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ملخص البحث
تتحدث هذه الدراسة عن مشروعية خمالفة غري املسلمني وأمهيتها ،وذلك من خالل حتليل اآليات
واألحاديث الواردة فيها ،مستخدمة املنهج االستقرائي ،واملنهج التحليلي ،وتتجلى أمهية خمالفة
غري املسلمني يف حتقيق العبودية هلل تعاىل ،وحتقيق مبدأ املواالة واملعاداة ،ومتييز املسلمني عن غريهم،
والتفريق بني اهلدى والضالل ،وبني الصالح والفساد ،وأن موافقة غري املسلمني تسبب اهلالك يف
الدنيا واآلخرة ،وضرورة حتذير اجملتمع املسلم من خطر التشبه بغري املسلمني حبَثِّه على التمسك
بالقرآن والسنة .وتوصلت هذه الدراسة إىل عدة نتائج ،أمهها :أن مفهوم خمالفة غري املسلمني يعين
عدم التشبه هبم أو عدم تقليدهم ،وهو أعم من املعاداة والرباءة ،وبينهما عموم وخصوص مطلق،
فكل معاداة وبراءة خمالفة ،وليس كل خمالفة معادة وبراءة .وإن مشروعية خمالفة غري املسلمني
أساسها اآليات القرآنية واألحاديث النبوية اليت وردت يف هذا املوضوع.
الكلمات املفتاحية :مشروعية ،خمالفة ،غري املسلمني ،مفهوم ،أمهية.

 1.0املقدمة
لقد جاء دين اإلسالم بتشريع دقيق واف ،يشمل كل األمور اليت حتتاج إليها البشرية يف حياهتا الدينية والدنيوية،
منها تنظيم العالقات بني الناس ووضع احلدود واألحكام البيِّنة .ولعل من أهم تلك العالقات "العالقة بني املسلمني
وغري املسلمني" ،فبالوقوف على أحكام ها تظهر لنا حقيقة تلك العالقة ،ويظهر من خالهلا مدى مسو هذا الدين
وطريقة معاملته ملخالفيه.
ولقد شرع اهلل سبحانه وتعاىل التعايش مع غري املسلمني ،واإلحسان إليهم ،وإعطاءهم حقوقهم ،وعدم التعدي على
أعراضهم وممتلكاهتم ،وشرع مشاركتهم فيما ينفع الصاحل العام ما مل يكن معارضاً ألصوله وقواعده ،وهذا وفقاً
لسماحة اإلسالم وعدله الذي شهد له العدو قبل الصديق .إال أن العيش مع غري املسلمني قد يفضي إىل التأثر هبم
فكراً وسلوكاً ،عقيد ًة وأخالقاً؛ فوقف اإلسالم من التشبه هبم موقفاً خاصا .فجاء هذا البحث لبيان خمالفة غري
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املسلمني أو عدم التشبه هبم يف ضوء السنة النبوية .ويشتمل هذا البحث على تعريف خمالفة غري املسلمني ،وذكر
موقف القرآن منها ،وذكر األحاديث الدالة على مشروعيتها ،ومن مث بيان أمهية هذه القضية ،وخيتتم خبامتة متضمنة
ملا توصل إليه هذا البحث من النتائج.
 .1مفهوم املخالفة والكلمات ذات الصلة هبا
 .1.1تعريف املخالفة

املخالفة لغة :مصدر "خالف خيالف" .جاء يف املعجم الوسيط" :خالف عنه خمالفة وخالفاً :ختلَّف .ويف احلديث:
"فخالف عنا علي والزبري" .1وخالف إىل الشيء :أتاه من خلفه .وخالف عن األمر :خرج .ويف التْنزيل العزيز:
صيب هم ع َذ ِ
ِ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
يم[ النور .]63:ويقال :خالفه إىل األمر:
ين خخيَال خفو َن َع ْن أ َْم ِرِه أَن تخصيبَ خه ْم فْت نَةٌ أ َْو يخ َ خ ْ َ ٌ
اب أَل ٌ
فَ ْليَ ْح َذر الذ َ
خخالَِف خك ْم إِ َىل َما أ َْهنَا خك ْم َعْنهخ[ هود .]88:وخالف الشيء:
قصده بعد ما هناه عنه .ويف التْنزيل العزيزَ  :وَما أخِر خ
يد أَ ْن أ َ
املضادة ألن كل ض ّدين خمتلفان ،وال عكس" .3وقال ابن
ضاده .ويقال :خالف بني الشيئني .2واملخالفة أعم من
ّ
ّ
خروج عن الطاعة" .4واملخالفة :أن يأخذ كل واحد طريقاً غري طريق األول يف
منظور يف لسان العرب" :املخالفة ٌ
فعله أو حاله.5

املخالفة شرعاً :مل جند حسب استقرائنا املتواضع يف موضوع املخالفةَ ،م ْن قام من العلماء ببيان مفهوم املخالفة
اصطالحاً .فمن َمثَّ رأينا أن املعىن االصطالحي للمخالفة ال يبعد عن معناها اللغوي،هو يتضمن معىن اخلالف،

 1أخرجه البخاري ،أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل اجلعفي يف اجلامع الصحيح املسند من حديث رسول اهلل ﷺ وسننه وأيامه ،حتقيق :د .مصطفى ديب
البغا( ،بريوت :دار ابن كثري ،اليمامة ،ط1407 ،3ه1987/م) ،كتاب احملاربني من أهل الكفر والردة ،باب رجم احلبلى يف الزنا إذا أحصنت ،ج،6
ص 2503رقم.6442
 2جممع اللغة العربية ،املعجم الوسيط (ديوبند :كتب خانة حسينية ،د.ط ،د.ت) ،ص.251
 3املناوي ،حممد عبد الرؤوف ،التوقيف على مهمات التعاريف ،حتقيق :د .حممد رضوان الداية (بريوت :دار الفكر ،ط1410 ،1ه) ،ص.322
 4ابن منظور ،حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري ،لسان العرب (بريوت :دار صادر ،ط ،1د.ت) ،ج ،2ص.12
 5املناوي ،التوقيف على مهمات التعاريف ،ص.322
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واملضادة ،واخلروج عن الطاعة ،وعدم اتّباع طريق اآلخرين .فمخالفة غري املسلمني إذن ،تتضمن معىن عدم التشبه
بغري املسلمني وتقليدهم.7

6

 1.2عالقة "املخالفة" ب "املعاداة" و"الرباء"
إن مفهوم خمالفة غري املسلمني له عالقة مبفهوم معاداهتم والرباء منهم يف الشريعة اإلسالمية ،وبينهما وجه ارتباط من
جهة ،ووجه اختالف من جهة أخرى .فلنأت إىل تعريف املعاداة والرباء لغةً واصطالحاً أوالً ،مث وجه االرتباط
واالختالف بينهما وبني املخالفة:

أوال :تعريف املعاداة
مصدر "عادى يعادي" أي خاصمه ،وصار له َع خد ًّوا .وتعادى القوم :عادى بعضهم بعضاً.
املعاداة لغة:
خ

والعدو :ضد الويل ،وضد الصديق .والعداوة :االسم من املعاداة ،يقال :تعادى ما بني فالن وفالن :أي اختلف
وفسد ،وتعادى عن فالن :أي تباعد عنه وجتاىف.8

ومنافاةخ االلتئام .فإذا اعترب ذلك بالقلب يقال
واملعاداة ،والعداء ،والعداوة :مأخوذ من أصل َ
(الع ْدو) وهو التجاوز خ
الع ْدو ،وإذا اعترب باإلخالل بالعدالة يف املعاملة يقال له :العدوان
له :العداوة ،واملعاداة ،وإذا اعترب باملشي يقال لهَ :

 6التشبه يف االصطالح :اختلفت عبارات بعض العلماء والباحثني يف تعريف التشبه اصطالحا كالتايل:
أوال :هو حماولة اإلنسان أن يكون شبه املتشبه به ،وعلى هيئته وحليته ونعته وصفته ،أو هو عبارة عن تكلف ذلك وتقصده وتعلمه .الغزي ،حممد بن
أمحد الشافعي ،حسن التنبه ملا ورد يف التشبه( ،نقال عن بارقعان ،مظاهر التشبه بالكفار يف العصر احلديث وأثرها على املسلمني ،ص.)24
ثانيا :هو متثل املسلم بالكافر يف عقائدهم أو عباداهتم أو أخالقهم أو فيما خيتصون به من عادات ،أو خضوعه هلم بشكل من األشكال .دوكوري،
التدابري الواقية من التشبه بالكفار ،ج ،1ص.50
ثالثا :هو مماثلة الكافرين بشىت أصنافهم ،يف عقائدهم ،أو عباداهتم ،أو عاداهتم ،أو يف أمناط السلوك اليت هي من خصائصهم .العقل ،ناصر بن عبد
الكرمي ،من تشبه بقوم فهو منهم ،ص.4
رابعا :مضاهاة املسلم للكفار لغري مصلحة معتربة شرعا .بارقعان ،مظاهر التشبه بالكفار يف العصر احلديث وأثرها على املسلمني ،ص.26
ومنيل إىل التعريف الرابع لكونه جامعا ومانعا؛ يشمل التشبه اجلزئي والكلي ،وما كان بقصد وبغري قصد ،وخترج املعاين اليت ال تعترب تشبهاً كالوالء
للكفار .انظر :املرجع السابق ،ص.27-26
 7قال األستاذ العقل" :التقليد الذي حنن بصدد حبثه هو أن يتبع اإلنسان غريه يف قول أو فعل أو اعتقاد أو سلوك ،من غري دليل وال نظر وال تأمل ،ودون
إدراك وال وعي" .العقل ،ناصر بن عبد الكرمي ،التقليد والتبعية وأثرمها يف كيان األمة اإلسالمية ،ص.47
 8انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،مادة (عدا) ،ج ،15ص31؛ وجممع اللغة العربية ،املعجم الوسيط ،ص .589-588
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الع ْد َواء .يقال :مكان ذو عدواء أي :غري متالئم األجزاء .9وخالصة
الع خد ّو .وإذا اعترب بأجزاء املََقّر ،فيقال لهَ :
وَ
القول أن املعاداة يف االستعمال اللغوي تدور حول عدة معان منها :املخاصمة ،والعداوة ،واملباعدة ،واجملافاة.
املعاداة شرعاً :ال يبعد املعىن الشرعي للمعاداة عن معناها اللغوي .فإن املعاداة ضد املواالة واليت معناها احملبة والنصرة
واالتباع والقرب والدنو واإلنعام.
عرفها اجللعود هي" :شعور ينبعث من داخل النفس ،لقصد اإلضرار وحب االنتقام بالقول والفعل
واملعاداة كما َّ
واالعتقاد ،ملن يعتقده عدواً له".10
ويقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن" :أصل املواالة :احلب ،وأصل املعاداة :البغض ،وينشأ عنهما من أعمال
القلب واجلوارح ما يدخل يف حقيقة املواالة واملعاداة ،كالنصرة واألنس ،واملعاونة واجلهاد ،واهلجرة وحنو ذلك من
األعمال".11
ويقول الشيخ عبد اهلل بن عبد العزيز العنقري" :إن املواالة هي املوافقة واملناصرة واملعاونة ،والرضا بأفعال من يواليهم،
وهذه هي املواالة العامة ،اليت إذا صدرت من مسلم لكافر اعترب صاحبها كافراً ،أما جمرد االجتماع مع الكفار،
بدون إظهار تام للدين ،مع كراهية كفرهم ،فمعصية ال توجب الكفر".12
التودد إليهم ،ومناصرهتم سواء
التقرب إليهم ،و ّ
ويف ضوء ما تقدم ،ميكن أن خنلص إىل أن مواالة غري املسلمني تعين ّ
بالقول أو بالفعل ،أو بالنية ،وأن معاداة الكفار ضد ذلك كله ،13وهي :بغضهم ،وخمالفتهم ،واالبتعاد عنهم،
وخذالهنم .وإن الغرض من معاداة الكفار من قبل املسلم هو أن تبقى شخصية املسلم واضحة قوية متميزة بارزة
دالئل اإلسالم ظاهرًة فيها ويف كل حركة من حركاهتا .14فقد قال اهلل تعاىل حمذراً من مواالة غري
املعامل ،تخَرى
خ
 9انظر :الراغب األصفهاين ،أبو القاسم احلسني بن حممد بن املفضل ،املفردات يف غريب القران ،حتقيق :ندمي مرعشلي (بريوت :دار الفكر ،د.ت) ،مادة
(عدا) ،ص .338
 10اجللعود ،حمماس بن عبد اهلل بن حممد ،املواالة واملعاداة يف الشريعة اإلسالمية (الدمام :مكتبة ابن اجلوزي ،ط1410 ،2ه1989/م) ،ج ،1ص.49
 11انظر :القحطاين ،عبد الرمحن بن قاسم ،الدرر السنية يف األجوبة النجدية (الرياض :دار اإلفتاء السعودية ،ط1385 ،2ه) ،م ،2ج ،2ص157
(نقال عن اجللعود ،حمماس بن عبد اهلل بن حممد ،املواالة واملعاداة يف الشريعة اإلسالمية ،ص .)28وجدت اجلزء األول فقط من هذا الكتاب.
 12القحطاين ،عبد الرمحن بن قاسم ،املرجع السابق ،ج ،7ص.309
 13انظر :دوكوري ،عثمان ،التدابري الواقية من التشبه بالكفار ،ج ،1ص.425
 14انظر :الغزايل ،حممد ،ليس من اإلسالم (القاهرة :مكتبة وهبة ،د.ط1991 ،م) ،ص.301
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ِ
َّ ِ
ِ
ض خه ْم أ َْولِيَاءخ بَ ْع ٍ
ض َوَمن
َّص َارى أ َْوليَاءَ بَ ْع خ
ين َآمنخواْ الَ تَتَّخ خذواْ الْيَ خه َ
ود َوالن َ
املسلمني من اليهود والنصارى :يَا أَيُّ َها الذ َ
َّ ِ
ِ
ِ
ِِ
ين َآمنخوا َال
يَتَ َوَّهلخم ِّمن خك ْم فَِإنَّهخ مْن خه ْم إِ َّن اللّهَ الَ يَ ْهدي الْ َق ْوَم الظَّالم َ
ني[ املائدة .]51:وقال تعاىل :يَا أَيُّ َها الذ َ
تَت ِ
َّخ خذوا َع خد ِّوي َو َع خد َّوخك ْم أ َْولِيَاءَ تخْل خقو َن إِلَْي ِهم بِالْ َم َوَّدةِ[ املمتحنة.]1:
ثانيا :تعريف الرباء
الرباء يف اللغة :التخلص ،والتنَ ّزه ،والتباعد ،واإلعذار ،واإلنذار .قال ابن األعرايب :برئ إذا ختلص .وبرئ إذا تنَ َّزه
ِ ِِ ِ َّ ِ
ِ
اه ُّ
ني[ التوبة]1:
دُّت ِّم َن الْ خم ْش ِرك َ
ين َع َ
وتباعد .وبرئ إذا أعذر وأنذر ،ومنه قوله تعاىل :بََراءةٌ ِّم َن اللّه َوَر خسوله إ َىل الذ َ
أي إعذار وإنذار .ويف حديث أيب هريرة  لَ َّما دعاه عمر إىل العمل فأىب ،قال عمر :إن يوسف قد سأل العمل؟
ِ 15
ِ ِ
اس به ،ومل يخِرد بَراءة
فقال أبو هريرة" :إن يوسف م ّين بَريءٌ ،وأنا منه بَراء" أي بَريءٌ عن خمساواته يف احلخكم وأ ْن أخقَ َ
الرباء و َِ
يتربأ القمر من الشمس ،وهي أول ليلة
الربيء سواء .وليلة الرباء :ليلة ََّ
الْ ِوالَيَة واحملبَّة ألنه مأمور باإلميان به .و َ

من الشهر.16

الرباء اصطالحاً :مل أجد له تعريفاً اصطالحيا ،ولكن حاول األستاذ حاُّت الشريف تعريفه اصطالحاً فقال" :والرباء

ض الكفر (جبميع
ض الطواغيت اليت تخعبَ خد من دون اهلل تعاىل (من األصنام املاديّة واملعنويّة :كاألهواء واآلراء) ،وبخ ْغ خ
بخ ْغ خ
ملله) و ِ
أتباعه الكافرين ،ومعاداة ذلك خكلِّه".17
ومن هنا الرباء معناه التنَ ُّزه عن الكفر وأهله ،وترك اتباعهم والتشبه هبم ،واالبتعاد عما يتناقض مع اإلسالم .وال يعين
ذلك التعدي على حقوقهم أو عدم معاملتهم على مبدأ العدل .وملعاداة غري املسلمني والرباء منهم معىن واحد يف
الشريعة اإلسالمية ،وهو عدم مواالة غري املسلمني فيما يتناقض مع القوانني واملبادئ اإلسالمية.

 15أخرجه اخلطايب ،أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم البسيت ،يف غريب احلديث ،حتقيق عبد الكرمي إبراهيم العزباوي (مكة املكرمة :جامعة أم القرى،
ط1402 ،1ه) ،ج ،2ص 433بسند رجاله ثقات ماعدا حممد بن سعيد وهو ابن محاد بن سعد األنصاري أبو إسحاق احلراين البزاز فقال ابن حجر:
"شيخ" وأخرج له النسائي .انظر ابن حجر ،تقريب التهذيب ،ص ،480رقم .5909قلت :روى عنه أكثر من الثقات ،وذكره ابن حبان يف الثقات،
ج ،9ص 102رقم .15418فال يقل عن درجة احلسن.
 16ابن األثري ،أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري ،النهاية يف غريب احلديث واألثر ،حتقيق :طاهر أمحد الزواوى وحممود حممد الطناحي (بريوت:
املكتبة العلمية1399 ،ه1979/م) ،ج ،1ص .283وابن منظور ،لسان العرب ،ج ،1ص.31
 17الشريف ،حاُّت بن عارف بن ناصر ،الوالء والرباء بني الغلو واجلفاء يف ضوء الكتاب والسنة (املكتبة الشاملة 2بدون بطاقة) ،ص.5
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ثالثاً :عالقة "املخالفة" مع "املعاداة" و"الرباء"
وأما عالقة مفهوم خمالفة غري املسلمني مع مفهوم املعاداة والرباء ،فبينهما وجه اتفاق واختالف ،ميكن تلخيص ذلك
فيما يلي:
 -1وجه االختالف :هو أن معاداة غري املسلمني أشد من خمالفتهم ،فاملخالفة أعم من املعاداة؛ ألهنا خطوة متقدمة
ٍ
خمالفة معادا ًة .وللمعاداة مظاهر كثرية
كل معاداةٍ خمالفةٌ ،وليس كل
بعدها ،فبينهما عموم وخصوص مطلق .أي ُّ
وخمتلفة ،منها :خمالفتهم يف أمور كفرهم ،وإخفاء أسرار املؤمنني عنهم ،وكراهيتهم ملعصيتهم هلل ،وعدم توليتهم مصاحل
املسلمني مع وجود من يسد مسدهم من املسلمني ،وعدم مناصرهتم فيما يتناقض مع اإلسالم بالقول أو بالفعل-،
كأن يقوم الكفار بغزو بلد من البلدان اإلسالمية فينصرهم بعض املسلمني ويساعدهم على هذه البلدة يف القتال-
وحنو ذلك .وأما املخالفة فتتضمن خمالفتهم يف جماالت شىت سواء أكانت تلك املخالفة يف أمور كفرهم أصال أم
غريها .فلذلك تعترب املخالفة وعدم التشبه بالكفار أعم من معاداهتم.
 -2وجه االتفاق :هو أن املعاداة صورة من صور املخالفة ،ويتمثل وجه االتفاق يف أن معاداة غري املسلمني تؤدي
باملسلمني إىل خمالفتهم .وذلك ألن معاداة الكفار ينبعث منها بغضهم ،والشعور بالبغض يدفع املسلمني إىل املخالفة
وعدم التشبه هبم .ومن هذا الوجه ،ميكن أن نقول أيضا بأن املخالفة نتيجة من نتائج املعاداة .واهلل أعلم.
 .2موقف القرآن الكرمي من خمالفة غري املسلمني
إذا تأملنا ما ورد يف كتاب اهلل تعاىل من األمر مبخالفة غري املسلمني أو النهي عن التشبه هبم ،وجدنا تباين الصيغ
وتعدد املواقف اليت اختذها القرآن للتأكيد على هذا املعىن .وسوف نقتصر على إيراد بعض األمثلة اليت تدل على
مشروعية خمالفة غري املسلمني يف القرآن الكرمي ،باإلضافة إىل مما ورد يف السنة النبوية وبعض آثار الصحابة يف هذا
املوضوع .ويتجلى موقف القرآن الكرمي من خمالفة غري املسلمني يف الفقرات اآلتية:18
أوال :النهي عن اتباع أهوائهم
ورد النهي عن اتباع أهوائهم على وجه العموم ،كما ورد كذلك على وجه اخلصوص .فمما ورد النهي على وجه
َّ ِ
ٍ
ِ
ِ
ين الَ يَ ْعلَ خمو َن
العموم قوله تعاىل لنبيه ﷺ  :خمثَّ َج َع ْلنَ َ
اك َعلَى َش ِر َيعة ِّم َن األ َْم ِر فَاتَّب ْع َها َوالَ تَتَّب ْع أ َْه َوآءَ الذ َ
ِ
[اجلاثية .]18:وقوله تعاىل :والَّ ِذين آتَي نَاهم الْ ِكتَاب ي ْفرحو َن ِمبَا أخن ِزَل إِلَي َ ِ
َحز ِ
ضهخ قخ ْل إَِّمنَا
اب َمن يخنك خر بَ ْع َ
ْ
ك َوم َن األ ْ َ
َ َ َخ
َ َ ْ خخ
ِ
ِ
ِ
ت أَ ْن أ َْعب َد اللّ َه وال أخ ْش ِرَك بِِه إِلَْي ِه أ َْدعخو وإِلَْي ِه م ِ
ت أ َْه َوآءَ خهم بَ ْع َد َما
آب َ وَك َذل َ
أخم ْر خ
َنزلْنَاهخ خحكْماً َعَربِيّاً َولَئ ِن اتَّبَ ْع َ
كأَ
َ َ
خ
َ
 18انظر للتفصيل :بارقعان ،مظاهر التشبه بالكفار يف العصر احلديث ،ص.48-40
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اءك ِمن الْعِْل ِم ما لَك ِمن اللّ ِه ِمن وِيل والَ و ٍاق[ الرعد .]37-36:وقوله تعاىل :ولَئِن أَتَي َّ ِ
ِ
اب
َ ْ َْ
ين أ ْخوتخواْ الْكتَ َ
َ ٍّ َ َ
ت الذ َ
َ َ َ
َج َ َ
ِ
ك وما أَنت بِتَابِ ٍع قِب لَتَ هم وما ب عضهم بِتَابِ ٍع قِب لَةَ ب ع ٍ ِ
ٍ
اءك
ت أ َْه َوآءَ خهم ِّمن بَ ْع ِد َما َج َ
ض َولَئ ِن اتَّبَ ْع َ
ْ َْ
بِ خك ِّل آيَة َّما تَبِعخواْ قْب لَتَ َ َ َ َ
ْ خ ْ ََ َْ خخ
ِِ
ِ
ني[ الرعد.]37-36:
ِم َن الْعِْل ِم إِن َ
َّك إِ َذاً لَّم َن الظَّالم َ
َنزلْنَا
ومن النهي عن اتباعهم على وجه اخلصوص -يعين ختصيص النهي عن اتباع أهوائهم يف احلكم -قوله تعاىلَ  :وأ َ
ِ
إِلَي َ ِ
ِ
ِ
ني ي َديِْه ِمن الْ ِكتَ ِ
َنزَل اللّهخ َوالَ تَتَّبِ ْع أ َْه َوآءَ خه ْم
اب بِ ْ
اب َوخم َهْيمناً َعلَْيه فَ ْ
ْ
اح خكم بَْي نَ خهم مبَا أ َ
احلَ ِّق خم َ
ك الْكتَ َ
صدِّقاً لِّ َما بَْ َ َ
َ
ِ
ِ
اح خكم
اءك م َن ْ
َع َّما َج َ
احلَ ِّق [ ...املائدة .]48:مث قال اهلل تعاىل يف اآلية اليت تليها مباشرة تأكيدا للمعىنَ  :وأَن ْ
ِ
وك َعن بَ ْع ِ
ك[ ...املائدة.]49:
اح َذ ْرخه ْم أَن يَ ْفتِنخ َ
َنزَل اللّهخ إِلَْي َ
َنزَل اللّهخ َوالَ تَتَّبِ ْع أ َْه َوآءَ خه ْم َو ْ
ض َما أ َ
بَْي نَ خهم مبَا أ َ
ثانيا :األمر مبخالفتهم يف االستمتاع بالشهوات احملرمة

ِ
َّ ِ
َش َّد
ين ِمن قَ ْبل خك ْم َكانخواْ أ َ
قال اهلل تعاىل يف التخويف من سلوك سبيل الكافرين ،والتحذير من التشبه هبمَ  :كالذ َ
َّ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ين ِمن قَ ْبلِ خك ْم ِخبَالَقِ ِه ْم
استَ ْمتَ ْعتخم خبَالَق خك ْم َك َما ْ
استَ ْمتَ عخواْ خبَالق ِه ْم فَ ْ
من خك ْم قخ َّوًة َوأَ ْكثَ َر أ َْم َواالً َوأ َْوالَداً فَ ْ
استَ ْمتَ َع الذ َ
ِ
اخل ِ
ك حبِطَت أ َْعما خهلم ِيف الدُّنْيا و ِ
ِ
اس خرو َن[ التوبة .]69:ذكر اهلل
َو خخ ْ
اآلخَرةِ َوأ ْخولَئِ َ
ك خه خم َْ
ضتخ ْم َكالَّذي َخ خ
اضواْ أ ْخولَئ َ َ ْ َ خ ْ
َ َ
تعاىل يف هذه اآلية بعض صفات املنافقني ،ومنها صفة التشبه بالكفار ،وهي االستمتاع بالنصيب احلرام من
استَ ْمتَ عخواْ ِخبَالقِ ِه ْم ،يقول :فتمتعوا بنصيبهم وحظهم من
الشهوات .قال الطربي رمحه اهلل يف تفسري اآلية" :فَ ْ
عوضا من نصيبهم يف اآلخرة .وقد سلكتم ،أيها املنافقون،
دنياهم ودينهم ،ورضوا بذلك من نصيبهم يف الدنيا ً
أيضا ،أيها املنافقون ،كخوض تلك األمم قبلكم".19
سبيلهم يف االستمتاع خبالقكم وخضتم أنتم ً
ثالثا :األمر مبخالفتهم يف قسوة القلب
ِ َِّ ِ
وهبخ ْم لِ ِذ ْك ِر اللَّ ِه َوَما
ين َآمنخوا أَن َختْ َش َع قخلخ خ
قال اهلل تعاىل عن بين إسرائيل الذين آتاهم اهلل التوراة واإلجنيل :أَ َملْ يَأْن للذ َ
َّ ِ
وهبم وَكثِري ِّمْن هم فَ ِ
ِ
اس خقو َن
نََزَل ِم َن ْ
اب ِمن قَ ْب خل فَطَ َ
ال َعلَْي ِه خم اْأل ََم خد فَ َق َس ْ
ين أخوتخوا الْكتَ َ
ت قخلخ خخ ْ َ ٌ خ ْ
احلَ ِّق َوالَ يَ خكونخوا َكالذ َ
[احلديد .]16:كانت قسوة القلب بعد طول األمد  -هو الزمن ما بينهم وبني موسى  - من صفات بين
إسرائيل ،20وتدل هذه اآلية على خطورة قسوة القلب ملا فيها من مضاهاة الكفار من أهل الكتاب .وقد توعد اهلل
ِ
قساة القلوب يف اآلية األخرى بالويل ووصفهم بالضالني ،حيث قال :فَويل لِّْل َق ِ
ك
وهبخم ِّمن ذ ْك ِر اللَّ ِه أ ْخولَئِ َ
اسيَ ِة قخلخ خ
َْ ٌ
ضالٍَل ُّمبِ ٍ
ني[ الزمر.]22:
ِيف َ
 19الطربي ،أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،حتقيق :أمحد حممد شاكر (بريوت :مؤسسة الرسالة،
ط1420 ،1ه2000/م) ،ج ،14ص.341-340
 20املرجع نفسه ،ج ،23ص.189
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التفرق واالختالف
رابعا :النهي عن ّ
هنى اهلل تعاىل عن التفرق واالختالف كما تفرق واختلف أهل الكتاب من بعد جميء البينات .وهذا دليل على األمر
َّ ِ
ين تَ َفَّرقخواْ
مبخالفتهم ،وعلى املسلمني أن يتفقوا ويتحدوا يف ما أمرهم اهلل به .وذلك لقوله تعاىلَ  :والَ تَ خكونخواْ َكالذ َ
ِ
ِ
ِ
ك َهلم ع َذاب ع ِظيم[ آل عمران .]105:وقوله تعاىل :و ْاعتَ ِ
ص خمواْ
َو ْ
اءه خم الْبَ يِّ نَ خ
اختَ لَ خفواْ من بَ ْعد َما َج خ
ات َوأ ْخولَئ َ خ ْ َ ٌ َ ٌ
َ
ِحبب ِل اللّ ِه َِ
َج ًيعا َوالَ تَ َفَّرقخواْ[ آل عمران.]103:
َْ
خامسا :األمر مبخالفتهم يف األصل اجلائز
سدا للذريعة ودرءاً
ورد يف القرآن األمر مبخالفتهم فيما هو جائز بالنسبة للمسلمني من ناحية األصل– أحياناً ،-
امسعواْ ولِل َكافِ ِرين ع َذ ِ
َّ ِ
ِ
يم
َ َ ٌ
اب أَل ٌ
ين َآمنخواْ الَ تَ خقولخواْ َراعنَا َوقخولخواْ انظخْرنَا َو َْ خ َ
عن التشبه ،حيث قال تعاىل :يَا أَيُّ َها الذ َ
[البقرة .]104:فإن أصل كلمة "راعنا" باللغة العربية مبعىن "راقبنا واحفظنا "،ولكنها بلغة اليهود خسبَّةٌ .فلما مسع
اليهود املسلمني يقولوهنا للنيب  حسب مفهومهم اغتنموا هذه الفرصة وقالوها للنيب  مظهرين أهنم يريدون
املعىن اللغوي ،مبطنني أهنم يقصدون السب الذي هو معىن هذا اللفظ يف لغتهم ،21فنهاهم اهلل يف اإلسالم أن
يقولوها لنبيه ﷺ ،22فإن غرض اآلية يقتضي أن اهلل تعاىل هنى املؤمنني عن مشاهبة الكافرين قوالً وفعالً.23
وهكذا بني القرآن الكرمي موقفه من خمالفة غري املسلمني .فاملتتبع هلذه النصوص جيد أن خمالفة غري املسلمني مشروعة
ِ
و"والَ تَ خكونخواْ" ،و"الَ تَ خقولخواْ" ،لكن القرآن الكرمي مل يستعمل كلمة "خالفوا" مثل ما
"والَ تَتَّب ْع"َ ،
بألفاظ خمتلفة مثلَ :
وجدنا يف األحاديث السابقة.
 .3مشروعية خمالفة غري املسلمني يف احلديث النبوي
يتناول هذا الفرع بعض األدلة احلديثية املقبولة  -احلديث الصحيح أو احلسن بنوعيهما -اليت تشري إىل مشروعية
األمر مبخالفة غري املسلمني عموماً ،أي :أهنا مل ختتص مبجال معني كالعقيدة أو العبادة أو املعاملة ،بل هي عامة
جلميع اجملاالت.
وقد اخرتنا األحاديث املقبولة ،وتركنا غريها من األحاديث الضعيفة ،ليكون االستدالل هبا على مشروعية املخالفة
صحيحاً ومعترباً .فاألحاديث الواردة يف مشروعية املخالفة عموماً هي:
 21انظر :الشوكاين ،حممد بن علي ،فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري (بريوت :دار الفكر ،د.ط ،د.ت) ،ج ،1ص.194
 22انظر :الطربي ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،ج ،2ص.461-460
 23ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،ج ،1ص.373
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أوالً :عن أيب واقد الليثي أن رسول اهلل ﷺ ملا خرج إىل خيرب مر بشجرة للمشركني يقال هلا ذات أنواط يعلقون عليها
أسلحتهم ،فقالوا :يا رسول اهلل! اجعل لنا ذات أنوط كما هلم ذات أنواط فقال النيب ﷺ « :خسْب َحا َن اللَّ ِه! َه َذا َك َما
ُب خسنَّةَ َم ْن َكا َن قَ ْب لَ خك ْم» .24ويف رواية:
اج َع ْل لَنَا إِ َهلًا َك َما َهلخ ْم ِآهلَةٌَ ،والَّ ِذي نَ ْف ِسي بِيَ ِدهِ لََْرتَك خ َّ
قَ َ
وسىْ  :
ال قَ ْوخم خم َ
ال إِنَّ خك ْم قَ ْوٌم َْجت َهلخو َن
اج َع ْل لَنَا إِ َهلًا َك َما َهلخ ْم ِآهلَةً قَ َ
«قخ ْلتخ ْم َوالَّ ِذي نَ ْف ِسي بِيَ ِدهِ! َك َما قَ َ
وسىْ  :
ال قَ ْوخم خم َ
ُب خسنَ َن َم ْن َكا َن قَ ْب لَ خك ْم خسنَّةً خسنَّةً».25
[األعراف ،]138:إِ َّهنَا لَ خسنَ ٌن لََْرتَك خ َّ
وروى اإلمام أمحد وغريه 26يف سبب وروده :كان أصحاب رسول اهلل ﷺ خرجوا من مكة معه ﷺ إىل حنني،27
قال :وكان للكفار سدرة 28يعكفون 29عندها ويعلقون هبا أسلحتهم ،يقال هلا ذات أنواط ،30قال :فمررنا بسدرة
خضراء عظيمة ،قال :فقلنا يا رسول اهلل! اجعل لنا ذات أنواط ،فقال رسول اهلل ﷺ :قلتم والذي نفسي بيده كما
قال قوم موسى .احلديث.
ففي احلديث إشارة نبوية إىل األمر مبخالفة اليهود حيث سأل الصحابة رسول اهلل ﷺ أن جيعل هلم شيئاً
وبني أن سؤاهلم هذا يضاهي سؤال اليهود ملوسى .وإنكاره ﷺ
معظماً مثل ما كان للمشركني ،فنهاهم عن ذلكّ ،
على قول الصحابة مع وجود الفرق الواضح بني قوهلم وقول قوم موسى - وهم بنو إسرائيل ،-لئال جير قوهلم

 24أخرجه الرتمذي ،يف سننه ،كتاب الفنت ،باب ما جاء لرتكُب سنن من كان قبلكم ،ج ،4ص ،475رقم .2180وقال" :حسن صحيح".
 25أخرجه أمحد يف مسنده ،ج ،5ص ،218رقم-21947واللفظ له ،-ورقم21950؛ وابن حبان يف صحيحه ،ج ،15ص ،94رقم ،6702وعبد
الرزاق يف مصنفه ،ج ،11ص ،369رقم20763؛ واحلميدي ،أبو بكر عبد اهلل بن الزبري ،يف املسند ،حتقيق :حبيب الرمحن األعظمي (بريوت :دار
الكتب العلمية ،القاهرة :مكتبة املتنيب ،د.ط ،د.ت) ،ج ،2ص ،375رقم848؛ وابن أيب شيبة يف مصنفه ،ج ،7ص ،479رقم 3737؛ والنسائي،
أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب يف سننه الكربى ،حتقيق :د.عبد الغفار سليمان البنداري سيد كسروي حسن (بريوت :دار الكتب العلمية ،ط،1
1411ه1991/م) ،ج ،6ص ،346رقم11185؛ وأبو يعلى ،أمحد بن علي بن املثىن املوصلي ،يف املسند ،حتقيق :حسني سليم أسد (دمشق :دار
املأمون للرتاث ،ط1404 ،1ه1984/م) ،ج ،3ص ،30رقم ،1441وج ،5ص ،10رقم2618؛ والطرباين ،أبو القاسم سليمان بن أمحد يف املعجم
الكبري ،حتقيق :محدي بن عبد اجمليد السلفي (املوصل :مكتبة العلوم واحلكم ،ط1404 ،2ه1983/م) ،ج ،3ص ،244-243رقم.3294-3290
وقال شعيب األرنؤوط" :إسناده صحيح على شرط الشيخني".
 26انظر ختريج احلديث نفسه.
 27حنني موضع بني الطائف ومكة ،وهو قريب من مكة .احلموي ،ياقوت بن عبد اهلل أبو عبد اهلل ،معجم البلدان (بريوت :دار الفكر ،د.ت) ،ج،2
ص.142
ِ 28س ْد َرةٌَ :ش َجر النَّبْق .العظيم آبادي ،أبو الطيب حممد مشس احلق الديانوي ،عون املعبود شرح سنن أيب داود (بريوت :دار الكتب العلمية ،ط،2
1415ه) ،ج ،1ص.43
 29يعكفون :عكف ومنه االعتكاف والعكوف وهو اإلقامة على الشيء ،وباملكان ولزومها .ابن األثري ،النهاية يف غريب احلديث واألثر ،ج ،3ص.545
30
ِ
الحهم .وأنْواطَ :جع نَ ْوط وهو مصدر خمسِّي به املنخوط .والنَّوط :اجلخلَّة الصغرية اليت
ذات أنواط :هي اسم شجرٍة بعينها كانت للمشركني يَنخوطون هبا س َ
َ
يكون فيها التَّمر .املصدر السابق ،ج ،5ص.269
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إىل التشبه بالكفار وموافقتهم يف معاصيهم31؛ وهي قاعدة سد الذرائع إىل احلرام ،فقد حذر النيب ﷺ املسلمني من
جمرد التشبه باملشركني يف اختاذهم الشجرة اليت يسموهنا ذات أنواط ،وتعلقهم هبا وعكوفهم عندها ،وتعليق أسلحتهم
عليها؛ ولو مل يكن قصد الصحابة من طلب شيء يشبه ذات األنواط اختاذه معبوداً هلم من دون اهلل ،ولكن خيشى

جير ذلك الفعل إىل تقليد الكفار والتشبه هبم يف التربك والتعظيم املؤديان إىل الوقوع يف بلية اإلشراك باهلل
عليهم أن ّ
عز وجل.32

ومن اجلدير بالذكر ،أننا لو أمعنّا النظر يف احلديث ،لوجدنا أنه يدل على األمر مبخالفة غري املسلمني يف العقيدة
ُب خسنَّ َة
لرتَك خ َّ
كما ذكرنا آنفا -وهو الوقوع يف بلية اإلشراك باهلل عز وجل ،-غري أن الشاهد من احلديث يف قوله ﷺ « َْ
ُب خسنَ َن َم ْن َكا َن قَ ْب لَ خك ْم خسنَّ ًة خسنَّةً» .والعبارتان تدالن على إمكانية وقوع
َم ْن َكا َن قَ ْب لَ خك ْم» ويف قوله « :لََْرتَك خ َّ
موافقة املسلمني طريق غريهم ،مع التنبيه على وجوب خمالفة طريقهم يف كل جماالت احلياة فيما يتناقض مع السنة
النبوية.
ثانياً :ما رواه أبو سعيد اخلدري أن النيب قال« :لتتبعن سنن من قبلكمِ ،ش ْرباً بشرب ،وذراعاً بذراع ،حىت لو سلكوا

ضب لسلكتموه» .قلنا :يا رسول اهلل! اليهود والنصارى؟ قال« :فمن!!»  .33ويف رواية عن أيب هريرة :
خج ْحر ٍّ
"فقيل :يا رسول اهلل! كفارس والروم؟ فقال« :ومن الناس إال أولئك!!» .34

قال املباركفوري " :واملراد هنا طريقة أهل اهلواء والبدع اليت ابتدعوها من تلقاء أنفسهم بعد أنبيائهم من تغيري دينهم
وحتريف كتاهبم ،كما أتى على بين إسرائيل ،حذو النعل بالنعل" .35وقال النووي" :السنن هو الطريق ،واملراد بالشرب
والذراع وجحر الضب التمثيل بشدة املوافقة هلم .واملراد املوافقة يف املعاصي واملخالفات ،ال يف الكفر .ويف هذا
معجزة ظاهرة لرسول اهلل ﷺ فقد وقع ما أخرب به ﷺ".36

 31انظر :املباركفوري ،أبو العال حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم ،حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي (بريوت :دار الكتب العلمية ،د.ط ،د.ت) ،ج،6
ص.339
 32دوكوري ،عثمان ،التدابري الواقية يف التشبه بالكفار ،ج ،2ص.489
 33قد سبق خترجيه.
 34قد سبق خترجيه.
 35املباركفوري ،حتفة األحوذي ،ج ،6ص.340
 36النووي ،أبو زكريا حيىي بن شرف ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،ط1392 ،2ه) ،ج ،16ص.219
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وحديث أيب سعيد اخلدري مغاير للرواية الثانية عن أيب هريرة ألن األول فسر « َم ْن َكا َن قَ ْب لَ خك ْم» باليهود والنصارى،
والثاين بفارس والروم ،ذكر ذلك على سبيل املثال ألن يف الروم نصارى ،وقد كان يف الفرس يهود .37وقوله ﷺ:
«كفارس والروم» يعين األمتني املشهورتني يف ذلك الوقت وهم الفرس يف ملكهم كسرى ،والروم يف ملكهم قيصر.38
وقوله ﷺ« :ومن الناس إال أولئك» أي فارس والروم ،لكوهنم كانوا إذ ذاك أكرب ملوك األرض ،وأكثرهم رعية،
وأوسعهم بالدا.39
وظاهر احلديث يفيد احلصر يف اليهود والنصارى أو الفرس والروم؛ ألنه ﷺ ملا بخعث ،كان ملك البالد منحصراً يف
فصح احلصر هبذا االعتبار .وحيتمل أن يكون اجلواب
الفرس والروم ،وَجيع من عداهم من األمم كانوا حتت أيديهمّ ،
اختلف حبسب املقام؛ فحيث قال :فارس والروم ،كان هناك قرينة تتعلق باحلكم بني الناس وسياسة الرعية ،وحيث
قال :اليهود والنصارى ،كان هناك قرينة تتعلق بأمور الديانات أصوهلا وفروعها.40
وهبذا االعتبار ،ميكن أن نقول :إن األمر مبخالفة غري املسلمني يتضمن خمالفتهم يف َجيع جماالت احلياة من العقيدة،
والعبادة ،واملعاملة ،واألخالق ،واآلداب ،والعادات ،وحنوها مما يتناقض مع السنة النبوية واألحكام اإلسالمية.
ض الن ِ
ثالثاًَ :ع ْن عبد اهلل بْ ِن َعبَّ ٍ
اس رضي اهلل عنهما أ َّ
احلََرِم،
َّاس إِ َىل اللَّ ِه ثَالَثَةٌ :خم ْل ِح ٌدِ 41يف ْ
َّيب ﷺ قَ َ
َن النِ َّ
ال« :أَبْغَ خ
ِ
اجل ِ
اهلِيَّ ِة ،42ومطَّلِ ِ 43
ِ
يق َد َمهخ».44
ب َدم ْام ِر ٍئ بِغَ ِْري َح ٍّق ليخ ْه ِر َ
َوخمْبتَ ٍغ ِيف اْ ِإل ْسالَم خسنَّةَ َْ
َخ خ
وقد ذكر النيب ﷺ يف هذا احلديث ثالثة أصناف من أبغض أهل املعاصي إىل اهلل وأكثرهم عقاباً وأبعدهم عن رمحته،
ِ َّ ِ
ين
فأوهلم :من فعل املعصية وهو يف احلرم ،حيث مل يراع حرمة املكان ،ويؤخذ املعىن نفسه من قوله تعاىل :إ َّن الذ َ
ِ
احلََرِام الَّ ِذي َج َع ْلنَاهخ لِلن ِ
ف فِ ِيه َوالْبَ ِاد َوَمن يخِرْد فِ ِيه بِِإ ْحلَ ٍاد
صدُّو َن َعن َسبِ ِيل اللَّ ِه َوالْ َم ْس ِج ِد ْ
َّاس َس َواء الْ َعاك خ
َك َف خروا َويَ خ

 37ابن حجر ،فتح الباري ،ج ،13ص.301
 38املصدر نفسه ،ج ،13ص.300
 39املصدر نفسه ،ج ،3ص.301-300
 40املصدر نفسه ،ج ،13ص.301
 41ملحد :أصل امللحد هو املائل عن احلق ،واإلحلاد :العدول عن القصد .املصدر نفسه ،ج ،12ص.210
 42مبت ٍغ ِيف ا ِإلسالَِم سنَّةَ ا ْجل ِ
اهلِيَّ ِة :من يريد بقاء سرية اجلاهلية أو إشاعتها أو تنفيذها .املصدر نفسه ،ج ،12ص.211
خ َْ
ْ خ َ
 43املراد من يبالغ يف الطلب .املصدر نفسه ،نفس الصفحة.
 44أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب الديات ،باب من طلب دم امرئ بغري حق ،ج ،6ص ،2523رقم.6488
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بِظخْل ٍم ن ِ
ُّذقْهخ ِمن َع َذ ٍ
اب أَلِي ٍم[ احلج .]25:والثاين :من يريد إشاعة سنن اجلاهلية بعد أن أبطلها اإلسالم .والثالث:
ْ
من يصر على قتل نفس بغري حق.45
وقال ابن تيمية يف حديثه عن هذا احلديث" :أخرب ﷺ أن أبغض الناس إىل اهلل هؤالء الثالثة ،وذلك ألن الفساد
إما يف الدين ،وإما يف الدنيا .فأعظم فساد الدنيا قتل النفوس بغري احلق ،وهلذا كان أكرب الكبائر ،بعد أعظم فساد
الدين ،الذي هو الكفر .وأما فساد الدين فنوعان :نوع يتعلق بالعمل ،ونوع يتعلق مبحل العمل [ -أي مكان
العمل :كاحلرم ،واملساجد ،وحنو ذلك ،]-فأما املتعلق بالعمل :فهو ابتغاء سنة اجلاهلية ،وأما ما يتعلق مبحل العمل:
فاإلحلاد يف احلرم؛ ألن أعظم حمل العمل :احلرم .46"...
نفهم من هذا القول أن ابتغاء سنة اجلاهلية من نوع فساد الدين املتعلق بالعمل .وسنة اجلاهلية :كل عادة كانوا
عليها ،ويندرج فيها كل جاهلية؛ مطلقة ،أو مقيدة ،يهودية ،أو نصرانية ،أو جموسية ،أو صابئة ،أو وثنية ،فإن
َجيعها :مبتدعها ومنسوخها ،صارت جاهلية مببعث حممد ﷺ ،وإن كان لفظ "اجلاهلية" ال يقال غالبا إال على
حال العرب اليت كانوا عليها.47
وما يهمنا يف هذا احلديث ما أرشد إلينا الرسول ﷺ من األمر مبخالفة سنن أهل اجلاهلية ،وهي من جنس سنن غري
املسلمني .وكانت سنن اجلاهلية كثرية ،بعضها أبطلها اإلسالم ،ومنها ما كان اإلبطال صرحياً ،مثل ما حصل يف
اجل ِ
قضية النكاح ،فقد ورد يف احلديث الطويل عن عائشة رضي اهلل عنها« :أ َّ
اهلِيَّ ِة َكا َن َعلَى أ َْربَ َع ِة
اح ِيف َْ
َن النِّ َك َ
الرج ِل ولِيَّته أَو اب نته فَي ِ
ِ
ِ
أ َْحن ٍاء ،فَنِ َك ِ ِ
اح الن ِ
آخ خر
ب َّ
َ
الر خج خل إِ َىل َّ خ َ َ خ ْ ََْ خ خ ْ
اح َ
صدقخ َها خمثَّ يَْنك خح َهاَ .ون َك ٌ
ٌ
اح مْن َها ن َك خ
َّاس الْيَ ْوَمَ ،خيْطخ خ
ت ِمن طَمثِها :أَرِسلِي إِ َىل فخالَ ٍن فَاستَب ِ
ول ْ ِِ ِ
ضعِي ِمْنهخَ ،ويَ ْعتَ ِزخهلَا َزْو خج َها َوالَ َميَ ُّس َها أَبَ ًدا
الر خج خل يَ خق خ
َكا َن َّ
ْْ
المَرأَته إ َذا طَ خهَر ْ ْ ْ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ك
َح َّ
ك َّ
بَ ،وإَِّمنَا يَ ْف َع خل َذل َ
ني محَْلخ َها ِم ْن َذل َ
الر خج ِل الَّذي تَ ْستَْبض خع مْنهخ ،فَِإ َذا تَبَ َّ َ
َح َّىت يَتَبَ َّ َ
ني محَْلخ َها أ َ
َص َاهبَا َزْو خج َها إ َذا أ َ
ِ
ر ْغبةً ِيف َجناب ِة الْولَ ِد ،فَ َكا َن ه َذا النِّ َكاح نِ َكاح ِ ِ
ط َما خدو َن الْ َع َشَرةِ ،فَيَ ْد خخلخو َن َعلَى
الرْه خ
آخ خر َْجيتَ ِم خع َّ
اال ْستْب َ
َ
اح َ
ض ِاعَ .ون َك ٌ
ََ
خ َ
ََ َ
ِ
ِ
ت إِلَْي ِه ْم ،فَلَ ْم يَ ْستَ ِط ْع َر خج ٌل
ض َع محَْلَ َها أ َْر َسلَ ْ
ت َوَمَّر َعلَْي َها لَيَ ٍال بَ ْع َد أَ ْن تَ َ
ض َع ْ
ت َوَو َ
الْ َم ْرأَة خكلُّ خه ْم يخصيبخ َها ،فَِإ َذا َمحَلَ ْ
ِ
ِ
ك يَا فخالَ خن!
ِمْن خه ْم أَ ْن ميَْتَنِ َع َح َّىت َْجيتَ ِمعخوا ِعْن َد َها ،تَ خق خ
ت ،فَ خه َو ابْنخ َ
ول َهلخ ْم :قَ ْد َعَرفْ تخ خم الَّذي َكا َن م ْن أ َْم ِرخك ْم َوقَ ْد َولَ ْد خ
ِ ِِ
ِ
ِِ
تخس ِّمي من أَحبَّت بِ ِْ ِ
الرجل .والنِ َكاح َّ ِ ِ
َّاس الْ َكثِريخ فَيَ ْد خخلخو َن
َ َْ َ ْ
امسه ،فَيَ ْل َح خق به َولَ خد َها الَ يَ ْستَط خ
يع أَ ْن ميَْتَن َع به َّ خ خ َ خ
الراب ِع َْجيتَم خع الن خ
ِ ِ ِ
صُب علَى أَب واهبِِ َّن راي ٍ
ِ
ات تَ خكو خن َعلَ ًما ،فَ َم ْن أ ََر َاد خه َّن َد َخ َل َعلَْي ِه َّن،
َعلَى الْ َم ْرأَة الَ متَْتَن خع مم َّْن َجاءَ َهاَ ،وخه َّن الْبَ غَايَا ،خك َّن يَْن ْ َ َ ْ َ َ َ
 45انظر :ابن حجر ،فتح الباري ،ج ،12ص.211-210
 46ابن تيمية ،اقتضاء الصراط ،ص.76
 47املصدر نفسه ،ص.79
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فَِإذَا َمحلَت إِح َداه َّن ووضعت محَْلَها خِ
َحلَ خقوا َولَ َد َها بِالَّ ِذي يََرْو َن ،فَالْتَا َط بِِه َو خد ِع َي ابْنَهخ،
َجعخوا َهلَا َوَد َع ْوا َهلخ خم الْ َقافَةَ ،خمثَّ أ ْ
َ ْ ْ خ ََ َ َ ْ َ
ِ
احل ِّق ه َدم نِ َكاح ْ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
اح الن ِ
َّاس الْيَ ْوَم».48
ك .فَلَ َّما بخعِ َ
الَ ميَْتَنِ خع ِم ْن َذل َ
اجلَاهليَّة خكلَّهخ إالَّ ن َك َ
ث خحمَ َّم ٌد ﷺ ب َْ َ َ َ
اجل ِ
ِ
وهنخ َّن:
اهلِيَّ ِة الَ يَْرتخخك َ
وبعض سنن اجلاهلية ما زالت متبعة يف هذه األمة مثل ما ورد يف حديث« :أ َْربَ ٌع ِيف أ َّخم ِيت م ْن أ َْم ِر َْ
ِ ِ
الْ َف ْخر ِيف األ ْ ِ
اال ْستِس َقاء بِالنُّج ِوم ،والنِّياحةخ .وقَ َ ِ ِ
ِ
ب قَ ْب َل َم ْوِهتَا:
ال :النَّائ َحةخ إ َذا َملْ تَتخ ْ
َح َسابَ ،والطَّ ْع خن يف األَنْ َسابَ ،و ْ خ خ َ َ َ َ
خ
ٍ 49
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ال م ْن قَطَران َود ْرعٌ م ْن َجَرب» .
تخ َق خام يَ ْوَم الْقيَ َامة َو َعلَْي َها س ْربَ ٌ
ول اللَّ ِه ﷺَ « :م ْن تَ َشبَّهَ بَِق ْوٍم فَ خه َو ِمْن خه ْم».50
ال َر خس خ
ال :قَ َ
رابعاًَ :ع ْن عبد اهلل ابْ ِن خع َمَر رضي اهلل عنهما قَ َ
هني عن التشبه هبم مطلقاً يف األفعال واألقوال ،ويف كل
هذا احلديث يف ظاهره ٌ
أمر مبخالفة غري املسلمني ،أو ٌ
اجملاالت من العقيدة ،والعبادة ،واملعاملة ،وحنوها .ويعترب هذا احلديث أصالً يف موضوع خمالفة غري املسلمني ،بداللته
املباشرة على مشروعيتها.

 .4أمهية خمالفة غري املسلمني
فقد سبق الكالم عن مفهوم خمالفة غري املسلمني وموقف القرآن الكرمي منها يف املباحث السابقة .ومبا أن معرفتنا
عن أصناف غري املسلمني وأوصافهم واضحة ،وفَ ْه َمنا عن موقف القرآن منها ال غموض فيه ،فبالتايل ميكن أن
ندرك مدى أمهية خمالفة غري املسلمني يف حياتنا الدينية والدنيوية .ونرى أمهية خمالفة غري املسلمني يف األمور اآلتية:
أوال :حتقيق العبودية هلل تعاىل
إن اهلل أخربنا أنه خلق اإلنسان لعبادته يف قوله تعاىل :وما خلَ ْقت ِْ
اإلنس إِالَّ لِي عب خد ِ
ون[ الذاريات.]56:
ََ َ خ
اجل َّن َو ِْ َ َ ْ خ
ومن واجب العبد اخلضوع للمعبود ،واالمتثال لكل ما أمر به .وقد كان ترك التشبه بالكفار من األمور اليت أمرنا اهلل
تعاىل باالمتثال هلا .فعلى اإلنسان أن يذعن هلذا األمر اإلهلي حىت حي ّقق الطاعة الكاملة ،والعبودية احلقيقية هلل
سبحانه.

 48أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب النكاح ،باب من قال ال نكاح إال بويل ،ج ،5ص ،1970رقم .4834
 49أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب اجلنائز ،باب التشديد يف النياحة ،ج ،2ص ،644رقم .934
 50قد سبق خترجيه.
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ثانيا :حتقيق مبدأ املواالة واملعاداة
كما ذكرنا ،أن هناك عالقة بني مفهوم خمالفة غري املسلمني ومفهوم املواالة واملعاداة ،وهي أن املعاداة صورة من
ِ
ِِ ِ
ين أ َْولِيَاء ِمن خد ْو ِن
صور املخالفة .وقد جاء النهي عن مواالة غري املسلمني يف قوله تعاىل :الَّ يَتَّخذ الْ خم ْؤمنخو َن الْ َكاف ِر َ
ِ
ِِ
ك فَلَيس ِمن اللّ ِه ِيف َشي ٍء إِالَّ أَن تَتَّ خقواْ ِمْن هم تخ َقا ًة وخحي ِّذرخكم اللّه نَ ْفسه وإِ َىل اللّ ِه الْم ِ
صريخ
الْ خم ْؤمن َ
خْ
َ
َ َ خ خ خ َخ َ
ني َوَمن يَ ْف َع ْل َذل َ ْ َ َ
ْ
َّخ خذواْ الْ َكافِ ِر ِ ِ ِ ِ ِ
[آل عمران ،]28:ويا أَيُّها الَّ ِذين آمنخواْ الَ تَت ِ
يدو َن أَن َْجت َعلخواْ لِلّ ِه َعلَْي خك ْم
ني أَتخِر خ
ين أ َْوليَاء من خدون الْ خم ْؤمن َ
َ َ
َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ض خه ْم أ َْوليَاءخ بَ ْع ٍ
ض َوَمن
َّص َارى أ َْوليَاءَ بَ ْع خ
ين َآمنخواْ الَ تَتَّخ خذواْ الْيَ خه َ
ود َوالن َ
خس ْلطَاناً ُّمبيناً[ النساء ،]144:ويَا أَيُّ َها الذ َ
ِ
ِ
ِِ
ني[ املائدة.]51:
يَتَ َوَّهلخم ِّمن خك ْم فَِإنَّهخ مْن خه ْم إِ َّن اللّ َه الَ يَ ْهدي الْ َق ْوَم الظَّالم َ
ويف هذا الصدد يقول ابن تيمية" :ومنها أن املخالفة يف اهلدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة ،توجب االنقطاع عن
موجبات الغضب وأسباب الضالل ،واالنعطاف إىل أهل اهلدى والرضوان ،وحتقق ما قطع اهلل من املواالة بني جنده
املفلحني وأعدائه اخلاسرين".51
ثالثا :متييز املسلمني عن غري املسلمني
مقرر يف شريعتنا اإلسالمية ،كما تدل على ذلك نصوص القرآن والسنة اليت ذكرنا
إن متيّز املسلمني عن غريهم مبدأ ّ
بعضها يف املباحث الساب قة .وهذا التميز يظهر يف كثري من جماالت احلياة سواء يف العقيدة ،أو العبادة ،أو األخالق
واآلداب ،وغريها .يتجلّى التميّز يف جمال االعتقاد يف عقيدة التوحيد واإلميان بالغيبيات ،ويف جمال العبادة يف صور
العبادة ،ويف جمال اآلداب يف القيم األخالقية الرفعية اليت قررهتا الشريعة ،مثل لطف الكالم ،واحرتام الكبار ،والرمحة
على الصغار وغري ذلك .فللمسلمني الصورة املتميزة والطريقة اخلاصة اليت يسلكوهنا يف حياهتم الدينية والدنيوية،
َّ ِ
ِ
لقوله تعاىلِ  :
ِ
ض ِ
ني
اهدنَا ِّ
مت َعلَي ِه ْم َغ ِري ال َمغ خ
وب َعلَي ِه ْم َوالَ الضَّالِّ َ
َنع َ
ين أ َ
يم .صَرا َط الذ َ
الصَرا َط ال خمستَق َ
[الفاحتة ،]7-6:وذلك اتباعاً ألوامر اهلل واجتناباً لنواهيه.
رابعاً :التفريق بني اهلدى والضالل وبني الصالح والفساد
إنه مما ال ريب فيه وال مرية ،أن أفعال غري املسلمني واعتقاداهتم مبنية على الضالل والفساد .وقد ّفرق اهلل بني اهلدى
ِ
ك الَّ ِذين ا ْش َرتواْ َّ ِ
ِ ِّ
ين
والضالل كما جاء يف قوله تعاىل :أ ْخولَئِ َ
َ خخ
الضالَلَ َة با ْهلخَدى فَ َما َرحبَت جتَ َارخهتخ ْم َوَما َكانخواْ خم ْهتَد َ
[البقرة .]16:وأشار اهلل تعاىل إىل التفريق بني الصالح والفساد يف قوله تعاىلَ  :وإِ َذا قِيل َهلخ ْم الَ تخ ْف ِس خدواْ ِيف األ َْر ِ
ض
َ
صلِ خحو َن[ البقرة ،]11:وأَال إِ َّهنخ ْم خه خم الْ خم ْف ِس خدو َن َولَ ِكن الَّ يَ ْشعخ خرو َن[ البقرة .]12:وقد هنى اهلل
قَالخواْ إَِّمنَا َْحن خن خم ْ
 51ابن تيمية ،اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم ،ص.12-11
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عباده عن الفساد يف األرض يف قوله تعاىلَ  :والَ تخ ْف ِس خدواْ ِيف األ َْر ِ
صالَ ِح َها[ األعراف .]56:فمخالفة
ض بَ ْع َد إِ ْ
غري املسلمني تعين اتباع اهلدى وحتقيق الصالح ،أما موافقتهم فتؤدي إىل الوقوع يف الضالل ونشر الفساد.
خامسا :موافقة غري املسلمني تؤدي إىل اهلالك يف الدنيا واآلخرة
ثبت يف القرآن أن اهلل قد أهلك األمم السابقة لكفرهم وإنكارهم دعوة الرسل عليهم السالم كما جاء يف قوله تعاىل:
ِ ِ
ٍ
َّاه ْم ِيف األ َْر ِ
الس َماء َعلَْي ِهم ِّم ْد َراراً َو َج َع ْلنَا
ض َما َملْ خمنَ ِّكن لَّ خك ْم َوأ َْر َس ْلنَا َّ
أَ َملْ يََرْواْ َك ْم أ َْهلَكْنَا من قَ ْبل ِهم ِّمن قَ ْرن َّم َّكن خ
ِ ِِ
ِ ِ
ين[ األنعام ،]6:وقوله تعاىلَ :ك َدأْ ِب ِآل
اهم بِ خذنخوهبِِ ْم َوأ َ
األ َْهنَ َار َْجت ِري من َْحتت ِه ْم فَأ َْهلَكْنَ خ
َنشأْنَا من بَ ْعده ْم قَ ْرناً َ
آخ ِر َ
ات رِّهبِم فَأَهلَكْناهم بِ خذنخوهبِِم وأَ ْغرقْ نا َ ِ
فِرعو َن والَّ ِذ ِ ِ
ِ
ِِ
ني
ْ َ ََ
آل ف ْر َعو َن َوخكلٌّ َكانخواْ ظَالم َ
ين من قَ ْبل ِه ْم َك َّذبخواْ بآيَ َ ْ ْ َ خ
ْ َْ َ َ
[األنفال ،]54:وقوله عز وجل:وَكم أَهلَكْنَا قَب لَهم ِّمن قَرٍن هل خِحت ُّ ِ
َح ٍد أ َْو تَ ْس َم خع َهلخ ْم ِرْكزا
َ ْ ْ
ْخ
س مْن خهم ِّم ْن أ َ
ْ َْ
[مرمي.]98:
جتر باملسلمني إىل اهلالك ،وقد حذر الرسول ﷺ عن ذلك يف احلديث الذي رواه َع ْمرو بْ ِن
فموافقة غري املسلمني ّ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َخ َشى َعلَْي خك ْم أَ ْن تخْب َس َط
صا ِر ِّ
َخ َشى َعلَْي خك ْمَ ،ولَك ْن أ ْ
ى مرفوعاً« :فَأَبْش خروا َوأ َِّملخوا َما يَ خسُّرخك ْم ،فَ َواللَّه الَ الْ َف ْقَر أ ْ
َع ْوف األَنْ َ
ِ
وها َوخهتْلِ َك خك ْم َك َما أَ ْهلَ َكْت خه ْم» ،52ويف احلديث
َعلَْي خك خم الدُّنْيَا َك َما بخسطَ ْ
وها َك َما تَنَافَ خس َ
ت َعلَى َم ْن َكا َن قَ ْب لَ خك ْم ،فَتَ نَافَ خس َ
اختِالَفِ ِهم ِيف الْ ِكتَ ِ
اب».53
عن عبداهلل بن عمرو« :إَِّمنَا َهلَ َ
ك َم ْن َكا َن قَ ْب لَ خك ْم بِ ْ
ْ
اخلامتة
بعد هذه الدراسة التحليلية لألحاديث الواردة يف خمالفة غري املسلمني ،نعرض أهم النتائج اليت توصلت إليها ،وهي:
إن مفهوم خمالفة غري املسلمني يعين عدم التشبه هبم أو تقليدهم ،وهو أعم من املعاداة والرباءة ،فكل معاداة وبراءة
خمالفة ،وليس كل خمالفة معادة وبراءة.
إن مشروعية خمالفة غري املسلمني مبنية أساسا على اآليات القرآنية واألحاديث النبوية اليت وردت يف هذا املوضوع.
تتجلى أمهية خمالفة غري املسلمني يف النقاط التالية :حتقيق العبودية هلل تعاىل ،وحتقيق مبدأ املواالة واملعاداة ،ومتييز
املسلمني عن غري املسلمني ،والتفريق بني اهلدى والضالل وبني الصالح والفساد ،وأن موافقة غري املسلمني تسبب
 52أخرجه البخاري يف صحيحه ،أبواب اجلزية واملوادعة ،باب اجلزية واملوادعة مع أهل الذمة واحلرب ،ج ،3ص ،1152رقم2988؛ ومسلم يف صحيحه،
كتاب الزهد والرقائق ،ج ،4ص ،2273رقم.2961
 53أخرجه مسلم يف صحيحه  ،كتاب العلم ،باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه والنهي عن االختالف يف القرآن ،ج ،4ص،2053
رقم.2666
71

Journal of Hadith Studies
Vol. 3 No. 2. (December 2018) e-ISSN: 2550-1448

اهلالك يف الدنيا واآلخرة .ضرورة حتذير اجملتمع املسلم من خطر التشبه بغري املسلمني حبَثِّه على التمسك بالقرآن
والسنة.
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أبو يعلى ،أمحد بن علي بن املثىن املوصلي1404( .ه1984/م) .املسند .حتقيق :حسني سليم
.10
أسد ،دمشق :دار املأمون للرتاث ،ط.1
 .11أمحد ،أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين( .د.ت) .املسند .واألحاديث مذيلة بأحكام شعيب
األرنؤوط عليها ،القاهرة :مؤسسة قرطبة ،د.ط.
 .12بارقعان ،أشرف بن عبد احلميد بن حممد1426( .ه2005/م) .مظاهر التشبه بالكفار يف العصر احلديث
وأثرها على املسلمني .اململكة العربية السعودية :دار ابن اجلوزي ،ط.1
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 .13البخاري ،أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل اجلعفي1407( .ه1987/م) .اجلامع الصحيح املسند من
حديث رسول اهلل ﷺ وسننه وأيامه .حتقيق :د .مصطفى ديب البغا ،بريوت :دار ابن كثري ،اليمامة ،ط.3
 .14الرتمذي ،أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة .د.ت .اجلامع الصحيح سنن الرتمذي .حتقيق :محد حممد
شاكر وآخرون ،واألحاديث مذيلة بأحكام األلباين عليها ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،د.ط.
 .15اجللعود ،حمماس بن عبد اهلل بن حممد1410( .ه1989/م) .املواالة واملعاداة يف الشريعة اإلسالمية.
الدمام :مكتبة ابن اجلوزي ،ط.2
 .16احلموي ،أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل( .د.ت) .معجم البلدان .بريوت :دار الفكر.
 .17دوكوري ،عثمان1421( .ه2000/م) .التدابري الواقية من التشبه بالكفار .الرياض :مكتبة الرشد ،ط.1
 .18الراغب األصفهاين ،أبو القاسم احلسني بن حممد بن املفضل( .د.ت) .املفردات يف غريب القران .حتقيق:
ندمي مرعشلي ،بريوت :دار الفكر.
 .19الشريف ،حاُّت بن عارف بن ناصر .الوالء والرباء بني الغلو واجلفاء يف ضوء الكتاب والسنة .املكتبة
الشاملة 2بدون بطاقة.
 .20الشوكاين ،حممد بن علي بن حممد( .د.ت) .فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري.
بريوت :دار الفكر ،د.ط.
 .21الطرباين ،أبو القاسم سليمان بن أمحد1404( .ه1983/م) .املعجم الكبري .حتقيق :محدي بن عبد اجمليد
السلفي ،املوصل :مكتبة العلوم واحلكم ،ط.2
 .22والطربي ،أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب1420( .ه2000/م) .جامع البيان عن
تأويل آي القرآن .حتقيق :أمحد حممد شاكر ،بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط.1
 .23عبد الرزاق بن مهام أبو بكر الصنعاين1403( .ه) .املصنف .حتقيق :حبيب الرمحن األعظمي ،بريوت:
املكتب اإلسالمي ،ط.2
 .24العظيم آبادي ،أبو الطيب حممد مشس احلق1415( .ه) .عون املعبود .بريوت :دار الكتب العلمية ،ط.2
 .25العقل ،ناصر بن عبد الكرمي1411( .ه) .من تشبه بقوم فهو منهم .الرياض :دار الوطن للنشر ،د.ط.
 .26العقل ،ناصر بن عبد الكرمي1414( .ه) .التقليد والتبعية وأثرمها يف كيان األمة اإلسالمية .الرياض :دار
املسلم ،ط.2
 .27الغزايل ،حممد1991( .م) .ليس من اإلسالم .قاهرة :مكتبة وهبة ،د.ط.
 .28املباركفوري ،أبو العال حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم( .د .ت) .حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي.
بريوت :دار الكتب العلمية ،د .ط.
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 .29املعجم الوسيط( .د.ت) .جممع اللغة العربية ،اإلدارة العامة للمعجمات وإحياء الرتاث .ديوبند :كتب خانة
حسينية ،د.ط.
 .30مسلم ،أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري( .د.ت) .اجلامع املسند الصحيح .حتقيق :حممد
فؤاد عبد الباقي ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،د.ط.
 .31املناوي ،حممد عبد الرؤوف1410( .ه) .التوقيف على مهمات التعاريف .حتقيق :د .حممد رضوان الداية،
بريوت :دار الفكر ،ط.1
 .32النسائي ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب1411( .ه1991/م) .حتقيق :د .عبد الغفار سليمان البنداري
وسيد كسروي حسن .السنن الكربى .بريوت :دار الكتب العلمية ،ط.1
 .33النووي ،أبو زكريا حيىي بن شرف بن مري1392( .م) .املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج .بريوت:
دار إحياء الرتاث العريب ،ط.2
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