واملذاهب املختلفة، ليست خاصـة   .٥

فال بقاء لليهود والنصارى وغريهم إال ببقاء ما، وال بقـاء  . أمة من أمم األرض إال ما ني، وال بقاء أليسلّمبامل
ني إال ما، وال ميكن يزوال مادام على وجه األرض اختالف، وجتاهلهما مكابرة و مصادمة للشرع سلّملإلسالم وامل

 .والعقل واحلس والفطرة
شرية مجعاء، وال يلزم منه ظلم أو تعدي، وما يقـع فيـه بعـض    حيقق العدل والرمحة للبالوالء والرباء معتقد   .٦

ـ سلّمني من الغلو يف تطبيقه إفراطاً أو تفريطاً خطأ حمض، ال خيص املسلّمامل ه ني وحدهم، إذ الغلو مظهر  ال خيلو من
 .أو منهججمتمع بشري على أي ملة كانوا 

هو أعظم من قام ذا األصل ومـع   سلّماهللا عليه و ىصلّالوالء والرباء ال ينايف مساحةَ اإلسالم، فإنّ الرسول   .٧
 .ذلك شهِد بِخلُقه ومساحته القريب والبعيد، العدو والصديق

، وعهد اخللفاء الراشدين ومن بعدهم صوراً كثرية من مساحة اإلسالم سلّماهللا عليه و صلّى النيبلقد شهد عهد  .٨
ل والنفس عند احلاجة، ومن كفالة العاجز منهم عن العمل، لكرب سـنٍ أو  ني، من إعانتهم باملاسلّميف معاملة غري امل

 .حنوه



.                                  
                             

 

ني أال يكون مما يدل على مودة القلب هلم، كالثناء ثناء يفهم منه مودة سلّميشترط يف الرب واإلحسان إىل غري امل  .٩
 .القلب هلم، أو تعظيم شعائرهم الدينية

االعتداء عليه يف عرضه أو ماله، وجتاوز ما شرعه اإلسـالم مـن    ال تعين سلّمإن حترمي مودة وموالة غري امل  .١٠
 .نيسلّمأحكام وبر وإحسان إىل غري امل

ليس من العدل والنصف أنّ حيمل هذا املعتقد الصحيح جريرة الغالة فيه، وال أنّ نقابل غلـوهم بغلـو يف    .١١
  .الطرف اآلخر

 فهو باق ما بقي اختالف وآراء ومذاهب وأديـان،  معتقد الوالء والرباء له عالقة بالفطرة البشرية، ومن مثّ  .١٢
اإلسالم  ق، إال بزواليمستحيل التحقأمر طمع يف : فإن ما يطمع فيه الطامعون، من زوال هذا املعتقد بالكلية: وعليه

 .اهللا من أصله، وهو لن يزول بإذن
يل الزوال، باقٍ بقاء اخلالف بني اخلارجية بإلغاء عقيدة الوالء والرباء، هي مطالبات ألمر مستحإن املطالبات  .١٣

اإلسالم والكفر، بل إنّ املطالبات بإلغائهما ال تزيدمها إال رسوخاً، بل أخشى أنّ تزيد الغالة يف غلوهم، وهذا هـو  
 ! املتوقع، إنّ مل يكن هو الواقع فعالً

ني، وما عليه سلّمغري املإنّ العادل املنصف عندما يوازن بني ما جاء يف اإلسالم من بر وإحسان ومساحة مع  .١٤
أصحاب الديانات احملّرفة أو الباطلة، حنو خمالفيهم، جيزم بأنه ال يوجد دين أو مذهب يعامل خمالفيه بالعدل والرمحة 

  .والرب واإلحسان والسماحة كما يوجد يف اإلسالم
وصياتالت: 

امل مع عا ال تتعارض من الرب وحسن التني وتفقيههم حبقيقة عقيدة الوالء والرباء، وأنهسلّموجوب توعية امل .١
 .نيسلّمغري امل

ون منـه، فهمـا   سلّمليس فيهما ما خيجل املفني حبقيقة الوالء والرباء الشرعيان، سلّمضرورة مواجهة غري امل .٢
ون سلّمأمران فطريان، وال ختلو أمة من األمم وال دين من األديان، وال مذهب من املذاهب منهما، بل غري امل

 .ون وفق هذا املعتقد، فمن العدالة أنّ نعاملهم باملثلسلّمون امليعامل
 .واحلوار مع اآلخر ،والتعايش ،تنازل عن شيء من أساسيات ديننا باسم التسامحال أخذ احليطة واحلذر من .٣
٤. فال نفرط يف ديننا باسم التسامح وكسر احلواجز، والسلّمة واإلحسان إىل غري املضرورة التفريق بني املود ، 

وسط وحسنة بني سيئتني ننفر عنه باسم الرباءة، واحلق. 
٥. ا، ومـن  سلّمتنا أن ال ترضخ للمطالب والضغوط الغربية للتنازل عن شيء من مينبغي ألمات دينها وعقيد

  .الوالء والرباءعقيدة ذلك 
  مت حبمد اهللا

 ه أمجعنيد، وعلى آله وصحبعلى نبينا حمم سلّمو صلّىوآخر دعوانا أن احلمد هللا، و
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  هـ١٤٠٨، مكتبة املعارف، الرياض، الطبعة الرابعة، لأللباين ،الصحيحةاألحاديث  سلسلة .٤٩
 .هـ١٤٠٩كمال احلوت، مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة األوىل، : السنن، أليب داود، حتقيق .٥٠
 هـ١٤٠٨، )١(التركي، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط:، البن أيب العز احلنفي، حتقيقالطحاويةالعقيدة  شرح .٥١
 .، للنووي، دار الكتب العربية، بريوتسلّمشرح صحيح م .٥٢
 هـ١٣٩٩انية، الصحاح، للجوهري، دار العلم للماليني، بريوت، الطبعة الث .٥٣
  هـ١٤١٥، دار الصديق، اجلبيل،الطبعة الثانية،صحيح األدب املفرد، لأللباين .٥٤
  .الباقي، دار إحياء الكتب العربيةحممد فؤاد عبد : ، حتقيقسلّم، لإلمام مسلّمصحيح م .٥٥
  .دار الفكر العريب العالقات الدولية يف اإلسالم، أليب زهرة، .٥٦
 .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥،)٤(، للقرضاوي، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعةني يف اتمع اإلسالميسلّمغري امل .٥٧
 .فتح الباري، البن حجر، حتقيق ابن باز، وحمب الدين اخلطيب، الطبعة السلفية األوىل .٥٨
 .هـ١٤٠٥عبد القادر األرناؤوط، دار البيان، دمشق، : ، البن تيمية، حتقيقالفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان .٥٩
 .هـ١٣٤٤لإلمام شهاب الدين القرايف، عامل الكتب، بريوت، الطبعة األوىل، الفروق،  .٦٠
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 .  هـ١٤٠٧القاموس احمليط، للفريوز آبادي، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الثانية،  .٦١
يق حسن أبو األشـبال، مكتبـة   قسنني خملوف، حتحني، للشيخ حممد سلّمالقول املبني يف حكم املعاملة بني األجانب وامل .٦٢

 .هـ١٤١١رمني للعلوم النافعة، القاهرة، احل
 .هـ١٤١٥ابن عثيمني، دار العاصمة، الرياض، الطبعة األوىل، حممد القول املفيد على كتاب التوحيد، للشيخ  .٦٣
  .هـ١٤٢٠طه عبد الرؤوف وسعد حسن، املكتبة األزهرية، طبعة : حتقيق كتاب اخلراج، أليب يوسف، .٦٤
 .ور البهويت، دار عامل الكتب، بريوتكشاف القناع عن منت اإلقناع، ملنص .٦٥
 .الكشاف، للزخمشري، دار املعرفة، بريوت .٦٦
 .هـ١٤١٧ني إىل اإلسالم، عبداهللا املطلق، تعليق ابن باز،دار الفضيلة، الرياض، الطبعة األوىلسلّمكيف ندعو غري امل .٦٧
 .لسان العرب، البن منظور، دار صادر، بريوت .٦٨
 .هـ١٤٠١الدار السعودية، الطبعة الثانية، يب زهرة، ، أليف ظل اإلسالم اتمع اإلنساين .٦٩
 .هـ١٤١٦جمموع الفتاوى، البن تيمية، مجع عبد الرمحن بن قاسم،جممع امللك فهد، الطبعة الثانية،  .٧٠
ار العاصـمة، الريـاض، الطبعـة    عبـد السـالم آل عبـد الكـرمي، د    :إشـراف موعة الرسائل واملسائل النجدية، جم .٧١

 .هـ١٤٠٩ة،الثاني
 . على الصحيحني، للحاكم، دار املعرفة، بريوت املستدرك .٧٢
 . هـ١٣٢١مسند أيب داود الطيالسي، الطبعة األوىل، دائرة املعارف النظامية، اهلند، .٧٣
 . هـ١٤٠٥املسند، لإلمام أمحد، املكتب اإلسالمي، الطبعة اخلامسة،  .٧٤
 .هـ١٤٠٤ بعة الثانية،محدي السلفي، مطبعة الزهراء، املوصل، الط: ، للطرباين، حتقيقاملعجم الكبري .٧٥
 .هـ١٣٩٣. املعجم الوسيط، إبراهيم أنيس وآخرون، دار إحياء التراث العريب، الطبعة الثانية .٧٦
 .ندمي مرعشلي: معجم مفردات ألفاظ القرآن، للراغب األصفهاين، دار الفكر، حتقيق .٧٧
 .معجم مقاييس اللغة، البن فارس، دار اجليل، بريوت .٧٨
 .عرفة، بريوت، دار اململوافقات، للشاطيبا .٧٩
 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧املواالة واملعاداة يف الشريعة اإلسالمية، حمماس اجللعود، الطبعة األوىل،  .٨٠
 .هـ١٤٠٤حممد الصادق عرجون، الدار السعودية، جدة، الطبعة الثانية،  ،املوسوعة يف مساحة اإلسالم .٨١
 .جامعة امللك سعودالبسام، رسالة ماجستري،  الء والرباء، مضاويموقف االجتاه العقلي اإلسالمي املعاصر من قضايا الو .٨٢
الشويعر، من مطبوعات اإلفتـاء،  : نقد القومية العربية، البن باز، مطبوع ضمن جمموع فتاوى ومقاالت، البن باز، مجع .٨٣

 .هـ١٤٢٣الطبعة الرابعة،
مؤمتر موقف اإلسالم مـن   من حبوث(حامت الشريف، :الوالء والرباء بني الغلو واجلفاء يف ضوء الكتاب والسنة، للدكتور .٨٤

 ).هـ١٤٢٥اإلرهاب، املنعقد يف جامعة اإلمام، الرياض
 .م١٩٧٩الدار السلفية، الكويت، الوالء والرباء يف اإلسالم، للشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق،  .٨٥
 .هـ١٤٠٤الطبعة الثانية،لقحطاين، دار طيبة، الرياض، حممد بن سعيد االوالء والرباء يف اإلسالم،  .٨٦
 ).االنترنت(، شبكة املعلوماتوسيم فتح اهللا .د :تأليف .يف سورة املمتحنة والرباء الوالء .٨٧
 .هـ١٤١١اء يف اإلسالم، للشيخ صاحل الفوزان، دار الوطن، الرياض، ربالوالء وال .٨٨
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