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اإلخوة اإلسالموة
بغ افـبي ﷺ ذم أحاديث ـثرة حؼقؼة اإلخوة اإلشالمقة من جفة تساوي ادسؾؿغ

ذم احلؼوق

وافوؾاء وافدماء وذمتفم  ,ـام جاء ذم افصحقحغ وؽرمها من حديث كعامن بن بشر ؿال ﷺ ( َمثَ ُل
ِ
ِ
الْم ْؤِمنِ ِ
ِ
ِّهم وتَ ر ِ
س ِد
س ِد؛ إِذَا ا ْشتَ َكى ِم ْنهُ عُ ْ
ض ٌو تَ َد َ
اعى لَهُ َسائ ُر ال َ
احم ِه ْم َوتَ َعاطُف ِه ْم َمثَ ُل ال َ
ين في تَ َواد ْ َ َ ُ
ُ َ
ْج َ
ْج َ
ْح َّمى ) إصارة إػ أن ادسؾؿغ ـاجلسد افواحد إذا تلمل يشء من أضراؾه ؾنن اجلسد يتلمل
بِ َّ
الس َه ِر َوال ُ

بؽؾقته ؾنذا تلمل اإلكسان بظػره أو بلكؿؾته أو ربام بقء يسر من جسده يتلمل اجلسد ـؾه بذفك اجلرح

وذفك ألكه مسابط متواصل فؼوة افوصائج وافؾحؿة افتى تؽون ؾقه ؾؿ ّثل افـبي ﷺ ادسؾؿغ هبذا
األمر وفو تـوظت أضراؾه .
وؿد جاء ظن افـبي ﷺـام ذم افصحقحغ وؽرمها من حديث أيب موشى األصعري أكه ؿالﷺ(ا مُد مً ِم ُن
لِ مل ُم مً ِم ِن كَا مل ُبنم َو ِ
ني َأ َصابِ ِع ِه ) وافؾبـات افتى تؽون ذم افبـقان من جفة
ان َي ُ دُّد َب مع َ ُه َب مع ً ا َو َش َّبب َ َب م َ
أثرها ظذ افبـقان ذم افغافب أهنا تؽون واحدة ؾنذا اختؾت واحدة تلثر واختل افبـقان ـؾه ؾؿعؾوم أن
احلجر افواحد إذا أزيل من أي موضع من افبـقان يمثر ظذ افبـقان بلـؿؾه ,ؾلصبح ثؿة طؾؿة أو ؿوة
يدخل مـفا ظذ دار اإلشالم.
أمرا
وـذفك ؿد بغ افـبي ﷺ أثر ادسؾؿغ ذم وضعفم من جفة افدماء وتالمحفم وترابطفم أكه ً
ُون َتكَا َف ُي ِد َماؤُ ُه ممَ ،و ُه مم َيدٌ َط َذ َم من
واحدً ا  ,وهلذا جاء ظن ظع بن أيب ضافب أن افـبي ﷺ ؿال (ا مُد مً ِمن َ
ِ ِ
ِ
َاه ممَ ،أالَ الَ ُي مقت َُل ُم مً ِم ٌن بِكَافِ ٍرَ ،والَ ُذو َط مه ٍد بِ َع مه ِد ِهَ ،م من َأ محدَ َ
ث َحدَ ًثا َف َع َذ
س َو ُاه ممَ ،و َي مس َعى بِذ َّبمت ِه مم َأ مدى ُ
ال ِك َِةَ ،والن ِ
َى مف ِس ِهَ ،أ مو َوى ُ م ِد ًثاَ ،ف َع َل مو ِه َل معنَ ُة ااَِ ،وا مَد َ
ني ) ؾافـبي ﷺ ؿد بغ من جفة افدماء
َّباس َأ م َ ِع َ
أن أمرهم واحد ويسعى بذمتفم أدكاهم باظتبار أهنم وصائج واحدة وهذا ـحال اإلكسان ذم جسده.

) سٔاِ انبخبس٘ كتبة األدة  93 /4ح( ٔ , )6011يسهى كتبة انبش ٔانصهة  1999 /4ح( ْٔ ) 2586زا نفظ يسهى.
) سٔاِ انبخبس٘ :كتبة انًظبنى ,ببة َصش انًظهٕو ح( ٔ ,)2314يسهى  :كتبة انبش ٔانصهة ,ببة تشاحى انًؤئُ ٍٛتعبطفٓى ٔتعبضذْى:
ح(  ,)6585يٍ حذٚث أب ٙيٕسٗ األشعش٘ سض ٙهللا عُّ.
) أخشجّ أحًذ ح(ٔ , )122 /1أبٕ دأد ح( ٔ , )4530انبٓٛق ٙف" ٙانكبشٖ" (ٔ )134 /7انُسبئٔ ,19 /8( ٙف" ٙانكبشٖ" ح( )8629
.
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ؾنذا صاؾح اإلكسان ؾر ًدا بؽػه ؾنن ادصاؾحة تؽون ظن ذات اإلكسان من جفة افـقابة وإذا

كزفت

ظؼوبة ظذ اإلكسان ؾتؽون ظذ اجلسد ـؾه وفو رضب ؾؼط ذم يده أو رجؾه ؾنن هذا األمر يؽون ظذ
ذات اجلسد وهذا هو ادراد من ؿول افـبي ﷺ ذم حديث كعامن بن بشر ( َم َث ُل ادًمنني يف ت ََوا ِّدهم
وتراُحهم وتعا ُصفهمُ :
مثل اجلسد) .
ُ
وادسؾؿون أخوة واإلخوة ظذ كوظغ  :اإلخوة اإلشالمقة وإخوة افـسب .
واإلخوة اإلشالمقة إذا حرضت ؾنكه ُيؾغى ما ظداها وذفك فؼوهتا ومتاكتفا وذم حال اكتػاء اإلخوة
ٍ
حقـئذ إلخوة افـسب  ,وهلذا دا هاجر مع افـبي ﷺ من هاجر معه إػ ادديـة ؾنكه
اإلشالمقة ؾال ؿقؿة
أخى بقـفم وبغ من ـان ال يؿت هلم بـسب وال بسبب

 ,وؾصل من ـان من ادؼـغ حتى من

أصحاب افـسب وهلذا ؾصل افـبي ﷺ أظاممه وـذفك أبـاء ظؿومته من ـػار ؿريش وظاداهم بل
جعل اآلباء يرؾعون افسقوف ظذ األبـاء وظذ األؿربغ وذفك ألهنم حادوا اهلل تعاػ .
وإذا ؾفم اإلكسان ظالؿة ادسؾم مع ادسؾم ؾنكه يدرك ظالؿته مع ؽره  ,واإلكسان ال يؿؽن أن يػفم
ظالؿة ادسؾم مع ؽر ادسؾم إال وؿد أدرك ظالؿته مع أخقه ادسؾم ؾنكه يدرك ما ظداها .
وهلذا ؾنن ؿقم األصقاء وذواهتا تعرف بؿعرؾة أصؾفا ومعرؾة أؿرب ما يؽون فإلكسان ؾاإلكسان إذا مل
يعرف ؿدر أبقه ومل يعرف ؿدر أمه ؾنكه يتعامل مع أبقه ظذ أكه ذـر ومع أمه ظذ أهنا أكثى ثم يتعامل
مع افذـور واإلكاث ظذ حد شواء وفؽن إذا ظرف ؿقؿة األبوة واألمومة ؾنكه يدرك تؾك افؼقؿة افتى
أوجدها اهلل تعاػ .
واخلؾل افذى يؽون ظـد ـثر من ادسؾؿغ هو خؾل ظدم معرؾة ؿدر ادممن ظـد أخقه ادممن واهلل
ُون إِ مخ َو ٌة ﴾( احلجرات  )10 :يعـي ثؿة تػاضل ومػارؿات بقـفم وبغ ؽر
تعاػ يؼول ﴿إِى ََّبَم ا مُد مً ِمن َ
ادسؾؿغ وفؽن ثؿة صالت تؽون بغ ادسؾم وبغ ؽره شواء ـان من افؽتابغ أو ؽر افؽتابغ
جعؾفا اهلل شبحاكه وتعاػ حمدودة مـضبطة بضوابط ظديدة ؿد ذـرها اهلل شبحاكه وتعاػ ذم ـتابه
وـذفك افـبي ﷺ ذم مواضع ظديدة من شـته ً
ً
وتؼريرا .
وؾعال
ؿوال
ً
) سبق تخشٚجّ  :اَظش (.)2
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صلة ادسلم بالكافر
ذم شقاق احلديث ظن صؾة ادسؾم بافؽاؾر يـبغي أن كشر إػ أمر مفم جدً ا هو ادـبع واألصل إذا
أدرــاه ؾنكـا كدرك افصالت مجق ًعا .
خؾق اهلل تعاػ اإلكسان من جفة األصل فؾعبادة وافعؿل ؾام خؾؼه اهلل تعاػ فقتكف ذم هذه األرض
ـام صاء ثم تؽون هنايته افػـاء وال تؽون فه ظاؿبة وال خامتة وال رجعة إػ ربه .
ت مِ
اجل َّبن َو م ِ
ىس
جعل اهلل تعاػ هذه افدكقا موضع فؾعؿل وموضع فؾعبادة وهلذايؼول تعاػ﴿ َو َما َخ َل مق ُ
اإل َ
إِ َّبال لِ َو مع ُبدُ ِ
ون﴾(الذاريات  )56:ؾاخلؾق ـان ألجل افعبادة .
وافعبادة هي أن اهلل واحد ذم ربوبقته وإفوهقته وأشامئه وصػاته .
وإذا أدرك اإلكسان حؼقؼة افوجود وأكه وجد فعبادة اهلل

تعاػ ظؾم ما ظداها من أمور اداديات

واألكساب وما يتعؾق بلمر افصؾة وافوصائج افتى تربط بغ افـاس من صؾة افـسب وافوضن

وافؾغة

وافعرق وافؼبقؾة وافؾون وظؾم أن هذه افصالت إكام هي صالت تليت بعد مرتبة افدين وؿد ضبطفا
افدين بضوابط متعددة .
وأما األصل افذى أوجد اهلل تعاػ ألجؾه افبؼ وأمرهم ظؾقه هو ظبودية اهلل تعاػ .
وإذا مل يعؾم اإلكسان هذه افؼقؿة اختؾت افؼقم افتابعة فذفك  ,وهلذا من افـاس من يتؽؾم ظن افصالة
أهنا مشغؾة فؾوؿت وافزـاة أهنا إهدار فؾامل واضطراب وؽر ذفك  ,وهذه افـظرة ال يؿؽن أن تؽون
إال ظـد اداديغ افذين ؽؾب وضغى ظؾقفم شبب وجودهم ذم هذه افدكقا ؾسبب اخلؾق فدهيم فقس
افعبودية وإكام هو افعقش وافرضب ذم األرض واالشتؿتاع .
ؾنذا ظرف اإلكسان شبب هذه احلقاة من جفة احلؼقؼة ؾنكه يدرك ما ظداه .
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وظؾقه ؾنن ظالؿة ادسؾم مع ؽره ُيـظر إفقفا من اجلفة األوػ وهي جفة افصؾة اإلشالمقة هل افرجل
متصل باهلل أم فقس متصل باهلل .
هلذا ذم مسلفة افـسب إذا ظرف اإلكسان أن هذا أخ أو أخت أو ابن ؾؼد ظرف األب ثم ظرف ما يتػرع
ظـه  ,وثؿة صالت أخرى فإلكسان  :زمقل ..جار  ..رشيك ذم افتجارة فؽن ال يؼدم ظذ األخ افذى
ألبقه وأمه ألكه يدرك أن أخوة افـسب وافدم تؼدم ظذ ؽرها .
ـذفك حق اهلل تعاػ وجاكب افعبودية إذا أدرك اإلكسان أن أصل وجوده هو جاكب افعبودية ؾنذا
حتؼق فإلكسان هذا ؾنكه يؼدم ظذ ؽره وإذا مل يتحؼق اختل األصل ؾاختؾت فه فوازم ذفك .
ؾؿث ً
ال إذا مل يدرك اإلكسان أخوة افـسب ؾنكه يؼدم افزمقل ظذ األخ من جفة افـسب ؾقختل فديه هذا
افـظام ويضطرب ؾقؽون األمر فديه ماد ًيا وهذا األمر يوجد حتى ظـد أصحاب افثؼاؾات افغربقة
باظتبار االكػؽاك ادوجود ظـدهم ؾـجد جاكب اإلخوة متعطل فدهيم وـذفك جاكب األبوة واألمومة
وكحو ذفك وإكام افصديق هو ادادي باظتبار ؽؾبة ادادة ا ُدشاهدة ؾقفم .
وضعف اإليامن باهلل تعاػ ش ّبب هذا افغقاب افذي يؽون ذم بؾدان ادسؾؿغ من صؾة ادسؾم بادسؾم .
وهلذا ؿد ضبط اهلل تعاػ ظالؿة ادسؾم مع ؽر ادسؾم بحدود وجعؾفا ذم يشء يسر مما رخص هبا من
أمور افتجارة وادضاربة وؽر ذفك ؾنن اهلل تعاػ ما أجاز فؾؿسؾم أن يؼقم بغ طفراين ادؼـغ ـام
أيضا من جفة افتحقة جعل حتقة خاصة ألهل
جاء ظن افـبي ﷺ ؾجعل األمر ذم ذفك مػارؿة ً
بالس َ
ال ِم ) وهذا هني
اإلشالم وحتقة خاصة فغرهم ـام ذم ؿوفه ﷺ ( ال َت مبدَ ؤُ وا ال َو ُهو َد وال الن ََّبص َارى َّب
خاص بافسالم باظتبار أن افسالم حتقة أهل اجلـة وأهل افؽػر ال يدخؾون اجلـة ؾنن هلم صؾة معقـة
جدً ا مـضبطة بتؾك افضوابط افؼظقة و افؽاؾرظذ أؿسام من جفة افصؾة وادودة و ـذفك ظذ مراتب
حربقون وؽر حربقون وظذ أكواع من جفة افتعامل مـفم أهل افؽتاب ومـفم ؽرهم .

) سٔاِ يسهى  :كتبة انسالو  -ببة انُٓ ٙعٍ ابتذاء أْم انكتبة ببنسالو ٔكٛف ٚشد عهٓٛى ح( ٔ ,) 2167انتشيز٘ كتبة انسٛش عٍ سسٕل
هللا صهٗ هللا عه ٔ ّٛسهى  -ببة يب جبء ف ٙانتسهٛى عهٗ أْم انكتبة ح( ٔ, )1602أبٕ دأد ف ٙأبٕاة انسالو عهٗ أْم انزية ح( .) 5205
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أىواع الكفار
يـؼسم افؽػار إػ أكواع وتؼسقؿفم يليت ظذ اظتبارات أوهلا أن يؼسم بغ افؽػار ادحاربغ وؽر
ادحاربغ .
افـوع األول ما يتعؾق بادحاربغ ؾنكه ال صؾة بغ ادسؾم وبغ ادحارب من جفة األصل ؾنكه ال مودة
وال حب وال ؿربى وذفك أن األصل ادؼاتؾة وافسبص بطؾب اآلخر فألخر بافؼتل ؾؿتى طػر اآلخر
ٍ
حقـئذ يريد ؿتؾه وشؾبه .
بغره من خصومه ؾنكه
افـوع افثاين ما يتعؾق بغر ادحاربغ إما يؽون بقـفم ظفد ومقثاق وإما أن يؽون من أهل افذمة وهم
افذين يؽوكون حتت والية اإلشالم ويؼومون باخلدمة

و يدؾعون اجلزية ؾفمالء حيسن إفقفم وال

يظؾؿون ويعطون من احلؼوق بتحريم أظراضفم ودمائفم وأمواهلم و ُحيرم طؾؿفم أ ًّيا ـان وؿد جاء
ِ
ِ
اب ) ؾقحرم طؾم افؽاؾر
ووَا ح َج ٌ
ظن افـبي ﷺ ؿال (ا َّبت ُقوا َد مط َو َة ا مَد م ُلو ِم َوإِ من كان كَافر ًا فٌىه لوس ُد َ
وإذا ـان معاهدً ا وأما إذا ـان حماربا ؾنكه ال طؾم فه باظتبار ادػارؿة وادػاصؾة وـذفك ال جيوز
افتعدي ظؾقه بؼتؾه إذا ـان معاهدا وؿد جاء ظن افـبي ؿال ﷺ(من قتل معاهدا مل يرح را حة اجلنة ) .
تعزيرا وفقس ذفك
مسؾام ؿد ؿتل معاهدً ا
ً
وؿد جاء ظن ظثامن بن ظػان ظؾقه رضوان اهلل تعاػ أكه ؿتل ً
بحد ألن ال ُيؼتل مسؾم بؽاؾر وفعؾه أراد بذفك ضبط ما يتعؾق بافدماء حتى ال يتساهل افـاس
بافعدوان ذم هذا األمر .
وثؿة اظتبار أخر بافـسبة ألؿسام افؽػار وادؼـغ ؾؿـفم افؽتابقون وهم افقفود وافـصارى ومـفم
ادؼـون.

) سٔاِ أحًذ (. )153 /3
) سٔاِ انبخبس٘ -أبٕاة انجزٚة ٔانًٕادعة :ببة إثى يٍ قتم يعبْذا بغٛش جشو  -انجزء  3ص  1155ح ٔ , 2995كتبة انذٚبت:ببة إثى
يٍ قتم ريٛب بغٛش جشو-انجزء 6ص  2533ح . 6516
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بافـسبة ألهل افؽتاب وهم افقفود وافـصارى ثؿة خصائص هلم ؾلباح اهلل تعاػ أـل ضعامفم وأباح
كؽاح كسائفم بخالف ادؼـغ افوثـغ وؽرذفك ؾؼد حرم اهلل تعاػ ظذ أهل اإلشالم أـل ذبائحفم
وكؽاح كسائفم وافـصوص ذم ذفك ؿطعقة رصحية ذم ـالم اهلل تعاػ وـالم افـبي ﷺ .

السالم طذ الكافر وهديته وتعزيته
حتقة ادسؾم فؾؽاؾر ظذ أكواع :
افـوع األول وهو ما يتعؾق بافسالم  :ال جيوز دسؾم أن حيقي أحد من أهل افؽتاب وؽرهم بافسالم
باظتبار أن افسالم خاص بلهل اإلشالم وؿد جاء افـفي ظن افـبي ﷺ ؿال (ال َت مبدَ ؤُ وا ال َو ُهو َد وال
بالس َ
أيضا ظن مجاظة من افصحابة ـعؼبة بن ظامر وؽره.
ال ِم) وجاء افـفي ظن هذا األمر ً
الن ََّبص َارى َّب
ال وشف ً
وأما افتحقة بافـوع افثاين وافتحايا األخرى ـؼول صباح اخلر ومساء اخلر أو أه ً
ال أو صباح
شعقد أو كحو هذا ؾفذا مما البلس به .
إ ًذا افـفي ذم مسلفة افتحقة هو خاص بافسالم ؾؼط فؾػظ افوارد ؾقه وختصقص افشارع فه ؾنن افدظاء
يليت من باب افرمحة وإكه ال ُيسحم إال ظذ مممن وأما ؽر ادممن ؾ ُقدظى فه باهلداية .
وأما افتحايا األخرى من جفة ؿول حؾؾت ً
أهال أو مرحب ًا ؾفذا كوع من إطفار ادودة ويستب ظؾقه ذم
ذفك مجؾة من ادصافح .
وأما إذا بدء افؽاؾر افسالم ظذ ادسؾم ؾؼال (افسالم ظؾقؽم ورمحة اهلل ) ؾرد ظؾقه بؼول (وظؾقؽم)وذم
ـالم بعض افعؾامء إذا طفر افؾػظ مـه ؾؼال (افسالم)وأؾصح وطفرت احلروف من ـالمه ومل يؼل
(افسام ظؾقؽم) أو أدؽم افؽالم ؾؾم يظفر مـه يشء ؾال يرد ظؾقه وفؽن إذا طفرت مـه احلروف ؾرد
ظؾقه ؾقؼول (وظؾقؽم افسالم) فؽـه ال يتم ورمحة اهلل وبرـاته باظتبار أكه خاص بلهل اإلشالم .

) سبق تخشٚجّ  :اَظش (.)6
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هتنئة الكافر :
ال حرج ظذ ادسؾم أن هيـئ افؽاؾر ـافتفـئة بادوفود أو بخر من أمر افدكقا ما مل يؽن ذفك داؾع فه
باالؽسار بديـه وافتؽز ظذ ادسؾؿغ وفؽن ــوع من افتؾطف أما إذا ـان يػيض إػ افؽز وافغطرشة
ؾنكه ُيؿـع من ذفك ؾام جعل اهلل فؾؽاؾرين ظذ ادممـغ شبقال ؾؽل شبقل يوصل دثل هذا األمر ؾنكه
يـفى ظـه .
هدية الكافر واإلحسان إلوه بالصدقة :
افصدؿة من جفة األصل يراد هبا افتلفقف وهلذا جعل اهلل تعاػ ادمفػة ؿؾوهبم من مصارف افزـاة
ؾراد من ذفك اشتامفتفم فؾحق فبعدهم ظـه فؼسوة افؼؾوب ؾؿعؾوم أن ادال يؾغ افؼؾوب ؾنذا
اكػرجت افؼؾوب ُضؾب ؾقفا احلق .
وهلذا جعل اهلل تعاػ تلفقف افؼؾوب من األمور افتى جيوز أن يدؾع ؾقفا فؾؿؼـغ تلفقػا هلم ; ؾنذا
أظطوا افزـاة ؾنن افصدؿة من باب أوػ .
وؿد جاء ظن ظبد اهلل بن ظباس أكه ـان يتصدق ظذ مؼك وجاء ظن ظبد اهلل بن افعاص ـذفك .
وبعض افعؾامء يـفى ظن افصدؿة ويؼول أكه خاص ذم افزـاة وافذى يظفر واهلل أظؾم أكه ذم افصدؿة
ـام هو ذم افزـاة رشيطة أن يؽون ذفك تلفق ًػا فؾؼؾب  ,أما أن يعطى اإلكسان صدؿة فؽاؾر وال يدري
افؽاؾر هل هو مسؾم أم ال ـلن يؼوم برمقفا ظؾقه ؾربام طن أكه فقس مسؾم ؾالبد أن يعؾم .
وأما بافـسبة فؾفدية  :ؾفدية ادسؾم فؾؽاؾر أهون من هدية افؽاؾر فؾؿممن ألن افقد افعؾقا إكام تؽون
من ادفدي وذفك ـتلفقف افؼؾب وؿد جاء ذفك ظن مجاظة مثل ظبد اهلل بن افعاص ؾؽان هيدي جلاره
ضعاما .
وبافـسبة هلدية افؽاؾر فؾؿسؾم ُتؼبل إذا ظدمت رشافة افؼوة واالشتضعاف وافتؽز من افؽاؾر ظذ
ادسؾم ؾنكه جيوز ؿبوهلا ما مل تؽن مرتبطة بؿـاشبة ديـقة رشـقة ـلن تؽون ذم مـاشبة دكقوية وفقس ذم
ذفك ظؾو ؾنن هذا مما ال حرج ذم ؿبوهلا ـاألؾراح وادـاشبات االجتامظقة .
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وال جيوز فؾؿسؾم أن يلخذ هدية من افؽاؾر ذم األظقاد افديـقة أواهلدية ادراد هبا اشتامفة ؿؾب ادممن
وـذفك إضعاؾه .
وهلذا دا أهدت مؾؽة شبل بؾؼقس إػ شؾقامن ظؾقه افسالم و أرادت اشتامفة ؿؾبه حتى يؽف ؾقام ترى مما
يبطن من إتقاكه إفقفم بقء من اجلقش ؾرد شؾقامن ظؾقه افسالم اهلدية وافسبب ذم ذفك أهنم يظـون
أكه شقؼبل ويؽف ظـفم وما أتى اهلل تعاػ شؾقامن خر من هذا .
تعزية الكافر :
عزى به ألكه كوع من
ربام يؿوت ؿريب ادسؾم وهو ـاؾر ـلن يؿوت ككاين وأخوه مسؾم ؾنكه ُي َ
افتصبر ؾفذا أمر مممل وال حرج ظؾقه ألن افعزاء فؾحي وأما ذم أمر افعزاء ؾنكه ال يدظى فؾؿقت
بافرمحة وإكام كوع من افتصبر وافسؾوان وؽر ذفك .
أما تعزية افؽاؾر دوت ـاؾر أو دوت مسؾم ؾؼد اختؾف افعؾامء ؾقه ؾؼال أبو حـقػة وافشاؾعي ورواية
ظن اإلمام أمحد أكه جائز ويدخل ذم باب ظقادته ذم مرضه  ,ـام جاء(طن َأى ٍ ِ
ِض ااَّبُ َطنم ُه َ ،ق َال "
َ م
َس َر َ
ِ
ي َم
َيدُ ُم ال َّبنبِ َّبي ﷺ َف َم ِر َ َ ،ف َيتَا ُه ال َّبنبِ ُّدي ﷺ َي ُعو ُد ُه َ ،ف َق َعدَ ِطنمدَ َر مأ ِس ِه َف َق َال َل ُه َ :أ مسلِ مم ،
ك َ
َان ُغ َال ٌم َ َُيود ٌّ
َفنَ َر إِ َىل َأبِ ِوه  ،وهو ِطنمدَ ه َ ،ف َق َال َله َ :أصِع َأبا ا مل َق ِ
ول  :مَ
اس ِم ﷺ َف َي مس َل َم َ ،فخَ َر َج النَّببِ ُّدي ﷺ َو ُه َو َي ُق ُ
احل ممدُ
م َ
ُ
ُ
َ ُ َ
َ
اَّبِ ا َّبل ِذي َأ مى َق َذ ُه ِم َن الن ِ
َّبار) وهذا من باب تلفقف افؼؾب مما ال حرج ؾقه .

أما إذا ـان ُيعزى وتؽون ذم تعزيته يشء من طفور ضعف ادسؾؿغ ذم حال طفور ؿوة افؽػار
ويظفر ذم هذا اشتذالل ؾفذا مما ُيـفى ظـه ؾاألصل أن يد ادسؾؿغ هي افعؾقا ويد افؽػار هي افدكقا.

حب الكافر واإلطجاب به
ال صك أن اإلظجاب بؿشاهر افؽػار من ممثل أو مطرب أو الظب أو ؾـان أو رشام أو ؽر ذفك من
افػتن افعريضة ذم افبؾدان اإلشالمقة ,و هذا األمر وإن ـان ال يصل درتبة افؽػر باظتبار أكه مل حيبه
فديـه وإكام أحبه حلرؾته وصـعته ؾربام فوشلفته ظن ديـه ال يعؾم ظن ديـه يشء ؾلحبه ظذ يشء معغ
)سٔاِ انبخبس٘ كتبة انجُبئز:ببة إرا اسهى انصب ٙفًبت ْم ٚصهٗ عهْ ٔ ّٛم ٚعشض عهٗ انصب ٙاإلسالو -ص  320ح( .)1356
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فؾعبه أو حرؾة أو ذـائه أو دهائه أو ظؾؿه أو كحو ذفك فؽن يـبغي أن كعؾم أن اهلل تعاػ ؿد بغ حدود
هذه األصقاء افتى تؽون من جفة ادقل واإلظجاب وهلذا يؼول تعاػ ﴿ َو َل َع مبدٌ ُّدم مً ِم ٌن َخ م ٌر ِّمن ُّدم م ِ
رش ٍك
َو َل مو َأ مط َج َبك مُم ﴾(البقرة  ) 221 :ؾؼد جعل افعبد ادممن خر من ادؼك وفو أظجبك يعـى وفو
وجدت يشء ذم ؿؾبك من افعجب وذفك ألكه طامل ذم حق اهلل تعاػ وهذا يرجع فؾخؾل ذم األصل
ؾنذا ؽاب ظـه جاكب افعبودية هلل تعاػ وهو شبب وجوده ؾنن هذا اإلظجاب يؼع من ثامره .
ومن افـاس خاص ًة افشباب من يظفر مـفم هذا األمر ؾقظفر ادقل واإلظجاب فؾؽػار وافسبب هو
ؽقاب هذا األصل ظـفم أهنم وجودا فعبادة اهلل ظذ شبقل احلؼقؼة وفو شئؾوا هذا افسمال ألدرـوا
صحقحا .
وأجابوا جوا ًبا
ً
وـؾام ظؾم اإلكسان حؼقؼة وجوده ؾنكه يـصف مع ؽره وذفك ـحال اإلكسان افذى يوجد ذم بستان
ومعه ظؼة ظامل ألجل افزراظة واحلصاد وكحو ذفك ؾدخل همالء افعؼ ة هلذا افبستان فؾعؿل ؾقه
ومـفم رجل صاحب مـطق حسن وفؽـه ال يعؿل وجيؾس ويدع افـاس يعؿؾون ؾفم يعؾؿون أهنم
وجدوا هلذا افعؿل وأن افزمن يسابؼفم من أجل حتويؾه ألجر ؾال جمال بلن يعجب اإلكسان جلامل
وضول ؾالن وهو ال يعؿل !.
ـذفك ذم حال افدكقا ؾاإلكسان وجد فؾعبادة ؾنذا حتؼق هذا فديه يرى أن افذين ظطؾوا هذا اجلاكب
مفام أتوا من حسن وحذاؿة وظؾم ومعرؾة مادام ال يعؿؾون ألجل ما خؾؼفم اهلل تعاػ فه ؾقـبغي أال
يوافوا .
هلذا ؾنن اإلظجاب بحسب ما ُيعجب به يؾحؼه ذم ذفك اإلثم  ,ؾعذ ادعؾم وادريب وافعؾامء وافػؼفاء
ـذفك ادسئوفغ إيؼاظ افرشافة افرباكقة ذم همالء افشباب أهنم وجدوا ألجل هذا األمر ما وجدوا
فؾػن وال فؾطرب وال فؾعب افؽرة وهذا اإلظجاب ربام يوجد ذم كػس اإلكسان فؽـه ال يؽؾف وال
يعؿل به  ,وهذا طاهر ذم ؿول اهلل تعاػ﴿ َو َل َع مبدٌ ُّدم مً ِم ٌن َخ م ٌر ِّمن ُّدم م ِ
رش ٍك َو َل مو َأ مط َج َبك مُم ﴾(البقرة )221:
ؾلثبت اهلل تعاػ هذا افوجود افػطري واالكبفار وفؽن ال جيوز فإلكسان أن يـساق إفقه .
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لبس الصلوب يف شعار األىدية أو الدول
يوجد أكدية ويوجد دول أظالمفا وصعاراهتا يؽون ظؾقفا صؾقب أيا ـان افصؾقب ال جيوز فبسه ظذ
أى حال ـان  ,وفو ـان ذم موضع هيان ؾقه ـاحلذاء وافؼاب  ,ال جيوز أن يوضع  ,وذفك أن افـبي
ﷺ أمر بؽرسه وهذا األمر من افـبي إصارة إػ أكه ظذ أي صورة ـان ؾنكه يزال بخالف افصورة إذا
ـاكت ظذ موضع هتان ـافػرش واحلذاء وافؼاب ؾنن هذا مما الحرج ؾقه .
و افصؾقب ال جيوز فبسه وال جيوز افصالة ؾقه وال أظؾم ذم ذفك خالؾا أكه حيرم افصالة ذم افصؾقب,
وإن اظتؼد اإلكسان ذم افصؾقب ثم فبسه ؾفو ـػر باهلل تعاػ وأما إذا فبسه باظتبار أكه مل جيد فباس ؽر
هذا ؾال صك أكه آثم وجيب ظؾقه أن يزيؾه  ,ومن افعؾامء من يؾحق افؽػر بؾبس افصؾقب وجيعل ذفك
أصال وجيعل اجلفل حافة اشتثـائقة أصؾقة  ,وفو ظؿد إػ افصؾقب ومزؿه ـلن يزيل ضرف من أضراؾه
ٍ
ؾحقـئذ ال حرج ظؾقه يبؼى صعار فؽـه ال يؽون صؾق ًبا .
األربعة

معاهدات الدول ادحاربة للمسلمني
من األمور افتى تؽون ذم افزمن ادتلخر ـثرة دول اإلشالم وؿد يؽون بغ دوفة ودوفة يشء من افعفد
وهذه افدوفة تؼوم بافعدوان ظذ بؾد من بؾدان ادسؾؿغ

ؾقجب ظذ ادسؾؿغ أن يـكوا افبؾد

ادظؾوم وفو ـان بقـفم وبغ افظامل يش ٌء من افعفدألن هذا افعفد يؽون باضل باظتبار أن ككة
ادسؾؿغ واجبة .
وأما بافـسبة دن ـان من بؾدان افؼك وافؽػر ؾؽان ؾقفم طؾم ذم داخل ذفك افبؾد ـلن يؽون هـاك
بؾد رشـي ويوجد ؾقفا ضوائف مسؾؿة ثم وؿع افظؾم ظؾقفم ؾفمالء خوضبوا باهلجرة ومل هياجروا.
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واهلل تعاػ حرم بؼائفم هـاك ؾنذا ـان بقـفم مقثاق بعدم افعدوان ؾنكه ال جيب ظؾقفم مؼاتؾة همالء
ألن همالء وجب ظؾقفم أن هياجروا من بالد افؽػر فؽن ظؾقفم افـكة من جفة ادال وادعوكة بؼدر
ِ
مَصوك مُم ِيف الدِّ ِ
ين َف َع َل موك ُُم
وشعفم وإمؽاهنم ما مل يؽن ذم ذفك حر ًبا وهلذا يؼول اهلل تعاػ ﴿ َوإِن ماس َتن َ ُ
َّبَص إِ َّبال َط َذ َق مو ٍم َب مونَك مُم َو َب مون َُه مم ِمو َث ٌ
اق ﴾( األىفال  )72:وهذا خاص ؾقؿن ـان ذم بالد افؽػر ويؼقم
الن م ُ
ؾقفا ُأكاس مسؾؿغ خماضبغ باهلجرة ؾامتـعوا ووؿعت ظؾقفم ادظامل .

االبتعاث إىل بالد الكفر
افصؾة بغ ادسؾم وافؽاؾر ذم ضؾب افعؾم صؾة إحسان ؾقحسن اإلكسان إفقفم باظتبار أن همالء فقسوا
حماربغ وإكام دخؾوا ظؾقه بعفد وأمان ؾقحسن إفقفم ويتودد إفقفم  ,وـذفك يمدي افرشافة افواجبة
ظؾقه وذفك بنخراجفم من طؾؿفم ألكػسفم بافؼك إػ دائرة افتوحقد وهي أظظم رشافة أوجبفا اهلل
تعاػ ؾقجب أن يمدي تؾك افرشافة واإلحسان باهلدية وافعطقة وتلفقف افؼؾب وحيذر من
ادحظورات افتى هنى اهلل تعاػ ظـفا مثل ما يتعؾق بتخصقصه بافسالم ـذفك ببقان بعض افؼـقات
وافؽػريات افتى تؽون مـفم ـافصؾقب ذم حال إهدائه فه ؾقبغ حؼقؼة افصؾقب هلم ؾربام ـاكوا ظذ
جفل ؾؼامت احلجة ظؾقفم فؼربه مـفم.
وؿد يؽون ادؼـغ متؼدمغ ذم ظؾم افطبقعة وافطب واهلـدشة وظؾوم األرض وهذا افتؼدم موجود
حتى ذم زمن افـبي ﷺ ؾؽرسى وؿقك ـاكوا متؼدمغ بل ـان افعرب ظافة ظذ بؾدان ادؼـغ من
جفة افؾباس ؾؾم يؽن ظـد افعرب كسقج وال صـاظة بل حتى األشؾحة افتى تؽون مع ادسؾؿغ من
جفة افسقوف وافرماح وكحو ذفك مـفا ما ـان يوصف بلكه شقف هـدي وؽر ذفك.
وهذا االكبفار ادوجود فؾغرب ؿد وجد من بعض افعرب وادسؾؿغ حتى ذم افصدر األول وهلذا جاء
يل سع ِد ب ِن مع ٍ
ِ
ِِ
ذم احلديث ؿول افـبي ﷺ ( َأ َتعجب َ ِ
اذ ِيف مَ
اجلن َِّبة َأ مح َس َن ِ َّبا ت ََر مو َن )
ون م من َهذه َف َوااِ َدنَاد ُ َ م م ُ َ
م َُ
) سٔاِ انبخبس٘ ح(  )3249يٍ حذٚث انبشاءٔ ,ف ٙيسهى ح(  )2469يٍ حذٚث أَس .سض ٙهللا عًُٓب.
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ؾلراد ﷺ أن يبغ أن مـاديل شعد ذم اجلـة خر من مثل هذه ادـاديل ادوجودة ذم ذفك افصدر مما
يعجب هبا اإلكسان.
وـذفك ذم أحاديث أخرى من جفة ادصابقح افتي ُوجدت ظـد افـصارى ومل تؽن ظـد ادسؾؿغ.
واالشتػادة من افغرب البد أن تؽون بؼدر فؽن فألشف افشديد من افباليا افعظقؿة إؿامة ادسؾؿغ
ذم بؾدان ادؼـغ باهلجرة افعظقؿة واإلؿامة وافتـاشل وافبؼاء حتى يـشل جقل بافؽامل من األحػاد
هـاك .
وفعل ظؿل ؿؾقل ذم أمر افدكقا ذم دائرة ادسؾؿغ خر من ظؿل ـثر ذم حقاض افؽػار ؾنذا أؿام ادسؾم
ٍ
حقـئذ اختؾت معه ـثر من
ذم ديار افؽػر ثم ُطؾِم ضؾب افـكة ؾاخلؾل ؿد تػرع ظن هذا األصل
افػرظقات .
هلذا أمر افـبي ﷺ باهلجرة وبغ اهلل تعاػ أن من مل هياجر وبؼي ذم وشط ادؼـغ ذم مؽة ؾال ككة
َنَصوك مُم ِيف الدِّ ِ
َّبَص إِالَّب َط َذ َق مو ٍم َب مونَك مُم َو َب مون َُه مم ِمو َث ٌ
اق ﴾(األىفال
ين َف َع َل موك مُم الن م ُ
هلم فؼوفه تعاػ﴿ َوإِ من ماست َ ُ
 )72:يعـي همالء ادفاجرين تسؼط واليتفم وحؼوؿفم إذا ـاكوا ذم بؾد ـػر أمركاهم باهلجرة ثم مل
هياجروا ؾنذا وؿع ظؾقفم يشء من ادظامل ضؾبوا ككة ادسؾؿغ وؿد يؽون هذه افدوفة بقـفا وبغ بؾد
اإلشالم ظفد  ,ؾام افذى أبؼاك ؾقفا فعؼود ضويؾة وخرجت من بؾدان ادسؾؿغ ثم وؿع ظؾقك مظؾؿة
يء ِم من
ؿد تسبب هبا افـفي افذى خافػت به أمر اهلل تعاػ ـام جاء ذم حديث جرير بن ظبد اهلل ( َأىَا َب ِر ٌ
ِ ِ
ني َأ مض ُه ِر ا مُد م ِ
ني) .
رشكِ َ
وم َب م َ
ك ُِّل ُم مسل ٍم ُيق ُ
ؾنذا ضبؼت األمة هذا احلديث وأدرـت هذا ادعـى ؾنهنا ال يؾحق ـثر من افتوابع ذم مثل هذا األمر
هلذا افعؾامء يتؽؾؿون ذم مسلفة اإلؿامة ذم بؾدان ادؼـغ ومسلفة االشتػادة بؼدر .
فديـا رسف وتػريط ذم جاكب محاية حقاض اإلشالم

وافتساهل ذم افتعامل واإلؿامة بغ طفراين

ادؼـغ ثم كريد ختؾخل افؾوازم بحسب ختؾخل ذفك األصل .

) سٔاِ انتشيز٘ ف ٙانسٛش بشقى 1530؛ ٔأبٕ دأد ف ٙانجٓبد بشقى .2274
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واإلشالم ال يؿـعـا من افتعامل احلسن مع افؽػار ببذل ادعروف وـف األذى وافـفي ظن افظؾم
بؼدر افوشع واإلمؽان وـذفك ؽض افبك وهلذا جاء ظن احلسن افبكي ـام روى افبخاري ( َق َال
ِ
ِ
وس ُه َّبنَ .ق َال :م ِ
احل َس ِن لِ مل َح َس ِن ال َب م ِ
َس ِعودُ مب ُن َأ ِ مَ
ف
اْص م
َص ِّ
ور ُه َّبن َو ُر ُء َ
اء ا مل َع َج ِم َي مك مف َن ُصدُ َ
ي :إِ َّبن ى َس َ
َص َك َطن ُمه َّبن) ألن افػتـة متعدية إػ افرجل وادرأة ؾقلمر اإلكسان بصقاكة كػسه وـذفك بحػظ حق
َب َ َ
ؽره شواء ـان مال أو ظرض أو كػس أو أرض .
ومن افػتن احلديثة افتى طفرت  :افرسف ذم االبتعاث ؾفو من افػتن وافباليا احلؼقؼة افتى جيب أن
ُيؾتػت إفقفا و ُتعافج  ,هذا افبالء افعظقم افذى اشتؼى بنرشال افـساء وافصبقان ذم مراحل مبؽرة
وإرشال افـساء بال حمارم وظدم وجود رؿقب هلن بافـظر ذم أحواهلن مما يؽون من اختالط وتزج
وشػور وظدم وجود وازع أو من يشجع ظذ حػظ ديـفن ذم ذفك ؾفذا ال صك من افبالء افعظقم
وافػتن افعظقؿة افتى دمر ظذ افبؾد ـثر من افبالء وافؼور وأظظم هذا افبالء وجود بعض افؽؾقات
افتى تؾزم افدارشغ باالبتعاث فؾخارج وفوـان افتخصص موجود ؾؿن افعجب أن بعض افدارشغ
ختصصفم فغة ظربقة ودراشات إشالمقة ؾقؾزم باالبتعاث فتؾك افبؾدان ؾؽقف اإلكسان ال جيد افؾغة
افعربقة ذم بؾدان اإلشالم ثم يريد أن جيده ذم بؾدان أخرى ! ال صك أهنا ثؿة رشافة أخرى ؽر مسلفة
افؾغة افعربقة وال افدراشات اإلشالمقة وهو افتغريب وهذا موضع اخلطورة ؾقجب ظذ ادسؾؿغ أن
يتؼوا اهلل تعاػ وجيب ظذ مدراء اجلامعات أن يتؼوا اهلل ؾنن اهلل اشسظاهم رظقة ؾنذا ؾرضوا ذم هذه
خصوصا ألن
افرظقة ؾاهلل شائؾفم بؿؼدار تػريطفم وهمالء افـاس ذم أظـاؿـا مجق ًعا وأظـاق ادسئوفغ
ً
هذا األمر خطر يؼدح ذم ديـفم وشؾوـفم وأخالؿفم .
ؾقجب ظؾقـا أن كعقد همالء افشباب فؾؿسار افصحقح فؾحػاظ ظذ ديـفم وأن ُيمخذ افعؾم وافتعؾقم
بؼدر احلاجة وبؿقزان مـضبط ال بافرسف افذى ُيػيض إػ خؾخؾة افدين وخؾخؾة افعؼائد وـذفك
خؾخؾة األخالق .

) سٔاِ انبخبس٘ يعهقب  -كتبة االستئزاٌ ببة قٕنّ تعبنٗ{ٚأٓٚب انز ٍٚآيُٕا ال تذخهٕا بٕٛتًب غٛش بٕٛتكى} .
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