 1438هـ

ّ
عبدالرحمن بن ناصر ّ
ّ
البراك
مؤسسة وقف الشيخ

الرباك "جملة البيان"
العّلمة
حوار مع ا
عبدالرمحن بن انصر ا
ا
ِ
الرحي ِم
الرمح ِن ّ
بسم هللا ّ
مدخل:
ا
ف برسوخه العلمي،
العَّلمة فضيلة الشيخ عبد الرمحن بن انصر الرباك :من أعَّلم العلماء ،وكبار الفقهاء ،عُ ِر َ
نذر نفسه للعلم وأهله ،وللتدريس والفتيا ،وأصبح
وقوته يف احلقٌ ،
إمام يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكرَ ،

مرجع العلماء وطلبة العلم والدعاة واملصلحني؛ يستفيدون من علمه ،ويقتدون بسمته ،ويستشريونه يف النوازل.
ويسران يف جملة «البيان» أن جنري مع فضيلته احلوار التايل:
البيان :ما واجب املسلمني العقدي جتاه اليهود ودولتهم؟

الصَّلة والسَّلم على عبده ورسوله نبينا حممد وآله وصحبه ،وبعد:
الشيخ :احلمد هلل ،و ّ
فإ ّن ّأمة اليهود من ِّ
وبني خمازيهم،
شر أمم أهل األرض :يف القدمي واحلديث ،وهللا تعاىل قد فضح اليهود ،ا
صل ذلك سبحانه وتعاىل تفصيَّلً ال يتسع املقام لذكره ،لكنّه واضـح ملن تدبار سورة "البقرة ،وآل
وف ا
عمران ،والنساء ،واملائدة".
وبني سبحانه وتعاىل ش ّدة عداوهتم
ذكر أحواهلم يف عهد النبوة ،ا
ذكر أحوال أسـَّلفهمَ :
وكما َ
ِ
ـح ْر ِب
للمؤمنني كاملشركني ،وسعيهم يف األرض ابلفساد ،وإيقادهم للحروب ،قال تعاىلُ { :كلا َما أ َْوقَ ُدوا َان ًرا لّْل َ
ِِ
اَّللُ َويَ ْس َع ْو َن ِيف األ َْر ِ
ين} [املائدة]64:
ض فَ َس ًادا َو ا
أَطْ َفأ ََها ا
اَّللُ ال ُُِي ُّ
ب الْ ُـم ْفسد َ
املسيح عليه السَّلم رسوالً للناس :كـان الذين كذبوه من بين إسرائيل هم اليهود ،وكفروا بذلك،
ومنذ بعث هللاُ
َ
وقد أخرب هللا تعاىل عن مواقفهم مع عبده ورسوله عيسى ابن مرمي وأمه ،مث كفروا اثنيًا بتكذيبهم نبينا
ب علَى َغ ٍ ِ ِ
ني{ ]البقرة[90:
ً
اب ُّم ِه ٌ
َ
حممدا صلى هللا عليه وسلم؛ }فَـبَاءُو بِغَ َ
ضٍ َ
ين َع َذ ٌ
ضب َول ْل َكاف ِر َ
ِ
ض ِ
ني{
وكثرياً ما يُذ َكر
الغضب يف القرآن يف اخلرب عنهم ،و ّأول ذلك قوله تعاىلَ } :غ ِْري الْ َـم ْغ ُ
وب َعلَْي ِه ْم َوال الضاالّ َ
ُ
[الفاحتة ]7:يف ِّأم القرآن ،وهلذا تس امى أمةُ اليهود عند أهل العلم" :األمةَ الغضبية" و"قتلة األنبياء" و"إخوان
القردة واخلنازير" وحنو ذلك مما وصفهم هللا به يف القرآن.
فيجب لذلك :بغضهم ومعاداهتم ،والرباءة منهم ،واعتقاد أهنم كفار ،وإن زعموا االنتساب لشريعة التوراة ،ومن
اعتقد من املسلمني أهنم لذلك على دين صحيح :فهو كافر مرت ّد ،وإن زعم أنه مسلم.
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و ّأما دولتهم القائمة :فهي دولة الظلم واالحتَّلل لبَّلد املسلمني ،والواجب على املسلمني كلما قدروا أن
ِ اِ
ين ال يـُ ْؤِمنُو َن ِاب اَّللِ َوال ِابلْيَـ ْوِم
جياهدوهم وخيرجوهم من فلسطني؛ لكفرهم وظلمهم ،قال تعاىل{ :قَاتلُوا الذ َ
اَّلل ورسولُه وال ي ِدينو َن ِدين الْ ِ ِ ا ِ
ِ
ا ِ
اب َح اَّت يـُ ْعطُوا الْ ِـج ْزيَةَ َعن
آلخ ِر َوال ُُيَِّرُمو َن َما َحارَم اُ َ َ ُ ُ َ َ ُ
ين أُوتُوا الْكتَ َ
َ َ
ـح ّق م َن الذ َ
ي ٍد وهم ِ
اغرو َن{ ]التوبة[29:
َ َُْ َ
ص ُ
ِ
وقــال تعاىل{ :وقَاتِلُوا ِيف سبِ ِيل اِ ا ِ
ث
ين يـُ َقاتِلُونَ ُك ْم َوال تَـ ْعتَ ُدوا إ ان ا
اَّللَ ال ُُِي ُّ
وه ْم َحْي ُ
ين * َواقْـتُـلُ ُ
َ
َ
ب الْ ُـم ْعتَد َ
اَّلل الذ َ
ِ
ك ْم{ ]البقرة[191:
َخَر ُجوُ
وهم ِّم ْن َحْي ُ
ثأْ
وه ْم َوأ ْ
َخ ِر ُج ُ
ثَق ْفتُ ُم ُ
البيان :ما احلكم الشرعي يف نصرة املسلمني يف غزة ،وصورها؟
الشيخ :إذا كان جهاد دولة اليهود واجباً فإنّه جيب على مجيع املسلمني نصرة من جاهدهم؛ كل حبســب
ِ
ِ
ض ُه ْم أ َْولِيَاءُ بَـ ْع ٍ
ض{ ]التوبة]71:
ات بـَ ْع ُ
حاله؛ ألن هللا تعاىل يقولَ } :والْ ُـم ْؤمنُو َن َوالْ ُـم ْؤمنَ ُ
إن استنصروُكم ِيف ِّ
ِ
ِ
اص ُر إالا
ويقول ً
أيضا{ :إاَّنَا الْ ُـم ْؤمنُو َن ْ
الدي ِن فَـ َعلَْي ُك ُم الن ْ
إخ َوةٌ{ ]احلجرات] وقال تعاىلَ { :و ْ َ َ ُ ْ
اق{ ]األنفال]72:
َعلَى قَـ ْوٍم بَـْيـنَ ُك ْم َوبَـْيـنَـ ُهم ِّميثَ ٌ
وكما يكون اجلهاد ابلنفس واملال واللسان :يكون النصر بذلك ،فيجب نصر اجملاهدين بكل ما أمكن من
فك احلصار عنهم؛ بفتح املعابر اليت يصلون منها إىل ما أيمنون به
وسائل النصرة ،ومن ذلك :العمل على ِّ
على أنفسهم ،وجيلبون ضرورايهتم ،وضد ذلك :هو إعانة للعدو عليهم ،ومن وسائل النصرة أيضاً :مقاطعة
تصديرا واستري ًادا؛ كما فعل "مثامة
العدو وأعوانه اقتصادايً؛ فإن ذلك من أقوى وسائل الضغط يف هذا العصر؛
ً
بن أاثل" مع قريش ،حيث أقسم أال يصل إليهم شيء من بـُِّر اليمامة حَّت أيذن الرسول صلى هللا عليه وسلم.
البيان :هل تُ اِّ
ترك نصرهتم؟
سوغُ أخطاءُ اجملاهدين يف غزة أو غريها َ
ِ
األخوة اإلسَّلميّة ال يبطلها
الشيخ :إذا تقارر وجوب نصرة اجملاهدين يف سبيل هللا عز وجل فمن املعلوم أ ّن ّ
ما يكون من ذنوب وأخطاء ،بل ِمن الواجب فيما بني املسلمني التناصح واإلرشاد ،والتنبيه على اخلطأ،

وإنكار املنكر ،ابلطرق املح ّققة ملقاصد الشريعة.
ُ
فما أيخذه بعض الناس على اجملاهدين يف غزة وغريها من أخطاء حقيقية أو حمتملة :ال جيوز أن يكون ذلك
حمل التنازع إىل ما أمر
مانعاً من نصرهتم ،وموجباً خلذالهنم؛ فإ ّن ذلك
مكسب للعدو ،ومع نصرهتم جيب ُّ
ٌ
رد ِّ
ٍ
اَّللِ والارس ِ
ول{ ]النساء]59:
هللا به سبحانه{ :فَإن تَـنَ َاز ْعتُ ْم ِيف َش ْيء فَـ ُرُّدوهُ َإىل ا َ ُ
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البيان :ما حكم السّلم والتطبيع مع اليهود؟ وما شرعية االتفاقيات املؤدية إىل ذلك؟
الشيخ :العهد مع الكفار يف الشريعة يكون على وجهني:
ذمة ،وهو العهد الذي يكون مشروطاً ببذل اجلزية ،فهذا العهد يُعترب فيه الدوام ما التزموا بشرطه
األول :عهد ّ
ومل أيتوا مبا ينقضه.
الثاين :العهد الذي مقصوده الكف عن القتل والقتال ،وهذا أيضاً على وجهني:

الوجه األول :العهد مع الكفار ،وهم يف أرضهم وليسوا يف دار اإلسَّلم ،وهذا هو الصلح ،ويكون مطلقاً،
مقيدا مب ّدة ،وليس معىن هذا دوام هذا العهد ،لكن ال جيوز للمسلمني نقضه إال بعد إبَّلغ الطرف
أي :ليس ً
مقيدا مب ّدة؛ كما صاحل الرسول صلى هللا عليه وسلم قريشاً على وقف القتال عشر سنني،
اآلخر ،ويكون ً
وعلى شروط معروفة ،وهذا العهد ال جيوز للمسلمني نقضه ،بل جيب الوفاء به ،إال أن يكون النقض من
الكفار ،وهلذا غزا النيب صلى هللا عليه وسلم قريشاً ملا نقضوا العهد مبعاونة "بكر" على "خزاعة".
ّ
"املستأمنني" ،وهؤالء جيب
ويسمون
َ
والوجه الثاين :العهد مع الكفار الذين يدخلون داير املسلمني إبذهنمّ ،
ِ
الوفاء هلم بعهدهم حَّت يتم الغرض من دخوهلم ،ومن ذلك :قوله تعاىل{ :وإ ْن أ ِ
استَ َج َارَك
َح ٌد ّم َن الْ ُـم ْش ِرك َ
ني ْ
َ َ
ِ
التعرض له حَّت يبلغ
َّلم ا
اَّللِ مثُا أَبْلِ ْغهُ َمأْ َمنَهُ{ ]التوبة ]6:فَّل جيوز ألحد من املسلمني ُّ
فَأَج ْرهُ َح اَّت يَ ْس َم َع َك َ
مأمنه.
ْب شروطها على موجب األحكام اإلسَّلميّة ،بل إ ّن كثرياً من شروطها
وأما املعاهدات الدوليّة املعاصرة :فلم تُْ َ
يعرب عنه ابالعرتاف والتطبيع.
تتضمنه املعاهدة الدائمة ،وهو ما ا
خمالف للشريعة اإلسَّلمية ،ومن أبرز ذلك :ما ّ
احتل الكفار شيئاً من بلدان املسلمني :فَّل يـُتَص اور معهم شيء إال اجلهاد ،أو اهلدنة حسب ما
وأما إذا ا
تقتضيه مصلحة املسلمني.
كل ٍ
نسأل هللا عز وجل أن ينصر دينه ويُعلي كلمته ،وأن جيعل للمسلمني يف غزة ِم ْن ِ ٍ
ضيق
هم ً
كل ّ
فرجا ،ومن ِّ
ّ
كل ٍ
بَّلء عافية ،واحلمد هلل رب العاملني.
خمر ًجا ومن ِّ
حرر يف 10/02/1430:هـ
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