


  

  ٥اءالوالء والرب

  مقدمة الشيخ عبد اهللا بن جربين
احلمد هللا الذي أكمل لنا الدين وأمت علينا النعمة ورضـي لنـا   
اإلسالم دينا ووعدنا بالنصر والـتمكني واألمـن بعـد اخلـوف     
واالستخالف يف األرض مىت حققنا اإلميان والعمل الصاحل وعبـادة  

ة الذي وأصلي وأسلم على نيب الرمحة ونيب امللحم. اهللا تعاىل وحده
جهر بالدعوة إىل ربه وجاهد يف اهللا حق جهاده حىت أظهر اهللا دينه 

  .على الدين كله وعلى آله وصحبه ومن سار على هنجه
  :أما بعد

فقد تصفحت هذه الورقات وفهمت ما فيهـا مـن األدلـة    
واإلشارات مما كتبته إحدى األخوات املسلمات املؤمنات القانتات 

باألخت مها البنيان واليت أهنت الدراسة التائبات العابدات، وتدعى 
اجلامعية مث انتقلت إىل رمحة اهللا وعفوه، ولقد دلت كتابتها علـى  
سعة اطالع وبعد فهم وتعمق يف التوحيد والعقيدة، فكتبت هـذه  
الفصول وبينت فيها ما يهدف إليه دين اإلسالم من احلب واإلخاء 

الد، وأن األخـوة  واملواالة لكل مسلم يف أي بقعة من أصقاع الـب 
اإلسالمية تفرض على كل مسلم أن ينصر إخوانه يف الدين ويواليهم 
ويوصل إليهم كل خري يف الدين والدنيا، ويذب عنهم كيد األعداء 
ويعلمهم ما ينفعهم يف حاهلم ومآهلم، كما أن عليه أخذ احلذر من 
أعدائه األلداء الذين يضمرون احلقد والبغضاء لكل مسلم، وأن على 
املسلم البعد عن حيلهم واحليطة عن الوقوع يف حبائلهم حىت ينجو 
بدينه وعقيدته فهنالك يعز اهللا أولياء املؤمنني كما وعدهم تعـاىل  
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الَِّذيَن إِنْ * َولََيْنُصَرنَّ اللَُّه َمْن َيْنُصُرُه إِنَّ اللََّه لَقَوِيٌّ َعزِيٌز : بقوله
الصَّلَاةَ َوَآَتُوا الزَّكَاةَ َوأََمُروا بِالَْمْعُروِف  َمكَّنَّاُهْم ِفي الْأَْرضِ أَقَاُموا

ولقد صدقهم اهللا وعده وأعز جنده وهزم  )١( َوَنَهْوا َعنِ الُْمْنكَرِ
األحزاب وحده وأظهر دينه على الدين كله فما على املسـلمني إال  
أن يعودوا إىل دينهم القومي ويتمسكوا بتعاليمه حىت حيظوا بالنصـر  

وهللا عاقبة األمور وصلى اهللا على حممد وعلى آله وصحبه  والتمكني
  .وسلم

  هـ٢٣/١/١٤١٨
  عبد اهللا بن عبد الرمحن اجلربين/ كتبه

                              
  .٤١ – ٤٠: سورة احلج، اآليتني (١)



  

  ٧اءالوالء والرب

  مقدمة
إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ باهللا 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل لـه  

شهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك وأ. ومن يضلل فال هادي له
صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله . له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله

  .وأصحابه وأتباعه إىل يوم الدين
  :أما بعد

ال إله إال اهللا حممد "كلمة التوحيد : فإن أصل الرسالة احملمدية
  ".رسول اهللا

ـ  هذه الكلمة مركبة من معرفة ما جاء به الرسـول   ا، علم
والتصديق به عقدا، واإلقرار به نطقا، واالنقياد له حمبة وخضـوعا،  
والعمل به باطنا وظاهرا، وتنفيذه والدعوة إليه حبسب اإلمكـان،  
وكماله يف احلب يف اهللا والبغض يف اهللا، والعطاء هللا، واملنع هللا، وأن 

جتريد متابعة رسـوله  : يكون اهللا وحده إالهه ومعبوده والطريق إليه
 ظاهرا وباطنا.  

هذه الكلمة العظيمة بكل مفاهيمها ومقتضياهتا قد غابت عن 
حس الناس اليوم إال من رحم اهللا، ومن املفاهيم بل مـن أمههـا   

ولئن كان هذا املفهوم العقدي املهم قـد  " الوالء والرباء: "موضوع
فإن ذلك ال يغري . إال من رحم ربك. غاب اليوم عن واقع املسلمني

  .الناصعة شيئامن حقيقته 
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ولن تتحقق كلمة التوحيد يف األرض إال بتحقيق الوالء ملـن  
وحيسب بعض الناس . يستحق الوالء، والرباء ممن يستحق الرباء منه

أن هذا املفهوم العقدي الكبري يدرج ضمن القضـايا اجلزئيـة أو   
  .الثانوية ولكن حقيقة األمر بعكس ذلك

  :قال تعاىل
 َآَمُنوا لَا َتتَِّخذُوا الَْيُهوَد َوالنََّصـاَرى أَْوِلَيـاَء   َيا أَيَُّها الَِّذيَن

َبْعُضُهْم أَْوِلَياُء َبْعضٍ َوَمْن َيَتَولَُّهْم ِمْنكُْم فَإِنَُّه ِمْنُهْم إِنَّ اللََّه لَا َيْهِدي 
يقول الشيخ محـد بـن   ] ٥١آية : سورة املائدة[ الْقَْوَم الظَّاِلِمَني

  :عتيق ـ رمحه اهللا ـ 
نه ليس يف كتاب اهللا تعاىل حكم فيه من األدلة أكثر وال أبني إ"

من هذا احلكم ـ أي الوالء والرباء ـ بعد وجوب التوحيد وحترمي   
  ".ضده

وتربز اليوم على الساحة دعوات مشـبوهة تنـادي باإلخـاء    
واملساواة واالحتاد بني األمم على اخـتالف مشـارهبا وعقائـدها    

دين بدينه، شريطة أن يكون دينـا  وأهدافها، مع احتفاظ كل ذي 
  .كهنوتيا ال صلة له باحلياة

وقد ظهرت هذه الدعوات بقوالب وأشكال وعناوين متعـددة  
  .رمبا تتفق يف الغايات واألهداف

العاملية، اإلنسانية، زمالة األديان، تقارب األديان، : وذلك مثل
  .التعايش مع املسلمني، اجملتمع الدويل، وهكذا



  

  ٩اءالوالء والرب

انساق كثري من املسلمني وراء هذه الدعوات  ولألسف الشديد
فغاب عنهم املفهوم العقدي للوالء والرباء، وبرزت صور مـواالة  

  :الكفار يف أمور شىت منها
  .التشبه هبم يف اللبس والكالم - ١
اإلقامة يف بالدهم وعدم االنتقال منها إىل بالد املسلمني  - ٢

 .ألجل الفرار بالدين

 .ومتعة النفس السفر إىل بالدهم لغرض النزهة - ٣

التأريخ بتارخيهم خصوصا التاريخ الـذي يعـرب عـن     - ٤
 .طقوسهم وأعيادهم كالتاريخ امليالدي

  .)١(التسمي بأمسائهم  - ٥
إىل غري ذلك من األمور اليت فيها خمالفة ملفهوم عقيدة الـوالء  

  .والرباء
لذلك أصبح من الضروري أن يكون لدى كل مسلم علما هبذه 

ليقف املوقف السليم ضـد أعـداءه وال    العقيدة ومبا حياك ضدها،
وهذه فصول مهمة شرحت فيهـا  . ينساق وراء الدعوات املشبوهة

  .بعض األدلة املتعلقة بالوالء والرباء يف دين اإلسالم
هذا واهللا أسأل أن ينفعنا مبا علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويزيـدنا  

  .علما نافعا

                              
  .الفوزان. الوالء والرباء (١)
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  الفصل األول
  تعريفه وأمهيته يف الكتاب والسنة

  :الوالء لغة
يطلق على عدة معان، منها احملبة، والنصرة، واالتباع، والقرب 

  .من الشيء والدنو منه
أن : كما قال ابـن األعـرايب  . املواالة: جاء يف لسان العرب

يتشاجر اثنان فيدخل ثالث بينهما للصلح، ويكون له يف أحـدمها  
  .إذا أحبه: وواىل فالن فالنا. هوى فيواليه أو حيابيه

َيا أََبـِت  : قال تعاىل. ملواالة ضد املعاداة، والويل ضد العدووا
 إِنِّي أََخاُف أَنْ َيَمسََّك َعذَاٌب ِمَن الرَّْحَمنِ فََتكُونَ ِللشَّْيطَاِن َوِليا

قال الشافعي يف قوله . واملواالة من واىل القوم]. ٤٥: سورة مرمي[
  :»ترمذي وقال أخرجه أمحد وال» الهمن كنت مواله فعلي مو

  .صحيح: األلباين
  .)١(املتابعة : واملواالة. القرب والدنو: الويل

  :الوالء شرعا
هو موافقة العبد ربه فيما حيبه ويرضاه من األقوال واألفعـال  

ورضاه . واالعتقادات والذوات، فسمة ويلُّ اهللا هو حمبته ملا حيب اهللا
جـه املالزمـة   مبا يرضي اهللا، وعمله بذلك كله، وميله إليه على و

                              
  ).٨٨ – ٨٧(الوالء والرباء  (١)



  

  ١١اءالوالء والرب

  .)١(له
  :تعريف الرباء لغة

والتنـزه، والـتخلص،   . يطلق على معان كثرية منها البعـد 
  .والعداوة

  :قال ابن العريب
برئ إذا ختلص، وبرئ إذا تنزه وتباعد، وبرئ إذا أعذر وأنذر، 

  ].١: سورة التوبة[ َبَراَءةٌ ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلِه: ومنه قوله تعاىل
يتربأ القمر من الشمس، وهـي أول ليلـة مـن    وليلة الرباءة 

  .)٢(الشهر
  :تعريف الرباء شرعا

هو موافقة العبد ربه فيما يسخطه ويكرهه وال يرضـاه مـن   
األقوال واألفعال واالعتقادات والذوات، فسمة الرباء الشرعي هـو  

  .)٣(البغض ملا يبغضه اهللا على وجه املالزمة، واالستمرار على ذلك 
  :ابن تيمية قال شيخ اإلسالم

الوالية ضد العداوة، وأصل الوالية احملبة والقـرب، وأصـل   "
: هذا يلي هذا: القريب، فيقال: والوايل... البغض والبعد، : العداوة

أحلقوا الفرائض بأهلـها، فمـا   «:  أي يقرب منه، ومنه قوله 
                              

  ).١٩١(املدخل  (١)
  .الوالء والرباء (٢)
  ).١٩١(املدخل  (٣)
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  .)١(متفق عليه » أبقت فألوىل رجل ذكر
  :ن آل الشيخويقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمح

وأصل املواالة احلب، وأصل املعاداة البغض، وينشأ عنهما من "
أعمال القلوب واجلوارح ما يدخل يف حقيقة املـواالة واملعـاداة،   
كالنصرة واألنس واملعاونة، وكاجلهاد واهلجرة وحنو ذلـك مـن   

  .)٢(" األعمال والويل ضد العدو
  منزلة عقيدة الوالء والرباء من الشرع

  :عقيدة مكانة عظيمة يف الشرع تتضح من الوجوه التاليةهلذه ال
: من قوله" ال إله: "أهنا جزء من معىن الشهادة، وهو قولك -١

فإن معناها الرباء من كل ما يعبد من دون اهللا كما " ال إله إال اهللا"
َولَقَْد َبَعثَْنا ِفي كُلِّ أُمٍَّة َرُسـولًا أَِن اُْعُبـُدوا اللَّـَه    : قال تعاىل

والطاغوت هو كل ما عبد من ] ٣٦: النحل[ َواْجَتنُِبوا الطَّاغُوَت
  .دون اهللا
َتـَرى  : أهنا شرط يف اإلميان كما قال ـ سـبحانه ـ     -٢

كَِثًريا ِمْنُهْم َيَتَولَّْونَ الَِّذيَن كَفَُروا لَبِئَْس َما قَدََّمْت لَُهْم أَْنفُُسُهْم أَنْ 
َولَْو كَاُنوا ُيْؤِمُنونَ * الَْعذَابِ ُهْم َخاِلُدونَ َسِخطَ اللَُّه َعلَْيهِْم َوِفي 

بِاللَِّه َوالنَّبِيِّ َوَما أُْنزِلَ إِلَْيِه َما اتََّخذُوُهْم أَْوِلَياَء َولَِكنَّ كَِثًريا ِمـْنُهْم  
  ].٨١ - ٨٠: املائدة[ فَاِسقُونَ

                              
  ).١٢(الوالء والرباء  (١)
  ).٣٦٠(نواقض اإلميان  (٢)
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  :يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية عن هذه اآلية
أنه إذا وجد الشرط وجد املشروط  فذكر مجلة شرطية تقتضي"

ولـو  : "فقال". اليت تقتضي مع الشرط انتفاء املشروط" لو"حبرف 
، فـدل  "كانوا يؤمنون باهللا والنيب وما أنزل إليه ما اختذوهم أولياء

على أن اإلميان املذكور ينفي اختاذهم أولياء وُيضـاده، ال جيتمـع   
على أن من اختـذهم  اإلميان واختاذهم أولياء يف القلب، ودل ذلك 

أولياء، ما فعل اإلميان الواجب من اإلميان باهللا والنيب، ومـا أنـزل   
  ....)١(إليه

أن هذه العقيدة أوثق عرى اإلميان، ملا رواه أمحد يف مسنده  -٣
أوثق «:  قال رسول اهللا : عن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه قال

  .»احلب يف اهللا، والبغض يف اهللا: عرى اإلميان
  :يقول الشيخ سليمان بن عبد اهللا بن عبد الوهاب

فهل يتم الدين أو يقام علم اجلهاد، أو علم األمر بـاملعروف  "
والنهي عن املنكر إال باحلب يف اهللا والبغض يف اهللا، واملعاداة يف اهللا 
واملواالة يف اهللا، ولو كان الناس متفقني على طريقة واحدة، وحمبـة  

، مل يكن فرقانا بني احلق والباطل، وال بني من غري عداوة وال بغضاء
  .املؤمنني والكفار، وال بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان

أهنا سبب لتذوق القلب حالوة اإلميان، ولذة اليقني، ملـا   -٤
أن : ثالث من وجدهن وجد حالوة اإلميان«: أنه قال جاء عنه 

                              
  ).١٩٢(املدخل  (١)
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املرء ال حيبـه   وأن حيب. يكون اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامها
إال هللا، وأن يكره أن يرجع إىل الكفر بعد أن أنقذه اهللا منه كمـا  

  .)١(متفق عليه » يكره أن يقذف يف النار
أهنا الصلة اليت على أساسها يقوم اجملتمع املسلم كما قـال   -٥
  :»وقال سـبحانه » أحب ألخيك ما حتب لنفسك :  إِنََّمـا

  .)٢(]١٠: احلجراتسورة [ الُْمْؤِمُنونَ إِْخَوةٌ
فيما  ما ثبت من األجر ملن اتصف باحلب يف اهللا فقال  -٦

. »املتحابون يف على منابر من نور يـوم القيامـة  «يرويه عن ربه 
ذكـر  . »سبعة يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله«:  وقال 
  .)٣(»رجالن حتابا يف اهللا اجتمعا عليه وافترقا عليه«: منهم
الشرع من تقدمي هذه الصلة على سواها كما  ما دل عليه -٧

  .)٤(] ٢٤: سورة التوبة[ قُلْ إِنْ كَانَ َآَباُؤكُْم: قال سبحانه
أنه بتحقيق هذه العقيدة تنال والية اهللا، ملا روى ابن جرير  -٨

من أحب يف اهللا وأبغض يف «: عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال
  .)٥(»فإمنا ُتنال والية اهللا بذلك اهللا، وواىل يف اهللا، وعادى يف اهللا

أن هذه العقيدة هي الصلة الباقية بني الناس يـوم القيامـة    -٩
إِذْ َتَبرَّأَ الَِّذيَن اتُّبُِعوا ِمَن الَِّذيَن اتََّبُعـوا َوَرأَُوا  : كما قال سبحانه

                              
  .املصدر السابق (١)
  .املصدر السابق (٢)
  .املصدر السابق (٣)
  ).١٩٢(خل املد (٤)
  .املصدر السابق (٥)



  

  ١٥اءالوالء والرب

قال ابـن  ] ١٦٦: سورة البقرة[ الَْعذَاَب َوَتقَطََّعْت بِهُِم الْأَْسَباُب
: قـال  َوَتقَطََّعْت بِهُِم الْأَْسَباُبس رضي اهللا عنهما يف قوله عبا

  .املودة
أن عدم حتقيق هذه العقيدة قد يدخل يف الكفـر، قـال    -١٠
  .)١(] ٥١: سورة املائدة[ َوَمْن َيَتَولَُّهْم ِمْنكُْم فَإِنَُّه ِمْنُهْم: تعاىل

يقول  كثرة ورودها يف الكتاب والسنة يدل على أمهيتها، -١١
إنه ليس يف كتاب اهللا تعاىل حكم : "الشيخ محد بن عتيق رمحه اهللا

فيه من األدلة أكثر وال أبني من هذا احلكم ـ أي الوالء والرباء ـ   
  ".بعد وجوب التوحيد وحترمي ضده

  :النظر إىل الثمرات احلاصلة بالقيام هبذه العقيدة ومنها -١٢
الرحيم،  اة اهللا الغفورحتقيق أوثق عرى اإلميان، والفوز مبرض -أ

 -سبحانه  -، كما قال  -جل جالله  -والنجاة من سخط اجلبار 
 :  َتَرى كَِثًريا ِمْنُهْم َيَتَولَّْونَ الَِّذيَن كَفَُروا لَبِئَْس َما قَدََّمْت لَُهـْم

َولَـْو  * أَْنفُُسُهْم أَنْ َسِخطَ اللَُّه َعلَْيهِْم َوِفي الَْعذَابِ ُهْم َخاِلُدونَ 
اُنوا ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوالنَّبِيِّ َوَما أُْنزِلَ إِلَْيِه َما اتََّخذُوُهْم أَْوِلَياَء َولَِكنَّ كَ

  ].٨١،  ٨٠: سورة املائدة، اآليتان[ كَِثًريا ِمْنُهْم فَاِسقُونَ
 - قال ... السالمة من الفنت: لرباءومن مثرات القيام بالوالء وا - ب
كَفَُروا َبْعُضُهْم أَْوِلَياُء َبْعضٍ إِلَّا َتفَْعلُوُه َتكُْن ِفْتَنةٌ  َوالَِّذيَن:  - سبحانه 

  ]. ٧٣: سورة األنفال، اآلية[ ِفي الْأَْرضِ َوفََساٌد كَبٌِري

                              
  املصدر السابق (١)



  
اءالوالء والرب ١٦  

أي إن جتانبوا املشركني، وُتوالوا املـؤمنني،  : "يقول ابن كثري
ن، وإال وقعت فتنة يف الناس، وهو التباس واختالط املؤمنني بالكافري

  .)١(" فيقع بني الناس فساد منتشر عريض طويل
حصول النعم واخلريات يف : ومن مثرات حتقيق هذا األصل -ج

وتأمل : "الدنيا، والثناء احلسن يف الدارين، كما قال أحد أهل العلم
فَلَمَّـا  : قوله ـ تعاىل ـ يف حق إبراهيم ـ عليـه السـالم ـ       

ُدوِن اللَِّه َوَهْبَنا لَُه إِْسـَحاَق َوَيْعقُـوَب   اْعَتَزلَُهْم َوَما َيْعُبُدونَ ِمْن 
َوَوَهْبَنا لَُهْم ِمْن َرْحَمِتَنا َوَجَعلَْنا لَُهـْم ِلَسـانَ   * َوكُلًّا َجَعلَْنا َنبِيا 

  ].٥٠ - ٤٩: سورة مرمي، اآليتان[ ِصْدقٍ َعِليا
فهذا ظاهر أن اعتزال الكفار سبب هلذه النعم كلها، وهلذا الثناء 

ميل ـ إىل أن قال ـ فاعلم أن يف اعتزال أعداء اهللا ـ تعاىل ـ     اجل
والتجنب عنهم صالح الدنيا واآلخرة، يدل على ذلك قوله ـ تعاىل  

َولَا َتْركَُنوا إِلَى الَِّذيَن ظَلَُموا فََتَمسَّكُُم النَّاُر َوَما لَكُْم ِمـْن  : ـ 
: سـورة هـود، اآليـة   [ نَُدوِن اللَِّه ِمْن أَْوِلَياَء ثُمَّ لَا ُتْنَصـُرو 

٢(]١١٣(.  
وهذا أمر مشاهد معلوم، فأعالم هذه األمة ممن حققـوا هـذا   
األصل قوال وعمال، الزلنا نترحم عليهم، ونذكرهم بـاخلري، وال  

فضال عن نصر اهللا ـ تعاىل ـ   ... يزال هلم لسان صدق يف العاملني
  .هلم، والعاقبة هلم

                              
  .٢/٣١٦تفسري ابن كثري  (١)
أضواء : وانظر. ٥٢من كتاب منهاج الصواب يف قبح استكتاب أهل الكتاب ص (٢)

  .٢/٤٨٥البيان للشنقيطي 



  

  ١٧اءالوالء والرب

هللا عنـه ـ مـن    إىل موقف الصديق ـ رضـي ا  : فانظر مثال
عندما حقق هذا األصل فيهم، فنصـره  ... املرتدين، ومانعي الزكاة

اهللا عليهم، وأظهر اهللا ـ تعاىل ـ بسببه الدين، وهذا إمـام أهـل     
السنة اإلمام أمحد بن حنبل ـ رمحه اهللا ـ يقف موقفا شجاعا أمام   

ـ  ر املبتدعة يف فتنة القول خبلق القرآن، فال ُيداهن، وال يتنازل، فنص
  .اهللا به مذهب أهل السنة، وأخزى املخالفني

وهذا صالح الدين األيويب ـ رمحه اهللا ـ جياهد الصـليبيني،    
حتقيقا هلذا األصل، فينصره اهللا ـ تعاىل ـ عليهم ويكبت القـوم    

فيجب على الدعاة إىل اهللا ـ تعـاىل ـ    . الكافرين، واألمثلة كثرية
وقوال، وعمال، وأن تقدم  أن حيققوا هذا األصل يف أنفسهم اعتقادا،

الربامج اجلادة ـ للمدعوين ـ من أجل حتقيق عقيدة الوالء والرباء،   
وذلك من خالل ربط األمة بكتاب اهللا ـ تعـاىل ـ ،    . ولوازمها

والسرية النبوية، وقراءة كتب التاريخ، واستعراض تاريخ الصـراع  
ائـد  بني أهل اإلميان والكفر يف القدمي واحلديث، والكشف عن مك

يف سبيل القضاء على هذه األمة ودينها، " املنظم"األعداء، ومكرهم 
اإلنفـاق يف  : والقيام بأنشطة عملية يف سبيل حتقيق الوالء والـرباء 

سبيل اهللا، والتواصل، واللقاء مع الدعاة من أهل السنة يف خمتلـف  
  .)١(األماكن، ومتابعة أخبارهم، وحنو ذلك 
* * * * *  

                              
  .نصا) ٥٥(من كتاب مباحث يف االعتقاد  (١)



  
اءالوالء والرب ١٨  

  الفصل الثاين
  دة أهل السنة واجلماعة يف الوالء والرباءعقي

الوالء والرباء واجب شرعا، بل هو من لوازم الشهادة وشرط 
  .ممن شروطها
َتَرى كَِثًريا ِمْنُهْم َيَتَولَّْونَ الَِّذيَن كَفَُروا لَبِئَْس َمـا  : قال تعاىل

لَْعـذَابِ ُهـْم   قَدََّمْت لَُهْم أَْنفُُسُهْم أَنْ َسِخطَ اللَُّه َعلَْيهِْم َوِفـي ا 
َولَْو كَاُنوا ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوالنَّبِيِّ َوَما أُْنـزِلَ إِلَْيـِه َمـا    * َخاِلُدونَ 

سـورة املائـدة،   [ اتََّخذُوُهْم أَْوِلَياَء َولَِكنَّ كَِثًريا ِمْنُهْم فَاِسقُونَ
  ].٨١ - ٨٠: اآليتني

ـ  : "يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية عن هذه اآلية ة فـذكر مجل
اليت " لو"شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط، وجد املشروط حبرف 

ولو كانوا يؤمنون بـاهللا  : "تقتضي مع الشرط انتفاء املشروط، فقال
فدل على أن اإلميان املذكور " والنيب وما أنزل إليه ما اختذوهم أولياء

ينفي اختاذهم أولياء وُيضاده، وال جيتمع اإلميان واختاذهم أوليـاء يف  
ودل ذلك على أن من اختذهم أولياء، مـا فعـل اإلميـان    . قلبال

ال «:  وقـال   )١(" الواجب من اإلميان باهللا والنيب وما أنزل إليه
يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من ولده ووالـده والنـاس   

  .متفق عليه »أمجعني
علـى املـؤمن أن   : "ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

                              
  ).١٤ – ١٣(اإلميان  (١)



  

  ١٩اءالوالء والرب

وايل يف اهللا، فإن كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه ـ  يعادي يف اهللا وي
َوإِنْ : وإن ظلمه ـ فإن الظلم ال يقطع املواالة اإلميانية، قال تعاىل 

سورة احلجرات، [ طَاِئفََتاِن ِمَن الُْمْؤِمنَِني اقَْتَتلُوا فَأَْصِلُحوا َبْيَنُهَما
اإلصالح فجعلهم إخوة مع وجود القتال والبغي، وأمر ب]. ٩: اآلية

أن املؤمن جتب مواالته وإن ظلمك واعتدى : بينهم، فليتدبر املؤمن
فـإن اهللا  . عليك، والكافر جتب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك

سبحانه وتعاىل بعث الرسل، وأنزل الكتب ليكون الدين كلـه هللا،  
فيكون احلب ألوليائه والبغض ألعدائه واإلكرام والثواب ألوليائـه  

  .لعقاب ألعدائهواإلهانة وا
خري وشر، وفجـور وطاعـة،   : وإذا اجتمع يف الرجل الواحد

ومعصية وسنة وبدعة استحق من املواالة والثواب بقدر ما فيه مـن  
اخلري، واستحق من املعاداة والعقاب حبسب ما فيـه مـن الشـر،    
فيجتمع يف الشخص الواحد موجبات اإلكرام واإلهانـة كـاللص   

هذا هو . ن بيت املال ما يكفيه حلاجتهتقطع يده لسرقته، ويعطى م
األصل الذي اتفق عليه أهل السنة واجلماعة، وخـالفهم اخلـوارج   

  .)١(واملعتزلة ومن وافقهم 
فأما معاداة الكفـار واملشـركني   : "يقول الشيخ محد بن عتيق

فاعلم أن اهللا سبحانه وتعاىل قد أوجب ذلك، وأكد إجيابه، وحرم 
أنه ليس يف كتاب اهللا تعاىل حكم فيه من مواالهتم وشدد فيها، حىت 

األدلة أكثر وال أبني من هذا احلكم بعد وجوب التوحيد وحتـرمي  
                              

  ).١٣٤(الوالء والرباء  (١)



  
اءالوالء والرب ٢٠  

  .)١(ضده 
فالوالء للمؤمنني مبحبتهم إلمياهنم، ونصرهتم، والنصـح هلـم،   
والدعاء هلم، وزيارة مريضهم، وتشييع ميتهم وإعانتهم، والرمحة هبم 

تكون ببغضـهم ـ دينـا ـ      والرباءة من الكفار. )٢(وغري ذلك 
ومفارقتهم، وعدم الركون إليهم، أو اإلعجاب هبم، واحلذر مـن  
التشبه هبم وحتقيق خمالفتهم شرعا، وجهـادهم باملـال واللسـان    

  .)٣(والسنان وحنو ذلك من مقتضيات العداوة يف اهللا 
  الناس بالنسبة للوالء والرباء على ثالثة أقسام

وهم املؤمنون الذين آمنوا باهللا : من يستحق الوالء املطلق: أوال
ورسوله وقاموا بشعائر اإلسالم من القيام بالواجبـات واجتنـاب   

  .احملرمات، خملصني هللا الدين
من يستحق الوالء من جهة، ويستحق الرباء مـن جهـة   : ثانيا
فهو املسلم العاصي الذي يهمل يف بعض الواجبات، ويفعل : أخرى

ا إىل الكفـر األكـرب، ملـا رواه    بعض احملرمات اليت ال يصل تركه
البخاري أن عبد اهللا  بن محار كان يشرب اخلمر فأيت به إىل رسول 

:  وما أكثر ما يؤيت بك، فقال الـنيب  : فلعنه رجل وقال اهللا 
  .»ال تلعنه فإنه حيب اهللا ورسوله«

وهو املشرك والكافر، سـواء  : من يستحق الرباء مطلقا: ثالثا
                              

  ).٣٥٩(نواقض اإلميان  (١)
  ).٣٦٠(نواقض اإلميان  (٢)
  ).٣٦٧(نواقض اإلميان  (٣)



  

  ٢١اءالوالء والرب

وهذا احلكم فيمن . يا أو جموسيا أو غري ذلككان يهوديا أو نصران
فعل مكفرا من املسلمني اقتضى ردته، مـن دعـاء غـري اهللا، أو    
االستغاثة بغريه، أو التوكل على غريه، أو ترك الصالة املفروضة، أو 

  .)١(أنكر وجود اهللا، أو سبه أو سبَّ رسوله أو دينه وحنو ذلك 
  كيف غرست هذه العقيدة يف النفوس

  :يف العهد املكي: أوال
دار األرقم لتلقني من آمن معه أوامر هذا  اختار رسول اهللا 

الدين، فكانت هذه الدار هي امللتقى األول ألولئك القادة العظـام،  
  .كانت هي الدار اليت بدأ يشع منها ذكر اهللا وتوحيده يف األرض

فكانت هناك عزلة شعورية كاملة بني ماضي املسلم يف جاهليته 
يف إسالمه، ونشأت عن هذه العزلة، عزلـة يف صـالته    وحاضره

  .باجملتمع اجلاهلي من حوله وروابطه االجتماعية أيضا
وأخذ القرآن ينزل حسب النوازل واحلوادث على ما يشاء اهللا 
سبحانه وتعاىل لتربية األمة على أسس العقيدة، فكان الوالء والرباء 

اليت سلكها القرآن  وكان من الطرق. يزيد كلما ازدادت التكاليف
  .يف عرض هذه العقيدة ضرب املثل

َمثَلُ الَِّذيَن اتََّخذُوا ِمْن ُدوِن اللَِّه أَْوِلَياَء كََمثَـلِ  : قال تعاىل
الَْعْنكَُبوِت اتََّخذَْت َبْيًتا َوإِنَّ أَْوَهَن الُْبُيوِت لََبْيُت الَْعْنكَُبوِت لَـْو  

  ].٤١: اآلية سورة العنكبوت،[ كَاُنوا َيْعلَُمونَ
                              

  ).١٩٥(املدخل لدراسة العقيدة  (١)



  
اءالوالء والرب ٢٢  

وبتقرير هذه احلقيقة يف النفوس كان املؤمنون أقوى من مجيـع  
القوى اليت وقفت يف طريقهم، وداسوا هبا على كربياء اجلبـابرة يف  

إن قوة اهللا وحـدها هـي   ... األرض، ودكوا هبا املعاقل واحلصون
القوة ووالية اهللا وحدها هي الوالية وما عداها فهو واهن ضـئيل  

عال واستطال ومهما جترب وطغى ومهما ملـك مـن    هزيل، مهما
يف  مكـث رسـول اهللا    )١(وسائل البطش والطغيان والتنكيل 

دعوته للناس بالسر ثالث سنوات وبعد أن فشا ذكر اإلسـالم يف  
أن يصدع مبـا   مكة، وحتدث الناس به أمر اهللا عز وجل رسوله 
  .جاءه منه، وأن يبادئ الناس بأمره، وأن يدعو إليه

 فَاْصَدْع بَِما ُتْؤَمُر َوأَْعرِْض َعـنِ الُْمْشـرِِكنيَ  : ال تعاىلق
  ].٩٤: احلجر[

  وهنا بدأ االبتالء للمسلمني فماذا فعلوا؟
  .إنه الصرب على األذى واهلجر اجلميل

 َواْصبِْر َعلَى َما َيقُولُونَ َواْهُجْرُهْم َهْجًرا َجِميلًا: قال تعاىل
يأخذهم بالصرب على  كان رسول اهللا ] ١٠: سورة املزمل، اآلية[

األذى والصفح اجلميل، وقهر النفس مع أهنم قوم قد رضعوا حـب  
احلرب، وكأهنم ولدوا مع السيف، وهم أمة من أيامهـا حـرب   

  !!وما حرب الفجار ببعيد. البسوس وداحس والغرباء
قهر طباعهم احلربية، وكبح خنوهتم العربيـة   لكن الرسول 

                              
  ).١٦٣(يف ظالل القرآن، نقال من كتاب الوالء والرباء  (١)
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وكفوا أيديهم وحتملوا من قريش ما تسـيل منـه   فانقهروا ألمره 
  .النفوس، يف غري جنب ويف غري عجز

بعد األمر بالصرب واهلجر اجلميل يذكر اهللا سـبحانه وتعـاىل   
املؤمنني بفعل أبيهم إبراهيم عليه وعلى نبينا الصالة والسالم ليأخذوا 

يِه َوقَْوِمـِه  َوإِذْ قَالَ إِْبَراِهيُم ِلأَبِ: منه أسوة وقدوة فيقول سبحانه
َوَجَعلََها * إِلَّا الَِّذي فَطََرنِي فَإِنَُّه َسَيْهِدينِ * إِنَّنِي َبَراٌء ِممَّا َتْعُبُدونَ 

: سورة الزخرف، اآليـات [ كَِلَمةً َباِقَيةً ِفي َعِقبِِه لََعلَُّهْم َيْرجُِعونَ
٢٨ - ٢٦.[  

ـ  وس وإىل جانب هذا التذكري الرباين، يضرب أيضا املثل احملس
وامللموس يف حياة الناس ملن يوزع والءه بني أرباب متفرقة، ومـن  

  .يكون والؤه لرب واحد، واجتاه واحد
 َضَرَب اللَُّه َمثَلًا َرُجلًا ِفيِه ُشَركَاُء ُمَتَشاِكُسونَ َوَرُجلًا َسلًَما

 ْعلَُمـونَ ِلَرُجلٍ َهلْ َيْسَتوَِياِن َمثَلًا الَْحْمُد ِللَِّه َبلْ أَكْثَُرُهْم لَـا يَ 
فقد وضح اهللا يف هذا املثال القرآين حال ]. ٢٩: سورة الزمر، اآلية[

املشرك الذي ال يؤمن باهللا وال يكون والؤه وحبه هللا ويف اهللا حبال 
العبد الذي متلكه مجاعة مشتركون يف خدمته هلم ال ميكنه إرضاؤهم 

حـده،  وحال املوحد الذي يعبد اهللا وحده ويوايل يف اهللا و. أمجعني
مثله كمثل عبد ملالك واحد قد سلم وعلم مقاصده وعرف الطريق 
إىل رضاه، فهو يف راحة من تشاحن اخللطاء فيه، بل هو سامل ملالكه 
من غري منازع فيه، مع رأفة مالكه به ورمحته به وشـفقته عليـه   
وإحسانه إليه وتوليته ملصاحله، فهل يستوي هذان العبدان؟ ال، إهنما 
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سورة النحل، [ الَْحْمُد ِللَِّه َبلْ أَكْثَُرُهْم لَا َيْعلَُمونَ ال يستويان  
  ].٧٥: اآلية

وعلى طريقة القرآن يف اهتمامه بقضية اليوم اآلخر ملا هلا من أثر 
عظيم يف قضية اإلميان، جتد القرآن الكرمي يسوق مشهدا من مشاهد 

ـ  والء إىل يوم القيامة ملن يكون والؤه لغري اهللا وكيف انقلب هذا ال
: قال تعـاىل . عداء وبغض، مث كيف أصبحت اخللة عداوة وشحناء

 َربََّنا أَرَِنا الَّذَْينِ أََضلَّاَنا ِمَن الْجِنِّ َوالْإِْنسِ َنْجَعلُْهَما َتْحَت أَقَْداِمَنا
  ].٢٩: سورة فصلت، اآلية[ ِلَيكُوَنا ِمَن الْأَْسفَِلَني

 ُضُهْم ِلَبْعضٍ َعُدوٌّ إِلَّـا الُْمـتَِّقنيَ  الْأَِخلَّاُء َيْوَمِئٍذ َبْع: وقال
  ].٦٧: سورة الزخرف، اآلية[

َوَيْوَم َيَعضُّ الظَّاِلُم َعلَى َيَدْيِه َيقُولُ َيا لَْيَتنِي اتََّخذُْت : وقال
سورة [ َيا َوْيلََتى لَْيَتنِي لَْم أَتَِّخذْ فُلَاًنا َخِليلًا* َمَع الرَُّسولِ َسبِيلًا 

  ].٢٩ - ٢٧: اآليات: الفرقان
مث جاء التصريح الكامل ألعداء اهللا بأن دينكم باطل ال ندخل 

فال نعبد ما تعبـدون، وال  . فيه، وديننا هو احلق الذي ندين اهللا به
* لَا أَْعُبُد َما َتْعُبُدونَ * قُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونَ أنتم عابدون ما نعبد 
َولَـا أَْنـُتْم   * َولَا أََنا َعابٌِد َما َعَبْدُتْم * ْعُبُد َولَا أَْنُتْم َعابُِدونَ َما أَ

سـورة الكـافرون،   [ لَكُْم ِديُنكُْم َوِلَي ِدينِ* َعابُِدونَ َما أَْعُبُد 
  ].٦ - ١: اآليات

ليس يف القرآن أشـد  : قال عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما
ءة مـن  ألهنا توحيد وبـرا . غيظا إلبليس منها أي سورة الكافرون
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  .الشرك
قل هو اهللا "و " قل يا أيها الكافرون"كان يقال : قال األصمعي

هذا بالنسبة ملوقف . أي أهنما تربءان من النفاق. املتشقشقتان" أحد
  .املسلمني من أعدائهم

قـد حـرص    إن املصطفى : أما والؤهم فيما بينهم، فنقول
  :على غرس ركيزتني أساسيتني يف نفوسهم مها

ذلك اإلميان املنبثق من معرفته سـبحانه،  . اإلميان باهللا - ١
ومتثل صفاته يف الضمائر وتقواه، ومراقبته، مع اليقظة واحلساسـية  

 .اليت بلغت يف نفوسهم حدا غري معهود إال يف النادر من األحوال

والتكافل اجلاد العميق، حيث بلغت فيه . احلب الفياض - ٢
  .)١(د من أحالم احلاملنياجلماعة املسلمة مبلغا لوال أنه وقع بالفعل لع

  :يف العهد املدين: ثانيا
ومـن   ملا أراد اهللا إظهار دينه، وإعزاز عبده ورسوله حممد 

معه، أمره باهلجرة لتكون مبدأ فاصال بني احلق والباطل، وبني أولياء 
يف  الرمحن وأولياء الشيطان، فكان أول عمل قام به رسـول اهللا  

" اهللا أكرب اهللا أكرب"ق منه النداء الرباين املدينة هو بناء املسجد لينطل
وليكون هذا املسجد الطاهر هو امللتقى التربوي لألمة اإلسـالمية  
يتلقون فيه وحي اهللا عن رسول اهللا، ويتعلمون أمور دينهم، وهـذا  
املسجد أيضا هو مكان القيادة العسكرية اإلسالمية اليت انطلقـت  

                              
  .بتصرف) ١٥٩(الوالء والرباء  (١)
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بني املهاجرين  سول اهللا للجهاد يف سبيل اهللا، بعد ذلك آخى ر
واألنصار يف دار أنس بن مالك، وكانوا تسعني رجال نصفهم مـن  
املهاجرين ونصفهم من األنصار آخى بينهم على املسئولية واملواساة، 
يتوارثون بعد املوت دون ذوي األرحام إىل حني وقعت بدر، فلما 

ْولَى بَِبْعضٍ ِفي ِكَتابِ َوأُولُو الْأَْرَحامِ َبْعُضُهْم أَ: أنزل اهللا عز وجل
رد التوارث إىل الـرحم دون  ]. ٦: سورة األحزاب، اآلية[ اللَِّه

  .عقد األخوة
فكانت هذه املؤاخاة هي الركيزة األساسية يف تكوين مفهـوم  
األمة املسلمة، أمة التقت على العقيدة يف اهللا، وعاشت ألجل تلك 

أو األرض أو اللون العقيدة وليس لرابطة الدم أو احلسب والنسب، 
  .)١(أو اللغة، أو اجلنس 

أصبح املؤمنون أولياء بعضهم لبعض، كل منهم حيـب أخـاه   
كحبه لنفسه، ويناصره وجياهد من أجله، ويؤثره على كل قريـب  

َوالُْمْؤِمُنـونَ  وحبيب من مال وأهـل أو عشـرية أو ولـد        
  ].٧١: التوبة، اآلية سورة[ َوالُْمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم أَْوِلَياُء َبْعضٍ

أما من ناحية الرباء فقد انطلق املؤمنون يف سبيل اهللا وإعـالء  
كلمة اهللا، والضرب على يد أعداء اهللا بقوة ال تعـرف الضـعف،   

من هنا كان اجلهاد يف سبيل اهللا هو أبـرز  . وعزمية ال تعرف الوهن
 مسات هذا العهد الزاهد، وهو أول صورة من صور الرباء واملفاصلة
بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان يف العهد املدين وبعـد اهلجـرة   

                              
  .بتصرف) ٨٩(الوالء والرباء  (١)



  

  ٢٧اءالوالء والرب

النبوية، واجلهاد وجه جديد من وجوه الثبـات علـى العقيـدة،    
إن . واحتمال املشقات واألذى يف سبيل الذود عنها مـن األعـداء  

هدفه أن يعبد اهللا وحده يف األرض، وأن هتيمن . اجلهاد يف اإلسالم
من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد، ومن  شريعته، ويتحرر الناس

  .تأليه البشر إىل ألوهية الواحد األحد
  .ومن هدف اجلهاد أيضا إنقاذ املستضعفني يف األرض
  تفصيل صور الرباء من كل طائفة
  وكيفية جهاد املسلمني هلم

  :صور الرباء من املشركني -١
ن اجتثاث بعد أن قامت الدولة املسلمة يف املدينة، كان البد م

شجرة الشرك يف مكة وغريها وقد نزلت سـورة التوبـة بقتـال    
  .املشركني

مث أذن له يف اهلجرة، وأذن له يف : يقول ابن القيم يف زاد املعاد
القتال، مث أمره أن يقاتل من قاتله، ويكف عمن اعتزله ومل يقاتله، 
 مث أمره بقتال املشركني حىت يكون الدين كله هللا، مث كان الكفـار 

أهل صلح وهدنة وأهل حـرب  : معه بعد األمر باجلهاد ثالثة أقسام
وأهل ذمة وأمره بأن يتم ألهل العهد والصلح عهدهم، وأن يـويف  
هلم ما استقاموا على العهد، فإن خاف منهم خيانـة نبـذ إلـيهم    
عهدهم، ومل يقاتلهم حىت يعلمهم بنقض العهد، وأمر أن يقاتل من 
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  .)١(نقض عهده 
نزلت ببيان حكم هذه األقسام كلها، " سورة براءة"وملا نزلت 

فأمره فيها أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حىت يعطوا اجلزيـة، أو  
يدخلوا يف اإلسالم، وأمره فيها جباهدة الكفار واملنافقني والغلظـة  
عليهم، فجاهد الكفار بالسيف والسـنان، واملنـافقني باحلجـة    

  .واللسان
  .حلراممنعهم من دخول املسجد ا -٢
  .منع النكاح باملشركات -٣
  .منع إقامة املسلم يف دار املشرك -٤

  :الرباء من أهل الكتاب
جند أن اآليات أخذت تنزل يف تقريع أهل الكتاب والتنديد هبم 

َيا أَْهلَ الِْكَتابِ ِلَم َتكْفُُرونَ بَِآَياِت اللَِّه َوأَْنـُتْم  وفضح خمازيهم   
لِْكَتابِ ِلَم َتلْبُِسونَ الَْحقَّ بِالَْباِطلِ َوَتكُْتُمـونَ  َيا أَْهلَ ا* َتْشَهُدونَ 

  ].٧١ - ٧٠: سورة آل عمران، اآليتان[ الَْحقَّ َوأَْنُتْم َتْعلَُمونَ
إىل غريها من اآليات الفاضحة هلم، مث يأيت الـنص القـرآين   

بأن يقولوا ألهل الكتاب أهنـم  . وللمؤمنني من ورائه للرسول 
قُلْ َيا أَْهلَ حىت يقيموا شرع اهللا وحيكموا كتابه ليسوا على شيء 

الِْكَتابِ لَْسُتْم َعلَى َشْيٍء َحتَّى ُتِقيُموا التَّْوَراةَ َوالْإِْنجِيلَ َوَما أُْنزِلَ 
إِلَْيكُْم ِمْن َربِّكُْم َولََيزِيَدنَّ كَِثًريا ِمْنُهْم َما أُْنزِلَ إِلَْيَك ِمـْن َربِّـَك   

                              
  ).١٥٩(زاد املعاد  (١)
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: سورة املائدة، اآلية[ ا فَلَا َتأَْس َعلَى الْقَْومِ الْكَاِفرِيَنطُْغَياًنا َوكُفًْر
٦٨.[  

وهذه اآلية الكرمية من أعظم ما بني صورة الرباء مـن أهـل   
 -وأصحابه ألهل الكتاب  ولقد كان جهاد املصطفى . الكتاب

صورة واضحة يف مفاصلتهم  -قينقاع وبين قريظة وبين النضري  بين
  .منهم وجهادهم والرباءة

  :الرباء من املنافقني
 مفاصلة املنافقني والرباءة منهم تؤخذ من هدي رسـول اهللا  

  :معهم، ويف ذلك يقول العالمة ابن القيم
فغنه أمر أن يقبل منهم عالنيتهم، : يف املنافقني وأما سريته (

وأمـره أن  . ويكل سرائرهم إىل اهللا، وأن جياهدهم بالعلم واحلجة
عليهم، وأن يبلغ بالقول البليغ إىل نفوسـهم،   يعرض عنهم، ويغلظ

وهناه أن يصلي عليهم وأن يقوم على قبورهم وأخرب أنه إن استغفر 
  .هلم فلن يغفر اهللا هلم

  :ومن أبرز صور الرباء منهم ما يلي
  .اإلعراض عنهم والغلظة عليهم - ١
 .النهي عن الصالة عليهم أو القيام على قبورهم - ٢

عن اجلهاد، ومـن مث عـدم    ال يقبل هلم عذر يف التخلف - ٣
 .قبوهلم فيه مرة أخرى

 .عدم االستغفار هلم - ٤
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  .قطع املواالة مع األقارب إذا كانوا معادين هللا ولرسوله - ٥
  

  :خالصة القول
إن الوالء والرباء قد اكتملت صورته احلقيقية يف العهد املـدين  
حيث قامت دولة اإلسالم الراشدة وأصبحت األخوة اإلميانية فيهـا  

وشرع اجلهاد للكفار . بطة احلقيقية، ودوهنا هتدر كل رابطةهي الرا
واملشركني ومن نقض عهده، وجاء األمر بالغلظة علـى املنـافقني   

وحصلت الرباءة من كل قريب ال يـؤمن بـاهللا   . واإلعراض عنهم
ورسوله وال يدين دين احلق ولو كان أبا أو أخا أو غري ذلك ممـا  

  .تعارف الناس عليه أنه رابطة
  :ربية احملمدية تؤيت مثارهاالت

ظهرت مثار التربية احملمدية يف رجال تربوا على يد القائد األول 
حيث غرس هذه العقيدة يف نفوسـهم   لألمة حممد بن عبد اهللا 

فترمجوا هذا الغرس بأعمال قاموا هبا لوال أهنا وقعت ونقلت إلينا من 
  .ثقات لقلنا هي من نسج اخليال

: إسحاق بعض أحداث غزوة أحد فيقول يروي لنا اإلمام ابن
أبو دجانة بنفسه، ويقع النبل يف ظهـره،   وترس دون رسول اهللا 

وهـو ال  : "ويف رواية أخرى. وهو منحن عليه، حىت كثر فيه النبل
اهللا أكرب ما الذي جعل أبا دجانة رضي اهللا عنه يترس دون " يتحرك

ـ  الرسول  ذي يقـع يف  بنفسه، ينحين عليه، ويصرب على النبل ال
ظهره، وال يتحرك؟ إنه الوالء، إنه احلب الصادق للحبيب الكـرمي  



  

  ٣١اءالوالء والرب

  .)١(املصطفى عليه الصالة والسالم
وإن تعجب فاعجب من موقف أيب عبيدة عامر بـن اجلـراح   
رضي اهللا عنه حيث قتل أباه يف معركة بدر ألنه كان كافرا حماربا 

يذه الوالء والنصرة هللا ولرسوله، ومل تكن صلة األبوة لتمنعه دون تنف
  .)٢(هللا ولرسوله ولدينه وللمؤمنني 

وتلك امرأة من بين دينار تقابل اجليش اإلسالمي بعد قدومه من 
معركة أحد، وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها، فلما نعوا هلـا،  

خري يا أم فالن، هو حبمـد  : ؟ قالوا فما فعل رسول اهللا : قالت
فأشري إليها حـىت إذا  . ىت أنظر إليهاهللا كما حتبني، قالت، أرونيه ح

  .)٣(كل مصيبة بعدك جلل : رأته قالت
* * * * *  

                              
  . يب حب الن (١)
  ).٣٨٥(الوالء والرباء  (٢)
  ).٢٧١(الرحيق املختوم  (٣)



  
اءالوالء والرب ٣٢  

  أحكام الوالء والرباء كثرية غري حمصورة،
  ويف كل زمان قد تربز من مظاهر الوالء والرباء ما حيتاج

  لبيان حكمه واستفادته من أدلة الشرع
  :وسأتعرض هنا ألبرزها وهي

  .به هبمأحكام موافقة الكفار والتش - ١
 .أحكام السفر إىل بالد الكفار - ٢

 .حكم التعامل مع الكفار - ٣

  .الفرق بني عقيدة املواالة وحسن املعاملة - ٤
  :أحكام موافقة الكفار والتشبه هبم -١

  :للمسلم يف موافقته للكفار ثالث حاالت
املوافقة هلم يف الظاهر والباطن فهذا كفر خمرج عن ملة : األوىل
  .اإلسالم
ة يف الباطن دون الظاهر فهذا أيضا كفر خمرج عن املوافق: ثانيا

  .امللة إمجاعا، ألنه نفاق عقدي أكرب وهو خمرج عن ملة اإلسالم
  :املوافقة يف الظاهر دون الباطن وهي على نوعني: ثالثا

أن تكون املوافقة يف الظاهر بسـبب اإلكـراه   : النوع األول
، ففـي هـذه   بالضرب والقتل والتعذيب بالفعل، ال مبجرد التهديد

احلالة ال يكفر مادامت املوافق باللسان، والقلب مطمئن باإلميـان  
َمْن كَفََر بِاللَِّه ِمْن َبْعِد إَِميانِِه إِلَّا َمْن أُكْرَِه َوقَلُْبُه : كما قال سبحانه



  

  ٣٣اءالوالء والرب

  ].١٠٦: سورة النحل، اآلية[ ُمطَْمِئنٌّ بِالْإَِمياِن
خمالفتهم يف البـاطن  أن يوافقهم يف ظاهره مع : والنوع الثاين

. لغرض دنيوي، كحب رياسة، وطمع يف جاه ومنزلة، وحنو ذلـك 
  :وقد اختلف العلماء يف كفر من كان هذا حاله على قولني

أنه يكفر الكفر املخرج عن امللة لظـاهر قولـه   : القول األول
ِة َوأَنَّ اللََّه ذَِلَك بِأَنَُّهُم اْسَتَحبُّوا الَْحَياةَ الدُّْنَيا َعلَى الَْآِخَر: سبحانه

فسـماهم  ] ١٠٧: سورة النحل، اآلية[ لَا َيْهِدي الْقَْوَم الْكَاِفرِيَن
  .كافرين لتقدميهم الدنيا على الدين

أنه ال يكفر كفرا خمرجا عن امللة، بل كفرا أصغر، : القول الثاين
وهو كبرية من الكبائر، وبناء هذا القول وهو الفرق بـني املـواالة   

  .)١(من قبيل التويل، فال يكون كفرا أكرب  والتويل فهو
ولقد حرص اإلسالم على متيز املسلمني لـيس يف املضـمون   
فحسب وإمنا حىت يف املظهر العام للمسلم يف نفسـه وللمجتمـع   

  .اإلسالمي يف عمومه
ولذلك كان النهي عن التشبه بالكفار أحد التكاليف الربانيـة  

  .هلذه العقيدة
ألن . بأدلة كثرية حول هذه القضية وقد حفل الكتاب والسنة

التشبه بالكفار يف الظاهر يورث التشبه هبم يف العقيدة، أو مودهتم، 
ومسايرهتم وموافقتهم على هواهم مما حيدث التميع يف حياة املسلم 

                              
  ).٢٨(املدخل  (١)



  
اءالوالء والرب ٣٤  

  .وجيعله إمعة يتبع كل ناعق واهللا يريد له العزة والكرامة
ة اجلارفة يف كـل  وجتتاح العامل اإلسالمي اليوم موجة من التبعي

شيء، ومن ذلك التشبه بالغرب الكافر من قبل ضـعاف اإلميـان   
  !الذين يرون أن ذلك الفعل هو سبيل التقدم والرقي

  :ويف هذا يقول األستاذ حممد أسد
إن السطحيني من الناس فقط ليستطيعون أن يعتقدوا أنه مـن  

ثروا يف املمكن تقليد مدنية ما يف مظاهرها اخلارجية من غري أن يتـأ 
  .الوقت بروحها

  :يقول الشيخ عبد اهللا الطريقي
لو أذن اإلسالم باألخذ عن العدو كل شيء ومتابعته فيما يريد 
والتشبه به، لتالشت معامل اإلسالم وأحكامه، ولـذابت شخصـية   

  .املسلمني، وحسبك واقع املسلمني يف كثري من البلدان اإلسالمية
ستقيم والنهي عـن سـلوك   وهلذا جاء األمر بالتزام الصراط امل

َوأَنَّ َهذَا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما فَـاتَّبُِعوُه َولَـا   :    السبل، قال تعاىل
: سـورة األنعـام، اآليـة   [ َتتَّبُِعوا السُُّبلَ فََتفَرََّق بِكُْم َعْن َسبِيِلِه

١٥٣.[  
وجاءت األوامر الشرعية املتعددة يف خمالفـة أهـل الكتـاب    

َيا أَيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا لَا َتقُولُوا َراِعَنا : ه تعاىلمنها قول. واملشركني
سورة البقـرة،  [ َوقُولُوا اْنظُْرَنا َواْسَمُعوا َوِللْكَاِفرِيَن َعذَاٌب أَِليٌم

  ].١٠٤: اآلية



  

  ٣٥اءالوالء والرب

وسبب نزول هذه اآلية أن اليهود كانوا إذا أرادوا أن يقولـوا  
بالرعونـة وهـي    يقولون راعنا، ويـورون " امسع لنا" للرسول 

احلمق، فجاراهم بعض املسلمني يف ترديد هذه الكلمة، فنهاهم عن 
  .التشبه هبم يف هذه األقوال

رواه » من تشبه بقوم فهو منهم«: أنه قال وورد عن النيب 
  .وهذا هني عن التشبه هبم مطلقا. أمحد، وصححه ابن ماجة

كـثرية   وجاء باألمر باملخالفة يف األعمال الظاهرة يف أحاديث
» إن اليهود والنصارى ال يصبغون فخـالفوهم «:  قوله : منها

  .متفق عليه
  ما بني التشبه والوالء من عالقة

إن الشرع ما ترك خريا إال دل األمة عليه، وما ترك شـرا إال  
وحني أمر الشرع احلكيم مبخالفـة الكفـار ـ يف    . حذر األمة منه
  :فإن ذلك حلكم جليلة منها. اهلدي الظاهر

تورث تناسبا وتشاكال : إن املشاركة يف اهلدي الظاهر - ١
بني املتشاهبني يقود إىل املوافقة يف األخالق واألعمال وهـذا أمـر   
حمسوس، فإن الالبس لثياب اجلند املقاتلة ـ مثال ـ جيد يف نفسـه    
نوع ختلق بأخالقهم، ويصري طبعه مقتضيا لذلك، إال أن مينعه مـن  

  .ذلك مانع
توجب مباينة ومفارقـة  : هلدي الظاهرإن املخالفة يف ا - ٢

. وتوجب االنقطاع عن موجبات الغضـب وأسـباب الضـالل   
واالنعطاف إىل أهل اهلدى والرضوان، وحتقق ما قطع اهللا من املواالة 



  
اءالوالء والرب ٣٦  

 .بني جنده املفلحني وأعدائه اخلاسرين

توجـب االخـتالط   : إن مشاركتهم يف اهلدي الظاهر - ٣
املهديني واملرضـيني، وبـني    الظاهر، حىت يرتفع التميز ظاهرا بني

  .املغضوب عليهم والضالني إىل غري ذلك من األسباب احلكيمة
هذا إذا مل يكن ذلك اهلدي الظاهر إال مباحا حمضا، لو جتـرد  

فأما إن كان من موجبات كفرهم فإنه يكون شعبة . عن مشاهبتهم
من شعب الكفر، فموافقتهم فيه موافقة يف نوع من أنواع ضالالهتم 

  .)١(وهذا أصل ينبغي أن يتفطن إليه . اصيهمومع
  :السفر إىل بالد الكفار واإلقامة فيها

  :للسفر واإلقامة يف بالد الكفار حكمان
  .حمرم: والثاين. جائز: أحدمها

  :فاجلائز له ثالث حاالت
  :احلالة األوىل

السفر واإلقامة لغرض الدعوة إىل اهللا مع األمن على الـدين،  
بشعائر اإلسالم بال معارضة يف شيء منها، وأن والقدرة على اجلهر 

ومن هذه ما هو مستحب كالسفر . يكون قادرا على الوالء والرباء
  .للجهاد يف سبيل اهللا
  :احلالة الثانية

                              
  ).٣٣(الوالء والرباء  (١)



  

  ٣٧اءالوالء والرب

السفر من أجل التجارة وهو عارف بدينه، آمن عليـه، قـادر   
  .على اجلهر بشعائره، قادر على الوالء والرباء

  :احلالة الثالثة
عفون من الرجال والنساء والولدان الـذين ال ميلكـون   املستض

ومنها املسلم يف بالد الكفار الذي حتـول  . اهلجرة وال يستطيعوهنا
  .دون هجرته الظروف السياسية واجلغرافية

  :واحلكم الثاين وهو التحرمي وله حالتان
  :احلالة األوىل

 أن يسافر لغرض دنيوي ولكنه آمن من الفتنة عامل بدينه لكن ال
يستطيع اجلهر بالشعائر على سبيل الكمال وعدم املعارضة فهـذه  

  .كبرية من كبائر الذنوب
  :احلالة الثانية

سفر إىل بالد الكفار مواالة هلم، واستحسانا ملا هم عليه، فهو 
: كافر الكفر األكرب املخرج عن ملة اإلسالم لظاهر قوله سـبحانه 

ِمْنُهْم َوَمْن َيَتَولَُّهْم ِمْنكُْم فَإِنَُّه ]١(] ٥١: سورة املائدة، اآلية(.  
  :السفر من أجل التنزه

إن املعصية إذا جاءت باسم املعصية، واعترف صاحبها بالتقصري 
وإن . فيها، أهون من أن تأيت باسم غري اسم املعصية، جيملها ويزينها

                              
  ).٢٠٨(املدخل  (١)



  
اءالوالء والرب ٣٨  

الناظر إىل الصحف واجملالت العربية، فضال عن األجنبية، يرى فيها 
صرحية بأهنـا  . خفية، إىل الفجور والفاحشة واخلمور دعوة صرحية

  .)١(ولكنها خفية يف مغزاها . سياحة وتفرج وتغيري جو
فليتق املسلم اهللا يف أهله وأوالده، بل ويف دينه، فـإن النظـرة   
جتلب اخلطرة، واخلطرة توقع يف الفكرة والفكرة توقع يف املعصـية  

  :الكفر ثالث شروطوقد اشترط العلماء جلواز السفر إىل بالد 
  .أن يكون عند اإلنسان علم يدفع به الشبهات - ١
 .أن يكون عنده دين يدفع به الشهوات - ٢

أن يكون حمتاجا إىل ذلك، كعالج، أو طلب علـم ال   - ٣
يوجد يف بالد اإلسالم فإن مل تتم هذه الشروط فإنه ال جيوز السفر 

  .إىل بالد الكفار
لـيس بضـرورة،    وأما السفر للسياحة إىل بالد الكفار، فهذا

وبإمكانه أن يذهب إىل بالد إسالمية حيافظ أهلها علـى شـعائر   
  .)٢(اإلسالم 

* * * * *  
  حكم التعامل مع الكفار -٢

جتوز املعاوضة معهم يف عقود البيع واإلجارة وحنوها ما  - ١
دامت املعاوضة واملنفعة والعني مباحة شرعا، وأما ما كان العـوض  

                              
  .أحكام السفر (١)
  .أحكام السفر (٢)



  

  ٣٩اءالوالء والرب

ير، واملنفعة غـري مباحـة كالفوائـد    فيه حمرما كاخلمر وحلم اخلنز
الربوية، والعني غري مباحة كالعنب ليتخذ مخرا، أو ملك العـني أو  
إجارهتا ألمر حمرم، فذلك حمرم شرعا، أو ما يستعني به أهل احلرب 

  .منهم على املسلمني
وجيوز وقفهم أي الكفار على أنفسهم أو غريهـم إذا   - ٢

كالصدقة على الفقراء، كان يف جهة جيوز الوقف فيها للمسلمني، 
وإصالح الطرق، وإن وقف على ولده بشرط كفرهم حبيـث لـو   
أسلموا مل يستحق أوالده شيئا حرم إمضاء وقفه، وإن وقفوا علـى  
كنائسهم ومعابدهم حرم ذلك ومل جيز إمضاؤه قضاء ألن يف ذلك 

 .إعانة هلم على كفرهم

يصح نكاح املسلم للكتابية اليهوديـة والنصـرانية وال    - ٣
صح نكاح املسلمة للكتايب، هذا ويرى بعض أهل العلـم حرمـة   ي

نكاح الكتابية إذا ترتب عليه مفسدة من فتنة املسلم يف دينه وحنـو  
 .ذلك

 .جيوز إدانتهم واالستدانة منهم، وتوثيق ديوهنم بالرهن - ٤

جيوز جتارة الكفار يف بالد املسلمني فيما هـو مبـاح    - ٥
ـ    ارف العامـة  شرعا، ويؤخذ عشرها خراجـا يصـرف يف املص

 .للمسلمني

 .تؤخذ اجلزية من الكتايب يف مقابل محايته - ٦

 .يف حالة عجز الكتايب عن دفع اجلزية تسقط عنه - ٧



  
اءالوالء والرب ٤٠  

حيرم السماح هلم ببناء الكنائس يف بالد املسلمني ومـا   - ٨
دخل املسلمون بالدهم وهو قائم فيها ال يهدم، لكن حيرم السماح 

 .بتجديد بنائه إذا هدم

اعتقدوا حله يف دينهم، لكن حيرم  يرفع عنهم احلد فيما - ٩
 .جهرهم به

 .تقام عليهم احلدود فيما اعتقدوا حرمته يف دينهم -١٠

ال يؤذى الذمي واملعاهد يف ديار املسلمني مادام قائمـا   -١١
 .حبق ذمته وعهده

جيوز مصاحلتهم إذا كان ذلك حيقق مصـلحة عامـة    -١٢
 َوإِنْللمسلمني، وأرى ويل األمر الصلح معهم كما قال سـبحانه 

لكن جيب يكون ] ٦١: األنفال، اآلية[ َجَنُحوا ِللسَّلْمِ فَاْجَنْح لََها
 .الصلح مؤقتا ال مطلقا

 .حرمة دم املعاهد والذمي، وماله، وعرضه -١٣

 .ال يقاتلون إذا كانوا حربيني إال بعد إنذارهم -١٤

من مل يشارك يف املعركة بنفسه أو رأيه أو ختطيط فـال   -١٥
الراهب يف صـومعته، والشـيخ   يتعرض له، كالصبيان والنساء، و

 .الفاين، والعجوز، واملريض وحنو ذلك

من هرب من مقاتلتهم فال جيهز عليه، ويكون ما تركه  -١٦
 .فيئا

إذا رأى ويل األمر إقرارهم على ما بأيديهم من األرض  -١٧



  

  ٤١اءالوالء والرب

جاز ذلك، ويدفعون اخلراج وتكون أرضهم أرضا خراجية، فـإن  
ت أرضهم قهرا حبرب أبوا سلمت للمسلمني لعمارهتا هذا إذا فتح

 .ألهنا يف حكم الغنيمة

جيوز استرقاق الكفار وسبيهم إذا كانوا حـربيني، ومل   -١٨
 .)١(يكن بيننا وبينهم صلح 

  :حكم عيادهتم وهتنئتهم -١٩
: روى البخاري يف كتاب اجلنائز عن أنس رضي اهللا عنه قـال 

يعوده، فقعد  فمرض فأتاه النيب  كان غالم يهودي خيدم النيب 
أطع أبا : فنظر إىل أبيه وهو عنده فقال له. أسلم: ه فقال لهعند رأس
احلمد هللا الـذي  «: وهو يقول فأسلم، فخرج النيب  القاسم 

  .»أنقذه من النار
 قصة أيب طالب حني حضرته الوفاة فزاره النيب : وروي أيضا

  .وعرض عليه اإلسالم
إمنا تشرع عيادتـه إذا رجـي أن جييـب إىل    : قال ابن بطال

: قال ابن حجر. دخول يف اإلسالم، فأما إذا مل يطمع يف ذلك فالال
أن ذلك خيتلف باختالف املقاصد، فقد يقع بعيادتـه  : والذي يظهر

  .مصلحة أخرى
أما هتنئتهم بشعائر الكفر املختصة هبم فحرام باالتفاق، وذلك 

عيدك مبارك، أو هتنأ هبذا العيـد،  : مثل أن يهنئهم بأعيادهم فيقول
                              

  .بتصرف) ٢٠٩(املدخل  (١)
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سلم قائله من الكفر فهو من احملرمات، وهو مبنزلة أن يهنئه  فهذا إن
بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إمثا عند اهللا، وأشد مقتـا مـن   

  .التهنئة بشرب اخلمر وقتل النفس وارتكاب الزنا وحنوه
وال يدري قبح ما وكثري ممن ال قدر للدين عنده يقع يف ذلك، 

فمن هنأ مبعصية، أو بدعة أو كفر فقد تعـرض ملقـت اهللا   . فعل
وقد كان أهل الورع من أهل العلم يتجنبون هتنئة الظلمة . وسخطه

بالواليات، وهتنئة اجلهال مبنصب القضاء والتدريس واإلفتاء جتنبـا  
ملقت اهللا وسقوطهم من عينه، وإن بلي الرجل فتعاطاه دفعا لشـر  

منهم فمشى إليهم ومل يقل إال خريا ودعـا هلـم بـالتوفيق     يتوقعه
  .والتسديد فال بأس بذلك
تعظيمهم وخماطبتهم بالسـيد واملـوىل   : ويدخل يف هذا أيضا

ال تقولوا للمنافق سيد «: وذلك حرام قطعا، ففي احلديث املرفوع
  .»فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل

قول ابن القيم ـ مبعز الدولة  وال جيوز أيضا تلقيبهم ـ كما ي 
ومـن تسـمى   . أو فالن السديد، أو الرشيد أو الصاحل وحنو ذلك

بشيء من هذه األمساء مل جيز للمسلم أن يدعوه هبا، بل إن كـان  
  .يا نصراين، يا صلييب، ويقال لليهودي، يا يهودي: نصرانيا قال

  :مث قال ابن القيم بالنص
مان يصـدرون يف اجملـالس،   وأما اليوم فقد وفقنا إىل ز".... 

ويقام هلم وتقبل أيديهم ويتحكمون يف أرزاق اجلنـد، واألمـوال   
السلطانية، ويكنون بأيب العـالء، وأيب الفضـل، وأيب الطيـب،    
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وقد كانت أمساؤهم مـن  ! ويسمون حسنا وحسينا وعثمان وعليا
يوحنا ومىت وجرجس وبطرس وعزرا وأشعيا، وحزقيل وُحيي، : قبل

  ".لة ورجالولكل زمان دو
سـنة   املتـوىف وإذا كان هذا كالم العالمة ابن القـيم وهـو   

فلينظر املسلم اليوم إىل هذا الغثاء الذي هـو  . هـ رمحه اهللا٧٥١
كغثاء السيل، ينتسبون لإلسالم وهم يتبعون أعـداء اهللا يف كـل   
صغرية وكبرية حىت لو دخلوا جحر ضب لدخلوه، وليست تبعيـة  

فما متر بأعدائنا مناسبة ! بإعجاب وانبهارهلم فحسب بل إهنا تبعية 
إال وتنهال عليهم من كل حدب وصـوب بالتهنئـة والتربيـك    

  )١(!! ومعسول األماين
  :حكم السالم عليكم -٢٠

اختلف العلماء يف معىن قوله تعاىل عن إبراهيم عليـه السـالم   
: سورة مرمي، اآلية[ َسلَاٌم َعلَْيَك: حني دعا أباه فأىب قال إبراهيم

٤٧.[  
املراد بسالمه املساملة اليت هي املشاركة ال : فأما اجلمهور فقالوا

وعلى هـذا ال يبـدأ   . أمنة مين لك: معناه: وقال الطربي. التحية
. هو حتية مفـارق : وقال بعضهم يف معىن تسليمه. الكافر بالسالم

هل جيوز السـالم  : وجوز حتية الكافر وأن يبدأ هبا قيل البن عيينة
لَا َيْنَهاكُُم اللَُّه َعنِ الَّـِذيَن  : قال اهللا تعاىل. قال نعمعلى الكافر؟ 

لَْم ُيقَاِتلُوكُْم ِفي الدِّينِ َولَْم ُيْخرُِجوكُْم ِمْن ِدَيارِكُْم أَنْ َتَبـرُّوُهْم  
                              

  ).٣٦١(الوالء والرباء  (١)
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  ].٨: سورة املمتحنة، اآلية[ َوُتقِْسطُوا إِلَْيهِْم
سـورة  [ ْبـَراِهيمَ قَْد كَاَنْت لَكُْم أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ ِفي إِ: وقال

  ].٤: املمتحنة، اآلية
  .َسلَاٌم َعلَْيَكوقال إبراهيم ألبيه 

واألظهر من اآلية ما قاله سفيان بن عيينة : قلت: قال القرطيب
 فقد روى أبو هريـرة أن رسـول اهللا   : ويف هذا الشأن حديثان

ال تبدءوا اليهود وال النصارى بالسالم، فإذا لقيتم أحدهم «: قال
  .»الطريق فاضطروه إىل أضيقهيف 

 عن أسامة بن زيد رضي اهللا عنه أن النيب " الصحيحني"ويف 
ركب محارا عليه إكاف حتته قطيفة فدكية، وأردف وراءه أسامة بن 
زيد، وهو يعود سعد بن عبادة يف بين احلرث بن اخلزرج وذلك قبل 
 وقعة بدر، حىت مر يف جملس فيه أخالط من املسلمني واملشـركني 
عبدة األوثان، واليهود، وفيهم عبد اهللا بن أيب سلول، ويف اجمللـس  
عبد اهللا بن رواحة، فلما غشيت اجمللس عجاجة الدابة مخر عبد اهللا 

ـ   ال تغربوا علينا، فسلم عليهم النيب : بن أيب أنفه بردائه مث قال
  .احلديث ـ 

  :قال القرطيب
ذلـك إكـرام    يفيد ترك السالم عليكم ابتداء، ألن: فاألول"

وال يعارض ما : قال الطربي. جيوز ذلك: والثاين. والكافر ليس أهله
رواه أسامة حبديث أيب هريرة، فإنه ليس أحدمها خالفـا لآلخـر،   
وذلك أن حديث أيب هريرة خمرجه العموم، وخرب أسامة يـبني أن  



  

  ٤٥اءالوالء والرب

إذا كانت لك حاجة عند يهودي أو : قال النخعي. معناه اخلصوص
  .السالمنصراين فابدأ ب

إذا كان » ال تبدؤهم بالسالم«فبان هبذا أن حديث أيب هريرة 
لغري سبب يدعوكم على أن تبدءوهم بالسالم من قضاء ذمـام أو  

  .حاجة تعرض لكم قبلهم، أو حق صحبة أو جواز أو سفر
قد روى عن السلف أهنم كانوا يسلمون علـى  : قال الطربي

يف طريقه قـال لـه   أهل الكتاب وفعله ابن مسعود بدهقان صحبه 
. نعم: يا أبا عبد الرمحن أليس يكره أنه يبدءوا بالسالم؟ قال: علقمة

  .ولكن حق الصحبة
إن سلمت فقد سلم الصاحلون قبلـك، وإن  : وقال األوزاعي

وروي عن احلسن البصري أنـه  . تركت فقد ترك الصاحلون قبلك
  .إذا مررت مبجلس فيه مسلمون وكفار فسلم عليهم: قال

إن صاحب هذا الوجه ـ أي من أجاز ابتداءهم  : القيم قال ابن
فقط بدون ذكر الرمحة، وبلفظ . بالسالم ـ قال يقال له ـ السالم  

  .اإلفراد
فـاجلمهور علـى   : أما رد السالم عليهم فاختلف يف وجوبه"

ال جيب الرد عليهم كمـا ال  : وقالت طائفة. وجوبه وهو الصواب
أنـا  : والفـرق : األول جيب على أهل البدع واألوىل والصـواب 

مأمورون هبجر أهل البدع تعزيرا هلم وحتذيرا منهم خبـالف أهـل   
  ".الذمة

ومما يرجح رأي اجلمهور يف وجوب الرد علـى أهـل   : قلت
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: إذا سلم عليكم اليهود فإمنا يقول أحـدهم «:  الكتاب قوله 
إذا سلم عليكم أهـل  « وقوله . »فقل وعليكم. السام عليكم
  .)١(»وعليكم :الكتاب فقولوا

* * * * *  
  الفرق بني عقيدة الرباء وحسن املعاملة -٣

يقع خلط ولبس عند البعض بني حسن املعاملة مع الكفار غري 
احلربيني والرباءة منهم، ويتعني معرفة الفرق بينهما، فحسب التعامل 
معهم أمر، وأما بغضهم وعداوهتم فأمر آخر، وقد أجاد القرايف ـ  

  :ا فرق بينهما قائالعندم" الفروق"يف 
: اعلم أن اهللا ـ تعاىل ـ منع من التودد ألهل الذمة، بقولـه   "
  ََيا أَيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا لَا َتتَِّخذُوا َعُدوِّي َوَعُدوَّكُْم أَْوِلَياَء ُتلْقُـون

سـورة  [ .....إِلَْيهِْم بِالَْمَودَِّة َوقَْد كَفَُروا بَِما َجاَءكُْم ِمَن الَْحقِّ 
: فمنع املواالة والتودد، وقال يف اآلية األخرى]. ١: املمتحنة، اآلية

 لَا َيْنَهاكُُم اللَُّه َعنِ الَِّذيَن لَْم ُيقَاِتلُوكُْم ِفي الدِّينِ َولَْم ُيْخرُِجوكُْم
فالبد ]. ٨: سورة املمتحنة، اآلية[ ......ِمْن ِدَيارِكُْم أَنْ َتَبرُّوُهْم 
صوص، وأن اإلحسان ألهل الذمة مطلـوب،  من اجلمع بني هذه الن

وسر الفرق أن عقـد الذمـة   ... وأن التودد واملواالة منهي عنهما
يوجب حقوقا علينا هلم، ألهنم يف جوارنا، ويف خفارتنا، وذمـة اهللا  

ـ، ودين اإلسالم، وقد حكى ابن حزم   تعاىل ـ وذمة رسوله  
جـاء أهـل   اإلمجاع ـ يف مراتبه ـ على أن من كان يف الذمة، و  

                              
  ).٦١(أحباث يف االعتقاد  (١)
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احلرب إىل بالدنا يقصدونه، وجب علينا أن خنرج لقتاهلم بالكراع 
فيتعني علينا أن نربهم بكل أمر ال يكون ظاهره يـدل  ... والسالح

على مودات القلوب، وال تعظيم شعائر الكفر، فمىت أدى إىل أحد 
ويتضـح  . هذين امتنع، وصار من قبل ما هنى عنه يف اآلية، وغريها

فإخالء اجملالس هلم عند قدومهم علينا، والقيـام هلـم   ذلك باملثل، 
حينئذ وبداؤهم باألمساء العظيمة املوجبة لرفع شأن املنادى هبا، هذا 
كله حرام، وكذلك إذا تالقينا معهم يف الطريق، وأخلينا هلم واسعها 
ورحبها والسهل منها، وتركنا ألنفسنا يف خسيسها وحزهنا وضيقها 

عل ذلك املرء مع الرئيس، والولد مع الوالد، كما جرت العادة أن يف
فإن هذا ممنوع ملا فيه من تعظيم شعائر الكفر، وحتقري شعائر اهللا ـ  
تعاىل ـ وشعائر دينه، واحتقار أهله، وكذلك ال يكـون املسـلم    

  .عندهم خادما وال أجريا يؤمر عليه وينهى
فهـو كـالرفق   : وأما ما أمر به من برهم من غري مودة باطنة

عيفهم، وإطعام جائعهم، وإكساء عاريهم، ولني القول هلم على بض
سبيل اللطف هلم، والرمحة ال على سبيل اخلوف والذلة، واحتمـال  
إذايتهم يف اجلوار مع القدرة على إزالته لطفا منا هبـم، ال خوفـا   
وتعظيما، والدعاء هلم باهلداية، وأن جيعلـوا مـن آل السـعادة،    

  .ونصيحتهم يف مجيع أمورهم
فجميع ما نفعله معهم من ذلك فليس على وجه التعظيم هلـم،  
وحتقري أنفسنا بذلك وال مصانعة هلم، وينبغي لنا أن نستحضـر يف  

، وأهنم لو قدروا  قلوبنا ما جبلوا عليه من بغضنا، وتكذيب نبينا 
علينا الستأصلوا شأفتنا، واستولوا على دمائنا وأموالنا، وأهنم مـن  
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ومالكنا ـ عز وجل ـ ، مث نعاملهم بعد ذلك مبا   أشد العصاة لربنا 
  ....".تقدم ذكره امتثاال ألمر ربنا

وأما ما يدعى مما يسمى زمالة األديان واليت يراد هبا إذهاب ما 
يف نفس املسلم من العداء للكفر وأهله وعزته باإلسالم، فليس ذلك 

واالة من حسن املعاملة، بل هو الذوبان يف الكفر وأهله، وهو عني امل
يونس، [ فََماذَا َبْعَد الَْحقِّ إِلَّا الضَّلَالُ: للكفار كما قال سبحانه

َوَمْن َيْبَتغِ غَْيَر الْإِْسلَامِ ِديًنا فَلَْن ُيقَْبلَ : وقال سبحانه] ٣٢: اآلية
  ].٨٥: آل عمران، اآلية[ ِمْنُه َوُهَو ِفي الَْآِخَرِة ِمَن الَْخاِسرِيَن

* * * * *  
  لرابعالفصل ا

  صورة الوالء والرباء يف العصر احلاضر
الشك أن العامل اإلسالمي يف العصور املتأخرة قد بلغ دركات 

  .االحنطاط والتخلف يف كل شيء
احنطاط يف عقيدته حيث ترك ما عليه السلف الصاحل وذهـب  
إىل أخذ خزعبالت وحواشي علم الكالم الـدخيل واخلـوض يف   

وال تصلحه بأي حال بـل تزيـده    نقاشات بيزنطية ال متت للواقع
  .فسادا واهنيارا

واحنطاط يف التزامه مبقتضيات هذه العقيدة من اجلهاد والتميـز  
والعزة، وختلف يف مجيع اجملاالت العلمية وترك مكانة القيادة إىل ذلة 

  .التبعية والتقليد
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إن : ومما يؤكد ذلك قول األستاذ عبد القادر عودة رمحـه اهللا 
مي نفسها إسالمية، تبيح للمبشرين من اإلجنليـز  بعض األقطار تس

والفرنسيني واإليطاليني واألمريكيني أن ينشئوا مـدارس للتبشـري   
بالدين املسيحي يف بالدهم حىت تفنت أطفال املسلمني عن دينـهم،  
بل إن بعض األقطار منع تعليم الـدين اإلسـالمي يف املـدارس    

الوقت الذي يركز فيه  احلكومية وأمهل دراسة التاريخ اإلسالمي يف
االهتمام بتدريس تاريخ أوروبا، ومتجيد حضارهتا وأهنا هي قبلـة  

  .الرقي واملدنية
هذا على مستوى احلكومات، أما على مستوى األفراد فكـان  
على رأس من مثل احنطاط املسلمني يف العصر احلاضر ما يسـمى  

ورا يف هذا الرجل يعترب من أسبق الناس ظه: بعبد الرمحن الكواكيب
الدعوة إىل التفريق بني السلطة الدينية والسلطة السياسية، وكان يف 

وكفتح أبواب حسن الطاعة للحكومات "ما قال يف كتابه أم القرى 
العادلة واالستفادة من إرشاداهتا وإن كانت غري مسـلمة، وسـد   

عليه من اهللا مـا  ". أبواب االنقياد املطلق ولو ملثل عمر بن اخلطاب
  .يستحق
قد جتاوز : فكما يقول عنه األستاذ غازي التوبة: ما حممد عبدهأ

تعاونه مع اإلجنليز احملتلني ملصـر إىل التعـاون مـع اجلواسـيس     
املستشرقني يف إجنلترا نفسها هذا هو عمل الشيخ الذي نعت مبصلح 

  .العصر
: الذي يقول يف كتابه مستقبل الثقافة يف مصر: أما طه حسني



  
اءالوالء والرب ٥٠  

ليست يف الكالم يرسل إرساال، . أي الرقي .لكن السبيل إىل ذلك
وال يف املظاهر الكاذبة واألوضاع امللفقة، وإمنا هي واضـحة بينـة   
ومستقيمة ليس فيها عوج وال التواء، وهي واحدة فذة لـيس هلـا   

أن نسري سرية األوروبيني ونسلك طريقهم لنكون هلم : تعدد، وهي
وشـرها وحلوهـا   أندادا، ولنكون هلم شركاء يف احلضارة خريها 

  .ومرها، وما حيب منها وما يكره وما حيمد منها وما يعاب
 ُذَِلَك قَْولُُهْم بِأَفَْواِههِْم ُيَضاِهئُونَ قَْولَ الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن قَْبل

  ].٣٠: سورة التوبة، اآلية[ قَاَتلَُهُم اللَُّه أَنَّى ُيْؤفَكُونَ
* * * * *  

  الفصل اخلامس
  الوالء والرباء أسباب ضعف عقيدة

  :االحنراف العام عن الكتاب والسنة -١
إن هذا االحنراف هو األصل اجلامع لكل احنراف وقـع فيـه   
املسلمون بعد، فكل األسباب اليت سأذكرها إمنـا هـي أسـباب    

  .تفصيلية هلذا السبب األساسي
مها املصـدران   فكتاب اهللا ـ القرآن ـ وسنة رسول اهللا   

سالمي ـ ذلك املنهج الكامل الشامل للحياة  األساسيان للمنهج اإل
البشرية، إمنا أنزله اهللا إىل هذه األرض ليواجـه احليـاة البشـرية    
وحيكمها وينظمها، ويقيمها على احلق والعدل، ويسريها ـ بنـور   
اهللا ـ إىل السعادة يف الدنيا واآلخرة، ويربطها خبالقهـا سـبحانه    



  

  ٥١اءالوالء والرب

  .وتعاىل
ق واهلدي العملـي، املسـلك   والسنة النبوية كذلك هي التطبي

قد تـركتكم  «:  املبني والشارح للقرآن الكرمي يقول الرسول 
  .»على البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها بعدي إال هالك

فحني ترك املسلمون بل غالبهم التمسك بكتـاب اهللا وسـنة   
ونبذومها وراءهم ظهريا، وقعـوا يف الـذل والعبوديـة     رسوله 

م العسكرية، والفكرية، واملعنوية، والتفرق والشتات واخلزي، واهلزائ
والتناحر، واالختالف، ومن مث وقعوا يف التبعية الـوالء والتقليـد   
األعمى للكافرين وامللحدين، كما هي حاهلم اليوم ولـن يزالـوا   
كذلك حىت يفيئوا إىل اهللا ويظهروا دينه ويعلو كلمتـه، ويطبقـوا   

ا يف سبيل اهللا حىت يكون الـدين  اإلسالم منهجا حلياهتم، وجياهدو
  .)١(كله هللا 
  :ضعف التربية والتوجيه لألجيال الناشئة -٢

التربية والتوجيه مها الدعامتان األساسيتان إلعـداد األجيـال،   
وكل أمة من األمم القوية إمنا تريب أجياهلا لتقوم بنهضتها وتقـود  

  .ها، ال غريحياهتا على ضوء مبادئها، وأدياهنا، ومعتقداهتا، وأهداف
وكذلك كانت األمة اإلسالمية تريب أجياهلا قرونا طويلة على 
الدين واخللق والفضيلة، والقوة والفتوة واإلقدام، وإعدادها للجهاد 
وأعباء احلياة الصعبة، فكان شباهبا ينطلقون من ساحات دور العلم 

                              
  .)٨٦(التقليد والتبعية  (١)



  
اءالوالء والرب ٥٢  

الثغور، " رباط"وحلق العلم والذكر متسابقني إىل ساحات ومرابط 
كانت تلك تربيتهم وإعدادهم، حىت جاءت القرون املتأخرة، حيث 

فتقلصت دور العلم وضمرت حلق الذكر والدراسة وقل شأن العلم 
والتربية، وقل التوجيه السليم واإلعداد القوي لألجيـال املسـلمة،   
فظهرت أجيال ضعيفة مل ترب على القوة والفتوة والعلم ومل تستطع 

ل، فأصيبت األمة اإلسالمية بالوهن توجيه من جاء بعدها من أجيا
  .واالهنزامية والتشتيت

إىل أن برزت نتائج االكتشافات العلميـة الغربيـة وبـدائع    
الصناعات احلديثة ومظاهر احلياة األوروبية الرباقة واملسلمون علـى  
تلك احلال فانبهرت األجيال املسلمة، من مظاهر احلياة اجلديـدة،  

اللذين يؤهالهنا للموقف اإلجيايب أمام حيث فقدت التربية والتوجيه 
تلك املظاهر، فوقعت يف أسر التقليد واالنبهار األعمى شر وقعـة،  
ولن خترج من هذا املأزق إال بالتربية والتوجيه واإلعداد اإلسـالمي  

  .)١(القوي 
  :التربية والتعليم -٣

العلم ـ كما يقال ـ سالح ذو حدين، ومن هـذا املنطلـق     
من مجيع الكفار أن صخرة العقيدة اإلسـالمية ال   أدرك أعداء اهللا

ميكن النيل منها عن طريق القوة والسالح فهي قد أدمتهم كـثريا،  
وال يستطيعون الصمود أمام هتاف اجملاهدين الصادقني يف سبيل اهللا، 
ولذلك جلأوا إىل وسيلة أخرى هي أخبـث يف التـأثري وأشـد يف    

                              
  ).٨٦(التقليد والتبعية  (١)



  

  ٥٣اءالوالء والرب

لتربية والتعلـيم يف العـامل   وهذه الوسيلة هي غزو مناهج ا. الدهاء
كذبا . اإلسالمي بأفكار ونظريات وشبهات وشكوك يضفي عليها

  !!ثوب التجرد العلمي، والبحث العلمي. وهبتانا
  :وسلك أعداء اإلسالم يف هذا سبيلني

  .السيطرة على التعليم يف الداخل: األول
  .عن طريق االبتعاث إىل الدول الكافرة: الثاين

لقد قبضنا أيها : ".... فيقول عنه القس زومير فأما األمر األول
اإلخوان يف هذه احلقبة من الدهر من ثلث القرن التاسع عشـر إىل  
يومنا هذا على مجيع برامج التعليم يف املمالك اإلسالمية املستقلة، أو 
اليت ختضع للنفوذ املسيحي، أو اليت حيكمها املسـيحيون حكمـا   

كامن التبشري املسيحي والكنائس مباشرا، ونشرنا يف تلك الربوع م
واجلمعيات ويف املدارس الكثرية اليت هتيمن عليها الدول األوروبيـة  
واألمريكية ويف مراكز كثرية ولدى شخصيات ال جتوز اإلشـارة  
إليها، األمر الذي يرجع الفضل فيه إليكم أوال وإىل ضروب كثرية 

رف البشر يف من التعاون بارعة باهرة النتائج، وهي من أخطر ما ع
إنكم أعددمت بوسائلكم مجيـع العقـول يف   . حياته اإلنسانية كلها

املمالك اإلسالمية إىل قبول السري يف الطريق الذي مهدمت له كـل  
إنكم أعددمت نشئا ال يعـرف  " إخراج املسلم من اإلسالم"التمهيد 

الصلة باهللا وال يريد أن يعرفها، وأخرجتم املسلم من اإلسـالم ومل  
جاء النشء اإلسالمي طبقا ملا أرده له : ه يف املسيحية وبالتايلتدخلو

االستعمار، ال يهتم بالعظائم وحيب الراحة والكسل، فـإذا تعلـم   



  
اءالوالء والرب ٥٤  

فللشهوات، وإذا مجع للشهوات، وإن تبوأ أمسى املراكز ففي سبيل 
  ".الشهوات جيود بكل شيء

أجل صدق هذا القس وهو كافر إن هناك جيال ترىب على ثقافة 
  .غرب فخرج ال يعرف الصلة باهللا أبداال

املتخرج من كلية اللهوت الربيطانيـة لريسـم   " دنلوب"وجاء 
سياسة التعليم يف مصر، حيث وضع مناهج كفيلة بإخراج النماذج 

ومصداق ذلـك إن  " ال تعرف الصلة باهللا"اليت عناها القس زومير 
ـ  : درس الدين ال يدرس منه إال نتف يسرية مثل اء إن اإلسـالم ج

ليبطل عبادة األوثان ويعبد اهللا الواحد، وحيرم وأد البنات، وأسـتاذ  
هذه املادة خيتار من أسن األساتذة مبظهر رث، مث تلغى مادة الدين 

  .)١(يف هناية العام الدراسي 
أن اإلسالم جاء : أما مادة التاريخ فكان خيفى على الطالب فيها

اسـة صـدر   ليحارب الشرك بكل مظاهره ويعطى نبذا عـن در 
اإلسالم، وأن مهمة اإلسالم تغيري ما كان عليه العرب يف جاهليتهم 
ويركز فيه أيضا على اجلانب السياسي والصراع بـني الطبقـات   

  .أما حياة اجملتمع اإلسالمي فال شيء يذكر من ذلك. احلاكمة
. وكذلك البطوالت اإلسالمية واحلركات العلمية اإلسـالمية 

 الوقت الذي يدرس فيـه بتوسـع   كل ذلك خيفى عن الطالب يف
تاريخ أوروبا وهنضتها ورجاهلا وأبطاهلا وأهنا بلد التقـدم والرقـي   

  !!!ومهبط املدنية ألن فيها فحما وحديدا
                              

  ).٤٠٠(الوالء والرباء  (١)



  

  ٥٥اءالوالء والرب

وخالصة القول أنه كان يلقن الطالب أن أوروبا هي العمالق 
واإلسالم هو القزم الضئيل الذي عليـه أن  . الضخم الذي ال يقهر

  .ق ليعيشيتعبد هلذا العمال
وهو االبتعاث إىل اخلارج أي إىل الـدول  : وأما السبيل الثاين

ذلك أن هـذا  . الكافرة فقد حقق هذا نتائج ترضي من خطط هلا
يكسر صفة التميز بني املسـلم  . يف الغالبية العظمى منه. االبتعاث

والكافر، وجيعل والء املسلم متذبذبا وهو يرى ما هبر به، مث إنه يزيد 
هالة بدينه وقيمه ومثله، ويزيده تعلقا بالغرب أو الشـرق  الطالب ج

ويبدأ بتطبيعه بالطابع غري اإلسالمي، مث يصري هذا التطبع ـ مـع   
الزمن ـ طبعا، مث انسالخا من حيث يشعر الطالب أو ال يشـعر   
فتجده يف لبسه ومأكله ومشربه وكالمه وطريقة تعامله، غربيا، أو 

  .شرقيا بل رمبا أكثر من ذلك
: كان من أوائل املبتعثني وأوهلم سبقا يف خدمة ما أريـد لـه  و

 ١٨٢٦رفاعة الطهطاوي حيث مكث يف فرنسا مخس سنوات من 
م وملا رجع بدأ ينشر كالما يسمع للمرة األوىل يف البيئة ١٨٣١ –

الوطن والوطنية واالهتمام بالتاريخ القدمي ليدعم به : اإلسالمية مثل
يتحدث عن احلرية وأهنا سـبيل التقـدم   املفهوم الوطين اجلديد، مث 

وكذلك طالب تقنني الشريعة علـى منـط املـدونات القانونيـة     
األوروبية، مث يتحدث بكالم كثري وطويل عن املرأة كتعليمها ومنع 

  .تعدد الزوجات وحتديد الطالق واختالط اجلنسني
إن العامل اإلسالمي كله اليوم يسري يف تعليمه وتربيته العلميـة  



  
اءالوالء والرب ٥٦  

 -مـثال   - والشرقي بدليل أن كل اجلامعـات  لنهج الغريبعلى ا
تدرس نظرية فرويد يف البحوث النفسية، ونظرية دور كامي يف علم 
االجتماع، ونظرية ماركس االشتراكية والشيوعية، ونظرية فريزر يف 

  .علم مقارنة األديان
وينادى بإحياء اجلاهليات اليت مساها اهللا يف كتابه وسنة رسوله 

تدرس على أهنا حضارة راقية ضاربة يف أعماق التـاريخ  : جاهلية
  !!أكثر من سبعة آالف سنة

حضارهتا، وفصل " أبطال"وكذلك التغين بأجماد أوروبا ومعرفة 
الدين عن الدولة، وأن الدين عالقة بني العبد وربه وال دخل لـه يف  

  .كل ذلك كان مثارا طبيعيا للغزو الثقايف... شؤون احلياة
إن هذه املناهج التعليمية قد جردت املسلم من والئه ف: وأخريا

هللا ورسوله ودينه وإخوانه املؤمنني وحمت عداواته ألعداء اهللا، فنشأ 
جيل ال يعرف الصلة باهللا، وال يقيم والءه وانتماءه علـى أسـاس   
عقيدته بل على ما تعلمه وانتسب إليه من املذاهب واالنتمـاءات  

  .)١(اجلاهلية 
  :عالموسائل اإل -٤

لوسائل اإلعالم ـ الكتاب، القصة، اإلذاعة، التليفزيون، اجمللة،  
اجلريدة، السينما، وأخريا الفيديو ـ أثر كبري وخطري على مجيـع   
طبقات اجملتمع وقد أدرك أعداء اإلسالم خطورة الوسائل وما هلـا  

                              
  ).٤٠٠(الوالء والرباء  (١)



  

  ٥٧اءالوالء والرب

من تأثري عميق فأحكموا قبضتهم عليها، وبثوا من خالهلا ما رمسوه 
  .سلمني وإخراجهم من إسالمهمإلفساد امل

ومجيع هذه الوسائل حترص ـ وبكل ما أوتيت ـ على فسخ   
وخلع والء املسلم لدينه وإخوانه املؤمنني وتركز بكل قـوة علـى   
تذويب ومتيز املسلم عن غريه، وعلى زعزعـة براءتـه وعداوتـه    

أن البالد الصناعية هي بـالد احلريـة   : للكفار، حيث حتسن للناس
دم وبالد العلم والرقي واملدنية وأن الذي يشعر أو يـدين  وبالد التق

بالعداوة الدينية هلذه الشعوب العظيمة هو إنسان مل يعـرف روح  
العصر وروح العلم الذي مزق احلواجز بـني األجنـاس ووصـل    

وهي البالد الـيت  !! القارات وجعل الناس إخوة يف الشرق والغرب
  !!كيف يشاء يستطيع اإلنسان فيها أن ميارس ما يشاء

. وال تزال تقوم. ولقد قامت وسائل اإلعالم يف البالد اإلسالمية
حبرب شعواء على الدين اإلسالمي وعلى املسلمني ففضال عن أهنـا  

هي أيضا حريصـة علـى نشـر    : حتسن وتدعو إىل مواالة الكفار
  .الفاحشة يف الذين آمنوا

جيد فيها  واملتتبع للصحف الصادرة يف أوائل هذا القرن امليالدي
صورة صادقة ملا نقول فصحيفة املقطم ـ مثال ـ جتـدها مواليـة     
لإلجنليز، تعمل حلساهبم، وتصور أفعاهلم بأهنا أفعال إنسانية، حيث 
أهنم ـ أي اإلجنليز ـ مل يقيموا يف مصر إال لرفع الظلم وإحيـاء    
العدل، وإليهم وحدهم يرجع الفضل يف إنقاذ مصر من كـل مـا   

كانت جملة املقتطف تدور كتابتها وآراؤها حول  وكذلك!! أصاهبا



  
اءالوالء والرب ٥٨  

  .هذا املوضوع
وقد عملت هذه الصحف واجملالت املأجورة على إماتة اجلهاد 
مبفهومه اإلسالمي الصحيح، وتردد ما يقولـه أسـيادها مـن أن    
املسلمني أناس مهج حيبون احلروب وسـفك الـدماء، وال تتسـع    

  "!!ألهنم متعصبون"صدورهم للتسامح 
أرادوا اخلروج من هذه الوصمة فعليهم بالتسامح والتحبب فإذا 

لآلخرين وتغيري النظرة إليهم، وجيب عليهم أن يربأوا مـن ذلـك   
  .الذي يعمق تلك الروح املتعصبة يف نفوسهم" التراث"

إشـاعة الفاحشـة،   : ومن املهام اليت عنيت هبا وسائل اإلعالم
لخلة العقيدة وحتطيم واإلغراء باجلرمية والسعي بالفساد يف األرض خل

األخالق وإذا اهندم الركنان األساسيان ـ ومها العقيدة واألخـالق   
  ؟)١(ـ فكيف يرجى بعد ذلك قيام بناء سليم 

هلذا اعتمد الكفار احملتلون واملبشرون واملخططـات اليهوديـة   
اإلعالمية التخريبية على أجهزة اإلعالم يف العامل اإلسالمي اعتمادا 

عليها آماهلم بل حققوا هبا أهدافهم يف حركة التغريب كبريا وعلقوا 
إن الصحافة هـي  "وإفساد األخالق لذلك يقول املستشرق جيب 

  .)٢(" أقوى األدوات األوروبية وأعظمها نفوذا يف العامل اإلسالمي
  :االحتالل والتبشري -٥

                              
  ).٤٠٩(الوالء والرباء  (١)
 ).١٠٣(التقليد والتبعية  (٢)



  

  ٥٩اءالوالء والرب

لقد بذل الكفار ـ أصحاب احلضارة الغربيـة اجلاهليـة ـ     
ياهتم وسيطرهتم على املسـلمني وحمـو   جمهودات ضخمة لفرض ح

العقيدة اإلسالمية من قلوهبم وإبعادها عن واقع احلياة ألهنا العقيـدة  
  :الوحيدة اليت هتدد كياهنم، فسلكوا لذلك طريقني

أحدمها االحتالل املباشر وما يتبعه من السيطرة السياسية والغزو 
  .الفكري والثقايف واالقتصادي

النصرانية هلدم الكيان اإلسـالمي مـن   حركة التبشري : والثاين
الداخل وبشىت الوسائل والطرق السليمة لغزو األفكـار والقلـوب   

  .بطريقة سحرية جذابة
وقد سار هذا الغزو والتبشري بشىت أشكاله ضمن خمطط رهيب 

  :ومركز يشتمل على برامج هدامة تشيب الوليد ومنها
انتشار مئات اآلالف من املبشرين النصـارى يف كـل    - ١

أقطار العامل اإلسالمي املترامي األطراف وباألخص البلدان اليت خييم 
فيها اجلهل والفقر واملرض لالهتمام بأحوال هذه الشعوب ومن مث 
التأثري على عواطفهم وجذهبم إىل النصرانية، لذلك اهتم املبشـرون  
بأفريقيا وإندونيسيا واهلند، وقد اختذت اإلرساليات التبشريية وسائل 

لتنفيذ براجمها، عن طريق املدارس واملستشـفيات وممارسـة   كثرية 
الطب، ودور النشر والسفارات واهليئات الدولية واجلمعيات اخلريية 
والتجارية املختلفة، ووسائل اإلعالم من إذاعة وتلفـاز وسـينما   
ومسرح، واملنظمات والبعثات الدولية والعاملية، والشركات الغربية 

شىت املشاريع واملؤسسات يف العامل اإلسالمي، املختلفة اليت تعمل يف 



  
اءالوالء والرب ٦٠  

 .وغري ذلك من الوسائل الكثرية

فتح املدارس األجنبيـة ـ يف العـامل اإلسـالمي ـ       - ٢
واإلكثار منها على خمتلف املراحل الدراسية وإظهارها مبظهر يفوق 
املدارس األهلية والوطنية اليت يقوم عليها املسلمون ـ إن وجـدت   

تذة ـ املبشرين ـ أو مـن خيـدمهم مـن      ـ واإلكثار من األسا
 .غريهم

إرسال املبتعثني ـ من أبنـاء املسـلمني ـ إىل دول      - ٣
. يف الغالـب . الغرب للدراسة هناك بشىت أنواع الدراسات ليـأتوا 

حمملني بالسموم الغربية ويتولوا حركة التغريب يف بلـداهنم، وقـد   
فالـذين  . سلكت الدول الغربية أسلوبا عجيبا مع هؤالء املبتعـثني 

ينبغون منهم ويربزون يف ختصصاهتم فإما أن تغريهم بشىت املغريات 
لتستفيد منهم ويقيموا يف الغرب فإن وجدت عند أحدهم إخالصا 
لبالده، وميكن أن يكون له دور قوي يف هنضتها فإن مصريه االغتيال 
وإذا قدرت له السالمة فالبد أن تعمل على عرقلة جهوده يف بلـده  

عليه حىت يفر من بالده، كما فعلت احلكومة املصـرية  أو التضييق 
 !!أيام عبد الناصر مع كثريين من املفكرين وعلماء الذرة املصريني

عرقلة املشاريع اإلمنائية والتعمريية والصناعية يف العـامل   - ٤
اإلسالمي ليظل حمتاجا إىل الغرب يف كل شيء ويستورد كل شيء، 

وفري الدراسات العلمية الكافية فقد عمل الغربيون الكفار على عدم ت
يف العامل اإلسالمي ليظل كذلك يرسل فلذات أكباده لريبيهم الكافر 

 .على عينه، فيحارب هبم دينه



  

  ٦١اءالوالء والرب

العمل على ترويج االحنراف اخللقي والفكـري بشـىت    - ٥
بنشر الكتب املضللة واملنحرفـة وتشـجيعها ودعمهـا    : الوسائل

شجيع الكتاب واحملـرفني  وكذلك دور السينما والتلفاز واإلذاعة وت
 .وبث الدعاية هلم

واملخدرات ودور البغـاء والعهـر   : ترويج املسكرات - ٦
والفجور وتشجيع العري وامليوعة، والتخنث والرقص واالختالط، 
بشىت الوسائل املغرية وإغداق األموال الطائلة هلذا التـرويج باسـم   

 .اللهو الربيء حينا واحملرم أحيانا

على خريات العـامل اإلسـالمي    :السيطرة االقتصادية - ٧
وربط املصاحل الدولية االقتصادية بالغرب الكافر ليبقـى يسـتثمر   
خريات البالد والشعوب اإلسالمية ويستنزف طاقاهتا ويشيع الفقـر  
والبطالة فيها، ويعمل جاهدا على عدم تـوفري اخلـدمات الفنيـة    

 .والتكنولوجية من املسلمني أنفسهم

احلضارات اجلاهلية القدميـة   العمل على إحياء ومتجيد - ٨
كالفرعونية والبابلية ليقل والء املسلمني لإلسالم، واحلط من قيمـة  

 .احلضارة اإلسالمية

العمل على إلغاء احملاكم الشرعية واالسـتغناء عنـها    - ٩
ومن مث احلط من قيمة الشريعة ! باحملاكم الوضعية، أو إقرار النوعني

ملسـلمني ـ بـل الفقـه     اإلسالمية وترويج فكرة عجز الفقهاء ا
اإلسالمي ـ عن حل املشكالت احلديثة وعرقلة اجلهود اليت تبذل  

 .لتطبيق الشريعة اإلسالمية على احلياة والدولة



  
اءالوالء والرب ٦٢  

القضاء على الكيان األسري املتني وإفساد املرأة املسلمة  -١٠
لتترىب األجيال تربية مادية منحرفة، والقضاء على معاين الرجولـة،  

والفتوة اإلسالمية اليت حتلى هبا الشباب املسـلم  والفضيلة، واحلياء 
 .قدميا

تطبيق برامج التعليم والتربية اجلاهلية اليت رمسها الكفار  -١١
 .للمسلمني

ترويج الدعاية للكتابة الغربيـة الرأمساليـة أو الكتلـة     -١٢
الشرقية الشيوعية ومتجيد قوادها وأقطاهبا، واإلعجاب بطريقة احلياة 

ا والرغبة إليها والتسابق علـى صـداقتها   فيها، وإشاعة الرعب منه
والتماس رضاها، وأن احلياة والرزق والتوفيق متوقف على اللجـوء  
إليها، واالستعانة هبا عند امللمات وباختصار اختاذها القدوة املثلـى  

 .كما هو واقع بعض احلكومات يف العامل اإلسالمي

وضع بذور املذاهب واألحـزاب اهلدامـة واملنحرفـة     -١٣
على متكينها من املراكز القياديـة يف الـبالد اإلسـالمية     والعمل

وتشجيعها ومحايتها، كاالشتراكية والبعثية والقاديانيـة والبهائيـة   
والشيوعية واألحزاب املختلفة لتبقى األمة يف انقسامات سياسـية  

يف ركب احلضارة . وطائفية تشغلها عن دينها احلق، ولتسري راغمة
 .يد األعمىالغربية اجلاهلية والتقل

العمل على فصل الدين اإلسالمي عن الدولة واحليـاة   -١٤
وإبعاد القرآن والسنة والدراسات الشرعية عـن منـاهج التعلـيم    

 .والتوجيه واإلعالم أو تقليصها لتبقى جمرد ومضات روحية للربكة
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مث احلط من علماء الشريعة واالستهتار هبم، وعزهلم عن مراكز 
 ".رجال الدين"وتسميتهم  القيادة والتأثري يف األمة

بذل كل احملاوالت لتشويه التاريخ اإلسالمي واحلط من  -١٥
شأن احلضارة اإلسالمية وإخضاع األحداث التارخييـة اإلسـالمية   
للتفسري الغريب اجلاهلي ليضعف اتصال األجيال املسلمة بتارخيهـا  

 .وافتخارها به

وهـا  وحماولة حم" لغة القرآن الكرمي"حماربة اللغة العربية  -١٦
بفرض اللغات الغربية على البالد اإلسالمية احملتلة كما عملت فرنسا 

  .)١(الصليبية يف اجلزائر واملغرب وبريطانيا يف اهلند وباكستان 
  :املستشرقون -٦

لقد حرص الغربيون ـ بعد هنضتم املادية ـ علـى دراسـة     
التاريخ والتراث اإلسالمي وأحوال العامل اإلسـالمي يف ماضـيه   

دراسة تفصيلية وحتليلية، تلفت النظر وتستدعي الوقـوف   وحاضره
عندها الستنتاج الدوافع واألهداف من وراء هذا االهتمام، السيما 
وأن حمتريف االستشراق من أكابر األساتذة واملفكرين يف الغـرب،  
لكنه سرعان ما ينقضي عجبا من هذا االهتمام عندما نرى اآلثـار  

يف دراساهتم املتعددة إهنم كما قـال   اليت تركها هؤالء املستشرقون
لَا َيأْلُوَنكُْم َخَبالًا َودُّوا َما َعنِتُّْم قَْد َبَدِت الَْبْغَضاُء ِمْن : اهللا عنهم

: سورة آل عمران، اآليـة [ أَفَْواِههِْم َوَما ُتْخِفي ُصُدوُرُهْم أَكَْبُر
١١٨.[  

                              
  ).١٠٦ – ١٠٣(التقليد والتبعية  (١)



  
اءالوالء والرب ٦٤  

إن نتائج دراسة املستشرقني لإلسـالم والتـراث والتـاريخ    
اإلسالمي محلت يف طياهتا السم الزعاف متمثلة يف نظراهتم وآرائهم 
واستنتاجاهتم املنحرفة ألهنم كفار ال يدينون بدين اإلسـالم، وملـا   
حتمله نفوسهم من حقد وبغضاء لإلسالم وأهله ـ كما ذكـر اهللا   
عنهم ـ مث ما أثاروه يف كتاباهتم حوله من شـبهات ودسـائس    

وتشويهات، وتلقينهم ذلك األجيـال  وأكاذيب ومفتريات وطعون 
املسلمة حني كانت هلم الكلمة والسرية وما كتبوه يف ذلـك مـن   
مؤلفات ونشرات ومقاالت من املفكرين واألدباء واملثقفني املسلمني 
الذين كتبوا يف ذلك الكثري، من وجهة نظرهم هم ـ املستشـرقني   

ودينـها   ـ كل ذلك جعل األجيال املسلمة تنظر لتارخيها وتراثها
نظرة سلبية، وتقف من ذلك موقفا متخاذال فأصيبت بوصمة الوالء 

  .والتبعية للغربيني الكافرين
إن كل من تأثر باملستشرقني ـ فكرا ومنهجا  : وخالصة القول

ـ ال ميكن أن يكون والؤه لدينه وأمته صافيا صادقا كما أن براءه 
  .)١(لن يكون وفق التصور اإلسالمي الصحيح 

  :اهب الالدينيةاملذ -٧
إن من أخبث وأخطر ما واجه املسلمني يف عصرهم احلاضـر  
انتشار املذاهب الالدينية بينهم، حيث أريد هلذه املذاهب اهلدامة أن 

. متحو شريعة اهللا من األرض وتقصيها من واقع حيـاة املسـلمني  
وتشتت والء املسلمني الواحد إىل والءات جاهلية متعـددة، فـإذا   

                              
  ).١٠٧(التقليد والتبعية بتصرف  (١)



  

  ٦٥اءالوالء والرب

ملسلم لدينه سهل حينئذ تقبله ألي فكر، ورضي بـأي  انتزع والء ا
  .وضع يعيش فيه مهما كان يف ذلك من التبعية واالهنزام

: واهلدف األول واألخري من كل هذه املذاهب الكـافرة هـو  
إخراج املسلم من إسالمه وقطع والء املسلم بربه ودينه وإخوانـه  

 الطاعة واالنقياد املؤمنني، مث العودة إىل روح اجلاهلية اليت تتمثل يف
. واخلضوع هلذه املذاهب الكافرة ولطواغيتها الذين خيططـون هلـا  

والعودة أيضا باملسلمني إىل جاهلية العرق والنسب والتراب وسائر 
أنواع الننت اليت أمر اهللا املسلمني بتركها ألهنا تنقض عرى اإلسالم 

لوالء وهذا اهلدف تتفق عليه كل املذاهب من عقيدة ا. عروة عروة
والرباء ـ سأقتصر على تلك املذاهب اليت تبدو فيها صورة منافاهتا  

  .هلذه العقيدة واضحة جلية، وتناقضها معها أمرا ظاهرا
ومن ذلك القومية والوطنية، اللتان حتصران الـوالء يف دائـرة   
اجلنس أو التراب فيلتقي فيها مثال اليهودي العريب والنصراين العريب 

ألن رابطة القومية . والبعثي العريب مع املسلم العريبواملشرك العريب، 
وهذا أمر يرفضه الدين احلنيف ألن الرابطة فيه هي رابطة !! جتمعهم

  .العقيدة، فضال عن أن الوطنية والقومية ضيقتا دائرة الوالء
ونتيجة لضعف املسلمني ومتكينهم عدوهم من أنفسهم سـهل  

اليهود والنصارى ومـن  وهم . استعمارهم من قبل أرذل خلق اهللا
  .جاء بعدهم كاملالحدة الشيوعيني

وبعد أن متكن العدو من السيطرة على أرض اإلسالم أخذ يبث 
مسومه ويغرس يف نفوس الضعاف والسذج والعمالء حبه ونصـرته  



  
اءالوالء والرب ٦٦  

ومواالته، واستحسان ما هو عليه من باطل وكفر، وهنا نزع الوالء 
  .افراإلسالمي ليحل حمله الوالء اجلاهلي الك

الشرق "ومصداق هذا الكالم قول أحد املستشرقني يف كتاب 
وهو يتحدث عن أسلوب نزع والء املسلمني " األدىن جمتمعه وثقافته

إننا يف كل بلد إسالمي دخلناه نبشنا األرض لنحصل على : "فيقول
تراث احلضارات القدمية قبل اإلسالم، ولسنا نعتقد هبذا أن املسـلم  

كفينا منه تذبذب والئه بني اإلسـالم وتلـك   سيترك دينه ولكنه ي
  ".احلضارات

وبعد أن كان الرباء أمرا مالزما للوالء جتـاه هـذه النعـرات    
اجلاهلية أصبح أمرا ال وجود له ـ إال عند من رحـم اهللا ـ ألن    
هذه األفكار كفيلة بغسل فكرة الرباء من النفس عند ضعاف اإلميان 

فكار واملذاهب ال تتعارض مـع  أو املغالطة عند البعض بأن هذه األ
ما الذي مينع املسلم أن يكون مسلما وقوميـا أو  : ويقال! اإلسالم

  .اخل.... مسلما علمانيا أو مسلما اشتراكيا
وملا أدرك أعداء اإلسالم مدى جدوى وفاعلية هذه الفكرة اليت 
متسخ املسلم حىت يصبح خملوقا ال صلة له باهللا ـ كمـا قـالوا ـ     

رة القومية والوطنية، مبتدئني بتركيا مقر آخر خالفة بدأوا ببث فك
القومية الطورانية وتزعم هذه الدعوة : إسالمية، حيث نشأت هناك

تركيا، وعـودة القوميـة   " بتتريك"فبدأ " االحتاد والترقي"حزب 
الذئب األغرب الذي هـو معبـود   : الطورانية متخذين لذلك شعار
  .األتراك قبل أن يعرفوا اإلسالم
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أخذت الدولة العثمانية تضغط على العـرب،  " التتريك"ا وهبذ
وهذا الفعـل  ! حيث تعطي األتراك امتيازات خاصة هبم ألهنم ترك

فضال عن كونه يعارض مبدأ العدل اإلسالمي هو أيضـا مؤشـر   
  .وهذا هو الذي حصل فعال! للعرب أن يتحدوا يف قومية جديدة

فقـدت روح   وملا انتكست العرب وعادت إىل نعرة اجلاهلية،
التضحية واجلهاد، وولت وجهها جتاه اليمني واليسار، حيث اليمني 
له ألوان وضروب من واشنطن إىل باريس إىل لندن واليسار له ألوان 

  .أمحر وأصفر وبينهما بعدما ما بني موسكو وبكني
وملا وقعت هذه النعرات اجلاهلية وقع معها كل باطل وكـل  

  .شر
قيامها مبا حيتاج إليه البشر ألهنا من فأما شريعة اهللا وحكمها و

فقد أقصـيت  . عند اهللا وهو العليم سبحانه مبا يصلح أحوال البشر
وحل حملها قانون البعث العريب االشتراكي الذي أخذ يردد هـذا  

  .الشعار
     ال تســل عــن ملــيت أو مــذهيب   

ــريب      ــتراكي عـ ــي اشـ ــا بعثـ  أنـ
ء املسـلم، فهـذا   وكثر التغين هبذه األجماد من أجل ذبذبة وال

  :حافظ إبراهيم يقول
ــىن     ــن ب ــاين م ــري بن ــا مص      أن

ــىن        ــىي الف ــذي أع ــدهر ال ــرم ال  ه
ورجعت العراق لعنصرية اآلشوريني، وكل بقعة أخذت تنادي 
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  .هبذه الردة اجلديدة
: فهو ما أعلنه سعد زغلول بقولـه : أما الشعار الوطين اجلديد

ال تنـادوا  : هللا، مث قالأي الوطن ليس ! الدين هللا والوطن للجميع
  .بشعارات إسالمية خشية أن يغضب إخواننا األقباط

ما املانع من : ونادى دعاة القومية الناس بأسلوب ماكر فقالوا
يكون عربيا : أن يكون املسلم العريب ـ عربيا مسلما ـ ، مث قالوا  

أليس اإلسالم عربيا؟ إذن ما هو عيب القومية العربيـة؟ إن  . فقط
  !!ذلوا ذل اإلسالم فلنناد بالقومية العربية العرب إذا

وهذا كالم غري صحيح ألنه يوم ذل العرب جاء صالح الدين 
الكردي، وجاء قطز اململوكي فأنقذوا املسلمني من ذلك اهلـوان،  

  .وانتصر القائدان بقوهلما واإسالماه
ومل يكن يف حسهم وال يف عقيدهتم هذه التفرقة وال هذه النعرة 

  .اجلاهلية
إهنا شرك باهللا ألهنا بإجياهبا العمـل  : وخالصة القول يف القومية

والتضحية واجلهاد يف سبيلها، وصرف الكره والـرباء  . هلا وحدها
وما يتبعهما ضد كل خارج عن القومية، وصرف احلب والوالء وما 

هي هبذا تكون ندا يعبد مـن دون  : يتبعهما للقوميني ومن واالهم
م النفي والرباء واإلثبات والوالء ومها ركنا اهللا، ألن ذلك يقوم مقا

نفي وبراء، " ال إله"فـ " ال إله إال اهللا"األلوهية، أو العبادة يف قول 
والدليل على ذلك قولـه  . إثبات ووالء هللا ال شريك له" إال اهللا"و 

  :تعاىل
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كَُحبِّ  َوِمَن النَّاسِ َمْن َيتَِّخذُ ِمْن ُدوِن اللَِّه أَْنَداًدا ُيِحبُّوَنُهْم
  ].١٦٥: البقرة، اآلية[ اللَِّه

فليحذر كل مسلم على نفسه من . وليس بعد احلق إال الضالل
  .الوقوع يف هذا الشرك املقنع

فهي تتفق أيضا مع القومية والوطنية " اإلنسانية"أو : وأما العاملية
يف مناقضة عقيدة الوالء والرباء، ولكن هذا التناقض يتخذ شـكال  

يع دائرة الوالء حبيث يدخل فيها كل األقوام واألديان هو توس: آخر
وهذا يف حقيقة األمر ضياع للوالء ومسخ للرباء حىت ال . واألوطان

  .يعود املسلم يشعر بالفارق بينه وبني أي كافر يف بقاع األرض
احلريـة  : ويقوم هذا املبدأ على ألفاظ خادعة ومومهـة مثـل  

  .واألخوة والعدل واملساواة
وحينما يصبح يف مقـدور اجلميـع   : يقول كالفريويف ذلك 

الوقوف على كل املعلومات اجملردة عن اهلوى، وحينمـا يصـبح   
اجلميع أحرارا يف تفكريهم، هلم من الشجاعة ما جيعلهم يتقبلون ما 
هو خري وعدل ومجيل، وعندئذ يكون من احملتمل أن يسود العـامل  

ي موحـد، تنبـع   وإين سأكون سعيدا باتباع دين عامل. دين واحد
مصادره من حقائق التاريخ، وتشمل مبادئه العدالـة االجتماعيـة،   
وتقوم بفضله مظاهر احلب واإلخـاء علـى أنقـاض الكراهيـة     

  .واخلصومة
وهذا الكالم هدم صريح لإلسالم، ومعول هدم لطمس اجلهاد 
اإلسالمي الذي يقوم على حترير الناس من عبودية بعضهم لـبعض،  
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، وهـم  "عبيـد "وهم السادة األقوياء و " مأل" ومن انقسامهم إىل
  .التابعون األذالء إىل جعلهم كلهم عبادا هللا

* * * * *  
  :وختاما نقول

إن كل املذاهب البشرية القائمة اليوم يف األرض اليت ال تستمد 
وجودها من الكتاب والسنة حمادة هللا ولدينه وكتابه وسنة رسـوله  

  فإن ذلك مواالة صرحية للكفار، وأي تقبل هلا أو عمل مببادئها
وبراءة صرحية من اإلسالم واهللا قد بني لنا يف كتابه العزيز أن مـن  

سـورة  [ َوَمْن َيَتَولَُّهْم ِمْنكُْم فَإِنَُّه ِمْنُهْم: توىل الكفار فهو منهم
  ].٥١: املائدة، آية

واإلسالم هو الدين الذي جيمع وال يفرق، وهو الذي جيعـل  
اإلميان سواسية كأسنان املشط، ال فضل لعريب على  الناس يف ميزان

  .)١(عجمي وال ألسود على أبيض إال بالتقوى
  :حلول وعالج

ودعـوة  . تصحيح مفهوم ال إله إال اهللا حممد رسـول اهللا  -١
 الناس إىل فهم هذه الكلمة العظيمة كما فهمهـا رسـول اهللا   

ده املتأخرون وأصحابه األخيار، وحمو ذلك املفهوم اخلاطئ الذي يرد
مع بيان أن من تكاليفها . وهي أهنا جمرد لفظ عار من كل تكليف

مواالة املؤمنني والرباءة من الكافرين، وحتكيم شريعة اهللا واتباع ما 
                              

  .بتصريف) ٤٣٥ – ٤١٧(الوالء والرباء  (١)



  

  ٧١اءالوالء والرب

أنزله اهللا والكفر باآلهلة املزيفة واألرباب املتعددة من العرف واهلوى 
  .اهللاوالعادات واملتأهلني الذي يشرعون للناس بغري ما أنزل 

تصحيح مفهوم العبادة وأنه مفهوم شامل كامـل ولـيس    -٢
جمرد شعائر تؤدي بينما نظام احلياة واملمات قـائم علـى منـاهج    
وضعها البشر تفصل بني الدين والدولة، وبني الـدين والعالقـات   

 .االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية

  :اىلقال تع. فالعبادة هي عقيدة وشريعة ونظام حياة
 قُلْ إِنَّ َصلَاِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني *

سورة األنعام، [ لَا َشرِيَك لَُه َوبِذَِلَك أُِمْرُت َوأََنا أَوَّلُ الُْمْسِلِمَني
  ].١٦٣ - ١٦٢: اآلية

ألن هـذا هـو   : تربية اجليل على مناهج الكتاب والسنة -٣
  .الذي به ترجع األمة إىل رهبا ودينها الطريق الصحيح

طرد آثار الغزو الفكري وذلك بتعرية اجلاهلية احلديثـة،   -٤
ومتزيق زيفها وهبرجتها فتبني احنرافاهتا مع إجياد البديل اإلسـالمي  

  .الصحيح
تعميق قضية والء املسلم للمسلم وانتمائه إلخوانه املؤمنني  -٥

مية وعرقية ووطنية وعامليـة  فقط، وخلع الوالءات اجلاهلية من قو
وغريها فاملسلم أخو املسلم يف أي بقعة كانت، دار اإلسالم هي دار 

  .كل مسلم يف مجيع أحناء األرض
فـإن  . ومن تارخينا ما يشهد بكل جالء على أمهية هذه القضية
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فقـال  ". وامعتصـماه : "امرأة مسلمة أهينت بعمورية فاسـتغاثت 
سلمة وجهز اجليوش وفـتح عموريـة   لبيك أيتها املرأة امل: املعتصم

ونصر املرأة املؤمنة، ومل يقل إهنا يف وطن وأنا يف وطن بل انطلق من 
كل األمة املسلمة أمانة يف عنقه وهو . واقع مسؤوليته كخليفة مسلم
  .مسؤول عنها يوم يلقى اهللا

ومن هنا فإن نصرة املسلمني املضطهدين يف كل بقعة من بقاع 
ويكون واجب املـؤمن ـ   . ه هذه العقيدةاألرض أمر واجب تفرض

حينئذ ـ حمبة هؤالء املسلمني ومناصرهتم باليد واللسـان واملـال    
  .والنصرة يف كل موطن ومناسبة

تعميق قضية املعاداة والرباءة من أعداء اهللا الكفار منـهم   -٦
وإنه ال جيتمع إميان يف قلب مـع  . واملنافقني واملرتدين. واملشركني

لَا َتجُِد قَْوًما ُيْؤِمُنـونَ بِاللَّـِه   : ه كما قال تعاىلحب الكفر وأهل
َوالَْيْومِ الَْآِخرِ ُيَوادُّونَ َمْن َحادَّ اللََّه َوَرُسولَُه َولَْو كَاُنوا َآَباَءُهْم أَْو 

  ].٢٢: سورة اجملادلة، اآلية[ أَْبَناَءُهْم أَْو إِْخَواَنُهْم أَْو َعِشَريَتُهْم
ملسلم عن كل وضع وفكر خيالف كتـاب  واحلرص على متييز ا

  .اهللا وسنة رسوله 
التأكيد على قضية عداوة أولياء الشيطان ألولياء الرمحن،  -٧

فإن هذه العداوة قائمة منذ آدم عليه السـالم إىل قيـام السـاعة    
فاحلزبان ال يلتقيان أبدا ألن حزب اهللا يريد دعوة الناس إىل عبـادة  

ناس إىل عبادة الطـاغوت وطاعتـه،   اهللا، وحزب الشيطان يدعو ال
  .وقتال املؤمنني لصدهم عن دينهم
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     َولَا َيَزالُونَ ُيقَاِتلُوَنكُْم َحتَّـى َيـُردُّوكُْم َعـْن ِديـنِكُْم إِِن
  ].٢١٧: سورة البقرة، اآلية[ اْسَتطَاُعوا
بعث األمل وتقويته يف النفوس بقرب نصر اهللا كما قـال   -٨
  :»يا مسلم هذا : نهم حىت يقول احلجرلتقاتلن اليهود فلتقتل

  .)١(»يهودي فتعال فاقتله
* * * * *  
  اخلامتة

  :أمحد اهللا الذي بنعمته تتم الصاحلات وبعد
فإن طريق اخلالص من هذا اهلوان والتبعية اليت أصيبت هبا أمتنا 

هو عبادة وصالة، ... هو اإلسالم وال شيء غريه أجل فهو دين اهللا
  .عة وهو جتربة تارخيية واقعية ثابتة سامقةإميان وعمل عقيدة وشري

وهو حلول وإصالح وبناء، وعمل، وتعمري، وجهاد متواصـل  
  .يقوم جبهد اإلنسان املؤمن

ومن مث العامل اإلسالمي ـ ال يرجع إليه عزه  ... واإلسالم اآلن
وجمده إال برجال، وتضحيات غالية، وجيل حيمله، وجمتمع يقيمـه،  

  .سبيله، وال تتاجر بهودولة حتميه وجتاهد يف 
أسأل اهللا سبحانه وتعاىل ـ أن يأخذ بأيدي املسلمني مجيعا إىل  

  .سبيل مرضاته، وأن ينقذهم مما هم فيه إنه على كل شيء قدير

                              
  ).٤٣٧ – ٤٧٥(رباء الوالء وال (١)
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وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني، وصـلى اهللا وسـلم   
  .وبارك على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني

  
 


