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 سرية املؤلف
 

ىو الشيخ العالمة أبو عبد هللا ٞبود بن عبد هللا بن عقالء بن دمحم بن علي بن عقالء 
ىػ كنشأ ُب بلدة الشقة من ُّْٔالشعييب ا٣بالدم من آؿ جناح من بِب خالد، كلد سنة 

أعماؿ بريدة، كعندما بلغ السابعة من عمره كف بصره بسبب مرض ا١بدرم، كعلى الرغم 
من ذلك كاصل دراستو ُب الكتَّاب، ككاف لوالده جهده كبّب ُب تنشئتو كتعليمو، كقد حفظ 

ارؾ العمرم، القرآف كعمره ٟبسة عشر عامان ُب الكتَّاب أيضان على يد الشيخ عبد هللا بن مب
ىػ إبشارة من كالده، فبدأ بتلقي العلـو ٍُّٕٔب رحل إذل الرايض لطلب العلم كذلك ُب سنة 

، ٍب انتقل إذل  على فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن إبراىيم آؿ الشيخ، أخذ عنو مبادلء العلـو
شٌب  ىػ، فالزمو كأكثر من األخذ عنو ُب٠ُّٖٔباحة الشيخ دمحم بن إبراىيم آؿ الشيخ سنة 

فنوف العلم، كقد تتلمذ على عدة مشايخ غّب ىؤالء منهم فضيلة الشيخ إبراىيم بن سليماف 
كفضيلة الشيخ سعود بن رشود كفضيلة الشيخ عبد هللا بن دمحم ابن ٞبيد كفضيلة الشيخ عبد 

  العزيز بن رشيد كغّبىم.
 

لعزيز بن ابز رٞبو كبعد أف فتحت كلية الشريعة ابلرايض أخذ فيها عن ٠باحة الشيخ عبد ا
هللا، كعلى الشيخ دمحم األمْب الشنقيطي فالزمو حٌب ُب بيتو فأخذ عنو ا٤بنطق كأصوؿ الفقو 

ىػ ٚبرج من كلية الشريعة كعْب ُب نفس السنة مدرسان ُب ا٤بعهد ُّٕٔكالتفسّب، كُب سنة 
ى مدل ىػ عْب مدرسان ُب كلية الشريعة، كتوذل فيها علُّٖٕالعلمي ابلرايض، كُب عاـ 

أربعْب سنة تدريس ا٢بديث كالفقو كأصوؿ الفقو، كالتوحيد كالنحو كالتفسّب، ٍب ترقى خال٥با 
حٌب كصل إذل درجة أستاذ كلشيخنا ٕبوث كمؤلفات عدة، منها: اإلمامة العظمى، كالرباىْب 

ليف  ا٤بتظاىرة ُب حتمية اإلٲباف ابهلل كالدار اآلخرة، كشرح جزء من بلوغ ا٤براـ، كشارؾ ُب أت
كتاب تسهيل الوصوؿ إذل علم األصوؿ ا٤بقرر ُب ا١بامعة اإلسالمية، كىذا البحث ا٤ببارؾ " 
القوؿ ا٤بختار ُب حكم االستعانة ابلكفار " كلو فتاكل كمذكرات كثّبة متفرقة متداكلة، 
تتضمن الوقوؼ ضد التيارات ا٤بنحرفة كا٤ببتدعة، منها ُب التصوير كالتحذير من ا٢بفالت 

ة، كاألعياد ا٤ببتدعة كقيادة ا٤برأة السيارة كغّبىا، كمنها تزكيات للعلماء كا٤بصلحْب، الغنائي
فجزاه هللا خّبان من ٦باىد صادؽ، كقد ٚبرج على يده ثلة غفّبة من العلماء كاألساتذة 
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كالوزراء، منهم معارل الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الَبكي كزير الشؤكف اإلسالمية، كمعارل 
تور عبد هللا بن دمحم بن إبراىيم آؿ الشيخ كزير العدؿ، كفضيلة الشيخ الدكتور صاحل بن الدك

فوزاف الفوزاف عضو ىيئة كبار العلماء، كفضيلة الشيخ اجملاىد سلماف بن فهد العودة، 
كفضيلة الشيخ اجملاىد علي بن خضّب ا٣بضّب، كفضيلة الشيخ قاضي ٛبييز عبد الرٞبن بن 

لة الشيخ قاضي ٛبييز عبد الرٞبن بن سليماف ا١بارهللا، كفضيلة الشيخ صاحل ا١برب، كفضي
قاضي ٛبييز عبد الرٞبن بن عبد العزيز الًكليًٌة، كفضيلة الشيخ قاضي ٛبييز عبد الرٞبن بن 
غيث، كفضيلة الشيخ عبد الرٞبن بن عبد هللا العجالف رئيس ٧باكم منطقة القصيم، كفضيلة 

س ٧باكم الرايض، كفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الرٞبن الشيخ سليماف ابن مهنا رئي
السعيد الرئيس العاـ ٥بيئات األمر اب٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر كرئيس ىيئة التحقيق كاالدعاء 
العاـ فضيلة الشيخ دمحم بن مهوس، كفضيلة الشيخ الدكتور عبد هللا الغنيماف، كفضيلة الشيخ 

كفضيلة الشيخ إبراىيم بن داكد ككيل كزارة الداخلية، ك٩بن  ٞبد بن فرايف ككيل كزارة العدؿ،
أشرؼ على رسائلهم العلمية سواء ُب الدكتوراه أك ا٤باجستّب: الدكتور دمحم عبد هللا السكاكر، 
كالدكتور عبد هللا بن صاحل ا٤بشيقح، كالدكتور عبد هللا بن سليماف ا١باسر، كالدكتور صاحل 

دكتور دمحم بن الحم، كالدكتور عبد العزيز بن صاحل ا١بوعي، بن عبد الرٞبن احمليميد، كال
كالدكتور انصر السعوم، كالدكتور خليفة ا٣بليفة، كالدكتور إبراىيم ابن دمحم الدكسرم كغّبىم  

  كثّب، فجزاه هللا خّب ا١بزاء كنفع هللا بعلمو كختم لو ٖبّب.
 

  كصلى هللا على نبينا دمحم كعلى آلو كصحبو كسلم أٝبعْب.
 

 ىػَُِْ/ِ/ُٓ
 ألحد تالمذتو
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 املقدمة
ا٢بمد هلل رب العا٤بْب، كالعاقبة للمتقْب كال عدكاف إال على الظا٤بْب، كأشهد أف ال إلو إال هللا 
كحده ال شريك لو، إلو األكلْب كاآلخرين، كأشهد أف دمحمان عبده كرسولو صلى هللا عليو كعلى 

 آلو كأصحابو كأتباعو أٝبعْب. سائر إخوانو من النبيْب كا٤برسلْب كعلى
 

 أما بعد:
 

فإف هللا سبحانو كتعاذل ٤با أراد أبىل األرض خّبان أرسل إليهم دمحمان ملسو هيلع هللا ىلص اب٥بدل كدين ا٢بق 
كأمره أف يبلغ ىذا الدين ألمتو، فقاـ صلوات هللا كسالمو عليو هبذا األمر أًب قياـ فما ترؾ 

عليو كأمرىم بو كبْب ٥بم أسباب الوصوؿ إليو، كما ترؾ شران إال  خّبان كصالحان إال دؿ األمة
كحذر األمة منو كهناىم عنو كبْب ٥بم الطرؽ ا٤بوصلة إليو ليجتنبوه، فما توُب عليو الصالة 
كالسالـ إال كقد بْب ألمتو كل ما ٙبتاج إليو كيصلحها ُب دنياىا كأخراىا. قاؿ تعاذل: }اليـو 

[. كقاؿ عليو ُعليكم نعمٍب كرضيت لكم اإلسالـ دينان{ ] أكملت لكم دينكم كأٛبمت
[. ِالصالة كالسالـ: " تركتكم على البيضاء ليلها كنهارىا ال يزيغ عنها بعدم إال ىالك " ]

كقاؿ أبو ذر هنع هللا يضر: " ما توَب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كطائر يقلب جناحيو ُب ا٥بواء إال كذكر لنا منو 
  [.ّ]علمان " 

كإف ٩با حذر منو عليو الصالة كالسالـ كهنى عنو ُب آخر حياتو كُب مرض موتو صلى هللا 
عليو كسلم إقامة اليهود كالنصارل كا٤بشركْب ُب جزيرة العرب كاستعانة ا٤بسلمْب ابلكفار ُب 

إذل  القتاؿ كُب غّبه، كا٤بستقرلء لكتاب هللا العزيز ٯبد فيو النصوص الكثّبة ُب ٙبرًن الركوف
الكفار كمواالهتم كاالستعانة هبم، ككذلك ُب سنة النيب ملسو هيلع هللا ىلص نصوص كثّبة متظافرة تنهى هنيان 
مؤكدان عن إقامة اليهود كالنصارل كا٤بشركْب ُب جزيرة العرب، كعن االستعانة ابلكفار كالركوف 

يحْب كا٤بسانيد كالسنن كغّبىا كما إليهم كمواالهتم كذلك، كىذا اثبت عنو ملسو هيلع هللا ىلص ُب الصح
_______________________________________ 

 . ّ[ سورة ا٤بائدة، آية ُ]
(، كمالك ُب ا٤بوطأ ُب القدر، ابب النهي عن القوؿ ابلقدر بالغان ّٖٕٔ(، كالَبمذم ُب ا٤بناقب )ّْ[ ركاه ابن ماجو ُب ا٤بقدمة، رقم )ِ]

 بسند صحيح.  ٔٗ/ُ ( تنوير ا٢بوالك، كا٢باكمّرقم )
، كقاؿ رجالو رجاؿ الصحيح، كالطرباين ُب الكبّب ِْٔ/ٖ( كأكرده ا٥بيثمي ُب ٦بمع الزكائد َِْٕٔك  َِّٗٗ[ ركاه أٞبد برقم )ّ]
 ( إبسناد جيد.ُْٕٔرقم ) ُٔٔ/ِ
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الٍب تدعي  -ستقف عليو إف شاء هللا ُب أثناء ىذا البحث، ك٤با رأيت بعض ا٢بكومات 
زيرة العربية قد ٘باىلت مدلوؿ ىذه النصوص فسهلت الطريق لدخوؿ ُب ا١ب -اإلسالـ 

اليهود كالنصارل إذل ا١بزيرة كمكنتهم من اإلقامة فيها كتكديس ترساانت أسلحتهم ا٤بتنوعة 
فيها إلرىاب ا٤بسلمْب كهتديد استقرار الشعوب العربية ا٤بسلمة كمهاٝبتهم ابألسلحة الفتاكة 

العسكرية عليهم من كقت آلخر... رأيت لزامان عليَّ أف أبْب كاستمرار ا٥بجمات كالضرابت 
ىذه ا٢بقيقة كفق ما يفهم من كتاب هللا كسنة رسولو عليو الصالة كالسالـ فكتبت ىذا 
البحث ا٤بختصر كضمنتو بعضان من النصوص الواردة ُب القرآف الكرًن كُب السنة ا٤بطهرة ُب 

ماء األمة الذين أدكا األمانة ككفوا ابلعهود الٍب ىذا الشأف كما ذكرت فيو ٝبلة من أقواؿ عل
 أخذىا هللا عليهم فجزاىم هللا عن اإلسالـ كا٤بسلمْب خّبان.

 
كلقد عزمت على كتابة ىذا البحث إبراءان للذمة كأداءان لألمانة كاتقاءان للوعيد الذم تضمنو 

ما بيناه للناس ُب  قولو تعاذل: }إف الذين يكتموف ما أنزلنا من البينات كا٥بدل من بعد
  [.ْالكتاب أكلئك يلعنهم هللا كيلعنهم الالعنوف{ ]

 
 كهللا أسأؿ أف ينفع بو كٯبعلو خالصان لوجهو الكرًن.

 
 ٞبود بن عبد هللا بن عقالء الشعييب

  األستاذ سابقان ُب كلية الشريعة كأصوؿ الدين
  ُب جامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسالمية / فرع القصيم

 ىػُُْٗاؿ شو  ُٓ
 
 

 

 

 

_______________________________________ 
 .ُٗٓ[ سورة البقرة، آية ْ]
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 متهيد
 

قبل الشركع ُب البحث البد رل من ٛبهيد بْب يديو تعرؼ من خاللو السبب الذم من أجلو 
أكصى عليو الصالة كالسالـ إبجالء اليهود كالنصارل من جزيرة العرب كهنى عن االستعانة 

  ابلكفار.
 

فأقوؿ: أعلم كفقنا هللا كإايؾ أنو منذ أشرؽ نور اإلسالـ ُب ربوع مكة ا٤بكرمة جينَّ جنوف 
أعداء الرسل من يهود كنصارل كمشركْب كمنافقْب فشمَّركا عن سواعدىم حملاربة اإلسالـ 

 نعوت كمعارضتو كقاموا ٕبمالت كالمية استهدفوا فيها شخص النيب ملسو هيلع هللا ىلص حيث نعتوه بشٌبَّ 
الذـ كالعيب كالتنقص ليشوىوا ما جاء بو كينفركا عنو الناس فتارة قالوا ساحر كمرة قالوا شاعر 
كأخرل معلَّم ٦بنوف كقالوا: مفَبو كلكن هللا سبحانو كتعاذل ردَّ عليهم ُب كتابو العزيز كنفى كل 

بكم ٗبجنوف{ ىذه النعوت الكاذبة ا٢باقدة عن نبيو عليو الصالة كالسالـ فقاؿ }كما صاح
[. كقاؿ: }كما علمناه ٔ[ كقاؿ: }فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاىن كال ٦بنوف{ ]ٓ]

[. كقاؿ: }إنو لقوؿ رسوؿ كرًن كما ىو ٕالشعر كما ينبغي لو إف ىو إال ذكر كقرآف مبْب{ ]
[ إذل غّب ذلك من اآلايت الكثّبة الٍب نزه هللا هبا نبيو عن ٖبقوؿ شاعر قليالن ماتؤمنوف{ ]

  تلك النعوت الكاذبة.
 

ك٤با دل تنجح ىذه األساليب ُب صد الناس عن اتباع الرسوؿ عليو الصالة كالسالـ ١بأكا إذل 
إيذاء أصحابو كأتباعو كتسلطوا عليهم ابلتعذيب كاإلىانة كالقتل أحياانن رجاء أف يرجعوا عن 

األساليب انجحة ُب صرؼ ا٤بسلمْب عن  اعتناقهم اإلسالـ كاتباع النيب ملسو هيلع هللا ىلص ك٤با دل تكن ىذه
اتباع نبيهم ملسو هيلع هللا ىلص ١بأ قتلة األنبياء إذل ٧باكلة القضاء على النيب ملسو هيلع هللا ىلص فتارة كضعوا لو السُّم ُب 
الطعاـ كمرة سحركه كأخرل حاكلوا إلقاء حجر عليو من شاىق غّب أف ىذه احملاكالت ا٢باقدة 

 ى هللا نبيو كأطلعو على ىذه احملاكالت الشريرة الٍب استهدفت القضاءابءت ابلفشل حيث ٞب
_______________________________________ 

 .ِِ[ سورة التكوير، آية ٓ]
  .ِٗ[ سورة الطور، آية ٔ]
  .ٗٔ[ سورة يس، آية ٕ]
 .ُْ-َْ[ سورة ا٢باقة، آية ٖ]
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 ل أمرىم كعظم شرىم كتكرر نقضهمعلى النيب كعلى دين اإلسالـ الذم جاء بو ك٤با استفح

للعهود كا٤بواثيق قاكمهم النيب كجرت بينو كبينهم معارؾ عسكرية ىي غزكة بِب قينقاع كبِب 
النضّب كبِب قريظة كغزكة خيرب، كُب كل ىذه ا٤بعارؾ انتصر اإلسالـ، كاهنـز أعداء هللا، 

ود على البقاء فيها كالعمل ُب كعندما فتح هللا على نبيو خيرب صاحل عليو الصالة كالسالـ اليه
أرضها بشطر ما ٱبرج منها كلكنو صيٍلح جعل ا٣بيار فيو للمسلمْب أبف قاؿ عليو الصالة 

[. فمقتضى ىذا الصلح أف للمسلمْب ا٣بيار، فمٌب ٗكالسالـ: " نقركم فيها ما شئنا " ]
ْب صاحل شاءكا أخرجوا اليهود كأهنوا الصلح معهم كىذه الصورة للصلح ىي إحدل صورت

فيهما النيب ملسو هيلع هللا ىلص أعداءه، كاألخرل صٍلحو مع ا٤بشركْب يـو ا٢بديبية كىو صيٍلح ٧بدد بزمن 
معْب ينتهي ابنتهاء ذلك الزمن، أما غّب ىاتْب الصورتْب فلم ٰبصل صيٍلح بْب النيب كبْب 

للمدينة كادع اليهود كىذا الكفار حسب علمي اللهم إال أف يقاؿ إنو عند قدكمو ملسو هيلع هللا ىلص 
صحيح كلكن كادعهم على أال يعتدكا عليو كال يعينوا عليو أحدان مقابل بقائهم ُب قراىم 
كمزارعهم، أما صيٍلح يتضمن تنازؿ ا٤بسلمْب عن شيء من أراضيهم لليهود أك أحد من 

اتلتهم الكفار كتبقى ملك للعدك إذل األبد كيكونوف أصدقاء ٥بم كيعَبفوف هبم كيلغوف مق
  كجهادىم فهذا دل يقع منو ملسو هيلع هللا ىلص حسب ما علمت.

 

جرت ىذه ا٤بعارؾ بْب النيب ملسو هيلع هللا ىلص كبْب اليهود كما جرت بينو كبْب النصارل معارؾ أخرل ىي 
مؤتة كىي غزكة موجهة إذل نصارل العرب كغزكة تبوؾ ا٤بوجهة إذل الرـك النصارل كما ذاؾ إال 

 -اليهود كالنصارل  - ٖبطرىم على اإلسالـ كا٤بسلمْب ٍب جدد األخطبوط لعلمو ملسو هيلع هللا ىلص
صراعهم بعد عهد النبوة فحاكلوا القضاء على ا٣بالفة اإلسالمية اب١بهود الٍب قاـ هبا طاغوهتم 

[ اليهودم فقد آتمركا على أمّب ا٤بؤمنْب عمر بن ا٣بطاب َُكأشقاىم عبد هللا بن سبأ ]
كآتمركا على أمّب ا٤بؤمنْب عثماف بن عفاف فخلعوه من ا٣بالفة كقتلوه، ٍب قتلوا أمّب  فقتلوه،

 ا٤بؤمنْب علي ابن أيب طالب هنع هللا يضر، ٍب فيما بعد ما قاـ بو النصارل الصليبيوف ُب الداخل من
_______________________________________ 

 (.ُُٓٓ(، كمسلم ُب كتاب ا٤بساقاة، رقم )ُِِّرقم )[ ا٢بديث ركاه البخارم ُب كتاب ا٤بزارعة، ٗ]
[ عبد هللا بن سبأ اليهودم، الذم يقاؿ لو: ابن السوداء، رأس الطائفة السبئية، ككانت تقوؿ أبلوىية علي، أصلو من اليمن، كاف َُ]

أنت خلقت األرض كبسطت الرزؽ. قاؿ ابن  يقوؿ: العجب ٩بن يزعم أف عيسى يرجع، ك٤با بويع علي هنع هللا يضر قاـ إليو ابن سبأ فقاؿ لو:
، عقائد ٖٖ/ْ، األعالـ ِْٖ/ِٖىػ. الفتاكل َْحجر: ابن سبأ من غالة الزاندقة، أحسب أف عليان حرقو ابلنار، ىلك قريب سنة 

 .ُْٓ/ُالثالث كالسبعْب فرقة 
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وا هبا التعاكف مع أعداء الدين ضد ا٤بسلمْب ٍب ما قاموا بو من ٞبالت صليبية عسكرية استول
ا٤باضي،  على أجزاء من بالد ا٤بسلمْب حٌب جاءت فتنة االستعمار العسكرم ا٤بباشر ُب القرف

ٍب الغزك الفكرم، ٍب التغريب كالتبعية، ٍب العلمنة، كاليـو يقوموف بنفس الدكر ُب ٧باربة 
د، اإلسالـ كا٤بسلمْب لكن أب٠باء ٨بتلفة كشعارات ٨بدرة ٗبا يسمى ابلنظاـ العا٤بي ا١بدي

كمظلة األمم ا٤بتحدة، كالشرعية الدكلية، كمن تلك األساليب ما يطلقونو على اجملاىدين من 
ألقاب كاألصولية كاإلرىاب كالتطرؼ كالتشدد، فعادكا إذل ا٤بنطقة اإلسالمية أب٠باء مستعارة  
 كالصداقة كمسمى التعاكف أك االستعانة أك إعادة الشرعية، كالواقع أف اليهود كالنصارل من

أخطر أعداء اإلسالـ، كلذا جاء ذمهم كثّبان ُب القرآف الكرًن كالسنة ا٤بطهرة كالتحذير من 
 شركرىم.

 

كُب ا١بملة فإف كل فساد كضالؿ كقع ُب العقيدة اإلسالمية فاليهود كالنصارل كراؤيه، فإذا 
لذم [ كبدعتهم كجدت أف كراءىىا اليهود، ألف ٧بدثها اليهودم اُُأتملت ضاللة ا٣بوارج ]

[ كجدت أف ٧بدثها ىو ابن سبأ، ٠ُِبى نفسو عبد هللا بن سبأ، كإذا أتملت بدعة الرفض ]
[ كجدت أف ٧بدثها يهودم من يهود البصرة يقاؿ لو سوسن ُّكإذا أتملت ضاللة القدرية ]

[ كجدت أف ٧بدثو ميموف بن ديصاف ُٓ[، كإذا أتملت كفر الباطنية ]ُْاليهودم ]
_______________________________________ 

[ ا٣بوارج: كل من خرج على اإلماـ الذم اتفقت ا١بماعة عليو يسمى خارجيان.. كقد اختلفوا ىل علي بن أيب طالب هنع هللا يضر كافر أك ُُ]
  مشرؾ، كأٝبعوا على أف هللا سبحانو كتعاذل يعذب أصحاب الكبائر عذاابن دائمان.

  .ُِّ/ُ، ا٤بلل كالنحل ٖٔمقاالت اإلسالميْب ص
ا تىرحَّم [ ىم الذين يرفضوف إمامة أيب بكر كعمر رضي هللا عنهما كيتربأكف منهما، كيسبوف أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كيتنقصوهنم، ك٤بُِ]

، بذؿ ٖ/ُالسنة على أيب بكرو كعمر زيدي بن علي رفضتو شيعتو، فقاؿ رفضتموين؟ فسموا رافضة، أما من دل يرفضو منهم ٠بي زيداين. منهاج 
 .ٕٖ/ُاجملهود إلثبات مشاهبة الرافضة لليهود 

[ القدرية: ىم من نفا القدر عن هللا سبحانو كتعاذل، كنسبو إذل بِب آدـ خّبه كشره، كاف العبد ىو الذم ٱبلق فعلو، كيطلق القوؿ ُّ]
  ابلقدر على ا٤بعتزلة، على الضد من ا١بربية.

  .ٔٓ/ُا٤بلل كالنحل 
  يهودم: دل أجد لو ترٝبة فيما لدم من ا٤بصادر.[ سوسن الُْ]
ية [ الباطنية: زاندقة ٠بوا بذلك ألهنم يقولوف إف لكل شيء ظاىران كابطنان، ك٥بم أ٠باء غّب ذلك مثل اإل٠باعيلية كالقرامطة كمنهم النصّب ُٓ]

قائم على استباحة احملظورات كإنكار الشرائع  كالدركز، كىم يعتقدكف أف اإللو ال يوصف بوجود كال عدـ كال معلـو كال ٦بهوؿ كمذىبهم
  كإنكار القيامة كغّب ذلك.

 .ِّٖ، الفهرست صُِٖ، الفرؽ بْب الفرؽ صِِٖ/ُا٤بلل كالنحل 
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[ ُٖ[ كجدت أف سند ا١بهم بن صفواف ]ُٕ[، كإذا أتملت بدعة ا١بهمية ]ُٔاليهودم ]
، كحٌب ا٤بذاىب الكفرية [ الذم سحر النيب ملسو هيلع هللا ىلصُٗيتصل بلبيد بن األعصم اليهودم ]

[ كجدتى أف ٧بدثيها اليهود ِِ[ كالقاداينية ]ُِ[ كالبهائية ]َِا٤بعاصرة، مثل الشيوعية ]
[ يهودم، كالقاداينية كالبهائية من صنع ِّكالنصارل، فإف إماـ الشيوعية كارؿ ماركس ]

  ى نشرىا ُب العادل اإلسالمي.الربيطانيْب، أحدثوىا ُب ا٥بند كفارس كدعوا إليها كعملوا عل
كهبذا التمهيد ا٤بختصر تعرؼ األسباب الٍب من أجلها أمران رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إبخراج اليهود 
كالنصارل كا٤بشركْب من جزيرة العرب، كهناان أف نستعْب هبم أك نركن إليهم، كألف االستعانة 

  أكلياء كأصدقاء.هبم تستلـز مواالهتم كالركوف إليهم كاٚباذىم 
_______________________________________ 

ىػ ََُ[ ميموف بن ديصاف: بن داكد القٌداح، رأس الفرقة )ا٤بيمونية( من اإل٠باعيلية، كاف يظهر التشيع كيبطن الزندقة، كلد ٫بو سنة ُٔ]
  ىػ.َُٕكىلك ٫بو سنة 
 .ُّْ/ٕانظر: األعالـ 

جهم بن صفواف، كا١بهمية تطلق أحياانن ٗبعُب عاـ كيقصد هبا نفاة الصفات عامة، كتطلق أحياانن اب٤بعُب [ ا١بهمية: ىم ا٤بنتسبوف إذل ُٕ]
 ا٣باص كيقصد هبا متابعوا ا١بهم بن صفواف ُب آرائو كأٮبها: نفي الصفات، كالقوؿ اب١برب، كالقوؿ بفناء ا١بنة كالنار.

 .ٕٗ/ُا٤بلل كالنحل ، ََِ-ُٗٗ، الفرؽ بْب الفرؽ ّّٖ/ُمقاالت اإلسالميْب 
  [ ا١بهم بن صفواف السمرقندم أبو ٧برز، رأس ا١بهمية.ُٖ]

قاؿ الذىيب: الضاؿ ا٤ببتدع، ىلك ُب زمن صغار التابعْب، كقد زرع شران عظيمان، كاف يقضي ُب عسكر ا٢بارث بن سريج ا٣بارج على أمراء 
 .ُُْ/ِ، األعالـ ِْٔ/ُعتداؿ ىػ، كانظر: ميزاف االُِٖخرساف فقبض عليو نصر بن سيار كقتل سنة 

، كقد جعل لو اليهود ثالثة داننّب ليسحر رسوؿ هللا ُٗ] [ لبيد بن األعصم: اليهودم حليف بِب زريق، كاف أعلم اليهود ابلسحر كالسمـو
  (.ُِٖٗ( كمسلم رقم )َّْٓملسو هيلع هللا ىلص ٤با رجع من صلح ا٢بديبية ففعل، كقصتو مشهورة ُب كتب السنة كالتفسّب. انظر: البخارم رقم )

 (.ّٕٔٓانظر: فتح البارم، كتاب الطب، ابب السحر ٙبت حديث رقم )
[ الشيوعية: مذىب كضعو اليهودم الركسي )كارؿ ماركس( كىو مذىب يقـو على اإل٢باد، كأف ا٤بادة ىي أساس كل شيء، كأف َِ]

لقيم الركحية كا٤بثالية كالتقاليد كا٤بعاين األخالقية، كأنو ال خالق. انظر:  الدين مثل ا٤بخدرات، بل )أفيوف الشعوب(، كىم يٍدعوف إذل تغيّب ا
 .َُٖ-َُٔكيف تعرفهم 

ىػ ٙبت رعاية االستعمار الركسي كاليهودية العا٤بية، كاالستعمار اال٪بليزم، هبدؼ إفساد العقيدة َُِٔ[ البهائية: حركة نشأت سنة ُِ]
 لوؿ كاالٙباد، كالقوؿ ابلتناسخ، كخلود الكائنات...اإلسالمية، كىي حركة قائمة على معتقد ا٢ب

  .ّٔانظر: ا٤بوسوعة ا٤بيسرة ُب األدايف كا٤بذاىب ا٤بعاصرة ص
ـ بتخطيط من االستعمار اال٪بليزم ُب القارة ا٥بندية ككاف من أبرز الشخصيات فيها، مّبزا ََُٗ[ القاداينية: حركة نشأت سنة ِِ]

ي إذل أسرة اشتهرت ٖبيانة الدين، ككاف قد فتحت ٥بم اليهودية ا٤براكز كا٤بدارس كمكنتهم من طبع كتبهم غالـ أٞبد القادايين، ككاف ينتم
  .ّٖٗك٦بالهتم كنشراهتم. انظر: ا٤بوسوعة ا٤بيسرة لألدايف ص

م ـ: فيلسوؼ أ٤باين كاجتماعي كثورم ٧بَبؼ، يهودم ركسي حفيد ا٢باخاـ اليهودم )مردخاُّٖٖ-ُُٖٖ[ كارؿ ماركس: ِّ]
كسيا( ماركس( كاف ا٤بؤسس الرئيسي ٢بركتْب ٝباىّبيتْب ٮبا: االشَباكية كالشيوعية، كلد كنشأ ُب إقليم )ترير( التابع ٤با كاف يعرؼ ابسم )بر 
 ككاف ماركس يعتقد أف االقتصاد ا٢بر يؤدم إذل تراكم الثركة مع إنفاقها بغّب تعقل، كأف ذلك سينشر البؤس بْب بِب البشر، كاف كاتبان 

 .َُٔ، انظر: كيف تعرفهم صْٔ/ِِانظر: ا٤بوسوعة العربية العا٤بية  متعجرفان لو آراء متطرفة.
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قبل الكالـ على حكم إجالء اليهود كالنصارل كا٤بشركْب من جزيرة العرب ال بد من بياف 
  ا١بزيرة العربية كموقعها كحدكدىا كأٮبيتها كالدكؿ الواقعة فيها.

 

 :تعريف اجلزيرة
 

[: " جزر ا٤باء جزران من ابيب ضرب كقتل ا٫بسر كىو رجوعو ُِْب ا٤بصباح ا٤بنّب ] جاء لغة:
  إذل خلف كمنو ا١بزيرة ٠بيت بذلك ال٫بسار ا٤باء عنها ".

 

كا١بزيرة ُب اصطالح ا١بغرافيْب كا٤بؤرخْب كعلماء البلداف: "بقعة من اليابسة ٰبيط  اصطالحان:
 يرة ألف ا٤باء جزر عنها كبقيت ايبسة".هبا ا٤باء من ٝبيع جهاهتا كلذا ٠بيت جز 

 

كجزيرة العرب هبذا التعريف تكوف شبو جزيرة ألف ا٤باء ٰبيط هبا من أغلب جهاهتا ال من 
  ٝبيع جهاهتا كنسبت إذل العرب ألهنا مقرىم منذ كانوا.

 
  فأما موقعها فهي تقع ُب الطرؼ ا١بنويب الغريب من قارة آسيا. موقعها:

 

  حدكدىا:
 

دكدىا فقد أتفق ا٤بؤرخوف كا١بغرافيوف تقريبان على حدكدىا الثالثة الغريب كا١بنويب كأما ح
  كالشرقي كاختلفوا ُب ا٢بد الشمارل اختالفان يقرب من أف يكوف لفظيان.

 

كالذم يتلخص من كالـ ا٤بؤرخْب كا١بغرافيْب ُب ٙبديد ا١بزيرة أهنا ٙبد من الغرب ببحر القلـز 
، كمن ا١بنوب ابلبحر العريب، كمن الشرؽ اب٣بليج العريب )خليج ا٤بعركؼ ابلبحر األٞبر

 البصرة(، كمن الشماؿ ببادية الشاـ.
 

 _______________________________________ 

  ، ابب )ا١بيم مع الزام(.ِٖٔ/ُ، كانظر: النهاية ُب غريب ا٢بديث ّٖ[ ا٤بصباح ا٤بنّب صِْ]
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يرة العرب الٍب ىي من ٕبر القلـز إذل ٕبر البصرة، [ تقي الدين: " جز ِٓقاؿ شيخ اإلسالـ ]
كمن أقصى حجر اليمامة إذل أكائل الشاـ ٕبيث كانت تدخل اليمن ُب دارىم كال تدخل فيها 

  [ .ِٔالشاـ، كُب ىذه األرض كانت العرب حْب البعث كقبلو " أىػ ]
، كمن هتامة [: " ىي من ريف العراؽ إذل عدف طوالن ِٖ[ كاألصمعي ]ِٕقاؿ أبو عبيد ]

 [.ِٗكما كراءىا إذل أطراؼ الشاـ عرضان " أىػ ]
[: " ىي من حفر أيب موسى إذل اليمن طوالن كمن رمل يربين إذل منقطع َّكقاؿ أبو عبيدة ]

  [.ُّالسماكه عرضان " أىػ ]
[: " إ٭با قيل ٥با جزيرة العرب ألف ٕبر ا٢ببش كٕبر فارس كالفرات قد ِّقاؿ ا٣بليل ]

 [.ّّأىػ ] أحاطت هبا "
_______________________________________ 

ىػ ٕبراف، قرأ على أكثر من مائٍب شيخ منهم ُٔٔ[ أبو العباس أٞبد بن عبد ا٢بليم بن عبد السالـ بن تيمية النُّمّبم ا٢براين، كلد سنة ِٓ]
  ىيب كابن كثّب كا٤بزم كابن عبد ا٥بادم كغّبىم من األئمة.كالده كابن عبد الدائم كالتنوخي كغّبىم، كتتلمذ عليو ابن القيم كأكثر منو، كالذ

ارهبما قاؿ الشوكاين: " كأقوؿ: أان ال أعلم بعد ابن حـز مثلو )يعِب ابن تيمية( كما أظنو ٠بح الزماف ما بْب عصر الرجلْب ٗبن شاهبهما أك يق
ة كرد، منها: منهاج السنة، كدرء تعارض العقل كالنقل، كلشيخ اإلسالـ قريب السبعمائة مؤلف بْب رسالة ككتاب كفتول كقاعد " اىػ.

، الزايرات للقاضي ّانظر: العقود الدرية البن عبد ا٥بادم ص  ىػ.ِٖٕكا١بواب الصحيح ٤بن بدؿ دين ا٤بسيح كغّبىا، توُب رٞبو هللا سنة 
  .ِٖ، البدر الطالع صِّ/ُ(، مقدمة ٧بقق الصاـر ا٤بسلوؿ، التأصيل لبكر أبو زيد َٗرقم ) ْٗنور الدين الصا٢بي ص

 .َْٔ/ُ[ اقتضاء الصراط ا٤بستقيم ِٔ]
ىػ، ٠بع من ٰبٓب بن سعيد كابن عيينة كابن ا٤ببارؾ ُٕٓ[ القاسم بن سالـٌ ا٥بركم األزدم أبو عبيد اإلماـ ا٢بافظ اجملتهد كلد سنة ِٕ]

  كغّبىم، كعنو ابن أيب الدنيا كأٞبد بن يوسف كغّبىم.
وؿ: أبو عبيد ٩بن يزداد عندان كل يـو خّبان اىػ. لو تصانيف كثّبة منها األمواؿ كغريب ا٢بديث كغّبىا. توُب رٞبو ككاف أٞبد بن حنبل يق

 .َْٗ/َُ، سّب أعالـ النبالء ُٕٔ/ٓاألعالـ للزركلي  ىػ.ِِْهللا سنة 
ساف العرب كحجة األدب، كلد سنة [ أبو سعيد عبد ا٤بلك بن قيريب بن عبد ا٤بلك األصمعي البصرم اإلماـ العالمة ا٢بافظ لِٖ]

ىػ، ٠بع من أيب عمرك بن العالء كسليماف التيمي كآخركف كعنو أبو عبيد كابن معْب كآخركف، ركل لو البخارم تعليقان بعد حديث ُِِ
  ىػ.ُِٔ( من كتاب الرقاؽ، لو كتاب )اإلبل( ك )األضداد( كغّبىا. توُب رٞبو هللا سنة ْٕٗٔ)

 .ُٕٓ/َُالـ النبالء ، سّب أعُِٔ/ْاألعالـ 
  .ُٕٕ/ُ[ أحكاـ أىل الذمة ِٗ]
ىػ ابلبصرة، ركل عن ىشاـ بن عركة كأيب عمرك بن العالء كعنو َُُ[ مىٍعمىٍر بن ا٤بثُب التيمي ابلوالء، النحوم صاحب اللغة، كلد سنة َّ]

ا٣بوارج، عٌد الندًن من تصانيفو مائة كعشرة كتب  أبو عبيد كعمر بن شٌبو كآخركف، كقاؿ الدارقطِب: ال أبس بو إال أنو يتهم بشيء من رأم
 .ِِٕ/ٕ، األعالـ ُٓٓ/ْ، ميزاف االعتداؿ َِٓ/ٓهتذيب التهذيب  ىػ.َِٗمنها )اإلنساف( كغّبىا. توُب رٞبو هللا ابلبصرة سنة 

  .ُٕٕ/ُ[ أحكاـ أىل الذمة ُّ]
لعربية كمنشىء علم العىركض، كاف رأسان ُب لساف العرب، دينان [ أبو عبد الرٞبن ا٣بليل بن أٞبد الفراىيدم البصرم اإلماـ صاحب اِّ]

ىػ، ٠بع من أيوب السختياين كعاصم األحوؿ كآخركف كعنو سيبويو كاألصمعي كآخركف، لو كتاب )العْب( دل يكملو ََُكرعان كلد سنة 
 . ِٕٓ/ُذرات الذىب ، شِْٗ/ٕسّب أعالـ النبالء  ىػ.َُٕكلكن العلماء يغرفوف من ٕبره، توُب رٞبو هللا سنة 

 .ُٕٕ/ُ[ أحكاـ أىل الذمة ّّ]
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كقاؿ ٠باحة الشيخ العالمة بكر أبو زيد: " حدكد ا١بزيرة العربية غرابن ٕبر القلـز كالقلـز مدينو 
على طرفو الشمارل كىو ا٤بعركؼ ابسم البحر األٞبر، كٰبدىا جنوابن ٕبر العرب كيقاؿ ٕبر 

لعريب( كالتحديد من ىذه ا١بهات الثالث ابألٕبر اليمن، كشرقان خليج البصرة )ا٣بليج ا
ا٤بذكورة ٧بل اتفاؽ بْب احملدثْب كالفقهاء كا٤بؤرخْب كا١بغرافيْب كغّبىم ا٢بد الشمارل ٰبدىا 
مشاالن ساحل البحر األٞبر الشرقي كما على ماسامتو شرقان من مشارؼ الشاـ كأطرافو )األردف 

 [.ّْكا٢بد غّب داخل ُب احملدكد ىنا " أىػ ]حاليان( كمنقطع السماكة من ريف العراؽ 
 

كاب١بملة فا١بزيرة العربية ىي قاعدة اإلسالـ كا٤بسلمْب كمنطلقو العريق كىي أكذل البالد أبف 
تكوف خالصة لإلسالـ كا٤بسلمْب طاىرة من رجس اليهود كالنصارل. أبم مسمى جاؤكا 

جاء التحذير من الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص بتطهّب إليها سواء مسمى اإلعانة أك الدفاع أك اإلقامة، كلذا 
  ا١بزيرة العربية منهم.

 

قاؿ ٩بليو عفا هللا عنو: كالعجب ٩با ذىب إليو بعض العلماء من أف ا٤براد ٔبزيرة العرب الٍب 
كرد ذكرىا ُب األحاديث ىي ا٢بجاز فقط حيث خصصوا ا٢بكم إبجالء اليهود كالنصارل 

أف ا٢بجاز ال ينطبق عليو تعريف ا١بزيرة ألف ا١بزيرة جزء من  كا٤بشركْب من ا٢بجاز مع
اليابسة ٰبيط بو ا٤باء من ٝبيع جهاتو أك من أغلبها كا٢بجاز ال ٰبيط بو ا٤باء من ٝبيع جهاتو 
كال من أغلبو كإ٭با ٰبده من جهة كاحدة كىي ا١بهة الغربية فكيف يطلق عليو الرسوؿ صلى 

األحاديث الكثّبة، كقد ٕبثت عن دليل ٱبص ا٢بجاز هبذه  هللا عليو كسلم جزيرة العرب ُب
التسمية فلم أجد سول أمرين استدؿ هبما القائلوف أبف ا٢بجاز ىي جزيرة العرب، كٮبا 
دليالف ال يوصالف إذل ا٤بدعى، أما األكؿ فقالوا إنو كرد عنو ملسو هيلع هللا ىلص ُب أكثر من حديث قولو: " 

[، كأما الثاين: فإهنم قالوا إف ا٢بكَّاـ كبعض العلماء تركوا ّٓ] أخرجوا اليهود من ا٢بجاز "
  اليهود ُب اليمن كتيماء فلو كانت ىذه األماكن من ا١بزيرة ٤با تركوا اليهود فيها.

 
 _______________________________________ 

 .ّٓ[ خصائص ا١بزيرة العربية صّْ]
، قاؿ ا٥بيثمي: ُٓٗ/ُمن طرؽ كسكت عنو، كأٞبد  ٕٓ/ْكالبخارم ُب التاريخ الكبّب ، َّٔ/ِ[ أخرجو الدارمي ُب كتاب السّب ّٓ]

  ركاه أٞبد إبسنادين كرجاؿ طريقْب منها ثقات متصل إسنادٮبا.
 (.ُُِّ، انظر: سلسلة األحاديث الصحيحة رقم )ِّٓ/ٓاجملمع 
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  اجلواب عن هذين الدليلني:
رجوا اليهود من ا٢بجاز كىو ال يتناَب مع قولو ملسو هيلع هللا ىلص: أخرجوىم فإنو قولو ملسو هيلع هللا ىلص أخ أما األكؿ:

[ ألف ا٢بجاز جزء من جزيرة العرب كمعلـو أنو قد تقرر ُب علم ّٔمن جزيرة العرب ]
األصوؿ أف ذكر بعض أفراد العاـ أك أجزاء الكل ال ٱبلو من أحد أمرين: إما أف يكوف ذكر 

لكل ٨بالفان ٢بكم العاـ أك الكل أك موافقان لو، فإف كاف موافقان لو بعض أفراد العاـ أك أجزاء ا
فهو مؤكد لو غّب معارض لو كما ُب ذكر إجالء اليهود من ا٢بجاز فإنو موافق لقولو: " 

[ غّب معارض لو ألف ا٢بجاز من جزيرة ّٕأخرجوا اليهود كالنصارل من جزيرة العرب " ]
ـ أك أجزاء الكل ٨بالفان ٢بكم العاـ أك الكل فهو العرب ، كإف كاف ذكر بعض أفراد العا

  ٨بصص لو غّب انسخ لو.
 

أما استدال٥بم بَبؾ بعض ا٢بكَّاـ كالعلماء لليهود ُب تيماء كاليمن فا١بواب عنو أف  اثنيان:
يقاؿ: أكالن: قد يكوف لَبكهم لليهود ُب اليمن كغّبه مربر يقتضي ذلك أبف يكوف تركهم ُب 

إجالئهم فيو مصلحة لإلسالـ كا٤بسلمْب تربوا على مفسدة بقائهم. اثنيان:  ىذه األماكن كعدـ
  كقد يكونوف غّب قادرين على إجالئهم.

 

[ ُب كتاب ا١بهاد من كتاب سبل السالـ ٥بذا فقاؿ رٞبو ّٖكقد تعرض اإلماـ الصنعاين ]
ل األدايف غّب هللا: " قلت: ال ٱبفى أف األحاديث ا٤باضية فيها األمر إبخراج من ذكر من أى

[ ّٗدين اإلسالـ من جزيرة العرب كا٢بجاز بعض جزيرة العرب ككرد ُب حديث أيب عبيدة ]
األمر إبخراجهم من ا٢بجاز كىو بعض مسمى جزيرة العرب كا٢بكم على بعض مسمياهتا 
ٕبكم ال يعارض ا٢بكم عليها كلها بذلك ا٢بكم كما قرر ُب األصوؿ أف ا٢بكم على بعض 

  [.َْال ٱبصص العاـ ]أفراد العاـ 
_______________________________________ 

  .ُٔ[ متفق عليو بلفظ: " أخرجوا ا٤بشركْب من جزيرة العرب " كسيأٌب ٚبرٯبو صّٔ]
 .ُٔ[ متفق عليو بلفظ " أخرجوا ا٤بشركْب من جزيرة العرب " كسيأٌب ٚبرٯبو صّٕ]
ىػ َُٗٗصالح ا٢بسِب الكحالين ٍب الصنعاين ا٤بعركؼ كأسالفو ابألمّب. كلد سنة [ أبو إبراىيم عز الدين دمحم بن إ٠باعيل بن ّٖ]

بكحالف، كنشأ بصنعاء ٦بتهد من بيت اإلمامة ُب اليمن، أصيب ٗبحن كثّبة من ا١بهالء كالعواـ، لو ٫بو مائة مؤلف منها: سبل السالـ، 
 .ّٖ/ٔ، األعالـ ُِّ/ِبدر الطالع ال  ىػ.ُُِٖكتطهّب االعتقاد كغّبىا. توُب بصنعاء رٞبو هللا سنة 

 .ُِ[ سبق ٚبرٯبو صّٗ]
 .ِّّ[ انظر: إرشاد الفحوؿ للشوكاين صَْ]
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كىذا نظّبه، كليست جزيرة العرب من ألفاظ العمـو كما كىم فيو ٝباعة من العلماء كغاية ما 
أفاده حديث أيب عبيدة زايدة التأكيد من إخراجهم من ا٢بجاز ألنو أدخل إخراجهم من 

جاز ٙبت األمر إبخراجهم من جزيرة العرب، ٍب أفرد ابألمر زايدة أتكيد ال أنو ٚبصيص أك ا٢ب
 [.ُْنسخ كيف كقد كاف آخر كالمو ملسو هيلع هللا ىلص: " أخرجوا ا٤بشركْب من جزيرة العرب " ]

[ من حديث مالك عن إ٠باعيل بن أيب حكيم أنو ٠بع عمر بن عبد ِْكأخرج البيهقي ]
قوؿ: " بلغِب أنو كاف آخر ما تكلم بو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ: قاتل هللا اليهود [ يّْالعزيز ]

  [.ْْكالنصارل اٚبذكا قبور أنبيائهم مساجد ال يبقْب ديناف أبرض العرب " ]
[: إنو ال يعلم أحدان أجالىم من اليمن فليس ترؾ إجالئهم بدليل ْٓكأما قوؿ الشافعي ]

رؾ ذلك كثّبة، كقد ترؾ أبو بكر هنع هللا يضر إجالء أىل ا٢بجاز مع االتفاؽ على فإف أعذار من ت
كجوب إجالئهم لشغلو ٔبهاد أىل الردة كدل يكن ذلك دليالن على أهنم ال ٯبلوف بل أجالىم 

ناران أك عدلو عمر هنع هللا يضر، كأما القوؿ أبنو ملسو هيلع هللا ىلص أقرىم ُب اليمن بقولو ٤بعاذ: " خذ من كل حادل دي
 [ْٔمعافراين "]

 _______________________________________ 
  .ُٔ[ سيأٌب ٚبرٯبو صُْ]
ىػ ك٠بع من أيب ا٢بسْب العلوم كأيب ّْٖ[ أٞبد بن ا٢بسْب بن علي بن عبد هللا البيهقي النيسابورم ا٢بافظ الكبّب األصورل كلد سنة ِْ]

عنو كلده إ٠باعيل كزاىر بن طاىر كعبد ا١ببار ا٣بورم كغّبىم. قاؿ ا١بويِب: ما من شافعي إال طاىر الزايدم كا٢بكم بن فورؾ كغّبىم، ك 
 ىػ.ْٖٓكللشافعي فضل عليو غّب البيهقي... اخل. لو األ٠باء كالصفات كشعب اإلٲباف كاالعتقاد كغّبىا، توُب رٞبو هللا تعاذل سنة 

 .ُُٔ/ُ، األعالـ ٖ/ْطبقات السبكي 
بن عبد العزيز أمّب ا٤بؤمنْب حقان، اإلماـ ا٢بافظ اجملتهد، ابن مركاف بن ا٢بكم بن العاص القرشي األموم، أشج بِب  [ أبو حفص عمرّْ]

ىػ، ٠بع من عبد هللا بن جعفر كالسائب بن يزيد كأنس بن مالك كغّبىم، كعنو الزىرم كٰبٓب بن ُٔأمية، كلد ٕبلواف قرية ُب مصر سنة 
قاؿ الليث: ٤با كرل عمر بن عبد العزيز بدأ بلحمتو كأىل بيتو فأخذ ما أبيديهم ك٠بى أموا٥بم مظادل، ككاف  سعيد كرجاء بن حيوة كغّبىم،

ىػ كقد توذل ا٣بالفة سنتْب َُُيقوؿ: إف ا٥بديًٌة كانت لرسوؿ هللا صلى هلل عليو كسلم كىي لنا اليـو رشوة، توَب رٞبو هللا مسمومان سنة 
 .ُُْ/ٓ، سّب أعالـ النبالء ِِٖصاتريخ ا٣بلفاء  كنصف تقريبان.

، كمالك ُب ا٤بوطأ من كتاب ُْْ/َُ(، كأٞبد ُب ا٤بسند عن عائشة َُٕٖٓرقم ) َّٓ/ٗ[ أخرجو البيهقي ُب السنن الكربل ْْ]
 ( موصوالن بنحوه كىو صحيح على شرط الشيخْب.ِِٕرقم ) َُٕ، كأبو عبيد ُب كتاب األمواؿ صٖٖ/ّا١بامع تنوير ا٢بوالك 

ىػ، ٠بع من مالك بن َُٓبو عبد هللا دمحم بن إدريس بن العباس بن ىاشم ا٤بطليب، إليو نسبة الشافعية، كلد ُب غزة بفلسطْب سنة [ أْٓ]
أنس كإبراىيم بن سعد كمسلم بن خالد كغّبىم، كعنو أٞبد بن حنبل كسليماف بن داكد كأبو ثور كالبويطي كغّبىم، حفظ ا٤بوطأ كعرضو 

لم بن خالد ابلفتول كىو ابن عشرين سنة أك دكهنا ككاف ذا ذكاء مفرط، لو كتاب األـ ٝبعو البويطي، كا٤بسند على مالك، أذف لو مس
. َِ/ٓ، هتذيب التهذيب ُّٔ/ُ، تذكرة ا٢بفاظ ِٔ/ٔاألعالـ  ىػ.َِْكفضائل قريش كالسنن كغّبىا توُب ُب مصر رٞبو هللا سنة 

(، كالَبمذم ُب كتاب الزكاة َّّٖ(، كابو داكد ُب كتاب ا٣براج كاإلمارة كالفيء رقم )َِْٓ[ أخرجو النسائي ُب كتاب الزكاة رقم )ْٔ]
  (.ٕٓٗانظر: إركاء الغليل رقم ) (، كقاؿ: ىذا حديث حسن، كىو كما قاؿ.ِّٔرقم )
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فهذا كاف قبل أمره ملسو هيلع هللا ىلص إبخراجهم فإنو كاف عند كفاتو كما عرفت، فا٢بق كجوب إجالئهم 
ن لوضوح دليلو، ككذا القوؿ أبف تقريرىم ُب اليمن قد صار إٝباعان سكوتيان ال ينهض من اليم

على دفع األحاديث فإف السكوت من العلماء على أمر كقع من اآلحاد أك من خليفة أك 
غّبه من فعل ٧بظور أك ترؾ كاجب ال يدؿ على جواز ما كقع كال على جواز ما ترؾ فإنو إف  

ركان ٤بنكر كسكتوا دل يدؿ سكوهتم على أنو ليس ٗبنكر ٤با علم من أف كاف الواقع فعالن أك ت
مراتب اإلنكار ثالث ابليد أك اللساف أك القلب، كانتفاء اإلنكار ابليد كاللساف ال يدؿ على 
انتفائو ابلقلب كحينئذ فال يدؿ سكوتو على تقريره ٤با كقع حٌب يقاؿ قد أٝبع عليو إٝباعان 

و قد أٝبع الساكت إذا علم رضاه ابلواقع كال يعلم ذلك إال عالـ سكوتيان إذ ال يثبت أن
الغيوب. كهبذا يعرؼ بطالف القوؿ أبف اإلٝباع السكوٌب حجة كال أعلم أحدان قد حرر ىذا 
ُب رد اإلٝباع السكوٌب مع كضوحو كا٢بمد هلل ا٤بنعم ا٤بتفضل فقد أكضحناه ُب رسالة 

يد القطع " ، ككذلك قوؿ من قاؿ: " إنو ٰبتمل مستقلة، فالعجب ٩بن قاؿ: " كمثلو قد يف
أف حديث األمر ابإلخراج كاف عند سكوهتم بغّب جزية " ابطل ألف األمر إبخراجهم عند 
كفاتو ملسو هيلع هللا ىلص ، كا١بزية فرضت ُب التاسعة من ا٥بجرة عند نزكؿ " براءة " فكيف يتم ىذا، ٍب إف 

 على ماؿ كاسع كما ىو معركؼ كىو جزية ، عمر أجلى أىل ٪براف كقد كاف صا٢بهم ملسو هيلع هللا ىلص
كالتكلف لتقوًن ما عليو الناس كردًٌ ما كرد من النصوص ٗبثل ىذه التأكيالت ٩با يطيل تعجب 

 [.ْٕالناظر ا٤بنصف أىػ ]
 

فأما الدكؿ الواقعة فيها فمنها ٝبهورية اليمن كا٤بملكة كالكويت كاإلمارات العربية ا٤بتحدة 
  كعماف. كقطر

 

كبعد الفراغ من بياف ا١بزيرة العربية كموقعها كحدكدىا كأٮبيتها كالدكؿ الواقعة فيها نتكلم على 
  حكم إقامة اليهود كالنصارل كا٤بشركْب فيها.

 
 

_______________________________________ 
 .ُُٔ/ْ[ سبل السالـ ْٕ]
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 :ة العربيةحكم إقامة اليهود والنصارى واملشركني يف اجلزير 
لقد اتفق من يعتد بقولو من فقهاء األمة كعلمائها على أهنا ال ٘بوز إقامة اليهود كالنصارل 
كا٤بشركْب ُب جزيرة العرب ال إقامة دائمة كال مؤقتة ما عدا أف بعض العلماء يرل جواز 

دين على إقامتهم ثالثة أايـ للضركرة، كال ٯبوز ٤بسلم أف أيذف ٥بم ُب دخو٥با لإلقامة. معتم
األحاديث الصحيحة عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص كاآلاثر الثابتة عن الصحابة رضواف هللا عليهم. فمن تلك 

  النصوص:
ما ركاه ابن عباس رضي هللا عنهما أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص أكصى عند موتو بثالث: " أخرجوا  أكالن:

  [.ْٖما كنت أجيزىم، كنسيت الثالثة " ]ا٤بشركْب من جزيرة العرب، كأجيزكا الوفد بنحو 
[ أنو ٠بع جابر بن عبد هللا يقوؿ أخربين َٓ[ من طريق أيب الزبّب ]ْٗكُب صحيح مسلم ]

عمر بن ا٣بطاب أنو ٠بع رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ: " ألخرجن اليهود كالنصارل من جزيرة العرب 
صحيحْب: " أف عمر بن ا٣بطاب هنع هللا يضر أجلى كُب ال [.ُٓحٌب ال أدع فيها إال مسلمان " ]

[ ُب مسنده من ّٓكمنها ما ركاه اإلماـ أٞبد ] [.ِٓاليهود كالنصارل من أرض ا٢بجاز " ]
 [ عن ٔٓ[ عن الزىرم ]ٓٓ[ قاؿ حدثِب صاحل بن كيساف ]ْٓطريق دمحم بن إسحاؽ ]

_______________________________________ 
  (.ُّٕٔ(، كمسلم ُب كتاب الوصية رقم )َُّّٓب كتاب ا١بهاد كالسّب رقم )[ ركاه البخارم ْٖ]
بنيسابور قاؿ إسحاؽ الكوسج  َِْ[ اإلماـ الكبّب ا٢بافظ الصادؽ أبو ا٢بسْب مسلم بن ا٢بجاج بن كرد، من بِب قشّب، كلد سنة ْٗ]

البخارم كابن معْب كابن ا٤بديِب كٝبع غفّب، كعنو الَبمذم ٤بسلم: لن نعدـ ا٣بّب ما أبقاؾ هللا للمسلمْب ٠بع مسلم من أٞبد بن حنبل ك 
ىػ، قيل بسبب سلة ٛبر أكل ُِٔكابو بكر بن خزٲبة كابن صاعد كالسراج كٝبع، لو الصحيح، كالعلل، كا٤بسند الكبّب، توَب رٞبو هللا سنة 

  .ُِِ/ٕ، األعالـ ٖٖٓ/ِ، تذكرة ا٢بفاظ ٕٓٓ/ُِ، سّب أعالـ النبالء ِْٔ/ٓمنها حٌب فنيت... هتذيب التهذيب 
 .ُّّٔىػ. التقريب ُِٔ[ أبو الزبّب: دمحم بن مسلم بن تدرس األسدم موالىم، صدكؽ إال أنو يدٌلس، مات سنة َٓ]
  (.َُٔٔ(، كالَبمذم ُب كتاب السّب رقم )ُٕٕٔ[ ركاه مسلم ُب كتاب ا١بهاد كالسّب رقم )ُٓ]
  (.ُُٓٓ، كمسلم ُب كتاب ا٤بساقاة رقم )(ُِّٓ[ ركاه البخارم ُب كتاب فرض ا٣بمس رقم )ِٓ]
[ أبو عبد هللا أٞبد بن دمحم بن حنبل بن ىالؿ الشيباين، اإلماـ حقان كشيخ اإلسالـ صدقان، صاحب ا٤بذىب، ثقة حافظ فقيو حجة، ّٓ]

شيم كابن عيينة كغيندىر ىػ، أصلو من مرك ككاف أبوه كارل سرىخس، جلد كسجن ليقوؿ ٖبلق القرآف فصرب كامتنع، ٠بع من ىي ُْٔكلد سنة 
كالشافعي كابن مهدم كغّبىم، كعنو البخارم كمسلم كأبو داكد كابن معْب كغّبىم، لو ا٤بسند كالناسخ كا٤بنسوخ كفضائل الصحابة كغّبىا، 

  ٖٗ، تقريب التهذيب صَِّ/ُ، األعالـ ُٕٕ/ُُأعالـ النبالء  ىػ... سّبُِْتوُب رٞبو هللا سنة
ىػ. ُُٓيسار ا٤بطليب موالىم، إماـ ا٤بغازم، حسن ا٢بديث إذا صرح ابلتحديث كإال ىو مدلس، توُب سنة  [ دمحم بن إسحاؽ بنْٓ]

  .ْٖٔ/ّميزاف االعتداؿ 
 .ّٕٓ/ِىػ. هتذيب التهذيب َُْ[ صاحل بن كيساف مؤدب كلد عمر بن عبد العزيز، ركل لو أصحاب الكتب الستة، توُب سنة ٓٓ]
ىػ، ك٠بع َٓشهاب الزىرم بن كالب القرشي ا٢بافظ الفقيو، متفق على = = جاللتو كإتقانو كلد سنة [ أبو بكر دمحم بن مسلم بن ٔٓ]

 من أنس بن مالك كسهل بن سعد ك٧بمود بن الربيع كأيب ىريرة كٝبع، كعنو عطاء بن أيب رابح كعمر بن عبد العزيز كقتادة كٰبٓب بن سعيد 
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ة قالت: " كاف آخر ما عهد بو رسوؿ هللا [ عن عائشٕٓعبيد هللا ابن عبد هللا بن عتبة ]
[ عن إ٠باعيل بن ٗٓكقاؿ اإلماـ مالك ] [.ٖٓ] ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ: ال يَبؾ ٔبزيرة العرب ديناف "

[ أنو ٠بع عمر ابن عبد العزيز يقوؿ كاف آخر ما تكلم بو رسوؿ هللا صلى هللا َٔأيب حكيم ]
د كالنصارل اٚبذكا قبور أنبيائهم مساجد ال يبقْب ديناف عليو كسلم أف قاؿ: " قاتل هللا اليهو 

أبرض العرب " كحدثِب مالك عن ابن شهاب أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: " ال ٯبتمع ديناف ُب 
[ كمسلم من حديث أيب ِٔكركل البخارم ] [.ُٔجزيرة العرب فأجلى يهود خيرب " ]

 ا٤بسجد إذ خرج علينا رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ: " انطلقوا إذل ىريرة هنع هللا يضر قاؿ: " بينما ٫بن ُب
[ فقاـ النيب ملسو هيلع هللا ىلص فناداىم: اي معشر يهود ّٔيهود فخرجنا معو حٌب جئنا بيت ا٤بدراس ]

أسلموا تسلموا، فقالوا: قد بلغت اي أاب القاسم فقاؿ: ذلك أريد ٍب قا٥با الثانية فقالوا: قد 
ت اي أاب القاسم، ٍب قاؿ ُب الثالثة فقاؿ: اعلموا أف األرض هلل كرسولو كإين أريد أف بلغ

 [.ْٔأجليكم فمن كجد منكم ٗبالو شيئان فليبعو كإال فاعلموا أ٭با األرض هلل كرسولو " ]
_______________________________________ 

، ِّٔ/ٓىػ... سّب أعالـ النبالء ُِْ" شٍغب " أكؿ أعماؿ فلسطْب سنة كٝبع، قيل إنو أكؿ من دكف ا٢بديث، توُب رٞبو هللا ُب = 
 .ّّٔٔالتقريب رقم 

ىػ... هتذيب ٖٗ[ عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبةة ا٥بذرل مؤدب عمر بن عبد العزيز، ركل لو أصحاب الكتب الستة، توُب سنة ٕٓ]
 .ُٖ/ْالتهذيب 

 (ِِّٓٔمسند أٞبد )[ ٖٓ]
ىػ ُب ا٤بدينة، صاحب ا٤بذىب، كاف صلبان ُب ّٗـ دارا٥بجرة مالك بن أنس بن مالك األصبحي ا٢بٍمػّبم كلد سنة [ أبو عبد هللا إماٗٓ]

الك: اي دينو بعيدان عن األمراء كا٤بلوؾ، كٌجو الرشيد إليو ليأتيو فيحدثو، فقاؿ: العلم يؤتى، فقصد الرشيد منزلو فاستند إذل ا١بدار، فقاؿ م
رسوؿ هللا إجالؿ العلم، فجلس بْب يديو. امتحن فضربو الوارل سياطان حٌب ا٬بلعت كتفو، أخذ عن الزىرم كابن  أمّب ا٤بؤمنْب من إجالؿ

هتذيب  ىػ.ُٕٗدينار كانفع كربيعة كآخركف، كعنو ٰبٓب بن سعيد كابن مهدم كالشافعي كابن ا٤ببارؾ كآخركف توُب ُب ا٤بدينة رٞبو هللا سنة 
  ْٖ/ٖ، سّب أعالـ النبالء ِٕٓ/ٓ، األعالـ َّٓ/ٓالتهذيب 

ىػ. انظر: هتذيب التهذيب َُّ[ إ٠باعيل بن أيب حكيم القرشي كاف عامالن لعمر بن عبد العزيز، ثقة ركل لو مسلم كغّبه توُب سنة َٔ]
ُ/ُْٖ. 
 (ُُٕٖٓ) البيهقي ُب السنن الكربل [.ُٔ]
ببخارل كنشأ يتيمان كقد تعصب عليو ٝباعة  ُْٗاإلسالـ، كلد سنة  [ أبو عبد هللا دمحم بن إ٠باعيل بن إبراىيم ا١بٍعفي البخارم حربِٔ]

ٍرتػىٍنك( فمات فيها، ككتابو الصحيح أكؿ ما كضع ُب اإلسالـ ٗبثل طريقتو، كقد عرضو على اإلماـ أٞبد كابن  فرموه ابلتهم فأخرج إذل )خى
 اغتبت أحدان، ٠بع من أٞبد كالَبمذم كمن الذٍىلي كٰبٓب بن ٰبٓب معْب كابن ا٤بديِب كاف يقوؿ رٞبو هللا: أرجو أف ألقى هللا كال ٰباسبِب أين

)كاألدب ا٤بفرد( )كخلق أفعاؿ  كغّبىم، كعنو الَبمذم كقد أكثر منو كأبو حاًب كابن أيب الدنيا كابن خزٲبة كخلق، للبخارم )الصحيح(
 .ٕ، ىدم السارم ص ّْ/ٔ، األعالـ ُّٗ/ُِالنبالء  ، سّب أعالـُِٕ/ِىػ.طبقات ا٢بنابلة ِٔٓالعباد( كغّبىا، توُب رٞبو هللا سنة 

 .َْٕ/ٔانظر: فتح البارم  [ بيت ا٤بدراس: ىو البيت الذم يدرس فيو كتاهبم.ّٔ]
 (.ُٕٓٔكمسلم ُب كتاب ا١بهاد كالسّب رقم )( ’ ْْٗٔ[ أخرجو البخارم ُب كتاب اإلكراه رقم )ْٔ]
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على أنو ال ٯبوز لليهود كالنصارل كغّبىم  ىذه النصوص كغّبىا ٩با دل أكرده تدؿ داللة قاطعة
من الكفار أف يبقوا ُب جزيرة العرب كىي كما ترل ُب مكاف من حيث الصحة كالصراحة 
ككضوح ا٤بعُب كاإلحكاـ ٕبيث ال ٲبكن الطعن فيها ابلتضعيف أك التأكيل أك دعول النسخ 

كقد اتفق العلماء على  كذلك أهنا ٨برجة ُب الصحيحْب كبعضها ُب ا٤بسند كبعضها ُب السنن
أف ما اتفق على إخراجو البخارم كمسلم رٞبهم هللا أنو يفيد العلم اليقيِب ألف األمة تلقتو 

[، كأما عدـ جواز ٓٔابلقبوؿ كالتصديق فال ٦باؿ للطعن فيما اتفق عليو البخارم كمسلم ]
تمل لفظها معُب أتكيلها فذلك ألجل صراحة ألفاظها ككضوحها ككوهنا نصان ُب ا٤بوضوع ال ٰب

غّب ا٤بعُب الظاىر منها كما كاف كذلك فال يصح أتكيلو عند علماء األصوؿ كغّبىم من 
العلماء إ٭با الذم ٯبوز أتكيلو من النصوص ىو الذم يكوف لفظو ٧بتمالن ٤بعنيْب فّبجح 

[، أما كوهنا ٧بكمة كغّب قابلة للنسخ فألجل أف النيب ٔٔأحدٮبا ألجل قرينة ٙبف بو ]
 أمر كأكصى إبخراجهم من جزيرة العرب ُب آخر حياتو كما ركل اإلماـ أٞبد عن عائشة ملسو هيلع هللا ىلص

أهنا قالت: " كاف آخر ما عهد بو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ: ال يَبؾ ٔبزيرة العرب ديناف " 
: " كاف آخر ما [. ككما قاؿ اإلماـ مالك رٞبو هللا ُب ا٤بوطأ: " أنو ٠بع عمر يقوؿٕٔ]

تكلم بو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ: قاتل هللا اليهود كالنصارل اٚبذكا قبور أنبيائهم مساجد ال 
[. فإذا كاف األمر كذلك فدعول النسخ غّب كاردة ٤بعرفة ٖٔيبقْب ديناف أبرض العرب " ]

طاب هنع هللا يضر أجلى اليهود من خيرب أتخر أتريخ تكلمو ملسو هيلع هللا ىلص بذلك، كأيضان فعمر بن ا٣ب
كالنصارل من ٪براف بعد كفاة النيب ملسو هيلع هللا ىلص، فلو كاف أمره ملسو هيلع هللا ىلص إبخراجهم من ا١بزيرة منسوخان دل 
ٯبلهم عمر، كال يقاؿ ٲبكن أف ٱبفى على عمر هنع هللا يضر النسخ، كما يدؿ على ىذا ما أخرجو 

 ُب صحيحو عن ابن عمر رضي هللا عنهما قاؿ ٤با فدع أىل خيرب عبد هللا البخارم رٞبو هللا
بن عمر قاـ عمر خطيبان فقاؿ: إف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كاف عامل يهود خيرب على أموا٥بم كقاؿ: 
 نقركم ما أقركم هللا كإف عبد هللا ابن عمر خرج إذل مالو ىناؾ فػىعيًدلى عليو من الليل فػىفيًدعىتٍ 

 يداه كرجاله كليس لنا ىناؾ عدك غّبىم ىم عدكان كهتمتنا كقد رأيت إجالءىم فلما أٝبع
_______________________________________ 

  .ّْ[ انظر: تيسّب مصطلح ا٢بديث صٓٔ] 
  .ِّٗ/ُ[ انظر: نثر الوركد شرح مراقي السعود، شرح الشيخ دمحم األمْب الشنقيطي ٔٔ]
  .ِْبسند صحيح كانظر ص  ُْْ/َُ[ ركاه أٞبد ٕٔ]
 .ُْ، كيشهد لو ا٢بديث الذم قبلو كقد سبق ٚبرٯبو صٖٖ/ّ[ ركاه مالك ُب ا٤بوطأ من كتاب ا١بامع مرسالن تنوير ا٢بوالك ٖٔ]
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عمر على ذلك أاته أحد بِب أيب ا٢بقيق فقاؿ: اي أمّب ا٤بؤمنْب أٚبرجنا كقد أقران دمحم صلى هللا 
مواؿ كشرط ذلك لنا؟ فقاؿ عمر: أظننت أين نسيت قوؿ رسوؿ عليو كسلم كعامىلنا على األ

هللا ملسو هيلع هللا ىلص: كيف بك إذا أخرجت من خيرب تعدك بك قلوصك ليلةن بعد ليلةو؟ فقاؿ: كانت 
ىذه ىيزىٍيلو من أيب القاسم. فقاؿ: كذبت اي عدك هللا فأجالىم عمر كأعطاىم قيمة ما كاف 

  [.ٗٔريكضان من أقتاب كحباؿ كغّب ذلك" ]٥بم من الثمر ماالن كإبالن كعي 
 

 :ذكر طرف من أقوال العلماء يف إجالء اليهود والنصارى من جزيرة العرب
 

[: " قاؿ اإلماـ مالك أرل أف ٯبلو من أرض العرب كلها َٕقاؿ اإلماـ ابن القيم رٞبو هللا ]
لعرب كيقوؿ: ألخرجن اليهود كالنصارل ألف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: ال ٯبتمع ديناف ُب جزيرة ا

  [.ُٕمن جزيرة العرب حٌب ال أدع فيها إال مسلمان " ]
 

كقاؿ تقي الدين شيخ اإلسالـ ابن تيمية رٞبو هللا: " كقد أمر النيب ملسو هيلع هللا ىلص ُب مرض موتو أف 
كخيرب كينبع كاليمامة  ٚبرج اليهود كالنصارل من جزيرة العرب فأخرجهم عمر هنع هللا يضر من ا٤بدينة

ك٨باليف ىذه البلد كدل ٱبرجهم من الشاـ بل ٤با فتح الشاـ أقر اليهود كالنصارل ابألردف 
  [.ِٕكفلسطْب كغّبٮبا كما أقرىم بدمشق كغّبىا " ]

 كقاؿ أيضان رٞبو هللا فيما نقلو عنو اإلماـ ابن القيم: " كأيضان فإف النيب ملسو هيلع هللا ىلص دل يضرب جزية
راتبة على من حاربو من اليهود ال بِب قينقاع كال النضّب كال قريظة كال خيرب، بل نفى بِب 
قينقاع إذل أذرعات كأجلى النضّب إذل خيرب كقتل قريظة كقاتل أىل خيرب فأقرىم فاٌلحْب ما 

  [.ّٕشاء هللا كأمر إبخراج اليهود كالنصارل من جزيرة العرب " ]
_________________________ ______________ 

 (.ُُٓٓ(، كمسلم ُب كتاب ا٤بساقاة رقم )َِّٕ[ ركاه البخارم ُب كتاب الشرط رقم )ٗٔ]
ىػ ٠بع من ابن عبد الدائم كابن ُٗٔ[ أبو عبد هللا دمحم بن أيب بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي ا٤بعركؼ اببن القيم، كلد سنة َٕ]

ن حجر: كغلب عليو حب ابن تيمية حٌب كاف الٱبرج عن شيء من أقوالو بل ينتصر ٥با... الشّبازم، كأكثر من ابن تيمية حٌب قاؿ عنو اب
َبة كىو الذم ىذب كتبو كنشر علمو.. اخل اىػ. كاف عا٤بان ابلتفسّب ال ٯبارل عليو كاألصوؿ كإليو ا٤بنتهى فيو كالفقو كالعربية، كقد حبس ف

ىػ.انظر: الدرر ُٕٓكزاد ا٤بعاد كإعالـ ا٤بوقعْب كغّبه كثّب جدان، توُب رٞبو هللا سنة  إلنكاره شد الرحاؿ لقرب ا٣بليل، لو أحكاـ أىل الذمة
 .ْْٕ/ِ، ذيل طبقات ا٢بنابلة ََْ/ّالكامنة 

  .ُْٖ/ُ[ أحكاـ أىل الذمة ُٕ]
  بتصرؼ. َّٔ/ِٖ[ الفتاكل ِٕ]
  .ِٓ/ُ[ أحكاـ أىل الذمة ّٕ]
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[ رٞبو هللا ُب كتاب ا١بهاد من ْٕيخ ]كقاؿ الشيخ دمحم بن إبراىيم بن عبد اللطيف آؿ الش
الفتاكل ما نصو: " الوثنية احملضة ال تقر ٕباؿ ال ُب مشارؽ األرض كال ُب مغارهبا كا٤برتدكف 
أغلظ كأغلظ كاليهود كالنصارل يقركف اب١بزية لكن ال ُب جزيرة العرب " ال ٯبتمع ديناف ُب 

 لليهود ُب خيرب اب١بزية إلصالح ما يصلحوف منسوخ [. كإقرار النيب ملسو هيلع هللا ىلصٕٓجزيرة العرب " ]
 [.ٕٔٗبا أكصى بو عند موتو " أىػ ]

 
 

 :حكم االستعانة ابليهود والنصارى وسائر الكفار
 

  متهيد:
 

٤با أكجد هللا ا٣بليقة على ىذه األرض كانوا مفتقرين ك٧بتاجْب لبعضهم ُب ٙبقيق أمورىم ألف  
و كغناه، كمهما بلغ من العلم ال يستطيع أف يقـو بكل كل فرد من البشر مهما كانت قدرت

شؤكنو بل البد أف ٰبتاج إذل غّبه ُب ٙبقيق ما يريد حٌب كلو كاف ملكان أك عا٤بان أك غنيان، فلو 
كاف ا٤بلك مثالن على جانب من الشجاعة كالعلم بشؤكف ا٢برب كالقتاؿ ماىران ُب علـو 

عدك فالبد أف ٰبتاج إذل من يعينو على ىذه ا٤بهمة من السياسة كالقيادة كأراد الغزك لقتاؿ ال
مستشارين كضباط كجنود كغّبىم كأكلئك األعواف ٧بتاجوف إذل ا٤بلك ُب ما أيخذكنو من 

  أجور على أعما٥بم.
كمثاؿ آخر يبْب مدل حاجة كل فرد من البشر إذل غّبه، فلو أراد إنساف أف يقيم لنفسو 

لك مهما كانت منزلتو من الغُب كالعلم بشؤكف البناء قصران فإنو ال يقول على ٙبقيق ذ
  كا٥بندسة بل البد من احتياجو إذل من يعينو من بنائْب كصناع كغّبىم.

_______________________________________ 
ىػ ُب بيت ُُُّالرايض سنة  [ دمحم بن إبراىيم بن عبد اللطيف آؿ الشيخ التميمي مفٍب ا١بزيرة العربية العادل احملقق ا٤بدقق، كلد ُبْٕ]

علم كشرؼ، فقد بصره كىو ُب ا٢بادية عشرة من عمره، أخذ عن الشيخ سعد بن عتيق كالشيخ ابن فارس، ككانوا معجبْب بفرط ذكائو، 
، من تالمذتو ىػ، لو مؤلفات ُب فنوف العلم ٝبعها بن قاسم رٞبو هللاٖٕكصار مفتيان للجزيرة العربية سنة  ّٖتوذل التدريس كاإلمامة سنة 

  ا٤بؤلف كالشيخ عبد العزيز ابن ابز كعبد هللا بن ٞبيد رٞبهما هللا تعاذل كعبد الرٞبن بن فرايف كعبد هللا بن حسْب
 ىػ.ُّٖٖأاب ا٣بيل كغّبىم توَب رٞبو هللا سنة 
  .َّٔ/ٓ، األعالـ ّّٓ/ِانظر: ركضة الناظرين حملمد القاضي 

  .ُٕ[ سبق ٚبرٯبو ص ٕٓ]
 .َِّ/ٔالشيخ دمحم بن إبراىيم [ فتاكل ٕٔ]
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كا٣بالصة أف كل فرد من أفراد البشر ٧بتاج ٣بدمة غّبه، كغّبه ٧بتاج ٣بدمتو كإف دل يشعر 
  بذلك:

 

 بعض لبعض وإن مل يشعروا خدمُ  الناس للناس من بدو وحاضرة
 

يو قاؿ ك٤با كاف التعاكف بْب الناس هبذه ا٤بنزلة من األٮبية أمر بو اإلسالـ كرغب فيو كحث عل
[، كامًب ٕٕتعاذل: }كتعاكنوا على الرب كالتقول كال تعاكنوا على اإلٍب كالعدكاف...{ ]

سبحانو كتعاذل على عباده ا٤بؤمنْب أبف جعلهم أمة كاحدة متحدين متعاكنْب متناصرين بعد 
كركا أف كانوا ٨بتلفْب كمتفرقْب قاؿ سبحانو كتعاذل: }كاعتصموا ٕببل هللا ٝبيعان كال تفرقوا كاذ 

[ اآلية. ٖٕنعمة هللا عليكم إذ كنتم أعداءن فألف بْب قلوبكم فأصبحتم بنعمتو إخواانن...{ ]
كقاؿ سبحانو كتعاذل ٩بتنان على نبيو ملسو هيلع هللا ىلص: }ىو الذم أيدؾ بنصره كاب٤بؤمنْب كأٌلف بْب قلوهبم 

بينهم إنو عزيز حكيم{  لو أنفقت ما ُب األرض ٝبيعان ما ألٌفت بْب قلوهبم كلكن هللا أٌلف
[، كقاؿ عليو الصالة كالسالـ: " مثل ا٤بؤمنْب ُب توادىم كتراٞبهم كتعاطفهم كمثل ٕٗ]

[، كقاؿ َٖا١بسد الواحد إذا اشتكى منو عضو تداعى لو سائر ا١بسد اب٢بمى كالسهر " ]
٤با كانت [، ك ُٖعليو الصالة كالسالـ: " كهللا ُب عوف العبد ما كاف العبد ُب عوف أخيو " ]

االستعانة تقتضي ا٢بب كا٤بواالة كالركوف إذل ا٤بستعاف بو رأيت أف أقدـ نبذة ٨بتصرة عن 
 الوالء كالرباء...

 
_______________________________________ 

  .ِ[ ا٤بائدة، آية ٕٕ]
  .َُّ[ آؿ عمراف: آية ٖٕ]
  .ّٔ - ِٔ[ األنفاؿ: آية ٕٗ]
 (.ِٖٔٓ(، كمسلم ُب كتاب الرب كالصلة كاآلداب رقم )َُُٔب رقم )[ ركاه البخارم ُب كتاب األدَٖ]
(، ِِٓ(، كابن ماجو ُب ا٤بقدمة رقم)ْْٔٗ(،كأبو داكد ُب كتاب األدب رقم )ِٗٗٔ[ ركاه مسلم ُب كتاب الذكر كالدعاء رقم )ُٖ]

 (ُِْٓكالَبمذم ُب كتاب ا٢بدكد رقم)
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 الوالء
  تعريفه يف اللغة:

 

[ ِٖاعل كمنو كىلًيىو إذا قاـ بو، كمنو قولو تعاذل: }هللا كرل الذين آمنوا{ ]الورل فعيل ٗبعُب ف
كيكوف الورل ٗبعُب مفعوؿ ُب حق ا٤بطيع، فيقاؿ: ا٤بؤمن كرل هللا ككااله مواالة ككالء: من 

 [.ّٖابب"قاتل" أم اتبعو ]
 

ر اثناف [ أف يتشاجْٖكقاؿ ُب لساف العرب ماخالصتو" ا٤بواالة كما قاؿ ابن األعرايب]
فيدخل اثلث بينهما للصلح، كيكوف لو ُب أحدٮبا ىول فيواليو أك ٰبابيو ككاذل فالف فالانن إذا 

  [ .ٖٔ[ أىػ ]ٖٓأحبو " ]
كىذه الكلمة ا٤بكونة من الواك كالالـ كالياء يصاغ منها عدة أفعاؿ ٨بتلفة الصيغ كا٤بعاين أيٌب 

ىذه األفعاؿ معُب ٱبتلف عن اآلخر عند منها كىرلى ككذٌل كتوذل ككاذل كاستوذل كلكل من 
  االستعماؿ.

كىذًلى: يطلق كيراد بو القرب، تقوؿ كىذًلى فالف فالانن، كفالف يلي فالانن أم قريب منو، قاؿ  أكالن:
شيخ اإلسالـ ابن تيمية رٞبو هللا: " كالورل القريب، فيقاؿ ىذا يلي ىذا أم يقرب منو، كمنو 

 [.ٕٖأ٢بقوا الفرائض أبىلها فما أبقت الفرائض فألكذل رجل ذكر " ]قولو ملسو هيلع هللا ىلص: " 
_______________________________________ 

  .ِٕٓ[ سورة البقرة، آية ِٖ]
  .ُْٖ/ِ[ ا٤بصباح ا٤بنّب ّٖ]
ىػ، ٠بع من أيب معاكية الضرير َُٓ [ أبو عبد هللا دمحم بن زايد بن األعرايب ا٥بامشي موالىم الكوُب األحوؿ النسابة إماـ اللغة كلد سنةْٖ]

كالكسائي كالقاسم بن معن كغّبىم، كعنو إبراىيم ا٢بريب كعثماف الدارمي كآخركف، قاؿ الذىيب: كاف صاحب سنة كاتباع اىػ. لو كتاب: 
 .ُُّ/ٔألعالـ ، إٖٔ/َُىػ. سّب أعالـ النبالء ُِّ)أ٠باء ا٣بيل كفرساهنا( ك )اتريخ القبائل( كغّبىا، توُب رٞبو هللا سنة 

  .ٖٓٗ/ّ[ لساف العرب ٖٓ]
[ كالورل: من الوىالية بفتح الواك الٍب ىي ضد العداكة، كقد قرأ ٞبزة }ما لكم من كاليتهم من شيء{ بكسر الواك، كالباقوف بفتحها، ٖٔ]

ض القـو بعضان جنسان من الصناعة كالعمل كقيل ٮبا لغتاف، كقيل ابلفتح النصرة، كابلكسر اإلمارة. قاؿ الزجاج: كجاز الكسر ألف ُب توذلًٌ بع
ا ٱبرجهم ككل ما كاف كذلك مكسور الفاء مثل ا٣بياطة ك٫بوىا، فا٤بؤمنوف أكلياء هللا كهللا تعاذل كليهم. قاؿ هللا تعاذل: }هللا كرل الذين آمنو 

اؿ تعاذل: }ذلك أبف هللا موذل الذين آمنوا كأف من الظلمات إذل النور كالذين كفركا أكلياؤىم الطاغوت ٱبرجوهنم من النور إذل الظلمات{ كق
م الكافرين ال موذل ٥بم{، كقاؿ تعاذل: }كا٤بؤمنوف كا٤بؤمنات بعضهم أكلياء بعض{، كقاؿ تعاذل: }إف الذين آمنوا كىاجركا كجاىدكا أبموا٥ب

ليًٌكم هللا كرسولو كالذين آمنوا الذين يقيموف كأنفسهم ُب سبيل هللا كالذين آككا كنصركا أكلئك بعضهم أكلياء بعض{ كقاؿ تعاذل: }إ٭با ك 
 الصالة كيؤتوف الزكاة كىم راكعوف كمن يتوؿ هللا كرسولو كالذين آمنوا فإف حزب هللا ىم الغالبوف{.

  (.ُُٓٔ(، كمسلم ُب كتاب الفرائض رقم )ِّٕٔ[ ركاه البخارم ُب كتاب الفرائض رقم )ٕٖ]
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ٌب كرل ٗبعُب االستيالء كا٤بلك فيقاؿ كرل األمر [. كأيٖٖأم ألقرب رجل إذل ا٤بيت " أىػ ]
  بعد سلفو إذا صار األمر إليو.

 

كذلَّ: أيٌب الزمان فيكوف ٗبعُب ذىب كقولو ملسو هيلع هللا ىلص ُب قصة ابن أـ مكتـو حينما جاء يسأؿ  اثنيان:
انداه،  -أم ذىب  -اكم: " فلما كذلَّ النيب ملسو هيلع هللا ىلص أف يصلي ُب بيتو رخص لو ملسو هيلع هللا ىلص، قاؿ الر 

قاؿ: أتسمع النداء؟ قاؿ: نعم، قاؿ: فأجب ". كُب لفظ قاؿ: " ال أجد لك رخصة " 
  [. كأيٌب متعداين فيقاؿ كذلَّ فالف فالانن األمر إذا أسنده إليو.ٖٗ]
 

ذل: توذلَّ: أيٌب معدلن ٕبرؼ ا١بر " عن " فيكوف ٗبعُب أعرض كقولو سبحانو كتعا اثلثان:
[ } [. أم أعرض عنهم كأيٌب متعداين بنفسو فيكوف ٗبعُب َٗ}فتوؿ عنهم فما أنت ٗبلـو

اتػَّبىعى، يقاؿ: تواله أم اتبعو كاٚبذه كليان كقولو تعاذل: }كمن يتو٥بم منكم فإنو منهم إف هللا ال 
كم{ [، كأيٌب الزمان كقولو تعاذل: }كإف تتولوا يستبدؿ قومان غّب ُٗيهدم القـو الظا٤بْب{ ]

[ِٗ.]  
 

كاذل: يقاؿ كاذل فالف فالانن إذا أحبو كاتبعو، كا٤بوذل: اسم يطلق على ٝباعة كثّبة فهو  رابعان:
الرب كا٤بالك كالسيد كا٤بنعم كا٤بعتق كالناصر كاحملب كا١بار كابن العم كالتابع كالصهر كا٢بليف 

  صرة كاحملبة.كالعقيد كا٤بنعم عليو كالعبد كا٤بعتق، ىذه ا٤بعاين تقـو على الن
 

  استوذل، يقاؿ استوذل ا١بيش على بلد العدك إذا أخذكىا عنوة. خامسان:
 

فهذه النصوص كلها ثبت فيها مواالة ا٤بؤمنْب بعضهم لبعض كأهنم أكلياء هللا كأف هللا كليهم 
كموالىم، فاهلل يتوذل عباده ا٤بؤمنْب فيحبهم كٰببونو كيرضى عنهم كيرضوف عنو، كمن عادل لو 

يان فقد ابرزه ابحملاربة كىذه الوالية من رٞبتو كإحسانو ليست كوالية ا٤بخلوؽ للمخلوؽ كل
_______________________________________ 

  .ُُٔ/ُُ[ الفتاكل ٖٖ]
ات (، كابن ماجة ُب كتاب ا٤بساجد كا١بماعَٖٓ(، كالنسائي ُب كتاب اإلمامة رقم )ّٓٔ[ أخرجو مسلم ُب كتاب ا٤بساجد رقم )ٖٗ]

  (.ٕٔٗبرقم ) ّْٗ/ّ(، كالبغوم ُب شرح السنة ِٓٓ(، كأبو داكد ُب كتاب الصالة رقم )ِٕٗبرقم )
  .ْٓ[ سورة الذارايت، آية َٗ]
  .ُٓ[ سورة ا٤بائدة، آية ُٗ]
 .ّٖ[ سورة دمحم، آية ِٗ]
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 ٢باجة إليو، قاؿ تعاذل: }كقل ا٢بمد هلل الذم دل يتخذ كلدان كدل يكن لو شريك ُب ا٤بلك كدل
يكن لو كرل من الذؿ ككربه تكبّبان{ فاهلل تعاذل ليس لو كرل من الذؿ بل هلل العزة ٝبيعان 

 [. ّٕٓخالؼ ا٤بلوؾ كغّبىم ٩بن يتواله لذلة كحاجة إذل كرل ينصره. ] شرح الطحاكية ص
 

 :منزلة الوالء والرباء يف اإلسالم
 

ف كالعقيدة، فال يصح إٲباف الوالء كالرباء قاعدة من قواعد الدين كأصل من أصوؿ اإلٲبا
شخص بدكهنما، فيجب على ا٤برء ا٤بسلم أف يوارل ُب هللا كٰبب ُب هللا كيعادم ُب هللا فيوارل 
أكلياء هللا كٰببهم كيعادم أعداء هللا كيتربأ منهم كيبغضهم، قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: " أكثق عرل اإلٲباف 

  [.ّٗ هللا كالبغض ُب هللا " ]ا٤بواالة ُب هللا كا٤بعاداة ُب هللا كا٢بب ُب
 

  قال ممليه عفا هللا عنه: الناس ابلنسبة للمواالة واملعاداة ثالثة أقسام:
 

من آمن ابهلل كرسولو، كصدؽ بدينو كشرعو، كامتثل ألكامره، ك٘بنب معاصيو،  القسم األول:
  فهذا القسم أىلو يستحقوف الوالية الكاملة من ٝبيع الوجوه.

 
من كفر ابهلل كرسولو، كدل يؤمن بدينو كشرعو، فهؤالء يستحقوف ا٤بعاداة  :القسم الثاين

  الكاملة من ٝبيع الوجوه.
 

الذين آمنوا ابهلل كرسولو كدينو كشرعو، كلكن حصلت منهم بعض ا٤بخالفات  القسم الثالث:
لو من ارتكابو بعض ا٤بعاصي كترؾ بعض الواجبات فهؤالء يوالوف من جهة إٲباهنم ابهلل كرسو 

  كيعادكف من جهة تقصّبىم ُب األكامر كالنواىي.
 

ك٩با تقدـ يتبْب لك أيها القارلء أف الوالء يقـو على احملبة كالنصرة كاالتباع، فمن أحب ُب 
  هللا كأبغض ُب هللا، ككاذل ُب هللا، كعادل ُب هللا، فهو كرل هللا.

_______________________________________ 
  .ّْٕ/ِ، َّٔ/ْ( كسنده حسن، انظر: السلسلة الصحيحة لأللباين ُُّٕٓاين ُب ا٤بعجم الكبّب )[ ركاه الطرب ّٗ]
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قاؿ ابن عباس رضي هللا عنهما: " من أحب ُب هللا كأبغض ُب هللا ككاذل ُب هللا كعادل ُب 
هللا فإ٭با تناؿ كالية هللا بذلك، كلن ٯبد عبد طعم اإلٲباف كإف كثرت صالتو كصومو حٌب 

كذلك كقد صارت مؤاخاة الناس على أمر الدنيا كذلك ال ٯبدم على أىلو شيئان " يكوف  
[ْٗ.]  
 

أما من كاذل الكافرين كاٚبذىم أصدقاء كإخواانن فهو مثلهم، قاؿ هللا تعاذل: }اي أيها الذين 
آمنوا ال تتخذكا اليهود كالنصارل أكلياء بعضهم أكلياء بعض، كمن يتو٥بم منكم فإنو منهم إف 

 ال يهدم القـو الظا٤بْب. فَبل الذين ُب قلوهبم مرض يسارعوف فيهم يقولوف ٬بشى أف هللا
تصيبنا دائرة فعسى هللا أف أيٌب ابلفتح أك أمر من عنده فيصبحوا على ما أسركا ُب أنفسهم 

  [.ٓٗاندمْب{ ]
لو كالقرآف العزيز مشتمل على كثّب من اآلايت الٍب ٙبذر من اٚباذ الكافرين أكلياء كقو 

سبحانو كتعاذل: }اي أيها الذين آمنوا ال تتخذكا بطانة من دكنكم ال أيلونكم خباالن كدكا ما 
عنتم قد بدت البغضاء من أفواىهم كما ٚبفي صدكرىم أكرب قد بينا لكم اآلايت إف كنتم 
 تعقلوف ىا أنتم أكالء ٙببوهنم كال ٰببونكم كتؤمنوف ابلكتاب كلو كإذا لقوكم قالوا آمنا كإذا
خلوا عضو عليكم األانمل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إف هللا عليم بذات الصدكر. إف 
ٛبسسكم حسنة تسؤىم كإف تصبكم سيئة يفرحوا هبا كإف تصربكا كتتقوا ال يضركم كيدىم 

  [.ٔٗشيئان إف هللا ٗبا يعملوف ٧بيط{ ]
 بذلك تعاذل ذكره: اي [ رٞبو هللا عند تفسّبه ٥بذه اآلايت الكرٲبة: يعِبٕٗقاؿ ابن جرير ]

أيها الذين صدقوا هللا كرسولو كأقركا ٗبا جاءىم بو نبيهم من عند رهبم }ال تتخذكا بطانة من 
 دكنكم{ يقوؿ: }ال تتخذكا أكلياء كأصدقاء ألنفسكم }من دكهنم{ من دكف أىل دينكم 

_______________________________________ 
  .َّع العلـو كا٢بكم ص(، جامُِّ/ُ[ حلية األكلياء )ْٗ]
  .ِٓ، ُٓ[ سورة ا٤بائدة، آية ٓٗ]
  .َُِ-ُُٗ-ُُٖ[ آؿ عمراف، آية ٔٗ]
ىػ ُب اىميل طربستاف، ٱبلط بينو كبْب رافضي ٰبمل ا٠بو ككنيتو ِِْ[ أبو جعفر دمحم بن جرير بن يزيد الطربم اإلماـ ا٤بفسر، كلد سنة ٕٗ]

ب ذلك لشيخنا ىذا، ذكر ذلك ابن القيم ُب هتذيب السنن، كنسب أيضان إذل الرفض كلقبو، يرل ُب الوضوء ا٤بسح على القدمْب فنس
، ميزاف االعتداؿ ٖٗ/ُىػ. هتذيب السنن َُّبسبب ذلك، لو اتريخ الطربم كجامع البياف ُب تفسّب القرآف كغّبه، توُب رٞبو هللا سنة 

  .َُِ/ّ، طبقات الشافعية ٗٔ/ٔ، األعالـ ْٖٗ/ّ
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ا٤بؤمنْب، كإ٭با جعل " البطانة " مثالن ٣بليل الرجل فشبهو ٗبا كىذًلى بطنو  كملتكم يعِب من غّب
من ثيابو ٢بلولو منو ُب اطًٌالعو على أسراره كما يطويو عن أابعده، ككثّب من أقاربو ٧بل ما 
 كىذًلى جىسىده من ثيابو، فنهى هللا ا٤بؤمنْب بو أف يتخذكا من الكفار بو أخالٌء كأصفياء ٍب عرفهم

ىم عليو ٥بم منطوكف من الغش كا٣بيانة كبغيهم إايىم الغوائل فحذرىم بذلك منهم كمن ما 
٨بالتهم فقاؿ تعاذل ذكره }ال أيلونكم خباالن{ يعِب ال يستطيعونكم شران من )ألوت آليو ألوان(، 

  يقاؿ ما أال فالف كذا: أم ما استطاع كما قاؿ الشاعر:
 

 وال ِمْن َعْيلٍة تغنيين تْ َبَصراً  جهراء ال أتلو إذا هي أْظهر
 

يعِب: ال تستطيع عند الظهر إبصاران، كإ٭با يعِب جل ذكره بقولو }ال أيلونكم خباالن{ البطانة 
الٍب هنى ا٤بؤمنْب عن اٚباذىا من دكهنم فقاؿ: إف ىذه البطانة ال تَبككم طاقتها خباالن أم ال 

فساد ٍب يستعمل ُب معاف كثّبة يدؿ تدع جهدىا فيما أكرثكم ا٣بباؿ، كأصل ا٣بٍبل كا٣بباؿ ال
على ذلك ا٣برب عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص من أصيب ٖبٍبل أك جراح. كأما قولو: }كدكا ما عنتم{ فإنو 
يعِب كدكا عنتكم يقوؿ: يتمنوف لكم العنىت كالشرَّ ُب دينكم كما يسوءكم كال يسرُّكم، كذكر 

ا ٱبالطوف حلفاءىم من اليهود كأىل النفاؽ أف ىذه اآلية نزلت ُب قـو من ا٤بسلمْب كانو 
منهم كيصافوهنم ا٤بودَّة ابألسباب الٍب كانت بينهم ُب جاىليتهم قبل اإلسالـ فنهاىم هللا عن 
ذلك، كأف يستنصحوىم ُب شيء من أمورىم، ٍب استشهد رٞبو هللا على صحة تغّب ىذه 

، فقد ركل بسنده عن ابن عباس اآلايت أبحاديث كآاثر كثّبة نكتفي منها ٗبا ركاه رٞبو هللا
قاؿ، كاف رجاؿ من ا٤بسلمْب يواصلوف رجاالن من اليهود ٤با كاف بينهم من ا١بوار كا٢بًٍلف ُب 
ا١باىلية، فأنزؿ هللا عز كجل فيهم ينهاىم عن مباطنتهم ٚبوُّؼ الفتنة عليهم منهم }اي أيها 

  [.ٖٗمنوف ابلكتاب كلو{ " أىػ ]كتؤ  -إذل قولو  -الذين آمنوا ال تتخذكا بطانة من دكنكم 
 

  قاؿ ٩بليو عفا هللا عنو: كقد تضمنت ىذه اآلايت الكرٲبة معاف جليلة منها:
هنيو سبحانو كتعاذل كٙبذيره لعباده ا٤بؤمنْب عن اٚباذ الكافرين بطانة أم أكلياء  أكالن:

  كأصدقاء.
_______________________________________ 

  .َْٔ/ّ[ تفسّب الطربم ٖٗ]
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بْب سبحانو كتعاذل األسباب ا٤بقتضية للنهي عن مواالة الكافرين كالتحذير من مودهتم  اثنيان:
كالركوف إليهم، من ىذه األسباب: أهنم ال أيلوف خباالن ُب إعنات ا٤بؤمنْب كإيذائهم بكل ما 

بغضاءي يستطيعونو من األذل، كمنها: أهنم أعداء للمؤمنْب ًعداءان مستحكمان ٕبيث تظهر ال
كالكراىيةي على ألسنتهم كما ٱبفونو من العداء كالبغضاء ُب صدكرىم أكرب ٩با يبدك على 
ألسنتهم، كمنها: أهنم الٰببوف ا٤بؤمنْب كاليؤمنوف ٗبا جاء بو النيب ملسو هيلع هللا ىلص إال ظاىران أما ُب الباطن 

كم قالوا آمنا كإذا خلوا عضُّو عليكم األانمل فإهنم يكفركف ٗبا جاء بو النيب ملسو هيلع هللا ىلص: }كإذا لقو 
[. كمنها: أف ما يصيب ا٤بؤمنْب من خّب يسؤىم كما يصيب ا٤بؤمنْب من ٗٗمن الغيظ{ ]

شر فإهنم يفرحوف بو كيسرىم، كقاؿ سبحانو كتعاذل مبينان ا٤بواالة ا٢بقيقية: }إ٭با كليُّكم هللا 
وف الزكاة كىم راكعوف. كمن يتوٌؿ هللا كرسولىو كرسولو كالذين آمنوا الذين يقيموف الصالة كيؤت

كالذين آمنوا فإف حزب هللا ىم الغالبوف. اي أيها الذين آمنوا ال تتخذكا الذين اٚبذكا دينكم 
ىزكان كلعبان من الذين أكتوا الكتاب من قبلكم كالكفار أكلياء كاتقوا هللا إف كنتم مؤمنْب{ 

واالة اليهود كالنصارل كبْب أف من اٚبذىم أكلياء [. بعد أف هنى سبحانو كتعاذل عن مََُ]
فهو منهم حصر الوالية الصحيحة ٗبواالة هللا كرسولو كا٤بؤمنْب إب٭با الٍب ىي أبلغ طرؽ ا٢بصر 
بعد ا٢بصر ابلنفي كاالستثناء حيث تقرر ُب علم ا٤بعاين أف أبلغ طرؽ القصر ىي النفي 

ها ُب البالغة ا٢بصر إب٭با، كما تضمنت ىذه اآلية كاالستثناء كقولك: " ال إلو إال هللا " كيلي
الكرٲبة أف النصر كالغلبة كالتأييد ٰبصل بتورل هللا كرسولو كا٤بؤمنْب فقط }كمن يتوؿ هللا 

 [.َُُكرسولو كالذين آمنوا فإف حزب هللا ىم الغالبوف{ ]
}إ٭با كليكم هللا  قاؿ ابن جرير رٞبو هللا عند تفسّبه ٥بذه اآلية: " يعِب تعاذل ذكره بقولو:

[، أنو ليس لكم أيها ا٤بؤمنوف انصر إال هللا كرسولو كا٤بؤمنوف َُِكرسولو كالذين آمنوا{ ]
الذين صفتهم ما ذكر تعاذل ذكره فأما اليهود كالنصارل الذين أمركم هللا أف تربأكا من كىاليتهم 

عضهم أكلياء بعض كال كهناكم أف تتخذكا منهم أكلياء فليسوا لكم أكلياء كال نيصىراء بل ب
  [.َُّتتخذكا منهم كليان كال نصّبان أىػ ]

_______________________________________ 
 .ُُٗ[ سورة آؿ عمراف، آية ٗٗ]
 .ٕٓ - ٔٓ - ٓٓ[ سورة ا٤بائدة، آية ََُ]
  .ٔٓ[ سورة ا٤بائدة، آية َُُ]
  .ٓٓ[ سورة ا٤بائدة، آية َُِ]
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ُب تفسّبه: " عند قولو تعاذل }اي أيها الذين آمنوا ال تتخذكا [ رٞبو هللا َُْكقاؿ ابن كثّب ]
[ كىذا تنفّب من مواالة أعداء اإلسالـ كأىلو َُٓالذين اٚبذكا دينكم ىزكان كلعبان...اآلية{ ]

من الكتابيْب كا٤بشركْب الذين يتخذكف أفضل ما يعملو العاملوف كىي شرائع اإلسالـ ا٤بطهرة 
خّب دنيوم كأخركم يتخذكهنا ىزكان يستهزئوف هبا، كلعبان يعتقدكف احملكمة ا٤بشتملة على كل 

 [.َُٔأهنا نوع من اللعب ُب نظرىم الفاسد كفكرىم الفاسد أىػ ]
 

كقاؿ أيضان ابن كثّب رٞبو هللا عند تفسّبه تعاذل: }لتجدف أشد الناس عداكة للذين آمنوا 
ال ألف كفر اليهود كفر عناد [، قاؿ: كما ذاؾ إَُٕاليهود كالذين أشركوا...{ اآلية ]

كجحود كمباىتة للحق كغمط للناس كتنقص ٕبملة العلم ك٥بذا قتلوا كثّبان من األنبياء حٌب 
ٮبوا بقتل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص غّب مره ك٠بوه كسحركه كألٌبوا عليو أشباىهم من ا٤بشركْب عليهم 

  [.َُٖلعائن هللا ا٤بتتابعة إذل يـو القيامة أىػ ]
 

[ بسنده عن أيب ىريرة هنع هللا يضر قاؿ: قاؿ رسوؿ ٍَُٗب ذكر ركاية ا٢بافظ أبو بكر ابن مردكيو ]
 [.َُُهللا ملسو هيلع هللا ىلص: " ما خال يهودم ٗبسلم قط إال ىم بقتلو " ]

كصدؽ رٞبو هللا فيما ذكره من صفات اليهود من أهنم أشد الناس عداءان للرسل كاألدايف 
_______________________________________ 

  .ِٖٔ/ْ[ تفسّب الطربم َُّ]= 
ىػ، أخذ عن ابن َُٕ[ إ٠باعيل بن عمر بن كثّب القيسي حافظ مؤرخ فقيو مفسر، كلد ُب قرية ُب أعماؿ بيصرل ُب الشاـ سنة َُْ]

نن ٧بدث متقن اىػ.لو البداية كالنهاية، كتفسّب تيمية كا٤بزم كابن عساكر، قاؿ الذىيب ُب ا٤بختص: اإلماـ ا٤بفٍب احملدث البارع، ثقة متف
، األعالـ ّّٕ/ُ، الدرر الكامنة ُّٔىػ. ذيل تذكرة ا٢بفاظ صْٕٕالقرآف العظيم، كعلـو ا٢بديث كغّبىا. توُب رٞبو هللا تعاذل سنة 

ُ/َِّ. 
  .ٕٓ[ سورة ا٤بائدة، آية َُٓ]
  .ْٕ/ِ[ تفسّب القرآف العظيم َُٔ]
  .ِٖة [ سورة ا٤بائدة، آيَُٕ]
  .ٖٖ/ِ[ تفسّب القرآف العظيم َُٖ]
ىػ حدث عن أيب سهل القطاف كميموف بن ِّّ[ أبو بكر أٞبد بن موسى بن مردكيو األصبهاين ا٢بافظ مؤرخ مفسر كلد سنة َُٗ]

ستخرج على صحيح إسحاؽ كإ٠باعيل ا٣بطيب كخلق، كعنو عبد الوىاب كعبد الرٞبن إبنا منده كسليماف بن إبراىيم ا٢بافظ كغّبىم، لو ا٤ب
  .َّٖ/ُٕ، سّب أعالـ النبالء َُٗ/ّىػ. شذرات الذىب َُْالبخارم كتفسّب القرآف العظيم كغّبٮبا، توُب رٞبو هللا سنة 

، قاؿ ابن كثّب: ىذا حديث = غريب جدان. انظر: ضعيف ا١بامع الصغّب ُِِ/ّ[ ا٢بديث أخرجو ابن حباف ُب كتاب اجملركحْب َُُ]
ما نصو: " فأقوؿ: كيؤيد ذلك ما ذكره شيخنا ا٤برحـو يونس  ُٕٖ/ِ. قاؿ العٍجلٍوين ُب كشف ا٣بفاء ِّٕص َِٔٓلأللباين رقم 

م كدل ا٤بصرم أنو كاف يقرأ على يهودم يومان ُب ا٤بنطق، فقاؿ لو كقد انفرد بو: ال أتتِب إال كمعك سكْب أك ٫بوىا ألف اليهودم إذا خال ٗبسل
  و اىػ.يكن معو سالح لزمو التعرض لقتل
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كخصوصان عدائهم لنبينا ملسو هيلع هللا ىلص، كالقرآف الكرًن، استدؿ على ذلك بعشرات اآلايت الٍب تذـ 
اليهود كتبْب مكرىم كغدرىم ابلرسل كاتباعهم، كقد اطلعت على كالـ لبعض العلماء ذكره 

ف بعض [ ُب كتابو " ا٤بذمَّة ُب استعماؿ أىل الذمة " تضمن بياُُُعنهم ابن النقاش ]
صفات اليهود كالنصارل الذميمة الٍب جاءت ُب القرآف فأحببت ذكره للقارلء على ما فيو 

[: " كمعلـو أف اليهود كالنصارل ُُِمن طوؿ ١بودتو ككثرة فوائده فقاؿ رٞبو هللا ]
موسوموف بغضب هللا كلعنتو، كالشرؾ بو، كا١بحد لوحدانيتو، كقد فرض هللا على عباده ُب 

أف يسألوا ىداية سبيل الذين أنعم هللا عليهم من النبيْب كالصديقْب كالشهداء  ٝبيع صلواهتم
كالصا٢بْب ك٘بنبهم سبيل الذين أبعدىم من رٞبتو كطردىم من جنتو فباءكا بغضبو كلعنتو من 
ا٤بغضوب عليهم كالضالْب، فاألمة الغضبية ىم اليهود بنص القرآف، كأمة الضالؿ ىم 

صلباف، كقد أخرب تعاذل عن اليهود أبهنم ابلذلة كا٤بسكنة كالغضب النصارل ا٤بثلثة عباد ال
موسوموف فقاؿ تعاذل: }ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا إاٌل ٕببل من هللا كحبل من الناس 
كابءكا بغضب من هللا كضربت عليهم ا٤بسكنة ذلك أبهنم كانوا يكفركف آبايت هللا كيقتلوف 

[، كأخرب سبحانو أبهنم ابؤكا بغضب ُُّككانوا يعتدكف{ ]األنبياء بغّب حق ذلك ٗبا عصوا 
على غضب كذلك جزاء ا٤بفَبين، فقاؿ سبحانو: }بئسما اشَبكا بو أنفسهم أف يكفركا ٗبا 
أنزؿ هللا بغيان أف ينٌزًؿ هللا من فضلو على من يشاء من عباده فباؤكا بغضب على غضب 

لعنهم كال أصدؽ من هللا قيالن فقاؿ [. كأخرب سبحانو أنو ُُْكللكافرين عذاب مهْب{ ]
سبحانو: }اي أيها الذين أكتوا الكتاب آمنوا ٗبا نزٌلنا مصدقان ٤با معكم من قبل أف نطمس 
كجوىان فنردىا على أدابرىا أك نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت ككاف أمر هللا مفعوالن{ 

كيتلقاه كل منصف  [، كحكم سبحانو بينهم كبْب ا٤بسلمْب حكمان ترتضيو العقوؿُُٓ]
 ابإلذعاف كالقبوؿ

_______________________________________ 
ىػ ٠بع من جده ألمو أٞبد بن ا٢بسن كابن َّّ[ أبو سعيد دمحم بن علي بن عمرك األصبهاين ا٢بنبلي النقاش ا٢بافظ كلد سنة ُُُ]

م، كاف رٞبو هللا رحالة طاؼ البالد، لو كتاب القضاة كطبقات ا٣بشاب كالطرباين كخلق، كعنو الفضل بن علي كأبو العباس بن أشتو كغّبى
 .َُٗٓ/ّ، تذكرة ا٢بفاظ َّٕ/ُٕىػ. سّب أعالـ النبالء ُْْالصوفية كغّبىا، توُب رٞبو هللا تعاذل سنة 

  .ٗٗ[ صُُِ]
  .ُُِ[ سورة آؿ عمراف، آية ُُّ]
  .َٗ[ سورة البقرة، آية ُُْ]
  .ْٕ[ سورة النساء، آية ُُٓ]
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سبحانو: }قل ىل أنبئكم بشَّرو من ذلك مثوبةن عند هللا من لعنو هللا كغضب عليو فقاؿ 
كجعل منهم القردة كا٣بنازير كعبد الطاغوت أكلئك شره مكاانن كأضل عن سواءى السبيل{ 

[، كأخرب سبحانو عما أحل هبم من العقوبة الٍب صاركا هبا مثالن ُب العا٤بْب فقاؿ ُُٔ]
ذكركا بو أ٪بينا الذين ينهوف عن السوء كأخذان الذين ظلموا بعذاب تعاذل: }فلما نسوا ما 

[. ٍب ُُٕبئيس ٗبا كانوا يفسقوف. فلما عتو عن ما هنوا عنو قلنا ٥بم كونوا قردةن خاسئْب{ ]
حكم عليهم حكمان مشتمالن عليهم ُب الذرارم كاألعقاب على مر السنْب كاألحقاب فقاؿ 

ليهم إذل يـو القيامة من يسومهم سوءى العذاب إف ربك تعاذل: }كإذ أتٌذف ربك ليبعثن ع
[، فكاف ىذا العذاب ُب الدنيا بعض االستحقاؽ }كلعذاب ُُٖلسريع العقاب{ اآلية ]

[، فهم أ٪بس األمم قلوابن، كأخبثهم طويَّو ُُٗاآلخرة أشق كما ٥بم من هللا من كاؽ{ ]
ر قلوهبم ٥بم ُب الدنيا  كأرداىم سجية كأكالىم ابلعذاب األليم }أكلئك الذين دل يرد هللا أف يطهًٌ

[، فهم أمة ا٣بيانة هلل كرسولو كدينو ككتابو كعباده َُِخزم ك٥بم ُب اآلخرة عذاب عظيم{ ]
ا٤بؤمنْب فقاؿ سبحانو: }كال تزاؿ تطَّلع على خائنة منهم إال قليالن منهم فاعف عنهم كأصفح 

يصنعوف كيقولوف كخبث ما أيكلوف [، كأخرب عن سوء ما ُُِإف هللا ٰبب احملسنْب{ ]
كٰبكموف فقاؿ تعاذل كىو أصدؽ القائلْب: }٠باعوف للكذب أكالوف للسحت فإف جاءكؾ 
فاحكم بينهم أك أعرض عنهم كإف تعرض عنهم فلن يضركؾ شيئان كإف حكمت فاحكم بينهم 

كرسلو ٗبا   [، كأخرب تعاذل أنو لعنهم على ألسنة أنبيائوُِِابلقسط إف هللا ٰبب ا٤بقسطْب{ ]
كانوا يكسبوف فقاؿ سبحانو: }لعن الذين كفركا من بِب إسرائيل على لساف داكد كعيسى 
ابن مرًن ذلك ٗبا عصوا ككانوا يعتدكف. كانوا ال يتناىوف عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا 
يفعلوف. ترل كثّبان منهم يتولوف الذين كفركا لبئس ما قدمت ٥بم أنفسهم أف سخط هللا عليهم 

 [، كقطع ا٤بواالة بْب اليهود كالنصارل كبْب ا٤بؤمنْب كأخربُِّكُب العذاب ىم خالدكف{ ]
_______________________________________ 

  .َٔ[ سورة ا٤بائدة، آية ُُٔ]
  .ُٔٔ-ُٓٔ[ سورة األعراؼ، آية ُُٕ]
  .ُٕٔ[ سورة األعراؼ، آية ُُٖ]
  .ّْ[ سورة الرعد، آية ُُٗ]
  .ُْائدة، آية [ سورة ا٤بَُِ]
  .ُّ[ سورة ا٤بائدة، آية ُُِ]
  .ِْ[ سورة ا٤بائدة، آية ُِِ]
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أف من توالىم فإنو منهم ُب حكمو ا٤ببْب فقاؿ تعاذل كىو أصدؽ القائلْب: }اي أيها الذين 
آمنوا ال تتخذكا اليهود كالنصارل أكلياء بعضهم أكلياء بعض كمن يتو٥بم منكم فإنو منهم إف 

[، كأخرب عن حاؿ متوليهم ٗبا ُب قلبو من ا٤برض ا٤بؤدم ُِْلقـو الظا٤بْب{ ]هللا ال يهدم ا
إذل فساد العقل كالدين بقولو: }فَبل الذين ُب قلوهبم مرض يسارعوف فيهم يقولوف ٬بشى أف 
تصيبنا دائرة فعسى هللا أف أيٌب ابلفتح أك أمر من عنده فيصبحوا على ما أسركا ُب أنفسهم 

أخرب عن حبوط أعماؿ متوليهم ليكوف ا٤بؤمن لذلك من ا٢بذرين [، ٍب ُِٓاندمْب{ ]
فقاؿ: }كيقوؿ الذين آمنوا أىؤالء الذين أقسموا ابهلل جهد أٲباهنم إهنم ٤بعكم حبطت أعما٥بم 

[، كهنى ا٤بؤمنْب عن اٚباذ أعدائو أكلياء كقد كفركا اب٢بق الذم ُِٔفأصبحوا خاسرين{ ]
سوء ينالوهنم بو أبيديهم أك ألسنتهم إذا قدركا عليو فقاؿ  جاءىم من رهبم كأهنم ال ٲبنعوف من

تعاذل: }اي أيها الذين آمنوا ال تتخذكا عدكم كعدككم أكلياء تلقوف إليهم اب٤بودة كقد كفركا ٗبا 
إف يثقفوكم يكونوا لكم أعداء كيبسطوا إليكم أيديهم  -إذل قولو  -جاءكم من ا٢بق 

[ كجعل سبحانو لعباده ا٤بسلمْب أسوة حسنة ُب ُِٕ]كألسنتهم ابلسوء ككدكا لو تكفركف{ 
إماـ ا٢بنفاء كمن معو من ا٤بؤمنْب إذا تربأكا ٩با ليس على دينهم امتثاالن ألمر هللا كإيثار مرضاتو 
كما عنده فقاؿ تعاذل: }قد كانت لكم أسوة حسنة ُب إبراىيم كالذين معو إذ قالوا لقومهم إان 

كف هللا كفران بكم كبدا بيننا كبينكم العداكة كالبغضاء أبدان حٌب برءاؤا منكم ك٩با تعبدكف من د
[ ، كتربأ سبحانو ٩بن اٚبذ الكفار أكلياء من دكف ا٤بؤمنْب فقاؿ ُِٖتؤمنوا ابهلل كحده{ ]

تعاذل كىو أصدؽ القائلْب: }كمن يفعل ذلك فليس من هللا ُب شيء إال أف تتقوا منهم تقاة 
[، فمن ضركب الطاعات أىانتهم ُب الدنيا قبل ُِٗا٤بصّب{ ] كٰبذركم هللا نفسو كإذل هللا

اآلخرة الٍب ىم إليها صائركف، كمن حقوؽ هللا الواجبة: أخذ جزية رؤكسهم الٍب يعطوهنا عن 
 يد كىم صاغركف.

_______________________________________ 
  .َٖ - ٕٗ - ٖٕ[ سورة ا٤بائدة، آية ُِّ]= 
  .ُٓية [ سورة ا٤بائدة، آُِْ]
  .ِٓ[ سورة ا٤بائدة، آية ُِٓ]
  .ّٓ[ سورة ا٤بائدة، آية ُِٔ]
  .ِ-ُ[ سورة ا٤بمتحنة، آية ُِٕ]
  .ْ[ سورة ا٤بمتحنة، آية ُِٖ]
 .ِٖ[ سورة آؿ عمراف، آية ُِٗ]
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 ومن األحكام الدينية:
 أف تعم ٝبيع الذمة إال من ال ٘بب عليو ابستخراجها كأف يعتمد ُب ذلك سلوؾ سبيل السنة
احملمدية كمناىجها كأال يسامح هبا أحد منهم كلو كاف ُب قومو عظيمان كأال يقبل إرسالو هبا 
كلو كاف فيهم زعيمان كأال ٰبيل هبا على أحد من ا٤بسلمْب كال يوكل من إخراجها عنو أحدان 
من ا٤بوحدين بل تؤخذ منو على كجو الذلة كالصغار إعزازان لإلسالـ كأىلو كإذالالن لطائفة 

لكفار كأف تستوَب من ٝبيعهم حق االستيفاء كأىل خيرب كغّبىم ُب ذلك على السواء، كأما ا
ما ادعاه ا١ببابرة من كضع ا١بزية عنهم بعهد من رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فإف ذلك زكر كهبتاف ككذب 

هم كٛبموه ظاىر يعرفو أىل العلم كاإلٲباف لفَّقىو القـو البهت كزٌكركه كضعوه من تلقاء أنفس
كظنوا أف ذلك ٱبفى على الناقدين أك يركج على علماء ا٤بسلمْب كأيىب هللا إال أف يكشف 
٧باؿ ا٤ببطلْب كإفك ا٤بفَبين كقد تظاىرت السنن كصح ا٣برب أبف خيرب فتحت عنوة كأكجف 

 على إجالئهم عنها كما عليها رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كا٤بسلموف ا٣بيل كالركاب فعـز رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
أجلى إخوانيهم من أىل الكتاب، فلما ذكركا أهنم أعرؼ بسقي ٬بلها كمصاحل أرضها أقرىم 
فيها كاأليجىرىاء كجعل ٥بم نصف األبضاع ككاف ذلك شرطان مبنيان كقاؿ: " نقركم فيها ما شئنا 

األرض عاملْب كدل يكن [، فأقر بذلك ا١ببابرة صاغرين كأقاموا على ىذا الشرط ُب َُّ" ]
للقـو من الذماـ كا٢برمة ما يوجب إسقاط ا١بزية عنهم دكف من عداىم من أىل الذمة كيف 
كُب الكتاب ا٤بشحوف ابلكذب كا٤بْب شهادة سعد بن معاذ ككاف قد توَب قبل ذلك أبكثر 

ُب من سنتْب كشهادة معاكية ابن أيب سفياف كإ٭با أسلم عاـ الفتح بعد خيرب سنة ٜباف ك 
[، كدل يكن على زمانو صلى هللا ُُّالكتاب ا٤بكذكب أنو أسقط عنهم الكيلىٍف كالسيخىر ]

عليو كسلم ُب شيء من ذلك كال على زماف خلفائو الذين ساركا ُب الناس أحسن السّب. ك٤با 
اتسعت رقعة اإلسالـ كدخل فيو ا٣باص كالعاـ ككاف ُب ا٤بسلمْب من يقـو بعمل األرض 

لى عمر ابن ا٣بطاب هنع هللا يضر اليهود من خيرب بل من جزيرة العرب ٩بتثالن أمر كسقى النخل أج
 [.ُِّرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: " أخرجوا اليهود كالنصارل من جزيرة العرب " ]

_______________________________________ 
  .ٕ[ سبق ٚبرٯبو صَُّ]
السيخىر: التسخّب ما كاف بال أجر كال ٜبن. انظر ٙبقيق ا٤برجع  ف بو من أمر ُب انئبة أك حق.[ الكيلىف: ٝبع الكيٍلفة، كىي ما تكلُُّ]

 .َُٔنفسو ص
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كقاؿ: " لئن بقيت ألخرجن اليهود كالنصارل من جزيرة العرب حٌب ال أدع فيها إال مسلمان " 
[ُّّ.] 

 الرباء
  تعريفه يف اللغة:

ُب قطعو كا٤براد ىنا: قطع الصلة مع الكفار فال مصدر بػىرىل ٗبعُب قطع كمنو برل القلم ٗبع
  ٰببهم كال يناصرىم كال يقيم ُب دايرىم.

كقاؿ ابن األعرايب: برم إذا ٚبلص كبرلء إذا تنزه كتباعد كبرلء إذا أعذر كأنذر كمنو قولو 
[. كالربلء كالرباء ٗبعُب ُّٓ[. أم إعذار كإنذار ]ُّْتعاذل: }برآءة من هللا كرسولو{]

  ال أف الرباء أبلغ من الربلء .كاحد إ
  [.ُّٔىو البعد كا٣بالص كالعداكة بعد اإلعذار كاإلنذار ] والرباء يف االصطالح:

يقاؿ برلء كتربأ من الكفار إذا قطع الصلة بينو كبينهم فال يواليهم كال ٰببهم كال يركن إليهم 
 كال يطلب النصرة منهم.

 

 :مكانة الرباء يف العقيدة اإلسالمية
عليها العقيدة اإلسالمية البعد عن الكفار كمعاداهتم كقطع الصلة من األسس الٍب تقـو  إف

هبم فال يصح إٲباف ا٤برء حٌب يوارل أكلياء هللا كيعادم أعداءىه كيتربء منهم كلو كانوا أقرب 
قريب. قاؿ سبحانو كتعاذل: }ال ٘بد قومان يؤمنوف ابهلل كاليـو اآلخر يوادكف من حاد هللا 

أك أبناءىم أك إخواهنم أك عشّبهتم أكلئك كتب ُب قلوهبم اإلٲباف  كرسولو كلو كانوا آابءىم
كأيدىم بركح منو كيدخلهم جنات ٘برم من ٙبتها األهنار خالدين فيها مهنع هللا يضر كرضوا عنو أكلئك 

 [، فقد تضمنت ىذه اآلية الكرٲبة أنو ال ُّٕحزب هللا أالى إف حزب هللا ىم ا٤بفلحوف{]
 _______________________________________ 

. كأما اللفظ الذم أكرده ابن النقاش فلم يوجد ُب ِٕ[ متفق عليو بلفظ: " اخرجوا ا٤بشركْب من جزيرة العرب ". انظر: صُِّ]= 
 عن أيب عبيدة مرفوعان: " أخرجوا اليهود من ا٢بجاز، كأىل ٪براف من جزيرة العرب ".  َّٓ/ِأمهات كتب ا٢بديث، لكن عند الدارمي 

 ُٔ[ سبق ٚبرٯبو صُّّ]
  .ُ[ سورة التوبة، آية ُّْ]
  .ٖ/ُ، كالقاموس احمليط ُّٖ/ُ[ لساف العرب ُّٓ]
 . َٗ[ الوالء كالرباء صُّٔ]
 ِِ[ سورة اجملادلة، آية ُّٕ]
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كرسولو كبرلء منهم كعاداىم كلو كانوا  يتحقق اإلٲباف إال ٤بن تباعد عن الكفار احملادين هلل
بحانو كتعاذل على خليلو إبراىيم حينما تربأ من أبيو كقومو كمعبوداهتم أقرب قريب كقد أثُب س

حيث قاؿ: }كإذ قاؿ إبراىيم ألبيو كقومو إنِب براءه ٩با تعبدكف إال الذم فطرين فإنو سيهدين 
[ كقد هنى سبحانو كتعاذل عباده ا٤بؤمنْب ُّٖكجعلها كلمةن ابقيةن ُب عقبو لعلهم يرجعوف{ ]

أكلياء فقاؿ: }اي أيها الذين آمنوا ال تتخذكا عدكم كعدككم أكلياء تلقوف  عن اٚباذ الكافرين
إليهم اب٤بودة كقد كفركا ٗبا جاءكم من ا٢بق ٱبرجوف الرسوؿ كإايكم أف تؤمنوا ابهلل ربكم إف  
كنتم خرجتم جهادان ُب سبيلي كابتغاء مرضاٌب تسركف إليهم اب٤بودة كأان أعلم ٗبا أخفيتم كما 

فعلو منكم فقد ضل سواء السبيل. إف يثقفوكم يكونوا لكم أعداءن كيبسطوا أعلنتم كمن ي
إليكم أيديهم كألسنتهم ابلسوء ككدكا لو تكفركف لن تنفعكم أرحامكم كال أكالدكم يـو القيامة 
يفصل بينكم كهللا ٗبا تعملوف بصّب قد كانت لكم أسوةه حسنة ُب إبراىيم كالذين معو إذ قالوا 

ؤا منكم ك٩با تعبدكف من دكف هللا كفران بكم كبدا بيننا كبينكم العداكة لقومهم إان برءا
 [.ُّٗكالبغضآء أبدان{ ]

قاؿ اإلماـ ابن كثّب رٞبو هللا تعاذل عند تفسّبه ٥بذه اآلية قاؿ: يعِب ا٤بشركْب كالكفار الذين 
يتخذكا أكلياء ىم ٧باربوف هلل كلرسولو كللمؤمنْب الذين شرع هللا عداكهتم كمصارمتهم كهنى أف 

كأصدقاء كأخالء كما قاؿ تعاذل: }اي أيها الذين آمنوا ال تتخذكا اليهود كالنصارل أكلياء 
[، كىذا هتديد شديد ككعيد َُْبعضهم أكلياء بعض كمن يتو٥بم منكم فإنو منهم{ اآلية ]

بان من أكيد كما قاؿ تعاذل: }اي أيها الذين آمنوا ال تتخذكا الذين اٚبذكا دينكم ىزكان كلع
[، كقاؿ ُُْالذين أكتوا الكتاب من قبلكم كالكفار أكلياء كاتقوا هللا إف كنتم مؤمنْب{ ]

تعاذل: }اي أيها الذين آمنوا التتخذكا الكافرين أكلياء من دكف ا٤بؤمنْب أتريدكف أف ٘بعلوا هلل 
 [ ، ُِْعليكم سلطاانن مبينان{ ]

 
_______________________________________ 

  .ِٖ-ِٕ-ِٔ[ سورة الزخرؼ، آية ُّٖ]
  .ْ-ّ-ِ-ُ[ سورة ا٤بمتحنة، آية ُّٗ]
  .ُٓ[ سورة ا٤بائدة، آية َُْ]
  .ٕٓ[ سورة ا٤بائدة، آية ُُْ]
  .ُْْ[ سورة النساء، آية ُِْ]
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كقاؿ تعاذل: }ال يتخذ ا٤بؤمنوف الكافرين أكلياء من دكف ا٤بؤمنْب كمن يفعل ذلك فليس من 
[، ك٥بذا قىًبلى رسوؿي هللا صلى ُّْ]{تتقوا منهم تقاة كٰبذركم هللا نفسو هللا ُب شىءو إال أف

٤با ذكر أنو إ٭با فعل ذلك مصانعة لقريش ألجل ما   [،ُْْهللا عليو كسلم عذرى حاطب ]
كاف لو عندىم من األمواؿ كاألكالد، ٍب قاؿ رٞبو هللا تعاذل: كقولو تعاذل: }ٱبرجوف الرسوؿ 

ما قبلو من التهيج على عداكهتم كعدـ مواالهتم ألهنم أخرجوا [، ىذا مع ُْٓكإايكم{ ]
الرسوؿ كأصحابو من بْب أظهرىم كراىة ٤با ىم عليو من التوحيد كإخالص العبادة هلل كحده 
ك٥بذا قاؿ تعاذل: }أف تؤمنوا ابهلل ربكم{ أم دل يكن لكم عندىم ذنب إال إٲبانكم ابهلل رب 

[، ككقولو ُْٔمنهم إال أف يؤمنوا ابهلل العزيز ا٢بميد{ ] العا٤بْب كقولو تعاذل: }كما نقموا
[ . كقولو تعاذل: ُْٕتعاذل: }الذين أخرجوا من دايرىم بغّب حق إال أف يقولوا ربنا هللا{ ]

}إف كنتم خرجتم جهادان ُب سبيلي كابتغاء مرضاٌب{ أم إف كنتم كذلك فال تتخذكىم أكلياء 
ْب ٤برضاٌب عنكم فال توالوا أعدائي كأعداءكم كقد إف كنتم خرجتم ٦باىدين ُب سبيلي ابغ

أخرجوكم من دايركم كأموالكم حنقان عليكم كسخطان لدينكم كقولو تعاذل: }تسركف إليهم 
اب٤بودة كأان أعلم ٗبا أخفيتم كما أعلنتم{ أم تفعلوف ذلك كأان العادل ابلسرائر كالضمائر 

ف يثقفوكم يكونوا لكم أعداءن كيبسطوا كالظواىر }كمن يفعلو منكم فقد ضل سواء السبيل إ
إليكم أيديهم كألسنتهم ابلسوء{ أم لو قدركا عليكم ٤با أبقوا فيكم من أذل ينالونكم بو 
اب٤بقاؿ كالفعل }ككدكا لو تكفركف{ أم كٰبرصوف على أف ال تنالوا خّبان، فهم عداكهتم لكم  

كهتم أيضان كقولو تعاذل: }لن كامنة كظاىره فكيف توالوف مثل ىؤالء؟ كىذا هتييج على عدا
تنفعكم أرحامكم كال أكالدكم يـو القيامة يفصل بينكم كهللا ٗبا تعملوف بصّب{، أم قرابتكم 
ال تنفعكم عند هللا إذا أراد هللا بكم سوءان كنفعهم ال يصل إليكم إذا أرضيتموىم ٗبا أسخط 

و كال ينفعو عند هللا هللا كمن كافق أىلو على الكفر لّبضيهم فقد خاب كخسر كضل عمل
ٍب قاؿ رٞبو هللا تعاذل: يقوؿ تعاذل لعباده  قرابتو من أحد كلو كاف قريبان إذل نيب من األنبياء.

 ا٤بؤمنْب الذم أمرىم ٗبصارمة الكافرين كعداكهتم
_______________________________________ 

  .ِٖ[ سورة آؿ عمراف، آية ُّْ]
 الذين شهدكا بدران.  rد صحابة رسوؿ هللا [ حاطب بن أيب بلتعة، أحُْْ]
  .ُ[ سورة ا٤بمتحنة، آية ُْٓ]
  .ٖ[ سورة الربكج، آية ُْٔ]
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[، أم ُْٖك٦بانبتهم كالتربم منهم }قد كانت لكم أسوة حسنة ُب إبراىيم كالذين معو{ ]
بدكف من كأتباعو الذين آمنوا معو }إذ قالوا لقومهم إان برءاؤا منكم{ أم تربأان منكم }ك٩با تع

دكف هللا كفران بكم{ أم بدينكم كطريقكم }كبدا بيننا كبينكم العداكة كالبغضاء أبدان{ يعِب 
كقد شرعت العداكة كالبغضاء من اآلف بيننا كبينكم ما دمتم على كفركم فنحن أبدان نتربأ منكم 

لو  كنبغضكم }حٌب تؤمنوا ابهلل كحده{. أم إذل أف توحدكا هللا فتعبدكه كحده ال شريك
  كتدعوا ما تعبدكه معو من األكاثف كاألنداد " اىػ.

[ حيث ُْٗكٰبسن أف ٬بتم ٕبث الوالء كالرباء أببيات قا٥با الشيخ سليماف ابن سحماف ]
  قاؿ رٞبو هللا:

 

 عفاًء فأضحْت طامساِت املعامل وملة إبراهيم ُغودر هنجها
 املعليها السوايف من مجيع األق وقد عدمت فينا وكيف وقد سفت
 كذاك الرَباء من كل غاٍو وآمث وما الدين إال احلب والبغض والوال

 بدين النيب األبطحي ابن هاشم وليس هلا من سالك متمسك
 به امللة السمحاء إحدى القواصم فلسنا نرى ما حل ابلدين وامنحتْ 

 إىل هللا يف حمو الذنوب العظائم فنأسى على التقصري مّنا ونلتجي
 وران عليها كسب تلك املآمث لقلوب اليت قستفنشكوا إىل هللا ا

 أبوضار أهل الشرك من كل ظامل خألسنا إذا ما جاءان متضمَ 
 وهنرع يف إكرامهم ابلوالئم هنش إليهم ابلتحية والثنا

  يقيم بدار الكفر غرُي مصارم وقد برء املعصوم من كل مسلم
 وال مظهر للدين بني ذوي الردى

  مفهل كان منا هجر أهل اجلرائ
 [َُٓ] مساملة العاصني من كل آمث ولكنما العقل املعيشي عندان

 
 

_______________________________________ 
  .َْ[ سورة ا٢بج، آية ُْٕ]= 
  .ْ[ سورة ا٤بمتحنة، آية ُْٖ]
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 فصل؛ االستعانة ابلكفار
 حكم االستعانة ابلكفار:

ا٤بسلم نبدأ ببياف حكم االستعانة بعد أف بينا حكم الوالء كالرباء كمكانتهما ُب عقيدة 
 ابلكفار.

االستعانة ٱبتلف حكمها ابختالؼ حاالهتا ابلنسبة للمستعاف هبم كا٤بستعاف عليهم كنوع 
االستعانة، فاالستعانة ابلكفار اترة يكوف ا٤بستعاف بو دكلة كافرة، كاترة يكونوف أفراد، كاترة 

وف ابلسالح كا٤باؿ كا٤بستعاف عليهم اترة تكوف االستعانة هبم ُب ا٢برب كالقتاؿ، كاترة تك
يكونوف دكلة كافرة، كاترة تكوف دكلة مسلمة، كاترة تكوف طائفة مسلمة كأىل البغي، 

 كٱبتلف حكم االستعانة ابلكفار حسب ىذه التقسيمات.
 

 :أواًل؛ استعانة املسلمني ابلدولة الكافرة على دولة كافرة
ٙبرًن ىذا النوع ٙبرٲبان عامان ال يستثُب منو شيء  اتفق ٝبهور فقهاء األمة كعلمائها على

  كاستدؿ أصحاب ىذا ا٤بذىب أبمور منها:
 

  أواًل: الكتاب العزيز:
حيث شدد سبحانو كتعاذل ُب النهي عن مواالة الكفار كالركوف إليهم كاٚباذىم أكلياء 

الذين ظلموا كأصدقاء ُب كثّب من آايت الكتاب العزيز فمن ذلك قولو: }كال تركنوا إذل 
كقاؿ سبحانو  [،ُُٓفتمسكم النار كما لكم من دكف هللا من أكلياء ٍب ال تنصركف{ ]

كتعاذل: }اي أيها الذين آمنوا ال تتخذكا اليهود كالنصارل أكلياء بعضهم أكلياء بعض كمن 
 [.ُِٓ]{يتو٥بم منكم فإنو منهم إف هللا ال يهدم القـو الظا٤بْب

_______________________________________ 
ىػ، كاف أبوه عا٤بان ُِٖٔ[ سليماف بن سحماف بن مصلح ا٣بثعمي العادل ا١بليل من مواليد )تبالة( جنوب ا١بزيرة العربية سنة ُْٗ]= 

فالزمو، ٍب انتقل إذل الرايض كقرأ على الشيخ عبد الرٞبن بن حسن كعبد اللطيف بن عبد الرٞبن بن حسن كٞبد بن عتيق كغّبىم، كاف 
اعران ابرعان ككاف آية ُب ا١بدؿ كاالستحضار كلو ُب ذلك صوالت كجوالت ُب الذب عن حياض الدين كنصرة أىلو. قرأ عليو الشيخ ش

سليماف بن ٞبداف كعمر بن حسن كعبد هللا العنقرم كغّبىم، لو األسنة ا٢بداد كالصواعق ا٤برسلة الشهابية ككشف شبهات البغدادم 
  .ُِٔ/ّ، األعالـ ُّٓ/ُىػ. ركضة الناظرين للقاضي ُّْٗعاذل سنة كغّبىا. توُب رٞبو هللا ت

 .ْٗٓ[ ديواف سليماف بن سحماف، ص َُٓ]= 
  .ُُّآية ’ [ سورة ىود ُُٓ]
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كقاؿ سبحانو كتعاذل: }اي أيها الذين آمنوا ال تتخذكا بطانة من دكنكم ال أيلونكم خباالن{ 
وا ال تتخذكا عدكم كعدككم أكلياء تلقوف [. كقاؿ سبحانو كتعاذل: }اي أيها الذين آمنُّٓ]

[، فهذه اآلايت كأمثا٥با كثّبة ُب الكتاب العزيز، كلها ٙبذر من الركوف ُْٓإليهم اب٤بودة{ ]
إذل الكافرين كمواالهتم كاٚباذىم أصدقاء، كاالستعانة ابلكفار ال تتم إال ٗبواالهتم كالركوف 

 إليهم.
  اثنياً: من السنة املطهرة:

ثبت عن أـ ا٤بؤمنْب عائشة رضي هللا تعاذل عنها أهنا قالت: خرج رسوؿ هللا صلى  ما كمنها:
هللا عليو كسلم ًقبىل بدر فلما كاف ٕبرَّة الوىبىره أدركو رجل قد كاف يذكر منو جيرأة ك٪بىٍدة ففرح 

: جئت ألتبعك كأصيب أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حْب رأكه فلما أدركو قاؿ لرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
معك، قاؿ لو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: تؤمن ابهلل كرسولو؟ قاؿ: ال. قاؿ: فارجع فلن استعْب ٗبشرؾ 
قالت: ٍب مضى حٌب إذا كنا ابلشجرة أدركو الرجل فقاؿ لو كما قاؿ أكؿ مرة فقاؿ لو النيب 

ْب ٗبشرؾ، قاؿ ٍب رجع فأدركو ابلبيداء فقاؿ لو  ملسو هيلع هللا ىلص كما قاؿ أكؿ مرة قاؿ: فارجع فلن أستع
  [.ُٓٓكما قاؿ أكؿ مرة تؤمن ابهلل كرسولو قاؿ نعم فقاؿ لو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص انطلق " ]

[ عن أيب ٞبيد الساعدم أف رسوؿ هللا ُٕٓ[كا٢باكم ]ُٔٓما أخرجو الطحاكم ] كمنها:
 [،ُٖٓاكز ثنية الوداع إذا ىو بكتيبة خشناء ]ملسو هيلع هللا ىلص خرج يـو أحد حٌب إذا ج

_______________________________________ 
 . ُٓ [ سورة ا٤بائدة، آيةُِٓ]= 
  .ُُٖ[ سورة آؿ عمراف، آية ُّٓ]
  .ُ[ سورة ا٤بمتحنة، آية ُْٓ]
(، كالَبمذم ُب كتاب السّب برقم ِِّٕ(، كأبو داكد ُب كتاب ا١بهاد برقم )ُُٕٖ[ ركاه مسلم ُب كتاب ا١بهاد كالسّب برقم )ُٓٓ]
  (.ِِّٖ(، كابن ماجو برقم )ُٖٓٓ)
ىػ، ٠بع من النسائي كأيب ِّٗ[ أبو جعفر أٞبد بن دمحم بن سالمو األزدم ا٢بىٍجرم الطحاكم كلد ُب طحا قرية ُب صعيد مصر سنة ُٔٓ]

دم كا٢بافظ أبو سعيد بن يونس ا٤بصرم كغّبىم لو اختالؼ بكر بن أيب داكد كأبو زرعة الدمشقي كغّبىم، كعنو ا٢بافظ الطرباين كابن ع
، َِٔ/ُ، األعالـ ِٕ/ُٓىػ. سّب أعالـ النبالء ُِّالعلماء كمعاين اآلاثر كالعقيدة الطحاكية كغّبىا، توُب رٞبو هللا تعاذل ابلقاىرة سنة 

  .ٓٓمقدمة ٙبقيق شرح الطحاكية للَبكي ص
ىػ، ٠بع ُِّن ٞبدكيو الطهماين النيسابورم ا٢بافظ اإلماـ ا٤بعركؼ اببن البيًٌع، كلد بنيسابور سنة [ أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا بُٕٓ]

ذف من دمحم بن علي ا٤بذكًٌر كدمحم بن األصم كٝبع غفّب يقاربوف األلفي شيخ، كعنو أبو ا٢بسن الدارقطِب كأبو بكر البيهقي كأبو صاحل ا٤بؤ 
ىػ... ميزاف االعتداؿ َْٓتدرؾ على الصحيحْب كعلـو ا٢بديث كغّبىا، توُب رٞبو هللا بنيسابور سنة كغّبىم، لو كتاب اتريخ نيسابور كا٤بس

 .ِِٕ/ٔ، األعالـ ُٓٓ/ْ، طبقات الشافعية َٖٔ/ّ
  [ خشناء: كثّبة السالح.ُٖٓ]
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فقاؿ من ىؤالء؟ فقالوا: ىذا عبد هللا ابن أيب بن سلوؿ ُب ستمائة من مواليو من اليهود أىل 
ع كىم رىط عبد هللا بن سالـ قاؿ: كقد أسلموا؟ قالوا: ال اي رسوؿ هللا قاؿ: قولوا ٥بم قينقا 

 [.ُٗٓفلّبجعوا فإان ال نستعْب اب٤بشركْب على ا٤بشركْب " ]

ما ركاه اإلماـ أٞبد كا٢باكم عن خبيب بن أساؼ قاؿ: خرج رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُب بعض  كمنها:
قبل أف نسلم فقلنا إان نستحي أف يشهد قومنا مشهدان كال نشهده  غزكاتو فأتيتو أان كرجل

  [.َُٔمعهم، فقاؿ: أأسلمتما قلنا: ال. قاؿ: فإان ال نستعْب اب٤بشركْب على ا٤بشركْب " ]

ىذه النصوص كما ترل غاية ُب الصحة كالصراحة على ٙبرًن االستعانة اب٤بشركْب ُب ا٢برب 
 كاليـو اآلخر أف يستعْب بكافر أك ٯبيز االستعانة هبم كىو كالقتاؿ، فال ٰبل ٤بسلم يؤمن ابهلل

يعلم ىذه النصوص الصحيحة الصرٰبة. ككما ثبت ابلكتاب كالسنة منع االستعانة ابلكفار  
كما ترل فكذلك الصحابة رضواف هللا عليهم ذىبوا إذل منع االستعانة ابلكفار كمن ذلك ما 

 إنكاره على أيب موسى حينما استعمل كاتبان ثبت عن أمّب ا٤بؤمنْب عمر ابن ا٣بطاب هنع هللا يضر
نصرانيان ذكر ذلك البيهقي عن أيب موسى: " أنو استكتب نصرانيان فانتهره عمر كقرأ: }اي أيها 

[. فقاؿ أبو موسى كهللا ما ُُٔالذين آمنوا ال تتخذكا اليهود كالنصارل أكلياء... اآلية{ ]
كجدت ُب أىل اإلسالـ من يكتب؟ فقاؿ: ال تدهنم إذ توليتو كإ٭با كاف يكتب فقاؿ: أما 

كقد ذكر  [.ُِٔأقصاىم هللا كال أتمنهم إذ خوهنم هللا كال تعزىم بعد أف أذ٥بم هللا " ]
[ عن عمر هنع هللا يضر غّب ىذا ا٣برب فقاؿ: ككتب إليو بعض عمالو )أم ُّٔصاحب ا٤بذمَّة ]

 ا٤باؿ قد كثر كليس ٰبصيو إال ىم فاكتب عمر( ليستشّبه ُب استعماؿ الكفار فقاؿ: " إف 
 

_______________________________________ 
، كإسناده حسن. انظر: سلسلة األحاديث الصحيحة ُِِ/ِ، كا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ ُِْ/ّ[ ركاه الطحاكم ُب مشكل اآلاثر ُٗٓ]

  (.َُُُرقم )
كصححو كسكت عنو الذىيب، كالطحاكم ُب  ُِِ-ُُِ/ُِب ا٤بستدرؾ ٙبقيق الَبكي، كا٢باكم  ِْ/ِٓ[ ركاه أٞبد ُب ا٤بسند َُٔ]

، كسنده حسن، كيشهد لو ما عند ْٔ/ٗكسكت عنو، كالبيهقي ُب السنن  َِٗ/ّ(، كالبخارم ُب التاريخ الكبّب ِٕٕٓمشكل اآلاثر )
  (.ُُٕٖمسلم بلفظ: " فلن استعْب ٗبشرؾ " رقم )

  .ُٓ[ سورة ا٤بائدة، آية ُُٔ]
، كالبيهقي ُب السنن الكربل ُب كتاب ا١بزية، ابب َُِ/ُركاه اإلماـ أٞبد ُب ا٤بسند، انظر: أحكاـ أىل الذمة البن القيم  [ األثرُِٔ]

 عن ابن أيب حاًب بسنده... انظر: عيوف األخبار البن قتيبة َٕ/ِ، كأكرده ابن كثّب ُب تفسّب َِْ/ٗال يدخلوف مسجدان بغّب إذف 
 .ُْٔ/ُـ ابن تيمية ُب اقتضاء الصراط ا٤بستقيم ، كقد صححو شيخ اإلسالّْ/ُ
 .ْٓ[ ا٤بذمة ُب استعماؿ أىل الذمة صُّٔ]
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   [ُْٔإرل ٗبا ترل فكتب إليو: ال تدخلوىم ُب دينكم ]

كال تسلموىم ما منعهم هللا منو كال تؤمنوىم على أموالكم كتعٌلموا فإ٭با ىي الرجاؿ "، ككتب 
فإنو من كاف ًقبىلو كاتب من ا٤بشركْب فال يعاشره كال يوادده كال  هنع هللا يضر إذل عمالو أما بعد: "

  ٯبالسو كال يعتضد برأيو فإف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص دل أيمر ابستعما٥بم كال خليفتو من بعده ".
ككرد عليو كتاب معاكية بن أيب سفياف: " أما بعد: اي أمّب ا٤بؤمنْب فإف ُب عملي كاتبان 

يتم أمر ا٣براج إال بو فكرىت أف أقلده دكف أمرؾ فكتب إليو: عافاان هللا كإايؾ نصرانيان ال 
[، ككاف ُٓٔقرأت كتابك ُب أمر النصراين: " أما بعد: فإف النصراين قد مات كالسالـ " ]

لعمر عبد نصراين فقاؿ لو: أسلم حٌب نستعْب بك على بعض أمور ا٤بسلمْب فإنو ال ينبغي 
ورىم ٗبن ليس منهم فأىب فأعتقو كقاؿ: اذىب حيث شئت " ككتب لنا أف نستعْب على أم

هنع هللا يضر إذل أيب ىريرة هنع هللا يضر: أما بعد: فللناس نفره على سلطاهنم فأعوذ ابهلل أف تدركِب كإايؾ أقم 
ا٢بدكد كلو ساعة من النهار فإذا حضرؾ أمراف أحدٮبا: أمر هلل كاآلخر للدنيا فآثر هللا على 

الدنيا فإف الدنيا تفقد كاألخرل تبقى عد مرضى ا٤بسلمْب كاشهد جنائزىم كافتح  نصيبك من
اببك كابشرىم كأبعد أىل الشرؾ كأنكر أفعا٥بم كال تستعن ُب أمر من أمور ا٤بسلمْب ٗبشرؾ 
كساعد على مصاحل ا٤بسلمْب لنفسك فإ٭با أنت رجل منهم غّب أف هللا سبحانو جعلك 

  حامالن ألثقا٥بم.
[ عن عمر بن عبد العزيز أنو كتب إذل ٝبيع عمالو ُب اآلفاؽ: " أما ُٔٔأيضان ] كما ذكر

بعد فإف عمر بن عبد العزيز يقرأ عليكم من كتاب هللا }اي أيها الذين آمنوا إ٭با ا٤بشركوف 
[، جعلهم ٪بسان حزب الشيطاف كجعلهم األخسرين أعماالن الذين ضل سعيهم ُٕٔ٪بسه{ ]

ٰبسبوف أهنم ٰبسنوف صنعان كاعلموا أنو دل يهلك ىالك قبلكم إال ٗبنعو ُب ا٢بياة الدنيا كىم 
ا٢بق كبسط يد الظلم كقد بلغِب عن قـو من ا٤بسلمْب فيما مضى أهنم إذا قدموا بلدان أاتىم 
أىل الشرؾ فاستعانوا هبم ُب أعما٥بم ككتابتهم لعلمهم ابلكتابة كا١بباية كالتدبّب كال خّب كال 

 هللا كرسولو كقد كاف ٥بم ُب ذلك مدة كقد قضاىا هللا، فال أعلم أف أحدان تدبّب فيما يغضب 
_______________________________________ 

 [ قولو: " ال تدخو٥بم ُب دينكم " مشكل ألنو قد يفهم منو النهي عن إدخا٥بم ُب دين اإلسالـ.ُْٔ]
 .ْٗ/ُ[ صبح األعشى ُب صناعة اإلنشا ُٓٔ]
 .ٕٓاستعماؿ أىل الذمة ص[ ا٤بذمة ُب ُٔٔ]
 .ِٖ[ سورة التوبة، آية ُٕٔ]



41 

 

من العماؿ أبقى ُب عملو رجالن متصرفان على غّب دين اإلسالـ إال نٌكلت بو فإف ٧بو عمالكم  
  كمحو دينهم كأنزلوىم منزلتهم الٍب خصهم هللا هبا من الذؿ كالصغار " اىػ.

و الصالة كالسالـ االستعانة ابألفراد فإف قيل ىذه النصوص الٍب أكردٛبوىا كلها ُب رفضو علي
  أما عدـ االستعانة ابلدكلة الكافرة فلم يرد فيو نص ٲبنعو فا١بواب أف يقاؿ:

قولو ملسو هيلع هللا ىلص: " لن أستعْب ٗبشرؾ " مشرؾ ىنا نكرة جاءت ُب سياؽ النفي كاتفق علماء  أواًل:
مـو فيكوف قولو " لن استعْب األصوؿ على أف النكرة ُب سياؽ النفي صيغة من صيغ الع

  ٗبشرؾ " يعم كل مشرؾ فردان كاف أك دكلة.
الضرر ا٤بتوقع كا٣بطر احملتمل من االستعانة ابلفرد الكافر أخف من الضرر ا٤بَبتب على  اثنياً:

االستعانة ابلدكلة ألف الفرد يكوف ٙبت سيطرة ا٤بسلمْب كمراقبتهم لو أما الدكلة فإف قوهتا 
قاع الضرر اب٤بسلمْب أكثر من قدرة الفرد ا٤بتوقع حصو٥با ضد ا٤بسلمْب فعلى كقدرهتا على إي

ىذا يكوف ٙبرًن االستعانة ابلدكلة الكافرة أكذل من ٙبرًن االستعانة ابلفرد الكافر كهبذا يتبْب 
 أف االستعانة ابلكفار ال ٘بوز مطلقان أفرادان كانوا أك دكالن.

علماء فقد استدل أبدلة واهية ال توصل إىل املّدعى أما من جوز االستعانة ابلكفار من ال
 ألهنا إما ضعيفة أو غري صرحية يف الداللة أو متناقضة وإليك ما استدل به واجلواب عنه:

عن أيب ىريرة هنع هللا يضر قاؿ: " شهدان مع رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حنينان فقاؿ لرجل ٩بن يدعى  (1)
نار ". فلما حضران القتاؿ قاتل الرجل قتاالن شديدان فأصابتو ابإلسالـ: " ىذا من أىل ال

جراحة فقيل: اي رسوؿ هللا الرجل الذم قلت لو آنفان " إنو من أىل النار " فإنو قاتل اليـو 
قتاالن شديدان كقد مات. فقاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص: " إذل النار ". فكاد بعض ا٤بسلمْب أف يراتب، 

لك إذ قيل إنو دل ٲبت، كلكن بو جراحان شديدان، فلما كاف من الليل دل يصرب فبينما ىم على ذ
على ا١براح فقتل نفسو. فأخرب النيب ملسو هيلع هللا ىلص بذلك فقاؿ " هللا أكرب أشهد أين عبد هللا كرسولو 
"، ٍب أمر بالالن فنادل ُب الناس: " إنو ال يدخل ا١بنة إال نفس مسلمة كإف هللا يؤيد ىذا 

[. قالوا: فهذا الذم قاتل مع رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قد مات إذل النار ُٖٔالدين ابلرجل الفاجر " ]
فرٗبا أنو كاف ُب حقيقة أمره كافران أك أنو اراتب كشك ُب اإلٲباف فمات كافران قالوا كيؤيد ذلك 

  آخر ا٢بديث كىو: " الرجل الفاجر " فالفجور عاـ كيشمل الفسق كالكفر.
_______________________________________ 

 (.ُُُ(، كمسلم ُب كتاب اإلٲباف رقم )َِّٔ[ ركاه البخارم ُب كتاب ا١بهاد كالسّب رقم )ُٖٔ]
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كاشتهر عند أىل السّب أف صفواف بن امية شهد حنينان مع النيب ملسو هيلع هللا ىلص ككاف مشركان قاؿ  (2)
  [.َُٕا٤بغازم " ] [: " كقصتو مشهورة ُبُٗٔابن حجر ]

كجاء عن بعض أىل السّب أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص استعاف بناس من اليهود كدل يسهم ٥بم قاؿ  (3)
[ يركل عن الزىرم أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص أسهم لقـو من اليهود قاتلوا معو ُُٕاإلماـ الَبمذم ]

[ُِٕ.]  
رجل من أصحاب النيب  -لق بنا إذل ذم ٨ًبٍرب ركل أبو داكد بسنده قاؿ: قاؿ جبّب: انط (4)

فأتيناه، فسألو جبّب عن ا٥بدنة، فقاؿ: ٠بعت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ: " ستصا٢بوف  -ملسو هيلع هللا ىلص 
  [.ُّٕالرـك صلحان آمنان، كتغزكف أنتم كىم عدكَّان من كرائكم " ]

  [.ُْٕن اليهود فرضخ ٥بم " ]كركل البيهقي أف سعد بن مالك غزا بقـو م (5)
كىذه األدلة كما ترل ال تفيد جواز االستعانة ابلكفار ألهنا ضعيفة ال توصل إذل ا٤بدعى إما 
ُب داللتها كإما ُب ثبوهتا فحديث أيب ىريرة ليس صرٰبان ُب أف الرجل الذم قاتل مع النيب ملسو هيلع هللا ىلص  

ريرة هنع هللا يضر أنو " يدعي اإلسالـ " كما أف كاف كافران بل فيو عكس ذلك حيث قاؿ أبو ى
القصة ال تفيد أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص استعاف بو كإ٭با أذف لو فقط ُب ا٢بضور كالقتاؿ، ككذلك الشأف 
ُب قصة صفواف فالنيب ملسو هيلع هللا ىلص دل يطلب منو أف يقاتل بل إنو ىو بنفسو الذم شهد الوقعة كدل 

كإ٭با كاف خركجو مع ا٤بسلمْب للتفرج كالنظر فيما ٰبصل ك٥بذا ٤با اهنـز يثبت أنو قاتل 
ا٤بسلموف ُب أكؿ كىلة فرح أبو سفياف بذلك كقاؿ: " كهللا ال يرد ىزٲبتهم البحر " فقاؿ لو 
صفواف: اسكت فض هللا فاؾ فوهللا ألف يربِب رجل من قريش أحب إرل من أف يربِب رجل 

 [ اىػ.ُٕٓمن ىوازف " ]
_______________________________________ 

ىػ، ّٕٕ[ أبو الفضل شهاب الدين أٞبد بن علي بن دمحم بن دمحم الكناين العسقالين ا٤بصرم الشافعي، ا٢بافظ كلد ُب مصر سنة ُٗٔ]
 كالنازؿ كعلل ا٢بديث، أخذ عن السراج البلقيِب كعن ابن ا٤بلقن كالعراقي كغّبىم، انتهى إليو معرفة الرجاؿ كاستحضارىم كمعرفة العارل

هللا حكي أنو شرب ماء زمـز ليصل إذل مرتبة الذىيب. لو تعليق التعليق كشرح البخارم ا٤بسمى بفتح البارم كالدرر الكامنة كغّبىا توُب رٞبو 
  .َِٕ/ٕ، شذرات الذىب َّٖىػ. ذيل تذكرة ا٢بفاظ صِٖٓتعاذل سنة 

  .ِٓ/ُ[ شذرات الذىب َُٕ]
، تتلمذ على البخارم كشاركو ُب بعض شيوخو كأخذ َِٗ بن عيسى السُّلمي الَبمذم، أحد األئمة، كلد سنة [ أبو عيسى دمحمُُٕ]

(، لو السنن ككتاب العلل كالشمائل كغّبىا، توُب ٕٖٔالبخارم منو حديثان كاحدان، كركل عن مسلم حديثان كاحدان فقط ُب السنن برقم )
  .ِْٔ/ٓ، هتذيب التهذيب ِْٔٔ، التقريب رقم ِِّ/ٔ، األعالـ َّٖٓم ىػ. ميزاف االعتداؿ رقِٕٗرٞبو هللا سنة 

  (.ُٖٓٓ[ سنن الَبمذم ُب كتاب السّب، ابب ما جاء ُب أىل الذمة يغزكف مع ا٤بسلمْب ىل يسهم ٥بم ٙبت رقم )ُِٕ]
 بسند صحيح. ِٕٕٔ[ ركاه أبو داكد ُب كتاب ا١بهاد رقم ُّٕ]
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ى الرغم من أنو دل يتضمن الداللة على أف صفواف قاتل ٍب إف ا٣برب الوارد ُب قصة صفواف عل
مع النيب ملسو هيلع هللا ىلص فإنو ال تثبت بو حجة، كىو غّب اثبت كفيو اضطراب شديد ٗبتنو كسنده، قاؿ 

[: حدثنا عبد هللا بن دمحم بن ٰبٓب قاؿ حدثنا دمحم بن بكر قاؿ ُٕٔأبو عمر بن عبد الرب]
سن بن دمحم كسلمة بن شبيب قاال: حدثنا يزيد بن ىاركف قاؿ حدثنا أبو داكد قاؿ حدثنا ا٢ب

حدثنا شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية ابن صفواف ابن أمية عن أبيو أف النيب صلى 
هللا عليو كسلم استعار منو دركعان يـو حنْب فقاؿ: اغصب اي دمحم. فقاؿ: بل عارية مضمونة 

داكد: ىذه ركاية يزيد ببغداد كُب ركايتو بواسط غّب [. ٍب قاؿ ابن عبد الرب قاؿ أبو ُٕٕ]
ىذا قاؿ أبو داككد ككاف أعاره قبل أف يسلم ٍب أسلم: قاؿ أبو عمر: حديث صفواف ىذا 
اختلف فيو على عبد العزيز بن رفيع اختالفان يطوؿ ذكره فبعضهم يذكر فيو الضماف كبعضهم 

ليكة عن ابن صفواف قاؿ: " استعار ال يذكره كبعضهم يقوؿ عن عبد العزيز عن ابن أيب م
النيب ملسو هيلع هللا ىلص ال يقوؿ عن أبيو كمنهم من يقوؿ عن عبد العزيز بن رفيع عن أانس من آؿ صفواف 
أك من آؿ عبد هللا بن صفواف مرسالن أيضان كبعضهم يقوؿ فيو عن عبد العزيز بن رفيع عن 

ال يقوؿ مؤداه بل عارية فقط عطاء عن أانس من آؿ صفواف كال يذكر فيو الضماف ك 
كاالضطراب فيو كثّب كال ٯبب عندم ٕبديث صفواف ىذا حجة من تضمْب العارية كهللا 

  أعلم.
[: أما خرب دركع صفواف فإان ركيناه من طريق أٞبد بن ُٖٕكقاؿ أبو دمحم علي بن حـز ]

ريك ىو ابن عبد هللا شعيب أنبأان عبد الرٞبن بن دمحم بن سالـ أنبأان يزيد بن ىاركف أنبأان ش
_______________________________________ 

  ْٔ/ٗ[ سنن الكربل للبيهقي ُْٕ= ]
 . ِٖٔ-ِٕٔ[ بتصرؼ من كتاب االستعانة بغّب ا٤بسلمْب للدكتور عبد هللا بن إبراىيم الطريقي صُٕٓ]= 
ىػ طاؿ عمره فأدرؾ ّٖٔهد اإلماـ العالمة حافظ ا٤بغرب كلد سنة [ أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد الرب النَّمىرىمُّ األندلسي اجملتُٕٔ]

الكبار كٝبع كصنف كسارت بتصانيفو الركباف، ٠بع من عبد هللا بن عبد ا٤بؤمن كمن دمحم بن عبد ا٤بلك كمن أيب الوليد الفرضي، كعنو أبو 
يد كاالستذكار كاالستيعاب ُب أ٠باء الصحابة، توُب رٞبو هللا دمحم بن حـز كا٢بافظ أبو علي الغساين كأبو عبد هللا ا٢بميدم كٝبعه لو التمه

 .ُُِٖ/ّ، تذكرة ا٢بفاظ ُّٓ/ُٖىػ انظر: سّب أعالـ النبالء ّْٔتعاذل سنة 
  .ِْ-َْ/ُِ[ التمهيد ُٕٕ]
األصل كانت لو  ىػ، فارسيّْٖ[ أبو دمحم علي بن أٞبد بن حـز الظاىرم، عادل األندلس، أحد األئمة األعالـ، كلد بقرطبة سنة ُٖٕ]

من ٰبٓب بن كألبيو من قبلو رايسة الوزارة كتدبّب ا٤بملكة، فزىد هبا كانصرؼ إذل العلم كالتأليف، كاف رٞبو هللا تعاذل بعيدان عن ا٤بصانعة، ٠بع 
ٞبو هللا تعاذل سنة مسعود كمن يونس بن عبد هللا، صنف احمللى ُب الفقو كاإليصاؿ إذل فهم كتاب ا٣بصاؿ ُب ٟبسة عشر ألف كرقة. توُب ر 

 .ِْٓ/ْ، األعالـ ُْٖ/ُٖىػ. سّب أعالـ النبالء ْٔٓ
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القاضي عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفواف بن أمية عن أبيو أف رسوؿ هللا صلى هللا 
عليو كسلم استعار منو يـو حنْب أدرعان فقاؿ: غصب اي دمحم. قاؿ بل عارية مضمونة " 

ات، كقد ركل البالاي كالكذب الذم ال شك فيو عن شريك مدلس للمنكرات إذل الثق
  الثقات ".

كقاؿ أيضان رٞبو هللا: كمن طريق مسدد أنبأان أبو األحوص حدثنا عبد العزيز بن رفيع عن 
عطاء بن أيب رابح عن انس من آؿ صفواف بن أمية استعار رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص من صفواف 

اؿ: بل عارية ففقدكا منها درعان فقاؿ رسوؿ هللا صلى هللا سالحان فقاؿ: أعارية أـ غصب؟ ق
عليو كسلم إف شئت غرمناىا لك فقاؿ اي رسوؿ هللا إف ُب قليب من اإلٲباف ما دل يكن يومئذ. 

  ىذا عند انس دل يسموا.
 

كمن طريق أٞبد بن شعيب أنبأان أٞبد بن سليماف حدثنا عبيد هللا ابن موسى أنبأان إسرائيل 
لعزيز بن رفيع عن ابن أيب مليكة عن عبد الرٞبن بن صفواف بن أمية أف رسوؿ هللا عن عبد ا

ملسو هيلع هللا ىلص استعار من صفواف بن أمية دركعان فهلك بعضها فقاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: إف شئت غرمناىا 
ابن أيب كقد ركينا من طريق  ُٕلك فقاؿ: ال اي رسوؿ هللا " إسرائيل ضعيف كقاؿ ُب ص

شيبة حدثنا جرير بن عبد ا٢بميد عن عبد العزيز بن رفيع عن إايس بن عبد هللا بن صفواف 
أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذ أراد حنينان قاؿ لصفواف ىل عندؾ سالح. قاؿ: عارية أـ غصبان؟ قاؿ ال 

ف ٝبعت دركع صفواف بل عارية فأعاره ما بْب الثالثْب إذل األربعْب درعان فلما ىـز ا٤بشركو 
ففقد منها فقاؿ لو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إان فقدان من أدرعك أدرعان فهل نغـر لك فقاؿ: ال اي 

  رسوؿ هللا إف ُب قليب اليـو ما دل يكن " فهذا مرسل " اىػ.
 

 فهالك ألسباب:أما خرب خركج يهود بِب قينقاع مع الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص كأنو أسهم ٥بم أك رضخ ٥بم 
 

  أف ا٣برب من مراسيل الزىرم كمعلـو أف مراسيل الزىرم ضعيفة. أكالن:
 

[: ىذا ا٢بديث من َُٖ[ كا٢باكم ]ُٕٗأنو كرد ما يعارضو فقد ركل الطحاكم ] اثنيان:
_______________________________________ 

  .ِِْ/ّ[ مشكل اآلاثر ُٕٗ]
 .ُِِ/ِ[ ا٤بستدرؾ َُٖ]
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 ابن موسى السيناين شيخ إسحاؽ بن راىويو قاؿ الطحاكم حدثنا عبيد بن  طريق الفضل
رجاؿ قاؿ حدثنا دمحم بن عمرك عن سعد ابن ا٤بنذر بن أيب ٞبيد الساعدم عن جده  

الساعدم قاؿ: خرج رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يـو أحد حٌب إذا خلف ثنية الوداع إذا ىو بكتيبة 
لوا بنو قينقاع كىم رىط عبد هللا بن سالـ كقـو عبد هللا بن أيب خشناء فقاؿ: من ىؤالء فقا

بن سلوؿ فقاؿ: أسلموا. فأبوا قاؿ: قل ٥بم فلّبجعوا فإان ال نستعْب اب٤بشركْب على ا٤بشركْب 
."  

كالعجب ٩بن ذىب من العلماء إذل جواز االستعانة ابلكفار معتمدان  قال ممليه عفا هللا عنه:
ر كا٤براسيل الضعيفة كا٤بضطربة كيعرض عن ما خيرًٌج ُب صحيح مسلم ُب ذلك على ىذه اآلاث

كالسنن كمسند اإلماـ أٞبد كغّبه من رفضو ملسو هيلع هللا ىلص االستعانة اب٤بشركْب، إننا إذا سلكنا طريق 
الَبجيح كجدان أف حديث عائشة اهنع هللا يضر الذم ركاه مسلم ُب صحيحو كما كافقو من آاثر أخرل 

  يقينان من تلك ا٤براسيل ا٤بضطربة السند كا٤بًب كما أسلفنا.أرجح 
قاؿ ابن عبد الرب: " كأما شهود صفواف بن أمية مع رسوؿ هللا حنينان كالطائف كىو كافر فإف 
مالكان قاؿ دل يكن ذلك أبمر رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، قاؿ مالك: كال أرل أف يستعْب اب٤بشركْب على 

 [.ُِٖ[ ]ُُٖإال أف يكونوا خدمان أك نوتيو ]قتاؿ ا٤بشركْب 
[ أدلة القائلْب اب١بواز فتكلم ُّٖكقد انقش الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرٞبن بن حسن ]

على مرسل الزىرم كبْب عدـ صحة داللتو على ا٤بسألة فقاؿ رٞبو هللا ما نصو: " أما مسألة 
ققوف منع ذلك مطلقان كحجتهم االستنصار هبم فمسألة خالفية كالصحيح الذم عليو احمل

حديث عائشة كىو متفق عليو، كحديث عبد الرٞبن بن حبيب كىو حديث صحيح مرفوع 
 اطلبهما ٘بدٮبا فيما عندؾ من النصوص كالقائل اب١بواز احتج ٗبرسل الزىرم كقد عرفت ما 

_______________________________________ 
  .َِٕظر القاموس احمليط ص[ النوٌبُّ: ا٤باٌلح ُب البحر. انُُٖ]
  .ّٓ/ُِ[ التمهيد ُِٖ]
[ العادل ا١بليل الفقيو احملقق عبد اللطيف بن عبد الرٞبن بن حسن بن دمحم بن عبد الوىاب التميمي من ا٤بشارفو، كلد ٗبدينة الدرعية ُّٖ]

ه ٜباف سنْب مع أقاربو، قرأ على علماء األزىر ىػ، كحفظ القرآف كعمره ٜباف سنوات، نفاه إبراىيم ابشا فيمن نفي إرل مصر كعمر ُِِٓسنة 
ىػ، كاف رٞبو هللا مهيبان شجاعان حازمان كافر العقل، ككاف يغزكا مع اإلماـ ُِْٔالشريف كالزمهم سنْب، تزكج ىناؾ ٍب رجع إذل الرايض سنة 

كأٞبد بن عيسى كغّبىم، لو مصباح  فيصل، ٚبرج على يديو ثلة من العلماء، منهم أخوه إسحاؽ كابنو عبد هللا كسليماف بن سحماف
الظالـ، كشرح نونية ابن القيم دل يكملو، كأتسيس التقديس كلو نظم قوم يدؿ على براعتو ُب الشعر كٕبوره، حدث ُب زمنو قالقل كفًب 

 .ّّٖ/ُىػ ُب الرايض... انظر: ركضة الناظرين للقاضي ُِّٗساىم ُب إٟبادىا. توُب رٞبو هللا سنة 
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ذا عارضت كتاابن أك سنة ٍب القائل بو قد شرط أف يكوف فيو نصح للمسلمْب ُب ا٤براسيل إ
كنفع ٥بم، كىذه القضية فيها ىالكهم كدمارىم، كشىرىطى أيضان أف ال يكوف للمشركْب صولة 
كدكلة ٱبشى منها، كىذا مبطل لقولو ُب ىذه القضية كاشَبط كذلك أال يكوف لو دخل ُب 

ل ىذا ذكره الفقهاء كشراح ا٢بديث كنقلو ُب شرح ا٤بنتقى رأم كال مشورة ٖبالؼ ما ىنا ك
 [.ُْٖكضعف مرسل الزىرم جدان ككل ىذا ُب قتاؿ ا٤بشرؾ للمشرؾ مع أىل اإلسالـ ]

 

قاؿ أيضان ما نصو: " الشبهة الٍب ٛبسَّك هبا من قاؿ ٔبواز االستعانة ىي ما ذكرىا بعض 
كىو قوؿ ضعيف مردكد مبِب على آاثر الفقهاء من جواز االستعانة اب٤بشرؾ عند الضركرة 

مرسلة تردىا النصوص القرآنية، كاألحاديث الصحيحة الصرٰبة النبوية، ٍب القوؿ هبا على 
[ منها طرفان ُب ُٖٓضعفها مشركط بشركط نبو عليها شراح ا٢بديث كنقل الشوكاين ]

خلوا ُب الرأم ا٤بنتقى، منها: أمن الضرر كا٤بفسدة كأال يكوف ٥بم شوكة كصولة كأف ال يد
كا٤بشورة كأيضان ففرضها ُب االنتصار اب٤بشرؾ على ا٤بشرؾ، كأما االنتصار اب٤بشرؾ على الباغي 
عند الضركرة فهو قوؿ فاسد ال أثر فيو كال دليل عليو إال أف يكوف ٧بض القياس كبطالنو 

 [.ُٖٔأظهر شيء ُب الفرؽ بْب األصل كالفرع كعدـ االجتماع ُب مناط ا٢بكم " أىػ ]
كالضركرة الٍب ترد ُب بعض كالـ الفقهاء اجمليزين االستعانة ابلكافر  قال ممليه عفا هللا عنه:

ىي الضركرة الٍب تتعلق ابلدين كمصلحة اإلسالـ كا٤بسلمْب. أما الضركرة الٍب تتعلق ٕبكم 
 ا٢باكم كٞباية كرسيو كسلطتو فإهنا ال تبيح االستعانة ابلكفار حٌب عند القائلْب ٔبواز

  االستعانة هبم للضركرة.
[ رٞبو هللا تعليقان على كلمة الضركرة الٍب جاءت ُب  ُٕٖقاؿ الشيخ سليماف بن سحماف ]

يقصد  -كالـ الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرٞبن بن حسن: " غلط صاحب الرسالة 
 ُب معرفة الضركرة فظنها عائدة إذل -بصاحب الرسالة من رد عليو الشيخ عبد اللطيف 

_______________________________________ 
  .ٕٔ/ّ[ الرسائل كا٤بسائل النجدية ُْٖ]
ىػ كاف يرل ٙبرًن ُُّٕ[ دمحم بن علي بن دمحم الشوكاين، فقيو ٦بتهد، من كبار علماء اليمن من أىل صنعاء كلد هبجرة شوكاف سنة ُٖٓ]

كمان هبا. لو نيل األكطار، كالبدر الطالع، كالسيل ا١برار بنقد كتاب ىػ كمات حا ُِِٗمؤلفان توذل القضاء بصنعاء سنة  ُُْالتقليد. لو 
  .ِٖٗ/ٔىػ... األعالـ َُِٓاألزىار، توُب رٞبو هللا بصنعاء سنة 

  .ُْٔ/ّ[ الرسائل كا٤بسائل النجدية ُٖٔ]
 .ّْٕ/ٖ[ الدرر السنية ُٕٖ]
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كرة الدين مصلحة كرل األمر من رايستو كسلطانو كليس األمر كما زعم ظنو بل ىي ضر 
كحاجتو إذل من يعْب عليو كتصلح بو مصلحتو كما صرح بو من قاؿ اب١بواز كقد تقدـ ما فيو 

  كهللا أعلم " اىػ.
كمن األئمة الكبار الذين ذىبوا إذل عدـ جواز االستعانة ابلكفار ُب ٝبيع األحواؿ الشيخ ابن 

الباب ضمنو مقتطفات [ ُب اآلداب الشرعية حيث ذكر كالمان طويالن ُب ىذا ُٖٖمفلح ]
من كالـ شيخ اإلسالـ ابن تيمية من كتاب اقتضاء الصراط ا٤بستقيم حيث قاؿ: فصل ُب 
االستعانة أبىل الذمة. قاؿ بعض أصحابنا: كيكره أف يستعْب مسلم بذمي ُب شيء من أمور 
ا٤بسلمْب مثل كتابة كعمالة كجباية خراج كقسمة ُبء كغنيمة كحفظ ذلك كنقلو إال ضركرة 

  قاؿ ُب الرعاية الكربل كال يكوف بواابن كال جالدان ك٫بوىا.
  [.ُٖٗكعن أيب موسى األشعرم أنو اٚبذ كاتبان نصرانيان فانتهره عمر بن ا٣بطاب هنع هللا يضر ]

  كعن عمر أيضان أنو قاؿ: ال ترفعوىم إذ كضعهم هللا، كال تعزكىم إذ أذ٥بم هللا.
٤بفسدة ما ال ٱبفى كىي ما يلـز عادة أك ما يفضى إليو كألف ُب االستعانة هبم ُب ذلك من ا

من تصديرىم ُب اجملالس، كالقياـ ٥بم كجلوسهم فوؽ ا٤بسلمْب كابتدائهم ابلسالـ أك ما ُب 
معناه كرده عليهم على غّب الوجو الشرعي كأكلهم من أمواؿ ا٤بسلمْب ما أمكنهم ٣بيانتهم 

  كاعتقادىم حلها كغّب ذلك.
من االستعانة هبم ُب ا١بهاد مع حسن رأيهم ُب ا٤بسلمْب كاألمن منهم كقوة كألنو إذا منع 

ا٤بسلمْب على اجملموع السيما مع ا٢باجة إليهم على قوؿ فهذا ُب معناه كأكذل للزكمو كإفضائو 
إذل ما تقدـ من احملرمات ٖبالؼ ىذا، كهبذا يظهر التحرًن ىنا كإف دل ٙبـر االستعانة هبم على 

 هنى هللا سبحانو كتعاذل ا٤بؤمنْب أف يتخذكا الكفار بطانة ٥بم فقاؿ تعاذل:القتاؿ، كقد 
 [ .َُٗ}اي أيها الذين آمنوا ال تتخذكا بطانة من دكنكم{ ]
_______________________________________ 

ىػ، أعلم أىل عصره ٗبذىب أٞبد. َٖٕ [ مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن مفلح بن دمحم بن مفرج القاقوين ا٤بقدسي ا٢بنبلي كلد سنةُٖٖ]
 قاؿ ابن كثّب كاف ابرعان فاضالن متقنان ُب علـو كثّبة كالسيما ُب الفركع. قاؿ ابن حجر: صنف )الفركع( ُب ٦بلدين أكرد فيو من الفركع

يخ اإلسالـ ابن تيمية ككاف يقوؿ الغريبة ما هبر العلماء اىػ. لو ىذا الكتاب كاآلداب الشرعية كالنكت على احملرر البن تيمية، أخذ عن ش
ىػ. شذرات ّٕٔلو: ما أنت ابن مفلح بل أنت مفلح، ككاف أخرب الناس ٗبسائل ابن تيمية كاختياراتو... توُب رٞبو هللا سنة 

  .َُٕ/ٕ، األعالـ ُِٔ/ْ، الدرر الكامنة ُٗٗ/ٔالذىب.
  .(ََِْٗسنن الكربل للبيهقي)[ُٖٗ]
 .ُُٖ[ سورة آؿ عمراف، آية َُٗ]
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كبطانة الرجل تشبيهو ببطانة الثوب الذم يلي بطنو ألهنم يستبطنوف أمره كيطلعوف عليو  
  ٖبالؼ غّبىم، كقولو }من دكنكم{ أم من غّب أىل ملتكم.

ٍب قاؿ تعاذل: }ال أيلونكم خباالن{. أم ال يبقوف غاية ُب إلقائكم فيما يضركم كا٣بباؿ الشر 
يشق عليكم من الضر كالشر كا٥بالؾ، كالعنت  كالفساد، }كدكا ما عنتم{. أم يودكف ما

ا٤بشقة يقاؿ فالف ييعًنتي فالانن أم يقصد إدخاؿ ا٤بشقة كاألذل عليو. }قد بدت البغضاء 
من أفواىهم{. قيل ابلشتم كالوقيعة ُب ا٤بسلمْب ك٨بالفة دينكم، كقيل ابطالع ا٤بشركْب على 

}قد بينا لكم اآلايت إف كنتم أسرار ا٤بسلمْب. }كما ٚبفي صدكرىم أكرب{ أم أعظم، 
قاؿ القاضي أبو يعلى من أئمة أصحابنا كُب ىذه اآلية دليل على أنو ال ٯبوز  تعقلوف{.

االستعانة أبىل الذمة ُب أمور ا٤بسلمْب من العماالت كالكتبة ك٥بذا قاؿ اإلماـ أٞبد هنع هللا يضر ال 
الشيخ موفق الدين رٞبو هللا  يستعْب اإلماـ أبىل الذمة على قتاؿ أىل ا٢برب، كقد جعل

  ىذه ا٤بسألة أصالن ُب اشَباط اإلسالـ ُب عامل الزكاة فدؿ على أهنا ٧بل كفاؽ.
كقاؿ اإلماـ أٞبد رٞبو هللا ُب ركاية أيب طالب كقد سألو يستعمل اليهودم كالنصراين ُب 

عمـو من أعماؿ ا٤بسلمْب مثل ا٣براج؟ فقاؿ: ال يستعاف هبم ُب شيء. فانظر إذل ىذا ال
اإلماـ أٞبد نظران منو إذل ردلء ا٤بفاسد ا٢باصلة بذلك كإعدامها كىي كإف دل تكن الزمة من 
كاليتهم كال ريب ُب لزكمها فال ريب ُب إفضائها إذل ذلك، كمن مذىبو اعتبار الوسائل 

ع عليو كالذرائع كٙبصيالن للمأمور بو شرعان من إذال٥بم كإىانتهم كالتضييق عليهم كإذا أمر الشار 
الصالة كالسالـ ابلتضييق عليهم ُب الطريق ا٤بشَبكة فما ٫بن فيو أكذل ىذا ٩با ال إشكاؿ فيو، 
كألف ىذه كالايت بال شك، ك٥بذا ال يصح تفويضها مع الفسق كا٣بيانة، كالكافر ليس من 
أىلها بدليل سائر الوالايت كىذا ُب غاية الوضوح، كألهنا إذا دل يصح تفويضها إذل فاسق 
فإذل كافر أكرل بال نزاع ك٥بذا قد نقوؿ يصح تفويضها إذل فاسق إما مطلقان أك مع ضم أمْب 
إليو يشارفو كما نقوؿ ُب الوصية كألنو إذا دل تصح كصية ا٤بسلم إذل كافر ُب النظر ُب أمر 
أطفالو أك تفريق ثلثو مع أف الوصي ا٤بسلم ا٤بكلف العدؿ ٰبتاط لنفسو كمالو كىي مصلحة 

 قل حصوؿ الضرر فيها فمسألتنا أكذل ىذا ٩با ال ٰبتاج فيو إذل أتكيل كنظر خاصة ي
 [.ُُٗأعلم. كقاؿ تعاذل:}كلن ٯبعل هللا للكافرين على ا٤بؤمنْب سبيالن{] كهللا

_______________________________________ 
 . ُُْ[ سورة النساء، ُُٗ]
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ه من األصحاب هبذه اآلية على أنو ال كىذا من أعظم السبيل استدؿ الشيخ كجيو الدين كغّب 
ٯبوز أف يكوف عامالن ُب الزكاة كقد قاؿ أصحابنا ُب كاتب ا٢باكم ال ٯبوز أف يكوف كافران 

[. كبقضية عمر على ُِٗكاستدلوا بقولو تعاذل: }اي أيها الذين آمنوا ال تتخذكا بطانة{ ]
 أيب موسى.

 أثناء كالـ لو: ك٥بذا كاف السلف كقاؿ الشيخ تقي الدين ُب أكؿ الصراط ا٤بستقيم ُب
يستدلوف هبذه اآلية على ترؾ االستعانة هبم ُب الوالايت فركل اإلماـ أٞبد إبسناد صحيح 
عن أيب موسى قاؿ قلت لعمر هنع هللا يضر إف رل كاتبان نصرانيان ، قاؿ: مالك قاتلك هللا ، أما ٠بعت 

د كالنصارل أكلياء بعضهم أكلياء بعض{ هللا يقوؿ: }اي أيها الذين آمنوا ال تتخذكا اليهو 
[. أال اٚبذت حنيفيان؟ قاؿ قلت: اي أمّب ا٤بؤمنْب رل كتابتو كلو دينو، قاؿ ال أكرمهم ُّٗ]

[. كركاه ُْٗإذ أىاهنم هللا كال أعزىم إذ أذ٥بم هللا كال أدنيهم إذ أقصاىم هللا. انتهى كالمو ]
أيضان فقاؿ أبو موسى كهللا ما توليتو إ٭با البيهقي كعنده فانتهرين كضرب على فخذم كعنده 

كاف يكتب. فقاؿ عمر: لو أما كجدت ُب أىل اإلسالـ من يكتب؟ ال تدهنم إذا أقصاىم 
  [.ُٓٗهللا كال أتمنهم إذا أخاهنم هللا كال تعزىم بعد إذ أذ٥بم هللا ]

رل فإهنم يستحلوف كركل اإلماـ أٞبد عن عمر هنع هللا يضر أنو قاؿ: ال تستعملوا اليهود كالنصا
  [.ُٔٗالرُّشاء ُب دينهم كال ٙبل الرُّشاء ]

 [ ُٖٗ[ ُب سننو ثنا ىشيم ]ُٕٗكقاؿ سعيد بن منصور ]
_______________________________________ 

  .ُُٖ[ سورة آؿ عمراف، ُِٗ]
 .ُٓ[ سورة ا٤بائدة، آية ُّٗ]
  .ُْٔ/ُ[ اقتضاء الصراط ا٤بستقيم ُْٗ]
 (.ََِْٗل للبيهقي)[ سنن الكرب ُٓٗ]
  [ دل أجده ُب ا٤بسند.ُٔٗ]
[ سعيد بن منصور بن شعبة ا٣برساين أبو عثماف ا٤بركزم صاحب السنن، كلد ٔبوزجاف، ركل عن مالك كأبو األحوص كابن عيينة ُٕٗ]

نبل فأحسن الثناء عليو كغّبىم، كعنو مسلم كأبو داكد كأٞبد بن حنبل كغّبىم، قاؿ سلمة بن شبيب: ذكرت سعيد بن منصور ألٞبد بن ح
  .ّّٖ/ِ، هتذيب التهذيب ٖٔٓ/َُىػ. انظر: سّب أعالـ النبالء ِِٕكفخم أمره. توُب ُب مكة رٞبو هللا تعاذل سنة 

ىػ، ركل عن األعمش كسليماف التيمي كاألحوؿ. كعنو مالك كشعبة كسعيد َُٓ[ ىيشيم بن بشّب بن القاسم أبو معاكية كلد سنة ُٖٗ]
، ِّٕٔىػ. انظر: التقريب رقم ُّٖم. قاؿ ابن حجر: ثقة ثػىٍبٍت كثّب التدليس كاإلرساؿ ا٣بفي. توُب رٞبو هللا سنة بن منصور كغّبى
  .ُْ/ٔهتذيب التهذيب 
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[ التيمي قاؿ قاؿ عمر ال ترفعوىم إذا كضعهم هللا كال ََِ[ عن إبراىيم ]ُٗٗعن العواـ ]
كقطع الشيخ تقي  لكن إبراىيم دل يلق عمر،تعزكىم إذ أذ٥بم هللا يعِب أىل الكتاب كلهم أئمة 

الدين ُب موضع آخر أبنو ٯبب على كرل األمر منعهم من الوالايت ُب ٝبيع أرض اإلسالـ، 
كقاؿ أيضان الوالية إعزاز كأمانة كىم يستحقوف للذؿ كا٣بيانة، كهللا يغِب عنهم ا٤بسلمْب، فمن 

[ َُِين ا٤بسلمْب يهوداين أك سامراين ]أعظم ا٤بصائب على اإلسالـ كأىلو أف ٯبعلوا ُب دكاك 
أك نصرانيان، كقاؿ أيضان: ال ٯبوز استعما٥بم على ا٤بسلمْب فإنو يوجب من إعالئهم على 
ا٤بسلمْب خالؼ ما أمر هللا كرسولو، كالنيب ملسو هيلع هللا ىلص قد هنى أف ييبدأكا ابلسالـ كأمر إذا لقيهم 

[، كقاؿ اإلسالـ يعلو كال يعلى عليو َِِا٤بسلموف أف يضطركىم إذل أضيق الطرؽ ]
[، كقد منعوا من تعلية بنائهم على ا٤بسلمْب فكيف إذا كانوا كالة على ا٤بسلمْب فيما َِّ]

يقبض منهم كيصرؼ إليهم كفيما يؤمركف بو من األمور ا٤بالية كيقبل خربىم ُب ذلك فيكونوف 
الفة أمر هللا كرسولو، كقد قدـ ىم اآلمرين الشاىدين عليهم؟ ىذا من أعظم ما يكوف من ٨ب

أبو موسى على عمر رضي هللا عنهما ٕبساب العراؽ فقاؿ ادع يقرؤه فقاؿ إنو ال يدخل 
ا٤بسجد فقاؿ دل؟ قاؿ ألنو نصراين، فضربو عمر ابلداكة فلو أصابتو ألكجعتو كقاؿ ال تعزكىم 

[، ككتب إليو خالد َِْ ]إذ أذ٥بم هللا كال تصدقوىم إذ كذهبم هللا كال أتمنوىم إذ خوهنم هللا
بن الوليد إف ابلشاـ كاتبان نصرانيان ال يقـو خراج الشاـ إال بو، فكتب إليو ال تستعملو فأعاد 

 يعِب قىدًٌر موتو [،َِٓعليو السؤاؿ كإان ٧بتاجوف إليو، فكتب إليو مات النصراين كالسالـ ]

_______________________________________ 
حوشب الشيباين أبو عيسى ركل عن أيب إسحاؽ السبيعي ك٦باىد كجبلة بن سحيم، كعنو ابنو سلمة كشعبة كحفص بن [ العواـ بن ُٗٗ]

 .ُِْ/ْىػ. انظر: هتذيب التهذيب ُْٖعمر كأصحاب الكتب الستة، كاف صاحب أمر اب٤بعركؼ كهني عن ا٤بنكر، توُب رٞبو هللا سنة 
ل عنو أنس كا٢بارث بن سويد كغّبىم كعنو بياف ابن بشر كا٢بكم بن عتبة كأصحاب الكتب [ إبراىيم بن يزيد التيمي أبو أ٠باء، رك ََِ]

. ُِٕ، التقريب رقم ُُٓ/ُىػ، كدل يبلغ أربعْب سنة رٞبو هللا. انظر: هتذيب التهذيب ِٗالستة كغّبىم، قتلو ا٢بجاج بن يوسف سنة 
مصر يتقشفوف ُب الطهارة أكثر من اليهود، يثبتوف نبوة موسى كىاركف [ السامرة: قـو يسكنوف جباؿ بيت ا٤بقدس كقرااي من أعماؿ َُِ]

، كيوشع عليهم السالـ كينكركف نبوة غّبىم كقبلتهم جبل يقاؿ لو كزيرًن بْب بيت ا٤بقدس كانبلس، كيذكر أهنم ليسوا من بِب إسرائيل البتة
  حقيق.مع الت َِٔ/ُبل قدموا من بالد ا٤بشرؽ ٍب هتودكا. انظر: ا٤بلل كالنحل 

( كركاه الَبمذم ُب السنن من كتاب األدب َُُّ(، كالبخارم ُب األدب ا٤بفرد رقم )ُِٕٔ[ ركاه مسلم ُب كتاب السالـ رقم )َِِ]
  (.ََِٕرقم )

قم [ ركاه البخارم تعليقان ُب كتاب ا١بنائز، ابب إذا أسلم الصيب فمات ىل يصلى عليو؟ كالدارقطِب ُب كتاب النكاح، ابب ا٤بهر ر َِّ]
  كسنده حسن. ِِٓ/ّ( َّ)
 (..ََِْٗ[ سنن الكربل للبيهقي)َِْ]
 .ْٗ/ُ[ صبح األعشى َِٓ]
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[، إذل أف قاؿ كقد يشّبكف عليهم ابلرأم الٍب َِٔ، فمن ترؾ هلل شيئان عوضو هللا خّبان منو ]
يظنوف أهنا مصلحة كيكوف فيها من فساد دينهم كدنياىم ما ال يعلمو إال هللا كىو يتدين 

ف ا١بند كغشهم يرل أهنم ظا٤بوف، كأف األرض مستحقة للنصارل كيتمُب أف ٲبتلكها ٖبذال
 النصارل.

[ كأىل بيتو يذلوف النصارل كدل يكونوا يستعملوف منهم َِٕكقاؿ أيضان: كاف صالح الدين ]
أحدان، ك٥بذا كانوا مؤيدين منصورين على األعداء مع قلة ا٤باؿ كالعدد، كإ٭با قويت شوكة 

كالتتار بعد موت العادؿ حٌب قاـ بعض ا٤بلوؾ أعطاىم بعض مدائن ا٤بسلمْب النصارل 
كحدثت حوادث بسبب التفريط فيما أمر هللا بو كرسولو فإف هللا تعاذل يقوؿ: }كلينصرف هللا 

[. إذل أف قاؿ: كىم إذل ما ُب بالد ا٤بسلمْب أحوج من ا٤بسلمْب إذل ما ُب َِٖمن ينصره{]
كدنياىم ال تقـو إال ٗبا ُب بالد ا٤بسلمْب كا٤بسلموف كهلل ا٢بمد  بالدىم بل مصلحة دينهم

مستغنوف عنهم ُب دينهم كدنياىم، ففي ذمة ا٤بسلمْب من علماء النصارل كرىباهنم من ٰبتاج 
إليهم أكلئك النصارل كليس عند النصارل مسلم ٰبتاج إليو ا٤بسلموف مع أف افتداء اإلسراء 

علم أهنم ال يتجركف إذل بالد ا٤بسلمْب إال ألغراضهم ال لنفع من أعظم الواجبات ككل مسلم ي
ا٤بسلمْب، كلو منعهم ملوكهم من ذلك لكاف حرصهم على ا٤باؿ ٲبنعهم من الطاعة فإهنم 
ارغب الناس ُب ا٤باؿ ك٥بذا يتقامركف ُب الكنائس كىم طوائف كل طائفة تضاد األخرل كال 

ُب دار اإلسالـ أك تقوية أيديهم بوجو من الوجوه يشّب على كرل األمر ٗبا ُب إظهار شعارىم 
إال رجل منافق أك لو غرض فاسد أك ُب غاية ا١بهل ال يعرؼ السياسة الشرعية الٍب تنصر 

 [َِٗسلطاف ا٤بسلمْب على أعدائو كأعداء الدين. كليعترب ا٤بعترب بسّبة نور الدين ]
_______________________________________ 

كرجالو  ُِٔٗٗإلماـ أٞبد ُب مسنده بلفظ: " إنك لن تدع شيئان هلل عز كجل إال بدلك هللا بو ما ىو خّب لك منو " برقم )[ ركاه أَِ]
  ثقات.

ىػ، ِّٓ[ السلطاف الكبّب صالح الدين أبو ا٤بظفر يوسف بن األمّب ٪بم الدين أيوب بن شاذم الدكيِب التكريٍب ا٤بولود ُب سنة َِٕ]
لفي كأيب الطاىر بن عوؼ كالقطب النيسابورم كغّبىم، كاف مهيبان شجاعان حازمان ٦باىدان كثّب الغزك، قاؿ عنو الذىيب ٠بع من أيب طاىر ال سًٌ

نج ُب رٞبو هللا: كانت لو ٮبة ُب إقامة ا١بهاد كإابدة األضداد ما ٠بع ٗبثلها ألحد ُب دىر اىػ. قهر بِب عبيد ك٧با دكلتهم، كأسر ملوؾ الفر 
 .ِٖٗ/ْ، شذرات الذىب ِٖٕ/ُِىػ. سّب أعالـ النبالء ٖٗٓٞبو هللا تعاذل بدمشق سنة )حطْب( توُب ر 

 .َْ[ سورة ا٢بج، آية َِٖ]
[ أبو القاسم، تقي ا٤بلوؾ، ليث اإلسالـ، نور الدين ٧بمود بن األاتبك زنكي بن أقسنقير الَبكي السلطاين ا٤بلكشاىي، كلد سنة َِٗ]

يبة حسن الرمي ذا تعبد كخوؼ ككرع ككاف يتعرض للشهادة، قاؿ ابن عساكر: ركل ا٢بديث كأ٠بعو ىػ، كاف بطالن شجاعان كافر ا٥ب ُُٓ
  كأجازه اىػ. ككاف أظهر السنة ٕبلب كقمع الرافضة، انتزع من الكفار نيفان كٟبسْب مدينة كحصنان. يقاؿ إنو ا٣بليفة الراشد السادس. توَب
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كأيدىم كفتح ٥بم البالد كأذؿ ٥بم األعداء [ كيف مكنهم هللا َُِكصالح الدين ٍب العادؿ ]
٤با قاموا من ذلك ٗبا قاموا كليعترب بسّبة من كارل النصارل كيف أذلو ككبتو إذل أف قاؿ: 
كثبت ُب الصحيح عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أف مشركان ٢بقو ليقاتل معو فقاؿ لو: " إين ال استعْب ٗبشرؾ 

جملاىدين إ٭با يصلح إذا كانوا مؤمنْب فكذلك الذين [، ككما أف استخداـ ا١بند اُُِ" ]
يعاكنوف ا١بند ُب أموا٥بم كأعما٥بم إذل أف قاؿ: }اي أيها الذين آمنوا ال تتخذكا بطانة من 

[. كقاؿ تعاذل: }اي أيها الذين آمنوا ال تتخذكا اليهود كالنصارل أكلياء ُِِدكنكم{ ]
  [.ُِّ{ ]بعضهم أكلياء بعض كمن يتو٥بم منكم فإنو منهم

كذكر سبب نزك٥با ٍب قاؿ كقد عرؼ أىل ا٣بربة أف أىل الذمة من اليهود كالنصارل كا٤بنافقْب 
يكاتبوف أىل دينهم أبخبار ا٤بسلمْب كرٗبا يطلعوف على ذلك من أسرارىم كعوراهتم كغّب 

  ذلك كقد قيل:
 

 كل العداوات قد ترجى مودهتاإال عداوة من عاداك يف الدين
 

  .انتهى كالمو
كقد ركم عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ: " ال تستضيئوا بنار ا٤بشركْب كال تنقشوا ُب خواتيمكم عربيان 

[ "ُِْ] 
_______________________________________ 

لدين ٧بمود. حسْب نور ا ُّٓ/َِىػ. نور الدين ٧بمود: ٧باضرة للشيخ سفر ا٢بوارل، سّب أعالـ النبالء ٗٔٓرٞبو هللا تعاذل سنة = 
 مؤنس.

ىػ ببعلبك، كاف ذا عقل كدىاء كشجاعة ّْٓ[ ا٤بلك العادؿ سيف الدكلة أبو بكر دمحم بن أيوب بن شاذم التكريٍب، كلد سنة َُِ]
ا٢بظ  حليمان دينان كاف خليقان للملك، أزاؿ ا٣بمور كالفاحشة ُب بعض أايـ دكلتو، ككاف كثّب الصالة كيصـو ا٣بميس، قليل ا٤برض، سعيد

كالبخت، قاؿ ابن خلكاف: كاف مائالن إذل العلماء حٌب لصنف لو الرازم أتسيس التقديس فذكر ا٠بو ُب خطبتو. توُب رٞبو هللا سنة 
  .ُُٓ/ِِىػ... انظر: سّب أعالـ النبالء ُٓٔ

  .ّٔ[ سبق ٚبرٯبو صُُِ]
 .ُُٖ[ سورة آؿ عمراف، آية ُِِ]
 .ُٓ[ سورة ا٤بائدة، آية ُِّ]
 ُِٔ/ٗ(، كالبيهقي ُب السنن الكربل َِٗٓ، ٙبقيق الَبكي، كالنسائي ُب كتاب الزينة رقم )ُٖ/ُٗه اإلماـ أٞبد ُب ا٤بسند [ ركاُِْ]

من طريق  ُٔ/ْمن طريق األزىر بن راشد عن أنس ابن مالك بو، كإسناده ضعيف ١بهالة األزىر ىذا، كركاه البخارم ُب التاريخ الكبّب 
 بِب ىاشم عن أنس بن مالك بو، كىذا أيضان إسناد ضعيف ١بهالة سليماف ىذا، إال أنو صح ا١بزء الثاين من سليماف بن أيب سليماف موذل

 بسند صحيح. ْٓٓ/ُا٢بديث كىو قولو: " كال تنقشوا ُب خواتيمكم عربيان " ركاه البخارم ُب التاريخ الكبّب 
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كمعُب قولو: " كال  [ كغّبىم،ُِٔ[ كعبد ابن ٞبيد ]ُِٓركاه اإلماـ أٞبد كالنسائي ]
تستضيئوا بنار ا٤بشركْب " أم ال تستشّبكىم كال أتخذكا آراءىم. جعل الضوء ًمٍثال الرأم عند 

[ ركاه عبد بن ٞبيد، كاحتج ا٢بسن بقولو تعاذل: }اي أيها ُِٕا٢بّبة ىذا معُب قوؿ ا٢بسن ]
ا٢بسن: " كال [. ككذا فسره غّبه، كفسر ُِٖالذين آمنوا ال تتخذكا بطانة من دكنكم{ ]

تنقشوا ُب خواتيمكم عربيان " أم ال تنقشوا فيها دمحمان كفسره غّبه دمحم رسوؿ هللا ألنو كاف 
نقش خاًب النيب ملسو هيلع هللا ىلص، كُب حديث عمر: " ال تنقشوا ُب خواتيمكم العربية " كعن ابن عمر 

  أنو كاف يكره أف ينقش ُب ا٣باًب القرآف.
[ سئل مالك عن النصراين يستكتب؟ قاؿ ال أرل ُِٗؿ ابن القاسم ]كقاؿ ابن عبد الرب قا

 ذلك، كذلك أف الكاتب يستشار، فيستشار النصراين ُب أمر ا٤بسلمْب؟ ما يعجبِب أف 

[ بعض شيوخ الفقهاء فأذف َِِيستكتب، كذكر ابن عبد الرب أنو استأذف على ا٤بأموف ]
 كاتبان لو عنده منزلو كقربو لقيامو ٗبا يصرفو فيو   لو، فلما دخل عليو رأل بْب يديو رجالن يهوداين 

كيتواله من خدمتو فلما رآه الفقيو قاؿ: كقد كاف ا٤بأموف أكمأ إليو اب١بلوس، فقاؿ: أأتذف رل 
  اي أمّب ا٤بؤمنْب ُب إنشاد بيت حضر قبل أف أجلس؟ قاؿ نعم، فأنشده:

_______________________________________ 
ىػ، ك٠بع من قتيبة ُِٓا٢بافظ أبو عبد الرٞبن أٞبد بن شعيب بن علي ا٣براساين النسائي صاحب السنن كلد بنسا سنة [ اإلماـ ُِٓ]

بن سعيد كىشاـ بن عمار كعلي بن حيجر كٝبع كعنو أبو القاسم الطرباين كأبو بشر الدكاليب، كأبو علي ا٢بسْب النيسابورم كغّبىم. قاؿ 
هما أحفظ مسلم أك النسائي فقاؿ النسائي. اىػ. لو السنن الكربل، كأما الصغرل )اجملتىب( فمن ٝبع السبكي سألت شيخنا الذىيب: اي

ىػ. طبقات َّّتلميذه ابن السِب على ما ذكره الذىيب ُب سّبتو، كلو ا٣بصائص كالضعفاء كغّبىا، توُب رٞبو هللا تعاذل بفلسطْب سنة 
 .ُِٓ/ُْ، سّب أعالـ النبالء ُْ/ّالشافعية 

[ عبد بن ٞبيد بن نصر الكشي أبو دمحم، ٠باه أبو حاًب ُب الثقات بعبد ا٢بميد، ركل عن عبد الرزاؽ كأبو داكد كٰبٓب بن آدـ ُِٔ]
ىػ... هتذيب التهذيب ِْٗكغّبىم، كعنو مسلم كالَبمذم كالبخارم معلقان كغّبىم، كاف ٩بن ٝبع كصنف. توُب رٞبو هللا تعاذل سنة 

ّ/ّْٓ.  
أيب ا٢بسن البصرم األنصارم، موالىم، ثقة فقيو فاضل، كلد لسنتْب بقيتا من خالفة عمر، كركل عن أنس كجابر [ ا٢بسن بن ُِٕ]

نة كغّبىم، قاؿ أنس سلوا ا٢بسن فإنو حفظ كنسينا قاؿ الذىيب: كأما مسألة القدر فصح عنو الرجوع عنها، كأهنا زلة لساف. توُب رٞبو هللا س
  (.ُِِٕ، التقريب رقم )ُْٖ/ُ، هتذيب التهذيب ّْٖ/ُىػ. انظر: ميزاف االعتداؿ َُُ

 .ُُٖ[ سورة آؿ عمراف، آية ُِٖ]
ىػ رٞبو هللا ُُٗ[ عبد الرٞبن بن القاسم بن خالد بن جنادة العيتقي، أبو عبد هللا ا٤بصرم الفقيو صاحب مالك ثقة مات سنة ُِٗ]

 (.ََْٔتعاذل. التقريب رقم )
ىػ كاف أحد أعظم ا٤بلوؾ لوال احملنة ٖبلق َُٕف الرشيد سابع خلفاء بِب العباس ُب العراؽ، كلد سنة [ أبو العباس عبد هللا بن ىارك َِِ]

سفة القرآف، ٠بع من أبيو كىيشيم كعباد بن العواـ كغّبىم، كعنو كلده الفضل كابن أكثم كغّبىم، ككاف مفرطان ُب التشيع، ٤با كرب عِب ابلفل
ىػ. اتريخ ُِٖالعلماء بذلك فآذاىم فأجاب من أجاب كامتنع من امتنع. توُب ُب بذندكف سنة  فجٌره إذل القوؿ ٖبلق القرآف، امتحن

 .ُِْ/ْ، األعالـ َّٔا٣بلفاء ص
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 إن الذي ُشّرِفَت من أجله يزعم هذا أنه كاذب
 

كأشار إذل اليهودم، فخجل ا٤بأموف ككجم ٍب أمر حاجبو إبخراج اليهودم مسحوابن على 
حو كإبعاده كأف ال يستعاف أبحد من أىل الذمة ُب شيء من أعمالو. كجهو فأنفذ عهدان إبطرا

قاؿ ابن عبد الرب كيف يؤٛبن على سر، أك يوثق بو ُب أمر، كمن كقع ُب القرآف، ككذَّب النيب 
 عليو السالـ؟

[ أف ال يستخدـ ُب الديواف أبحد من أىل الذمة، فكتب ُِِكقد أمر الناصر لدين هللا ]
بن رطينان النصراين إان ال ٪بد كاتبان يقـو مقامو، فقاؿ نقدًٌر أف رطينان مات  إليو عن أيب منصور

  [ اىػ.ِِِىل كاف يتعطل الديواف؟ فحينئذ أسلم كحسن إسالمو ]
 

  -اثنياً؛ حكم االستعانة ابلكفار على الدولة املسلمة أو الطائفة املسلمة 
 -كأهل البغي 

 

اإلماـ الشرعي بتأكيل سائغ كال يكونوف كفاران  طائفة من ا٤بسلمْب ٚبرج على أىل البغي؛
  ٗبجرد خركجهم ألهنم ما خرجوا إال بتأكيل سائغ بل كال يكونوف فساقان عند بعض العلماء.

 

[ ما نصو: " كأما إذا كاف الباغي ٦بتهدان ِِّقاؿ اإلماـ تقي الدين ابن تيمية رٞبو هللا ]
على ا٢بق كإف كاف ٨بطئان ُب اعتقاده. دل تكن  كمتأكالن كدل يتبْب لو أنو ابغ بل اعتقد أنو

تسميتو )ابغيان( موجبة ألٜبو، فضالن عن أف توجب فسقو. كالذين يقولوف بقتاؿ البغاة ا٤بتأكلْب 
يقولوف: مع األمر بقتا٥بم قتالنا ٥بم لدفع ضرر بغيهم ال عقوبة ٥بم بل للمنع من العدكاف 

 ف " اىػ.كيقولوف إهنم ابقوف على العدالة ال يفسقو 
_______________________________________ 

ه [ ىو ا٤بلك ا٤بقلب أبمّب ا٤بؤمنْب أبو ا٤بطرًٌؼ عبد الرٞبن بن دمحم بن عبد الرٞبن الداخل بن ىشاـ بن عبد ا٤بلك ا٤بركاين، كرل كعمر ُِِ]
حسن خلق كمزاح، افتتح سبعْب حصنان قاؿ الذىيب اثنتاف كعشركف سنة فضبط ا٤بمالك كخافو األعداء، ككاف رٞبو هللا ينطوم على دين ك 

ائن ُب هناية ترٝبتو: كإذا كاف الرأس عارل ا٥بمة ُب ا١بهاد، احتملت لو ىنات كحسابو على هللا، أما إذا أمات ا١بهاد، كظلم العباد، كللخز 
 .ِٔٓ/ُٓ تعاذل. سّب أعالـ النبالء ىػ كلو اثنتاف كسبعوف سنة رٞبو هللآَّأابد، فإف ربك لبا٤برصاد اىػ. توُب كالينا ىذا سنة 

 .ْْْ/ِ[ اآلداب الشرعية ِِِ]

   .ٕٔ/ّٓ[ الفتاكل ِِّ]
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ك٩با استدؿ بو القائلوف بعدـ تفسيق أىل البغي قولو تعاذل }كإف طائفتاف من ا٤بؤمنْب اقتتلوا 
 فإف فأصلحوا بينهما فإف بغت إحداٮبا على األخرل فقاتلوا الٍب تبغي حٌب تفيء إذل أمر هللا

فاءت فأصلحوا بينهما ابلعدؿ كأقسطوا إف هللا ٰبب ا٤بقسطْب إ٭با ا٤بؤمنوف إخوة فأصلحوا 
[. كجو الداللة من اآلايت أنو قاؿ }إ٭با ِِْبْب أخويكم كاتقوا هللا لعلكم ترٞبوف{ ]

ا٤بؤمنوف إخوة فأصلحوا بْب أخويكم{ ٍب إف البغاة إذا خرجوا على اإلماـ كا٢بالة ىذه كجب 
و أف يدعوىم كيسأ٥بم ما ينقموف منو فإف ذكركا مظلمة أزا٥با كإف ذكركا شبهة كشفها، علي

فإف استمركا ُب ا٣بركج بعد ذلك استعاف ابهلل كقاتلهم، كال ٯبوز لو أف يستعْب ابلكفار على 
قتا٥بم كما ال ٯبوز االستعانة ابلكفار على قتاؿ الدكلة ا٤بسلمة الٍب حصل بينو كبْب حاكمها 

أك خالؼ ألف ُب االستعانة ابلكافرين تسليطان ٥بم على ا٤بسلمْب كال ٯبوز ألحد أف  نزاع
 [. ِِٓيسلط كافران على مسلم }كلن ٯبعل هللا للكافرين على ا٤بؤمنْب سبيالن{ ]

كقد اتفق من يعتد بقولو من علماء األمة كفقهائها على أنو ال ٯبوز للحاكم ا٤بسلم أف 
  لى ا٤بسلمْب أبم حاؿ من األحواؿ كذلك لألمور التالية:يستعْب ابلدكلة الكافرة ع

 

ما قدمناه من النصوص من الكتاب كالسنة كأقواؿ العلماء من منع االستعانة ابلكفار  (1
أعِب منع استعانة ا٤بسلمْب ابلكفار على الدكلة  -على الكفار فإف كاف ىذا ىو الراجح 

  لى الدكلة ا٤بسلمة.فمن ابب أكذل منع االستعانة هبم ع -الكافرة 
 

الكفار أعداء للمسلمْب عداكة عقيدة كدين، كمعلـو أف الكفار إذا مكنوا من قتاؿ  (2
 [.ِِٔا٤بسلمْب انتقموا منهم كاستأصلوا شأفتهم ٤با يضمركف ٥بم من البغضاء كالعداء ]

ء ككدكا لو قاؿ تعاذل: }إف يثقفوكم يكونوا لكم أعداءان كيبسطوا إليكم أيديهم كألسنتهم ابلسو 
 [.ِِٕتكفركف{ ]

_______________________________________ 
  .َُ-ٗ[ سورة ا٢بجرات، آية ِِْ]
  .ُُْ[ سورة النساء، آية ِِٓ]
[ كما حصل مثل ذلك للشعب ا٤بسلم ُب العراؽ حينما تسلط عليهم الكفار من األمريكاف كاال٪بليز بسبب استعانة بعض ا٢بكاـ ِِٔ]

فقد دمركا العراؽ كقواتو كاذاقوا شعبو الوابؿ فاصبح ىذا الشعب ا٤بسلم يعاين من األمراض كنقص الغذاء كالدكاء كل ذلك  هبم على قتا٥بم
 نتيجة تسلط ىذه الدكؿ الكافرة على ىذا الشعب ا٤بسلم بسبب تلك االستعانة كطلب النصرة منهم كالتأييد. 

  ِ[ سورة ا٤بمتحنة، آية ِِٕ]
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ها الذين آمنوا ال تتخذكا بطانة من دكنكم ال أيلونكم خباالن كدكا ما كقاؿ سبحانو: }اي أي
كإذا خلوا عضوا  -إذل قولو  -عنتم قد بدت البغضاء من أفواىهم كما ٚبفي صدكرىم أكرب 

كقاؿ تعاذل: }كد الذين كفركا لو تغفلوف عن أسلحتكم  [،ِِٖعليكم األانمل من الغيظ{ ]
  [.ِِٗحدة{ ]كأمتعتكم فيميلوف عليكم ميلة كا

 

كابلنسبة ألىل البغي فالعلة ُب جواز قتا٥بم ىي كفهم كردىم إذل الطاعة ال قتلهم كإابدهتم  (3
  كهبذا يعلم أنو ال حاجة إذل الكفار فلم ٘بز االستعانة هبم.

 

أف االستعانة ابلكفار ُب تلك ا٢باؿ مواالة ٥بم كركوف إليهم كقد قاؿ تعاذل: }كال تركنوا  (4
  [.َِّن ظلموا فتمسكم النار{ ]إذل الذي

 

ٍب إف ُب االستعانة هبم تعزيزان كتقوية لبعض ا٤بسلمْب على بعض كإشعاالن للحركب بينهم  (5
كدافعان ٥بم على التنازع على الرائسة كا٤بلك كذلك ماال يقره الشرع ٕباؿ بل إنو يدعو 

ب حق أك ملك أك رائسة فإذا  ا٤بسلمْب ُب تلك ا٢باؿ إذل اإلصالح فيما إذا كانوا ٝبيعان طال
كانت إحدل الطائفتْب ا٤بتحاربتْب ىي احملقة فا٤بقصود من قتا٥با لألخرل دفع بغيها ال 

  إابدهتا كذلك يتحقق بدكف االستنصار ابلكفار.
 

كاالستعانة ابلكفار ٛبكْب ٥بم ُب كسر شوكة ا٤بسلمْب كالقضاء عليها بل رٗبا إابدهتم أك  (6
الستيالء عليها ككفى ابلتاريخ شاىدان على ما نقوؿ فا٤بسلموف ُب طردىم من بالدىم كا

األندلس مثالن كقعت بينهم الفًب العظيمة كاستنصر بعضهم ابلنصارل على إخواهنم ا٤بسلمْب 
  حٌب ىلكوا ٝبيعان كزاؿ سلطاف ا٤بسلمْب ىناؾ كاألمر هلل من قبل كمن بعد.

 

شؤكف ا٤بسلمْب ا٣باصة كاالطالع على كاالستعانة هبم كذلك سلم ٥بم للتدخل ُب  (7
عورات ا٤بسلمْب كمكامن الضعف كالقوة فيهم األمر الذم قد ٯبعلهم سادات كحكاـ ٰبتكم 

_______________________________________ 
 .ُُٗ-ُُٖ[ سورة آؿ عمراف، اآلايت ِِٖ]
  .َُِ[ سورة النساء، آية ِِٗ]
 .ُُّ[ سورة ىود، آية َِّ]
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 وف بل رٗبا آؿ األمر أبكلئك إذل حشد جيوشهم كسالحهم ُب بالد ا٤بسلمْبإليهم ا٤بسلم
ابسم احملافظة على األمن كفض النزاع كنصرة ا٤بستضعفْب كا٤بظلومْب كذلك ٗبجرد توجيو أدىن 

 [.ُِّإشارة إليهم للنجدة كالنصرة من بعض من ُب قلوهبم مرض من ا٤بسلمْب أىػ ]
 

صور االستعانة ابلكفار على أىل البغي ما يكوف كفران  كقد ذىب بعض العلماء إذل أف من
[ِِّ.]  

قاؿ اإلماـ أبو دمحم علي بن حـز ُب احمللى: " كأما من ٞبلتو ا٢بمية من أىل الثَّغر من 
ا٤بسلمْب فاستعاف اب٤بشركْب ا٢بربيْب كأطلق أيديهم على قتل من خالفو من ا٤بسلمْب أك على 

يده ىي الغالبة ككاف الكفار لو كأتباع فهو ىالك ُب غاية  أخذ أموا٥بم أك سبيهم فإف كانت
الفسوؽ كال يكوف بذلك كافران ألنو دل أيت شيئان كجب بو عليو كفره قرآف أك إٝباع كإف كاف 
حكم الكفار جاراين عليو فهو بذلك كافر على ما ذكران فإف كاان متساكيْب ال ٯبرم حكم 

[. كىذا ا٢بكم أعِب منع ِّّكهللا أعلم " ] أحدٮبا على اآلخر فما نراه بذلك كافران 
االستعانة ابلكفار شامل للكفار ا٢بربيْب كأىل الذمة كا٤برتدين قاؿ اإلماـ أبو دمحم علي بن 

[: " ىل يستعاف على أىل البغي أبىل ا٢برب أك أبىل الذمة أك أبىل بغي ِّْحـز أيضان ]
ا فقالت طائفة ال ٯبوز أف يستعاف عليهم آخرين قاؿ أبو دمحم رٞبو هللا: اختلف الناس ُب ىذ

ٕبريب كال بذمي كال ٗبن يستحل قتا٥بم مدبرين كىذا قوؿ الشافعي هنع هللا يضر كقد ذكران ُب كتاب 
[ كىذا عمـو مانع من أف ِّٓا١بهاد قوؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: " إان ال نستعْب ٗبشرؾ " ]

من األشياء إال ما صح اإلٝباع على جواز االستعانة يستعاف هبم ُب كالية أك قتاؿ أك شيء 
هبم فيو كخدمة ا٥بداية أك االستئجار أك قضاء ا٢باجة كغّب ذلك ٩باال ٱبرجوف فيو عن 

  الصغار كا٤بشرؾ يقع على الذمي كا٢بريب " اىػ.
 أما من قاؿ من ا٤بنتسبْب للعلم ٔبواز االستعانة ابلكفار على قتاؿ أىل البغي عند الضركرة

  فليس لو حجة كال دليل من كتاب كال سنة كال أثر صحيح.
_______________________________________ 

  .ِٗٗ[ انظر: االستعانة، صُِّ]
  [ كذلك ُب حالة ما إذا كاف حكم الكفار جارو على ا٤بستعْب ٥بم كغالب عليو.ِِّ]
 .ُِٖٗ، ا٤بسألة ََِ/ُُ[ احمللى ِّّ]
 .ُِٖٓسألة ، مُُِ/ُُ[ احمللى ِّْ]
  .ّٗ[ سبق ٚبرٯبو صِّٓ]
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قاؿ الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرٞبن بن حسن آؿ الشيخ رٞبو هللا: " أما استنصار ا٤بسلم 
اب٤بشرؾ على الباغي فلم يقل هبذا إال من شذ كاعتمدىا القياس كدل ينظر إذل مناط ا٢بكم 

ة كاعتمد ُب نقلو كفتواه كا١بامع بْب األصل كفرعو كمن ىجم على مثل ىذه األقواؿ الشاذ
فقد تتبع الرخص كنبذ األصل ا٤بقرر عند سلف األمة كأئمتها ا٤بستفاد من حديث ا٢بسن 

 [.ِّٔكحديث النعماف بن بشّب " أىػ ]
 

 االستعانة ابلكفار يف غري مباشرة القتال
 

  هذا النوع من االستعانة ابلكفار له حاالت:
 

عماؿ الكتابية كا٢بسابية كاإلدارة ك٫بو ذلك، كىذا تقدـ االستعانة هبم ُب األ احلالة األوىل:
الكالـ فيو كذكران موقف أمّب ا٤بؤمنْب عمر بن ا٣بطاب من ىذه ا٤بسألة كتشديده النكّب 
على أيب موسى هنع هللا يضر حْب استكتب نصرانيان كتقدـ أيضان عنو هنع هللا يضر أنو كتب لعمالو ُب اآلفاؽ: 

بلو كاتب من ا٤بشركْب فال يعاشره كال يوادده كال ٯبالسو كال يعتضد أما بعد فإنو من كاف ق
برأيو فإف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص دل أيمر ابستعما٥بم كال خليفتو من بعده كعندما كتب إليو معاكية 
يستشّبه ُب االستعانة ابلكفار ُب الكتابة كا٢بساب هناه كقاؿ: عافاان هللا كإايؾ فإف النصراين 

  مات كالسالـ. قد
 

ككذلك تقدـ موقف ا٣بليفة عمر بن عبد العزيز ُب ىذا حيث كتب لعمالو ُب اآلفاؽ قائالن: 
أما بعد فإف عمر بن عبد العزيز يقرأ عليكم من كتاب هللا }اي أيها الذين آمنوا إ٭با ا٤بشركوف 

لعماؿ أبقى [، فجعلهم ٪بسان حزب الشيطاف إذل قولو: فال أعلم أف أحدان من إِّ٪بس{ ]
ُب عملو رجالن متصرفان على غّب دين اإلسالـ إال نٌكلت بو فإف ٧بوا عمالكم كمحو دينهم 

  كأنزلوىم منزلتهم الٍب خصهم هللا هبا من الذؿ كالصغار اىػ.
 

_______________________________________ 
  .ٖٔ/ّ[ ٦بموعة الرسائل كا٤بسائل النجدية ِّٔ]
  .ِٖآية [ سورة التوبة، ِّٕ]
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ٍب إف االستعانة ابلكفار ُب ىذا اجملاؿ يتيح ٥بم الفرصة ُب إيقاع الضرر اب٤بسلمْب كخيانتهم 
كاالطالع على أسرارىم كإبالغها لقومهم أعداء اإلسالـ كا٤بسلمْب كٲبكنهم من معرفة مكامن 

و القوة كالضعف كاالطالع على طرؽ ا٤بسلمْب كمسالكهم فيبلغوف قومهم بذلك كىذا في
  أكرب الضرر على ا٤بسلمْب.

ك٥بذا فإف مذىب ٝبهور علماء األمة كفقهائها أعِب عدـ جواز االستعانة ابلكفار ذميْب  
كانوا أـ غّبىم ُب الوظائف ا٥بامة كالكتابة كاإلدارة كا٢بساب كالوزارة التنفيذية كغّب ذلك ىو 

  الراجح من أقواؿ العلماء ُب ىذه ا٤بسألة لألمور التالية:
 

  لوجود األدلة الكثّبة كىي ظاىرة الداللة. (ُ
 

كألنو دل يعهد أف أحدان من كالة ا٤بسلمْب ُب صدر اإلسالـ كذٌل ذميان شيئان من تلك  (ِ
  الوالايت.

 

كالة الوظائف العامة فيها كالية كسلطة كصالحيات كثّبة ٚبوًٌؿ صاحبها العمل كا٢بـز  (ّ
ا٤بسلمْب كما قاؿ جل ثناؤه }كلن ٯبعل هللا  كا٢بل كالعقد كالكافر ال سلطاف لو على

  [ .ِّٖللكافرين على ا٤بؤمنْب سبيالن{ ]
 

ٍب إهنا كظائف غّب مناسبة للكافر ألهنا تتطلب أمران مهمان ىو اإلٲباف أبٮبية ىذه الوظائف  (ْ
كأهنا أمانة عظيمة كمسؤكلية شرعية كىذا ال يوجد إال ُب ا٤بسلم ألف الدكلة كلها تقـو على 
العقيدة اإلسالمية كالفكر اإلسالمي فهي دكلة عقدية فكرية ذات أصوؿ اثبتة كليست دكلة 
دنيوية صرفو، كمن غّب ا٤بعقوؿ أف تسند األعماؿ ا٤بهمة ُب ىذه الدكلة إذل من ال يؤمن 

 أبصو٥با كأسسها.
 

قلب  فإف ىذه الوظائف ٥با أٮبية ابلغة ٤با تنطوم عليو من األسرار الٍب ال يتسع ٥با (ٓ
  [.ِّٗالكافر بل ال ينبغي أف يطلع عليها ]

_______________________________________ 
  .ُُْ[ سورة النساء، آية ِّٖ]
 .ِّٖ[ االستعانة صِّٗ]



61 

 

معلـو أف الكفار أعداء للمسلمْب عداكة ظاىرة كأهنم يتمنوف أف تكوف ٥بم سلطة على  (ٔ
قاـ كيفرحوف بكل ما يصيب ا٤بسلمْب من ضرر ا٤بسلمْب فينتقموا منهم بشٌب أنواع االنت

كأذل منهم أك من غّبىم كيعتقدكف أنو ال حرج عليهم ُب االستيالء على أمواؿ ا٤بسلمْب 
كمقدراهتم. قاؿ تعاذل: }كمن أىل الكتاب من إف أتمنو بقنطار يؤده إليك كمنهم من إف 

م قالوا ليس علينا ُب األميْب أتمنو بدينار ال يؤده إليك إال ما دمت عليو قائمان ذلك أبهن
  [.َِْسبيل كيقولوف على هللا الكذب كىم يعلموف{ ]

 

[: كقد أخرب هللا سبحانو كتعاذل عن أىل الكتاب أهنم يعتقدكف أهنم ُِْقاؿ ُب ا٤بذمة ]
ليس عليهم إٍب كال خطيئة ُب خيانة ا٤بسلمْب كأخذ أموا٥بم فقاؿ تعاذل: }كمن أىل الكتاب 

نطار يؤده إليك كمنهم من إف أتمنو بدينار ال يؤده إليك إال ما دمت عليو من إف أتمنو بق
قائمان ذلك أبهنم قالوا ليس علينا ُب األميْب سبيل كيقولوف على هللا الكذب كىم يعلموف{ 

(. كىذه صفة قبط مصر فإهنم الذين زعموا أهنم ليس عليهم ُب األميْب سبيل كأف ٥بم ِ)
 ُب مقابلة ما أخذكا من أمواؿ النصارل كأنفسهم ُب الزماف الغابر. أخذ أموا٥بم كأنفسهم ٦باانن 

 اىػ.
أما استعانة ا٤بسلمْب ابلكفار ُب ا٣بدمة كالداللة على الطريق كاستئجارىم ُب ا٣بدمة العامة 

 البعيدة عن ا٢برب كالقتاؿ فهذا ال أبس بو ألنو ال ٱبرجهم عن الذلة كالصغار.
بعد أف ذكر منع االستعانة ابلكفار حربيْب كانوا أـ ذميْب قاؿ: "  قاؿ اإلماـ أبو دمحم بن حـز

كىذا عمـو مانع من أف يستعاف هبم ُب كالية أك قتاؿ أك شيء من األشياء إال ما صح 
اإلٝباع على جواز االستعانة هبم فيو كخدمة ا٥بداية أك االستئجار أك قضاء ا٢باجة كغّبه ٩با 

 [.ِِْال ٱبرجوف فيو عن الصغار " ]
كنقل ابن عبد الرب ُب التمهيد عن اإلماـ مالك قولو: " كال أرل أف يستعاف اب٤بشركْب على 

  [.ِْْ[ " أىػ ]ِّْقتاؿ ا٤بشركْب إال أف يكونوا خدمان أك نواتيو ]
_______________________________________ 

  .ٕٓ[ سورة آؿ عمراف، آية َِْ]
  .ْٖص [ ا٤بذمة ُب استعماؿ أىل الذمة،ُِْ]
 ُُِ/ُِ[ احمللى ِِْ]
  من ىذا الكتاب. ٕٓ[ انظر ص ِّْ]
 .ّٓ/ُِ[ التمهيد ِْْ]
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أما استعانة الدكلة ا٤بسلمة أبمواؿ الدكلة الكافرة فال ٱبلوا إما أف يكوف على كجو القرض أك 
ا٥ببة، فإف كاف على سبيل القرض فعمومات النصوص من الكتاب كالسنة على ٙبرًن 

ر تدؿ على منع االستقراض منهم ألف العلة الٍب من أجلها هنى الشارع عن االستعانة ابلكفا
االستعانة ابلكفار موجودة ُب االستقراض منهم، كألف االستقراض من الكفار يَبتب عليو 

  أمور منها:
 

 أف فيو ذؿ كصغار على الدكلة ألنو من سؤاؿ الند لنده. (ُ
 

مة تعاطفان معها أك رٞبة هبا أك إكرامان ٥با بل ٤با أف الدكلة الكافرة لن تقرض الدكلة ا٤بسل (ِ
ترجوه من ا٢بصوؿ على الفوائد كاألرابح فهي إما أف أتخذ فائدة معينة على القرض كىو 
صريح الراب، كأما أف تشَبط على الدكلة شركطان تستفيد منها كتكوف مرىقة للدكلة ا٤بسلمة بل 

  خزاين كعاران عليها.
 

ة كال سيما احملاربة رٗبا اٚبذت من القركض أسلوابن الستعمار ا٤بسلمْب أف الدكلة الكافر  (ّ
كأرضهم فإهنا تفتح صدرىا للدكلة ا٤بسلمة لالقَباض منها كما تشاء فتَباكم الديوف حٌب 
تعجز الدكلة ا٤بسلمة عن كفائها فيكوف ذلك سلمان لالستعمار ا٢بقيقي أك ا٤بعنوم كىذه 

لة ا٤بسلمة كُب العصر ا٢بديث أثبتت ذلك دكؿ الكفر عالمة االنتكاس كاإلفالس للدك 
  عمليان.

 

  أف ُب االستقراض من الكفار ركوانن إليهم كمواالة ٥بم كخضوعان لسلطاهنم. (ْ
 

االستعانة أبمواؿ الدكلة الكافرة عن طريق االستيهاب فهذا آكد منعان كأغلظ  احلالة الثانية:
غار كركوف إذل الكفار كمواالهتم كألف ُب االستيهاب ٙبرٲبان ٤با يَبتب عليو من ذؿ كىواف كص

مسألة كا٤بسألة هنى الشارع عنها بْب ا٤بسلمْب أنفسهم ال سيما إذا كاف السؤاؿ للكفار، كقد 
كرد ذـ ا٤بسألة ُب نصوص كثّبة منها ما ركاه البخارم كمسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما 

زاؿ الرجل يسأؿ الناس حٌب أيٌب يـو القيامة كليس ُب كجهو مزعة عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: " ما ي
[، ِْٔ[، كقاؿ تعاذل }كالهتنوا كالٙبزنوا كأنتم األعلوف إف كنتم مؤمنْب{ ]٢ِْٓبم " ]
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[، كألف سؤاؿ الكفار يكشف ضعف ا٤بسلمْب ِْٕكقاؿ }كهلل العزة كلرسولو كللمؤمنْب{ ]
افرة ، األمر الذم يفرحهم كيسرىم بل كٯبرئهم على كفقرىم كفاقتهم كحاجتهم إذل الدكلة الك

العدكاف كنقض العهود ، كما قاؿ تعاذل }إف ٛبسسكم حسنة تسؤىم كإف تصبكم سيئة 
  [.ِْٖيفرحوا هبا كإف تصربكا كتتقوا ال يضركم كيدىم شيئان إف هللا ٗبا يعملوف ٧بيط{ ]

  

 :ابلكفار يف األمور املعنوية حكم االستعانة
 

فيما سبق أف االستعانة هبم ال ٘بوز مطلقان سواء أكانت االستعانة هبم ُب ا٢برب  لقد بينا
كالقتاؿ أـ ُب اإلدارة كالكتابة كسائر األعماؿ كبرىٌنا على ذلك بنصوص من كتاب هللا كسنة 
 نبيو ملسو هيلع هللا ىلص كذكران أقواؿ علماء األمة ُب ذلك كُب ىذا الفصل نبْب حكم االستعانة هبم من
حيث ا٤بعُب مثل كقوفهم إذل جانب قضاايان كتصويتهم معنا ُب احملافل الدكلية ألف ذلك ال 
يعدك األقواؿ دكف الفعاؿ فهم كإف كقفوا مع ا٤بسلمْب كأيدكا قضاايىم ابلقوؿ فلن يفعلوا شيئان 
يكوف فيو نصرة للمسلمْب أك نفعه ٥بم ألهنم أعداء لإلسالـ كا٤بسلمْب كيفرحوف بكل ما من 
شأنو أف يضر بقضااي ا٤بسلمْب ككل عداكة قد يرجى زكا٥با إال العداكة ُب الدين كما قاؿ 

  الشاعر:
 

 كل العدوات قد ترجى مودهتاإال عداوة من عاداك يف الدين
 

كالواقع شاىد على ما نقوؿ فقد أبيد ا٤بسلموف ُب البوسنة كا٥برسك من قبل النصارل كدامت 
تشجب كتستنكر ُب ىيئة األمم كُب غّبىا من احملافل الدكلية ا٢برب سنوات كاألمم الكافرة 

كهتدد لكن دل ٰبصل فعل ككذلك ُب إقليم كوسوفا فمنذ أكثر من سنة كالصرب يبيدكف 
ا٤بسلمْب كٯبلوهنم من دايرىم كٰبرقوهنا كالغرب يشجب كيستنكر كيتوعد بضرابت عسكرية 

 ضد صربيا لكنو دل يفعل شيئان.
_______________________________________ 

  (.ََُْ(، كمسلم ُب كتاب الزكاة رقم )ُْْٕ[ ركاه البخارم ُب صحيحو ُب كتاب الزكاة رقم )ِْٓ]= 
 .ُّٗ[ سورة آؿ عمراف، آية ِْٔ]= 
  .ٖ[ سورة ا٤بنافقوف، آية ِْٕ]
 .َُِ[ سورة آؿ عمراف، آية ِْٖ]
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مثل عصران الذم قويت فيو شوكة  قاؿ الدكتور عبد هللا بن إبراىيم الطريقي: " إف عصران 
الباطل كدالت لو الدكلة كضعفت فيو األمة اإلسالمية كتفرقت دكيالهتا مزقان كضاعت فيو 
حقوقها كاغتصبت أراضيها كانتهكت حرماهتا ُب كثّب من بلداهنا إف عصران كهذا قد يدعو 

ذل قضاايىم الضائعة ا٤بسلمْب إذل عمًل ما ٲبلكونو كما يستطيعونو لتوجيو أنظار العادل إ
كحقوقهم ا٤بغتصبة كإقناعو أبٮبيتها كمن ٍب طلب ضم الصوت لصا٢بهم ابلتنديد أبعماؿ 
العدك ا٤بغتصب كضركرة إعادة ا٢بقوؽ إذل أصحاهبا. كٲبكن أف نضرب لذلك مثالن بقضية 
ا٤بسلمْب ُب " فلسطْب " الٍب اغتصبها اليهود كأقاموا فيها دكلتهم على مرأل كمسمع من 

  العادل فهل مثل ىذا العمل مشركع؟
 

  إف اإلجابة عن ىذا السؤاؿ تستدعي إاثرة سؤالْب ٮبا:
 

  ىل من فائدة ُب استجداء الكفار كاستعطافهم كاسَبحامهم؟ األكؿ:
 

  ماكاجب ا٤بسلمْب حينما ٰبصل االعتداء من الكفار على دايرىم كمقدساهتم؟ الثاين:
 

عل ٩با ال ينكر شرعان أك كاقعان أف استجداء الكفار ل ك٪بيب عن السؤاؿ األكؿ فنقوؿ:
كاستعطافهم ما ىو إال ذؿ كصغار للمسلمْب كال يزيدىم إال كىنان كال يزيد الكافرين إال عزة 
كاستكباران كأنفو، كصدؽ هللا جل ثناؤه إذ يقوؿ: }الذين يتخذكف الكافرين أكلياء من دكف 

[، كإذ يقوؿ: }إف ٛبسسكم حسنة ِْٗهلل ٝبيعان{ ] ا٤بؤمنْب أيبتغوف عندىم العزة فإف العزة
تسؤىم كإف تصبكم سيئة يفرحوا هبا كإف تصربكا كتتقوا ال يضركم كيدىم شيئان إف هللا ٗبا 

[، ففي اآلية األكذل ينكر هللا على من يطلب العزة من الكفار كال َِٓيعملوف ٧بيط{ ]
ثانية ٱبرب هللا تعاذل عن الكفار أهنم شك أف طلب ضم الصوت منهم يعترب طلبان للعزة كُب ال

يساءكف حينما يصيب ا٤بسلمْب خّب كيفرحوف إذا أصيبوا بشر فطلب التصويت منهم إذف ال 
 جدكل فيو.

_______________________________________ 
  .ُّٗ[ سورة النساء، آية ِْٗ]

  .َُِ[ سورة آؿ عمراف، آية َِٓ]
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اجب ا٤بسلمْب عند كقوع االعتداء من الكفار أف يردكا إف ك  كا١بواب على السؤاؿ اآلخر:
االعتداء ٗبثلو كيدافعوا عن حقوقهم بال خالؼ كإف كاف األمر كذلك فإف استجداء الكفار 
أبف يصوتوا ُب صاحل القضااي اإلسالمية أمر عدًن الفائدة كال طائل ٙبتو بل ىو استجداء 

صر يصور لنا ذلك ُب أكضح الصور فالقضية للمشركْب كخضوع ٥بم كلعل كاقع ا٤بسلمْب ا٤بعا
الفلسطينية مثالن ماذا استفادت من استجداء العرب لدكؿ الكفر كاستعطافهم ٥بم فكم من 
البياانت ا٤بشَبكة كالقرارات بْب دكؿ العادل اإلسالمي كبْب بعض دكؿ الكفر الٍب صدرت 

ل كادعى من حصوؿ ا٤بكاسب تستنكر كتندد بشدة " ظاىراين " أبعماؿ اليهود فإهنا مهما قي
  من كرائها فهو ىراء.

 

٥بذا نقوؿ إف طلب التصويت أمر غّب مشركع ٤با عرفناه ككاجب ا٤بسلمْب ٘باه حقوقهم 
  [.ُِٓا٤بغتصبة كا٤بنتهكة أف يوحدكا صفوفهم كيعيدكىا اب١بهاد كال شيء غّب ذلك " ]

 

 خامتة
تمل على كثّب من األحكاـ ا٤بتعلقة إف ا٤بستعرض ٥بذا البحث على اختصاره يالحظ أنو اش

ٔبزيرة العرب حيث تضمن بياف موقعها كحدكدىا كأحكاـ إقامة الكفار فيها فقد بينت ذلك  
كلو بياانن كاضحان كسقت ما كرد ُب ذلك من النصوص الشرعية كذكرت ما تضمنتو القواميس 

كالنصارل كغّبىم من اللغوية، كذكرت ا٤بعوؿ عليو من كالـ العلماء ُب حكم إقامة اليهود 
الكفار ُب ىذه ا١بزيرة كما تضمن البحث بياف حكم االستعانة ابلكفار ُب القتاؿ كُب غّبه 
من األعماؿ األخرل كاإلدارة كالكتابة كالوزارة كغّبىا كبينت ما شبَّو بو اجمليزكف لالستعانة 

ما لضعفو كإما ابلكفار من األدلة كأكضحت أف ما ذكركه من األدلة الينهض لالستدالؿ إ
لعدـ كضوح داللتو كإما الضطرابو متنان كسندان كهبذا ًب البحث راجيان من هللا أف ٯبعلو خالصان 
لوجهو كأف ينفع بو كنظران إذل أنِب بشر كالبشر معرض للخطأ فارجو ٩بن قرأه كعثر على خطأ 

 فيو أف ينبهِب على ذلك فأكوف شاكران لو.
 .  قُُْٗشواؿ عاـ  ُٓا٤بوافق  ثنْبىذا كقد فرغت من إمالئو يـو اال

 
_______________________________________ 

 .َّٔ - َّٓ[ االستعانة ص ُِٓ]
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