
 

 

   

 

 

  

   النوازل تعامل احملتسب مع

  يف جمتمع األقليات، دراسة تأصيلية
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٢٣١

باإلسكندرية للبنات والعربية ميةاإلسال الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد  

 -ًأنموذجا-عقيدة الوالء والرباء  تعامل املحتسب مع النوازل يف جمتمع األقليات، دراسة تأصيلية 

ا 

، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات احلمد هللا  حنمدهإن 

أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده 

ُوأشهد أن حممدا عبده ورسوله .ال شريك له ُ  صلى اهللا وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن ً

 ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه يت  ىل يوم الدينتبعهم بإحسان إ

 ىت َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر
 حم جم يل ىل مل خل يت (١) 

 يه ىه مهجه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم

  وقال تعاىل (٢) ىت ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي  حي جي

 هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي يت  

 ىت مخ جخ مح جح  مج حج مث هت متخت حت جت
(٣)   

  :أما بعد

فيــدخل يف جمــاالت شــىت  مــن جوانــب احليــاة ً يــشمل كثــريا(٤)فــإن علــم احلــسبة يف القــدمي

تكاد تنفك عـن جمـال  الواليات احلديثة الإال أننا نلحظ أن  مبا هو عليه اآلن، ًومل يكن خمتصا

 فالــشريعة  احلــسبة وعمــد�ا الــيت تقــوم عليهــااحلــسبة إذ فيهــا األوامــر والنــواهي اللتــان مهــا مــادة

                                  

  ١٠٢: ، آيةآل عمرانسورة ) ١(

  ١: ، آيةالنساءسورة ) ٢(

  )٧٠/٧١: (، آيةاألحزابسورة ) ٣(

 انظر . ًمن الفاخرانيني والغضارين والنجارين وغريهم كثري جداوقد أدخله العلماء يف ميادين كثرية ) ٤(

حممد بن حممد بن أمحد بن أيب زيد بن األخوة، معامل القربة يف أحكام احلسبة لضياء الدين 

، دار الكتب العلمية بريوت .املعروف بابن اإلخوة )هـ٧٢٩: املتوىف (القرشي، ضياء الدين 

  هـ١/١٤٢١ط



    

 

    

 

 

 

 

٢٣٢

باإلسكندرية للبنات والعربية ميةاإلسال الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد  

 -ًأنموذجا-عقيدة الوالء والرباء  تعامل املحتسب مع النوازل يف جمتمع األقليات، دراسة تأصيلية 

  .ينها للمجتمعات املسلمةاإلسالمية إمنا هي أوامر ونواهي جاء لشرع احلكيم بتحديدها وتبي

  : أ اع وأب اره 

النظر يف هـــذه ا�ـــاالت الـــيت تـــدخل فيهـــا احلـــسبة يف النظـــام احلـــديث فإننـــا جنـــد أن مثـــة بـــ

ملهــا إىل الطريــق األقــوم مــستجدات يف األنظمــة ويف التطبيــق العملــي حتتــاج إىل فتــوى وفقــه حل

لبلــدان الــيت ال لــق مبوضــوع األقليــات املــسلمة يف اًة، خــصوصا مــا يتعالوجهــة الــصائبوتوجيههــا 

ويعـــيش فيهـــا مجـــع غفـــري مـــن املـــسلمني حيتـــاجون فيهـــا إىل جتليـــة لكثـــري مـــن .حتكـــم بـــشريعة اهللا

  .أمورهم احلياتية والشرعية واحلسبية يف تلك ا�تمعات

جيــب أن يتعامــل معهــا احملتــسب مــن منطلــق فقهــي مــدرك ألبعــاد مــن هنــا بــدا أن النــوازل 

ونشر األمـر بـاملعروف والنهـي عـن مور وأهدافها اليت يود حتقيقها بإقامة شرع اهللا يف األرض األ

  .املنكر الذي هو قطب الدين األعظم 

لزمـان جيـد أ�ـم ال يـستطيعون اللحـاق بركـب التقنيـة ا اوالناظر يف أعمال احملتسبني يف هذ

ة جديــدة أو ظــاهرة أو قــضية  ففــي كــل يــوم جديــد ختــرج علينــا عــاد،وجتــدد احلــوادث والوقــائع

قــال اإلمــام .  ووفــق قواعــد الــدين اإلســالميةجيــب علــى احملتــسب أن يتعامــل معهــا وفــق الــشريعة

فـــألن الوقـــائع يف الوجـــود ال تنحـــصر، فـــال يـــصح دخوهلـــا حتـــت األدلـــة املنحـــصرة، ": الـــشاطيب

 ال يكـون ولذلك احتيج إىل فتح باب االجتهاد مـن القيـاس وغـريه، فـال بـد مـن حـدوث وقـائع

ُمنصوصا على حكمها، وال يوجد لألولني فيها اجتهـاد، وعنـد ذلـك فإمـا أن يـرتك النـاس فيهـا  ً

ٌبـــــاع للهـــــوى، وذلـــــك كلـــــه ِّاتًإىل أهـــــوائهم، أو ينظـــــر فيهـــــا بغـــــري اجتهـــــاد شـــــرعي، وهـــــو أيـــــضا 

  .)١("فساد

  .افهمراداته وأهد لذا برزت أمهية دراسة مثل هذا املوضوع اجلدير بالبحث والتعمق يف 

  :وأستطيع تلخيص بعض األسباب الدافعة لكتابة هذا البحث يف النقاط التالية 

                                  

، ١مـشهور حــسن آل سـلمان، دار ابــن عفـان، اخلــرب، ط : حتقيــق (٣٩-٥/٣٨ ، للـشاطيباملوافقـات) ١(

 .)هـ١٤١٧



    

 

    

 

 

 

 

٢٣٣

باإلسكندرية للبنات والعربية ميةاإلسال الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد  

 -ًأنموذجا-عقيدة الوالء والرباء  تعامل املحتسب مع النوازل يف جمتمع األقليات، دراسة تأصيلية 

مبـــــا يتــــواءم مـــــع وضـــــعهم حاجــــة املـــــسلمني يف البلــــدان األجنبيـــــة لفقـــــه احلــــسبة  .١

 .التعايشي

 .قلة البحوث اليت تناولت نوازل األقليات وطريقة التعامل معها .٢

ــ .٣ ات الظــاهرة اب إنكــار املنكــركثــرة النقاشــات واألســئلة والفتــاوى املرجوحــة يف ب

لـــدى األقليــــات املــــسلمة؛ ممـــا يــــستدعي جتليــــة الرؤيـــة الفقهيــــة احلــــسبية يف هــــذا 

 .ا�ال

  :نعرج على تعريف مصطلحات عنوان الدراسة وقبل الدخول يف أهداف املوضوع 

  

راان ا ت ا:  

 مبعــان عــدة يف اللغــة أيتيــ و)حــسب(اســم مــن املــصدر الثالثــي  : فــي اللغــة المحتــسب

  : ومنها

ُالـحـــسبة .١ ْ
َاحتـــسابك مـــصدر: ِ ِ ِ

ــــى َاألجـــر ْ ـــه: تقـــول َّاللـــه، عل َْفـعلت ًحـــسبة، َ ْ
َاحتـــسب و ِ َ َ  فــــيه ْ

ًاحتـــــسابا، ِ
ُاالحتـــــساب و ْ

ِ
ُطلـــــب: ْ ْاألجـــــر، ََ ُالـحـــــسبة: واالســـــم َ ْ

ُاألجـــــر وهـــــو بالكـــــسر، ِ ْ َ .

َواحتــسب َ َ ًابنــة َأو لــهً ابنــا فــالن ْ َوافـتـــرط بـــري،ك وهــو َمــات ِإذا لــه ْ َ ًفـرطــا َْ  ولــد لــه مــات ِإذا ََ

ِيـبـلغ لـم صغري، ُ َالـحلـم َْ ُ ُ.)١(  

ُحـــسبت مـــنوتـــأيت مبعـــىن الظـــن  ْ
ِ

ُأحـــسب، َ
ِ

ْ ُظنـنـــت َأي َ ْ ََ
 قولـــه ســـبحانه وتعـــاىل يف حمكـــم  ومنـــه)٢(

   التنزيل

                                  

  بــريوت–دار صــادر : الناشــر  حممــد بــن مكــرم بــن منظــور األفريقــي املــصري: املؤلــف لــسان العــرب،  (١)

  ٣١٤ /١ الطبعة األوىل

  ٣١٤ /١ البن منظور ،لسان العرب )٢(



    

 

    

 

 

 

 

٢٣٤

باإلسكندرية للبنات والعربية ميةاإلسال الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد  

 -ًأنموذجا-عقيدة الوالء والرباء  تعامل املحتسب مع النوازل يف جمتمع األقليات، دراسة تأصيلية 

 حق مف خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط ُّ 

 خم حم جم هل مل خل حل جلمك لك  خك حك جك مق

 (١) َّ  جن مم

َاحتــسب تقــولوتــأيت مبعــىن اإلنكــار  .٢ َ َقبـــيح علـــيه َأنكــر: فــالن علـــى فــالن ْ
 وقــد عملــه؛ َِ

ْمست ًحسـيبا  ُالعرب َأي  ََّ ِ
ًحسيبا و َ ْ َ ُ

)٢(  

  .حبثنا هذامرادنا يف وهو أقرب التعريفات اللغوية إىل 

بلفظــة احلــسبة فجــاءت علــى ) احملتــسب(ملــصدرتعــددت التعريفــات   :وفــي االصــطالح

  :، من أمههاعدة معان

أمر بـاملعروف إذا ظهـر تركـه و�ـي عـن : ملاوردي والقاضي أبو يعلى الفراء بأ�اعرفها ا .١

   )٣(.املنكر إذا ظهر فعله

عبــارة عــن املنــع عــن منكــر حلــق اهللا صــيانة للممنــوع عــن  :مــام الغــزايل بأ�ــاوعرفهــا اإل .٢

   )٤(مقارفة املنكر

                                  

   ٤٧ : آية،الزمرسورة  )١(

  ٣١٧ /١ البن منظور ،بلسان العر )٢(

هــــ طبعـــة ٤٥٠ املتـــوىف  أليب احلـــسن علـــي بـــن حممـــد املـــاوردي والواليـــات الدينيـــة األحكـــام الـــسلطانية )(٣

واألحكـــام ، ٢٩٩هــــ، ص١/١٤١٦املكتـــب اإلســـالمي، حتقيـــق عـــصام احلرســـتاين وحممـــد الزغلـــي ط

 )هــ٤٥٨: املتـوىف (اء  يعلى ، حممـد بـن احلـسني بـن حممـد بـن خلـف ابـن الفـرلقاضي أيبالسلطانية ل

: الطبعــة   بـريوت ، لبنـان-دار الكتـب العلميـة : الناشـر  حممـد حامـد الفقـي: صـححه وعلـق عليـه 

   ٢٨٤ص ،  م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١الثانية ، 

 ،  بـــريوت–ملعرفـــة  دار ا:الناشـــر  حممـــد بـــن حممـــد الغـــزايل أبـــو حامـــد: ملؤلـــف  اإحيـــاء علـــوم الـــدين، )٤(

 ٣٢٧ص



    

 

    

 

 

 

 

٢٣٥

باإلسكندرية للبنات والعربية ميةاإلسال الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد  

 -ًأنموذجا-عقيدة الوالء والرباء  تعامل املحتسب مع النوازل يف جمتمع األقليات، دراسة تأصيلية 

نكـر إذا ظهـر فعلـه أمـر بـاملعروف إذا ظهـر تركـه و�ـي عـن امل: وعرفها ابن اإلخوة بأ�ا .٣

  )١(.وإصالح بني الناس 

وظيفــة دينيــة مــن بــاب األمــر بــاملعروف والنهــي عــن املنكــر :وعرفهــا ابــن خلــدون بأ�ــا  .٤

الــذي هــو فــرض  علــى القــائم بــأمور املــسلمني ، يعــني لــذلك مــن يــراه أهــال لــه فيعــني 

 )٢(.تخذ األعوان لذلكفرضه عليهم ، وي

لعموميتـه ولـدخول بقيـة التعريفـات فيـه ف املـاوردي والـراجح  مـن هـذه التعريفـات هـو تعريـ

  ولشموله للمحتسب الرمسي واملتطوع 

اآلمـــر بـــالمعروف والنـــاهي عـــن المنكـــر مـــن : والمـــراد بالمحتـــسب فـــي هـــذا البحـــث

  .في األقليات المسلمةالمحتسبين المتطوعين 

َالنـــزول احللــول وقــد نـــزهلم ونـــزل علــيهم :النازلــة فــي اللغــة َ َُ ََ َ ونـــزل ،ُّ ً�ــم يـنــزل نـــزوال ومنـــزال َ ًَ ُْ َْ َُ

ًومنــزال ِ ِوالنازلــة الــشديدة تنــزل بــالقوم ومجعهــا النــوازل ،َْ َِّ َّ الــشدة مــن شــدائد الــدهر تنــزل :ِ والنازلــة،ِ

  (٣) .بالناس 

أو هـي الوقـائع . مـن الوقـائع املـستجدةً شـرعياً حكمـاى مـا اسـتدع هيالنازلة  : االصطالحيف

   (٤).ِّاملستجدة امللحة

وقــائع "هـي : وقيــل )٥(" الوقــائع اجلديـدة الــيت مل يـسبق فيهـا نــص أو اجتهـاد"هـي : وقيـل

                                  

 أحكـام احلــسبة لـضياء الــدين حممـد بــن حممـد بــن امحـد بــن زيـد القرشــي املعـروف بــابن معـامل القربــة يف (١)

  ١٣ ص٧٢٩اإلخوة ت 

حامــد أمحــد الطــاهر، دار .  للمؤلــف عبــدالرمحن ابــن خلــدون حتقيــق د ٢٢٥ مقدمــة ابــن خلــدون ص )٢(

  ١/١٤٢٥ القاهرة ط-الفجر للرتاث 

  ١١/٦٥٦لسان العرب، ابن منظور ) ٣(

  )١/٢٤" (هـ١٤٢٦حممد بن حسني اجليزاين دار ابن اجلوزي، الرياض . دفقه النوازل) ٤(

 للدكتور مسفر  دار األندلس اخلضراء ودار ابن حزم ،منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية املعاصرة،) ٥(

  .٩٠ ص هـ،٢/١٤٣١للبرتول واملعادن،ط  األستاذ بكلية امللك فهدالقحطاينعلي حممد 



    

 

    

 

 

 

 

٢٣٦

باإلسكندرية للبنات والعربية ميةاإلسال الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد  

 -ًأنموذجا-عقيدة الوالء والرباء  تعامل املحتسب مع النوازل يف جمتمع األقليات، دراسة تأصيلية 

املوضــــوعات  هــــي :وقيــــل)١("  عــــن الفتــــوىًحقيقيـــة تنـــــزل بالنــــاس، فيتجهــــون إىل الفقهــــاء حبثـــا

 نزلـت بعـد أن مل ا�ـاملتقـدمني، فكأ ًواملسائل اليت مل جند هلـا ذكـرا يف النـصوص، وكـالم الفقهـاء

ّوجـــدتتكـــن،  ًاحلادثـــة املـــستجدة الـــيت تتطلـــب حكمـــا "هـــي :  وقيـــل(٢). عمـــا قبلهـــاْطعـــتُ وقُ

  .دراسة وهذا التعريف أقرب التعريفات للمراد يف هذه ال)٣(".ًشرعيا

  : على ثالثة معان  النازلةالبد من اشتمالو

وقــد خــرج �ــذا القيــد املــسائل غــري النازلــة وهــي . أي احللــول واحلــصول:  الوقــوع :األول

، وإمـا إما مسائل مستحيل وقوعهـا: ائل االفرتاضية نوعانسفرتاضية املقدرة وهذه املاملسائل اال

  .مسائل يبعد وقوعها

فـالنوازل إذن ختـتص بنـوع مـن الوقـائع . أي عدم وقوع املـسائل مـن قبـل : الجدة: الثاني

  .وهي املسائل احلادثة اليت ال عهد للفقهاء �ا حيث مل يسبق أن وقعت من قبل 

 حبيــث تكـــون ملحــة مـــن ً شــرعياًومعناهـــا أن تــستدعي املــسألة حكمـــا: لــشدةا :الثالــث

  .جهة النظر الشرعي

  .ضد األكثراألقل يف اللغة : ً لغةاألقليات

الدولـــة أو جـــزء مـــن مواطنيهـــا  ًجمموعـــة أصـــغر عـــددا مـــن بـــاقي شـــعب«: ويف االصــطالح

ـــــة شـــــعبها مـــــن حيـــــث اجلـــــنس أو الديانـــــة أو  وضـــــع غـــــري اللغـــــة وتكـــــون يف خيتلفـــــون عـــــن بقي

  (٤).»مسيطر

                                  

 .)م٢٠٠٧هـ،١٤٢٨، ١دار املنهاج، جدة، ط ( ١٧ّلشيخ عبد اهللا بن بيه ص صناعة الفتوى، ل) ١(

، ١مكتبة الرشد، الرياض، ط ( ١١املنهج يف استنباط أحكام النوازل، لوائل اهلويريين ص ) ٢(

  .)م٢٠٠٩=هـ١٤٣٠

، ١مكتبـــــــة الرشـــــــد، الريـــــــاض، ط ( ١١املـــــــنهج يف اســـــــتنباط أحكـــــــام النـــــــوازل، لوائـــــــل اهلـــــــويريين ص ) ٣(

 .)م٢٠٠٩=ـه١٤٣٠

:  التابعة لألمم املتحدة، انظرالفرعية املنبثقة عن جلنة حقوق اإلنسان عرفها بذلك اللجنة )٤(

http://www.arab-ency.com/ar/ 



    

 

    

 

 

 

 

٢٣٧

باإلسكندرية للبنات والعربية ميةاإلسال الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد  

 -ًأنموذجا-عقيدة الوالء والرباء  تعامل املحتسب مع النوازل يف جمتمع األقليات، دراسة تأصيلية 

ُمصدر و املوىل موىل املواالة وهو الذي يسلم على يدك و يواليك:الوالء يف اللغة ُ َُ
ِ
ْ ُ َْ ْ

(١)  

قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة الواليــة ضــد العــداوة وأصــل الواليــة :الــوالء يف االصــطالح

  (٢)احملبة والقرب وأصل العداوة البغض والبعد 

ا وبــروءا بــرئ ويقــال بــرؤ فــالن كــان ســليم الــصدر خــالص النيــة بــرءا وبــرء  :الــرباء يف اللغــة

فهــو بــريء ويقــال عمــل بــريء خــال مــن الــدغل والغــش وفــالن بــريء الــساحة خــال ممــا ا�ــم بــه 

    (٣) . والتخلص والتخلي ومنه املفاصلة واملفارقةوبريء الذمة خالص من الدين

ن مــن االعتقــادات الكفريــة كرهــك وبغــضك ملــا ينــايف هــذا الــديهــو : الــرباء يف االصــطالح

واملــذاهب الكفريــة واملــذاهب الــضالة، فهنــا تتــربأ مــن عبــادة غــري اهللا جــل وعــال، وتعطــي الــوالء 

  (٤) .لعبادة اهللا جل وعال

رااف اأ:  

ًإن لهذه الدراسة هدفا رئيسا يتمثل في  ً :  

لـوالء لفهم الخاطئ لنازلـة اا مع المحتسب التعرف على المنهج الشرعي في تعامل

  .المسلمة في مجتمع األقليات والبراء

  :ئيس عدد من األهداف الفرعية منهاويندرج حتت هذا اهلدف الر

 .النوازل يف عمل احملتسبمفهوم التعرف على  .١

 إلنكـار  يف جمتمـع األقليـات اليت يستند إليها احملتسبالنصوص الشرعية التعرف على .٢

 . النوازل يف أوقاتاملنكرات

  .يف جمتمع األقلياتملنهج الشرعي يف تطبيق النصوص على النوازل التعرف على ا.٣

                                  

 )و ل ي( مادة ١٥/٤٠٥ لسان العرب ، البن منظور )١(

 ١١/١٦٠موع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ،  جم)٢(

إبراهيم مصطفى ـ أمحد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ : املؤلف  مطبوعاملعجم الوسيط ـ موافق لل انظر )٣(

 ١/٤٦، جممع اللغة العربية: حتقيق  دار الدعوة: دار النشر  حممد النجار

 ، موقع الشاملة ٩/١٧ صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ: املؤلف  شرح عدة متون يف العقيدة )٤(



    

 

    

 

 

 

 

٢٣٨

باإلسكندرية للبنات والعربية ميةاإلسال الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد  

 -ًأنموذجا-عقيدة الوالء والرباء  تعامل املحتسب مع النوازل يف جمتمع األقليات، دراسة تأصيلية 

  .النوازل يف األقليات املسلمةريقة احملتسب الشرعية عند التعرف على ط. ٤

رات اؤ :  

 ؟.النوازل يف عمل احملتسبمفهوم  ما .١

 النوازل يف أوقات  اليت يستند إليها احملتسب إلنكار املنكراتالنصوص الشرعية ما .٢

  ؟ املسلمةيف جمتمع األقليات

�؟ املسلمة يف جمتمع األقلياتطبيق النصوص على النوازلما املنهج الشرعي يف ت.٣ �

�؟النوازل يف األقليات املسلمةنزول  ما طريقة احملتسب الشرعية عند �٤ �

 ت اراا:  

�مراكـز البحـوث وقواعـد البيانـات يف املكتبـات التجاريـة والعامةبعد البحث يف املكتبات �

  :متكن الباحث من احلصول على بعض الدراسات اليت هلا عالقة بالدراسة منها

�������������������������������������������������(�)� �

وجـاء  صـفحة ١٦٠٢مبا جمموعه وقد جاء الكتاب يف أربع جملدات من احلجم املتوسط 

   اهلدف من الدراسة

 وطريقـة  حقيقة النـوازل وأحواهلـا وبيـان مـنهج دراسـتها الكشف عن:يف جانبها التأصيلي

  .احلكم عليها

  .عرض النوازل وجتلية صورها وبيان أحكامها وأدلتها: ويف جانبها التطبيقي

���������������������������������������������������������������������������������������������������

���������(� )� �

 بتاريخ الف املنعقدة يف الرياضإىل ندوة االختوهي عبارة عن حبث مقدم من الباحث 

 ورقة  من احلجم الكبري وكان اهلدف منها ٢٥هـ وقد جاء البحث يف  ٢٤/٥/١٤٢٩

                                  

  حممد بن حسني اجليزاين.للباحث د) ١(

  خالد بن عبداهللا املزيين .لباحث دل) ٢(



    

 

    

 

 

 

 

٢٣٩

باإلسكندرية للبنات والعربية ميةاإلسال الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد  

 -ًأنموذجا-عقيدة الوالء والرباء  تعامل املحتسب مع النوازل يف جمتمع األقليات، دراسة تأصيلية 

الفقهية املعاصرة  دعوة إىل ترشيد النظر الفقهي يف تناول النوازل بالبحث، ووضع النتائجال

  :وجاءت النتائج وفق ما يلي.حتت جمهر الشك املنهجي

ت من األمر الواقع يف القدمي واحلديث، واملهم أن يقع االختالف يف الفقهياإن  .١

  .د، بتصحيح النية القلبية، واملرجعية الشرعية، واآللة الفقهيةلوارالفقهي ا التناول

 التأكيد على مفهوم السعة يف الشريعة، وأن تفاوت األنظار من معاين الرمحة هلذه .٢

جتهاد الفقهي من حمتواه، األمة، بشرط عدم املغاالة يف ذلك حبيث يتم تفريغ اال

  .حجيته جتاه األفراد بإسقاط

   التجرد يف البحث يف النوازل املعاصرة، وترك االستطالة يف أعراض أهل العلم،جيب .٣

  .وإن خالفوا يف مسألة أو مسائل، فالعلم رحم بني أهله، وذمة بني املشتغلني به

  (١)وبيننا لو رعيتم ذاك معرفة إن املعارف يف أهل النهى ذمم

  راوا ا راا  فوا ا أو

 ا:  

 أحـب أن أؤكـد أن هـاتني الدراسـتني مهـا أقـرب لبـدء يف املقارنـة بـني هـذه الدراسـاتقبـل ا

إضافة إىل تراكم علمي بعنـوان نـوازل األحكـام أليب ما مت التوصل إليه بعد البحث والتمحيص 

نــوره حممــد عبــدالعزيز . بتحقيقــه دتقامــ  وقــد، األســدياألصــبغ عيــسى بــن ســهل بــن عبــداهللا

 وكل هذه البحوث والدراسات تطرقت للنوازل الفقهية والعقدية والتـشريعية بإسـهاب ،التوجيري

  .وأشبعت املادة العلمية يف با�ا

ا أو  ا راوا راه ا:  

ــــت موضــــوع النــــوازل ــــشرعي وكيــــف تناوهلــــا أن مجيــــع هــــذه الدراســــات تناول  وتأصــــيلها ال

  .م واألحكام الشرعية املتعلقة �االعلماء بالطريقة واحلك

                                  

حممد أمني بن فضل اهللا بن حمب الدين بن : املؤلف ،خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر )١(

 ٢/٣٧٠    بريوت-دار صادر : الناشر) هـ١١١١: املتوىف(حممد احمليب احلموي األصل، الدمشقي 



    

 

    

 

 

 

 

٢٤٠

باإلسكندرية للبنات والعربية ميةاإلسال الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد  

 -ًأنموذجا-عقيدة الوالء والرباء  تعامل املحتسب مع النوازل يف جمتمع األقليات، دراسة تأصيلية 

ا راوا راه ا  فا أو:  

هنــــا تنـــاول موضــــوع تعامـــل احملتــــسبني مــــع القـــضايا الــــيت متثـــل نــــوازل يف جمتمــــع الباحـــث 

ات الــسابقة حيــث مل يــربز هــذا اهلــدف فيمــا األقليــات املــسلمة وهــذا الفــرق بينــه وبــني الدراســ

  .سبق من دراسات

راه ا  فا ا :  

ً خــصوصا قــة تعامــل احملتــسب مــع تلــك النــوازل، هــو طريمــا مل تتطــرق لــه هــذه الدراســات

 مــــا ســــريكز عليــــه ذا وهــــال يف جمتمــــع ال يــــدين أغلــــبهم باإلســــالم،إأن لفــــظ األقليــــة ال يطلــــق 

  .ً وخصوصا يف باب جمتمع األقليات،ث ويوليه األمهية القصوىذا البحالباحث يف ه

 راا :  هذه الدراسة تعد من الدراسات اليت تتبع املنهج الوصـفي والـذي

وذلـك مـن   )١(.كل منهج يرتبط بظاهرة معاصرة بقـصد وصـفها وتفـسيرها: هو يف تعريفه 

 فـــي مجتمـــع األقليـــاتل مـــع النـــوازخـــالل التأصـــيل العلمـــي لطريقـــة تعامـــل المحتـــسبين 

  .المسلمة

 رات ا:  

 و ا ا:  

 أمهية املوضوع وأسباب اختياره 

 التعريف مبصطلحات عنوان الدراسة  

 أهداف الدراسة. 

 تساؤالت الدراسة                                  . 

 الدراسات السابقة. 

                                  

، مكتبة العبيكان، الرياض، العسافن محد بصاحل . املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية  د )١(

  .١٨٩ صهـ٢/١٤٢١ط



    

 

    

 

 

 

 

٢٤١

باإلسكندرية للبنات والعربية ميةاإلسال الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد  

 -ًأنموذجا-عقيدة الوالء والرباء  تعامل املحتسب مع النوازل يف جمتمع األقليات، دراسة تأصيلية 

  منهج الدراسة. 

  .يات المسلمةنشأة األقل: ولالمبحث األ

 . نازلة الفهم الخاطئ للوالء والبراءعرض: نيثاالمبحث ال

ــــثالمبحــــث ال ــــسب مــــع طــــرق: ثال ــــراء  تعامــــل المحت الفهــــم الخــــاطئ للــــوالء والب

  .ً)أنموذجا(

   .الخاتمة مضمنة التوصيات والنتائج

� �



    

 

    

 

 

 

 

٢٤٢

باإلسكندرية للبنات والعربية ميةاإلسال الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد  

 -ًأنموذجا-عقيدة الوالء والرباء  تعامل املحتسب مع النوازل يف جمتمع األقليات، دراسة تأصيلية 

  ا اول

ت اة ام  

  :ات ا مة 

يعنيه الباحث أن عرفنا األقليات يف اللغة واالصطالح، لكن ما ة يف املقدمسبق معنا 

األقليات املسلمة املنتشرة يف شىت أصقاع  يف هذا املبحث هو جتلية الرؤية يف مفهوم هنا

  .واليت تدين بدين اإلسالم يف جمتمعات ال تدين بالشريعة اإلسالمية وال حتكم �ا املعمورة 

لمة ال مجموعة مس(ن كو�ا ع أرى أ�ا ال خترج هيموبعد االطالع على عشرات املفا

 الخاص وسط  لها ميزاتها اإلسالمية ونظامها،تشكل أغلبية في المكان الذي تقيم فيه

  )البلد الذي تعيش فيه

ت بع لنشأة األقلياتت أنه بالجنداجلدير بالذكر يف موضوع نشأة األقليات املسلمة 

  : نشأ�ا كانت بواحدة من الطرق اآلتيةد أن جناملسلمة أو اجلاليات املسلمة 

فإنه من املمكن أن تشكل األقلية املسلمة يف أي بقعة من بقاع : اعتناق اإلسالم -١

  .األرض إذا اعتنق بعض أهلها اإلسالم

سرتاليا وغريها أهجرة بعض املسلمني إىل أرض غري مسلمة، كأوروبا وأمريكا و - ٢ 

  .اعيةبدوافع سياسية أو اقتصادية أو اجتم

احتالل أرض املسلمني من قبل دولة غري إسالمية فتحاول هذه الدولة احملتلة بطرق  -٣

خمتلفة طرد سكان األرض األصليني، أو أن يندمج هؤالء املسلمون مع سكان البلد احملتل، 

من أكثر طريق  ًكما حدث يف شرق أوروبا واهلند وميكن أحيانا أن تتكون األقلية اإلسالمية

  (١). ن تتكون عن طريق اهلجرة واعتناق اإلسالمواحد، كأ

اليت تسهم يف تصور كرب حجم عينة قائق عن األقليات املسلمة احلعلومات وومن امل

                                  

 ، نشر شبكة األلوكةأمحد عبدالغين حممود عبدالغين مشكالت األقليات املسلمة يف الغرب: انظر )١(

 )http://www.alukah.net( على موقع ١٥ص



    

 

    

 

 

 

 

٢٤٣

باإلسكندرية للبنات والعربية ميةاإلسال الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد  

 -ًأنموذجا-عقيدة الوالء والرباء  تعامل املحتسب مع النوازل يف جمتمع األقليات، دراسة تأصيلية 

  :الدراسة املستهدفة �ذا البحث نستطيع أن نقول

مليون موزعون على ) ٤٥٠(إن أعداد األقليات املسلمة يف بلدان العامل يبلغ  .١

  (١)الستالقارات 

 من مهمةاألقلية املسلمة جمرد طبقة مهاجرة، وإمنا هي شرحية مستقرة مل تعد  .٢

  .ا�تمع الغريب  شرائح

  . نسمةيقدر حجم األقلية يف غرب ووسط أوروبا بأكثر من عشرين مليون .٣

  . تتنوع هذه األقلية من حيث بلد املنشأ والثقافة واللغة ودرجة التعليم .٤

  (٢).ككل نة مع ا�تمعات األوروبيةغلبة العنصر الشبايب يف هذه األقلية مقار .٥

 ؟ًبيا يف بالد أوروباس ما سبب وجود أقلية كثرية ن:ًولعل سائال يسأل ويقول

. مع سقوط غرناطة، احنسر الوجود اإلسالمي عن القسم األكرب من أوروبا الغربيةإنه :فنقول

ا ًو�ا وشرقها وجود أقام يف جنًولكن نشوء السلطنة العثمانية وامتداد فتوحا�ا وحكمها غربا

  . ا حىت اليوم، يف البوسنة وكوسوفو وألبانيا، وغريهاًا ما زال قائمًا إسالميًا ودينيًبشري

ويف القرن التاسع عشر وإثر استعمار بعض الدول األوروبية، كفرنسا وبريطانيا على 

بنائها يف األخص، لدول وشعوب عربية وإسالمية يف أفريقيا وآسيا، وإدخال أعداد كبرية من أ

قوا�ا املسلحة، من سنغاليني وهنود مسلمني ومغاربة، راح عدد املسلمني املقيمني يف أوروبا 

  . ًاا ملحوظًالغربية يتزايد، ولكن دون أن يبلغ حجم

نرى هجرة واسعة من دول املغرب خاصة ويف قابل األيام من القرن الذي حنن فيه س

الوجود ( ليصبح ؛ إىل أوروباًعموما لدول اإلسالمية وا وسوريا والعراق ومصر والسودانوتركيا

  .اً فيها ملموس)اإلسالمي

ح للعمال العرب واملسلمني املقيمني باستحضار ُعندما مسففي القرن املاضي 

                                  

صحيفة االحتاد اإلماراتية :ر انظ)١(

:wpdtm=id?php.details/ae.alittihad.www://http٣٣٨١٠=y&٢٠١٤ 

 ١٥ صأمحد عبدالغين حممود عبدالغين مشكالت األقليات املسلمة يف الغرب) ٢(



    

 

    

 

 

 

 

٢٤٤

باإلسكندرية للبنات والعربية ميةاإلسال الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد  

 -ًأنموذجا-عقيدة الوالء والرباء  تعامل املحتسب مع النوازل يف جمتمع األقليات، دراسة تأصيلية 

عائال�م واالستفادة من كسب اجلنسية ألوالدهم الذين يولدون على أرض أوروبية، تدفقت 

 العريب واإلسالمي إىل الغرب األورويب، وأصبحت موجات اهلجرة من كافة أحناء العاملني

تعد باملاليني بعد أن كانت يف مطلع القرن العشرين تعد بعشرات  اجلاليات اإلسالمية

  )١١(.اآلالف

ًالذي يعترب مبدأ شرعيا نقوم بدراسة مبدأ االحتساب وحنن يف هذا البحث س ً

ًإسالميا صرفا ال يتوفر يف شريعة من الشرائع كما أشار    لذلك القرآن الكرمي يف قوله تعاىلً

 خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من  ُّ  

  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ ييىي مي

 َّ نئ مئ زئ
، وهي أمة سالم فضلت �ذه الشعرية العظيمةفأمة اإل (٢)

ً كان ا�تمع املطبق فيه تلك الشعرية جمتمعا مسلما أو ًمتميزة بتطبيقها هلذه الشعرية سواء ً

ًجمتمعا خمتلطا ًك الشعرية يف جمتمعه املسلم أخذا تلني للمجتمع املسلم كيف يطبق وقد تب .ً

 وطلبة العلم فيما سطروه يف كتبهم حول اشرتاطات األمر باملعروف تسبنيبأقوال العلماء واحمل

  .فغطي هذا اجلانب تغطية كاملة املنكر وضوابطه وصفات القائم به، والنهي عن 

ًا اليت تعيش بني ظهراين مشركني أو أهل أما ما يتعلق باألقليات املسلمة وخصوص

ً وذلك نظرا ألن األقلية ال متثل يف هذا ا�تمع رأي ؛كتاب أو ال دينيني فإن األمر قد خيتلف

 وألن ؛أغلبية وألن احلكم واألمر والنهي عادة يكون عند أهل احلل والعقد من أهل األغلبية

ًن سكانا أصليني حىت وإن محلوا اجلنسية هلذا أكثر األقليات املوجودة يف تلك البالد ال يعتربو

  . ذاكالبلد أو

كل هذه العوامل وغريها مما يستدعي دراسة هذه الشعرية يف تلك ا�تمعات اخلاصة 

                                  

 جريدة الشرق األوسط ،باسم اجلاسر : للكاتبمقال ، والتعرضاالندماجاملسلمون يف الغرب بني ) ١(

 ١١٤١١ العدد ٢٠١٠ فرباير ٢٤ هـ ١٤٣١ألول  ربيـع ا١١األربعاء 

   ١١٠: آل عمرانسورة ) ٢(



    

 

    

 

 

 

 

٢٤٥

باإلسكندرية للبنات والعربية ميةاإلسال الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد  

 -ًأنموذجا-عقيدة الوالء والرباء  تعامل املحتسب مع النوازل يف جمتمع األقليات، دراسة تأصيلية 

 فيه وذلك ألن  واملقاصددراسة متحيصية منصفة قائمة على العلم بالواقع ودراسة فقه املآالت

ستعجلون يف اختاذ بعض القرارات يف هذا بعض املتحمسني من أهل الدين والغرية قد ي

  .املضمار ويضرون بقية األقلية فيما يريدون النفع لدينهم 

اليت �م والنوازل ويف هذا البحث ال يستطيع الباحث أن يستقصي كل القضايا 

برية متس كعديدة  قضايا سيتم اختيار قضية واحدة مهمة مناألقليات يف تلك البالد لكن 

 يكثر النقاش حوهلا وال يدري طالب العلم يف تلك األقلية ما املوقف الشرعيجانب العقيدة و

  حياهلا وال الرأي الصائب حوهلا؟

 اليت )قضية الوالء والبراء(لذا جاء هذا البحث وهذه الدراسة لتجلية الرؤية حول 

ًأصبحت منزلقا خطرا يلغ فيه ويقع فيه الكثري من طالب العلم فضال عن عوام الناس  ً ً.  



    

 

    

 

 

 

 

٢٤٦

باإلسكندرية للبنات والعربية ميةاإلسال الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد  

 -ًأنموذجا-عقيدة الوالء والرباء  تعامل املحتسب مع النوازل يف جمتمع األقليات، دراسة تأصيلية 

ما ا  

  ض مز ا اط ء وااء

 األخرية واليت حتتاج ملعاجلة كبرية وتضافر اجلهود اآلونةمن النوازل اليت انتشرت يف   

  . ًزلة الفهم اخلاطئ للوالء والرباء، وخصوصا يف األقليات املسلمةالقتالعها من جذورها هي نا

  :العناصر التاليةولتفصيل االحتساب فيها نأخذها يف 

  : مة ازا اول 

منذ حرب اخلليج الثانية نشأت نازلة الفهم اخلاطئ للوالء والرباء يف العصر املتأخر 

  بالقوات األجنبيةاململكة العربية السعوديةًحيث تناول الناس هذا املصطلح تزامنا مع استعانة 

   (١).ف ما بني مؤيد وخماللدفع اعتداء جيش صدام حسني

 فهم ما  يف بالد الغربوهذا الفهم هلذه النازلة امتدت جذوره ليصل لألقليات املسلمة

وا ظالل األمن الوارف فيه وبني عقيدة حتتم أبني جنسية حيملو�ا وجمتمع يعيشون فيه ويتفي

 األول منهما : فهم يف هذا بني موقفني،عليهم بغض الكفار ومنابذ�م ديانة هللا تعاىل

م يف بالد ل والثاين منهما تصاحلي ويف غمرة تلك املعركة النفسية اليت يعيشها املس،تصادمي

الغرب حنب أن نبني آراء العلماء يف هذه النازلة يف هذه احلادثة على وجه اخلصوص وحماولة 

  :فنقول مستعينني باهللا ، لنستفيد منها يف حبثنا هذا؛والفائدة تعميم النتيجة

  : بالكفار يف قتال الكفار على قولنيهللا يف حكم االستعانة اختلف العلماء رمحهم ا

  : ، واحتجوا على ذلك مبا يلي المنع من ذلك: أحدهما

 من املشركني ًرجال« ما رواه مسلم يف صحيحه عن عائشة رضي اهللا عنها أن : ًأوال

                                  

عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز : املؤلف، جمموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن باز رمحه اهللا : انظر)١(

  )هـ١٤٢٠: املتوىف (

ة دار الوطن، الريـاض ، طبع٣/١٠٥٦عبداهللا بن حممد الطيار، وأمحد بن عبدالعزيز بن باز : إعداد وتقدمي

 هـ١/١٤١٦ط



    

 

    

 

 

 

 

٢٤٧

باإلسكندرية للبنات والعربية ميةاإلسال الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد  

 -ًأنموذجا-عقيدة الوالء والرباء  تعامل املحتسب مع النوازل يف جمتمع األقليات، دراسة تأصيلية 

 جئت :يف مسريه إىل بدر يف حرة الوبرة فقال  باجلرأة والنجدة أدرك النيب ًكان معروفا

 ارجع فلن أستعني : قال. ال: قال؟تؤمن باهللا ورسوله ألتبعك وأصيب معك فقال له النيب 

 قالت مث مضى حىت إذا كنا يف الشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال له أول مرة .مبشرك

 قال ارجع فلن أستعني مبشرك مث حلقه يف البيداء فقال . ال: قال؟ تؤمن باهللا ورسوله:فقال

 مبا رواه ًواحتجوا أيضا (١)» فانطلق : قال. نعم: قال؟ تؤمن باهللا ورسوله:قوله فقال لهمثل 

احلاكم يف صحيحه من حديث يزيد بن هارون عن خبيب بن عبد الرمحن بن خبيب عن 

وهو يريد  أتيت أنا ورجل من قومي رسول اهللا  ": أبيه عن جده خبيب بن يساف قال

 : فقال، ال نشهده معهمًا نستحي أن يشهد قومنا مشهدا يا رسول اهللا إن: فقلتًغزوا

  (٢)"   قال فأسلمنا وشهدنا معه، فإنا ال نستعين بالمشركين: قال. ال: فقلنا.أسلما

يوم أحد حتى إذا خلف ثنية  خرج رسول اهللا « : قال   عن أيب محيد الساعديو

 هذا عبد اهللا بن أبي ابن الوداع نظر وراءه فإذا كتيبة حسناء فقال من هؤالء ؟ قالوا

 ال إنهم :؟ قالوا هل أسلموا:سلول ومواليه من اليهود وهم رهط عبد اهللا بن سالم فقال

" المشركين على المشركين  فإنا ال نستعين ب، قولوا لهم فليرجعوا: قال.على دينهم
فذهب وقد اختلف أهل العلم يف هذه املسألة : قال احلازمي يف كتاب الناسخ واملنسوخ(٣)

سكوا حبديث عائشة املتقدم ، ومتًمجاعة إىل منع االستعانة باملشركني، ومنهم أمحد مطلقا

وذهبت طائفة إىل أن لإلمام .إن ما يعارضه ال يوازيه يف الصحة، فتعذر ادعاء النسخ: وقالوا

                                  

 القـشريي مـسلم بـن احلجـاج بـن مـسلم احلـسني أبـو : املؤلـف مـسلم صـحيح املسمى الصحيح اجلامع) ١(

بـاب اجلهـاد والـسري :  كتـاب بـريوت ــ اجلديـدة األفـاق دار + بـريوت اجليـل دار : الناشـر النيسابوري

ِكراهة االستعانة ىف الغزو َْ ْ ِ ِ ِ َِ َ ْ
ِ

َ َ ٍ بكافرَ ِ َ  ٤٨٠٣ برقم ٥/٢٠٠  ِ

دار : الناشـــر حممـــد بـــن عبـــداهللا أبـــو عبـــداهللا احلـــاكم النيـــسابوري: املؤلـــف املـــستدرك علـــى الـــصحيحني )٢(

 مــصطفى عبــد القــادر عطــا: حتقيــق  ١٩٩٠ – ١٤١١الطبعــة األوىل ،   بــريوت–الكتــب العلميــة 

 .ومل خيرجاه حديث صحيح اإلسناد: قال احلاكم  ٢/١٣٢

 ٢/١٣٢  للحاكم ،صحيحنياملستدرك على ال )٣(



    

 

    

 

 

 

 

٢٤٨

باإلسكندرية للبنات والعربية ميةاإلسال الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد  

 -ًأنموذجا-عقيدة الوالء والرباء  تعامل املحتسب مع النوازل يف جمتمع األقليات، دراسة تأصيلية 

  : أن يأذن للمشركني أن يغزوا معه ويستعني �م بشرطني 

  . يث تدعو الحاجة إلى ذلك أن يكون بالمسلمين قلة بح: أحدهما

أسند إىل الشافعي أن قال و، أن يكونوا ممن يوثق بهم في أمر المسلمين: ثانيهماو

 أو مشركني وأىب أن يستعني مبشرك كان يف غزوة ًرد مشركا الذي روى مالك أن النيب 

بين استعان يف غزوة خيرب بعد بدر بسنتني بيهود من (السالم الصالة ومث إنه عليه . بدر

   (١))قينقاع واستعان يف غزوة حنني سنة مثان بصفوان بن أمية وهو مشرك

فالرد الذي يف حديث مالك إن كان ألجل أنه خمري يف ذلك بني أن يستعني به وبني 

 لآلخر، وإن كان ألجل ًأن يرده كما له رد املسلم ملعىن خيافه فليس واحد من احلديثني خمالفا

  . من استعانته باملشركنيما بعدهأنه مشرك فقد نسخه 

 ويرضخ هلم وال ًوال بأس أن يستعان باملشركني على قتال املشركني إذا خرجوا طوعا

ولعله عليه السالم إمنا رد : قال الشافعي، أنه أسهم هلم يسهم هلم، وال يثبت عن النيب 

رك مام أن يرد املشوذلك واسع لإل: املشرك الذي رده يف غزوة بدر رجاء إسالمه قال

  (٢).ويأذنله

خرج قبل بدر فلما  عن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب :  قوله وقال النووي رمحه اهللا

:  قال-هكذا ضبطناه بفتح الباء وكذا نقله القاضي عن مجيع رواة مسلم-كان حبرة الوبرة، 

فارجع " وضبطه بعضهم بإسكا�ا وهو موضع على حنو من أربعة أميال من املدينة، قوله 

                                  

أبو بكر حممد بن موسى بن عثمان احلازمي : املؤلف  االعتبار يف الناسخ واملنسوخ من اآلثار )١(

  حيدر آباد، الدكن-دائرة املعارف العثمانية : الناشر )هـ٥٨٤: املتوىف (اهلمداين، زين الدين 

 ١/٢١٨  هـ١٣٥٩الثانية ، : الطبعة

مجال الدين أبو : املؤلف هلداية مع حاشيته بغية األملعي يف ختريج الزيلعينصب الراية ألحاديث ا )٢(

مؤسسة : الناشر، حممد عوامة: احملقق )هـ٧٦٢: املتوىف (حممد عبد اهللا بن يوسف بن حممد الزيلعي 

: الطبعة   السعودية– جدة -دار القبلة للثقافة اإلسالمية/ لبنان- بريوت -الريان للطباعة والنشر 

  ٣/٤٢٤، م١٩٩٧/هـ١٤١٨عة األوىل، الطب
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باإلسكندرية للبنات والعربية ميةاإلسال الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد  

 -ًأنموذجا-عقيدة الوالء والرباء  تعامل املحتسب مع النوازل يف جمتمع األقليات، دراسة تأصيلية 

استعان بصفوان بن أمية قبل   وقد جاء يف احلديث اآلخر أن النيب "فلن أستعين بمشرك

إن : ، وقال الشافعي وآخرونلعلماء باحلديث األول على إطالقهإسالمه فأخذ طائفة من ا

 ،ستعني به وإال فيكرهاكان الكافر حسن الرأي يف املسلمني ودعت احلاجة إىل االستعانة به 

واهللا له م َسهُه وال يخ لِضُ، وإذا حضر الكافر باإلذن رعلى هذين احلالنيومحل احلديثني 

أهل  هل يستعان باملشركني على قتال واختلفوا: ه وقال الوزير ابن هبرية ما نص(١).أعلم

  ؟احلرب أو يعاونون على عدوهم

ال يستعان �م وال يعاونون على اإلطالق، واستثىن : قال مالك وأمحد: القول األول

يستعان �م ويعاونون على :  للمسلمني فيجوز، وقال أبو حنيفةًإال أن يكونوا خدما: الكم

اإلطالق، ومىت كان حكم اإلسالم هو الغالب اجلاري عليهم، فإن كان حكم الشرك هو 

ن باملسلمني قلة أن يكو: أحدهماجيوز ذلك بشرطني : وقال الشافعي (٢).رهُالغالب ك

أن يعلم من املشركني حسن رأي يف اإلسالم وميل إليه ، فإن : والثاني، وباملشركني كثرة

م هلم، وقال َسهُي: ال يف إحدى روايتيه، إال أن أمحد قم هلمَسهُخ هلم ومل يِضُستعني �م را

ويرضخ هلم : إن استؤجروا أعطوا من مال ال مالك له بعينه، وقال يف موضع آخر: الشافعي

  (٣). مثل اجلزية واخلراجكوأرى ذل: ، قال الوزيرمن الغنيمة

                                  

أبو زكريا حيىي بن شرف بن : املؤلف  املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاجشرح صحيح مسلم  )١(

 - ١٩٨ /١٢ج ١٣٩٢الطبعة الثانية ،   بريوت–دار إحياء الرتاث العريب : الناشر  مري النووي

١٩٩  

فؤاد عبد املنعم  :حتقيق ،مد بن هبرية الشيباين املظفر حيىي بن حم أليباإلفصاح عن معاين الصحاح )٢(

 ٢/٢٨٦ هـ،١٤١٧:  سنة النشر، الرياض،دار الوطن:  الناشرأمحد

السيد : حتقيق الوزير أبو املظفر حيىي بن حممد بن هبرية الشيباين: املؤلف اختالف األئمة العلماء )٣(

 ،  م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣ - بريوت ، لبنان -دار الكتب العلمية : دار النشر  يوسف أمحد

٢/٣١٩ 
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 -ًأنموذجا-عقيدة الوالء والرباء  تعامل املحتسب مع النوازل يف جمتمع األقليات، دراسة تأصيلية 

جواز االستعانة باملشركني يف قتال املشركني عند احلاجة أو الضرورة واحتجوا  :القول الثاني

 جم يل ىل مل خل ُّ   األنعامها قوله جل وعال يف سورةعلى ذلك بأدلة من

 مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي مي  خي حي جي يهىه

ه احلازمي عن الشافعي رمحه اهللا فيما ذكرنا  مبا نقلًواحتجوا أيضا  (١) َّ  ُّ َّ

ن باملشركني اوال يستع":  ما نصهد ابن تيمية وقال ا�.ول يف حجة أصحاب القول األًآنفا

سن رأي يف إال لضرورة، وعنه إن قوي جيشه عليهم وعلى العدو ولو كانوا معه وهلم ح

 (٣).ني مبشرك إال عند احلاجةوال يستع: ما نصهاملوفق وقال . (٢) "اإلسالم جاز وإال فال

 : قالت وعن أبيهاووجه األول ما روت عائشة رضي اهللا عنها (٤)وال يستعان مبشرك: وقال

 أدركه رجل من املشركني كان يذكر (٥)رةْإىل بدر حىت إذا كان حبرة الوب خرج رسول اهللا "

                                  

 ١١٩ : آيةاألنعامسورة  )١(

عبد السالم بن عبد اهللا : املؤلف، احملرر يف الفقه احملرر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل )٢(

مكتبة : الناشر )هـ٦٥٢: املتوىف (حممد، ابن تيمية احلراين، أبو الربكات، جمد الدين  بن اخلضر بن

  ١٧١ص/٢ج، مـ١٩٨٤- هـ ١٤٠٤ الطبعة الثانية  الرياض- املعارف

موفق الدين أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن حممد :  املؤلف اإلمام أمحد بن حنبل الشيبايناملقنع يف فقه )٣(

 - ١٤٢١: ة النشر سن ياسني حممود اخلطيب-حممود األرناؤوط :  احملقق بن قدامة املقدسي

 ٤٩٢ ص١ج ٢٠٠٠

وفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي  حممد ميب املغين أل)٤(

بدون : الطبعةرياض احلديثة مكتبة ال: الناشر )هـ٦٢٠: املتوىف(احلنبلي، الشهري بابن قدامة املقدسي 

 ٤١٥ - ٤١٤ص ٨تاريخ طباعة ج

وهي أقل وعورة من حرة واقم، . نةتسمى أيضا احلرة الغربية أل�ا تقع يف اجلهة الغربية من املدي )٥(

ويتخللها مساحات منبسطة صاحلة للعمران، تظهر فيها عدة تالل وقيعان تتجمع فيها مياه 

= ومتتد من مسجد القبلتني مشاال إىل حماذاة مسجد قباء جنوبا، وكانت تشكل حاجزا . األمطار
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باإلسكندرية للبنات والعربية ميةاإلسال الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد  

 -ًأنموذجا-عقيدة الوالء والرباء  تعامل املحتسب مع النوازل يف جمتمع األقليات، دراسة تأصيلية 

 معك فقال له َصيب يا رسول اهللا جئت ألتبعك وأ: املسلمون به فقالّمنه جرأة وجندة فسر

 مث : قالت. فارجع فلن أستعني مبشرك: قال. ال:تؤمن باهللا ورسوله ؟ قال :رسول اهللا 

تؤمن : رسول اهللا   أدركه ذلك الرجل فقال له،حىت إذا كان بالبيداءمضى رسول اهللا 

م غري ر أنه استعان �والذي ذك: قال ابن املنذر (١)» فانطلق : قال. نعم:باهللا ورسوله ؟ قال

وقال احلافظ يف التلخيص بعدما ذكر األحاديث الواردة يف جواز االستعانة  (٢).ثابت

وجيمع بينه يعين حديث عائشة وبني الذي :  نصه باملشركني واألحاديث املانعة من ذلك ما

وذكره البيهقي قبله يعين حديث صفوان بن أمية ومرسل الزهري بأوجه ذكرها املصنف منها 

تفرس فيه الرغبة يف اإلسالم فرده رجاء أن يسلم فصدق  أن النيب : عيعن نص الشاف

أن األمر فيه إىل رأي اإلمام ، وفيه : وفيه نظر من جهة التنكر يف سياق النفي ومنها. ظنه

أن االستعانة كانت ممنوعة مث رخص فيها وهذا أقر�ا وعليه نص : النظر بعينه ، ومنها 

   (٣).الشافعي 

ارجع فلن أستعني «: على شرحه حلديث عائشة رضي اهللا عنها رمحه اهللا وقال الصنعاين

ال جيوز االستعانة باملشرك القتال، وهو قول : واحلديث من أدلة من قال: ما نصه» مبشرك 

ألنه : ، قالواوأبو حنيفة وأصحابه إىل جواز ذلك (٤)طائفة من أهل العلم، وذهب اهلادوية

                                                                                    

، وكانت مزارع النخيل الكثيفة طبيعيا حيمي املدينة من جهتها الغربية وجزء من جهتها اجلنوبية=

تغطي املساحات املنبسطة منها، وليس هلا سوى منافذ قليلة أشهرها منفذ ثنية الوداع اليت خيرج منها 

ويف العصر احلديث استصلح قسم كبري من أراضي هذه احلرة وزحف العمران . املسافرون إىل مكة

 ثالثة على وهي الباء، بعضهم كنس وقد مسلم، كتاب يف مضبوطة فتحات بثالث"وهي  .إليها

 .ياقوت احلموي)٢/٢٥٠ البلدان معجم(: انظر". املدينة من أميال

: ،ن برقم ٥/٢٠٠صحيح مسلم ، كتاب اجلهاد والسري باب كراهة االستعانة يف الغزو بالكافر،  )١(

٤٨٠٣ 

 ١٠/٤٤٧ املغين البن قدامة )٢(

 ٣٧/٣٥٧ جملة البحوث اإلسالمية )٣(

= )  هـ ٢٩٨ ـ ٢٤٥(فرق الزيدية تنتسب للهادي إىل احلق حيىي بن احلسني بن القاسم فرقة من  )٤(
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ني، واستعان بيهود بين قينقاع ورضخ هلم، أخرجه أبو داود استعان بصفوان بن أمية يوم حن

  .ًوالرتمذي عن الزهري مرسال

وجيمع بني : وصحح البيهقي من حديث أيب محيد الساعدي أنه ردهم، قال املصنف

س فيه الرغبة يف اإلسالم فرده رجاء أن يسلم فصدق ّالروايات بأن الذي رده يوم بدر تفر

  (١). ت ممنوعة فرخص فيها، وهذا أقربظنه، أو أن االستعانة كان

وقد اشرتط اهلادوية أن . وقد استعان يوم حنني جبماعة من املشركني تألفهم بالغنائم

إن : أن الشافعي قال: يكون معه مسلمون يستقل �م يف إمضاء األحكام، ويف شرح مسلم

 به وإال فيكرهستعني االستعانة كان الكافر حسن الرأي يف املسلمني ودعت احلاجة إىل ا

وهذا الرأي .(٢) وأصحابه ّبعبد اهللا بن أيب  الستعانته ًوجيوز االستعانة باملنافق إمجاعا

  الراجح عندي يف هذه املسألة 

وبعد هذا العرض املفصل يف حكم االستعانة بالكفار واملشركني ينبغي أن نطرح أساس 

ل يلزم من االستعانة بالمشركين أن ه( املتمثل يف التساؤل الذي يدور حول  والنازلةاملشكلة

  :هذا نبني ما يأيت  ولإلجابة عن )ًأكون مواليا لهم ؟

                                                                                    

املوسوعة امليسرة يف األديان : انظرالذي عقدت له اإلمامة باليمن فكان ممن حارب القرامطة فيها =

  .١/٨٢واملذاهب املعاصرة

: الناشر  )هـ١١٨٢: املتوىف  (حممد بن إمساعيل األمري الكحالين الصنعاين: املؤلف، سبل السالم )١(

 ٥٠-٤٩ ص ٤ ج للصنعاينم١٩٦٠/ هـ١٣٧٩الرابعة : الطبعة  مكتبة مصطفى البايب احلليب

 ٥٠-٤٩ ص ٤ ج للصنعاينسبل السالم )٢(
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 ما ا :ا ا  ةاا أ:  

  :واملواالة اليت تصل بفاعلها إىل درجة الكفر، والردة عن اإلسالم هي ما يلي

م مع مساكنتهم يف ديارهم واخلروج معهم يف أن يوايل املسلم الكفار، وتكون مواالته هل: ًأوال

قتاهلم وحنو ذلك، فإنه حيكم على صاحب هذه املواالة بالكفر كما يف ظاهر قوله تعاىل 

 ىن منخن حن  جن يمىم مم خم حم جم يل ىل ملُّ 

(١)َّ ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يهىه مه جه ين
 

 تبيح ما حرم  باتباع نظمهم، وتطبيق قوانينهم اجلاهلية اليتمإذا كانت مواالة املسلم هل: ًنياثا

َّرم ما أحل اهللا من نسل أو تزاوج أو إرث أو أمر حيث حياهللا، من ربا وزنا ومخر، وحنو ذلك 

 مت زت  ُّ : مبعروف أو �ي عن منكر، فهذه املواالة للكفار، موجهة للكفر قال تعاىل

  يف ىف يث ىث نث مث زثرث يت  ىت نت

 ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق

 ميزي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن ممام يل

 وللحديث (٢) َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني

 يا :فقال  اهللا رسول إىل رجل جاء:  قال مسعود بن اهللا عبد رواه الذي الصحيح

 من مع المرء" اهللا رسول فقال �م، يلحق وملً قوما أحب رجل يف تقول كيف اهللا رسول

   (٣)".أحب

  

                                  

 ٥١: املائدة سورة )١(

   ٤٤: املائدةسورة  )٢(

  ٦١٦٩برقم  ٨/٤٩، باب عالمة حب اهللا عز وجل، كتاب بدء الوحي،البخاري صحيح )٣(
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  :أما المواالة التي ال تصل إلى درجة الكفر على هذا القول فهي ما يلي

 إذا كانت املواالة هلم يف ديار املسلمني، إذا قدموا إليها، وذلك مثل اإلكرام العام :ًأوال

هلم، بغري نية دعوة إىل اإلسالم، ومن غري مودة قلبية هلم، فمثل هذه املواالة، صاحبها عاص 

   .هللا آمث على خمالفته متعرض للوعيد على هذا العمل الذي ال يقصد به وجه اهللا

 اإلكرام للكفار واملواالة هلم من أجل دنياهم، مع اعتقاد القلب ببطالن إذا كان: ًثانيا

ما هم فيه من كفر، وكراهية ذلك منهم، فهذا آمث عاص جيب عليهم من التعزير، وما يزجره 

ويرى الشيخ محد بن عتيق، أن كل أنواع املوافقة للكفار موجبة للردة . ويزجر أمثاله عن ذلك

إن موافقة املشركني تنقسم (:- رمحه اهللا-  واحدة وهي اإلكراه فيقولعن اإلسالم ما عدا حالة

  :إىل ثالث حاالت

أن يوافقهم يف الظاهر والباطن، فينقاد هلم بظاهره، ومييل إليهم ويوادهم : احلالة األوىل

  .بباطنه، فهذا النوع كفر خيرج من اإلسالم

ً ته هلم يف الظاهر، فهذا أيضاأن يوافقهم ومييل إليهم بباطنه مع خمالف: احلالة الثانية

  . عصم ماله ودمه وعومل حبسب ظاهرهً،كفر، ولكن إذا عمل باإلسالم ظاهرا

  :أن يوافقهم يف الظاهر مع خمالفته هلم يف الباطن وهو على وجهني: احلالة الثالثة

 أن يفعل ذلك وهو يف سلطا�م، وحتت واليتهم، مع ضر�م له وحبسه، و�ديده -١

، فإنه واحلالة هذه جيوز له موافقتهم يف الظاهر ًعذيب، مع مباشرة التعذيب فعالبالقتل والت

 نب  ُّ  :حيث أنزل اهللا تعاىل  لعمار بن ياسر ىًمع كون قلبه مطمئنا باإلميان، كما جر

 زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب

 يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث

  َّ  مل يك ىك مك لك اك
(١)  

                                  

 ١٠٦: النحل سورة )١(
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 -ًأنموذجا-عقيدة الوالء والرباء  تعامل املحتسب مع النوازل يف جمتمع األقليات، دراسة تأصيلية 

الباطن، وهو ليس يف سلطا�م وإمنا محله على  أن يوافقهم يف الظاهر مع خمالفته هلم يف -٢

ذلك، إما طمع يف رياسة، أو مال أو مشحة بوطن أو عيال، أو خوف مما حيدث يف املال 

   :�فإنه يف هذه احلال يكون مرتدا، وال تنفعه كراهيته هلم يف الباطن، وهو ممن قال اهللا فيهم 

 نن  من زن رن مم ام يل ىل ُّ 

بحانه وتعاىل أنه مل فأخرب س (١)   َّ مي زي ري ٰى ين ىن

�حيملهم على الكفر اجلهل بالدين أو بغضه، وال حمبة الباطل وأهله، وإمنا هو أن هلم حظا من  َّ

  .حظوظ الدنيا فآثروه على الدين املنزل من عند اهللا

 ويرى الشيخ عبد  -  رمحه اهللا- وهذا القول موافق ملعىن كالم الشيخ حممد بن عبد الوهاب 

 ولذلك فهو يستعملهما ؛املواالة سواء بسواء  أن التويل مرادف ملعىن(٢)الرمحن بن سعدي

 مك لك اك ُّ  :تعاىله  عن التويل عند تفسريه لقولعلى أ�ما لفظان مرتادفان فيقول

 ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك

إن الظلم يكون حبسب التويل،  )(٣ َّ يي ىي ني  مي زي ري ٰىين

                                  

 ١٠٧: النحل سورة )١(

وتوفيت أمه ) ١٣٠٧(هو الشيخ عبد الرمحن بن ناصر آل سعدي، ولد مبدينة عنيزة بالقصيم سنة  )٢(

وله أربع سنني مث تويف والده وهو يف الثانية عشر من عمره، فاحتضنته زوجة والده وبدأت تشفق 

آن الكرمي وهو يف احلادية عشرة من عمره وطلب العلم بعد عليه أكثر من أوالدها فبدأ بدراسة القر

ذلك على عدد من علماء زمانه ومشايخ بلده، وعندما بلغ من العمر ثالثا وعشرين سنة جلس 

انتهت إليه رئاسة العلم يف القصيم يتخرج عن يديه ) ١٣٥٠(للتدريس فكان يتعلم ويعلم يف عام 

ثالثني مصنفا يف خمتلف جوانب املعرفة وقد تويف قبل فجر خلق كثري، وله مؤلفات عديدة تربو على 

عبد الرمحن بن عبد اللطيف / انظر مشاهري علماء جند.هـ رمحه اهللا) ١٣٧٦/ ٦/ ٢٢(يوم اخلميس 

)٢٦١، ٢٥٦( 

 ٩: املمتحنة سورة )٣(
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باإلسكندرية للبنات والعربية ميةاإلسال الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد  

 -ًأنموذجا-عقيدة الوالء والرباء  تعامل املحتسب مع النوازل يف جمتمع األقليات، دراسة تأصيلية 

ن اإلسالم، وحتت ذلك من املراتب ما هو غليظ  عً خمرجاً كان ذلك كفراً تاماًفإن كان توليا

  (١)وما هو دونه

  .وخالصة اآلراء املتقدمة، حول املواالة والتويل هي أن هناك قولني يف هذا املوضوع

  .عل املواالة والتويل مبعىن واحدحيث جي:  -رمحه اهللا– قول ابن سعدي: القول األول

واالة، فكل من توىل الكفار عند قول من جيعل التويل أخص من امل: القول الثاني

  أصحاب هذا القول فهو كافر مرتد خارج عن اإلسالم

إن املواالة للكفار يف ديار اإلسالم ألجل دنياهم، معصية ال توجب الكفر كما : وقلنا

  هو رأي أكثر العلماء

القول، بأن التويل واملواالة بينهما عموم وخصوص، وأما اخلالف حول حكم والصحيح 

 للكفر والردة، أم هو كبرية من كبائر ً الكفار ملصلحة دنيوية، هل يكون ذلك موجبامواالة

  الذنوب؟

، أن من حكم بردة وكفر من واىل الكفار ملصلحة دنيوية، لباحثالذي يظهر ل: فأقول

إمنا قصد بذلك الذين يستبيحون ألنفسهم مواالة الكفار احملرمة، من أجل حظوظهم 

 الردة والكفر، كما هو م ويدافعون عن باطلهم، فهؤالء حكمهمالدنيوية، فينكرون خطأه

أما الذين يرون أن مواالة الكفار ملصلحة دنيوية كبرية  ،كل من استحل ما حرم اهللالشأن يف 

من كبائر الذنوب، فهؤالء اعتربوا أن املوايل للكفار عامل مبعصيته خائف من ذنبه، شأنه يف 

  .يقرتفون بعض الذنوب دون استحالل هلمذلك شأن كثري من العصاة الذين 

ومما تقدم جند أن الذين تكلموا يف املواالة من العلماء الذين سبقت اإلشارة إليهم، وقد 

عدوا أعلى درجات املواالة للكفار ردة وكفرا، وأقلها يكون ذنبا ومعصية وإمثا، ومل يذكروا أن 

                                  

 اهللا السعدي عبد الرمحن بن ناصر بن عبد: املؤلف ، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانانظر  )١(

  )هـ١٣٧٦: املتوىف (

) ٣٥٧/ ٧( م ٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠/ ١، طمؤسسة الرسالة: الناشر، عبد الرمحن بن معال اللوحيق: احملقق 

 )٣٠٤/ ٢(وانظر 



    

 

    

 

 

 

 

٢٥٧

باإلسكندرية للبنات والعربية ميةاإلسال الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد  

 -ًأنموذجا-عقيدة الوالء والرباء  تعامل املحتسب مع النوازل يف جمتمع األقليات، دراسة تأصيلية 

  .هناك أي نوع من أنواع املواالة تصح مع الكفار

لقضية الوالء والرباء وألن جمتمع األقليات جمتمع معقد  هذا التأصيل الشرعي وبعد

فإن تعامل احملتسب حيث ميثله إثنينيات من طوائف شىت وحيكم هذا ا�تمع أكثر من عامل 

 املبحثمع هذا ا�تمع ميثل خصوصية كبرية والبد أن يراعي احملتسب فيها أفراد ا�تمع ويف 

طريقة تعامل احملتسبني مع نوازل العقيدة يف ا�تمعات الغربية اليت ال تدين التايل سنتكلم عن 

  باإلسالم 

  .مل احملتسب معهاطريقة تعالنبني 

  



    

 

    

 

 

 

 

٢٥٨

باإلسكندرية للبنات والعربية ميةاإلسال الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد  

 -ًأنموذجا-عقيدة الوالء والرباء  تعامل املحتسب مع النوازل يف جمتمع األقليات، دراسة تأصيلية 

ا ا  

طق  ا  ا اط ء وااء 

)ذأ(  

يفة حسبة رمسية إال ه ليس يف البالد اليت ال حتكم بشريعة اهللا تعاىل وظأنأن يعلم ينبغي 

أ�ا ال ختلو من أناس يقومون باحلسبة على املنكرات سواء كان املرتكب هلذا املنكر خارج 

ًأم مسلما منتميا للجالية املسلمة يف تلك البلد، ويف كال ) كافر أو ال ديين(ملة اإلسالم  ً

الذات ويف غريها جيب على احملتسب أن يلتزم بدرجات إنكار املنكر يف هذه القضية باحلالني 

ِمن القضايا اليت تعن للمحتسب يف ذلك ا�تمع وملعرفة تلك اخلطوات يف طريقة إنكار 

  :املنكر على احملتسب أن يقوم بالتدرج يف اتباع ما يلي

إن كان –والتعرف هنا معناه التعرف على هذا املنكر   على المنكرالتعرف: ًأوال

 وفيه بيان ،سألة سبق طرحه والتفصيل فيهوالتعرف على أصول هذه امل   (١)-ًمنكرا

للمحتسب أن مسائل النوازل يلتزم فيها احملتسب قضية التثبت والرجوع ألهل العلم فيها 

وعلى احملتسب يف جمتمع األقليات أن يرجع ألهل واالحتساب على من خالف إمجاع األمة 

م احلكم فيها والوالية فالتثبت العلم من العلماء يف تلك البالد؛ ملعرفتهم بطبيعة البالد ونظا

  .فيه سالمة للمحتسب من الزلل واجلناية على األقلية املسلمة

عليها وتدقيقها والنظر فيها من عدة وذلك بطرح القضية املتنازع  التعريف بالمنكر: ًثانيا

  .جوانب ومن مث استخراج احلكم الشرعي الذي يبىن عليه اإلنكار من عدمه

 على وجه التحديد وهي قضية املواالة للكفار حيسن االستئناس بأقوال ويف مثل هذه النازلة

  :الفرق بني املواالة والتويل يف املفهوم الشرعيبينوا العلماء الذين فصلوا فيها فقد 

ّكفر خيرج من امللة، وهو كالذب عنهم، : التويل: "قال الشيخ عبد اهللا بن عبد اللطيففقد  ّ ٌ

                                  

ًلكثري من الناس كل خطأ منكرا وال يعلم بأن مرتكب املنكر قد يكون   واملقصود بذلك أنه يبدو)١(

ًجاهال أو ناسيا أو   .ض موانع إطالق الوصف عليه ًمتلبسا ببعً



    

 

    

 

 

 

 

٢٥٩
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 -ًأنموذجا-عقيدة الوالء والرباء  تعامل املحتسب مع النوازل يف جمتمع األقليات، دراسة تأصيلية 

ِّكبرية من كبائر الذنوب، كبل الدواة، أو بري القلم، : واملواالة .رأيوإعانتهم باملال والبدن وال ََ

ّأو التبشش هلم، أو رفع السوط هلم ّ"(١)  

  :ًوقال الشيخ سليمان بن سحمان نظما يف الفرق بني املواالة والتويل

ّوأصل بالء القوم حيث تورطوا            هو اجلهل يف حكم املواالة عن زلل         ُ

  واالة اليت هي يف العمـلــــــــــــــــــــوبني املـ          ّوا بني التويل وحكمه        ــــــــــــّقفمـا فر

  (٢)ومنها يكون دون ذلك يف اخللـل           ها ما يكفر فعـله       ـــــــــــّأخـف، ومن

  : إىل قسمني تنقسماملواالة فأقسام املواالةكما حيسن بنا أن نبني 

    والتخويف باهللا تعالى يلي ذلك درجة النهي بالوعظ والنصح: ًالثاث

وذلك يتم عرب مناصحة الواقع يف هذه الشبهة وحماورته وجمادلته باليت هي أحسن للخروج 

 فقد أمر اهللا باملوعظة فاملوعظة من أوجب الواجبات يف مثل هذه املوضوعاتبنتيجة إجيابية 

 رن مم ام يل  ىل مل يك ىك مك ُّ : تعاىليف قوله

األمر السماوي اقتضى وعظ ف (٣)  َّ زي ري ٰى ين  ىن نن من زن

 لذا ينبغي على احملتسب أن يتعامل مع هذه النوازل ؛ يف أمر الديناملشتبهني ورد املشككني

، ويف  إقناع  املخالفنيسياق يف وجاءت هذه اآلية .�ذه الدرجة من درجات إنكار املنكر

أن التخويف باهللا تعاىل أحد أساليب االحتساب هذه اآلية نستفيد فائدة أخرى مفادها 

 حبجب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ُّ  : قال تعاىل،على املخالف

                                  

عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي : احملقق جمموعة من العلماء الدرر السنية يف األجوبة النجدية )١(

 .، بدون اسم الدار الطابعة).٨/٤٢٢ (١٩٩٦ - ١٤١٧: النجدي سنة النشر

عبد الرمحن : مان احملققسليمان بن سح:  املؤلف سليمان بن سحمانعقود اجلواهر املنضدة احلسان )٢(

 ).١٤٦ص  (مؤسسة الدعوة اإلسالمية الصحفية: بن سليمان الرويشد الناشر

   ٦٣: النساء سورة )٣(
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 -ًأنموذجا-عقيدة الوالء والرباء  تعامل املحتسب مع النوازل يف جمتمع األقليات، دراسة تأصيلية 

 مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حتجت هب مب خب

  َّ حس جس
(١)  

يا حممد من أرسلك إليه ربك   َّيي ُّ : يقول تعاىل ذكره لنبيه حممد : قال الطربي

رعها خللقه، إىل شريعة ربك اليت ش:  يقولَّ خئ حئ جئ ُّبالدعاء إىل طاعته 

 يقول بوحي اهللا الذي يوحيه إليك وكتابه الذي ينزله عليك َّ مئُّوهو اإلسالم 

وبالعرب اجلميلة اليت جعلها اهللا حجة عليهم يف كتابه، :  يقولَّ حبجب هئ ُّ

وذكرهم �ا يف تنزيله، كاليت عدد عليهم يف هذه السورة من حججه، وذكرهم فيها ما ذكرهم 

وخاصمهم باخلصومة اليت هي :  يقولَّ حتجت هب مب خب ُّمن آالئه 

أحسن من غريها، أن تصفح عما نالوا به عرضك من األذى، وال تعصه يف القيام بالواجب 

   (٢) .عليك من تبليغهم رسالة ربك

 املناقشات واحملاورات وا�ادالت اليت يستخدمها احملتسب يف أوجهوهذا شامل مجيع 

 أفراد أكثروم خاطئ عن الوالء وذلك راجع ألن  الذين يتلبسون مبفهاحتسابه مع األشخاص

األقليات ممن هجروا ديارهم وبالدهم وبعضهم راقت هلم احلياة الغربية يف جانبها التنظيمي 

واإلداري فتشربوا فكرة الوالء للبالد الغربية على حساب دينهم فلم يعودوا يفرقون بني احملبة 

عقدية من ناحية الدين الذي ه وبني املفارقة المع الذي هم فيلألرض اليت عاشوا فيها وا�ت

ًحيملونه وخيالفهم فيه أكثر افراد جمتمعهم الغريب، فيحتاج احملتسب لطرح هذه القضية إملاما 

بالنواحي الدينية والسياسية وا�تمعية وحصافة املقارنة بينها حيث ال يغلب شيء على شيء 

 اتصاف احملتسب حينها بسعة األفق وطول البال والبد من.  وتكون املعاجلة متوازنة يف هذا 

                                  

 ١٢٥: النحل سورة )١(

  ١٤/٤٠٠، جامع البيان يف تفسري القرآن لإلمام حممد بن جرير الطربي)٢(



    

 

    

 

 

 

 

٢٦١

باإلسكندرية للبنات والعربية ميةاإلسال الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد  

 -ًأنموذجا-عقيدة الوالء والرباء  تعامل املحتسب مع النوازل يف جمتمع األقليات، دراسة تأصيلية 

وانشراح الصدر أثناء املناقشات مع مالزمة صفة الرمحة للمحتسب والشفقة على احملتسب 

ألن هدف احملتسب أمسى من أن تكون حظوظ النفس مقدمة على ما افرتضه اهللا عليهم 

 لك اك  ُّ  دقال اهللا تعاىل يف حق نبيه حمموأوجبه من السعي هلداية اآلخرين 

 فالرسل خلقوا للرمحة، وحممد (:  قال القرطيب(١)  َّ مل  يك ىك مك

 للخلق، ملا بعثه اهللا أمن اخللق العذاب إىل نفخة ًخلق بنفسه رمحة، فلذلك صار أمانا

خيرب أنه بنفسه ) أنا رمحة مهداة: (وسائر األنبياء مل حيلوا هذا احملل، ولذلك قال . الصور

  (٢))أي هدية من اهللا للخلق) مهداة( وقوله .رمحة للخلق من اهللا

   الغلظة في القول  ً:رابعا

ًينتقل احملتسب تلقائيا عند إيـراد تلـك الـشبه وبعـد أن يعييـه إقنـاع احملتـسب عليـه يف هـذه 

العقيــدة والــيت يبــىن عليهــا األحكــام الــشرعية الكثــرية املوضــوعات احلــساسة الــيت تتعلــق مبوضــوع 

 أو لــه واليــة عليــه إىل هــذه الدرجــة مــن اإلغــالظ يف ،احملتــسب عليــهإذا كــان لــه ســلطة علــى .

  .القول 

 ودرجـــــات املـــــواالةوهنـــــا أنبـــــه إىل أن الـــــشبه الـــــيت متـــــس العقيـــــدة كعقيـــــدة الـــــوالء والـــــرباء 

  حوهلــاالــساخنة واملناقــشاتوأصــنافها واملوضــوعات املتعلقــة �ــا كاالســتعانة باملــشركني وأضــرا�ا 

 وســائل التواصــل االجتمــاعي تــؤثر علــى شــرحية كبــرية مــن املــستهدفنييف االنرتنــت وغريهــا مــن 

أهــل لالحتــساب علــيهم ويف هــذه ممــن هــم ًخــصوصا مــن ضــعاف العلــم والعقــل وصــغار الــسن 

ون احملتــسب هنــا مــن أهــل الواليــة إذ ال واليــة يف يكــوال يــشرتط أن ) الغلظــة يف القــول(الدرجــة

                                  

 ١٠٧: األنبياء سورة )١(

بو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي أ: املؤلف، جلامع ألحكام القرآن ا)٢(

،  القاهرة–دار الكتب املصرية : الناشر  وإبراهيم أطفيش،أمحد الربدوين: حتقيق مشس الدين القرطيب

 هذا حديث صحيح على : وقال ١/٩١وروى احلديث احلاكم يف مستدركه هـ ١٣٨٤ /٢ط

 سعري و التفرد من الثقات مقبول فقد احتجا مجيعا مبالك بن ،شرطهما



    

 

    

 

 

 

 

٢٦٢

باإلسكندرية للبنات والعربية ميةاإلسال الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد  

 -ًأنموذجا-عقيدة الوالء والرباء  تعامل املحتسب مع النوازل يف جمتمع األقليات، دراسة تأصيلية 

 مــن أهــل الواليــة الــصغرى كالوالــد واألخ األكــرب جمنمــع األقليــات مبفهومهــا العــام لكــن إن كــان

قبـول الطـرف احملتـسب مع األخذ يف االعتبار  ،د اإلنكار فله ذلكوالعم وال يلحق به ضرر عن

 رضـي اهللا عبـد اهللا بـن عمـرعـن عليه ذلك حبكم الوالية والسن والرعاية فقـد جـاء يف احلـديث 

 اإلمـام راع ،كـم مـسؤول عـن رعيتـه كلكـم راع وكل"يقـول مسعـت رسـول اهللا :  قالعنهما

 والمــرأة راعيــة فــي ، والرجــل راع فــي أهلــه وهــو مــسؤول عــن رعيتــه،ومــسؤول عــن رعيتــه

 قـال . والخـادم راع فـي مـال سـيده ومـسؤول عـن رعيتـه،بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتهـا

 والرجــــل راع فــــي مــــال أبيــــه ومــــسؤول عــــن رعيتــــه وكلكــــم راع -وحــــسبت أن قــــد قــــال 

  (١)" .يتهومسؤول عن رع

  : أبو متامًوهذه الرعاية تستلزم اإلغالظ أحيانا وقد قال 

   (٢) يرحمًوحيناًانا يفليقس أح      ًزدجروا ومن يك حازما ت لافقس

ًوخيتلف اإلغالظ ومراداته أيضا حـسب مـراد احملتـسب عليـه فـإن كـان احملتـسب عليـه مـن 

 واألحكـــام ليـــه وجياهـــد باللـــسانًخـــريا فـــيغلظ عأهـــل الفـــنت ومـــن الـــذين ال يريـــدون باملـــسلمني 

  .يف البلد الذي يأويه القضائية والعقوبات املادية واملعنوية 

أخـرى مـن وراء طـرح تلـك املناقـشات والـشبه وإن كان احملتسب عليه ممن ليس هلـم أبعـاد 

                                  

 برقم ٢/٦ ترقيم فتح الباري باب اجلمعة يف القرى واملدن ،، كتاب بدء الوحي  صحيح البخاري)١(

٨٩٣ 

 ، هـ ٢٣١ سنة املتوىف أوس بن حبيب الطائي متام أيب :املؤلف متام أيب ديوان)٢(

 ١/٢٠٧  دار املعارف/٤ط: سنة الطبع.دار املعارف: دار النشر حممد عبده عزام. د: حتقيق

  : وأصلها

ًكانت لكم أخالقه معسولة  ُفرتكتموها وهي ملح علقم            ُُ َ ٌ  

  ُ يرحمًوحيناًفليقس أحيانا           ً حازما ُفقسا لتزدجروا ومن يك

ُإن الدم املغرت حيبسه الدم          وأخافكم كي تغمدوا أسيافكم  ُ ُ َّ َّ  

َوندمتم ولو استطاع على ج ُ  أحشائكم لوقاكم أن تندموا       وى ْ



    

 

    

 

 

 

 

٢٦٣

باإلسكندرية للبنات والعربية ميةاإلسال الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد  

 -ًأنموذجا-عقيدة الوالء والرباء  تعامل املحتسب مع النوازل يف جمتمع األقليات، دراسة تأصيلية 

 ألن مــراده وهدفــه خيتلــف عــن ؛ًفإنــه يوجــه ويــصحح لــه املــسار وإن أغلــظ عليــه يف القــول قلــيال

  . يف عضد األمة والنيل منها ّيريدون الفتسابقه ممن 

  

  ًخامسا التهديد والتخويف 

إن الـشبه املتعلقــة بالعقيــدة فيهــا مـن املــضار الدينيــة والــسلوكية وا�تمعيـة واالقتــصادية مــا نعجــز 

 عـن إحاطتهـا؛ نعجـزعن إحـصائه وهلـا امتـدادات تارخييـة وتـشعبات سياسـية يف الوقـت الـراهن 

 التطـــوع أن يـــسعى جهـــده لكـــبح مجاحهـــا وذلـــك مـــن خـــالل تـــسبوجـــب علـــى احملهلـــذا كلـــه 

  بــــاهللادرجــــات االحتــــساب املعروفــــة واملتاحــــة ومنهــــا مــــا يــــصل إىل درجــــة التهديــــد والتخويــــف

لــصاحب املنكــر املتمثــل يف أصــحاب الــشبه؛ ألننــا ومــن خــالل الواقــع الــذي شــهدناه يف هــذا 

خويـف للمحتـسب عليـه إذ يف التهديـد اجليل نلمس احلاجة ملثل هذه الدرجـة مـن التهديـد والت

والتخويــف بالــسلطات األمنيــة رادع كبــري ملثــل هــؤالء األغــرار الــذين حيــاولون النيــل مــن نــسيج 

ًوذلـــك خـــصوصا مـــا يتعلـــق مبوضـــوع عقيـــدة الـــوالء والـــرباء فتجـــد بعـــضهم .وتفرقـــة مشلـــها�تمـــع 

يوالــــون الكفــــار يــــأوون إىل الكفــــار وحيتمــــون حبمــــاهم ويــــصبون جــــام غــــضبهم علــــى بالدهــــم ف

نني احلمـالت ريات املطلقة نـاقمني علـى بلـدهم شـآويعادون املسلمني زاعمني أ�م يف البلد احل

  اهلوجاء على رموز العلم والقيادة 

وللمحتسب املتطوع يف جمتمع األقليات هذه الدرجات فقط وال يعدوها إىل غريهـا لعـدم 

  . عليها يف اختاذ إجراءاته مكنته منها وعدم وجود الوالية الرمسية اليت يستند

مث إنه على احملتسب يف بالد األقليات يف موضوع الوالء والرباء أن يسأل أهل العلم املسلمني 

 اك يق  ىق يف ىف يث ىث ُّ  ًاحلكمة مؤتسيا بقول اهللا تعاىلأويل الفقه و

 ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىكمك لك



    

 

    

 

 

 

 

٢٦٤

باإلسكندرية للبنات والعربية ميةاإلسال الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد  

 -ًأنموذجا-عقيدة الوالء والرباء  تعامل املحتسب مع النوازل يف جمتمع األقليات، دراسة تأصيلية 

 خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰىين

  (١)َّمئ

هــذا تأديــب مــن اهللا لعبــاده عــن فعلهــم هــذا " هــذه اآليــة قــال الــشيخ الــسعدي يف تفــسري

وأنه ينبغي هلم إذا جاءهم أمر من األمـور املهمـة واملـصاحل العامـة مـا يتعلـق بـاألمن . غري الالئق

وســرور املــؤمنني، أو بــاخلوف الــذي فيــه مــصيبة علــيهم أن يتثبتــوا وال يــستعجلوا بإشــاعة ذلــك 

ِويل األمر منهم، أهل الرأي والعلم والنصح والعقـل والرزانـة، اخلرب، بل يردونه إىل الرسول وإىل أ

فـإن رأوا يف إذاعتـه مـصلحة ونـشاطا للمـؤمنني . الذين يعرفـون األمـور ويعرفـون املـصاحل وضـدها

وإن رأوا أنـــه لـــيس فيــه مـــصلحة أو فيـــه مـــصلحة . وســرورا هلـــم وحتـــرزا مــن أعـــدائهم فعلـــوا ذلــك

 نن من ُّ: عوه، وهلـــــــــــذا قـــــــــــالولكـــــــــــن مـــــــــــضرته تزيـــــــــــد علـــــــــــى مـــــــــــصلحته، مل يـــــــــــذي

  .يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة:  أيَّ ينىن

َّويف هـذا دليـل لقاعـدة أدبيـة وهـي أنـه إذا حـصل حبـث يف أمـر مـن األمـور ينبغـي أن يــوىل 

ْمــن هــو أهــل لــذلك وجيعــل إىل أهلــه، وال يتقــدم بــني أيــديهم، فإنــه أقــرب إىل الــصواب وأحــرى  َ
وفيــه النهــي عــن العجلــة والتــسرع لنــشر األمــور مــن حــني مساعهــا، واألمــر . طــأللــسالمة مــن اخل

ِبالتأمل قبل الكالم والنظر فيه، هل هو مصلحة، فيـقدم عليه اإلنسان؟ أم ال ْ   فيحجم عنه؟ ُ

يف تـــــوفيقكم :  أيَّ ىي ني مي  زي ريُّ: مث قـــــال تعـــــاىل

 َّ خئ حئ جئ يي ُّوتــــأديبكم، وتعلــــيمكم مــــا مل تكونــــوا تعلمـــــون، 

فـــإذا جلـــأ إىل ربـــه واعتـــصم بـــه . ن بطبعـــه ظـــامل جاهـــل، فـــال تـــأمره نفـــسه إال بالـــشرألن اإلنـــسا

  (٢).ربه ووفقه لكل خري، وعصمه من الشيطان الرجيم واجتهد يف ذلك، لطف به

                                  

 ٨٣: النساء سورة )١(

 ١/١٩٠ تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان للشيخ السعدي )٢(



    

 

    

 

 

 

 

٢٦٥

باإلسكندرية للبنات والعربية ميةاإلسال الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد  

 -ًأنموذجا-عقيدة الوالء والرباء  تعامل املحتسب مع النوازل يف جمتمع األقليات، دراسة تأصيلية 

وعلى هذه القاعدة فكل أمر مـستحدث أو مدهلمـة يف الـدين وهلـا مـسيس بواقـع ا�تمـع 

 أن ال يستعجل يف احلكـم فيهـا، بـل يـرد أمرهـا فهم وقبول ألوامر اهللافعلى كل صاحب فطنة و

إىل العلمـاء والـوالة الـذين يقــدرون األمـور حـق قـدرها ويعرفــون املـصاحل العامـة واملـصاحل اخلاصــة 

ويعرفون قوة العدو وعدده ويأخذون لألمر أهبتها فلو سلكنا هذا املـنهج اإلهلـي مـا كانـت بننـا 

  .علم ووصلوا للهدف املراد بأيسر سبيل وأقومهشانئة وال عداوة ودامت املودة بني طالب ال

 الــيت درســت هــذه الظــاهرة (١)وممــا يــشار لــه يف هــذا ا�ــال مــا جــاء عــن بعــض املــؤمترات

ًوخصصت هلا مؤمترا عامليا اشتمل على بعض عناصر هذا البحث ومنها  ً  

احلقـــــوق ·وحمـــــور .حتـــــديات األقليـــــات املـــــسلمة وحمـــــور .ألقليـــــات وصـــــراع اهلويـــــةا: حمـــــور

واهــــتم املــــؤمتر بالتحــــديات واملــــشكالت الــــيت تواجــــه . خــــصوصية الفتــــوى·وحمــــور .الواجبــــاتو

، املسلمني خارج العامل اإلسالمي، وسبل معاجلتها مبـا يوثـق متـسكهم باإلسـالم عقيـدة وشـريعة

  . ويصون هويتهم من الذوبان يف الثقافات األخرى

   وا على أمور عديدة ، وما يهم البحث فيها أ�م أكدوأكدوا على 

قال تعاىل على ،  اإلسالم رسالة اهللا إىل كافة الناس، ال خيتص به جنس دون جنس-١

 جئ يي ىي ني مي زي  ري  ُّ :  يف حمكم التنزيلسان نبيهل

واملسلمون يف البالد غري اإلسالمية جيب عليهم اإلسهام يف حتقيق عاملية . (٢)َّ حئ

مع التزامهم بأنظمة البلدان اليت ، نهوذلك بتمسكهم به، والتعريف به، والدفاع ع، اإلسالم

  . يعيشون فيها

                                  

 - ١٤/٠٤/٢٠١٥: تاريخ النشر م١٤/٤/٢٠١٥ هـ٢٥/٦/١٤٣٦ )تايوان  (–صدر يف تايبيه  )١(

٠٣:٠٠  

رابطة العامل  الذي عقدته»ديات املعاصرةاألقليات املسلمة والتح« بعنوان هـ٢٥/٦/١٤٣٦: املوافق 

 .يف تايبيه )تايوان(وزارة الشؤون اخلارجية يف  بالتعاون مع اإلسالمي

 ١٥٨: األعراف  سورة )٢(



    

 

    

 

 

 

 

٢٦٦

باإلسكندرية للبنات والعربية ميةاإلسال الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد  

 -ًأنموذجا-عقيدة الوالء والرباء  تعامل املحتسب مع النوازل يف جمتمع األقليات، دراسة تأصيلية 

ـ ال يتعارض الوالء لإلسالم مع االنتماء للوطن، ومسلمو األقليات مدعوون لتعزيز التعايش ٢

اإلجيايب مع مواطنيهم، ومعاملتهم معاملة حسنة حسب هدي اإلسالم، والعمل معهم يف 

 خفحف جف مغ جغ ُّ :  تعاىلقال اهللالنهوض ببلدا�م، وحتقيق التنمية فيها، 

 مل خل حل جلمك لك خكحك جك مق  حق مف

  ):ما خيص البحث(وخرج احلاضرون للمؤمتر بعدة توصيات منها   (١) َّ  جم هل

  :مسؤولية األقليات المسلمة : ًأوال

يــدرك املــؤمتر أمهيــة التعــايش اإلجيــايب املثمــر املبــين علــى التــسامح والتعــاون بــني األقليـــات 

 يف العديـــد مـــن دول العـــامل، ويؤكـــد علـــى األقليـــات املـــسلمة يف املـــسلمة واملـــواطنني مـــن غـــريهم

  : العامل مراعاة ما يلي

ــ التمـسك باإلسـالم وفــق منهجـه الوسـطي املعتــدل، وأن يكونـوا يف جمتمعـا�م قــدوة يف ١

الـسلوك والتعامــل، وأســوة يف األخـالق واألمانــة والــصدق والتعـاون والوفــاء بالعهــد، وأن يكونــوا 

  . صل مع اآلخرينجسور حوار وتوا

ورد االفـرتاءات املثـارة حولـه ، ًا وعمليـاًـ بذل املزيد من اجلهد يف التعريف باإلسالم نظري٢

باحلكمـــة واملوعظـــة احلـــسنة، وإشـــاعة الـــنهج اإلســـالمي يف املكونـــات الثقافيـــة األخـــرى، وإبـــراز 

ية ومـا تتـضمنه مـن روائع احلضارة اإلسالمية من خالل قياد�ـا التارخييـة لركـب احلـضارة اإلنـسان

وفـق قواعـد اإلسـالم املبنيـة ، وحترتم حقوق اإلنـسان، مثل سامية تعزز العالقة بني فئات ا�تمع

  . على العدل والرتاحم والتعاون على اخلري

ــــان ٣ ــــات، واحلــــوار مــــع أتبــــاع األدي ــــ االنفتــــاح علــــى ا�تمعــــات الــــيت تعــــيش فيهــــا األقلي ـ

ا ال خيـــل باهلويـــة اإلســـالمية، واالســـتفادة يف ذلـــك مـــن والثقافـــات املختلفـــة، والتعـــاون معهـــم مبـــ

املبادرات السابقة للحوار، وما فيها من مبادئ إنسانية، واملشاركة يف خدمة ا�تمع مـن خـالل 

                                  

 ٢ سورة املائدة، )١(



    

 

    

 

 

 

 

٢٦٧

باإلسكندرية للبنات والعربية ميةاإلسال الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد  

 -ًأنموذجا-عقيدة الوالء والرباء  تعامل املحتسب مع النوازل يف جمتمع األقليات، دراسة تأصيلية 

  .املنظمات النقابية واملهنية واجلمعيات املدنية

 ولــــ الـــسعي بـــالطرق القانونيـــة إىل تعـــديل القـــوانني الـــيت تنـــتقص حقـــوق املـــسلمني، وحتـــ٤

ً، وهــذه النقطــة تعتــرب ضــربا مــن ضــروب االحتــساب الوقــائي دون ممارســتهم لــشعائرهم الدينيــة

  الذي ينبغي األخذ به والعناية به يف سائر ا�تمعات 

 كـــان ًا توثيـــق االنتهاكـــات الـــيت يتعـــرض هلـــا املـــسلمون مـــن بعـــض القـــوى املتطرفـــة أيـــ-٥

علــــــى املــــــسلمني ومؤســــــسا�م بالــــــضرر دينهــــــا، واحلــــــذر مــــــن االجنــــــرار إىل ردود أفعــــــال تعــــــود 

وهـذا سـائر يف بــالد األقليـات املـسلمة؛ لــذا وجـب علـى احملتــسبني التنبـه مـن االجنــرار .والتـضييق

كمــا  .ًإىل تلــك املزالــق فتــستغل اســتغالال عظيمــا يف وأد اإلســالم وانتــشاره وحمــو شــعرية احلــسبة

لظروف املكانيـة عنـد النظـر يف القـضايا العناية باأوصى املؤمتر كذلك ا�امع الفقهية بأن تقوم ب

اخلاصة باألقليات املسلمة مبا يعينهم ويفي باحتياجـا�م يف العبـادات واملعـامالت، وأن يـشارك 

التعاون والتنسيق بني مؤسـسات اإلفتـاء  و.يف ذلك فقهاء وخرباء من بلدان األقليات ما أمكن

 املـــشكالت، مــع مراعـــاة فقـــه األولويـــات وهيئاتــه وا�ـــامع الفقهيـــة يف العـــامل مبــا يـــسهم يف حـــل

ومـــن أنـــواع االحتـــساب يف بـــاب جمتمـــع األقليـــات    .والواقـــع واخلـــصوصيات الزمانيـــة واملكانيـــة

نـــاقش املـــؤمتر تنـــامي ظـــاهرة العنـــف والتطـــرف بعمومهـــا مـــا جـــاء علـــى لـــسان ا�تمعـــني حيـــث 

بلــدان، وأ�ــا �ــدف املتمثلــة يف االعتــداء علــى املــسلمني ومــساجدهم ومؤســسا�م يف بعــض ال

إىل طمــس اهلويــة الثقافيــة للمــسلمني بذريعــة احملافظــة علــى الوحــدة الوطنيــة، وناشــد ا�تمعــات 

  : والدول اليت تعيش فيها تلك األقليات مبا يلي

متكــــــــني املــــــــسلمني مــــــــن إنــــــــشاء مؤســــــــسا�م التعليميــــــــة واالجتماعيــــــــة الــــــــيت حتفــــــــظ . ١

  . خصوصيا�م الثقافية والدينية

ًالت التــــشويه لإلســــالم احرتامــــا ملــــشاعر مواطنيهــــا املــــسلمني، والتــــصدي إيقــــاف محــــ. ٢

للقـــوى املتطرفـــة الـــيت تـــستهدف املـــسلمني ومـــساجدهم ومؤســـسا�م، ملـــا يف هـــذا التـــشويه مـــن 

  . تفتيت للوحدة الوطنية، و�ديد للسلم احمللي والعاملي

ـــة. ٣ ـــة، العـــدل مـــع املـــسلمني، ومـــنحهم حقـــوقهم، واحـــرتام خـــصوصيتهم الديني  والثقافي



    

 

    

 

 

 

 

٢٦٨

باإلسكندرية للبنات والعربية ميةاإلسال الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد  

 -ًأنموذجا-عقيدة الوالء والرباء  تعامل املحتسب مع النوازل يف جمتمع األقليات، دراسة تأصيلية 

  .وإعطاؤهم الفرصة لإلسهام يف تنمية أوطا�م، والتعامل معهم دون متييز بينهم وبني غريهم

التواصــل مــع العــامل اإلســالمي، وتعزيــز العالقــات مــع املؤســسات اإلســالمية العامليــة .  ٤ 

  . خلدمة األقليات مبا ال يتعارض مع املصاحل الوطنية واالتفاقات الدولية

ة مــــن التنــــوع الثقــــايف لألقليــــات املــــسلمة يف خطــــط التنميــــة، وبنــــاء جمتمــــع االســــتفاد. ٥

  . متجانس على أساس من املواطنة اليت يتساوى فيها اجلميع

وفـــتح ، أمهيـــة تثقيـــف املـــسلمني يف احـــرتام القـــانون يف ا�تمعـــات الـــيت يعيـــشون فيهـــا. ٦

  ١).احلوار واملناقشة فيما حيقق األمن االجتماعي

  

  

                                  

وزارة  بالتعاون مع رابطة العامل اإلسالمي الذي عقدته »األقليات املسلمة والتحديات املعاصرة« مؤمتر )١(

 يف تايبيه )تايوان(ارجية يف الشؤون اخل



    

 

    

 

 

 

 

٢٦٩

باإلسكندرية للبنات والعربية ميةاإلسال الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد  

 -ًأنموذجا-عقيدة الوالء والرباء  تعامل املحتسب مع النوازل يف جمتمع األقليات، دراسة تأصيلية 

ا  

 ل، احلمـد هللا كمـا ينبغـي جلـالكـل سـؤال احلمـد هللا احملمـود علـى كـل حـال املطلـوب عنـد

 الـداعي إىل رضـوانه  والصالة والسالم على البـشري النـذير والـسراج املنـري،وجهه وعظيم سلطانه

  بعد وأصلي وأسلم على آله وأتباعه وإخوانه أما 

خــرب مباهيتـــه وأســاس فكرتـــه فقـــد فبعــد هـــذا التطــواف اليـــسري يف هــذا البحـــث فأريـــد أن أ

البحـث سـيتناول قـضايا كثـرية شــائكة ليتحقـق فيهـا مـسمى النــوازل وقـد قمـت بإعـداد أكثــر ن 

وبعـد أن خـضت جتربـة ) العقيـدة والـشريعة واألخـالق(تسع نوازل مقسمة على األبواب العامـة 

ً مــن األمانــة العلميــة أن تــشبع حبثــا ودرســا اقتــصرت ورأيــتالنازلــة األوىل  علــى أهــم النــوازل الــيت ً

 ّعــصفت بــشباب املــسلمني يف حقبــة زمنيــة جنــد آثارهــا إىل اليــوم فأحببــت االقتــصار عليهــا عــل

 مــدركني لواقــع ا�تمــع الغريــب الــذي يــسكنون احملتــسبني أن يطبقــوا درجــات إنكــار املنكــر هــذه

 األهـــواء وال  فـــال تزيـــغ �ـــمفيــه ويعيـــشون فيـــه مـــدركني ملــآالت األمـــور مـــستلهمني فقـــه الوقــائع 

  .تؤثر فيهم األدواء بل يؤثرون ما جاء يف الوحيني من توجيه على عظيم اهلوى

  :ومن النتائج اليت مت التوصل هلا يف هذا البحث 

 يف عــصر جتــدد النــوازل وتنوعهــا حــسب العــصور املختلفــة فقــد تكــون النازلــة مــشكلة -١

  عصر آخر  املسلمات يف من العصور لكنها تصبح من

نهج النبــوي يف كــل صــغرية وكبــرية والــصدور عــن أهــل العلــم ســبب للتوفيــق يف التــزام املــ -٢

 .الدين والدنيا 

مراتــب االحتــساب تــصلح لكــل قــضية مــن القــضايا ويف أي جمــال كانــت ســواء كانــت  -٣

 .عقدية أم شرعية أو أخالقية وذلك حسب حال احملتسب عليه ومكانته وزمانه وصنفه

ى احملتــسبني، واملرتبـصون باإلســالم وأهلــه كثــر جمتمـع األقليــات لــه خـصوصية كبــرية لــد -٤

 .وقائع بعني البصرية وإدراك املآلفعلى احملتسبني التأين والتبصر ودراسة الواقع وال

  أما ما أود أن أشير إليه من توصيات 

أوصي بالتحرز هلذا الدين وعدم االستعجال يف اختاذ القرارات عند نزول النازلة  -١



    

 

    

 

 

 

 

٢٧٠

باإلسكندرية للبنات والعربية ميةاإلسال الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد  

 -ًأنموذجا-عقيدة الوالء والرباء  تعامل املحتسب مع النوازل يف جمتمع األقليات، دراسة تأصيلية 

لتوجيه اإلهلي يف ذلك، والرجوع إىل العلماء يف بالد األقليات ي النبوي واًائتساء باهلد

  .املسلمة

 على وجه اخلصوص مبعرفة  املتطوعني يف جمتمع األقليات املسلمةأوصي احملتسبني -٢

ضوابط إنكار املنكرات وعدم تبين اآلراء الفردية وتطبيقها يف ميدان الوالية أل�م حمكومون 

 .ا عنهم يشذو رأي احلكم والوايل يف األمور املستجدة، فالبسلطات عليا ترى مبا البد منه 

يف األعمال امليدانية، مع مقارنتها اتبها  وإعمال مر احلسبةدرجاتبتقصي أوصي  -٣

 .باإلمكانيات املتاحة ، وحيكم ذلك أهل العلم يف تلك البالد اليت ميثل املسلمون فيها أقلية

نوازل وأن العامة حباجة ماسة كشفت الدراسة عن أمهية االحتساب يف جمال ال -٤

للمحتسبني املتبصرين يف أمور دينهم مما يدفع باجتاه توصية أخرى مفادها أمهية التأصيل 

 .العلمي يف هذه العلوم للمحتسبني على وجه اخلصوص 

يوصي الباحث مبراعاة الفرق بني اإلنكار يف ا�تمع املسلم واإلنكار يف ا�تمعات  -٥

ناسب مع ا�تمع  باإلسالم ولكل جمتمع طريقة يف اإلنكار ال تتألخرى ممن ال يدينونا

 .اآلخر

  

 م  و ا و 

  

  



    

 

    

 

 

 

 

٢٧١

باإلسكندرية للبنات والعربية ميةاإلسال الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد  

 -ًأنموذجا-عقيدة الوالء والرباء  تعامل املحتسب مع النوازل يف جمتمع األقليات، دراسة تأصيلية 

ادر واا  

  

 يعلــى ، حممــد بــن احلــسني بــن حممــد بــن خلــف ابــن لقاضــي أيباألحكــام الــسلطانية ل .١

ار د: الناشـــر  حممـــد حامـــد الفقـــي: صـــححه وعلـــق عليـــه  )هــــ٤٥٨: املتـــوىف (الفـــراء 

    م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١الثانية ، : الطبعة   بريوت ، لبنان-الكتب العلمية 

األحكــام الــسلطانية والواليــات الدينيــة  أليب احلــسن علــي بــن حممــد املــاوردي املتــوىف  .٢

هــــــــ طبعــــــــة املكتــــــــب اإلســــــــالمي، حتقيـــــــق عــــــــصام احلرســــــــتاين وحممــــــــد الزغلــــــــي ٤٥٠

  هـ١/١٤١٦ط

 –دار املعرفـة : الناشـر  مد الغزايل أبو حامدحممد بن حم: ملؤلف إحياء علوم الدين، ا .٣

   بريوت

 الوزير أبو املظفر حيىي بن حممد بن هبرية الشيباين: املؤلف اختالف األئمة العلماء .٤

 -  بريوت ، لبنان -دار الكتب العلمية : دار النشر  السيد يوسف أمحد: حتقيق

   م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣

أبو بكر حممد بن موسى بن : املؤلف  االعتبار يف الناسخ واملنسوخ من اآلثار .٥

دائرة املعارف : الناشر )هـ٥٨٤: املتوىف (عثمان احلازمي اهلمداين، زين الدين 

   هـ١٣٥٩الثانية ، : الطبعة  حيدر آباد، الدكن- العثمانية 

 :حتقيق ، املظفر حيىي بن حممد بن هبرية الشيباين أليباإلفصاح عن معاين الصحاح .٦

 هـ١٤١٧:  سنة النشر، الرياض،دار الوطن: محد الناشرفؤاد عبد املنعم أ

عبد الرمحن بن ناصر بن عبد : املؤلف ، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان .٧

: الناشر، عبد الرمحن بن معال اللوحيق: احملقق  )هـ١٣٧٦: املتوىف (اهللا السعدي 

  م ٢٠٠٠- هـ ١٤٢٠/ ١، طمؤسسة الرسالة

 حممد بن إمساعيل أبو عبداهللا البخاري اجلعفي: املؤلف  صراجلامع الصحيح املخت .٨

 ١٩٨٧ – ١٤٠٧الطبعة الثالثة ،   بريوت–دار ابن كثري ، اليمامة : الناشر 

 جامعة - مصطفى ديب البغا أستاذ احلديث وعلومه يف كلية الشريعة . د: حتقيق

 دمشق



    

 

    

 

 

 

 

٢٧٢

باإلسكندرية للبنات والعربية ميةاإلسال الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد  

 -ًأنموذجا-عقيدة الوالء والرباء  تعامل املحتسب مع النوازل يف جمتمع األقليات، دراسة تأصيلية 

 بـن احلجـاج نبـ مـسلم احلـسني أبـو : املؤلـف مـسلم صـحيح املسمى الصحيح اجلامع .٩

ــــل دار : الناشــــر النيــــسابوري القــــشريي مــــسلم ــــ اجلديــــدة األفــــاق دار + بــــريوت اجلي  ـ

   بريوت

أبــو عبـد اهللا حممــد بـن أمحــد بــن أيب بكـر بــن فــرح : املؤلــف، جلـامع ألحكــام القـرآنا .١٠

  وإبـــراهيم أطفـــيش،أمحـــد الـــربدوين: حتقيـــق األنـــصاري اخلزرجـــي مشـــس الـــدين القـــرطيب

 هـ ١٣٨٤ /٢، ط القاهرة–ملصرية دار الكتب ا: الناشر

حممد أمني بن فضل اهللا بن :  املؤلف،خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر .١١

: الناشر) هـ١١١١: املتوىف(حمب الدين بن حممد احمليب احلموي األصل، الدمشقي 

   بريوت- دار صادر 

لرمحن بن حممد عبد ا: احملقق جمموعة من العلماء الدرر السنية يف األجوبة النجدية .١٢

، بدون اسم الدار  ١٩٩٦ -  ١٤١٧: بن قاسم العاصمي النجدي سنة النشر

 .الطابعة

 ، هـ ٢٣١ سنة املتوىف أوس بن حبيب الطائي متام أيب :املؤلف متام أيب ديوان .١٣

  دار املعارف  /٤ط: سنة الطبع.دار املعارف: دار النشر حممد عبده عزام. د: حتقيق

: املتوىف (مد بن إمساعيل األمري الكحالين الصنعاين حم: املؤلف، سبل السالم .١٤

/ هـ١٣٧٩الرابعة : الطبعة  مكتبة مصطفى البايب احلليب: الناشر  )هـ١١٨٢

  م١٩٦٠

أبو زكريا : املؤلف  شرح صحيح مسلم املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج .١٥

الطبعة   بريوت–دار إحياء الرتاث العريب : الناشر  حيىي بن شرف بن مري النووي

 هـ١٣٩٢الثانية ، 

، ١دار املنهــــــــــاج، جــــــــــدة، ط (ّصــــــــــناعة الفتــــــــــوى، للــــــــــشيخ عبــــــــــد اهللا بــــــــــن بيــــــــــه  .١٦

  ).م٢٠٠٧هـ،١٤٢٨

سليمان بن سحمان :  املؤلف سليمان بن سحمانعقود اجلواهر املنضدة احلسان .١٧

 مؤسسة الدعوة اإلسالمية الصحفية : عبد الرمحن بن سليمان الرويشد الناشر: احملقق

  هـ١٤٢٦حممد بن حسني اجليزاين دار ابن اجلوزي، الرياض . دلفقه النواز .١٨

ي، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت آباد حممد بن يعقوب الفريوزالقاموس احمليط  .١٩



    

 

    

 

 

 

 

٢٧٣

باإلسكندرية للبنات والعربية ميةاإلسال الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد  

 -ًأنموذجا-عقيدة الوالء والرباء  تعامل املحتسب مع النوازل يف جمتمع األقليات، دراسة تأصيلية 

  هـ١٤٠٨

دار : الناشــر  حممــد بــن مكـرم بــن منظــور األفريقـي املــصري: املؤلـف لـسان العــرب،  .٢٠

   الطبعة األوىل  بريوت–صادر 

 جملة دورية تصدر عن الرئاسة - جملة البحوث اإلسالمية مية جملة البحوث اإلسال .٢١

الرئاسة العامة : املؤلف العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

 إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

 : املتــوىف(عبــد العزيــز بــن عبــد اهللا بــن بــاز : املؤلــفجممــوع فتــاوى الــشيخ ابــن بــاز  .٢٢

عبـــداهللا بـــن حممـــد الطيـــار، وأمحـــد بـــن عبـــدالعزيز بـــن بـــاز :   إعـــداد وتقـــدمي)هـــ١٤٢٠

 هـ١/١٤١٦، طبعة دار الوطن، الرياض ط٣/١٠٥٦

عبد : املؤلف، احملرر يف الفقه احملرر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل .٢٣

ات، جمد الدين حممد، ابن تيمية احلراين، أبو الربك السالم بن عبد اهللا بن اخلضر بن

- هـ ١٤٠٤ الطبعة الثانية  الرياض- مكتبة املعارف: الناشر )هـ٦٥٢: املتوىف (

 م١٩٨٤

صاحل بن محد العساف، مكتبة . املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية  د .٢٤

  هـ ٢/١٤٢١العبيكان، الرياض، ط

 منال سليم رويفد الصاعدي، حبث منشور يف. مراحل النظر يف النازلة الفقهية د .٢٥

  هـ ١٤٣٣ مجادى األوىل ٠٢ السبت ٢٣٣٦: العدد  جملة الدعوة

حممــــــد بــــــن عبــــــداهللا أبــــــو عبــــــداهللا احلــــــاكم : املؤلــــــف املــــــستدرك علــــــى الــــــصحيحني .٢٦

 – ١٤١١الطبعـــــــة األوىل ،   بـــــــريوت–دار الكتـــــــب العلميـــــــة : الناشـــــــر النيـــــــسابوري

 .مصطفى عبد القادر عطا: حتقيق  ١٩٩٠

 جريدة ، باسم اجلاسر: للكاتب مقال،والتعرض االندماجاملسلمون يف الغرب بني  .٢٧

 العدد ٢٠١٠ فرباير ٢٤ هـ ١٤٣١ ربيـع األول ١١الشرق األوسط األربعاء 

١١٤١١ 

  عبد الرمحن بن عبد اللطيف بن عبد اهللا آل الشيخ: املؤلف مشاهري علماء جند .٢٨

 ١٣٩٤: سنة النشر-  دار اليمامة: الناشر

حممد بن حممد بن أمحد بن أيب زيد  الدين معامل القربة يف أحكام احلسبة لضياء .٢٩



    

 

    

 

 

 

 

٢٧٤

باإلسكندرية للبنات والعربية ميةاإلسال الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد  

 -ًأنموذجا-عقيدة الوالء والرباء  تعامل املحتسب مع النوازل يف جمتمع األقليات، دراسة تأصيلية 

، دار . املعروف بابن اإلخوة)هـ٧٢٩: املتوىف (بن األخوة، القرشي، ضياء الدين 

  هـ١/١٤٢١الكتب العلمية بريوت ط

ياقوت بن عبد اهللا احلموي الرومي البغدادي شهاب : املؤلفمعجم البلدان ،  .٣٠

 ١٩٩٣ -  ١٣٩٧: نشر سنة ال دار صادر:  الناشر الدين أبو عبد اهللا

 حممد موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي يب املغين أل .٣١

 )هـ٦٢٠: املتوىف(املقدسي مث الدمشقي احلنبلي، الشهري بابن قدامة املقدسي 

 تاريخ طباعة بدون : الطبعةرياض احلديثة مكتبة ال: الناشر

حامــــد أمحــــد . دون حتقيــــق دمقدمــــة ابــــن خلــــدون  للمؤلــــف عبــــدالرمحن ابــــن خلــــ .٣٢

  ١/١٤٢٥ القاهرة ط-الطاهر، دار الفجر للرتاث 

موفق الدين أبو حممد عبد : املقنع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين املؤلف .٣٣

 ياسني حممود - حممود األرناؤوط :  احملقق اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي

 م ٢٠٠٠ – ١٤٢١: ة النشر سناخلطيب

ســتنباط أحكــام النــوازل الفقهيــة املعاصــرة، دار األنــدلس اخلــضراء ودار ابــن مــنهج ا .٣٤

حـــزم ، للـــدكتور مــــسفر علـــي حممـــد القحطــــاين األســـتاذ بكليـــة امللــــك فهـــدل لبــــرتول 

  هـ٢/١٤٣١واملعادن،ط

، ١مكتبة الرشد، الرياض، ط (املنهج يف استنباط أحكام النوازل، لوائل اهلويريين  .٣٥

  ).م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠

مشهور حسن آل سـلمان، دار ابـن عفـان، اخلـرب، ط : حتقيق( للشاطيب، املوافقات .٣٦

  ).هـ١٤١٧، ١

رابطة العامل  الذي عقدته »األقليات املسلمة والتحديات املعاصرة«مؤمتر  .٣٧

 يف تايبيه )تايوان(وزارة الشؤون اخلارجية يف  بالتعاون مع اإلسالمي

اصرة إشراف وختطيط املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املع .٣٨

مانع بن محاد اجلهين ، إصدار الندوة العاملية للشباب واإلسالمي . ومراجعة د

 هـ ٣/١٤١٨ط

: املؤلف نصب الراية ألحاديث اهلداية مع حاشيته بغية األملعي يف ختريج الزيلعي .٣٩

 )هـ٧٦٢: املتوىف (مجال الدين أبو حممد عبد اهللا بن يوسف بن حممد الزيلعي 



    

 

    

 

 

 

 

٢٧٥

باإلسكندرية للبنات والعربية ميةاإلسال الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد  

 -ًأنموذجا-عقيدة الوالء والرباء  تعامل املحتسب مع النوازل يف جمتمع األقليات، دراسة تأصيلية 

دار / لبنان-  بريوت - مؤسسة الريان للطباعة والنشر : الناشر، مد عوامةحم: احملقق

الطبعة األوىل، : الطبعة   السعودية– جدة - القبلة للثقافة اإلسالمية

 م١٩٩٧/هـ١٤١٨

  

 ما ا :  

  : مواقع إلكرتونية 

:  التابعة لألمم املتحدة، انظرالفرعية املنبثقة عن جلنة حقوق اإلنساناللجنة  .١

ar/com.ency-arab.www://http/  

، نشر شبكة أمحد عبدالغين حممود عبدالغين مشكالت األقليات املسلمة يف الغرب .٢

 )net.alukah.www://http(األلوكة على موقع 

صحيفة االحتاد اإلماراتية  .٣

:wpdtm=id?php.details/ae.alittihad.www://http٣٣٨١٠

&y=٢٠١٤ 

  .موقع املكتبة الشاملة  .٤


