
ملخص البحث
ال���راء م���ن الكافري���ن، وال���والء لعب���اد اهلل املؤمنني أص���ل عظيم من أص���ول الدين، ب���ل هو أوثق ُع���َرى اإلمي���ان، فعلينا 

ِص َجاٍف، وال بتشديد غاٍل. تعظيمه مبا ال ُيعاَرض برَتخُّ

الن���اس يف افرتاقه���م يف ال���والء وال���راء ميك���ن تقس���يمهم بني »املقص���ر اجل���ايف«، و»املتج���اوز الغال���ي«، ومنه���م من أخذ 
ا مع جفاء، ومنهم من توسط واعتدل. طريف النقيض فجمع غلوًّ

وق���د قس���م العلم���اء مظاه���ر ال���والء احمل���رم مل���ن أم���ر اهلل بال���راءة من���ه إىل: م���واالة كفري���ة، ومواالة غ���ر كفري���ة، وقد 
جيتمع ألصحاب الوالء احملرم مع هذا الذنب ذنٌب آخر، وهو التقصر يف مواالة من أمر اهلل بتوليهم من املؤمنني.

وم���ن املق���رر عن���د أه���ل العل���م أن الراء يش���مل الت���رؤ م���ن الكافرين ومم���ا يعبدون���ه، والكف���ر به���م، وإظه���ار العداوة 
وإعالنه���ا أب���ًدا حت���ى يؤمن���وا باهلل وح���ده. ولتغر الواق���ع أثره على ال���والء وال���راء، ولكن غي���اب مظاهر ال���والء ولوازمه، 

أو الراء ولوازمه، ال يكون إاّل لقيام مانع معتر.

وق���د أس���قط اهلل ف���رض إب���داء الع���داوة على من تع���ذر علي���ه إبداؤها خل���وٍف مان���ع، فواقع أهل اإلس���الم ق���د يؤثر على 
بع���ض مظاه���ر ال���والء وال���راء ولوازمهما، فتخب���و بعض املظاهر ح���ال ضعفهم، أم���ا أصل ال���والء والراء ال���ذي هو عمل 

القلب جتاه املؤمن والكافر فال مدخل لتأثر تغر واقع املسلمني قوة وضعًفا على بقائه.

وق���د يك���ون للواق���ع أث���ر يف تنمي���ة ال���والء أو ال���راء جتاه ش���خص أو جه���ة ما، وق���د يؤث���ر الواق���ع يف ط���رق التعبر عن 
ال���والء وال���راء، كم���ا ق���د يؤثر الواق���ع ومس���تجداته أث���ًرا س���يًئا بتقرير مفاهي���م جديدة تك���ون معق���د والء وب���راء ال ينبغي 

أن تكون مبعقد.

ومث���ة بواع���ث معاص���رة لل���والء أو ال���راء حتت���اج إىل نظ���ر ومراجع���ة؛ إذ ليس ألح���د أن ُيني���ط عقد ال���والء وال���راء على 
غ���ر م���ا أناط���ه اهلل ب���ه، وم���ن ذل���ك أال يعلق ما يس���تحقه أخوه املس���لم م���ن مظاه���ر ال���والء ومقتضيات���ه بانتم���اء جلماعة أو 

شخص أو رأي.

وألن ال���والء وال���راء الش���رعي أص���ل جي���ب أن ُيس���تصَحب يف مجي���ع العالق���ات اإلنس���انية، ف���إن العالق���ات الدولية، 
واإلقليمية، والقومية، والوطنية، كلها جيب أن تعرض على ما أمر اهلل به من والء أو براء.

 العالق���ات م���ع األم���م الكاف���رة املعاه���دة غ���ر احلربية األص���ل فيه���ا ال���راءة منهم، ال جت���وز مواالته���م، وه���ذا ال مينع 
التعام���ل معه���م وف���ق م���ا تقتضي���ه املصلح���ة، وأما ال���دول احلربي���ة فال���راءة منه���ا واجبة، أم���ا التعام���ل معها فس���ائغ عند 
احلاج���ة م���ا مل يتع���د ح���د القس���ط، وأم���ا العالقات م���ع البل���دان املس���لمة فاألص���ل فيه���ا أن يكون ال���والء أله���ل اإلميان 

والسنة، أعظم من الوالء ملن هم دونهم ديانة.

قراءة نقدية ملفاهيم الوالء والرباء املعاصرة
أ. إبراهيم األزرق
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أفكار ومقتطفات
ال���راء م���ن الكافري���ن، وال���والء لعب���اد اهلل املؤمن���ني أص���ل عظي���م من أص���ول الدي���ن، بل ه���و أوثق عرى  		•
���ِص َجاٍف،  اإلمي���ان، فح���ِرّي بن���ا أن نعظم ش���أنه، و»حقيق���ة التعظي���م لألم���ر والنه���ي أن ال ُيعاَرضا برَتخُّ

وال ُيعرَّضا لتشديد غاٍل«.

ال���ذي يقص���ر يف ال���راءة ِم���ن الكافري���ن أو َم���ْن أم���ر اهلل بال���راءة منه���م م���ن وج���ه، كفس���اق املس���لمني،  		•
يغل���و وال ب���د يف مواالته���م، وقد جيم���ع إىل ذل���ك الراءة مم���ن أم���ر اهلل بتوليهم، م���ن العلم���اء، والدعاة، 
واجملاهدي���ن، كم���ا أن ال���ذي يغل���و يف ال���راءة ِم���ن الكافري���ن أو َم���ْن أم���ر اهلل بال���راءة منه���م م���ن وج���ه 
كعص���اة املوحدي���ن، ُيَف���رِّط وال ب���د يف م���واالة م���ن جي���ب والؤه م���ن وج���ه، وقد جيم���ع إىل ذل���ك تقصًرا 

يف مواالة من جيب له الوالء من أهل اإلميان؛ علماء، ودعاة، وجماهدين.

ق���ال ش���يخ اإلس���الم: »وهذا البغ���ض والع���داوة والراءة مم���ا ُيعبد م���ن دون اهلل، وم���ن عابدي���ه، هي أمور  		•
موج���ودة يف القل���ب، وعل���ى اللس���ان، واجل���وارح، كم���ا أن ح���ب اهلل ومواالت���ه وم���واالة أوليائ���ه أم���ور 

موجودة يف القلب وعلى اللسان واجلوارح«.

»م���ا كان يف القل���ب ف���ال ب���د أن يظه���ر موجُب���ه وُمقَتضاه عل���ى اجل���وارح، وإذا مل يعم���ل مبوجِب���ه ومقتضاه  		•
دل على عدمه أو ضعفه، وهلذا كانت األعمال الظاهرة من موجب إميان القلب ومقتضاه« .

غي���اب مظاه���ر ال���والء ولوازم���ه، أو ال���راء ولوازم���ه، ال يك���ون إاّل لقي���ام مان���ع معت���ر، وإاّل فه���و دليل  		•
عل���ى انتف���اء أص���ل الوالء وال���راء، وم���ن نقص ضعف بق���در ما نق���ص، وهلذا قال الش���يخ حمم���د بن عبد 
���د اهلل وترك الش���رك،  الوه���اب: »ف���إذا عرف���ت ه���ذه عرف���ت أن اإلنس���ان ال يس���تقيم له إس���الم، ولو وحَّ

إاّل بعداوة املشركني، والتصريح هلم بالعداوة والبغض«.

واق���ع أه���ل اإلس���الم ق���د يكون ل���ه أثره عل���ى بع���ض مظاهر ال���والء وال���راء ولوازمهم���ا، فتخب���و يف حال  		•
ضعف أهل اإلسالم بعض املظاهر، وقد متنع موانع من حصول بعض اللوازم.

ال تس���وغ ن���وازل الواق���ع تغي���ًرا ألصل ال���والء وال���راء ال���ذي يف القلب، ف���إذا منع تأث���ر الواقع بع���ض لوازم  		•
ال���والء وال���راء، أو حجب بع���ض مظاهره، وص���ح عمل القلب ل���زم ظهور مقتض���اه فور زوال املان���ع، وتوفر 

القدرة.

»الواج���ب عل���ى كل مس���لم أن يك���ون حبه وبغض���ه ومواالت���ه ومعادات���ه تابًعا ألم���ر اهلل ورس���وله، فيحب  		•
م���ا أحب���ه اهلل ورس���وله، ويبغ���ض ما أبغض���ه اهلل ورس���وله، ويوالي م���ن يوال���ي اهلل ورس���وله، ويعادي من 
يع���ادي اهلل ورس���وله، وم���ن كان في���ه ما ي���واىل عليه من حس���نات، وم���ا يعادى علي���ه من س���يئات، ُعوِمل 
مبوج���ب ذل���ك كفس���اق أهل املل���ة؛ إذ ه���م مس���تحقون للث���واب والعق���اب، وامل���واالة واملع���اداة، واحلب 

والبغض، حبسب ما فيهم من الر والفجور«.

تأم���ل واق���ع املس���لمني اليوم جت���د بعضهم قد أن���اط عروة الوالء بأش���خاص غ���ر معصوم���ة، وآراء قصاراها  		•
أن تك���ون اجتهادي���ة ال ينبغ���ي أن ُيَع���اَدى وُي���َواىَل عليه���ا، وه���ذا ال���داء موج���ود يف آح���اد املس���لمني غ���ر 
املنتس���بني، ويف املنتم���ني إىل مجاع���ات إس���المية، أو مؤسس���ات دعوي���ة، فك���م م���ن ُمْنَتٍم جع���ل مجاعته 
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أو حزب���ه أو حركت���ه أص���اًل يوال���ي علي���ه ويع���ادي، والواج���ب أن يك���ون معقد ال���والء والراء ش���رع اهلل، 
وأن تضبط الوالءات املختلفة به.

ال���والء وال���راء الش���رعي أص���ل جي���ب أن ُيس���تصَحب يف مجي���ع العالق���ات اإلنس���انية ال���ي تق���وم ب���ني  		•
املس���لمني بعضه���م م���ع بع���ض أو بني املس���لمني وغرهم، ب���ل مع غر اإلنس���ان، فه���ذا ُأُحد جب���ل قال فيه 
الن���ي صل���ى اهلل علي���ه وس���لم: »حيبن���ا وحنب���ه« وتل���ك مك���ة أح���ب البق���اع إىل اهلل  فه���ي أح���ب البق���اع 

إلينا، وهكذا حنب كل ما جاء الشرع حببه.

العالق���ات م���ع األم���م الكاف���رة املعاه���دة غ���ر احلربي���ة األصل فيه���ا ال���راءة منه���م، ال جت���وز مواالتهم،  		•
وه���ذا ال مين���ع التعام���ل معه���م وفق م���ا تقتضيه املصلح���ة، بيًعا وش���راًء، بل صدق���ة وإغاثة، م���ن غر مال 

الزكاة، بل ومن الزكاة إن كانت لتأليف القلوب على اإلسالم.

العالق���ات م���ع البلدان املس���لمة األص���ل فيه���ا أن يكون ال���والء أله���ل اإلميان والس���نة، أعظم م���ن الوالء  		•
مل���ن ه���م دونه���م ديان���ة، ول���و كان���ت املص���احل االقتصادي���ة أو القومي���ة أو غرهم���ا م���ع ه���ؤالء أك���ر، 

فالواجب أن ُيَواىَل وُيقرَّب من كان لشرع اهلل أقرب، وُيقصى وُيبعد من كان عنه أبعد.

بع���ض أه���ل العلم أش���كل علي���ه حمل العه���د بني دول���ة اإلس���الم وبع���ض دول الكف���ر املعتدي���ة، فظن أنه  		•
مين���ع نص���رة املس���تضعفني م���ن املس���لمني املعت���َدى عليه���م، ولي���س كذل���ك، واألدل���ة ال���ي يذكرونها ال 

داللة فيها وال إشكال.
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أ. إبراهيم األزرق :

قراءة نقدية ملفاهيم الوالء والرباء املعاصرة

قسمة الناس يف الوالء والرباء:
إن ال���راء م���ن الكافري���ن، وال���والء لعب���اد اهلل املؤمن���ني، أص���ل عظي���م م���ن أص���ول الدي���ن، ب���ل ه���و أوث���ق عرى 
���ِص َج���اٍف، وال  ���م ش���أنه، و»حقيق���ة التعظي���م لألم���ر والنه���ي أن ال ُيَعاَرَض���ا برَتخُّ اإلمي���ان)1(، فح���ِرّي بن���ا أن نعظِّ
ُيعرََّض���ا لتش���ديد غ���اٍل«)2(، »ق���ال بعض الس���لف: ما أم���ر اهلل تع���اىل بأمر إال وللش���يطان في���ه نزغتان: إم���ا إىل تفريط 
وتقص���ر، وإم���ا إىل جم���اوزة وغل���و، وال يبال���ي بأيهم���ا ظف���ر. وق���د اقُتِط���ع أكث���ر الن���اس إاّل أق���ل القلي���ل يف هذي���ن 
ا الثاب���ت على الص���راط ال���ذي كان عليه  الوادي���ني: وادي التقص���ر، ووادي اجمل���اوزة والتع���دي، والقلي���ل منه���م ج���دًّ
رس���ول اهلل صل���ى اهلل علي���ه وس���لم، وأصحاب���ه«)3(، واجمل���اوزة والتقص���ر »آفت���ان ال خيل���ص منهم���ا يف االعتق���اد 
والقص���د والعم���ل إاّل من مش���ى خل���ف رس���ول اهلل صلى اهلل عليه وس���لم، وت���رك أقوال الن���اس وآراءهم مل���ا جاء به، 
ال َم���ن ت���رك م���ا ج���اء ب���ه ألقواهل���م وآرائه���م، وه���ذان املرض���ان اخلط���ران قد اس���توليا عل���ى أكث���ر ب���ي آدم، وهلذا 
ح���ّذر الس���لف منهم���ا أش���دَّ التحذي���ر، وخّوفوا م���ن ُبِل���ي بأحدهما باهل���الك، وق���د جيتمع���ان يف الش���خص الواحد، 
كم���ا ه���و ح���ال أكث���ر اخلل���ق، يك���ون مقص���ًرا ُمَفرًِّط���ا يف بع���ض دين���ه، غالًي���ا متج���اوًزا يف بعض���ه، واملَْه���ِديُّ م���ن 

هداه اهلل«)4(.

ولي���س اف���رتاق الن���اس يف ال���والء والراء قدميً���ا وحديًث���ا يف َمْع���ِزٍل عن هذا التقس���يم. فمنه���م املقصر وه���م دركات: 
أس���فلها املمالئ���ون ألع���داء الش���ريعة، املس���ارعون فيهم، ومنه���م الغالي وه���م درج���ات: يف أعالها املع���ادون ألولياء 
ا م���ع جف���اء، ومنهم من توس���ط  اهلل، احملارب���ون لعم���وم األم���ة، ومنه���م م���ن أخ���ذ م���ن ط���ريف النقي���ض فجمع غل���وًّ
واعت���دل، وه���ؤالء مرات���ب، وه���م يف اجلمل���ة أه���ل احل���ق الذي���ن ال خيل���و منه���م عص���ر، فه���ذه أربع���ة أقس���ام، ال 

يتمحض احلق فيها إاّل جلملة أهل احلق، وأما الباطل فال يكاد يتمحض لقسم، وهلذا وقع االشتباه.

ث���م إن ال���ذي يقص���ر يف ال���راءة ِم���ن الكافري���ن أو َم���ْن أم���ر اهلل بال���راءة منه���م من وج���ه كُفّس���اق املس���لمني، يغلو 
وال ب���د يف مواالته���م، وق���د جيم���ع إىل ذل���ك ال���راءة مم���ن أم���ر اهلل بتوليه���م، م���ن العلم���اء، والدع���اة، واجملاهدين، 
كم���ا أن ال���ذي يغل���و يف ال���راءة ِم���ن الكافري���ن أو َم���ْن أم���ر اهلل بال���راءة منه���م م���ن وج���ه كعص���اة املوحدي���ن، ُيَفرِّط 

)1( روي هذا املعنى مرفوًعا عن مجاعة من الصحابة منهم ابن عباس، وابن مسعود، والراء بن عازب، رضي اهلل عنهم، وقد حسنه األلباني، ُينظر 
خترجيه يف السلسلة الصحيحة )698/2-700( برقم )998(، )306/4-307( برقم )1728(.

)2( الوابل الصيب البن القيم ص24.
)3( إغاثة اللهفان البن القيم )116/1(.

)4( الروح البن القيم ص257.

عضو اجمللس االستشاري ملنظمة املشكاة اخلريية ـ السودان
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وال ب���د يف م���واالة م���ن جي���ب والؤه م���ن وجه، وق���د جيمع 
إىل ذل���ك تقص���ًرا يف م���واالة م���ن جيب ل���ه الوالء م���ن أهل 

اإلميان؛ علماء، ودعاة، وجماهدين.

وحس���بنا وقفت���ان مع األول���ني منهم���ا فم���ن بينهما خترج 
القسمة الرباعية، وهما:

- واملتجاوز الغالي. - املقصر اجلايف. 
حال املقصر اجلايف:

فأم��ا املقصر اجلافي عن القيام بواجب البراء املوالي 

ملن حقه البغض واإلقصاء:

فمنه���م مق���ارف امل���واالة الكفري���ة، ومنه���م الدائر حول 
محأته���ا يوش���ك أن يق���ع فيه���ا، ومنه���م دون ذل���ك، ومن 
مجلته���م طائف���ة دأبت عل���ى الدع���وة إىل أم���وٍر جمملة، ال 
تناس���ب الدعوة إليها واق���ع األمة، كالدع���وة إىل التعايش، 
واح���رتام احلض���ارات، ونب���ذ العن���ف، وحمارب���ة اإلره���اب 
-هك���ذا بإمج���ال-، م���ع م���ا يرون���ه م���ن خن���وع كث���ر من 
الكافري���ن،  م���ن  اهلل  أع���داء  يف  ومس���ارعتهم  املس���لمني، 
عل���ى  واس���تطالتهم  الدي���ن،  أع���داء  تنم���ر  إىل  باإلضاف���ة 
املس���لمني، وطعنه���م يف أعز م���ا عندهم، وليت ش���عري أيُّ 
معًن���ى يف دع���وة املطل���وب الذي ُي���راد قتل���ه إىل التعايش مع 
القتل���ة؟ وأي معًن���ى خلط���اب م���ن رض���ي بالتبعي���ة واخلنوع 

بأهمية التعايش، وهو قد استمرأ حياة الذلة؟

وف���وق ه���ذا كله خط���ر آخ���ر لتل���ك اخلطاب���ات الضبابية 
يَّ���ة، أال وه���و خدم���ة أع���داء األم���ة، الذي���ن متكن���وا  الُعمِّ
-بفع���ل اآلل���ة اإلعالمي���ة- م���ن جتي���ر تل���ك املصطلح���ات 
اجململ���ة ال���ي ين���ادي به���ا ه���ؤالء إىل مع���اٍن غ���ر مقبول���ة 

شرًعا، بل وال عقاًل.

من مظاهر الوالء احملرم:
د بع���ض الباحثني مظاه���ر لل���والء احمل���رم)5(، فذكر  ع���دَّ

من مظاهر املواالة الكفرية:
م���ع  لصحبته���م  اختي���اًرا  الكف���ار  بب���الد  اإلقام���ة   -  1
الرض���ا مب���ا ه���م علي���ه م���ن الدي���ن، أو م���ع القي���ام مب���دح 

دينهم، وإرضائهم بعيب املسلمني.

)5( ينظر حبث الدكتور عبد اهلل بن عبد العزيز اجلرين، مبجلة البحوث 
اإلسالمية، العدد 79، رجب إىل شوال 1427، وعنوانه: الوالء والراء 

وأحكام التعامل مع الكفار واملبتدعة والفساق، ص213-187.

2 - أن يتجن���س املس���لم جبنس���ية دول���ة كاف���رة حت���ارب 
ذل���ك  يف  مب���ا  وأنظمته���ا  بقوانينه���ا  ويلت���زم  املس���لمني، 

التجنيد اإلجباري، وحماربة املسلمني وحنو ذلك.
يف  به���م  يتش���به  ب���أن  بالكف���ار،  املطل���ق  التش���به   -  3
أعماهل���م، فيلب���س لباس���هم، ويقلده���م يف هيئ���ة الش���عر 
عل���ى  معه���م  وي���رتدد  معه���م،  ويس���كن  ذل���ك،  وغ���ر 

كنائسهم، وحيضر أعيادهم.
4 - أن يتش���به به���م يف أم���ر يوج���ب اخل���روج م���ن دي���ن 
اإلس���الم، كأن يلب���س الصلي���ب ت���رًكا ب���ه مع علم���ه بأنه 
ش���عار للنص���ارى، وأنه���م يش���رون بلبس���ه إىل عقيدته���م 

الباطلة يف عيسى عليه السالم.
ي���زور كنائس���هم معتق���ًدا أن زيارته���ا قرب���ة إىل  5 - أن 

اهلل تعاىل.
6 - الدعوة إىل وحدة األديان، أو التقريب بينها.

7 - م���واالة الكف���ار بإعانته���م عل���ى املس���لمني؛ حمب���ة 
هلم ورغبة يف ظهورهم على املسلمني.

وعد من املواالة احملرمة غري الكفرية:
1- إعان���ة الكف���ار عل���ى املس���لمني ملصلح���ة ش���خصية، 
أو خوًف���ا، أو لع���داوة دنيوي���ة بينه وب���ني َمن يقاتل���ه الكفار 

من املسلمني.
2- حمبة الكفار واختاذهم أصدقاء.

3- االستيطان الدائم يف بالد الكفار.

4- السفر إىل بالد الكفر لغر حاجة.
كعي���د  الديني���ة،  أعياده���م  يف  الكف���ار  مش���اركة   -5

رأس السنة امليالدية.
6- التش���به به���م فيم���ا ه���و خ���اص به���م مم���ا يتمي���ز ب���ه 

الكفار عن املسلمني.
7- تركه���م يظهرون ش���عائر دينه���م من عب���ادات وأعياد 
كنائ���س  يبن���ون  تركه���م  أو  املس���لمني،  ب���ني  وحنوهم���ا 
أو معاب���د هل���م يف ب���الد املس���لمني، أو تركه���م يظه���رون 

املعاصي بني املسلمني.
8- اختاذهم بطانة.

9- السكن مع الكافر.

وه���ذه املظاه���ر لعل بعضه���ا فيه ن���زاع: فمن أه���ل العلم 
م���ن َعدَّ بع���ض م���ا ُنقل هن���ا م���ن أقس���ام امل���واالة الكفرية 
ملصلح���ة  املس���لمني  عل���ى  بإعانته���م  الكف���ار  كم���واالة 
ش���خصية، أو خوًف���ا، أو لع���داوة دنيوي���ة بين���ه وب���ني َم���ْن 
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يقاتل���ه الكف���ار، وه���ذا الق���ول ال يبع���د، وللخ���الف في���ه 
اعتب���ار، وه���و ظاه���ر إط���الق كث���ر من أه���ل العل���م)6(، 
وتركه���م التقيي���د يقض���ي بش���مول احلك���م صورتي���ه، وأيًّا 
م���ا كان فالن���زاع يف دالل���ة األدل���ة عليه مش���هور، والواجب 
التحذي���ر من���ه؛ إذ االتف���اق حاص���ل عل���ى حترمي���ه وع���دم 

تهوين شأنه، فخطره يدور بني الكفر والكبرة. 

ث���م إن ه���ؤالء الذي���ن يوالون من أم���ر اهلل بال���راءة منه قد 
جيتم���ع هلم مع ه���ذا الذن���ب ذنٌب آخ���ر، وه���و التقصر يف 

مواالة من أمر اهلل بتوليهم من املؤمنني.

 ومن مظاهر هذا التقصري:
- التقص���ر يف حمب���ة املؤمن���ني يف مجي���ع البل���دان  واألزمان، 
بينه���م العتب���ارات أخ���رى غ���ر معت���رة يف  والتفضي���ل 

الشريعة.
إذا  منه���م،  واملس���تضعفني  املظلوم���ني  نص���رة  التقص���ر يف   -

ُظلموا أو اعُتدي عليهم.
مس���اعدة  يف  التقص���ر   -
حمتاجه���م، وإغاث���ة ملهوفهم، 
وإكس���اب  َكّله���م،  ومح���ل 

معدومهم.
- التقص���ر يف الت���أمل ملصابه���م، 
وكأنه���م  هل���م،  والتداع���ي 
جس���د  م���ن  قطع���ة  ليس���وا 

األمة الواحد.

العلم  د بعض أه���ل  وقد ع���دَّ
بع���ض مظاه���ر ال���والء الثابتة يف 
ومجيعه���ا  والس���نة،  الكت���اب 
ل���و تأملتها وج���دَت تقصر أهل 
منه���ا،  ال���راءة  يف  التقص���ر 

فمنها)7(:
- اهلج���رة إىل ب���الد املس���لمني 

وهجر بالد الكافرين.

)6( انظر على سبيل املثال: الدرر السنية يف األجوبة النجدية )326/8(، 
وجمموعة الرسائل واملسائل )53/3(، وجمموع فتاوى ومقاالت متنوعة 

للشيخ عبد العزيز بن باز )268/1(، وفتوى اللجنة الدائمة برقم 6901 
.)72/2(

)7( ملخصة من حبث بعنوان الوالء والراء يف اإلسالم للشيخ صاحل بن 
فوزان بن عبد اهلل الفوزان، نشر يف جملة البحوث اإلسالمية، العدد 

25، إصدار رجب إىل شوال لعام 1409، من ص121-125، وقد بسط 
الكالم فيها باألدلة فلراجع.

-  مناص���رة املس���لمني ومعاونته���م بالنف���س واملال واللس���ان 
فيما حيتاجون إليه يف دينهم ودنياهم.
-  التأمل ألملهم، والسرور بسرورهم. 

غش���هم  وع���دم  هل���م،  اخل���ر  وحمب���ة  هل���م،  النص���ح    -
وخديعتهم.

-  احرتامهم وتوقرهم واجتناب تنقصهم وعيبهم. 
-  أن يكون معهم يف حال العسر واليسر والشدة والرخاء.
-  زيارتهم، وحمبة االلتقاء بهم، واالجتماع معهم.

-  اح���رتام حقوقهم، ف���ال يبيع على بيعهم، وال يس���وم على 
َس���ْومهم، وال خيط���ب عل���ى ِخطبته���م، وال يتع���رض ملا 

سبقوا إليه من املباحات.
- الرفق بضعفائهم.

- الدعاء واالستغفار هلم.
وه���ذه املذك���ورة بع���ض املظاه���ر، ولعل مجل���ة احلقوق 
العام���ة ال���ي أوجبتها الش���ريعة إزاء املس���لمني أو ندبت إليها 
مرّده���ا إىل ال���والء، وفعُله���ا م���ن مقتضيات���ه، والتقصر يف 

كل ذلك دركات.

الغــــاة املْفِرطون  وأمــــا 
يف الرباءة من الكافرين، 
املقصرون يف والء املؤمنني 

أو بعضهم:
ب���ه  خ���رج  م���ن  فمنه���م 
األم���ة،  تكف���ر  إىل  احل���د 
م���ن  أوليائه���ا  ومع���اداة 
وم���ن  العلم���اء،  س���ادات 
الدماء  م���ن س���فك  الغ���الة 
احملرم���ة، وأزه���ق األنف���س 
املعصوم���ة، ومنه���م من مل 
ذم���ة،  للمعاهدي���ن  يعت���ر 
وال للمس���تأمنني َأَمَن���ة، وال 
وال  عصم���ة،  للمواَدِع���ني 
لدم���اء الرس���ل قيم���ة، ب���ل رمب���ا رأى بعضه���م الدني���ا دار 
ح���رب، كما ق���ال القاضي ش���ريك ع���ن اخل���وارج)8(، فال 
ت���راه ي���رى فارًق���ا ب���ني اإلقام���ة يف ب���الد الكافري���ن، وب���ني 
���َر هل���ا، وكل ذل���ك  اهلج���رة إىل دي���ار اإلس���الم ال���ي َتَنكَّ

)8( ينظر املغي )168/10(.
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بش���بهات واهي���ات رمب���ا مل يك���ن بعضه���ا أكث���ر اش���تباًها 
م���ن ش���بهات بع���ض املقصري���ن يف ال���راءة م���ن الكافرين، 
م���ن  أكث���ر  الش���رع  لب���اس  ُيلِبس���ونها  ه���ؤالء  كان  وإن 
أولئ���ك؛ ألن عاّمته���م حم���ّب للدين، له ب���ه م���ن العناية ما 
لي���س ل���ألول، وألن الطري���ق الوع���ر حيت���اج إىل كث���ر من 

اإلقناع والتسويغ ألجل ركوبه.

يف  فيقص���ر  الس���يئتني؛  ب���ني  جيم���ع  م���ن  الن���اس  وم���ن 
ال���راءة م���ن بع���ض أع���داء اهلل، ويتج���اوز يف ال���راءة م���ن 

بعضهم، أو من بعض من هلم حق الوالية.

ف���ال يبال���ي يف إقامت���ه بدي���ار الكافري���ن مث���اًل، وكذل���ك 
ال يبال���ي يف االس���تعانة به���م، أو تأليبه���م عل���ى م���ن ثب���ت 
ل���ه اس���م اإلس���الم، أو ال يبال���ي يف التحري���ض عل���ى قتل 

املستأمنني واملعاهدين منهم.

وبع���ض ه���ؤالء قد يك���ون مضط���ًرا يف إقامته ب���ني ظهراني 
املش���ركني، مع���ذوًرا فيه���ا، لكن���ه غ���ر مع���ذور يف تأليب���ه 

على املسلمني، بل هو بذلك على خطر عظيم.

تغري الواقع وأثره على الوالء والرباء:
م���ن املق���رر عن���د أه���ل العل���م أن ال���راء يش���مل ثالث���ة 

زب ڻ ۀ ۀ  ق���ول اهلل تع���اىل:  أم���ور، منصوص���ة يف 
ۓ  ے   ے    ھ  ھ  ھ  ھ  ہ   ہ  ہ  ہ 
ۈ  ۈ   ۆ  ۆ     ۇ    ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ې    ې  ې       ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 
ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

ۈئ ېئ ېئ ېئرب ]املمتحنة:4[. 
ف���األول: الترؤ م���ن الكافرين ومم���ا يعبدون���ه؛ اعتقاًدا، 

وقواًل وعماًل.
والثاني: الكفر بهم؛ اعتقاًدا وقواًل وعماًل.

والثال���ث: إظه���ار الع���داوة وإعالنه���ا أبًدا حت���ى يؤمنوا 
باهلل وحده)9(.

والنهي عن م���واالة الكفار »يدل على وج���وب الراءة من 
الكفار، والعداوة هلم؛ ألن الوالية ضد العداوة«)10(. 

قال ش���يخ اإلس���الم: »وهذا البغ���ض والع���داوة والراءة 

)9( ينظر يف هذا املعنى أضواء البيان يف تفسر القرآن بالقرآن حملمد األمني 
الشنقيطي، تفسر اآلية )93/8(، والكالم للشيخ عطية –رمحه اهلل- 

ضمن تتمته املرفقة باألضواء.
)10( أحكام القرآن للجصاص )99/4(.

مم���ا ُيعب���د م���ن دون اهلل، ومن عابدي���ه، هي أم���ور موجودة 
يف القل���ب، وعلى اللس���ان، واجل���وارح، كم���ا أن حب اهلل 
ومواالت���ه وم���واالة أوليائه أم���ور موج���ودة يف القلب وعلى 

اللسان واجلوارح«)11(. 

وه���ذا كل���ه ال ينف���ي أن أص���ل ال���والء وال���راء الباع���ث 
ل���ه عم���ُل القل���ب، غ���ر أن عم���ل القل���ب مس���تلزم لعمل 
اجل���وارح، وانتفاء الالزم ي���دل على انتفاء املل���زوم، إاّل مع 
ع���دم الق���درة أو قي���ام ع���ذر مقت���ٍض للرتك.وكذل���ك مت���ى 

وجد ما يناقض امللزوم دل ذلك على انتفاء امللزوم.

ق���ال ش���يخ اإلس���الم اب���ن تيمي���ة: »ع���دم الفع���ل ت���ارة 
م���ن احملب���ة واإلرادة ولوازمهم���ا،  لع���دم مقتضي���ه  يك���ون 
والكراه���ة  البغ���ض  م���ن  مانع���ه  لوج���ود  يك���ون  وق���د 

وغرهما«)12(.

و»م���ا كان يف القل���ب فال ب���د أن يظه���ر موجُب���ه وُمقَتضاه 
عل���ى اجل���وارح، وإذا مل يعم���ل مبوجِبه ومقتض���اه دل على 
عدم���ه أو ضعف���ه)13(، وهل���ذا كان���ت األعم���ال الظاه���رة 

من موجب إميان القلب ومقتضاه«)14(.

»وهل���ذا ينف���ى اهلل اإلمي���ان عم���ن انتف���ت عن���ه لوازم���ه، 
ف���إن انتفاء ال���الزم يقتض���ي انتفاء املل���زوم، كقول���ه تعاىل: 

ۀ      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  زب 
ۀ ہ ہ رب ]املائ���دة: 81[، وقوله: زبٱ ٻ 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ   پ  ٻ  ٻ  ٻ 
والباط���ن  فالظاه���ر  وحنوه���ا   ،]22 ]اجملادل���ة:  رب  ڀ 
متالزم���ان، ال يك���ون الظاه���ر مس���تقيًما إال م���ع اس���تقامة 
يس���تقيم  أن  ب���د  ف���ال  الباط���ن  اس���تقام  وإذا  الباط���ن، 
وس���لم:  علي���ه  اهلل  الن���ي صل���ى  ق���ال  وهل���ذا  الظاه���ر، 
)أال إن يف اجلس���د مضغ���ة إذا صلح���ت صل���ح هل���ا س���ائر 
اجلس���د، وإذا فس���دت فس���د هل���ا س���ائر اجلس���د، أال وهي 
القل���ب)15(( «)16(، وقوهل���م: ال يك���ون الظاهر مس���تقيًما 
إاّل م���ع اس���تقامة الباط���ن، مراده���م ب���ه الص���الح احلقيقي 
أم���ا  الص���وري،  الص���الح  ال  واحلض���رات  اخلل���وات  يف 
الص���الح الص���وري ال���ذي يش���هده امل���رء فيثب���ت ب���ه حكم 

)11( ينظر جمموع ابن قاسم )280/14(.
)12( قاعدة يف احملبة ص7.

)13( املراد أن عدم الكل لعدم املوجب، والنقص للنقص.
)14( جمموع الفتاوى )644/7(.

)15( حديث النعمان بن بشر، متفق عليه، البخاري )28/1( رقم )52(، 
ومسلم )1219/3( رقم )1599(.

)16( جمموع الفتاوى )272/18(.
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الصورة يف الظاهر فقط.

وإذا تق���رر ه���ذا ف���إن »م���ن املمتن���ع أن حي���ب اإلنس���ان 
غ���ره حبًّا جازًم���ا، وهو ق���ادر على مواصلت���ه، وال حيصل 
من���ه حرك���ة ظاه���رة إىل ذل���ك« )17(، وم���ن املس���تحيل أن 
يبغ���ض غ���ره بغًض���ا جازًم���ا، وهو ق���ادر على إب���داء ذلك 
ول���و مبفارقت���ه، ث���م ال حيص���ل منه ش���يء من ذل���ك، »وال 
يلتف���ت إىل جدل���ّي ال حظَّ له م���ن أعمال القل���وب، بل قلبه 
كاحلج���ر أو أقس���ى يق���ول: وما املان���ع! وما وج���ه اإلحالة؟ 
ول���و فرض ذل���ك واقًع���ا مل يلزم منه حم���ال لذات���ه. فدع هذا 

القلب املفتون جبدله وجهله«)18(.

وم���ن هن���ا ُيعل���م أن غي���اب مظاهر ال���والء ولوازم���ه، أو 
ال���راء ولوازم���ه، ال يك���ون إاّل لقي���ام مان���ع معت���ر، وإاّل 
فه���و دلي���ل عل���ى انتفاء أص���ل ال���والء والراء، وم���ن نقص 
ضع���ف بقدر م���ا نقص، وهل���ذا قال الش���يخ حممد ب���ن عبد 
الوه���اب: »ف���إذا عرفت هذه عرفت أن اإلنس���ان ال يس���تقيم 
���د اهلل وت���رك الش���رك، إاّل بع���داوة  ل���ه إس���الم، ول���و وحَّ
والبغ���ض«)19(،  بالع���داوة  هل���م  والتصري���ح  املش���ركني، 
وال يقتض���ي ه���ذا التقطي���َب ل���كل مش���رك حيثم���ا رآه، بل 
وال يقتض���ي ت���رَك ال���ر والقس���ط مع غ���ر احلرب���ي، ولكن 
الغ���رض أن تك���ون الع���داوة الدينية معروفة، غر مس���تورة، 

وهذا جيوز اجتماعه مع العدل واإلحسان)20(. 

 وق���د أس���قط اهلل ف���رض إب���داء الع���داوة على م���ن تعذر 
علي���ه إبداؤه���ا خل���وٍف مان���ع، قال اب���ن جرير رمح���ه اهلل، 
]آل  رب  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ    زب  تع���اىل:  اهلل  ق���ول  يف 
عم���ران: 28[: »إال أن تكون���وا يف س���لطانهم فتخافوه���م 
بألس���نتكم،  الوالي���ة  هل���م  فُتظه���روا  أنفس���كم،  عل���ى 
وُتضم���روا هل���م العداوة، وال تش���ايعوهم على م���ا هم عليه 
م���ن الكف���ر، وال تعينوهم على مس���لم بفع���ل«)21(، وهذا 
يب���ني أن واق���ع أه���ل اإلس���الم ق���د يك���ون ل���ه أث���ره عل���ى 
بع���ض مظاه���ر ال���والء وال���راء ولوازمهما، فتخب���و يف حال 

)17( جمموع الفتاوى )553/7(.
)18( مدارج السالكني )327-326/1(.

)19( املوضوع الثاني من شرح ستة مواضع من السرة، ُتنظر جمموعة 
التوحيد، ص19.

)20( ينظر هذا املعنى مبسوًطا يف مبحث بعنوان: »الوالء والراء بني الغلو 
واجلفاء«، لكاتب هذه األسطر، نشر يف جملة البيان، العدد )233(، 

بتاريخ حمرم-1428ه�- يناير-2007م، ص19-14.
)21( ينظر تفسر آية آل عمران )227/3(.

ضع���ف أه���ل اإلس���الم بع���ض املظاهر، وق���د متن���ع موانع 
من حصول بعض اللوازم.

ولي���س ه���ذا جبدي���د فالناظ���ر يف تاري���خ اإلس���الم جي���د 
أن بع���ض ب���الده قد أت���ى عليها ح���ني من الدهر اس���ُتضعف 
م���ن  ال���راءة  مقتضي���ات  بع���ض  لكت���م  فاضط���روا  أهله���ا 
الكافري���ن، ق���ال الذه���ي يف تاريخ اإلس���الم أثن���اء أحداث 
س���نة س���بع عش���رة وثالمثائ���ة: »وأما نواح���ي مملك���ة الروم 
م���ا ال مزي���د علي���ه،  م���ن اخل���وف والوج���ل  به���ا  ف���كان 
وجن���ح أهل الثغ���ور إىل مالطف���ة النصارى، وب���ذل اإلتاوة 
هل���م، وركن���وا إىل تس���ليم بل���د مسيس���اط وغره���ا. فلل���ه 

األمر«)22(.

وق���د قرر ش���يخ اإلس���الم أن ق���ول اهلل تع���اىل: زب ھ 
ۆ      ۇ  ۇ  ڭ ڭ  ڭ ڭ  ۓ ۓ  ے  ھے 
ۆ ۈ ]آل عم���ران: 113[، إمن���ا ه���ي يف م���ن آمن 
م���ن أه���ل الكت���ب وكت���م إميان���ه ملقت���ٍض اضط���ره كش���أن 
النجاش���ي، وحن���وه من آم���ن بالن���ي صلى اهلل عليه وس���لم 
ومل متكن���ه اهلج���رة، وال العمل ببعض ش���رائع اإلس���الم، 
يعج���ز عن���ه، ويف  م���ا  مب���ا ميكن���ه ويس���قط عن���ه  فيعم���ل 
اخلالي���ة  األم���م  يف  للنجاش���ي  نظائ���ر  ذك���ر  س���ياقها 
فلتنظ���ر)23(، وه���ذا ي���دل عل���ى اعتب���ار الق���وة والعجز يف 

حصول اإلثم أو العذر.

أم���ا أصل ال���والء وال���راء ال���ذي ه���و عمل القل���ب جتاه 
املؤم���ن والكاف���ر ف���ال مدخ���ل لتأث���ر تغ���ر واقع املس���لمني 

قوة وضعًفا على بقائه.

ف���ال تس���وغ ن���وازل الواق���ع تغيًرا ألص���ل ال���والء والراء 
ال���ذي يف القلب، فإذا من���ع تأثُر الواقع بعَض ل���وازم الوالء 
وال���راء، أو حج���ب بع���َض مظاه���ره، وصح عم���ُل القلب 

لزم ظهوُر مقتضاه فور زوال املانع، وتوفر القدرة.

وق���د يك���ون للواقع أث���ر يف تنمي���ة ال���والء أو ال���راء جتاه 
ش���خص أو جه���ة ما، فيزي���د الوالء مل���ن يقوم بأم���ر الدين، 
كنص���ر الس���نة وال���ذب عنه���ا، وك���ذا ال���راء مم���ن حي���ارب 
مض���ى  وق���د  الصاحل���ني.  اهلل  عب���اد  ويع���ادي  املؤمن���ني، 
���ر املقص���رون فيها،  ذك���ر بع���ض مظاه���ر ال���والء ال���ي قصَّ

)22( تاريخ اإلسالم للذهي )386/23(.
)23( ينظر املعنى بتمامه يف اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح )201/2( 

وما بعدها.
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وبع���ض مظاه���ر امل���واالة احملرمة، وأث���ر الواقع عليه���ا جلّي 
ملن تأملها.

وق����د يؤث����ر الواق����ع كذل����ك يف ط����رق التعب����ر ع����ن ال����والء 
وس����ائل  ل����ه  فُتس����تحدث  وال����راء، 
إب����داء  طريقه����ا  ع����ن  ميك����ن  جدي����دة، 
املؤمن����ني، والراءة  ال����والء جت����اه  بع����ض 
كالتصوي����ت  الكافري����ن،  م����ن 
ع����ر  واإلب����راق، واإلع����الم واإلع����الن 
املختلف����ة  املس����تحدثة  اإلع����الم  وس����ائل 
والواج����ب  املتنوع����ة،  براجمه����ا 
العص����ر يف  م����ن مس����تجدات  االس����تفادة 

واق����ع  يف  وتطبيق����ه  عن����ه  والتعب����ر  وال����راء،  ال����والء  تقري����ر 
الناس.

بتقري���ر  س���يًئا  أث���ًرا  ومس���تجداته  الواق���ع  يؤث���ر  وق���د 
مفاهي���م جدي���دة تك���ون معق���د والء وب���راء ال ينبغ���ي أن 

تكون مبعقد.

فهـــذه أربع قضايـــا ينبغـــي أن ُتراعـــى يف تغري 
الواقع وما يتبعه يف شأن الوالء والرباء:

أصل���ه وه���و م���ا يف القل���ب جت���اه املس���لم والكاف���ر، فال 
مدخل حلال االستضعاف يف زواله أو إضعافه.

ب���ل قد يك���ون لتغ���ر الواقع أثر يف زي���ادة ال���والء أو الراء 
قواًل واعتقاًدا وعماًل جتاه جهة أو شخص.

وق���د يؤث���ر تغ���ر الواق���ع يف اس���تحداث ط���رق جدي���دة 
للتعبر عن الوالء والراء.

بإح���داث  أث���ًرا س���يًئا  الواق���ع  تغ���ر  يؤث���ر  ق���د  وأخ���ًرا 
مفاهي���م جدي���دة ُيَن���اط بها ال���والء وال���راء، وه���ي تنقض 

عروته يف احلقيقة.

من أثر الواقع املعاصر يف إحداث بواعث جديدة 
للوالء أو الرباء:

قب���ل الش���روع يف ذك���ر بع���ض املفاهي���م املعاص���رة ال���ي 
أصب���ح ُين���اط ال���والء وال���راء به���ا حيس���ن التذك���ر مبا جيب 

أن يناط به عقد الوالء والراء.

مناط الوالء والرباء:
»حقيق���ة التوحي���د أن ال حُيَ���بَّ إال اهلل، وحُيَ���بَّ م���ا حيب���ه 

م���ن ع���ادى أولي���اء اهلل، وأح���ب 
يف  صادًق���ا  يك���ن  مل  اهلل  أع���داء 
حب���ه ل���رب العامل���ني، وال يف إميان���ه 

باهلل العظيم.

هلل«)24(،  إال  يبغ���ض  وال  هلل،  إال  حي���ب  ف���ال  هلل،  اهلل 
و»حتقي���ق الش���هادة بالتوحي���د يقتض���ي أن ال حي���ب إال هلل، 
وال يبغ���ض إال هلل، وال يوال���ي إال هلل، وال يع���ادي إال هلل، 
وأن حي���ب م���ا حيب���ه اهلل، ويبغ���ض م���ا أبغض���ه، ويأم���ر مبا 
أم���ر اهلل ب���ه، وينه���ى عما نه���ى اهلل عنه، 
وإن���ك ال ترج���و إال اهلل، وال خت���اف إال 
اهلل، وال تس���أل إال اهلل، وه���ذا)25( مل���ة 
إبراهي���م، وه���ذا اإلس���الم ال���ذي بع���ث 
اهلل به مجي���ع املرس���لني«)26(، وفرع عن 

هذا حب أوليائه، وبغض أعدائه.

ٻ  ٻ  ٱ  تع���اىل:زب  اهلل  ق���ال 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ   پ  ٻ  ٻ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ 
ڇڍ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ 
وق���ال:    ،]22 رب]اجملادل���ة:  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ      ڍ 

ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  زب 
حج             يث    ىث  مث  يتجث  ىت  مت   خت  حت  جت  يب 

مج رب  ]املائدة: 57[.

فم���ن ع���ادى أولي���اء اهلل، وأح���ب أع���داء اهلل مل يك���ن 
ب���اهلل  إميان���ه  يف  وال  العامل���ني،  ل���رب  حب���ه  يف  صادًق���ا 
العظي���م، ول���و ادع���ى احملب���ة والتعظي���م، ق���ال اب���ن القيم 

رمحه اهلل:
َلو َكاَن ُحبُُّهُم ألج�ِل اهلل َما

َعاَدوا أِحبَّ�َتُه َعَلى اإِلي�َماِن    
َفإذا ادََّعيَت َلُه احمَلَبََّة َمع ِخاَل

             ِفَك َما حُيِبُّ َفأنَت ُذو ُبهَتاِن
ِعي     أحُتِبُّ أعَداَء احَلِبيِب َوَتدَّ

              ُح�بًّا َلُه َم�ا َذاَك يِف إمَكاِن
َوَكَذا ُتَعاِدي َجاِهًدا أحَباَبُه!      

يَطاِن؟!            أيَن احمَلَ�بَُّة َيا أَخا الشَّ

ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  زب 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 

)24( جمموع فتاوى شيخ اإلسالم )465/10(.
)25( كذا يف املطبوع، ولعل املراد هذا املذكور.

)26( جمموع فتاوى ابن قاسم )337/8(.
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]املائدة: 81-80[.

ويف مقاب���ل النه���ي ع���ن م���واالة أع���داء اهلل ت���وارد األمر 
مب���واالة عب���اد اهلل، كما قال تع���اىل:زب ې ې ې ى 
ۆئ  ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 
رب   ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 

]املائ���دة: 55-56[ ، وقال: زب ک گ گ 
گ گرب ]التوبة: 71[، وقال:  زبۈ ٴۇ ۋ     

ۋ ۅ ۅ رب ]احلجرات: 10[.

ب���أن  تقض���ي  كث���رة،  املعني���ني  يف  واألخب���ار  واآلي���ات 
وبغض���ه  حب���ه  يك���ون  أن  مس���لم  كل  عل���ى  »الواج���ب 
ومواالت���ه ومعادات���ه تابًع���ا ألم���ر اهلل ورس���وله، فيح���ب ما 
أحب���ه اهلل ورس���وله، ويبغ���ض م���ا أبغض���ه اهلل ورس���وله، 
ويوال���ي م���ن يوال���ي اهلل ورس���وله، ويعادي من يع���ادي اهلل 
ورس���وله، وم���ن كان في���ه م���ا ُي���واىَل علي���ه من حس���نات، 
وم���ا ُيع���اَدى علي���ه م���ن س���يئات، ُعوم���ل مبوج���ب ذل���ك 
كُفّس���اق أهل املل���ة؛ إذ هم مس���تحقون للث���واب والعقاب، 
وامل���واالة واملع���اداة، واحل���ب والبغ���ض، حبس���ب م���ا فيهم 

من الر والفجور«)27(.

وه���ذا األصل جي���ب أن ُيس���تصحب يف مجي���ع العالقات 
اإلنس���انية الي تق���وم بني املس���لمني بعضهم م���ع بعض، أو 

بني املسلمني وغرهم.

إذا تق���رر ه���ذا فإن مث���ة بواعث معاص���رة لل���والء أو الراء 
حتت���اج إىل نظ���ر ومراجع���ة؛ إذ لي���س ألح���د أن ُيني���ط عقد 
ال���والء وال���راء عل���ى غ���ر م���ا أناط���ه اهلل ب���ه، وم���ن ذلك 
أال يعل���ق م���ا يس���تحقه أخ���وه املس���لم م���ن مظاه���ر الوالء 
رأي،  أو  ش���خص  أو  مجاع���ة  إىل  بانتم���اء  ومقتضيات���ه 
إىل  يدع���و  ش���خًصا  لألم���ة  ينص���ب  أن  ألح���د  »لي���س  إذ 
طريقت���ه، ويوال���ي عليه���ا ويع���ادي غ���ر الن���ي صل���ى اهلل 
علي���ه وس���لم، وم���ا اجتمع���ت علي���ه األم���ة، بل ه���ذا من 
فع���ل أهل الب���دع الذي���ن ينصب���ون هل���م ش���خًصا أو كالًما 
يفرق���ون ب���ه بني األم���ة، يوالون عل���ى ذلك ال���كالم أو تلك 

النسبة ويعادون«)28(.

)27( الفتاوى املصرية، لشيخ اإلسالم ابن تيمية، )468/3(.
)28( درء تعارض العقل والنقل لشيخ اإلسالم )149/1(.

وكذل���ك ال جي���وز أن يوال���ي امل���رُء عل���ى أق���وال مل يظهر 
أن اهلل تع���اىل حيُبه���ا ويرضاه���ا، وم���ع ذل���ك »جت���د قوًم���ا 
كثري���ن حيب���ون قوًم���ا ويبغض���ون قوًم���ا ألج���ل أه���واء ال 
يعرف���ون معناه���ا وال دليله���ا، بل يوال���ون عل���ى إطالقها أو 
يع���ادون من غ���ر أن تكون منقول���ة نقاًل صحيًح���ا عن الني 
صل���ى اهلل عليه وس���لم وس���لف األمة، ومن غ���ر أن يكونوا 
ه���م يعقل���ون معناه���ا، وال يعرف���ون الزمه���ا ومقتضاه���ا، 
وَس���َبُب ه���ذا إط���الُق أق���واٍل ليس���ت منصوص���ة، وجْعُلها 

مذاهب ُيدعى إليها وُيواىَل وُيعاَدى عليها«)29(.

وتأم���ل واق���ع املس���لمني الي���وم جت���د بعضه���م ق���د أن���اط 
ع���روة ال���والء بأش���خاص غ���ر معصوم���ة، وآراء قصاراه���ا 
أن تك���ون اجتهادي���ة ال ينبغ���ي أن ُيع���اَدى وُي���واىَل عليه���ا، 
وه���ذا ال���داء موج���ود يف آحاد املس���لمني غ���ر املنتس���بني ويف 
املنتم���ني إىل مجاع���ات إس���المية، أو مؤسس���ات دعوي���ة، 
فك���م من منت���م جع���ل مجاعت���ه أو حزب���ه أو حركت���ه أصاًل 
يوال���ي علي���ه ويع���ادي، والواج���ب أن يك���ون معق���د الوالء 
ب���ه.  املختلف���ة  ال���والءات  ُتضب���ط  وأن  اهلل،  ش���رَع  وال���راء 
فم���ا يس���مى بال���والء احلرك���ي –عل���ى س���بيل املث���ال- جيب 
كان  وإاّل  الش���رعي،  وال���راء  بال���والء  وُيضَب���ط  ُيقي���د  أن 
والًء جاهليًّ���ا مرفوًض���ا، فالواج���ب أال يق���دم والء حرك���ي 
عل���ى والء ش���رعي، أو يس���قط ألجل ال���والء احلرك���ي براء 
كاف���ًرا  يوال���ي  أن  أب���ًدا  يس���وغ  ف���ال  تع���اىل،  اهلل  فرض���ه 
لكون���ه منضوًي���ا حت���ت ل���واء احلرك���ة، ويقص���ي مؤمًن���ا تقيًّا 
لكون���ه غر منت���ٍم هلا، ب���ل ال يس���وغ أن يقدم مؤمًن���ا فاضاًل 
أكم���ل  كان  -إذا  املؤمن���ني  م���ن  غ���ره  عل���ى  حزب���ه،  م���ن 
طاع���ة هلل ورس���وله- فيم���ا جيب من ال���والء، فال يق���دم على 
الع���امل ال���ورع التقي -فيم���ا ينبغي ل���ه من مقتضي���ات الوالء 
ومظاه���ره- أح���ًدا م���ن آح���اد مجاعت���ه جمل���رد انتم���اء ه���ذا 
وُبْع���د ذاك، ملص���احل متوهم���ة رمب���ا ألبس���ها بعضه���م لب���اس 
الش���ريعة فزع���م أن ه���ذا ه���و مقتض���ى املصلحة الش���رعية، 

وأن الوالء الشرعي ال يتعارض مع صنيعه.

م���ن  م���ا حيب���ه اهلل هلل  »فمحب���ة  ق���ال ش���يخ اإلس���الم: 
األعي���ان واألعم���ال م���ن مت���ام حمب���ة اهلل، وه���و احل���ب يف 
معرف���ة  يف  يغل���ط  الن���اس  م���ن  كث���ر  كان  وإن  وهلل،  اهلل 
كث���ر م���ن ذل���ك أو وج���وده، فيظ���ن يف أن���واع م���ن احملب���ة 
احملب���ة هلل  أنه���ا حمب���ة هلل، وال تك���ون هلل، ويظ���ن وج���ود 
يف أم���ور، وال تك���ون احملب���ة هلل موج���ودة، ب���ل ق���د ُيعتق���د 

)29( السابق.
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وج���ود احملب���ة هلل وتك���ون معدوم���ة، وق���د يعتق���د يف بعض 
احلب أنه هلل وال يكون هلل«)30(.

ولع���ل التج���رد يف هذا الش���أن ش���اق عزي���ز، ال يطيقه إاّل 
مؤم���ن كام���ل اإلمي���ان، وهل���ذا كان أوث���ق ع���رى اإلمي���ان 
أح���ب  م���ن  وكان  اهلل)31(،  يف  والبغ���ض  اهلل  يف  احل���ب 
اس���تكمل  فق���د  هلل  ومن���ع  هلل  وأعط���ى  هلل  وأبغ���ض  هلل 
اإلمي���ان)32(. ف���� »العب���د جمب���ول عل���ى ح���ب م���ا يالئم���ه، 
وبغ���ض م���ا ينافي���ه، ف���إن مل يش���هد م���ا يتص���ف ب���ه الرب 
س���بحانه م���ن احلب والبغ���ض والرض���ا والس���خط، فيحب 
م���ا حيب���ه اهلل، ويبغ���ض م���ا يبغض���ه، ويرضى م���ا يرضاه، 
نفس���ه،  باعتب���ار  ف���رق  وإال  اهلل،  يس���خطه  م���ا  ويس���خط 
فيح���ب ويبغ���ض جمل���رد ذوق���ه ووج���ده وحب���ه وبغضه، ال 
احلقيق���ة  ه���ذه  ف���إن  ونهي���ه،  وأم���ره  وبغض���ه  اهلل  حب���ب 

ختالف الشريعة«)33(.

مـــن البواعـــث العصريـــة للـــوالء والـــرباء على 
الصعيد الدولي: 

أن  جي���ب  أص���ل  الش���رعي  وال���راء  ال���والء  أن  س���بق 
ُيس���تصحب يف مجي���ع العالق���ات اإلنس���انية ال���ي تقوم بني 
املس���لمني بعضهم م���ع بع���ض، أو بني املس���لمني وغرهم، 
ب���ل مع غر اإلنس���ان، فهذا أح���ٌد جبٌل قال في���ه الني صلى 
اهلل علي���ه وس���لم: »حيبن���ا وحنب���ه«)34(، وتل���ك مكة أحب 
وهك���ذا  إلين���ا،  البق���اع  أح���ب  فه���ي  اهلل)35(  إىل  البق���اع 

حنب كل ما جاء الشرع حببه. 

والقومي��ة،  واإلقليمي��ة،  الدولي��ة،  فالعالق��ات 

والوطني��ة، كلها يجب أن تُع��رض على ما أمر اهلل به 

من والء أو براء.

وه���ي ثالث���ة أقس���ام: قس���م م���ن تل���ك العالق���ات مبعثه 

)30( قاعدة يف احملبة لشيخ اإلسالم ص70.
)31( أثر مشهور سبق خترجيه.

)32( روي هذا املعنى مرفوًعا من حديث أبي أمامة كما يف سنن أبي داود 
)632/2( رقم )4681(، وصححه األلباني يف صحيح أبي داود، ورواه 

احلاكم يف مستدركه من حديث معاذ بن أنس اجلهي )178/2( 
رقم )2694(، وقال: صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه، ووافقه 

الذهي.
)33( الرد على البكري لشيخ اإلسالم )764/2(.

)34( خرجاه يف الصحيحني من حديث أنس وأبي محيد الساعدي، ينظر 
البخاري )1059/3( رقم )2763(، ومسلم )1011/2(، وكذلك البخاري 

)539/2( رقم )1411(، ومسلم )1784/4( رقم )1392(.
)35( ثبت هذا يف حديث عبد اهلل بن عدي بن محراء رواه الرتمذي يف جامعه 

722/5 )3925(، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

الطب���ع واجِلِبّل���ة، وقس���م مبعثه املصلح���ة الدنيوية، وقس���م 
مبعثه والء وبراء.

أم���ا م���ا كان ناش���ًئا ع���ن ح���ب ِجِبّل���ي طبع���ي فكمحب���ة 
اإلنس���ان وطن���ه، وه���ذه احملبة ينبغ���ي أن ختض���ع للمصلحة 
فيق���دم م���ا متلي���ه املصلح���ة عليه���ا، واملصلح���ة ينبغ���ي أن 

ختضع للشرع فيحكم فيها.

أم���ا القس���م الثان���ي ال���ذي م���رده إىل املصلح���ة فينبغي أن 
يكون التصرف فيه باألصلح لعموم أهل البلد.

وأم���ا القس���م الثال���ث العالق���ات ال���ي مرده���ا إىل والء 
وب���راء، فالواج���ب أن ُي���واىل املؤم���ن وُيق���رَّب عل���ى ق���در 
إميان���ه، وُيع���ادى الكاف���ر وُيبعَّ���د حبس���ب كف���ره، وتظه���ر 
مقتضي���ات ال���والء ومظاه���ره م���ع املؤمنني حبس���ب إميانهم، 
حبس���ب  الكافري���ن  م���ع  ومظاه���ره  ال���راء  ومقتضي���ات 

حاهلم؛ فاحلربي له أحكامه، واملواَدع له أحكامه.

فالعالق���ات م���ع األم���م الكاف���رة املعاه���دة غ���ر احلربي���ة 
األص���ل فيه���ا ال���راءة منه���م، ال جت���وز مواالته���م، وه���ذا 
ال مين���ع التعام���ل معه���م وفق م���ا تقتضي���ه املصلح���ة، بيًعا 
وش���راًء، ب���ل صدق���ة وإغاثة، م���ن غر م���ال ال���زكاة، بل 
وم���ن ال���زكاة إن كان���ت لتألي���ف القل���وب عل���ى اإلس���الم. 
ف���ال مين���ع كف���ُر غ���ر احلربي���ني ِبرَّه���م والقس���ط معه���م، 
وال���ر والقس���ط يك���ون م���ع كل دول���ة حبس���بها كم���ا ه���و 
أق���رب  الدول���ة  كان���ت  فكلم���ا  األش���خاص،  يف  الش���أن 
واملكاف���أة  ال���ر  م���ن  اس���تحقت  املس���لمني  قضاي���ا  لنص���ر 
م���ا ال يس���تحقه غره���ا، وكل ه���ذا عل���ى م���ا م���ر ال مين���ع 
يق���دم  معروف���ة،  بادي���ة  الديني���ة  الع���داوة  تك���ون  أن  م���ن 

مقتضاها إذا تعارض مع مصلحة دنيوية.

وأم���ا ال���دول احلربية فال���راءة منه���ا واجبة، أم���ا التعامل 
معه���ا فس���ائغ عن���د احلاج���ة م���ا مل يتع���د حد القس���ط، فال 
ب���ّر هل���م، وال إحس���ان متوج���ه إليه���م، وال مين���ع ذلك من 
تب���ادل بع���ض املناف���ع، ومن ذل���ك: اإلذن لبع���ض جتارهم 
حمارب���ة  الدول���ة  ك���ون  مين���ع  وال  باألعش���ار،  االجت���ار  يف 
إب���رام اتفاقي���ات معها تتعلق باألس���رى، أو غره���م وفق ما 

تقتضيه مصلحة املسلمني.

وباجلمل���ة فالعالق���ات م���ع ال���دول الكاف���رة تعت���ر فيه���ا 
للعالق���ات  يك���ون  أن  دون  املص���احل،  وحتق���ق  احلاج���ة 

املبنية على أساس الوالء مدخل.
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وأم���ا العالق���ات م���ع البل���دان املس���لمة فاألص���ل فيها أن 
يك���ون ال���والء ألهل اإلمي���ان والس���نة أعظم من ال���والء ملن 
ه���م دونه���م ديان���ة، ول���و كان���ت املص���احل االقتصادي���ة أو 
القومي���ة أو غرهم���ا مع ه���ؤالء أك���ر، فالواج���ب أن يواىل 
ويق���رب م���ن كان لش���رع اهلل أق���رب، وُيقص���ى وُيبع���د من 

كان عنه أبعد.

فلي���س التعوي���ل فيم���ا جي���ب للدولة م���ن مظاه���ر الوالء 
عل���ى املصلح���ة الدنيوي���ة جم���ردة، ب���ل ال ب���د م���ن اعتب���ار 
الدي���ن، ب���ل ال بد من إلغ���اء اعتب���ار الرواب���ط األخرى غر 
إذا  وحنوهم���ا  القومي���ة  أو  اإلقليمي���ة  كالرواب���ط  الش���رعية 
اقتض���ت تقري���ب م���ن بعَّ���ده اهلل أو تبعي���د م���ن قرَّب���ه اهلل، 
أم���ا إن كان���ت الرواب���ط اإلقليمي���ة رواب���ط مبناه���ا عل���ى 
تقتضيه���ا  املصلح���ة  وكان���ت  الدنيوي���ة،  املص���احل  تب���ادل 
حقًّ���ا، ف���ال ب���أس بها م���ا مل يعق���د ال���والء وال���راء عليها، 
وأيًض���ا قد تس���وغ بع���ض مظاهر ال���والء وتتوج���ه يف بعض 
س���ائغ  اجته���اد  إىل  مرده���ا  كان  إذا  اإلقليمي���ة  العالق���ات 
يف تقدي���ر حق���وق ش���رعية كح���ق اجل���وار مث���اًل، عل���ى أن 

ال حُيَمَّل ما ال حيتمل.

وكذل���ك الش���أن يف الدول���ة الواح���دة، ف���ال ينبغ���ي أن 
ينب���ي مفه���وم ال���والء وال���راء فيه���ا وم���ا يقتضيان���ه عل���ى 

املواطنة، بل يقرب املؤمن التقي، ويَبعَُّد األبعد.

والنظ���ر يف ه���ذه القضاي���ا بع���ني اإلنص���اف م���ع التج���رد 
ع���ن ه���وى التقص���ر أو التج���اوز عزي���ز، والس���يما م���ع 
تعقي���دات الواق���ع، وم���ا يكتنفه م���ن متغ���رات، باإلضافة 
إىل أث���ر واق���ع األمة ق���وة وضعًف���ا، والس���يما يف العالقات 

الدولية واإلقليمية.

مثال ألثر حال األمة قوة وضعًفا على بعض 
مظاهر الوالء والرباء:

تب���ني مم���ا س���بق أن حمب���ة املس���لمني ومواالته���م مفروضة 
كي���ف كان���ت ح���ال املس���لمني، وال���راءة م���ن الكافري���ن 

ومعاداتهم واجبة كيف كانت حال املسلمني.

غ���ر أن بع���ض مقتضيات ال���والء للمؤمنني ق���د ختبو حال 
االس���تضعاف، وبع���ض مقتضي���ات ال���راء م���ن الكافري���ن 

قد ختفى حال الضعف والقلة.

وحب���ث ه���ذا عل���ى س���بيل التفصي���ل يطول، وق���د مضى 

ذك���ر عدد م���ن مظاه���ر ال���والء وال���راء لع���ل التأم���ل فيها 
أو  تقليل���ه  يف  لالس���تضعاف  كان  م���ا  يب���دي  ب���أن  جدي���ر 

إلغائه مدخل أو ال.

يف  بأحده���ا، والس���يما  التمثي���ل  املناس���ب  م���ن  ولع���ل 
ه���ذه اآلون���ة، أال وه���و نص���رة املس���لمني، فق���د م���ر أن 
والكب���رة  الكف���ر  ب���ني  امل���رتددة  امل���واالة  مظاه���ر  م���ن 
إعان���ة الكف���ار عل���ى املس���لمني، وأن م���ن امل���واالة الواجبة 
مناص���رة املس���لمني، ومعاونته���م بالنف���س واملال واللس���ان 

فيما حيتاجون إليه يف دينهم ودنياهم.

نازل���ة  باملس���لمني  نزل���ت  إذا  الواج���ب  ه���ذا  ويتأك���د 
كاف���ر،  ع���دو  دهمه���م  ل���و  كم���ا  ضرورياته���م  تته���دد 
فتج���ب نص���رة املس���لمني لعم���وم األدل���ة اآلم���رة بنص���رة 

املس���لم أخ���اه املس���لم، ولق���ول اهلل تع���اىل: زب ک 
گ گ گ گرب ]التوب���ة: 70[، وقوله تعاىل: 

رب  ېئ  ۈئ    ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  زب 
]املائ���دة: 2[، وقول���ه: زب ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڃ رب ]النس���اء: 141[، »فم���ن ت���رك دف���اع كاف���ر ع���ن 
مؤم���ن تثاق���اًل م���ن غر ع���ذر يس���قط به عن���ه القي���ام، فقد 
ال���ر والتق���وى، وجع���ل للكافري���ن  ت���رك املعاون���ة عل���ى 
س���بياًل عل���ى املؤمن���ني، وق���د نف���ى اهلل تع���اىل أن يك���ون 
ذل���ك م���ن الش���رع، ففعل ذل���ك معصي���ة وتعّد حل���دود اهلل 
تع���اىل، خ���ّرج أب���و داود ع���ن عم���رو بن ش���عيب ع���ن أبيه 
عن ج���ده، قال: ق���ال رس���ول اهلل صلى اهلل عليه وس���لم: 
أدناه���م،  بذمته���م  يس���عى  دماؤه���م،  تتكاف���أ  »املؤمن���ون 
وجي���ر عليه���م أقصاهم، وهم ي���د على من س���واهم«)36(، 
وذل���ك مما ال يع���رف فيه خ���الف،... ومعنى »وه���م يد على 
م���ن س���واهم«، أن عليهم التع���اون على دفع الع���دو إذا نزل 
عل���ى أحد منه���م، فواج���ب عليه���م أن يكونوا ي���ًدا واحدة 

يف ذلك على الكفار«)37(.

ودي���ار املس���لمني املتفرق���ة مبثاب���ة البل���دة الواح���دة، قال 
ش���يخ اإلس���الم: »إذا دخل الع���دو بالد اإلس���الم فال ريب 
أن���ه جي���ب دفعه عل���ى األقرب فاألق���رب؛ إذ بالد اإلس���الم 
كله���ا مبنزل���ة البل���دة الواح���دة، وأن���ه جي���ب النف���ر إليه بال 

)36( السنن )89/2( رقم )2751(، )588/2( رقم )4530(، وصححه األلباني 
يف صحيح أبي داود.

)37( اإلجناد يف أبواب اجلهاد البن املناصف باختصار يسر ص106.
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إذن وال���د وال غري���م«)38(، وإذا كان األم���ر كذل���ك فق���د 
ق���ال اب���ن ح���زم: »اتفق���وا أن���ه إن أمََّنه���م عل���ى أن حياربوا 
ال  باط���ل  ذل���ك  أن  املس���لمون  حياربه���م  وال  املس���لمني، 
ينف���ذ«)39(، وق���د ق���رر الفقه���اء أن كل صل���ح ُيبطل فرض 
اجله���اد العي���ي ال يس���وغ إاّل م���ن ض���رورة ككث���رة الع���دو 

وقلة املسلمني)40(.

جواب شبهة عارضة:
وبع���ض أه���ل العلم أش���كل علي���ه حم���ل العهد ب���ني دولة 
أن���ه مين���ع  املعتدي���ة، فظ���ن  الكف���ر  اإلس���الم وبع���ض دول 
نص���رة املس���تضعفني من املس���لمني املعت���َدى عليه���م، وليس 
وال  فيه���ا  دالل���ة  ال  يذكرونه���ا  ال���ي  واألدل���ة  كذل���ك، 

چ  چ  چ  چ  زب  األنف���ال:  آي���ة  أم���ا  إش���كال، 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ 
ہٌرب)41(  ہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
]األنف���ال: 72[، فف���ي ح���ق م���ن ش���رعت له اهلج���رة ثم مل 
يهاج���ر كم���ا ه���و نصها، س���واء يف ذل���ك من كان���ت اهلجرة 
واجب���ة علي���ه أو مندوب���ة يف حق���ه كش���أن أع���راب املس���لمني 
وحنوه���م)42(، وال تتن���اول اآلي���ة م���ن ال تش���رع ل���ه اهلجرة 
مم���ن أق���ام يف دار إس���الم، ومثله���ا دالل���ة خ���ر أب���ي جندل 
ينب���ذ  أن  ه���ذه  واحل���ال  األوىل  لك���ن  بص���ر)43(،  وأب���ي 
املس���لمون عه���د الكافري���ن؛ حت���ى ال تكون هلم ش���بهة، أو 

ُيؤذنوهم باحلرب إن كانت هلم بها طاقة.

شبهة من جنس آخر:
وبعضه���م ظ���ن أن مقتض���ى مث���ل ه���ذا س���قوط أم���ان 
وأمواهل���م،  دمائه���م  وِح���ّل  الكافري���ن،  م���ن  املس���تأمنني 
وه���ذا غل���ط، فرعاي���ا دول���ة الكف���ر احملارب���ة لغرن���ا م���ن 
املس���لمني يف أرضن���ا، هل���م عهد وأم���ان خ���اص، مبوِجب 
بكفال���ة  مباح���ة  الب���الد ألغ���راض  دخ���ول  هل���م يف  اإلذن 
بع���ض املؤسس���ات أو األف���راد، ف���إن للمس���لمني أن يؤمِّنوا 

)38( الفتاوى الكرى )539/5(.
)39( مراتب اإلمجاع ص122.

)40( ينظر يف هذا املعنى املعيار املعرب للونشريسي )209-207/2(.
)41( ذهب بعض أهل العلم إىل أنها منسوخة بآية التوبة )70(، ويف هذا نظر.

)42( كما يف حديث بريدة بن احلصيب عند مسلم )1356/3( رقم )1731(، 
وانظر كتاب األموال ألبي عبيد القاسم بن سالم، باب فرِض العطاء 

ألهل احلاضر وتفضيلهم على أهل البادية ص291-290.
)43( ُينظر صحيح البخاري 974/2 )2581(.

بع���ض أه���ل احل���رب للمصلح���ة، وعق���د ه���ؤالء حم���رتم 
كعقد أهل الذمة ال يضره نقض غرهم.

ب���ل ل���و مل يك���ن أم���ان املؤم���ن معت���ًرا ل���كان يف ظنه���م 
التأم���ني ش���بهة تدف���ع عنه���م القت���ل، كم���ا ُت���درء احل���دود 

بالشبهات)44(.

أثر االستضعاف على هذا احلكم املقرر:
اس���تنبط أهل العل���م لوجوب النص���رة بالنف���س –واحلال 
فيه���ا  تظه���ر  األدل���ة،  مبقتض���ى  ش���روًطا  ذك���ر-  كم���ا 
ذل���ك يف  واعتب���ار  والق���وة،  االس���تضعاف  مراع���اة ح���ال 
األف���راد والدول���ة الناص���رة، ف���إن مل تتوافر تلك الش���روط 
غره���ا  وج���وب  ويتأك���د  بالنف���س،  واجب���ة  نص���رة  ف���ال 

كالنصرة باملال والرأي أو غرهما.

ولع���ل م���ن أظهر تل���ك الش���روط ال���ي يذكره���ا الفقهاء 
لتع���ني اجله���اد عل���ى م���ن ده���م الع���دو دار إس���الم مقاربة 

لدارهم ما يلي:

ثب���ت  فق���د  باجله���اد،  اجمل���اِور مكلًف���ا  يك���ون  أواًل: أن 
يف حدي���ث ابن عم���ر املتفق عليه أن���ه ق���ال: »ُعِرْضُت على 
رس���ول اهلل صل���ى اهلل عليه وس���لم ي���وم ُأحد وأن���ا ابن أربع 
كان  ُأُح���د  يف  واجله���اد  جُيِْزن���ي«)45(،  فل���م  س���نة  عش���رة 
جه���اد دف���ع للع���دو القاص���د للمدين���ة، كم���ا ذك���ر غ���ر 
واح���د من أهل العل���م)46(، ومع ذلك مل ي���أذن الني صلى 
اهلل علي���ه وس���لم للصبي���ان يف تلقي���ه، وك���ذا غره���م م���ن 

غر أهل القتال، فاعُتر يف هذا ضعف اخِلْلقة.

ثانًي���ا: أال يك���ون م���ن أه���ل األع���ذار؛ لعموم ق���ول اهلل 
ڳ    ڳ  ڳ   گ  گ  گ  گ  ک  ک  زب  تع���اىل: 
ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  
ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ رب ]التوب���ة: 91[، 
وق���د كان ذل���ك يف تب���وك والقتال متع���ني عليهم الس���تنفار 
اإلم���ام، ول���ذا ُثرِّب عل���ى الثالث���ة الذين خلفوا، يف س���ياق 
اآلي���ات بعده���ا. وه���ذا ن���ص يف اعتب���ار الع���ذر بالضعف، 

وإن كان اجلهاد واجًبا باجلملة.

ه���ذا  ويتأك���د  بق���اءه،  املصلح���ة  تقتض���ي  أن ال  ثالًث���ا: 

)44( ينظر يف هذا املعنى الصارم املسلول لشيخ اإلسالم ابن تيمية )273/1(.
)45( البخاري )948/2( رقم )2521(، ومسلم )1490/3( رقم )1868(.

)46( انظر الفتاوى الكرى لشيخ اإلسالم ابن تيمية الفتاوى )539/5(.
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بأم���ر ول���ي األم���ر)47(، وأم���ا من اقتض���ت املصلح���ة بقاءه 
فعلي���ه البق���اء، وم���ن ه���ذا القبي���ل أم���ر الن���ي صل���ى اهلل 
علي���ه وس���لم عليًّ���ا بالبقاء يف غ���زوة تب���وك)48(، أو غره يف 
س���ائر مغازي���ه صل���ى اهلل علي���ه وس���لم، م���ع أن النف���ر قد 

يكون عامًّا.

رابًع���ا: أن ال خيش���وا م���ن غ���زو الع���دو لبالده���م ج���راء 
إعانته���م إخوانه���م وإاّل ف���ال يلزمه���م)49(، وه���ذا كذل���ك 

يتصور يف حال االستضعاف أو قريًبا منها.

بغره���م،  غ���ر حاصل���ة  الكفاي���ة  تك���ون  أن  خامًس���ا: 
أم���ا إذا حصل���ت الكفاي���ة فف���ي الوج���وب خ���الف)50(، 

إىل  احلك���م  لع���ود  عدم���ه  واألظه���ر 
أصل���ه، فل���و ق���در أن بل���ًدا م���ن بل���دان 
فأخ���ر  الع���دو،  دهم���ه  املس���لمني 
ب���أن  واخل���رة  الديان���ة  ذوو  اجملاه���دون 
كفايته���م العددي���ة حاصل���ة، وأنه���م ال 
بتع���ني  فالق���ول  رج���ال،  إىل  حيتاج���ون 
القت���ال عل���ى غرهم حم���ل نظ���ر، وهذا 
الش���رط يرج���ع إىل اعتب���ار نص���رة القادر 

للمستضعف، إذا كان استضعافه لقلة.

سادًس���ا: أن ميل���ك م���ا يتَم���وَّل به م���ن حن���و زاد ال بد له 
من���ه أو ُيْكف���ل ل���ه، وقد نق���ل بعض أه���ل العل���م اإلمجاع 
عل���ى ه���ذا)51(، ق���ال اهلل تع���اىل يف ع���ذر بع���ض املتخلفني 

ي���وم حن���ني:زب ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ۋ   ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې رب ]التوبة: 92[.

ف���إذا تواف���رت ه���ذه الش���روط وجب���ت النص���رة وتع���ني 
اجلهاد حبسب اإلمكان.

وم���ن ألغ���ى ه���ذه الش���روط ومل يعتره���ا بإط���الق فم���ا 
أس���قطوا  وإمن���ا  ي���دل علي���ه،  األئم���ة ال  أص���اب، وكالم 

)47( ينظر اإلنصاف للمرداوي )118/4(.
)48( ينظر صحيح البخاري )1602/4( رقم )4154(، ومسلم )1870/4( رقم 

.)2404(
)49( انظر يف هذا املعنى: املوسوعة الفقهية )131/16(، وكذلك حاشية 

الدسوقي على الشرح الكبر )175/2(، والصاوي على الشرح الصغر 
.)274/2(

)50( انظر الفتاوى الكرى، البن تيمية )539/5(.
)51( ينظر اإلجناد يف أبواب اجلهاد البن املناصف ص107.

احملارب���ة  الكف���ر  دول���ة  رعاي���ا 
لغرنا م���ن املس���لمني يف أرضنا، هلم 
عهد وأم���ان خ���اص، مبوِجب اإلذن 
ألغ���راض  الب���الد  دخ���ول  يف  هل���م 

مباحة.

اعتباره���ا يف ح���ال واحدة من ح���االت جه���اد الدفع، وهي 
ح���ال دف���ع الع���دو الصائ���ل الداه���م للب���الد، ف���كل أهلها 
يداف���ع مب���ا حيق���ق مصلح���ة الدف���ع، وهذا م���ن قبي���ل دفع 
الع���دو الصائ���ل عل���ى األنف���س، فه���ذا الذي ن���ص األئمة 

بأنه ال يشرتط له شرط فوق القدرة أو اإلمكان)52(.

أم���ا غره���ا م���ن ص���ور جه���اد الدف���ع كالس���فر لنص���ر 
املس���لمني املس���تضعفني فق���د ن���ص ش���يخ اإلس���الم وغ���ره 
فيه���ا عل���ى بعض ما ُذك���ر، ونقل���وا اإلمجاع عل���ى بعضه، 

وأدلته ظاهرة كما ترى.

وه���ذا كل���ه إذا مل يك���ن ث���م مان���ع م���ن واج���ب النص���رة 
اهلل  يكل���ف  ف���ال  وإاّل  الن���اس،  يته���دد 
نفًس���ا إاّل وس���عها، ومن قام ب���ه املانع فهو 
منع���ه  مع���ذور، وحال���ه كح���ال مظل���وم 
احلب���س م���ن ش���هود اجلماع���ة، أو العدو 
رك���ن  ألداء  احل���رام  البي���ت  قص���د  م���ن 
اإلس���الم، وق���د من���ع الع���دو احمل���ارب يف 
تاري���خ اإلس���الم، منذ عه���د النب���وة وإىل 
عه���ود متأخ���رة، مجاع���ات فيه���م كب���ار 
العلم���اء من قص���د البي���ت احل���رام، ومل ُيَثرِّب عليه���م بذلك 
أح���د، والس���يما يف الب���الد األندلس���ية واملغربي���ة، ولعل من 

أشهرهم القاضي عياض.

وحاصل م���ا مضى اعتبار ح���ال الضعف والق���وة، يف إجياب 
النصرة، واعتبارها كذلك يف العذر بعد اإلجياب.

وك���ذا الش���أن يف كث���ر من مظاه���ر ال���والء وال���راء، بل 
الدي���ن أمج���ع، غ���ر أن عم���ل القل���ب إذا هو بق���ي اقتضى 
ف���ور زوال موانع���ه،  مباش���رة مقتض���اه، وظه���ور الزم���ه 

وحصول القدرة.

نبي���ه  دين���ه وكتاب���ه وس���نة  ينص���ر  أن  أس���أل  ه���ذا واهلل 
وعب���اده الصاحل���ني، وصل���ى اهلل وس���لم عل���ى نبين���ا حممد 

وعلى آله وصحبه أمجعني.

)52( وهذه صورة من صور جهاد الدفع، وهي الي يتوجه فيها كالم شيخ 
اإلسالم بعدم شرِط شرٍط، وانظر الفتاوى الكرى )538/5(.





81

معلومات إضافية

تعريف الوالء والرباء وأهميته يف الكتاب والسنة
تعريف الوالء يف اللغة:

 ج���اء يف لس���ان الع���رب: امل���واالة � كم���ا قال اب���ن األعراب���ي �: أن يتش���اجر اثنان فيدخ���ل ثالث بينهم���ا للصلح، 
ويكون له يف أحدهما هًوى فيواليه أو حيابيه. وواىل فالن فالًنا: إذا أحبه.

وامل���وىل: اس���م يق���ع عل���ى مجاعة كث���رة، فه���و: ال���رب، واملال���ك، والس���يد، واملنِع���م، واملعِت���ق، والناصر، 
واحمل���ب، والتاب���ع، واجل���ار، واب���ن الع���م، واحللي���ف، والعقي���د، والصه���ر، والعب���د، واملعَت���ق، واملنَع���م عليه. 

ويالحظ يف هذه املعاني أنها تقوم على النصرة واحملبة.

والَوالية – بالفتح – يف النسب والنصرة والعتق.

وامل���واالة – بالض���م – م���ن واىل الق���وم. ق���ال الش���افعي يف قوله صل���ى اهلل عليه وس���لم )من كن���ُت مواله فعل����يُّ مواله( 
يعي بذلك والء اإلسالم، كقوله تعاىل:زب ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت رب ] حممد:11[.

وامل���واالة ضد املع���اداة، والولي ضد الع���دو، قال تع���اىل:زب ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ   ڻ 
ڻ ۀ رب ] مريم: 45[.

ق���ال ثعل���ب: كل َم���ن عَب���د ش���يًئا م���ن دون اهلل فق���د اخت���ذه وليًّ���ا. وقول���ه تع���اىل:زب ٱ ٻ ٻ ٻ رب 

 

 ]البقرة: 257[.

ولّيه���م يف نصره���م عل���ى عدوه���م، وإظه���ار دينه���م عل���ى دي���ن خمالفيهم، وقي���ل: وليه���م أي: يت���وىل ثوابهم 
وجمازاتهم حبسن أعماهلم.

 والولي: القرب والدنو. واملواالة: املتابعة.

والتول���ي: يك���ون مبعنى اإلع���راض، ويكون مبعن���ى االتباع. ق���ال تع���اىل:زب ېئ ېئ ېئ ىئ ىئرب] 
حممد: 38[. أي: إن تعرضوا عن اإلسالم.

يتبعه���م  م���ن  املائ���دة:51[. معن���اه   [ تع���اىل:زب ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ   ڤ رب  وقول���ه 
وينصرهم.

وق���ال صاح���ب )املصب���اح املنر(: الول���ي فعيل مبعن���ى فاعل، من ولي���ه إذا قام ب���ه، ومنه قوله تع���اىل:زب ٱ ٻ 
ٻ ٻ رب ] البقرة: 257[.

ويك���ون الول���ي: مبعن���ى مفع���ول، يف ح���ق املطي���ع، فيق���ال: املؤم���ن ول���ي اهلل. ووااله م���واالة ووالء: من باب 
)قاتل( أي تابعه.
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تعريف الوالء باملعنى االصطاحي:
الوالي���ة ه���ي النص���رة واحملب���ة واإلك���رام واالح���رتام والك���ون م���ع احملبوب���ني ظاه���ًرا. ق���ال تع���اىل:زب ٱ ٻ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٿ رب ] البقرة: 257[.

فمواالة الكفار تعي التقرب إليهم وإظهار الود هلم، باألقوال واألفعال والنوايا.

تعريف الرباء يف اللغة:
 ق���ال اب���ن األعرابي: ب���رئ إذا ختلص، وب���رئ، إذا تن���زه وتباعد، وب���رئ: إذا أع���ذر وأنذر، ومن���ه قوله تعاىل: 

زب ٱ ٻ ٻ ٻ رب ] التوبة: 1[. أي إعذار وإنذار.

ويف حدي���ث أب���ي هري���رة رض���ي اهلل عنه ملا دع���اه عم���ر إىل العمل فأبى ق���ال عمر: إن يوس���ف قد س���أل العمل، 
فق���ال أب���و هري���رة: إن يوس���ف مي ب���ريء، وأنا من���ه ب���راء. أي بريء ع���ن مس���اواته يف احلك���م، وأن ُأَق���اس به، 

ومل ُيِرد براءة الوالية واحملبة؛ ألنه مأمور باإلميان به، انتهى من النهاية.

والراء والريء سواء.

وليلة الراء: ليلة يترأ القمر من الشمس، وهي أول ليلة من الشهر.

تعريف الرباء باملعنى االصطاحي:
هو البعد واخلالص والعداوة بعد اإلعذار واإلنذار.

شرح تعريف الوالء والرباء:
 قال ش���يخ اإلس���الم اب���ن تيمية: الوالية: ض���د العداوة: )البغ���ض والبع���د(.. والولي: القريب، يق���ال: هذا يلي 
ه���ذا: أي يق���رب من���ه، ومن���ه قوله صل���ى اهلل علي���ه وس���لم »أحلق���وا الفرائ���ض بأهلها فم���ا بقي فه���و ألوىل رجل 

ذكر« أي ألقرب رجل إىل امليت.

ف���إذا كان ول���ي اهلل ه���و املواف���ق املتاب���ع ل���ه فيم���ا حيب���ه ويرض���اه، ويبغض���ه ويس���خطه ويأم���ر ب���ه وينه���ى عن���ه، كان 
املعادي لوليه معادًيا له. كما قال تعاىل:زب ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ رب] املمتحنة: 1[.

فم���ن ع���ادى أولي���اء اهلل فق���د ع���اداه، ومن ع���اداه فق���د حاربه، وهل���ذا ج���اء يف احلديث »وم���ن عادى ل���ي وليًّا 
فقد بارزني باحملاربة«.

ومس���مى امل���واالة )ألع���داء اهلل(: يق���ع عل���ى ش���عب متفاوتة منه���ا ما يوج���ب الردة وذه���اب اإلس���الم بالكلية، 
ومنه���ا م���ا ه���و دون ذل���ك م���ن الكبائر واحملرم���ات. وملا عق���د اهلل األخ���وة واحملب���ة وامل���واالة والنصرة ب���ني املؤمنني، 
ونه���ى ع���ن م���واالة الكافري���ن كله���م م���ن يه���ود ونص���ارى وملحدي���ن ومش���ركني وغره���م كان م���ن األص���ول 
املتف���ق عليه���ا ب���ني املس���لمني: أن كل مؤم���ن موح���د ت���ارك جلمي���ع املكف���رات الش���رعية جت���ب حمبت���ه ومواالت���ه 
ونصرت���ه، وكل م���ن كان خب���الف ذل���ك وج���ب التق���رب إىل اهلل ببغض���ه ومعادات���ه، وجه���اده باللس���ان والي���د 

حبسب القدرة واإلمكان.
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وحي���ث إن ال���والء وال���راء تابع���ان للح���ب والبغ���ض، ف���إن أص���ل اإلمي���ان أن حت���ب يف اهلل أنبي���اءه وأتباعه���م، 
وتبغض يف اهلل أعداءه وأعداء رسله.

 وق���د ورد ع���ن اب���ن عباس رض���ي اهلل عنهما قول���ه: »م���ن أح���ب يف اهلل، وأبغ���ض يف اهلل، وواىل يف اهلل، وعادى 
يف اهلل، فإمن���ا ُتن���ال والي���ة اهلل بذل���ك، ول���ن جي���د عب���د طع���م اإلمي���ان، وإن كث���رت صالت���ه وصوم���ه حت���ى يكون 

كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك ال جيدي على أهله شيًئا«.

وإذا كان ح���ر ه���ذه األم���ة يذك���ر أن مؤاخ���اة الن���اس يف زمان���ه ق���د أصبح���ت عل���ى أم���ر الدني���ا، وأن ذل���ك ال 
جي���دي عل���ى أهله ش���يًئا، وه���ذا يف القرن ال���ذي هو خر الق���رون: فجدي���ر باملؤم���ن أن يعيي ويعرف م���ن حيب ومن 
يبغ���ض، وم���ن يوال���ي ومن يع���ادي، ثم ي���زن نفس���ه مبي���زان الكتاب والس���نة ل���رى َأَواقٌف ه���و يف صف الش���يطان 
وحزب���ه، أم يف ص���ف عب���اد الرمح���ن وح���زب اهلل الذين ه���م املفلح���ون؟ وم���ا عداهم فأولئ���ك هم الذين خس���روا 

الدنيا واآلخرة!

وإذا أصبح���ت املؤاخ���اة واحملب���ة عل���ى أم���ر الدني���ا – كم���ا ق���ال الصحاب���ي اجللي���ل عب���د اهلل ب���ن عب���اس– ف���إن 
تل���ك احملب���ة واملؤاخ���اة ال تلب���ث أن ت���زول ب���زوال الَع���َرض الزائ���ل، وحينئ���ذ ال يك���ون لألم���ة ش���وكة وَمَنع���ة أمام 

أعدائها.

ويف عصرن���ا احلاض���ر عص���ر امل���ادة والدني���ا ق���د أصبح���ت حمب���ة الن���اس يف األغلب عل���ى أم���ر الدني���ا، وذلك ال 
جي���دي عل���ى أهله ش���يًئا.  ول���ن تق���وم لألم���ة اإلس���المية قائم���ة إال بالرج���وع إىل اهلل، واالجتم���اع عل���ى احلب فيه 

والبغض فيه، والوالء له والراء ممن أمرنا اهلل بالراء منه، وعندئذ يفرح املؤمنون بنصر اهلل.

املصدر
- الشيخ حممد بن سعيد القحطاني، الوالء والراء، )من صفحة 89 حتى 94(.




