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 ملخص البحث:   

لتقريرها الة المق وعليه فقد جاءت هذهتتناول هذه المقالة تقرير عقيدة الوالء والبراء، من خالل كتاب أضواء البيان للشنقيطي،    

على  ةفراط والتفريط فيها، حتى تكون المواالة بين المسلمين مبنيواإلالجماعة، بعيدًا نة و لعقيدة أهل الس   لمواقفتها وإيضاح أحكامها،

وكان  ت المقالة في مقدمة،ءجاقد الوصفي، و ة المنهج وكذلك البراء من الكفار والمشركين؛ وقد اتبعنا في هذه المقال ،ساس إيمانيأ

جاءت لتولي والمواالة، والرابع في االستثناء بالتقية، و المبحث األول في تقرير الوالء، والثاني في تقرير البراء، والثالث في حكم ا

 .الخاتمة في أهم النتائج والتوصيات وقائمة المراجع والمصادر

 الكلمات المفتاحية: 

 .الشنقيطي ،أضواء البيان  ،البراءو الوالء العقيدة، الكلمات المفتاحية:

 :المقدمة  

سائل ؛ أما بعد: ال يتسنى لنا فهم مملسو هيلع هللا ىلصفضل الصالة والتسليم على نبّينا محمدأاإلسالم، و همها نعمة أ تي من الحمد هلل على انعامه وال  

تي ال   نعم هللا عليهم بملكة فهم المقاصدأذين ، ال  بانيينمن العلماء الر  أحكامهانة، وبفهم من مصادر الوحي القرآن والس   العقيدة إال  

حن طالب ، عليه كان البد علينا نالء والبراءالو  عقيدةالفهم في ولبس  ،ليها اإلشكالتي طرأ عشرعها هللا لنا، ومن هذه المسائل ال  

ستخالص بالتبحر بين دفات كتب العلماء، ال لها وألحكامها، بها تقريرًا وتمحيصاً  اهتماماً بدأ إعلى علمًا منا، أ أو بمن هو  ،العلم

بين كتب  على ضوء كتاب له وزنه في العصر الحديث ،الغلو والتفريط فيها، ولهذا جاءت هذه المقالة في تقريرها ذونب ،الوسطية فيها

ذي شهد له بذلك القاصي والداني من علماء ومشائخ عصره إلى يومنا هذا، وقد اتبعنا في ال   ،التفسير، ولمؤلفه كذلك من غزارة علمه

لكتاب  ستقرائيستخدام المنهج االاب ،تي لها داللة على مسألة الوالء والبراءل شيء، وتتبعنا اآليات ال  هذه المقالة األمانة العلمية قبل ك

خدم وبأقوال المفسرين لها، كما است ،وألقوال العلماء وألمهات الكتب من العقيدة، كما استشهدنا باألحاديث الصحيحة ،أضواء البيان

وال قأو  ،ستشهاد من األحاديث النبويةواال ،هذه المسألة من كتاب أضواء البيان لتوصيف ،المنهج الوصفي في عموم المقالة

 ؛ وهللا ولي التوفيق ونفعنا بها وإياكم. فيهاالعلماء
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 أواًل: تقرير المواالة بين المسلمين

ذكر بأن هللا تعالى قد بي نا بأن المقصود باإلخوة حيث  (10)الحجرات،﴾ِإن َما ٱۡلُمۡؤِمُنوَن ِإۡخَوةوقد قرر الشنقيطي هذا المفهوم في قوله تعالى ﴿

ينية ال ُأخوة النسب، وهي تكون بين المؤمنين بعضهم لبعض  .(7/665)أضواء البيان، صفحة  في هذه اآلية، بأنها اإلخوة الدِّ

ين اإلسالميوهذه اإلخوة اإليمانية هي من خوص المواالة بين  َوٱۡذُكُروْا ؛ لقوله تعالى ﴿المسلمين، فال ذي جمعهم على هذا الرابط هو الدِّ

ن﴾ ۦٓ ِإۡخوََٰ ِ َعَلۡيُكۡم ِإۡذ ُكنُتۡم أَۡعَدٓاٌء َفَأل َف َبۡيَن ُقُلوِبُكۡم َفَأۡصَبۡحُتم ِبِنۡعَمِتِه   (.103)آل عمران،ِنۡعَمَت ٱَّلل 

واالة بين األخوة في هللا، استمرار التحابب والتوادد بينهم إلى الممات، فالحب و الوالء والتناصر فإذا علمت هذا ففهم بأن من حقوق الم

 (280-1/281ات )المواالة والمعاداة في الشريعة اإلسالمية، الصفح لوالعبادة مستمرة إلى وفات األج بين المسلمين عبادة، يتعبد بها هلل تعالى،

 .(5/222ة )أضواء البيان، صفح ملسو هيلع هللا ىلصويقرر أيضًا في غير أضواء البيان بوجوب تولي المسلمين لبعضهم، مع اللين والرفق اقتداء بالنبي 

لقوله تعالى﴿ ُقۡل ِإن ُكنُتۡم  (1/245)الحجة في بيان المحجة، صفحة  دليل على عالمة محبة هللا تعالى، ال تي تجلب محبته ومغفرته ملسو هيلع هللا ىلصواتباع النبي 

﴾ ُ َوَيۡغِفۡر َلُكۡم ُذُنوَبُكۡمۚۡ َ َفٱت ِبُعوِني ُيۡحِبۡبُكُم ٱَّلل   .(31)آل عمران،ُتِحبُّوَن ٱَّلل 

ُ َوِليُّ ٱوبعد أن بّين بأن المواالة بين المسلمين تكون باألخوة الدينية، ذكر بأن هللا تعالى صرح بأنه وليُّ للمؤمنين وذلك لقوله تعالى ﴿ َّلل 

ِت ِإَلى ٱلنُّورِ   َن ٱلظُُّلمََٰ  .(257)البقرة،﴾ٱل ِذيَن َءاَمُنوْا ُيۡخِرُجُهم مِّ

ينية، ذكر بأن هللا تعالى صرح بأنه وليُّ للمؤمنينوبعد أن تبي ن لنا بأ -1/268أضواء البيان، الصفحات ) ن المواالة بين المسلمين تكون باألخوة الدِّ

ۥ َوٱل ِذيَن . وذلك لقوله تعالى ﴿(267 ُ َوَرُسوُلُه َة َوُهۡم رََٰ ِإن َما َوِليُُّكُم ٱَّلل  َكوَٰ َة َوُيۡؤُتوَن ٱلز  َلوَٰ وقوله  (55)المائدة،﴾ِكُعونَ َءاَمُنوْا ٱل ِذيَن ُيِقيُموَن ٱلص 

ُت َبۡعُضُهۡم َأۡوِلَيٓاُء َبۡعض﴾  . (70)التوبة،﴿َوٱۡلُمۡؤِمُنوَن َوٱۡلُمۡؤِمنََٰ

عل المجتمع المسلم تي تجو رابط }ال إله إال هللا{ وهي ال  ذي يجمع وال يفرق هكد الشنقيطي على أن الرابط الحقيقي بين المسلمين ال  ؤ وي

عليه عقيدة الوالء والبراء في ذي ترتكز . وهذا هو الرابط ال  (3/531، صفحة 2005)الشنقيطي م.،  وكأنه جسدًا واحدًا كالبنيان يشد بعضه البعض

 سالم. اإل

سالمية في محبتها هلل تعالى أكثر كمااًل من محبة األمم السابقة، وكذلك في اإل الرابط ابن تيمية حيث ذكر بأن األمةشاد بهذا أوقد 

 . (116)العبودية، صفحة  عبوديتها هلل تعالى
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ي وثق عرى اإليمان أن تحب في هللا وتبغض فأ}إن  ملسو هيلع هللا ىلصوهو يتجلى في مواالة المسلمين لبعضهم تحت مظلة محبة هللا تعالى، لقوله 

 .(165-3/3030/164، الصفحات 2000)األلباني،  هللا{

ل في األخوة ذي يجمعهم المتمثالوالء بين المسلمين كان في إيضاح الرابط اإليماني ال  ومما سبق ذكره نرى بأن الشنقيطي في تقرير 

بين توليه للمسلمين و  ملسو هيلع هللا ىلصينية، كما ربط بين تولي هللا تعالى للنبيينية، وأوضح بأن قاعدتها كلمة التوحيد هي منبع هذه األخوة الدِّ الدِّ 

 لعباد هللا المؤمنين بعضهم لبعض.  وتوليهم لهما، وهذا التولي النبوي اإللهي ليكون إال  

 ثانيًا: تقرير البراء من الكفار

ٓا أَۡعَمُل يٓ الشنقيطي البراء من أعمال الكفار وذلك من خالل قوله تعالى ﴿َوِإن َكذ ُبوَك َفُقل لِّي َعَمِلي َوَلُكۡم َعَمُلُكۡم  َأنُتم َبرِ  أوضحو  وَن ِمم 

ا َتۡعَمُلوَن﴾ م   ،ا يعمل الكفار من األشياء المشينةمم   أن يعلن البراء ملسو هيلع هللا ىلصتي ذكر فيها بأن هللا تعالى أمر النبيوال   (41)يونس،َوَأَن۠ا َبِرٓيء مِّ

ِفُروَن ۞اَلٓ أَۡعُبدُ  ﴿بتعاد عنها، وهذا كما في قوله تعالى وجوب اال االستدالل علىطااًل لها وتنكرًا منها، و إب َأيَُّها ٱۡلكََٰ  َما َتۡعُبُدوَن ۞ ُقۡل يََٰٓ

ِبُدوَن َمٓا أَۡعُبُد ۞ َواَلٓ َأَن۠ا َعاِبد م   ِبُدوَن َمٓا أَۡعُبُد َواَلٓ َأنُتۡم عََٰ لبراء ا مثلة فيألايضًا أويورد  )الكافرون(﴾َلُكۡم ِديُنُكۡم َوِلَي ِدينِ  ٥ا َعَبدتُّۡم ۞َواَلٓ َأنُتۡم عََٰ

ا ِمْنُكْم  ِإن ا ُبَرآءُ  ﴿ردًا على قومهم الكفار، وذلك في قوله تعالى  ،قصة إبراهيم خليل هللا والفئة المؤمنة معه ،من أعمال الكفر َوِمم 

ِ َكَفْرَنا ِبُكْم َوَبَدا َبْيَنَنا َوَبْيَنُكُم اْلَعَداَوُة َواْلَبْغَضاُء َأَبًدا َحت ى ُتؤْ   . (569-2/570)أضواء البيان، الصفحات  (4)الممتحنة، ﴾ َوْحَدهُ ِمُنوا ِباَّلل ِ َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن َّللا 

هم ليس في ت، وهنا يقرر الشنقيطي التبرء من عبادعبادةشراكهم لغيره في الإأو  ،هللا تعالى دون م معبودًا من هذيوجد أقبح من اتخاوال 

آليات؛ وهذا لما تقرر في هذه ا ،وجب الكفر به والتبروأ منهو  ،حد ذاتهم، وهذا براء من األوثان وكل طاغوت يعبد من دون هللا تعالى

يعبد  معبود ونتبرأ منها ومن كل ،تي أمرنا هللا تعالى بأن نكفر بعبادتهاال   ،ألن كل ما اتخذه المشركين من أصنام فهي من الطواغيت

 . (467)فتح المجيد، صفحة  هللا تعالى من دون 

واألوثان والبراءة منهم، تفضل هللا تعالى على فاعلها بالرزق بالذرية الصالحة،  الشنقيطي بأن من ثمار وفوائد أعتزال الكفار وأوضح

َق َوَيۡعُقوَب  َوُكاّل َجَعۡلَنا نَ وذلك لقوله تعالى ﴿  ِ َوَهۡبَنا َلُهۥٓ ِإۡسحََٰ ا ٱۡعَتَزَلُهۡم َوَما َيۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلل  وذكر بأن هذه اآلية  ؛(49)مريم، ﴾ّياً بِ َفَلم 

  (2/570)أضواء البيان، صفحة  وذلك ألن التبروأ إلى هللا تعالى من األعمال السيئة الريب في استمرار مشروعيتة ،معناها محكم

 ،بالتدرج في هذه األعماليتحول إلى تقليدهم  ،وهذا يكون له أثر في النفس وعجب ،وكذلك من الفوائد عدم الميل إلى أعمالهم الفاسدة

 من فسق وفجور كما هو مشاهد اليوم. 
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َنُكۡم َأۡوِلَيآ ويبي   َأيَُّها ٱل ِذيَن َءاَمُنوْا اَل َتت ِخُذٓوْا َءاَبٓاَءُكۡم َوِإۡخوََٰ نِۚۡ َوَمن ِن ٱۡسَتحَ َء إِ ن الشنقيطي بعد هذا في قوله تعالى ﴿يََٰٓ يمََٰ بُّوْا ٱۡلُكۡفَر َعَلى ٱإۡلِ

ِلُموَن﴾ ِئَك ُهُم ٱلظ َٰ نُكۡم َفُأْولََٰٓ ن كانت تربطهم صلة قرابة، حتى وإ ر، تعالى عن مواالة المسلم للكافبأن هذا نهي من هللا (23)التوبة، َيَتَول ُهم مِّ

وَن َمۡن حَ  سالمألن اإل ِ َوٱۡلَيۡوِم ٱأۡلِٓخِر ُيَوٓادُّ ۥ َوَلۡو آ يمنع مودة الكافر من خالل قول هللا تعالى ﴿ال  َتِجُد َقۡومًا ُيۡؤِمُنوَن ِبٱَّلل  َ َوَرُسوَلُه د  ٱَّلل 

﴾ َنُهۡم َأۡو َعِشيَرَتُهۡمۚۡ  . (506-2/507)أضواء البيان، الصفحات  (22)المجادلة، َكاُنٓوْا َءاَبٓاَءُهۡم َأۡو َأۡبَنٓاَءُهۡم َأۡو ِإۡخوََٰ

ُكُم ٱَّلل ُ َعنِ  م؛ويبقى البر واإلقساط إليه ،بهذا تزول المودة بعدم وجود رابط إيماني بين ذوي األرحام  ٱل ِذيَن َلۡم لقوله تعالى ﴿ال  َيۡنَهىَٰ

َ يُ   ِإن  ٱَّلل 
وُهۡم َوُتۡقِسُطٓوْا ِإَلۡيِهۡمۚۡ ِرُكۡم َأن َتَبرُّ ن ِديََٰ يِن َوَلۡم ُيۡخِرُجوُكم مِّ ِتُلوُكۡم ِفي ٱلدِّ   (8الممتحنة، )ِحبُّ ٱۡلُمۡقِسِطيَن﴾ُيقََٰ

 . (315)دفع ايهام األضراب، صفحة  وهو شرط في ذلك ،المسلم من داره ومخرج ،ينلم يكن محارب للدِّ  وهذا ما

 همكما ليس هناك مانع من البر واألقساط إلي ،للكفرهم ، وذلكعطية سالم بأنه ليس لهم موضع من المواالةالشيخ وعلى هذا النحو ذكر 

 . (1/148)تتمة أضواء البيان، صفحة 

 لزم التبرأ منه وعدم مواالته.  ،مسلم من دارهللخراج إو  ،وأما أن كان غير هذا من محاربته

َأيَُّها ٱل ِذيَن َءاَمُنوْا اَل َتت ِخُذوْا ٱۡلَيُهوَد شار إليه الشنقيطي في قوله تعالى ﴿أوهو ما  َرىَٰٓ َأۡوِلَيٓاَءَۘ َبۡعُض يََٰٓ ُهۡم َأۡوِلَيٓاُء َبۡعض َوَمن َيَتَول ُهم َوٱلن صََٰ

ۥ ِمۡنُهۡم   نُكۡم َفِإن ُه   .(51)المائدة، ﴾مِّ

 .(133-2/132)أضواء البيان، الصفحات  بأن من يتولى من المسلمين اليهود والنصارى فإنه منهم

ف نشرع و وإذا فهم الفرق بين التولي والمواالة علم مراد الشنقيطي من ذلك، وهو ما س ،ر اآلية على ظاهرهاويتضح بأن الشنقيطي فس  

 .قادمفيه في المطلب ال

 والمواالة توليالثالثًا: حكم 

الفهم في  ي قصوروفي حكم واحد، وهذا غاية ف ،ويجعلونها في بوثق واحد ،الكفار ومواالة يخلط الكثير من المسلمين في حكم تولي

زامًا توضيح كان ل ،وقبل الشروع في التحدث عن حكم التولي والمواالة ر؛تولي ومواالة للكفا فرق بين إذ إن هناك ،حكم تولي الكفار

 ، ليعلم الفرق بينهم.مفهومها

 م.ساله على اإللتناصر للكفار بقصد ظهور حب الشرك وأهله والكفر وأهله أو اهو : فتولي
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-33صفحات )شرح كتاب الفرقان، ال لهم تناصرقرونة بالوال تكون م ،جتماعية وغيرهاهم ألجل متاع الحياة أوللصالت االفهي محبت :وأما المواالة

34) . 

 .التولي حكم بفقرتين ونبدأ  ولعلنا نقسم هذا المطلب إلى ؛لبيانالشنقيطي في أضواء ا قرره تحدث عن حكمهما كمان يمكننا الواآل

 الكفار أواًل: حكم التولي

َرىَٰٓ َأۡوِليَ نرى بأن الشنقيطي يقرر هذا الحكم في تفسيره لقوله تعالى﴿ َأيَُّها ٱل ِذيَن َءاَمُنوْا اَل َتت ِخُذوْا ٱۡلَيُهوَد َوٱلن صََٰ َبۡعض ٓاَءَۘ َبۡعُضُهۡم َأۡوِلَيٓاُء يََٰٓ

ۥ ِمۡنُهۡم   نُكۡم َفِإن ُه تي لها داللة على عدم تولي الكفار، كقوله تعالى ﴿َتَرىَٰ يراده لمثيالتها من اآليات ال  إوبعد  .(51)المائدة،  ﴾َوَمن َيَتَول ُهم مِّ

َمْت َلُهْم َأنُفُسُهمْ  ْنُهْم َيَتَول ْوَن ال ِذيَن َكَفُروا ۚۡ َلِبْئَس َما َقد  ُ َعَلْيِهْم َوِفي اْلَعَذاِب ُهْم خَ  َكِثيًرا مِّ ِ ۞  اِلُدونَ َأن َسِخَط َّللا  َوَلْو َكاُنوا ُيْؤِمُنوَن ِباَّلل 

ْنُهْم َفاِسُقوَن﴾ ِكن  َكِثيًرا مِّ ي الكفار فقال "ويفهم من الشنقيطي حكم تول نا لنابي   .(81-80)المائدة،  َوالن ِبيِّ َوَما ُأنِزَل ِإَلْيِه َما ات َخُذوُهْم َأْوِلَياَء َولََٰ

 .(2/132)أضواء البيان، صفحة  أنه كافر مثلهمفختيارًا رغبة فيهم ااآليات أن من تولى الكفار عمدًا ظواهر هذه 

 وهي كما يلي:؛ بشروط ثالثةأنه  بأنه كافر مثلهم في الحكم، إال   ،الشنقيطي حكم من تولي الكافر قرر

 .التولي عمدًا ال خطئًا أو جهالً  كون الشرط األول: بأن ي

 .ختيارًا ال جبراً الشرط الثاني: بأن يكون ا

 .قاصدّا شيء آخر نحو متاع الدنياال  ،رغبة فيهم الشرط الثالث: بأن يكون التولي

تحضرها بشيئًا من تي نسمكة لكفار قريش، وال   فشى سر قدوم المسلمين لفتحأقصة حاطب رضي هللا، حين نستشهد ب أكثر توضيحولل

كون أن أ }ياحاطب ماحملك على ما صنعت؟{ فقال يا رسول هللا ما بي إال   ملسو هيلع هللا ىلصقول النبييختصار كما جاءت في كتب الحديث؛ اال

يكن ألحد من  ولم ،مالييدفُع هللا بها عن أهلي و  -أي عند كفار قريش-ولكني أردت أن يكون لي عند القوم يٌد  ،مؤمنًا باَّلل ورسوله

عمر ابن  خيرًا{ فقال }صدق فال تقولوا له إال   ملسو هيلع هللا ىلصومن قومه هناك من يدفع هللا بها عن أهله وماله، فقال رسول هللا  أصحابك إال  

ريك وما يد ،}أوليس من أهل بدر ملسو هيلع هللا ىلص فدعني حتى أضرب عنقه، فقال رسول هللا ،الخطاب يارسول هللا إنه خان هللا ورسوله والمؤمنين

 .(319-1/394/318)مسند ابي يعلى الموصلي، الصفحات  اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة{ ،طلع على أهل بدرايا عمر لعل هللا 
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 ملسو هيلع هللا ىلصنبيوالحكم لم يكن خاص لل ،لحاطب لم يكن تصديقًا عن طريق الوحي ملسو هيلع هللا ىلص بأن عفو النبي ،وذكر ابن بطال في مستهل هذه الواقعة

 . (5/164)شرح صحيح البخاري، صفحة  ، وذلك ألن األحكام تعم كل المسلمين وتعمل بظاهرهااً عام اً بالعفو عن حاطب بل هو حكم

تبث بأن تصديق سريرة حاطب لم تكن عن طريق الوحي، بل بالتحقيق معه من أألنه  وذلك ،فشرح ابن بطال في غاية األهمية

ى أهله ينهم، وقدم قرائن منها أنه يخاف علوالتي هي مناصرة الكفار ألجل دِّ  ،وعندما توفر لحاطب عناصر تبرأته من التهمة ،ملسو هيلع هللا ىلصالنبي

 إذاً  ،ملسو هيلع هللا ىلصالنبي في حماية أهله وماله، حينها صدقه ،يعتمد عليهمفي مكة تتبث هذا بأنه ليس له قربات من الكفار أتي والقرينة ال   ،وماله

 كما أوضحه ابن بطال. ًا،ال خاص اً وجمع القرائن ال عن طريق الوحي، وهنا يكون الحكم عام ،التبرئه كانت عن طريق تحقيق

دون ذي وقع في تولي الكفار، وال يحق تكفيره بال   ،ألن هذا الحكم دقيق فالبد من معرفة النوايا والمقصد من المسلم ؛ففهم هذا جيداً 

 .سالممن سفك الدماء المعصومة بحرمة اإلكما يفعل الخوارج والغالة، وما يترتب على ذلك  ،تمحيص وتمعن

يزني بعد  أو ،أن يقتل إال   ،سالمصه "اليحل دم من ثبتت له حرمة اإلحيث قال ما ن ؛ولعنا نستذكر ما ورد عن اإلمام الشافعي في ذلك

لمسلمين وال تأييد كافر بأن يحذر أن ا ،وليس الداللة على عورة مسلم ،يثبت على الكفرثم  ،نًا بعد إيمانأو يكفر كفرًا بي   ،إحصان

 (5/609)األم، صفحة  بكفر بّين" ،ليحذرهم أو يتقدم في نكاية المسلمين ،يريدون منه غرة

نة والجماعة واوقد استدل على هذا بقصة حاطب رضي هللا عنه، فانظر رعاك هللا كيف يجترحون ال ذين خالف  ،عقيدة أهل الس 

لو فعلت عمدًا تي تعد من الكبائر، و فتراءات ويكفرون بالزالت بدون بّينة ومعرفة المقاصد والنوايا، ممن وقع في مثل هذه األفعال ال  اال

، نفر غير بيِّ ولكن ذكر بأنه ك ،الشنقيطي، وهذا اإلمام الشافعي يرى كفره أوضحال شك في كفر فاعلها كما  ،الكفر وأهله ورغبة في

ر، ممن فعل هذا الفعل من توليه للكفا ،التمحيص والتبّين من النوايا والمقصد ضرورةسلفنا من أويعني هذا كما  أي غير واضح،

بعد إيمان ثم يثبت على  ،ولكن بشروط وهذا ما قصده الشافعي بقوله أو يكفر كفرًا بّيناً  ،كافر بالكفرحكم على متولي ال قدفالشنقيطي 

 الكفر.

وأعانتهم  وهو المظاهرة أي للكفار ؛ن بأن هناك صنف واحد من أصناف مواالة الكفار وهو المكفر كفر أكبر فقطوعليه فإن الفوزان بي  

ليه من كفر ع مع الرضى بما هم ،ينهم كفرًا أو شركًا باَّلل تعالىسواء كان دِّ  ،ينهمللكفار في دِّ  على المسلمين، وتكون جامعة للمحبة

فهو  ،فهو ليس بكفر مخرج من الملة، أما لو لم يكن هناك أكراه  ،فإذا كانت هذه المظاهرة مع األكراه  ،ختياروالشرك، ولكن بشرط اال

﴾ ية بظاهرها في قولهكفر أكبر وتكون داللة اآل ۥ ِمۡنُهۡم                                                                                                                                                                         (159-158)شرح نواقض األسالم، الصفحات  تعالى ﴿ َفِإن ُه
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 لكافراثانيًا: حكم مواالة 

القات والع ،، بل حبهم ألجل متاع الدنياإلسالممن أجل تغلبه على ا ر،للكاف تي من شأنها عدم التناصرونقصد هنا بالمواالة ال  

 ومحبت كفرهم وشركهم.  ،دونما التناصر لهم ،جتماعيةاال

العالقات و  ،نحو التعامالت اليومية بين المسلمين والكفار لعدم التحرز منه ،سعة ا، فهو أقل خطرًا وفيهست كحكم التوليفبهذا فهي لي

ِتُلوُكۡم ِفي ٱ ،وقد جاءت سورة الممتحنة في تبيان ذلك جتماعية وغيرها،اال ُ َعِن ٱل ِذيَن َلۡم ُيقََٰ ُكُم ٱَّلل  يِن َوَلۡم في قوله تعالى ﴿ال  َيۡنَهىَٰ لدِّ

َ ُيِحبُّ ٱۡلُمۡقِسِطيَن ۞ ِإن َما   ِإن  ٱَّلل 
وُهۡم َوُتۡقِسُطٓوْا ِإَلۡيِهۡمۚۡ ِرُكۡم َأن َتَبرُّ ن ِديََٰ ُ َعِن ٱل  ُيۡخِرُجوُكم مِّ ُكُم ٱَّلل  ن َيۡنَهىَٰ يِن َوَأۡخَرُجوُكم مِّ َتُلوُكۡم ِفي ٱلدِّ ِذيَن قََٰ

ِلُموَن﴾ ِئَك ُهُم ٱلظ َٰ َهُروْا َعَلىَٰٓ ِإۡخَراِجُكۡم َأن َتَول ۡوُهۡمۚۡ َوَمن َيَتَول ُهۡم َفُأْولََٰٓ ِرُكۡم َوظََٰ   .(9-8)الممتحنة، اآلية  ِديََٰ

نها في أنه بيّ  ال  في سورة الممتحنة في كتابه أضواء البيان، إ ،تعالى قبل أن يأتي على تفسير هذه اآليتينوقد توفي الشنقيطي رحمه هللا 

 .لها داللة على التبرأ من الكفار وجمع بينها وبين آيات آخرى  ،نضطراب أشد تبيّ كتابه دفع إيهام اال

وموطنه،  يه بأخراجه من مسكنهين ولم يضيق علفي الدِّ  ،للمسلمين محارباً غير  ن الكافرذا كاإنه ذكر بأن اآلية لها داللة على حيث أ

َمن َيَتَول ُهم وَ ال يحرم برُه واألقساط إليه؛ كما جاءت آيات لها داللة على المنع من مواالة الكفار ومودتهم نهائيًا، منها قوله تعالى ﴿ فإنه

ۥ ِمۡنُهۡم   نُكۡم َفِإن ُه ِلُموَن﴾ (51)المائدة، ﴾مِّ ِئَك ُهُم ٱلظ َٰ ِ َوٱۡلَيۡوِم  (9)الممتحنة،وقوله تعالى ﴿َوَمن َيَتَول ُهۡم َفُأْولََٰٓ وقوله تعالى ﴿ال  َتِجُد َقۡوما ُيۡؤِمُنوَن ِبٱَّلل 

 ؛(22)المجادلة، ٱأۡلِٓخِر﴾

 ،رمن شروط البر واألقساط للكاف فإنه، محكمةومن قال بأنها  ،فالجمع بين هذه اآليات وهذه اآلية وعلى من قال بأنها منسوخة بهن 

ه، ذي نهى هللا تعالى على بره واألقساط إليالمسلم من مسكنه وموطنه، وذلك عكس الكافر ال   وعدم األخراج ،ينعدم المحاربة في الدِّ 

 .(315)دفع ايهام األضراب، صفحة  ين والمظاهر على أخراج المسلمين من مواطنهم ومساكنهموهو المحارب للدِّ 

خصيص البر وهو يقصد بذلك ت ،وجب التنويه هنا بأن الشيخ عطية قد ذكر بأن الشنقيطي لم يتعرض في هذه اآلية تخصيص العموم

 . (135-134)تتمة أضواء البيان، الصفحات  واألقساط للكافر المسالم، وذكر بأنه لم يسمع منه شيء بهذا الخصوص
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ضظراب قد كان مخطوط ولم يطلع عليه الشيخ عطية، وهو بدون شك هو السبب، وألن طباعته ذلك لربما بأن كتاب دفع إيهام االو 

الشنقيطي  هذا األشكال وحتى ال يفهم بأن ةوإزال بّين هذا،كانت بعد وفاته بنحو ستة سنوات، وعليه كان لزامًا علينا لألمانة العلمية ت

 قد سهى على نحو هذا التبيان.

﴾ ،فإن الشنقيطي قد ذكر هذا التخصيص في إيراده ۡنَيا َمۡعُروفا  الكريم ورد في القرآن  هفذكر بأن (15)لقمان، لقوله تعالى ﴿َوَصاِحۡبُهَما ِفي ٱلدُّ

ۥ وَ قوله تعالى ﴿ية، وهي آية يفهم منها عكس هذه اآل َ َوَرُسوَلُه وَن َمۡن َحٓاد  ٱَّلل  ِ َوٱۡلَيۡوِم ٱأۡلِٓخِر ُيَوٓادُّ َلۡو َكاُنٓوْا ال  َتِجُد َقۡوما ُيۡؤِمُنوَن ِبٱَّلل 

 ،مودةعم من البأن الصحبة بالمعروف أ هو  ،باء في هذه اآلية في عدم المودة، ووجه الجمع بين اآليتينفدخل اآل (22)المجادلة، َءاَبٓاَءُهۡم﴾

ولمن ال يستهوي مودته، وألن النهي عن األخص ال يلزم النهي عن  ،إبداء المعروف لمن يستهوي مودتهنسان اإل ألن بإمكان وذلك

 باءفشملت اآل ،تي هي المواالة بالباطن لكافة الكفاروالِّ  ،تي تستشعرها األنفس بالمحبةاألعم، وكأّن هللا تعالى قد حذر من المودة ال  

المعروف، وأبداء المعروف ال يستلزم المودة، ذلك ألن المودة من  بأن ال يبدي لوالديه إال   مسلممهات وغيرهم، فأمر هللا تعالى الواأل

صلتها  في ملسو هيلع هللا ىلصال من أفعال الجوارح، وما يدل على ذلك هو األذن ألسماء بنت أبي بكر الصديق من النبي ،أفعال القلوب تختص به

يِن﴾ ألمها وهي كافرة، ِتُلوُكۡم ِفي ٱلدِّ ُ َعِن ٱل ِذيَن َلۡم ُيقََٰ ُكُم ٱَّلل  )دفع  عند بعض العلماء( 8الممتحنة،)ولذلك كان سبب نزول قوله تعالى ﴿ال  َيۡنَهىَٰ

 .(252ايهام األضراب، صفحة 

﴾ وقوله تعالى ﴿ال   ،ما ذكره الشنقيطي الشيخ سعيد عبدالعظيم يؤكدكما  ۡنَيا َمۡعُروفا   مشيرًا بأن هاتين اآليتين، ﴿َوَصاِحۡبُهَما ِفي ٱلدُّ

يِن﴾ فيهما إباحة في البر والقسط والصحبة بالمعروف، كما ذكر بأ ِتُلوُكۡم ِفي ٱلدِّ ُ َعِن ٱل ِذيَن َلۡم ُيقََٰ ُكُم ٱَّلل   المودة من أعمال القلوب نَيۡنَهىَٰ

 .(41)حكم معاملة أهل الكتاب، صفحة 

ألقساط إليه، البر وابجواز باألقارب والكافر المسالم  هبالتخصيص ،لنا هنا تخصص الشنقيطي لألعم من عدم المواالة للكفار اتضح

ومفهوم المودة  ،مواضع البر واألقساط والصحبة بالمعروف إيضاح ت، معاإلشكاال ةن دقيق بالجمع بين اآليات وبأزالبتفصيل وتبيا

 األخذبو  ،في عقيدة الوالء والبراء، وفي غير هذا الموضع فإن الشنقيطي ال يرى بأسًا من المعامالت اليومية بين المسلمين والكفار

 للتطور. أسبابب

ر منها، وذلك باألشياء المفيدة وترك الضا ،ستفادة منهاتي ذكر بأنه يجب االالحضارة الغربية، ال   الشنقيطي من يتجلى بموقف هوو 

تى ال   ،ةفي العلوم العسكرية الفارسي ةالحربي خططوهي من ال ،تي منها حفر الخندق في موقعة األحزابال   ملسو هيلع هللا ىلصواستشهد بأفعال النبي
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اشرة األزواج السماح بمع يضاً ألشواهد وأصلها من الكفار، ومن ا ملسو هيلع هللا ىلصستخدمها النبيا، فرضي هللا عنه أشار بها عليه سليمان الفارسي

ألن العرب آن ذاك كانت تعتقد بأن ذلك يضر باألبناء، ولكن  ،في صدد منع ذلك ملسو هيلع هللا ىلصبعد أن كان النبي ،ألزواجهن في فترة الرضاع

 ،الطبية بهذه المعلومة ذهن وأخبمعاشرت ملسو هيلع هللا ىلصسمح النبي ء،أنهم يفعلون ذلك وال يضر باألبنامن الفرس والروم ب ملسو هيلع هللا ىلصعندما علم النبي

هم في وهو كافر، ومدار هذا كله عدم اتباع ،بن األرقط الدؤليابداللة الطريق في الهجرة ب ملسو هيلع هللا ىلصوأصلها من الكفار، وآخيرًا استعانة النبي

 . (479-4/478)أضواء البيان، الصفحات  ككفرهم باَّلل تعالى واتباع انحطاطهم األخالقي ،ينية الخاصة بهماألمور الدِّ 

والمواالة  ،يكون خاص بالكافر المحارب لنا بأن التولي تجلىحكم تولي الكفار بشقيه، وقد  إيضاح نأتي على نهاية هذا المطلب في

وبأن التطور المدني والحضاري ال يعارض ثوابت عقيدة الوالء والبراء، ولكن كل ذلك بشروط  ،خاصة بالكافر المسالم وأولي القربى

 ،في هذه العقيدة تي تقبل وال تقبلوباألعذار ال   ،ثناء بالتقيةتسبخصوص اال ،القادم بحثفي الم إيضاح ولعل يكون هناك أكثر ؛بيناها

 بكل وضوح وبيان.لنا لتتجلى 

   بالتقية ثناءستاال حكم :بعاً را

الل قوله ز تولي الكفار، وذلك من خبشكل مباشر بالمطلب السابق في حكم تولي الكفار، ألن مفهوم التقية يجو   حثيرتبط هذا المب

ِلَك َفَلۡيَس ِمنَ  ِفِريَن َأۡوِلَيٓاَء ِمن ُدوِن ٱۡلُمۡؤِمِنيَن  َوَمن َيۡفَعۡل ذََٰ ِ ِفي َشۡيٍء إِ  تعالى ﴿ال  َيت ِخِذ ٱۡلُمۡؤِمُنوَن ٱۡلكََٰ ُرُكُم ٱَّلل  ة  َوُيَحذِّ ال ٓ َأن َتت ُقوْا ِمۡنُهۡم ُتَقىَٰ

ِ ٱۡلَمِصيُر﴾ ۥ  َوِإَلى ٱَّلل  ُ َنۡفَسُه ثناء من مواالة الكفار بالتقية، ولكي نخوض في الحديث عن التقية ستية ورد االفي هذه اآلف ؛(28)آل عمران، ٱَّلل 

 البد لنا من إيضاح مفهومها. 

يان تفسير آيات )روائع الب نسان بإظهار المواالة من غير اعتقاد لها"المال من شر األعداء، فيتقيهم اإل"بأنها الحفاظ على النفس و  :هي التقية

 . (1/404األحكام من القرآن، صفحة 

صحيح البخاري، ) وهو قوله }إن شر الناس عند هللا منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شّره{ فهومها،يبين م ملسو هيلع هللا ىلصوقد ورد حديث عن النبي

 . (6032/5012صفحة 

 اتقاء شره؛ وبما ذكر نكون قد أوضحنا المقصود من التقية. ملسو هيلع هللا ىلصالشاهد في الحديث قول النبي
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 وما يقبل منها وما ال يقبل بسبب التقية؛ أوضح الشنقيطي بأن هللا ،ثناء الشنقيطي في العذر من المواالة للكفارتوسوف نرى ماذا اس

َأيَُّها ٱل ِذيَن َءاَمُنوْا اَل َتَتَول ۡوْا َقۡوًما َغِضَب ٱَّلل ُ  ،تعالى نهى عن تولي الكفار  موضحًا السبب للتنفير منهم، كما جاء في قوله تعالى ﴿يََٰٓ

ِب ٱۡلُقُبوِر﴾ اُر ِمۡن َأۡصحََٰ بأن هذا النهي إذا  ،كما أوضح سبحانه في موضع آخر  (؛13)الممتحنة،َعَلۡيِهۡم َقۡد َيِئُسوْا ِمَن ٱأۡلِٓخَرِة َكَما َيِئَس ٱۡلُكف 

و ما جاء في ذورًا بذلك؛ وهمتوليهم يكون مع فإن ،لم يكن بدواعي الخوف والتقية منهم، وإما لو كان الخوف والتقية سببًا في مواالتهم

ِلَك َفَلۡيَس  ِفِريَن َأۡوِلَيٓاَء ِمن ُدوِن ٱۡلُمۡؤِمِنيَن  َوَمن َيۡفَعۡل ذََٰ ِ ِفي شَ قوله تعالى ﴿ال  َيت ِخِذ ٱۡلُمۡؤِمُنوَن ٱۡلكََٰ ة   ِمَن ٱَّلل  ۡيٍء ِإال ٓ َأن َتت ُقوْا ِمۡنُهۡم ُتَقىَٰ

ۥ  َوإِ  ُ َنۡفَسُه ُرُكُم ٱَّلل  ِ ٱۡلَمِصيُر﴾َوُيَحذِّ  .(28)آل عمران، َلى ٱَّلل 

 ؛مسلم شرهمتي يتقي بها الال   ،وذلك على حسب قدر مداراتهم ،ية في مواالة الكفارفي هذه اآل صالشنقيطي بأن هللا تعالى رخ ذكرف

لعذر في لشعر يحاكي اولكن يكون ذلك بشرط أن تكون النية في الباطن سليمة لفعل هذه المواالة، وقد أنشد الشنقيطي بيتًا من ا

 ضطرار لمواالتهم قائاًل    اال

 . (133-2/132)أضواء البيان، الصفحات  ومن يأتي األمور على اضطرار   فليس كمثل آتيها اختياراً 

ال يخلوا بأن تكون إحداهن في منعة وقوة، فال تكون رخصة وجب التنبيه بأن هذا العذر اليقع على كافة بقاع ديار المسلمين، إذا 

 الخوف والتقية واجبة في حقهم، فيبقى وجوب منع المواالة باقي في حقهم.

 حسب نوعاً حيانًا متأذي يكون سالمية في أصلها، وال  ذي تختص به األمة اإلال   ،وهو ما ذكره ابن تيمية بالتنوع الوجوب على األعيان

فحة )مجموعة الرسائل المنيرية، ص نحو تنوع الصالة في اإلقامة والسفر، وبين المريض و الصحيح وفي حالة األمن والخوف ،بالقدرة والعجز

3/135). 

الحال  إسالمي؛ فذكر بأن المسلمين في هذا في حكم مواالة الكافر المتغلب على قطر ،الشنقيطي هذا التنوع في رحلته للحج ذكروقد 

كان واجبًا عليهم ذلك وال يجوز لهم مواالة الكفار؛ ألن مواالة الكفار مع القدرة على  ،لو استطاعوا بأن يركنوا إلى سلطة إسالمية

 ِإال  َتۡفَعُلوُه َتُكن ِفۡتَنةف ِفي ۡعُضُهۡم َأۡوِلَيٓاُء َبۡعٍضۚۡ مواالة المسلمين تترتب عليها فتنة ومفاسد كثيرة، كما جاء في قوله تعالى ﴿َوٱل ِذيَن َكَفُروْا بَ 

﴾   (؛73)األنفال، ٱأۡلَۡرِض َوَفَساد َكِبيرف
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ولكن في  ،يزيل عنهم تغلب الكفار بجلبهم إليهم، تكون مواالتهم للكافر المتغلب جائزة ،لم يكن لهم عون وال نصير من المسلمين إذا أما

ِفِريَن َأۡوِلَيٓاَء ِمن ُدوِن ٱۡلُمۡؤِمِنيَن  َوَمن َيفۡ  ِلَك فَ الظاهر بدون الباطن، لقوله تعالى ﴿ال  َيت ِخِذ ٱۡلُمۡؤِمُنوَن ٱۡلكََٰ ِ ِفي َشۡيٍء ِإال ٓ َأن َعۡل ذََٰ َلۡيَس ِمَن ٱَّلل 

ۥ  ُ َنۡفَسُه ُرُكُم ٱَّلل   َوُيَحذِّ
ة  ِ ٱۡلَمِصيُر﴾ َتت ُقوْا ِمۡنُهۡم ُتَقىَٰ  (90)رحلة الحج، صفحة  /(28)آل عمران، َوِإَلى ٱَّلل 

 وط وهي كما يلي:بشر  ؛عند الخوف من ضرر الكفار تجيز مواالتهمفنالحظ بأن رخصة التقية 

 .في الظاهر ال في موالتهم في الباطن التقية مواالتهم تكون  الشرط األول: بأن

بمفهوم  فيجب توفر هذين الشرطين لمواالة الكفار .هناك قدرة الركون لبالد إسالمية يأتمن فيها من شرورهم الشرط الثاني: بأن ال تكون 

 .ستطيع العبد تحملهوالتكليف بما ال ي ،ووسطيته وعدم المشقة ،سالملسماحة اإل وما كان هذا التنوع في الحكم إال  التقية؛ 

 :أهم النتائج

صمام أمان لعدم م و من مسببات قوته يوه اّلتي قاعدتها كلمة التوحيد، ،نيةيالوالء بين المسلمين نابع من األخوة الدِّ  . اتضح لنا بأن1

  .تفرقهم وضعفهم

تي ال   ،نة والجماعةمقررات عقيدة أهل الس  وكما اتضح لنا بأن البراء من الكفار من موجبات اإليمان الصحيح باَّلل تعالى، ومن . 2

 .حيح، بعيدًا عن اإلفراط والتفريطيجب تطبيقها على الوجه الص

 إال  بشروط يجب توفرها. ،ه ال يحكم على من تولى الكفار بالكفرن لنا بأنوكما تبي  . 3

 لمين.وبأنه يجوز البر واالقساط للكافر للوالدين الكفار، وللكافر الغير محارب للمس

 .ستفادة بما عند الكفار في هذا المجال ما لم يعارض ثوابت اإلسالمواال ،الم ال يعارض التطور الحضاري وبأن األس. 4

 ، بشروط يجب توفرها.في مواالتهم صترخ مفهوم التقية من الكفار اتضح لنا بأنكما . 5

 وعدم تكليف ما يطاق. ،سعة افيه اوبأنه عقيدة الوالء والبراء،وسطية  . وأوضحت المقالة6
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 :أهم التوصيات

 . نوصي طالب العلم الشرعي إبراز هذه العقيدة، في الملتقيات العلمية بجميع أصنافها وطرقها.1

ينية، ونبذ الروابط النسبية والعصبية 2 . كما نوصي الدعاة والخطباء توعية المسلمين بمفهومها، وبوجوب الترابط بينهم باألخوة الدِّ

 بينهم.

. كما نوصي المؤسسات التعليمية بإقرارها في المناهج الدراسية، لتبنى أجيال تحب في هللا وتبغض في هللا، وتكون واعية بأحكامها 3

 بعيدًا عن الغلو والتطرف فيها.

 :الخاتمة

ي هذا جليل وإمام التفسير فكانت هذه المقالة في أهم نقاط عقيدة الوالء والبراء، من خالل كتاب أضواء البيان للشنقيطي، العالم ال

العصر، وال يسعني في نهاية هذه المقالة إال  أن نذكر أهم النتائج ال تي توصلت لها، ونعرض التوصيات ال تي في ذات االختصاص، 

 لكي تساعد في فهم هذه العقيدة والتعريف بها.
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“Adoption of belief of  loyalty and denial through the book, Adw'a al Bayan for 

Shanqeeti” 

Abstract: 

This article discusses the doctrine of (AL-WALA WA BARA) According to the book of Adw'a al 

Bayan by al-shanqit, this article report and clarify its provision for its approval of the doctrine of the 

Sunnis and the community away from excessive and inattentiveness so that the loyalty among 

Muslims is based on faith as well as the innocence of infidels and polytheists, in this article adopts the 

descriptive methods as its main methodologies, in the first topic includes ALWALA report, in second 

topic includes AL BARA ,the third topic in the rule of taking and loyalty, and the fifth topics about 

prevent the evil of the infidel ,finally comes the conclusion with most important finding and 

recommendations and a list of references and sources . 

Keywords: Belief, loyalty and allegiance, Adw'a al Bayan, Shanqeeti. 
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