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الوالء والبراء

ميحرلا نمحرلا هللا مسب
ّ
وألادىة ،وزٓا بلى ما حؼخلعمه مً الىلطة
ض ّسخ ؤلاػالم بحن ؤبىاثه ؤواكط املحبت
والخيافل ،وحٔل هصه الحلىق في ٓلس الىالء للمامىحن.
وحٔل للمؼلمحن ّ
هىٍت مؼخللت ومخماًعة ًٓ ٗحرهم ،في مٔخلسهم وٓبازتهم
وػلىههمّ ،
وحطم ٓلحهم اجباْ مؼالً اليافطًٍ ؤو مىاكطتها ،وحٔل هصه ألاوامط في
ٓلس البراء مً اليافطًٍ.
فيان "الىالء والبراء" ملخض ى والظ َم وبطهان ولمت الخىحُس وٓلُسة ؤلاًمان باهلل
حٔالى ،ومِهط الالتزام بسًً هللا ٓع وحل.
وكس ّ
حٔطن هصا اإلافهىم -ه٘حره مً مفاهُم الـطَٔت ؤلاػالمُت -بلى بػاءة ال٘الة
َ
والجفاة ،ؤهل ؤلافطاي وؤهل الخفطٍٍ ،فذ ِف َُذ مٔاإلاه وادخلٌذ مؼاثله ،فيان
لع ًاما ججلُت حلاثله ،وجلفُت مؼاثله.
وفي هصه البحث هخٔطن لبُان حلُلت الىالء والبراء ومفهىمه ،وبُان مجزلخه وزضحاجه،
وػبُل مً حاز ٓىه مً ال٘الة والجفاة ،وهللا اإلاؼخٔان لبلىٖ اإلاطاز.
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-

ً
الىالء :لغت:
َ
ُّ
الىالء مً الجصض َ(وِل َـي) ،كاٌ ابً فاضغ" :الىاو والالم والُاء :ؤكل صحُح ًسٌ ٓلى
ْ ْ ْ
ُ
ك ْط ٍبِ .م ًْ شلً ال َىل ُي :ال ُل ْطب".1
وَؼخٔمل لفّ الىالء في مٔاوي ٓسًسة ،مجها:





فالن ً
املحبت ،ومىه :والى ٌ
فالها بشا ّ
ؤحبه.
ُ
الىلطةً :لاٌ :هم َّ
ٓلي َوالًتِ ،والًت ،ؤي مجخمٔىن في الىلطة .والىلي مً ؤػماء
الىاكط ػبحاهه.
هللا
ِ
ِ
ّ
اللطابت :ومىه مىالي الطحل :وضزخه وبىى ٓمه ،هما في كىله -حٔالى ًٓ -ظهطٍا{َ :وِب ِوي
ْ ُ َْ
ىال َي ِم ًْ َوضا ِجي}[مطٍم.]5:
ِدفذ اإلا ِ
اإلأخم (الؼُس) ْ
ْ
واإلأ َخم (الٔبس) ،وٍلاٌ لهما مىلى الىٔمت ،فالؼُس
الٔالكت بحن ِ
ّ
ّ
ألهه ًطزه لى ماث فلاض همىالُه مً اليؼب ،والٔبس ُّ
ُّ
ولي الؼُس ألهه
ولي الٔبس،
بمجزلت ؤبىاء ٓمىمخه ،له ٓلُه حم الىلطة .واإلاىلى والىلي بمٔنى واحس.

ٔ  -مماٌٌس اللغة (.)ٔٗٔ/ٙ
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 الخسبحر واللُام بـاون آلادط :ومىه ولي الُدُم :الصي ًلي َ
ؤمطه وٍلىم بىفاًخه،
وو لي اإلاطؤة :الصي ًلي ٓلس الىياح ٓلحها ،وكُل في مٔنى اػم هللا الىلي :اإلاخىلي ألمىض
الٔالم والخالثم اللاثم بها ،ومٔنى اػم الىالي :مالً ألاؿُاء حمُٔها.
ًفطق بحن َ
 ؤلاماضة :وبٔوهم ّ
الىالًت بفخح الىاو ،ؤي اليؼب والىلطة ،وفآلها
والىالًت بىؼط الىاو ،ؤي ؤلاماضة ،وفآلها والي ،وبٔوهم ًجٔل اللفُِحن
الىليِ ،
للمٔىُحن.
ً
ّ
ّ
2
والخىلي مً فٔل جىاله :ؤي اجذصه ولُ ـا ،باإلأاوي الؼابلت للىلي .
ومٔنى وحصض (ولي) ألاكلي هما كاٌ ابً فاضغ :اللطب ،ػىاء اإلاازي واليؼب ،ؤو
اإلأىىي والحب ،فاإلاطء ًحب مً هى كطٍب لللبه وفىطه ،وٍىاكط مً هى كطٍب مىه
ً
مىهجا ،وٍطعى ؿاون مً هى كطٍب له ً
ً
وؼبا والُدُم والل٘حر والىلس،
وؼبا ؤو
وَؼىغ مً هى كطٍب مىه في البلس وألاضن ،وهىصا.

البراء لغت:
كاٌ ابً فاضغ" :فإما الباء والطاء والهمعة فإكالن بلحهما جطحٕ فطوْ الباب:
َ َ َ َّ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ
ُ
َ
ْ
ً
ْ
ؤحسهما :الخلمً ،لاٌ :بطؤ اَّلل الخلم ًبرئهم بطءا.
وألاكل آلادط :الخبآس مً الص يء ومعاًلخه .مً شلً :البرء وهى الؼالمت مً الؼلم،
َ ْ ُ َ َ َْ ُ 3
ًلاٌ :ب ِطثذ وبطؤث" .
ٕ  -انظر فً كل ما سبك من المعانً :لسان العرب (٘ٔ.)ٗٓ9/
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وكاٌ ً
ؤًوا" :وؤهل الحجاظ ًلىلىن :ؤها بطاء مىً ،وٗحرهم ًلىٌ ؤها بطيء مىً .كاٌ
َ
َ
هللا -حٔالى -في ل٘ت ؤهل الحجاظ{ِ :ب َّه ِني َب َط ٌاء ِم َّما ح ْٔ ُب ُسون}[العدطف ،]26 :وفي ٗحر
ّ
مىهٕ مً اللطآن{ :ب ّوي َبطي ٌء}[ألاؤام ،]78 :فمً كاٌ ؤها بطاء لم ّ
ًثن ولم ًاهث،
ِِ ِ
وٍلىلىن :هحً البراء والخالء مً هصا ،ومً كاٌ :بطيء ،كاٌ :بطٍئان وبطٍئىنَ ،و ُب َط ُآء
ٓلى وظن ُب َط َٓ ِاء".4
وفي لؼان الٔطب واللامىغ املحٍُ ؤمثلت هثحرة الػخٔماالث الجصض ال جذطج ًٓ
هصًً ألاكلحن.5

-

ً
بمٔنى مٌابم للمٔنى الل٘ىي:
وضز لفِا الىالء والبراء في هلىق الىخاب والؼىت
ّ
واملحبت والىلطة.
فالىالء :هى اللطب
والبراء :هى البٔس والب٘ى والٔساوة.
ْ
َ
ً
وبهصا اإلأاوي ّ
فمثال ٓىس كىله حٔالى{ :ال ًَ َّخ ِذ ِص اإلاُ ْا ِم ُىى َن
فؼط الٔلماء هصًً اللفِحن،
َ َ
َْ
ُْْ
ًٍ ؤ ْوِل َُ َاء ِم ًْ ُزو ِن اإلاا ِم ِى َحن}[آٌ ٓمطانً ،]28:لىٌ الٌبري" :ال جخذصوا ،ؤيها
الي ِاف ِط

ٖ  -مماٌٌس اللغة (ٔ.)ٕٖٙ/
ٗ  -مماٌٌس اللغة (ٔ.)ٕٖٙ/
٘  -لسان العرب (ٔ ،)ٖٔ/الماموس المحٌط ص (ٖٗ).
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َ
الىفاض ً
ُهطا وؤهلا ًضا جىالىنهم ٓلى زًجهم ،وجِاهطونهم ٓلى اإلاؼلمحن مً
اإلاامىىن،
زون اإلاامىحن".6
وكاٌ ابً هثحر ٓىس كىله حٔالى{ :بٔوهم ؤولُاء بٔى}[الخىبت" :]71:ؤيً :دىاكطون
وٍخٔاهسون".7
ً
وؤحُاها ال ٌـطحىنها لىهىح مٔىاها ،وهصا هثحر ً
حسا ،بل ًخجاوظون اإلأنى بلى ما
وضاءه مً الٔلت.
ّ
ً
ّ
واملحبت ،بإي كىضة ؤو مٔنى ًسالن
اصطالحا هى :اللطب
لرا فئن حعسيف الىالء
ٓلُه.
وؤضوان هصه الخٔطٍف ازىان:
 وحىز اللطب ؤو الخلاضب :وهى لب اإلأنى الل٘ىي ،وال ًىحس دالف بحن اإلأاوي
الل٘ىي والـطعي والاكٌالحيّ ،
ألن الـطْ اػخٔمل الىالء بمٔىاه الل٘ىي في ول
هلىكه ،وهصلً ؤهل الٔلم في هالمهم.
ٓ مىم اللىض ؤي باللىٌ ؤو الفٔل ،وٓمىم اإلأنى ؤي ػىاء باملحبت ؤو اإلاىاكطة ؤو
الىز ؤو حٔله ً
وكُا ،وًآخه.
ً
وكطٍبا مً هصا حٔطٍفاث بٔى اإلأاكطًٍ ،ومجها:
 حٔطٍف ز .دمحم ؤُم ًاػحن" :اإلاىالاة حٔني الخلطب وبُهاض الىز باألكىاٌ وألافٔاٌ
والىىاًا إلاً ًخذصه ؤلاوؼان ً
ولُا".8
 -ٙتفسٌر الطبري (.)ٖٖٔ/ٙ
 - 7تفسٌر ابن كثٌر (ٗ.)ٔ7ٗ/
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 وكاٌ الـُر ٓبس هللا الجبرًًّ :
"محبت اإلاامىحن ألحل بًمانهم ،وهلطتهم ،والىصح
لهم ،وبٓاهتهم وضحمتهم ،وما ًلحم بصلً مً حلىق اإلاامىحن".9
ً
اصطالحا هى :البٔس والترن مٕ الب٘ى.
وحعسيف البراء
وؤضوان هصا الخٔطٍف ازىان:
 وحىز الترن واإلافاضكت ،وهى لب اإلأنى الل٘ىي.
ٓ مىم اللىض ؤي باللىٌ ؤو الفٔل ،وٓمىم اإلأنى ؤي بالب٘ى وما ًترجب ٓلُه.
ً
وكطٍبا مً هصا حٔطٍفاث بٔى اإلأاكطًٍ ،ومجها:
 حٔطٍف الـُر دمحم ػُٔس اللحٌاوي بلىله" :هى البٔس والخالق والٔساوة بٔس
ؤلآصاض وؤلاهصاض".10
 وكاٌ الـُر ٓبس هللا الجبرًً" :ب٘ى ؤٓساء هللا مً اإلاىافلحن وٓمىم الىفاض،
وٓساوتهم ،والبٔس ٓجهم ،وحهاز الحطبُحن مجهم بحؼب اللسضة".11

ً
والىالء والبراء مصطلح مسكب مً اللفظين ،فُحؼً حٔطٍف اإلاطهب لُيىن
حٔطٍفا
للملٌلح ،وبما ؤن الىالء مٌلىب للمامىحن ،والبراء لليافطًٍ وؤهل البسْ والفجىض،
فُمىً ؤن هوٕ ً
حٔطٍفا
ً
حامٔا فىلىٌ:

 - 8اإلٌمان أركانه وحمٌمته (ٗٔٔ).
 - 9تسهٌل العمٌدة اإلسالمٌة (ٖٗ٘).
ٓٔ  -الوالء والبراء فً اإلسالم (ٓ.)9
ٔٔ  -تسهٌل العمٌدة اإلسالمٌة (ٕ٘٘).
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الىالء والبراء :هى اللطب بيل كىضه للمامىحن والبٔس والترن مٕ الب٘ى لليافطًٍ
وؤهل البسْ والفجىض.
وجىهس الىالء والبراء :هى حب اإلاامىحن وٍلعم مىه هلطتهم وٓىنهم ،وب٘ى اليافطًٍ
وؤهل الفجىض والبسْ ،وٍلعم مىه هجطهم وجطن ػبُلهم ومجاهستهم.
ًلىٌ ؿُر ؤلاػالم ابً جُمُت" :والىاحب ٓلى ول مؼلم ؤن ًيىن حبه وبغضه،
ومىالاجه ومعاداجه ً
جابٔا ألمط هللا وضػىله ،فُحب ما ؤحبه هللا وضػىله ،وٍب٘ى ما
ؤب٘وه هللا وضػىله ،وٍىالي مً ًىالي هللا وضػىله ،ؤَازي مً ٌٔازي هللا وضػىله.
ومً وان فُه ما ًىالى ٓلُه مً حؼىاث وما ٌٔازي ٓلُه مً ػِئاث ٓىمل بمىحب
شلً ،هفؼاق ؤهل اإلالت ،بش هم مؼخحلىن للثىاب والٔلاب ،واإلاىالاة واإلأازاة،
والحب والب٘ى ،بحؼب ما فحهم مً البر والفجىض".12
وٍلىٌ الـُر ٓبس الطحمً الؼٔسي" :وحُث ّبن الىالء والبراء جابٔان للحب
والبغض ّ
فةن ؤكل ؤلاًمان ؤن ّ
جحب في هللا ؤهبُاءه وؤجبآهم ،وجب٘ى في هللا ؤٓساءه
وؤٓساء ضػله".13

ٕٔ  -مجموع الفتاوى (ٖ٘.)9ٗ/
ٖٔ  -الفتاوى السعدٌة (ٔ.)98/
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الىالء والبراء مً اإلاىهىٓاث ؤلاًماهُت ألاػاػُت التي حُِذ باهخمام الـطْ،
والىلىق فحها هثحرة ،ال ػُما بن آخبرها الىلىق التي جسٓى لالظم الىالء والبراء،
هىلىق محبت اإلاؼلمحن وؤلاحؼان بلحهم والبر بهم وألالفت والىحسة والآخلام،
وجحطٍم اللٌُٔت وٗحرها ،مما ًطسخ مبسؤ ّ
ألادىة واإلاىالاة بُجهم ،وهصلً هلىق الظم
البراء مً اليافطًٍ واإلاىافلحن ،هب٘وهم وحهازهم وٓسم الطوىن بلحهم وال الثلت بهم.
ووؼىق فُما ًلي بٔى الىلىق السالت ٓلى الىالء والبراء بالٔمىم.

-

مً اللسآن الكسيم:
َّ َ َ ُّ ُ ُ َّ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َّ َ َ ُ َّ َ ُ ُ َ َّ َ
اللال َة َو ٍُ ْا ُجى َن
 كاٌ حٔالى{ِ :بهما وِلُىم اَّلل وضػىله وال ِصًً آمىىا ال ِصًً ً ِلُمىن
َّ َ َ َ ُ ْ َ ُ َن َ َ ْ َ َ َ ٌَّ َّ َ َ َض ُ َ ُ َ َّ َ َ ُ َ َّ ْ َ َّ
اَّلل ُه ُم
العواة وهم ض ِاهٔى * ومً ًخى اَّلل و ػىله وال ِصًً آمىىا ف ِةن ِحعب ِ
َْ َ
ال٘ ِال ُبىن}[اإلااثسة.]56-55:
حاءث هصه آلاًت في ػُاق آلاًاث التي ّ
جحطم وجحصض مً اجذاش الىفاض والحهىز
والىلاضي ؤولُاء ،زم حاءث ّ
لخبحن ّؤن ؤولُاء اإلاامىحن هم هللا وضػىله واإلاامىىن ،وفي
َ
َ
َ َ َّ َ ْ ُ ْ
َ َ ْ َ َ ْ َّ ُ َ
اَّلل ِبل ْى ٍم ًُ ِح ُّب ُه ْم َو ٍُ ِح ُّبىه ُه ؤ ِشل ٍت َٓلى اإلاا ِم ِى َحن ؤ ِٓ َّع ٍة َٓلى
آلاًت التي كبلها {فؼىف ًإ ِحي
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َْ
ّ
َ
ّ
ن
الي ِاف ِطًٍ}[اإلااثسة ]54:بُيذ ؤن اإلاامىحن مً ًيىهى ؤشلت ٓلى اإلاامىحن وؤٓعة ٓلى
اليافطًٍ ،وهى حلُلت الىالء والبراء.
ًلىٌ اللطًبي{" :ؤشلت ٓلى اإلاامىحن}( ،ؤشلت) :ؤذ للىم ،وهصلً (ؤٓعة) ؤي ًطؤفىن
باإلاامىحن وٍطحمىنهم وٍلُىىن لهم ،مً كىلهم :زابت شلىٌ ؤي جىلاز ػهلت ،ولِؽ مً
الصٌ في ش يء ،وَ٘لِىن ٓلى اليافطًٍ ؤَازونهم ،كاٌ ابً ٓباغ :هم للمامىحن
والىالس للىلس والؼُس للٔبس ،وهم في ال٘لِت ٓلى الىفاض والؼبٕ ٓلى فطَؼخه"،14
وكاٌ{" :ومً ًخى ٌّ هللا وضػىله والصًً آمىىا} ؤي مً ّ
فىن ؤمطه بلى هللا ،وامخثل ؤمط
ضػىله ،ووالى اإلاؼلمحن ،فهى مً حعب هللا".15
وكاٌ الـُر دمحم ألامحن الـىلٌُي" :ؤدبر -حٔالى -اإلاامىحن في هصه آلاًت الىطٍمت ّؤنهم
بن ا جس بٔوهم ّ
فةن هللا ًإحي ٓ ً
ىها ًٓ شلً اإلاطجس بلىم مً كفاتهم الصٌ
ض
ِ
للمامىحن ،والخىاهٕ لهم ،ولحن الجاهب ،واللؼىة والـسة ٓلى اليافطًٍ ،وهصا مً
هماٌ كفاث اإلاامىحن".16
فاآلًت ّبُيذ وؤمطث في ػُاق الخبر ّؤن اإلاامً ًجب ٓلُه ؤن ًيىن ً
مىالُا للمامىحن،
ً
ً
لُىا ً
شلىال لهم ً
حُما بهم ،وؤن ًيىن ً
فُلا وض ً
ٓعٍعا وٗلُِا ٓلى اليافطًٍ.
ض
َ ُْْ ُ َ َ ُْْ َ ُ َ ْ ُ ُ ْ َ
ْ
َ
ُ
 كاٌ حٔالى{ :واإلاا ِمىىن واإلاا ِمىاث بٔوهم ؤوِلُاء}[الخىبت]71 :

ٗٔ  -تفسٌر المرطبً (.)ٕٕٓ/ٙ
٘ٔ  -المرجع السابك (.)ٕٕٕ/ٙ
 - ٔٙأضواء البٌان (ٔ.)ٗٔ٘/
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كاٌ اللطًبي{" :بٔوهم ؤولُاء بٔى} ؤي كلىبهم ّ
ّ
ّ
والخحاب
الخىاز
مخحسة في
والخٔاًف".17
وكاٌ ابً هثحر{" :بٔوهم ؤولُاء بٔى} ؤيً :دىاكطون وٍخٔاهسون ،هما حاء في
الصحُح( :اإلاامً للمامً والبيُان ّ
ٌـس بٔوه ً
بٔواّ ،
وؿبً بحن ؤكابٔه) وفي

الصحُح ً
ؤًوا( :مثل اإلاامىحن في ّ
جىازهم وجطاحمهم ،همثل الجؼس الىاحس ،بشا
اؿخيى مىه ٓوى جساعى له ػاثط الجؼس بالحمى والؼهط)".18

وهصه آلاًاث دبرًت ،لىجها في مىهٕ ؤلاوـاء الٌلبي الخلطٍطي ،ؤي جلطض كآسة في
ًبُٔت الخٔامل والٔالكت بحن اإلاامىحنّ ،
وؤنها كاثمت ٓلى اإلاىالاة فُما بُجهم ،مً املحبت
والىلطة والتراحم والخٔاًف والىصح والحماًت ،وول كىض الىالء ،وهي في جلطٍطها
ومومىنها هلىله حٔالى{ :ب َّه َما ْاإلاُ ْام ُىى َن ب ْد َى ٌة}[الحجطاث ،]10:فهي ّ
جبحن ّؤن اإلاامىحن
ِ
ِ
ِ
كطٍبىن مً بٔوهم هلطابت ألادىة ،وٍلعم مً هصا اللطب ؤن ًيىن بٔوهم ؤولُاء
َ
بٔى ،وٍثمط هصا املحبت واإلاىاكطة والخٔاًف وما ػبم بُاهه.
ّ
مً الصىت:
ّ
 ًٓ البراء بً ٓا ب -هنع هللا يضر -كاٌّ :
ً
حلىػا ٓىس الىبي -كلى هللا ٓلُه وػلم -فلاٌ:
هىا
ظ
ٌ
ّ
(ؤي ٓطي ؤلاػالم ؤوزم؟ كالىا :اللالة ،كاٌ :حؼىت ،وما هي بها ،كالىا :كُام

 - ٔ7تفسٌر المرطبً (.)ٕٖٓ/8
 - ٔ8تفسٌر ابن كثٌر (ٗ ،)ٔ7ٗ/وسٌأتً تخرج األحادٌث.
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ٌ
حؼً وما هى به ،كالىا :الجهاز ،كاٌ :حؼً وما هى به ،كاٌّ :بن
ضموان ،كاٌ:
ؤوزم ٓطي ؤلاًمان ؤن ّ
جحب في هللا وجب٘ى في هللا).19
ً
وًٓ ابً مؼٔىز -هنع هللا يضر -كاٌ :كاٌ ضػىٌ هللا ملسو هيلع هللا ىلصً( :ا ابً مؼٔىز ،كلذ :لبًُ زالزا،
كاٌ( :هل جسضون ّ
ؤي ٓطي ؤلاًمان ؤوزم؟ كلذ :هللا وضػىله ؤٓلم ،كاٌ( :الىالًت في
ّ
والحب في هللا ،والب٘ى في هللا) ،20والحسًث وضز ًٓ ٓسز مً الصحابت
هللا،
بإلفاَ مخلاضبت.21

َ َي ُ
اإلا ْامى َحن في َج َط ُ
اح ِم ِه ْم
 ًٓ الىٔمان بً البـحر -هنع هللا يضر ًٓ -الىبي -ملسو هيلع هللا ىلص -كاٌ( :جط
ِِ ِ
َ
َََ ّ ْ ََ َ ُ
َ ْ ََ ُ ْ َ
اًفه ْمَ ،ه َم َثل َ
و ًىا ج َس َاعى ل ُه َػا ِث ُط َح َؼ ِس ِه
الج َؼ ِسِ ،بشا اؿخيى ٓ
ِ
وجى ِاز ِهم وحٔ ِ ِ
الؼ َهط َو ُ
ب َّ
الح َّمى).22
ِ
ِ
ّ
ْ ْ
ُْ
 وًٓ ؤبي مىس ى -هنع هللا يضر ًٓ -الىبي -كلى هللا ٓلُه وػلم -كاٌِ ( :ب َّن اإلاا ِم ًَ ِلل ُما ِم ًِ
َ ْ ْ
َ ُ ُّ َ ْ ُ ُ َ ْ ً َ َ َّ َ َ َ َ ُ 23
وال ُبي َُ ِان ٌـس بٔوه بٔوا) وؿبً ؤك ِابٔه .
ُْ ُ َ ُ ُ
اإلا ْؼلم َال ًَ ِْل ُم ُه َو َال ٌُ ْؼل ُمهُ،
ِ
ِ
 وًٓ ابً ٓمط -امهنع هللا يضر ًٓ -الىبي -ملسو هيلع هللا ىلص -كاٌ( :اإلاؼ ِلم ؤدى ِ ِ
ََ ْ َ َ َ َ َ
َ َ َّ ُ َ َ َ َ ْ َ َّ َ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ ً َ َّ َ َّ
اَّللُ
ومً وان ِفي حاح ِت ؤ ِد ُِه وان اَّلل ِفي حاح ِخ ِه ،ومً فطج ًٓ مؼ ِل ٍم هطبت ،فطج
َٓ ْى ُه ُه ْطَب ًت م ًْ ُه ُطَباث ًَ ْىم الل َُ َامتَ ،و َم ًْ َػ َت َر ُم ْؼل ًما َػ َت َر ُه َّ ُ
اَّلل ًَ ْى َ
الل َُ َام ِت).24
م
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ

 - ٔ9أخرجه أحمد برلم (ٕٗ٘.)ٔ8
ٕٓ  -أخرجه الطبرانً فً الكبٌر برلم ( ،)ٖٔٓ٘7والبٌهمً فً شعب اإلٌمان برلم (.)9ٓٗٙ
ٕٔ  -لال الشٌخ األلبانً بعد ذكر رواٌات الحدٌث" :للت :فالحدٌث بمجموع طرله ٌرتمً إلى درجة الحسن على
األلل ،وهللا أعلم" .السلسلة الصحٌحة (ٗ )ٖٓ7/برلم (.)ٔ7ٕ8
ٕٕ  -أخرجه البخاري برلم (ٔٔٓ ،)ٙكتاب األدب ،باب رحمة الناس والبهائم .ومسلم برلم ( ،)ٕ٘8ٙكتاب البر
والصلة ،باب تراحم المؤمنٌن وتعاطفهم وتعاضدهم.
ٖٕ  -أخرجه البخاري برلم (ٔ ،)ٗ8كتاب الصالة ،باب تشبٌن األصابع فً المسجد وغٌره .ومسلم برلم
(٘ ،)ٕ٘8كتاب البر والصلة ،باب تراحم المؤمنٌن وتعاطفهم.
المسلم وال ٌسلمه.
ٕٗ  -أخرجه البخاري برلم (ٕٕٗٗ) ،كتاب المظالم ،باب ال ٌظلم المسل ُم
َ
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ّ ُ
و
هصه ألاحازًث ُٗى مً فُى في بُان ؤدىة ولحمت اإلاؼلمحن ،و حىب الىالء بُجهم،
ظ ّ
َ
حٔل اإلاامىحن هجؼس واحس ّ
ُ
"بهما َ
ًجمٕ
ؤلاًمان ًجم ُٔهم هما
ألن
ًلىٌ ابً الجى ي:
ٍ
ٍ
ُ
َ
ألآواء ،فلمىهٕ احخماْ ألآواء ًخإشي اليل بخإشي البٔى ،وهصلً ؤهل
الجؼس
ؤلاًمانً ،خإشي بٔوهم بخإشي البٔى".25
وكاٌ الىىوي" :هصه ألاحازًث كطٍحت في حُِٔم حلىق اإلاؼلمحن بٔوهم ٓلى بٔى
ّ
وحثهم ٓلى التراحم واإلاالًفت والخٔاهس في ٗحر بزم وال مىطوه".26
واللىض البُاهُت التي اػخٔملها الىبي -ملسو هيلع هللا ىلص -لخلطٍب مٔنى اإلاىالاة بحن اإلاامىحن حـحر
بلى ٓمم وحىهط ّ
وؤهمُت هصا الىالء وؤزطه في املجخمٕ ؤلاػالمي ،ومً حمُل بُان هصه
اإلأاوي واللىض والدـبحهاث ما كاله الـُر دمحم الـاشلي الخىلي" :وهصلً الجساض بشا
وان ً
كاثما وحسه ،وٓمطه كلحر جعلعله حىامل ألازلاٌ بشا ّ
مطث بجاهبه ،وتهعه
الٔىاكف الـسًسة ؤو جٌطحه ؤض ً
ها ،فةشا ما اجلل ب٘حره مً ًطفُه حتى واهذ في
الجساض حجط ،ووان مً الحجطاث مجزٌ ؤو ٓماضة ،ضسخ في مياهه وكلب في ملامه،
وال جازط فُه الحىازر بال بلسض ،فالجساض وحسه هُٔف ،وبإمثاله كىي ؿسًس .شلً
مثل اإلاامً للمامً ،فهى مٔه والبيُان ٌـس بٔوه ً
بٔوا فاإلاامىىن ؿإنهم الخٔاون
والخىاكط ،والخِاهط والخياجف ٓلى ملالحهم الخاكت واإلالالح الٔامت .وحٔاوهىا
ٓلى البر والخلىي وال حٔاوهىا ٓلى ؤلازم والٔسوان ،ؤما الخفطق والخذاشٌ فال ٌٔطفه
ؤلاًمان ،ولِؽ مً السًً في ش يء".27
ٕ٘  -كشف المشكل من حدٌث الصحٌحٌن (ٕ.)ٕٕٔ/
 - ٕٙشرح مسلم للنووي (.)ٖٔ9/ٔٙ
 - ٕ7األدب النبوي ص (ٓ.)ٙ
14

الوالء والبراء

ّ
زم كاٌ" :وللس مثل الطػىٌ -ملسو هيلع هللا ىلص -اجحاز اإلاؼلمحن ومٔىهت بٔوهم لبٔى بالدـبًُ
بحن ؤكابٔه .وبزداٌ بٔوها في دالٌ بٔى ،وال ؿً ّؤن شلً ًعٍس في مخاهت ول
ّ
جوامذ ؤًسيهم ،وجِاهطث
بكبٕ ؤٌَي ول ًس كىة بلى كىتها ،هصلً اإلاؼلمىن بشا
ّ
وجحابذ هفىػهم ،وحؼاهسث ؤممهم ،ظازوا كىة ،ودللىا لهم ٓعة فساهذ
كىاهم،
ألامم لؼلٌانهم ودؤذ ألمطهم وهلل الٔعة ولطػىله وللمامىحن".28

-

مً اللسآن الكسيم:
ُْْ ُ َ ْ َ
َ َ ْ َ َ ْ ُ ن ُْ
اإلا ْامى َحن َو َم ًْ ًَ ْف َٔ ْل َشلًَ
 كاٌ حٔالى{َ :ال ًَ َّ
ن
و
ز
ً
م
اء
ُ
ل
و
ؤ
ًٍ
ط
اف
ي
ال
ى
ى
م
ا
اإلا
ص
ذ
خ
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
ْ ُ ْ ُ َ ً َ ُ َ ّ ُ ُ ُ َّ ُ َ ْ َ ُ َ َ َّ
َ ْ َّ َ ْ َ
َ َ ْ َ َ َّ
ُ
َّ
اَّلل
ى
ل
ب
و
ه
ؼ
ف
ه
اَّلل
م
ه
ض
ص
ح
ٍ
و
اة
ل
ج
م
ه
ج
م
ىا
ل
خ
ج
ن
ؤ
ال
ب
ء
ي
ش
ي
ف
اَّلل
ٍ
ِ
ِ
ِ
فلِؽ ِمً ِ ِ
ِ
ِ
َْ
ُ
اإلا ِلحر}[آٌ ٓمطان .]28 :ففي هصه آلاًت ههي للمامىحن ًٓ اجذاش اليافطًٍ ؤولُاء،
وبُان ّؤن هصا الفٔل لِؽ مً ؤلاًمان في ش يء ،فهى زٓىة كطٍحت وجلطٍط واضح
لٔلُسة البراء مً اليافطًٍ.
َ
الىفاض ً
كاٌ الٌبري" :ال جخذصوا ؤيها اإلاامىىن
ُهطا وؤهلا ًضا جىالىنهم ٓلى زًجهم،
ُّ
وجِاهطونهم ٓلى اإلاؼلمحن مً زون اإلاامىحن ،وجسلىنهم ٓلى ٓىضاتهم ،فةهه َم ًْ ًفٔل
شلً {فلِؽ مً هللا في ش يء}ٌٔ ،ني بصلً :فلس بطت مً هللا وبطت هللا مىه ،باضجسازه
ًٓ زًىه وزدىله في الىفط{ ،بال ؤن جخلىا مجهم جلاة} ،بال ؤن جيىهىا في ػلٌانهم

 - ٕ8المرجع السابك.
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فخذافىهم ٓلى ؤهفؼىم ،فخِهطوا لهم الىالًت بإلؼيخىم ،وجومطوا لهم الٔساوة،
وال حـأٌىهم ٓلى ما هم ٓلُه مً الىفط ،وال حُٔىىهم ٓلى ُمؼلم بفٔل".29
َ َ
ُْْ ُ َ ْ
وكاٌ البُواويَّ {" :ال ًَ َّ
ُ
ْ
َ
ن
ابت
ط
لل
مىالاتهم
ًٓ
هىا
ن
}
ُاء
ل
و
ؤ
ًٍ
ط
ياف
ال
ى
ى
م
ا
اإلا
ص
ذ
خ
ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
وكساكت حاهلُت وهحىهما ،حتى ال ًيىن ّ
حبهم وب٘وهم بال في هللا ،ؤو ًٓ الاػخٔاهت
ٍ
ْ ُ ن ُْْ
ّ
َ
ّ
ألاحلاءُ
بهم في ال٘عو وػاثط ألامىض السًيُتِ { ،مً زو ِ اإلاا ِم ِىحن} بؿاضة بلى ؤنهم
باإلاىالاةّ ،
وؤن في مىالاتهم مىسوحت ًٓ مىالاة الىفطةَ { ،و َم ًْ ًَ ْف َٔ ْل ِشل ًَ} ؤي اجذاشهم
َ
َ َ ْ َ َ َّ
ّ
ْ
اَّلل ِفي ش ي ٍء} ؤي مً والًخه في ش يء ًصح ؤن ٌؼمى والًت ،فةن
ؤولُاء {فلِؽ ِمً ِ
َ
ْ
اإلاخٔاز ًَ ْحن ال ًجخمٔان 30كاٌ:
ي
مىالاح
ِ
َ َ ُّ َ ُ ُ َّ َ ْ ُ ُ َ
َ ُْ َ َ
ْ
َّ
31
َ
ْ
َ
َ
َ
جـ ـ ـىز ٓ ـ ـسوي زـ ـ ـ ـم ج ـ ـ ـ ـ ـعٓ ـ ـ ـ ـم ؤهـ ـ ـ ـ ـى ـ ـ ـي ك ِسًلً لِؽ الىىن ٓىً ِبٔا ِظ ِب
َّ َ ْ َ َّ ُ ْ ُ ْ ُ ً
{ ِبال ؤن جخلىا ِمجهم جلاة} بال ؤن جذافىا مً حهتهم ما ًجب اجلائه ،ؤو اجلاء والفٔل
ْ ّ
ّ
جلُت»َ ،
ألهه في مٔنى جحصضوا وجذافىا ،وكطؤ ٌٔلىب « ّ
مىٕ ًٓ مىالاتهم
مٔسي ب ِـمً
وباًىا في ألاوكاث ولها بال وكذ املخافتّ ،
ً
ً
فةن بُهاض اإلاىالاة حُيئص حاثع".32
ُاهطا
وفي آلاًت بُان لؤلكل والاػخثىاء ،فاألكل في ٓالكت اإلاامً مٕ اليافط هي البراء ،وال
ًجىظ ؤن ًّخذصه ً
ولُا ،والاػخثىاء في حالت الخىف مً اليافط وهٔف اإلاؼلم فخجىظ
ّ
ّ
والخلُت هما هلل اللطًبي" :كاٌ ابً ٓباغ :هى ؤن ًخيلم بلؼاهه وكلبه
الخلُت مىه،
مٌمئن باإلًمان ،وال ًلخل وال ًإحي ً
مإزما.
 - ٕ9تفسٌر الطبري ()ٖٖٔ/ٙ
ٖٓ  -المعنىّ :
عدوه متنافٌان.
ً ومواالة ّ
أن مواالة الول ّ
عدوي فلٌس ببعٌد
ٖٔ  -النون :ال ُح ْمك ،والعازب :البعٌد ،والمعنى :إن زعمت أنّن صدٌمً وفً الولت نفسه تحبّ
ّ
أن تكون أحمك!
ٕٖ  -تفسٌر البٌضاوي (ٕ.)ٕٔ/
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الخلُت حاثعة لئلوؼان بلى ًىم اللُامت ،وال ّ
وكاٌ الحؼًّ :
جلُت في اللخل.
كاثما بحن الىفاض فله ؤن ًسا يهم باللؼان بشا وان ً
وكُلّ :بن اإلاامً بشا وان ً
داثفا ٓلى
ض
ّ
هفؼهُ ،
والخلُت ال ّ
جحل بال مٕ دىف اللخل ؤو اللٌٕ ؤو
وكلبه مٌمئن باإلًمان،
ؤلاًصاء الُِٔم".33
فهي كىٌ باللؼان وال ججىظ بفٔل ّ
محطم في حلىق آلادطًٍ واللخل ،وجيىن في حالت
الخىف ،وٍلاغ ٓلُه مثله في مٔىاه والوطوضة وؤلاهطاه.34
ّ
مهمت في آلاًت فُلىٌّ :
وٍىضح الـُر الؼاٌؽ هلٌت ّ
"هبه اإلاامىحن بلى ؤهه ال ًيبغي
لهم ؤن ًىالىا ؤٓساءه ،ؤو ٌؼخِهطوا بهم للطابت ؤو كساكت كسًمت ،بل ًيبغي ؤن جيىن
الطٗبت فُما ٓىس هللا حٔالى وٓىس ؤولُاثه زون ؤٓساثه" زم ًلىٌ" :وؤما اإلاىالاة بمٔنى
اإلأاؿطة الجمُلت في السهُا بحؼب الِاهط ،مٕ ٓسم الطها ًٓ حالهم فصلً ٗحر
ٖٖ  -تفسٌر المرطبً (ٗ.)٘7/
ٖٗ ٌ -حسن هنا التنبٌه إلى الفرق بٌن التمٌّة السنٌّة المشروعة وبٌن التمٌّة الشٌعٌة ،حتى ال ٌُظن ّ
أن ما علٌه الشٌعة
صل فً الفرق بٌنهما الدكتور ناصر المفاري فً كتابه :أصول مذهب الشٌعة
من التمٌة صحٌح ،ولد أجاد وف ّ
اإلمامٌة االثنا عشرٌة ص ( ٖٓ8وما بعدها) ،وهو من أروع وأفضل وأجمع ما ُكتِب فً نمد مذهب اإلمامٌة
االثنا عشرٌة.
ونوجز ما ذكره بالنقاط التالية:
صا أهل السنة.
• التمٌّة السنٌّة مع الكفار ،وتمٌة الشٌعة مع المسلمٌن وخصو ً
• التمٌّة السنٌّة رخصة حالة االضطرار كما تمدّم ،وتمٌة الشٌعة عزٌمة وركن من أركان الدٌن ،لال ابن
بابوٌه كما فً االعتمادات ص (ٗٔٔ) ،نمله من كتاب أصول مذهب الشٌعة اإلمامٌة اإلثنا عشرٌة ص
(" :)8ٓ7اعتمادنا فً التمٌّة أنّها واجبة ،من تركها بمنزلة من ترن الصالة"!!
بل جعلوها تسعة أعشار الدٌن ،وال دٌن لمن ال تمٌّة لهّ ،
وأن تركها ذنب ال ٌغفره هللا ،وٌنسبون هذا الكالم ألئمة
أهل البٌت.
• التمٌّة السنٌّة استثناء ولٌست سمة عامة فً المجتمع المسلم ،وتمٌّة الشٌعة دٌن فً المذهب وأصل من
أصوله.
• والتمٌّة السنٌّة حال ضعف المسلمٌن أما تمٌّة الشٌعة فً كل ولت.
• والتمٌّة السنٌّة باأللوال ال باألفعال كما تمدم ،وتمٌّة الشٌعة بكل شًء.
حرفوا كل تراث أهل البٌت ،فكل ما جاء من كالم أهل البٌت موافمًا الحك لالوا :إنما لالوه تمٌّة ،وكل ما
وبناء علٌه ّ
لم ٌبٌنوه من عمائدهم الكاذبة لالوا :تركوه تمٌّة ،فواضح أن تمٌّة الشٌعة هً عٌن الكذب لتحرٌف الحك ونشر
الباطل ،فشتّان بٌنها وبٌن التمٌة السنٌة.
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مىهي ٓىه ،واإلاىالاة لهم بمٔنى الطها بىفطهم وملاحبتهم لصلً هفطّ ،
ّ
ألن الطها
بالىفط هفط ،فال ًبلى اإلاطء ً
مامىا ،مٕ وىهه بهصه اللفت".35
ّ
فُبحن ّؤن اإلاىالاة لها كىض وحاالث ،ولِؼذ ولها محطمت ،وهصا جىهُح مهم ،وػُإحي
في الىالم ًٓ زضحاث اإلاىالاة وكىضها.
 كاٌ حٔالىً{َ :ا َؤ ُّي َها َّالص َ
ًً َآم ُىىا َال َج َّخذ ُصوا ب ٌَ َاه ًت م ًْ ُزوه ُى ْم َال ًَ ْإ ُل َىه ُى ْم َد َب ًاال َو ُّزوا ماَ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ ُّ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ
ك ُسو ُض ُه ْم َؤ ْه َب ُر َك ْس َب َِّ َّىا َل ُى ُم ْآلا َ
ُ
اث
ً
ي
ف
ذ
ِ
ٓ ِىخم كس بس ِث الب٘واء ِمً ؤفى ِاه ِهم وما ج ِ
ُ َ ُ َ
ِب ْن ه ْى ُخ ْم ح ْٔ ِللىن}[آٌ ٓمطان.]118 :
ؤكل البٌاهت ،الجاهب الصي ًلي البًٌ مً الثىب ،وٍلابلها الِهاضةّ ،
وػمُذ داكت
الطحل بالبٌاهت ّ
ألنها مىهٕ ّ
ػطه وحماًخه ،هما ّؤن بٌاهت الثىب جحمي بٌىه ،كاٌ
ابً مىِىض" :بٌاهت الطحل :كاحب ّ
ػطه وزادلت ؤمطه الصي ٌـاوضه في ؤحىاله"،36
ً
مثال لخلُل الطحلّ ،
فـبهه بما ولي بٌىه مً
وكاٌ الٌبري" :وبهما حٔل (البٌاهت)
ّ
اًالٓه ٓلى ؤػطاضه وما ًٌىٍه ًٓ ؤبآسه وهثحر مً ؤكاضبه-
زُابه ،لحلىله مىه -في ِ
َّ
محل ما َو ِل َي َحؼسه مً زُابه".37
زلُل كطبه مىه ّ
ً
شخلا بٌاهت لهُ ،
ومحبخه له وزلخه به ،وهى مً اإلاىالاة،
واجذاش اإلاطء
فىهى هللا -حٔالى ًٓ -اجذاش اإلاامىحن بٌاهت لهم مً ٗحر اإلاامىحنّ ،
ألنهم لِؼىا ّ
محل
زلت ،بل هم ؤهل دُاهت.

ٖ٘ أحكام المرآن ص (ٓ.)ٔ9ٔ-ٔ9
 - ٖٙلسان العرب (ٖٔ.)٘٘/
 - ٖ7تفسٌر الطبري (.)ٖٔ8/7
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كاٌ اللطًبي" :ههى هللا ٓ-ع ّ
وحل -اإلاامىحن بهصه آلاًت ؤن ًخذصوا مً الىفاض والحهىز
َ
وؤهل ألاهىاء زدالء و ُول َجاءً ،فاوهىنهم في آلاضاء ،وَؼىسون بلحهم ؤمىضهم" ،زم كاٌ:
ً
"زم ّبحن -حٔالى -اإلأنى الصي ألحله ههى ًٓ اإلاىاكلت فلاٌ{ :ال ًإلىهىم دباال} ًلىٌ:
ً
فؼازأٌ ،ني ال ًتروىن الجهس في فؼازهمٌٔ ،ني ّؤنهم وبن لم ًلاجلىهم في الِاهط
ّ
فةنهم ال ًتروىن الجهس في اإلاىط والخسٌٔت".38

ّ
وكاٌ الٌبري" :فىهى هللا اإلاامىحن به ؤن ًخذصوا مً الىفاض به ؤدالء وؤكفُاء ،زم
ّ
ٓطفهم ما هم ٓلُه لهم مىٌىون مً ال٘ف والخُاهت ،وب٘حهم بًاهم ال٘ىاثل،
َّ
ّ
فحصضهم بصلً مجهم ومً مذالتهم".39
ُ
ّ
الجلاق"ِ :بٌاهت الطحل داكخه الصًً ٌؼدبٌىىن ؤمطه وٍثم بهم في ؤمطه،
وكاٌ
فىهى هللا -حٔالى -اإلاامىحن ؤن ًخذصوا ؤهل الىفط بٌاهت مً زون اإلاامىحن وؤن
ٌؼخُٔىىا بهم في دىاق ؤمىضهم ،وؤدبر ًٓ هماثط هاالء الىفاض للمامىحن فلاٌ:
ً
دباال} ٌٔني ال ّ
ًللطون فُما ًجسون الؼبُل بلُه مً بفؼاز ؤمىضهم،
{ال ًإلىهىم
ّ
ألن الخباٌ هى الفؼاز" ،40وهالم ؤهل الٔلم مخلاضب في هصا.
ىز َو َّ
ل َاضي َؤ ْول َُ َاء َب ْٔ ُ
ًً َآم ُىىا َال َج َّخذ ُصوا ْال َح ُه َ
 كاٌ حٔالىً{َ :ا َؤ ُّي َها َّالص َ
الى َ
و ُه ْم َؤ ْوِل َُاءُ
ِ
ِ
ِ
َ ْ َ َ ْ َ َ َ َّ ُ ْ ْ ُ ْ َ َّ ُ ْ ُ ْ َّ َّ َ َ
ْ َ ْ َ َّ
الِاإلا َحن * َف َت َري َّالص َ
َ
ْ
ًً ِفي
م
ى
ل
ال
ي
س
ه
ي
ال
ِِ
ِ
ى ومً ًخىلهم ِمىىم ف ِةهه ِمجهم ِبن اَّلل ِ
بٔ ٍ
ن ٌُ َؼاض ُٓى َن فحه ْم ًَ ُل ُىلى َن َه ْذ َص ى َؤ ْن ُجل َِب َىا َزاث َط ٌة َف َٔ َس ى َّ ُ
ُك ُلىبه ْم َ
ٌ
َ
اَّلل َؤ ْن ًَ ْإ ِحيَ
ط
م
ِ
ِ
ِِ
ِِ
ِ

 - ٖ8تفسٌر المرطبً (ٗ.)ٔ79/
 - ٖ9تفسٌر الطبري (.)ٖٔ9/7
ٓٗ  -أحكام المرآن (ٕ.)ٖٕٗ/
19

الوالء والبراء

ْ َ ْ َ ْ َ ْ ْ ْ َ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ ُّ و َ ْ ُ ْ َ
َ
ِبالفخ ِح ؤو ؤم ٍط ِمً ِٓى ِس ِه فُل ِبحىا ٓلى ما ؤػط ا ِفي ؤهف ِؼ ِهم ه ِاز ِمحن}[اإلااثسة-51 :
.]52

فهصه آلاًت هؼابلتها جىهى ًٓ مىالاة الىفاض ،وجعٍس في البُانّ :ؤن مً اجذصهم ؤولُاء
ّ
فهى مجهم ،ؤي حىمه هحىمهم ،كاٌ اللطًبي" :كىله حٔالى{ :ومً ًخىلهم مىىم} ؤي
ّ
ٌٔوسهم ٓلى اإلاؼلمحن{ ،فةهه مجهم}ّ :بحن -حٔالىّ -ؤن حىمه هحىمهم".41
ّ
ّ
فةهه مجهم} ،ومً ًخى ٌَّ الحهىز والىلاضي زون
وكاٌ الٌبري{" :ومً ًخىلهم مىىم
ّ
فةهه مجهمً ،لىٌّ :
َ
وهلطهم ٓلى اإلاامىحن ،فهى مً ؤهل
فةن مً جىالهم
اإلاامىحن،
ّ
فةهه ال ًخىلى مخىٌ ً
ان ،وبشا
ٓلُه
هى
وما
وبسًىه
به
وهى
بال
ا
ؤحس
زًجهم وملتهم،
ض
ٍ
ٍ
ُ
هُه وضض ي َ
زًىه ،فلس ٓازي ما دالفه َ
حى ُمه ُح َ
ىمه".42
وس ِخٌه ،وكاض
ض
ومً الصىت:
 ًٓ حطٍط -هنع هللا يضر -كاٌ :ؤجِذ الىبي -ملسو هيلع هللا ىلص -وهى ًبإٌ ،فللذً :ا ضػىٌ هللا ،ابؼٍ ًسن
ْ
حتى ؤبأًٌ ،واؿتري ٓلي ،فإهذ ؤٓلم ،كاٌ( :ؤبأًٌ ٓلى ؤن حٔبس هللا ،وجلُم
اللالة ،وجاحي العواة ،وجىاصح اإلاؼلمحن ،وجفاضق اإلاـطهحن).43
 وحسًث البراء بً ٓاظب ،وحسًث ابً مؼٔىز امهنع هللا يضر اللصان ػبلا في ؤزلت الىالء ّ
(ؤي
ٓطي ؤلاػالم ؤوزم .)...
فهصه ألاحازًث كطٍحت في ًلب البراءة مً اإلاـطهحن ومٔازاتهم ،وبشا ما ؤهفىا لها ما
وضز مً ؤحازًث في الىهي ًٓ جللُس اإلاـطهحن والدـبه بهم لياهذ هثحرة.

ٔٗ  -تفسٌر المرطبً (.)ٕٔ7/ٙ
ٕٗ  -تفسٌر الطبري (ٓٔ.)ٗٓٓ/
ٖٗ  -أخرجه النسائً برلم ( ،)ٗٔ77كتاب البٌعة ،باب البٌعة على فراق المشرن .والطبرانً فً الكبٌر برلم
( ،)ٕٖٔ8وأحمد برلم (ٔ ،)ٔ9ٔٙوصححه األلبانً فً السلسلة الصحٌحة برلم (.)ٖٙٙ
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ُهط مً الىلىق الؼابلت التي جلطض الىالء والبراء ّؤن الىالء والبراء مً حٔالُم
هبحن ّؤهه مً حىهط ؤلاًمان وحلُلخهّ ،
الـطْ ،ولىً هطٍس هىا ؤن ّ
وؤن مؼاثل الىالء
والبراء مً مؼاثل ؤلاًمان والٔلُسة ،وهما مً لىاظم ولمت الخىحُس ،التي هي ؤكل
الٔلُسة ؤلاػالمُت.
فترن مىالاة اإلاامً ومىالة اليافط مٔلُت ،ولىً هصه اإلألُت هي مً باب دىاضم
ؤلاًمان.

ومً ألادلت التي حشيرإلى هره املعنى:
َ
َ َ َ ً ْ ُ ْ َ َ َ َّ ْ َ َّ َ َ َ ُ َ ْ َ َ
َ َْ
ؽ َما ك َّس َم ْذ ل ُه ْم ؤه ُف ُؼ ُه ْم ؤ ْن
 كىله حٔالى{ :جطي ه ِثحرا ِمجهم ًخىلىن ال ِصًً هفطوا ل ِبئ
َ َ َّ ُ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ
ُ ْ َ ُ َن َ َ ْ َ ُ ُ ْ ُ َن َّ
اَّلل َو َّ
الى ِب ّ ِي َو َما
ب
ى
ى
م
ا
ً
ىا
اه
و
ى
ل
و
*
و
س
ال
د
م
ه
اب
ص
ِ ِ
ِ
ِ
س ِخٍ اَّلل ٓلح ِهم و ِفي الٔ ِ
ُ ْ ٌَ َ ْ َ َّ َ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ َ ً ْ ُ ْ َ ُ نَ
اػلى }[اإلااثسة.]81-80 :
ؤه ِع ِبلُ ِه ما اجذصوهم ؤوِلُاء ول ِىً ه ِثحرا ِمجهم ف ِ
حاءث هصه آلاًت في ػُاق الحسًث ًٓ بني بػطاثُل وٓسم جىاهحهم ًٓ اإلاىىط،
واجذاشهم اليافطًٍ ؤولُاء ،زم ّبُيذ ّؤنهم لى واهىا مامىحن باهلل والطػىٌ ما والىا
فسٌ ٓلى ّؤن البراءة مً اليافطًٍ مً ؤكىٌ ؤلاًمانّ ،
اليافطًٍّ ،
وؤن مىالاة اليافطًٍ
ّ
جوط به.
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وافطا ً
ًلىٌ اللطًبيً" :سٌ بهصا ٓلى ّؤن مً اجذص ً
ولُا فلِؽ بمامً بشا آخلس
آخلازه وضض ي ؤفٔاله".44
ّ
وٍلىٌ ابً جُمُت" :فصهط حملت ؿطًُت جلخض ي ؤهه بشا وحس الـطي وحس اإلاـطوي
بحطف (لى) التي جلخض ي مٕ الـطي اهخفاء اإلاـطوي فلاٌ{ :ولى واهىا ًامىىن باهلل
والىبي وما ؤهعٌ بلُه ما اجذصوهم ؤولُاء}ّ ،
فسٌ ٓلى ّؤن ؤلاًمان اإلاصوىض ًىفي اجذاشهم
ّ
وٍوازه ،وال ًجخمٕ ؤلاًمان واجذاشهم ؤولُاء في الللبّ ،
وزٌ شلً ٓلى ّؤن مً
ؤولُاء

َ
َ
اجذصهم ؤولُاء ما َ
الىاحب مً ؤلاًمان باهلل والىبي وما ؤهعٌ بلُه".45
ؤلاًمان
فٔل
وٍلىٌ الـُر الؼٔسيّ " :
فةن ؤلاًمان باهلل وبالىبي وما ؤهعٌ بلُهًُ ،ىحب ٓلى الٔبس
مىالاة ضّبه ،ومىالاة ؤولُاثه ،ومٔازاة مً هفط به وٓازاه ،وؤوهٕ في مٔاكُه ،فـطي
وؤلاًمان به :ؤن ال ًخذص ؤٓساء هللا ؤولُاء ،وهاالء لم ًىحس مجهم الـطي،
والًت هللا
ِ
ِ
ّ
فسٌ ٓلى اهخفاء اإلاـطوي".46
وػىاء واهذ آلاًت جللس بني بػطاثُل في مىالاتهم لىفاض ظمانهم ّ
وؤنهم لى واهىا
ًامىىن بيبىة ضػىلهم ما فٔلىا شلً ،ؤو جخحسر ًٓ اإلاىافلحن ّ
وؤنهم لى واهىا ًامىىن
ّ
ًازط في حىهط اإلأنىّ ،
ألن
بيبىة هبِىا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص -هما شهطث هخب الخفاػحر -فهصا ال
ؤلاًمان واحس في حمُٕ الطػاالث ،وؤحىاٌ ؤهله واحسة فحها.
َ َ ُ َ ْ ً ُ ْ ُ َ َّ َ ْ َ ْ ْ
ُ َ ُّ َن َ ْ َ َّ َّ
اَّللَ
اَّلل والُى ِم آلا ِد ِط ًىازو مً حاز
 كىله حٔالى{ :ال ج ِجس كىما ًا ِمىىن ِب ِ
ََ ُ َ
ُ
وضػىله}[املجازلت.]22:
ٗٗ -تفسٌر المرطبً (.)ٕ٘ٗ/ٙ
٘ٗ -مجموع الفتاوى (.)ٔ7/7
 -ٗٙتفسٌر السعدي (ٔ.)ٕٗٓ/
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ّ
وهى بدباض وهفي مً هللا حٔالى ؤهه ال ًىحس مً ًامً باهلل والُىم آلادط مً ًحمل
مىزة ومىالاة إلاً حا ب هللا وضػىله ،وهى جلطٍح ّ
ّ
ومىازة
بإن ؤلاًمان باهلل وضػىله
ض
مً حاضبهما ال ًجخمٔان ،وبن وحس في الىاكٕ مً ًعٓم ؤلاًمان وٍىالي الىفاض وٍخىزز
ّ
ًىصب زٓىاه بـهازة اللطآن .وما ّ
جلطح به
لهم وهم ًحاضبىن هللا وضػىله ،ففٔله
آلاًت ٌـهس إلاا هسلل ٓلُه ،وهى ّؤن البراءة مً الىفاض مً ؤكىٌ ؤلاًمان ولىاظمه
ومؼاثله.
ًىاز املحازًً هلل وضػىلهّ ،
ًلىٌ ابً جُمُت" :ال ججس ً
مامىا ّ
فةن هفؽ ؤلاًمان ًىافي
ّ
مىازجه ،هما ًىفي ؤحس الوسًً آلادط ،فةشا ُوحس ؤلاًمان اهخفى هسه وهى مىالاة
ً
ؤٓساء هللا ،فةشا وان الطحل ًىالي ؤٓساء هللا بللبه وان شلً زلُال ٓلى ّؤن كلبه لِؽ
فُه ؤلاًمان الىاحب".47
َ
ّ
الي َؼفي" :مً اإلامخٕ ؤن هجس ً
وٍلىٌ
كىما مامىحن ًىالىن اإلاـطوىن ،واإلاطاز ؤهه ال
ً
بحاٌ ،مبال٘ت في العحط ًٓ مجاهبت
ًيبغي ؤن ًيىن شلً وحله ؤن ًمخىٕ ،وال ًىحس ٍ
ؤٓساء هللا ومبآستهم والاحتراظ ًٓ مذالٌتهم ومٔاؿطتهم".48
مىزة الىفاض جلسح في صحت ؤلاًمانّ ،
وكاٌ ابً الجىظي" :وهصه آلاًت كس َب َُّ ْ
يذ ّؤن َّ
وؤن
مً وان ً
وافطا وب ْن وان ؤباه ؤو ابىه ؤو ً
مامىا لم ًىاٌ ً
ؤحسا مً ٓـحرجه".49
ِ
ِ
وكاٌ الفذط الطاظي" :اإلأنى ّؤهه ال ًجخمٕ ؤلاًمان مٕ وزاز ؤٓساء هللا ،وشلً ّ
ألن مً
ؤحب ً
ؤحسا امخىٕ ؤن ًحب مٕ شلً ٓسوه ،وهصا ٓلى وحهحن:
 - ٗ7مجموع الفتاوى (.)ٔ7/7
 - ٗ8تفسٌر النسفً (ٖ.)ٖٗ٘/
 - ٗ9زاد المسٌر (ٗ.)ٕٕ٘/
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ؤحسهماّ :ؤنهما ال ًجخمٔان في الللب ،فةشا حلل في الللب وزاز ؤٓساء هللا لم ًحلل
ً
مىافلا.
فُه ؤلاًمان ،فُيىن كاحبه
والثاويّ :ؤنهما ًجخمٔان ّ
ولىىه مٔلُت وهبحرة ،وٓلى هصا الىحه ال ًيىن كاحب هصا
ً
الىزاز ً
ٓاكُا في هللا".50
وافطا بؼبب هصا الىزاز ،بل وان
وكاٌ الـُر الؼٔسي" :ؤي :ال ًجخمٕ هصا وهصا ،فال ًيىن الٔبس ً
مامىا باهلل والُىم
ً
آلادط حلُلت ،بال وان ٓامال ٓلى ملخض ى ؤلاًمان ولىاظمه ،مً محبت مً كام
باإلًمان ومىالاجه ،وب٘ى مً لم ًلم به ومٔازاجه ،ولى وان ؤكطب الىاغ بلُه ،وهصا
ّ
هى ؤلاًمان ٓلى الحلُلت ،الصي وحسث زمطجه واإلاللىز مىه  ...وؤما مً ًعٓم ؤهه
ًامً باهلل والُىم آلادط ،وهى مٕ شلً ّ
مىاز ألٓساء هللا ،محب إلاً جطن ؤلاًمان وضاء

ُهطه ،فةن هصا بًمان ٓمي ال حلُلت لهّ ،
فةن ول ؤمط ال بس له مً بطهان ّ
ًلسكه،
ظ
فمجطز السٓىي ،ال جفُس ً
ؿِئا وال ًلسق كاحبها.51".
ً
 وًٓ ابً مؼٔىز -هنع هللا يضر -كاٌ :كاٌ ضػىٌ هللا ملسو هيلع هللا ىلصً( :ا ابً مؼٔىز ،كلذ :لبًُ زالزا،
كاٌ( :هل جسضون ّ
ؤي ٓطي ؤلاًمان ؤوزم؟ كلذ :هللا وضػىله ؤٓلم ،كاٌ( :الىالًت في
ّ
ّ
الحب في هللا والب٘ى
والحب في هللا ،والب٘ى في هللا) ،52فجٔل الىبي -ملسو هيلع هللا ىلص-
هللا،
في هللا ،وهى الىالء والبراء ،مً ٓطي ؤلاًمان ،بل مً ؤوزلها.

ٓ٘  -مفاتٌح الغٌب (.)ٗ99/ٕ9
ٔ٘  -تفسٌر السعدي ص (.)8ٗ8
ٕ٘  -أخرجه الطبرانً فً الكبٌر برلم ( ،)ٖٔٓ٘7والبٌهمً فً شعب اإلٌمان برلم (.)9ٓٗٙ
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ً
 الىلىق التي جىفي ؤلاًمان ٓمً جطن ؤٓماال مً والء اإلاامىحن ،هلىله ملسو هيلع هللا ىلص( :ال
حب ألدُه ما ًُح ُّب َ
ؤحس ُهم ّ
امً ُ
ًُ ُ
حتى ُ
ّ
فؼه).53
لى
ً
ِ
ِ
ِ ِ
فالحسًث هفى ؤلاًمان ّ
ّ
والحب في هللا مً حىهط
ٓمً ال ًحب ألدُه ما ًحبه لىفؼه،
ّ
وب٘ى الىِط ًٓ وىن اإلاىفي ؤكل ؤلاًمان ؤم هماله؟ فهى كطٍح في حٔل
الىالء،
ِ
الىالء مً ؤلاًمان.
في هصه الىلىق زاللت ٓلى ّؤن الىالء والبراء مً كلب الٔلُسة ؤلاػالمُت ومباحثها،
ًلطضه الٔلل والٌبٕ الؼلُمّ ،
ّ
وؤن الخلل فُه ًذسؾ الٔلُسة ،وهصا اإلأنى ّ
ألن
كىآاث الىاغ مذخلفت ،وهصه اللىآاث والٔلاثس مخلا ٓت مخحا بت ،وهصه ّ
ػىت
ض
ض
ّ ً
ً
ومىاكطا
مخمؼيا بٔلُسجه،
هللا -حٔالى -في الخسافٕ بحن الىاغ ،فةشا لم ًىً اإلاطء
ً
ً
ومسافٔا مً ًحاضبها ومخبرثا مىه ،فال مٔنى إلًماهه بهصه الٔلُسة ،ولهصا ٌٔخبر
ؤهلها،
والء اإلاطء لٔلُسجه وبطاءجه ممً ًحاضبها ُ
وؤلاًمان بها.
الاهخماء لها
كسق
زلُل
ِ
ِ
ِ

ٖ٘  -أخرجه البخاري برلم (ٖٔ) ،كتاب اإلٌمان ،باب من اإلٌمان أن ٌحب ألخٌه ما ٌحب لنفسه.
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ُ ُ
ً
حمُٔا ،كاٌ حٔالى{َ :وكىلىا
ّبن مً ؤكىٌ الـطَٔت ومبازئها الؼامُت ؤلاحؼان للىاغ
ل َّ
اغ ُح ْؼ ًىا}[البلطة ،]83:واللىٌ الحؼً هىْ مً اإلاالًفت والٔالكت الٌُبت مٕ
لى
ِ ِ
الىاغ ،هما كاٌ الحؼً البلطي ضحمه هللا" :لحن اللىٌ ،مً ألازب الحؼً الجمُل
والخلم الىطٍم ،وهى مما اضجواه هللا وؤحبه".54
وؤمط هللا به ليل الىاغ ،فلاٌ {للىاغ} ولم ًلل للمؼلمحن ،كاٌ ٌٓاء بً ؤبي ضباح:
حؼىا مً اللىٌ" ،وكاٌ" :كىله{ :وكىلىا للىاغ ً
"مً للُذ مً الىاغ فلل له ً
حؼىا}:
للىاغ ولهم".55
ّ
وصحُح ّؤن هصا الىالم ًٓ بني بػطاثُل ،وؿطٓهم لِؽ ً
ؿطٓا لىا ،بال ؤهه مً مياضم
ّ
ألادالق ،وألادالق والٔلاثس واحسة في حمُٕ الطػاالث ،وبهما الخالف في ألاحيام
الٔملُت الدـطَُٔت ،وهي التي ًلاٌ فحها :ؿطْ مً كبلىا لِؽ ً
ؿطٓا لىا.
ًلىٌ اللطًبي" :وهصا وله حى ٓلى مياضم ألادالق ،فُيبغي لئلوؼان ؤن ًيىن كىله
ً
مىبؼٌا ً
للىاغ ً
ًللا مٕ البر والفاحط ،والؼني واإلابخسْ ،مً ٗحر
لُىا ،ووحهه

مساهىت ،ومً ٗحر ؤن ًخيلم مٔه بىالم ًًِ ؤهه ًطض ي مصهبهّ ،
ألن هللا -حٔالى -كاٌ
ً
كىال ً
لُىا} ،فاللاثل لِؽ بإفول مً مىس ى وهاضون،
إلاىس ى وهاضون{ :فلىال له
ّ
والفاحط لِؽ بإدبث مً فطٓىن ،وكس ؤمطهما هللا -حٔالى -باللحن مٔه ،وكاٌ ًلحت
ّ
بً ٓمط :كلذ لٌٔاء بهً ضحل ًجخمٕ ٓىسن هاغ شوو ؤهىاء مذخلفت ،وؤها ضحل َّفي
ٗ٘  -تفسٌر الطبري (ٕ.)ٕ9ٙ/
٘٘  -تفسٌر الطبري (ٕ.)ٕ9ٙ/
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ّ
حسة فإكىٌ لهم بٔى اللىٌ ال٘لُّ ،فلاٌ :ال جفٔل! ًلىٌ هللا حٔالى{ :وكىلىا
للىاغ ً
حؼىا} ،فسدل في هصه آلاًت الحهىز والىلاضي فىُف بالحىُفي".56
وٍلىٌ الـُر الؼٔسي" :ومً اللىٌ الحؼً :ؤمطهم باإلأطوف ،ونهحهم ًٓ اإلاىىط،
وحٔلُمهم الٔلم ،وبصٌ الؼالم ،والبـاؿت ،وٗحر شلً مً ول هالم ًُب ،ول ّـما وان
ؤلاوؼان ال ٌؼٕ الىاغ بماله ،ؤمط بإمط ًلسض به ٓلى ؤلاحؼان بلى ول مذلىق ،وهى
ؤلاحؼان باللىٌ ،فُيىن في همً شلً الىهي ًٓ الىالم اللبُح للىاغ حتى للىفاض،
ََ
َ ُ َ ُ َْ َ ْ
َّ
َ
57
ُ
ْ
َ
اب ِبال ِبال ِتي ِهي ؤحؼً}[الٔىىبىث. "]46:
ولهصا كاٌ حٔالى{ :وال جج ِازلىا ؤهل ال ِىخ ِ
ّ
بل ّ
وكطحذ آًت اإلامخحىت بٌلب اللؼٍ في الخٔامل مٔهم وؤهه ٗحر مىهي ٓىه ،فلاٌ
ّ ََ ْ ُ ْ ُ ُ
َ َ ْ َ ُ ُ َّ ُ َ َّ َ َ ْ ُ َ ُ ُ
ىه ْم م ًْ ز ًَاض ُه ْم َؤنْ
ْ
ح
ط
ذ
ً
م
ل
و
ًً
الس
ي
ف
م
ىه
ِ ِ ِ
حٔالى{ :ال ًجهاهم اَّلل ٓ ًِ ال ِصًً لم ًلا ِجل ِ ِ ِ
ِ
َ َّ َ َ ْ َ ُ ُ َّ ُ َ َّ َ َ َ ُ ُ
َ َ ُّ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ ْ ْ َّ َّ َ ُ ُّ ْ ُ
ْ
ىهمْ
جبروهم وجل ِؼٌىا ِبلح ِهم ِبن اَّلل ً ِحب اإلال ِؼ ٌِحن * ِبهما ًجهاهم اَّلل ٓ ًِ ال ِصًً كاجل
ّ ََ ْ َ ُ ُ
ىه ْم م ًْ ِز ًَاض ُه ْم َو َُ َاه ُطوا َٓ َلى ب ْد َطاح ُى ْم َؤ ْن َج َى َّل ْى ُه ْم َو َم ًْ ًَ َخ َى َّل ُهمْ
الس ًًِ وؤدطح
ِفي ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ ُ َ َ ُ ُ َّ ُ نَ
فإول ِئً هم الِ ِاإلاى }[اإلامخحىت.]9-8:
وؤمط باإلحؼان للىالسًً اإلاـطهحن فلاٌ حٔالىَ { :وب ْن َح َاه َس َ
ان َٓ َلى َؤ ْن ُح ْـط َن بي ماَ
ِ
ِ ِ
ً
ُّ ْ
َل ْ
ؽ َل ًَ به ٓ ْل ٌم َف َال ُجٌ ْٔ ُه َما َو َ
َ
السه َُا َم ْٔ ُطوفا}[للمان.]15 :
ك ِاح ْب ُه َما ِفي
ِ
ِ
ِِ ِ
فإًً مىكٕ اإلأاملت الحؼىت التي جبُجها هصه آلاًاث مً ٓلُس البراء مً الىفاض
واإلاـطهحن؟
مً هِط في الىلىق ولها ّ
وجبحن ػُاكها وؤلفاُها الٔطبُت ًجس الخىافم والاوسجام
والخيامل في هلىق البراء مً اليافطًٍ وهلىق البر واللؼٍ لهمّ ،
ألنها جىمل
 - ٘ٙتفسٌر المرطبً (ٕ.)ٔٙ/
 - ٘7تفسٌر السعدي ص (.)٘7
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ً
بٔوا ،وجطػم اللىضة الياملت للدـطَٕ ؤلاػالمي الحىُف الصي ًحلم
بٔوها
للمؼلم هىٍخه الخاكت واإلاؼخللت ،والٔعة التي ؤهطمه هللا بها باإلًمان ،وال ججٔله
ً
شلُال وال ً
جابٔا لليافط ،وال ًلىر كلبه الصي جٌهط باإلًمان ّ
بحب ومىزة اليافطًٍ،
ِ
هطما ً
ً
وهصلً جحلم له شخلِخه الىبُلت الىطٍمت التي جفُى ً
وحؼىا باللىٌ
ولٌفا
والٔمل مٕ ول الىاغ ،وججٔل مً ػلىهه ومٔاملخه ٓامل حصب للىاغ لسًً
ؤلاػالم ،ولِؽ ّزمت جىاكى بحن هصه الىلىق بال في مذُلت مً ضػم مً اإلاؼلم
كىضة الفّ ال٘لُّ الجلف الصي ال ٌٔطف بال الؼُف و"حئىاهم بالصبح"! ؤو كىضة
اإلاؼلم الصي مآذ وماهذ هىٍخه وكاض واإلااء ًخلىن بلىن ول بهاء ًلاحبه.
ّ
فأًاث ّ
البر واللؼٍ واإلالاحبت باإلأطوف واللىٌ الحؼً ،جيلمذ ًٓ ُاهط
ؤلاوؼان وما ًبسو ٓلى حىاضحه وما ًلسض مىه مً فٔل وكىٌ للىاغ ،فٌلبذ مىه ؤن
ً
ًحؼً اللىٌ وٍيىن
ملاحبا بالخحر ،ؤما آًاث البراء فجهذ ًٓ مُل الللىب لليافطًٍ
باإلاىزة واملحبت ،والتي ًلعم مجها الطض ى بما هى فُه مً هفط ،وهصلً نهذ ًٓ جلسًم
ما ًىلطه ّ
ً
وٍاٍسه في هفطه وبلاء ؿىهخه ،ؤو ما ًجٔل مىه ً
وحاهما،
آمطا ٓلى اإلاؼلمحن
فخإمل آًت اإلامخحىت حُث ّ
ٓبر اللطآن ًٓ الخٔامل اإلاإشون به (بالبر واللؼٍ) وًٓ
املحطم واإلامىىْ (بالخىلي)ّ ،
الخٔامل ّ
وؿخان بحن اإلأىُحن والحالحن ،وهصا ما كاله ؤهل
الٔلم في بُان الحالخحن.
كاٌ الـُر الؼٔسي" :وإلاا هعلذ هصه آلاًاث الىطٍماثّ ،
اإلاهُجت ٓلى ٓساوة اليافطًٍ،
ّ
وكٔذ مً اإلاامىحن ول مىكٕ ،وكامىا بها ّ
ؤجم اللُام ،وجإزمىا مً كلت بٔى ؤكاضبهم
اإلاـطهحنّ ،
وُىىا ّؤن شلً زادل فُما ههى هللا ٓىه ،فإدبرهم هللا ّؤن شلً ال ًسدل في
َ ْ ُ
َ ْ َ ُ ُ َّ ُ َ َّ َ َ ْ ُ َ ُ ُ
ىه ْم في ّ
الس ًًِ َول ْم ًُذ ِط ُحىه ْم ِم ًْ
املحطم فلاٌ{ :ال ًجهاهم اَّلل ٓ ًِ ال ِصًً لم ًلا ِجل
ِ ِ
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وه ْم َو ُج ْلؼ ٌُىا ب َل ْحه ْم ب َّن َّ َ
ز ًَاض ُه ْم َؤ ْن َج َب ُّر ُ
اَّلل ًُ ِح ُّب ْاإلاُ ْل ِؼ ٌِ َحن} ؤي :ال ًجهاهم هللا ًٓ البرّ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
والللت ،واإلايافإة باإلأطوف ،واللؼٍ للمـطهحن ،مً ؤكاضبىم وٗحرهم ،حُث واهىا
بحاٌ لم ًيخلبىا للخالىم في السًً وؤلادطاج مً زًاضهم ،فلِؽ ٓلُىم حىاح ؤن
جللىهمّ ،
فةن كلتهم في هصه الحالت ال محصوض فحها وال مفؼسة ،هما كاٌ -حٔالىًٓ -
مؼلماَ { :وب ْن َح َاه َس َ
ان َٓلى َؤ ْن ُح ْـط َن بي َما َل ِْؽَ
ً
ألابىًٍ اإلاـطهحن بشا وان ولسهما
ِ
ِ ِ
كاح ْب ُه َما في ُّ
الس ْه َُا َم ْٔ ُطو ًفا}[،وكىله{ ]:ب َّه َما ًَ ْج َه ُاه ُم َّ ُ
َل ًَ به ٓ ْل ٌم َفال ُجٌ ْٔ ُه َما َو َ
اَّلل َٓ ًِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ََ ْ َ ُ ُ
َّ َ َ َ ُ ُ
ّ
ىهمْ
ْ
الس ًًِ} ؤي :ألحل زًىىمٓ ،ساوة لسًً هللا وإلاً كام به{ ،وؤدطح
ال ِصًً كاجلىهم ِفي ِ
م ًْ ِز ًَاض ُه ْم َو َُ َاه ُطوا} ؤيٓ :اوهىا ٗحرهم { َٓ َلى ب ْد َطاح ُى ْم} نهاهم هللا َ{ؤ ْن َج َى َّل ْى ُهم}ْ
ِ
ِ ِ
ِ
باإلاىزة والىلطة ،باللىٌ والفٔل ،وؤما ّبطهم وبحؼاهىم الصي لِؽ بخى ِ ٌّ للمـطهحن،
فلم ًجهىم هللا ٓىه ،بل شلً زادل في ٓمىم ألامط باإلحؼان بلى ألاكاضب وٗحرهم مً
آلازمُحن ،وٗحرهم".58
وكاٌ الـُر الـىلٌُي" :في هاجحن آلاًخحن 59كىفان مً ألآساء وكؼمان مً
اإلأاملت:
اللىف ألاوٌٓ :سو لم ًلاجلىا اإلاؼلمحن في زًجهم ولم ًذطحىهم مً زًاضهم ،فهاالء
[كاٌ] حٔالى في حلهم{ :ال ًجهاهم هللا ًٓ الصًً لم ًلاجلىهم في السًً ولم ًذطحىهم
مً زًاضهم ؤن ّ
جبروهم}.

 - ٘8تفسٌر السعدي ص (.)8٘ٙ
 - ٘9اآلٌة ٔ ،واآلٌة  ،8من سورة الممتحنة.
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واللىف الثاوي :كاجلىا اإلاؼلمحن ،وؤدطحىهم مً زًاضهم ،وُاهطوا ٓلى بدطاحهم،
ّ
وهاالء ًلىٌ حٔالى فحهم{ :بهما ًجهاهم هللا ًٓ الصًً كاجلىهم في السًً وؤدطحىهم مً
ّ
زًاضهم وُاهطوا ٓلى بدطاحىم ؤن جىلىهم}.
ً
بشا :فهما كؼمان مذخلفان وحىمان مخ٘اًطان ،وبن وان اللؼمان لم ًذطحا ًٓ
ُ
ٓمىمُ َٓ { :س ّ ِوي َو َٓ ُس َّوه ْم} اإلاخلسم في ؤوٌ الؼىضة".60
ّ
فالب ّر ٗحر الخىلي ،وؤًاٌ الـُر في
وجإمل فهمه وجلؼُمه ،فهما حىمان مخ٘اًطانِ ،
الحسًث ّ
والطز بىالم حمُل ماحٕ ًىٍل ًلٔب هلله.
وٍذخلط ؤلامام الـافعي اللوُت بٔباضة وححزة فُلىٌ" :وواهذ الللت باإلااٌ والبر
وؤلاكؼاي ولحن الىالم واإلاطاػلت بحىم هللاٗ ،حر ما نهىا ٓىه مً الىالًت ،إلاً نهىا ًٓ
والًخه مٕ اإلاِاهطة ٓلى اإلاؼلمحن".61
ً
ً
داكا لبُان الفطق بحن حالت البر واللؼٍ وحالت
وٓلس اللطافي في فطوكه مبحثا
البراء ،فٔىىن له بلىله(" :الفطق الخاػٕ ٓـط واإلااثت بحن كآسة ّبط ؤهل الصمت وبحن
كآسة الخىزز لهم)" وكاٌ فُه" :فال بس مً الجمٕ بحن هصه الىلىقّ ،
وبن ؤلاحؼان
الصمت مٌلىبّ ،
وبن ّ
ألهل ّ
الخىزز واإلاىالاة مىهي ٓجهما ،والبابان ملخبؼان فُحخاحان
بلى الفطق" ،زم كاٌ بٔس ؤن ّبحن ّؤن ٓلس الصمت ًخٌلب ّ
مىا كخاٌ مً ؤضازهم بؼىء:

ًسٌ ٓلى ّ
ّ
بيل ؤمط ال ًيىن ُاهطه ّ
هبرهم ّ
"وحٔحن ٓلُىا ؤن ّ
مىزاث الللىب ،وال حُِٔم
ُ
ؿٔاثط الىفط ،فمتى ّؤزي بلى ؤحس هصًً امخىٕ وكاض مً ِك َب ِل ما ههي ٓىه في آلاًت
وٗحرها".
ٓ - ٙأضواء البٌان (.)9ٓ/8
ٔ - ٙأحكام المرآن (ٕ.)ٔ9ٖ/
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ّ
ّ
وبٔس ؤن مثل للممىىْ بخىلحهم الىالًاث وحُِٔمهم ،ومثل للمإشون به بالطفم
بؤُفهم ّ
وػس ُد ّلت فلحرهم ،شهط ٓباضة جللح ؤن جيىن محز ًاها للخفطكت ،فلاٌّ " :
وول
دحر ًحؼً مً ألآلى مٕ ألاػفل ؤن ًفٔله ،ومً الٔسو ؤن ًفٔله مٕ ٓسوهّ :
فةن
ٍ
شلً مً مياضم ألادالق ،فجمُٕ ما هفٔله مٔهم مً شلً ًيبغي ؤن ًيىن مً هصا
اللبُل ،ال ٓلى وحه الٔعة والجاللت ّ
مىا ،وال ٓلى وحه الخُِٔم لهم وجحلحر ؤهفؼىا
بصلً الليُٕ لهم ،وٍيبغي لىا ؤن وؼخحوط في كلىبىا ما ُحبلىا ٓلُه مً ُب٘وىا

وجىصًب هبِىا ملسو هيلع هللا ىلص".62
وكآسة اللطافي -ضحمه هللا -جلىم ٓلى ضهىحن:
ّ -1ؤن ما ٌؼخحؼً فٔله مً ألآلى لؤلزوى فهى حاثع ،هجبر هُٔفهمّ ،
وػس
حاحت فلحرهم ،ولٌف الٔباضة مٔهمّ .
وول ما ًفٔله ألازوى مٕ ألآلى هخُِٔمه
والخصلل له وجإمحره فهى ممىىْ ومحِىض.
 -2ال ّبس مً ػالمت الللب مً الطوىن لهم والطض ى بىفطهم ،وشلً باػخحواض ما
وجىصًب للىبي ملسو هيلع هللا ىلص.
مٔخلس
هم ٓلُه مً دبث
ٍ
ٍ
ّ
ودالكت هصه اإلاؼإلتّ :ؤن الخٔامل مٕ الىفاض له محالن وٓمالن ،هما ؤؿاض لصلً
ّ
فالخىلي ّ
والبر،
هالم الـُر الـىلٌُيّ ،ؤما املحالن فالللب والجىاضح ،وؤما الٔمالن
والجاثع هى ّبط الجىاضح وكؼٌها ،واملحِىض الخىلي والصي ٌـمل َّبط الللب مً
َ
املحبت ،وهلطة الجىاضح.

ٕ - ٙالفروق (ٖ.)ٔ٘/
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ّ
جبحن مما ػبم ّؤن الىالء والبراء مً ٓلُسة اإلاؼلم ،وهما ؿطي في ؤلاًمان ،واملخالفت
فحهما مٔلُت هلل ،ولىً ما هي مطاجب هصا الٔلُان؟ هل هي في مطجبت واحسة؟ ؤم ّؤنها

مخفاوجت :ففحها ما ّ
ٌٔس ً
هفطا ،ومجها ما هى زون شلً مً اإلأاص ي؟
ّبن ؤكل اإلاىالاة هى املحبت ،وهصلً ؤكل البراء هى الب٘ى ،والحب والب٘ى ؤمطان

ًسٌ ٓلحهما ما ًِهط ٓلى الجىاضح مً ألافٔاٌّ ،
كلبُانّ ،
ألن ٓمل الجىاضح ؤزط لٔمل
الللب ،هما ًلىٌ ابً اللُمّ " :
فةن ؤلاًمان ٓلم وٓمل ،والٔمل زمطة الٔلم ،وهى
ً ً
ً
هىٓانٓ :مل الللب ً
وب٘وا ،وٍترجب ٓلحهما ٓمل الجىاضح ،فٔال وجطوا ،وهما
حبا

الٌٔاء واإلاىٕ".63
ّ
ّ
ولىً هصا ال ٌٔني الخالظم ّ
واملحبت ،وبحن البراء والب٘ى ،فهىان مً
الخام بحن اإلاىالاة
ًىالي اليافط ّ
محبت لسًىه وضض ًى بىفطه ،وهى زافٕ كلبي ،وهىان مً ًىالُه لسهُا
ًطٍسها مىه وال ًحبه وال ًحب زًىه ،وهصا زافٕ كلبي آدط مذخلف ،وهىان مً ًىالُه
لؼبب ما ،هلطابت ؤو كساكت ،مٕ ٓسم مُل كلبه له.
وإلاا واهذ مىالاة الىفاض جلٕ ٓلى ؿٔب مخفاوجت ،وكىض مذخلفت ،لصا ّ
فةن الحىم فحها
ُ
واحساّ ،
حىما ً
لِؽ ً
الـ َٔب واللىض ما ًىحب الطزة ،ومجها ما هى زون
فةن ِم ًْ هصه
شلً مً اإلأاص ي.
وؤكىاٌ ؤهل الٔلم في بُان هصه اإلاؼإلت هثحرة ،مجها:
ٖ -ٙإغاثة اللهفان (ٕ.)ٕٔٗ/
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وافطا ً
 كىٌ اللطًبيّ " :ًسٌ بهصا ٓلى ّؤن مً اجذص ً
ولُا فلِؽ بمامً إذا اعخلد
ّ
اعخلاده وزض ي أفعاله" ،64فطجب الحىم بالىفط ٓلى مً ًىالي اليافط بشا
آخلس آخلازه وضض ي بإفٔاله ،زون ٗحره مً ألاػباب.
 وكاٌ الفذط الطاظي" :اإلأنى ّؤهه ال ًجخمٕ ؤلاًمان مٕ وزاز ؤٓساء هللا ،وشلً ّألن
ؤحب ً
ؤحسا امخىٕ ؤن ّ
مً ّ
ًحب مٕ شلً ٓسوه ،وهصا ٓلى وحهحن:
ؤحسهماّ :ؤنهما ال ًجخمٔان في الللب ،فةشا حلل في الللب وزاز ؤٓساء هللا ،لم
ً
مىافلا.
ًحلل فُه ؤلاًمان ،فُيىن كاحبه

والثاوي :أنهما ًجخمعان ولكىه معصيت وكبيرة ،وعلى هرا الىجه ال ًكىن صاحب
ً
هرا الىداد ً
عاصيا في هللا" .65وهى وبن لم ًبحن
كافسا بصبب هرا الىداد ،بل كان
الفاضق بحن ألاوٌ الصي هى الىفاق ،والثاوي الصي هى مٔلُتّ ،
لىىه ُاهط.
وٍلىٌ الـُر الؼاٌؽ" :واإلاىالاة لهم بمعنى السضا بكفسهم ومصاحبتهم لرلك:
كفسّ ،
ألن الطها بالىفط هفط ،فال ًبلى اإلاطء ً
مامىا ،مٕ وىهه بهصه اللفت" .66فجٔل

ّ
الطها -وهى مُل الللب ومحبخه واػخئىاػهٓ -لت للمىالاة اإلاىفطة.
َ ََُ ّ
وٍاهس هصه اإلأنى ً -
جٌلٔه ٓلى ٓىضاث اإلاؼلمحن وٍيبهّ
ؤًوا -كىٌ اللطًبي" :مً هثر
ؤَطف َّ
ٓلحهم ّ
ٓسوهم بإدباضهم لم ًىً بصلً ً
وافطا إذا كان فعله لغسض دهيىي،

واعخلاده على ذلك شليم ،هما فٔل حاًب [هنع هللا يضر] ححن كلس بصلً اجذاش الُس ،ولم

ٗ -ٙتفسٌر المرطبً (.)ٕ٘ٗ/ٙ
٘ -ٙمفاتٌح الغٌب (.)ٗ99/ٕ9
 - ٙٙأحكام المرآن ص (ٓ.)ٔ9ٔ-ٔ9
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ًىى ّ
الطزة ًٓ السًً"ّ .67
فبحن ّؤن الخجؼؽ بن وان ألمط زهُىي فلِؽ بىفط بل هى
ِ
ّ
مٔلُت ،وٍفهم مىه ؤهه هفط بن وان ألمط زًني همحبخه ومىاكطجه لسًىه.
وٍبحن هصا بٔبا ة ؤوضح وؤكطح ُ
ّ
ؿُر ؤلاػالم ابً جُمُت فُلىٌ" :ؿٔب ؤلاًمان كس
ض
جخالظم ٓىس اللىة وال جخالظم ٓىس الؤف ،فةشا كىي ما في الللب مً الخلسًم
َ َ ُ
واإلأطفت واملحبت هلل وضػىله ؤوحب ب٘ى ؤٓساء هللا ،هما كاٌ حٔالىَ { :ول ْى واهىا
ُ ْ ُ َ َّ َ َّ ّ َ َ ُ َ َ ْ َ َّ َ ُ ُ َ
َّ
َ
وه ْم ؤ ْوِل َُ َاء} وكاٌ{ :ال َج ِج ُس ك ْى ًما ًُ ْا ِم ُىى َن
اَّلل والى ِب ِي وما ؤ ِهعٌ ِبلُ ِه ما اجذص
ًا ِمىىن ِب ِ
َّ
اَّلل َو ْال َُ ْىم ْآلادط ًُ َى ُّازو َن َم ًْ َح َّاز َّ َ
اَّلل َو َض ُػ َىل ُه َو َل ْى َو ُاهىا َآب َاء ُه ْم َؤ ْو َؤ ْب َى َاء ُه ْم َؤوْ
ِب
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ ُ ََٰ َ َ َ َ ُ ُ ُ ْ َ َ َ َ
ْ
ُ
َ
ُ
ّ
َّ
ُ
ِبدىانهم ؤو ٓ ِـحرتهم ؤول ِئً هخب ِفي كل ِىب ِهم ِؤلاًمان وؤًسهم ِبطو ٍح ِمىه} ،وكد جحصل
للسجل ّ
مىادتهم لسحم أو حاجت فخيىن ً
شهبا ًىلم به بًماهه وال ًيىن به ً
وافطا ،هما
حلل مً حاًب بً ؤبي بلخٔت ل ّـما واجب اإلاـطهحن ببٔى ؤدباض الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ،وؤهعٌ هللا
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ َ َّ ُ َ ُ ّ َ َ ُ َّ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ْ ُ َ َ
َْ
َّ
َ
ْ
فُه {ًا ؤيها ال ِصًً آمىىا ال جخ ِذصوا ٓس ِوي وٓسوهم ؤوِلُاء جللىن ِبلح ِهم ِباإلاىز ِة} ،وهما
حلل لؼٔس بً ٓبازة إلاا اهخلط البً ّ
ؤبي في كلت ؤلافً ،فلاٌ :لؼٔس بً مٔاش:
ً
ً
كالحا
هصبذ وهللا ،ال جلخله وال جلسض ٓلى كخله ،كالذ ٓاجـت :ووان كبل شلً ضحال
ّ
الحمُت".68
ولىً احخملخه
وكس حاء في حسًث حاًب هنع هللا يضر( :فلاٌ ضػىٌ هللا ملسو هيلع هللا ىلصً :ا حاًب ما هصا؟) كاًٌ :ا
ً
ضػىٌ هللا ،ال حعجل ّ
ٓلي ،بوي هىذ ً
ملللا في كطَف ،ولم ؤهً مً ؤهفؼها ،ووان
امطؤ
مً مًٔ مً اإلاهاحطًٍ لهم كطاباث بمىت ًحمىن بها ؤهلحهم وؤمىالهم ،فإحببذ بش
فاجني شلً مً اليؼب فحهم ،ؤن ّؤجذص ٓىسهم ًًسا ًحمىن بها كطابتي ،وما فٔلذ ً
هفطا
 -ٙ7أحكام المرآن البن العربً ( ٗ ،)ٕٕ٘/تفسٌر المرطبً (.)ٕ٘/ٔ8
 - ٙ8مجموع الفتاوى ()ٕٖ٘/7
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جسازا ،وال ض ً
وال اض ً
ها بالىفط بٔس ؤلاػالم ،فلاٌ ضػىٌ هللا ملسو هيلع هللا ىلص( :للس كسكىم) ،69وفي
لفّ آدط :كاٌ حاًب( :وهللا ما بي ْؤن ال ؤوىن ً
مامىا باهلل وضػىله ملسو هيلع هللا ىلص ،ؤضزث ؤن
ًيىن لي ٓىس اللىم ًس ًسفٕ هللا بها ًٓ ؤهلي ومالي ،ولِؽ ؤحس مً ؤصحابً بال له
هىان مً ٓـحرجه مً ًسفٕ هللا به ًٓ ؤهله وماله ،فلاٌ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص( :كسق ،وال
جلىلىا له بال دحرا).70
للس ّبحن حاًب -هنع هللا يضرّ -ؤن زافٔه إلاا فٔله لم ًىً ض ً
ها بالىفط ،وال ضٗبت ًٓ ؤلاػالم،
ّ
فسٌ هصا ّؤن اإلاللس والسافٕ الللبي هى الصي ّ
وبهما ألمط زهُىيّ ،
ًحسز حىم وهىْ
ً
اإلاىالاة ،فلى وان زافٔه ضٗبت ًٓ ؤلاػالم ً
وحبا في الىفط ليان ً
هفطا وض ّزة ،وبن لم
هفطا بل مٔلُت ،وكس ّ
ًىً هصا هى السافٕ ،بل ألمط زهُىي لم ًىً ً
ؤكط الىبي -كلى
ً
حاًبا ٓلى هصا الخلؼُم ،وٓلى جبرثت هفؼه مً الىفط والطزة ،وكاٌ:
هللا ٓلُه وػلم-
(كسكىم).
ومً هاحُت ؤدطي كس ًفٔل ؤلاوؼان الىالء ً
ً
وموٌطا ،فُٔصض بصلً وال ًيىن
مىطها
ً
ُْ ْ ُ َ ً
َّ َ ْ َ
ُ
َّ
ً
فوال ًٓ ؤن ًيىن ً
وافطا ،هما كاٌ حٔالىِ { :بال ؤن جخلىا ِمجهم جلاة}[آٌ
آزما،
ٓمطانّ ،]28:
وجلسم الحسًث ًٓ الخلُت .وما ؤبُحذ ّ
الخلُت بال لوطوضة الخىف ٓلى
الىفؽ ،فيان ول ما في مٔنى الخىف مً ؤلاهطاه ً
مبرضا للخلُت.
َ ْ َ َ َ َّ
ؤَوس شلً ّ
اَّلل ِم ًْ َب ْٔ ِس ِب ًَما ِه ِه
ب
ط
ف
ه
ً
م
{
حٔالى:
للىله
اه،
ط
ؤلاه
حالت
ًباح
الىفط
ؤن
ِ ِ
ك ْس ًضا َف َٔ َل ْحه ْم َٗ َ
و ٌب مًَ
ب َّال َم ًْ ُؤ ْهط َه َو َك ْل ُب ُه ُم ٌْ َمئ ٌّن ب ْاإل ًَمان َو َلى ًْ َم ًْ َؿ َط َح ب ْال ُى ْفط َ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
 - ٙ9اخرجه البخاري برلم ( ،)ٖٓٓ7كتاب الجهاد ،باب الجاسوس.
بدرا.
ٓ - 7أخرجه البخاري برلم (ٖ ،)ٖ98كتاب المغازي ،باب فضل من شهد ً
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َّ َ َ ُ ْ َ َ
َ
ٌ
ٌ
اَّلل ولهم ٓصاب ٓ ُِِم}[الىحل ،]106:فةن واهذ اإلاىالة مً الىفط فهي في ؤلاهطاه
ِ
مباحت.
وهذلم مً هصه اإلاىاكـت بلى ّؤن مىالاة الىفاض لِؽ ٓلى زضحت واحسة:
ً
 -1فمىالاة اليافط محبت في زًىه وضض ًى بىفطه ،هي هفط وض ّزة باالجفاق.
 -2ومىالاة اليافط ل٘طن زهُىي ًطٍسه مىه ،ؤو لحمُت كبلُت ،هى مٔلُت وهبحرة
ولِؼذ ً
هفطا.
 -3ومىالة اليافط للوطوضة والخىف وؤلاهطاه حاثعة.
 -4ؤما ؤلاحؼان ّ
والبر باليافط ٗحر الحطبي فجاثع ال حطج فُه ،ولِؽ هى مً
ً
اإلاىالاة ؤكال.
وفي امللابل :البراءة مً املؤمً وبغضه لها أحكام مخفاوجت:
ُْ ُُ ُ
ودصالهه ُ
وُلمه للمؼلم بؼبب بػالمه
 -1فخيىن ض ّزة ًٓ السًً بن وان ب٘وه
وبًماهه ،وهصا هحاٌ الصًً ٌؼُمىن اإلاامىحن اإلاؼخلُمحن ٓلى السًً ػىء
الٔصابّ ،
وٍلخلىنهم ،وما هلمىا مجهم بال ّؤنهم ؤًآىا هللا وضػىله والتزمىا
ؿطَٔخه.

َ
َ
ؤب٘وه َ
وُلمه ودصله لخحلُم مللحت زهُىٍت ،همً
 -2وجيىن مٔلُت وهبحرة بن
ًىالي الىفاض ٓلى اإلاؼلمحن ألمط زهُىي ،ومً ٌس يء للـباب اإلاؼخلُمحن ٓلى
السًً ،ال هلمت ٓلى زًجهم وبهما لُخلطب ّ
للىفاض بصلً ،وهمً ًذصٌ اإلاؼلمحن
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ّ
ّ
ًخوطض مً شلً ،ولُىاٌ ضض ى الىِام
اإلأصبحن وهى كازض ٓلى هلطتهم ،حتى ال
الٔالمي.

وهصلً هى مٔلُت بن ُلم وهى ُمىطه ٓلى شلًّ ،
ألن ؤشي اإلاؼلم للوطوضة
وؤلاهطاه ال ًجىظ ،فلِؽ اإلاؼلم الصي ًطٍس بًصاءه بإكل مىه ،وله جفاكُل في باب
ؤلاهطاه في الفله.

ّ
 -3وحاثعة بن ؤب٘وه لؼبب ًبُعي ،مً ٗحر ؤن ًترجب ٓلُه ؤشي ؤو ُلم ،ؤو مىالاة
ّ
ٓسوه اليافط ،وػُإحي الحسًث ًٓ الحب والب٘ى الٌبُُٔحن.
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ّ
الحب والب٘ى مً ؤٓماٌ الللىب ،والللب بُس هللا ًلطفه هما ٌـاء ،فلس ًلصف
ّ
هللا بالللب ّ
هحب الىالسًً للىلس وحب الىلس لهما،
حب شخم بٌبُٔت الخللت،
ٓفىا بال ػبب ،وكس ًإحي لؼبب ًحسر بحن اإلاطء ومً ؤحبهّ ،
وكس ًإحي ً
ألن الللب
ؤػحر ؤلاحؼان وؤلاػاءة ،فُمُل لحب مً ؤحؼً بلُه وب٘ى مً ؤػاء بلُه ،هما كاٌ
الـآط:
َ
ُ
ْ
بحؼان
ؤلاوؼان
كلىب ُه ُم *** فٌاإلاا اػخٔبس
ؤحؼً بلى الىاغ حؼخٔبس ِ
فُحبه كلبي"ّ ،71
وهما كاٌ ابً اإلاباضن" :اللهم ال ججٔل للاحب بسٓت ٓىسي ًًسا ّ
ألن
فوله ػُازط في الللب ّ
فُحبه ،ولِؽ للمطء ػلٌان ٓلى كلبه ،وكس ضوي ًٓ الىبي -
َ َ ْ ُ ََ َ
َ َ ْ ُ ََ َُ
َّ
َ َ
ّ
ُ
ْ
ْ
ملسو هيلع هللا ىلص -ؤهه كاٌ( :الل ُه َّم َهصا ك ْؼ ِميِ ،فُما ؤم ِلً فال جلم ِنيِ ،فُما جم ِلً ،وال ؤم ِلً) ،ضواه
ْ َ ْ َ 72
ّ
ؤبى زاووز ،وكاٌِ ْٔ ٌ"َ :ني الللب"  ،فالللب ال ًملىه كاحبه ،وكس وان الىبي -كلى
ّ
ًحب ٓاجـت -اهنع هللا يضر -ؤهثر مً ٗحرها مً وؼاثه ،لىً وان ٌٔسٌ ّ
وػلمّ -
بُجهً.
هللا ٓلُه
ّ
ّ
ّ
جخىلس ّ
املحبت هدُجت شهط بحؼان شخم ؤو الخفىط في محاػىه ،هما جخىلس
وكس
ّ
الىطاهُت مً شهط بػاءجه ؤو الخفىط في مؼاوثه ،لهصا كاٌ ابً حجط في ؿطحه
َََ
َ ُ ْ ُ َ َ ُ ُ ْ َ َّ َ ُ َ َ َ َّ َ
َّ
ْ
َ
َ
ْ
اغ
لحسًث الىبي ملسو هيلع هللا ىلص( :ال ًا ِمً ؤحسهم ،حتى ؤوىن ؤحب ِبلُ ِه ِمً و ِال ِس ِه وول ِس ِه والى ِ

ٔ -7شرح أصول اعتماد أهل السنة (ٔ.)ٔ٘8/
ٕ -7أخرجه أبو داود برلم (ٖٕٗٔ) ،كتاب النكاح ،باب المسم بٌن الزوجات.
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َ
ّ
َ 73
ْ
ّ
َ
َّ
ٌ
ض
ألاحبُت اإلاصوى ة
ؤحم ِٔحن) كاٌ" :وفي هصا الحسًث بًماء بلى فوُلت الخفىط ،فةن ِ
ُ
حٔطف به".74
ّ
ومً هىا ًمكً اللىل إن الحب مً حيث امليشأ هىعان:
حب ًبُعي ال ًملً اإلاطء فُه كلبه ،والصي ًحسر للمطء بفٌطجه ّ
ّ 
هحب الىالسًً،
ّ
ؤو بخإزطه باإلحؼان.
ّ
بالخفىط فُمً ّ
ّ 
ؤحبه.
حب ادخُاضي مىدؼب ًإحي للمطء
ً
وافطا ًّ
ومحل البحث في هصه الىلٌت :هل ًالم ؤلاوؼان لى ّ
ؤحب ً
ًبُُٔا؟ وهل هصا
حبا
مً الىالء ّ
املحطم؟
َ َ
جإملىا كىله حٔالى{ :ب َّه ًَ ال َت ْهسي َم ًْ َؤ ْح َب ْب َذ َولى ًَّ َّ َ
لى ّ
اَّلل َي ْه ِسي َم ًْ ٌَ ُ
ـاء َو ُه َى ؤ ْٓل ُم
ِ
ِ
ِ
ب ْاإلاُ ْه َخس َ
ًً}[الللم ]56:ػىجس ّؤنها حـحر بلى حىاظ هصا الىىْ مً املحبت ،لٔسم وضوز
ِ ِ
ؤلاهياض ٓلُه في آلاًت.
َْ َ ْ َ
َ َ َّ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
كاٌ الٌبري(" :ال ته ِسي مً ؤحببذ) هساًخه (ول ِىً اَّلل يه ِسي مً ٌـاء) ؤن يهسًه مً
دلله ،بخىفُله لئلًمان به وبطػىله .ولى كيل :معىاه :إهك ال تهدي مً أحببخه
ً
مصهبا".75
للسابخه مىك ،ولىً هللا يهسي مً ٌـاء ،وان

ٖ - 7أخرجه البخاري برلم (٘ٔ) ،كتاب اإلٌمان ،باب حب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.
ٗ - 7فتح الباري (ٔ.)٘9/
٘ - 7تفسٌر الطبري (.)٘98/ٔ9
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َ ْ َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
وكاٌ ابً الجىظي" :وفي كىله حٔالى :مً ؤحببذ كىالن :ؤحسهما :مً ؤحببذ هساًخه،
َ
والثاوي :مً أحببخه للسابخه".76
ّ
وكاٌ الؼٔسيً" :ذبر -حٔالى -ؤهً ًا دمحم -وٗحرن مً باب ؤولى -ال جلسض ٓلى هساًت
ؤحس ،ولى كان مً ّ
أحب الىاس إليك".77
حب الىبي -ملسو هيلع هللا ىلص -ل ّ
فاآلًت جحخمل الخفؼحرًً ،وفحها زاللت ٓلى ّ
ٔمه ؤبي ًالب وهى
وافط ،وهصا مً الحب الٌبُعي بؼبب اللطابت ،وبؼبب ما ّ
كسمه ٓمه له مً حماًت
ًحبه بؼببه .وبهياض ّ
ومٔىهت ،وهى بحؼان ال ًملً الللب بال ؤن ّ
محبت الىبي -كلى
ً
هللا ٓلُه وػلم -لٔمه ؤبي ًالب ميابطة ،فلىال ّ
حطكا
حبه له ما حطق ٓلى هساًخه

ؿسًسا ظ ً
ً
اثسا ٓلى الحطق الٔام ليل الىاغ ،ومً ّ
جإمل ٓباضاجه الطكُلت له وهى
ًٌلب مىه ؤن ًلفّ الـهازجحن ٓىس مىجه َٓ ِل َم شلً.
ومً ألازلت ٓلى شلًّ :ؤن هللا ؤباح للمؼلم ؤن ّ
ًتزوج الىخابُت بـطي ؤلاحلان ،كاٌ
ْ َ ْ َ ُ َّ َ ُ ُ َّ
الٌ ُّ َب ُ
اث َو ًَ َٔ ُام َّالص َ
ًً ُؤ ُوجىا ْالى َخ َ
اب ِح ٌّل َّل ُى ْم َو ًَ َٔ ُام ُى ْم ِحلٌّ
ِ
ِ
حٔالى{ :الُىم ؤ ِحل لىم ِ
َّ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ َّ َ ُ ُ ْ
َْ ُ ْ َ
َ
َ
اث واملحلىاث ِمً ال ِصًً ؤوجىا ال ِىخاب ِمً كب ِلىم ِبشا
لهم واملحلىاث ِمً اإلاا ِمى ِ
َ ْ َ ََ َُْْ ْ
ىه ًَّ ُؤ ُحى َض ُه ًَّ ُم ْحلى َحن َٗ ْح َر ُم َؼافح َحن َوَال ُم َّ
َآج ِْ ُخ ُم ُ
اإل ًَم ِان
ب
ط
ف
ى
ً
ً
م
و
ان
س
د
ؤ
ي
ص
ذ
خ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ ِ
ََ ْ َ َ
ّ
ٍ َٓ َم ُل ُه َو ُه َى في ْآلاد َطة م ًَ ْال َخاػط َ
ًٍ}[اإلااثسة ]5 :والٔالكت العوحُت ًترجب
فلس ح ِب
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ٓلحها حسور ّ
املحبت واإلاىزة ،وبال إلاا اػخمطث.

 - 7ٙزاد المسٌر (ٖ.)ٖ88/
 - 77تفسٌر السعدي ص (ٕٓ.)ٙ
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املحبت الٌبُُٔت ؤن ًيىن مٔها ّ
ّ
وال ًلعم مً هصه ّ
ومحبت ؿطُٓت ،بل ججخمٕ في
مىزة
محبتها ليىنها ظوحت ،وب٘وها لىفطها ً
العوحت الىخابُت ّ
ب٘وا ًّ
زًيُا ،وال حٔاضن بحن
ألامطًٍ.
ّبن الحب الفٌطي ٗطٍعة في ؤلاوؼان ،وهصلً الحب الصي ًخىلس مً بحؼان
الصخم فُازط في الللب وال ًمىً زفٔه ،وهصا اللىن مً الحب ال ًىاكى البراء،
ّ
ّ
وال حطج فُه ،وبن وان ٓلى اإلاطء ؤن ًسفٕ ما كس ًترجب ٓلُه بالخفىط بما في اليافط مً
دبث الىفط وػىء اإلأخلس حتى ال ًطهً كلبه له ،وَؼىكه لىالثه فُما هى ّ
محطم.
ّ
ومثل الحب الٌبُعي :الب٘ى الٌبُعي ،الصي ًخىلس لؼبب زهُىي ال ٓالكت له بسًً،
َ
ً
وؤحُاها ًيىن هفطة مً الصخم بسون ؤن ًيىن ح َؼ َّب َب له بما ٌؼِئه ،هما في حسًث

ابً ٓباغ ّؤهه كاٌ( :حاءث امطؤة زابذ بً كِؽ بلى ضػىٌ هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -فلالذً :ا ضػىٌ
ّ ُ
ُ
ُ
هللا ،بوي ال ؤٓخب ٓلى زابذ في زًً وال دلم ،ولىني ال ؤ ًُِله ،فلاٌ ضػىٌ هللا كلى
ُ َ َ
ُ
هللا ٓلُه وػلمَ :ف ُتر ّز َ
حسًلخه؟ كالذ :ؤمَّ ،78
وؤمطه ف َفا َضك َها).79
ٓلُه،
ث
فطز
ٓلُه
ًً
ِ
ِ
ّ
ؤًواّ :
(ؤن ظوج َبطٍْ َطة وان ً
وهصلً في حسًث ابً ٓباغ ً
ٓبسا ًلاٌ له ُم ُِ٘ث ،وإوي
ِ
ّ ّ
الىبي -كلى هللا ٓلُه
ؤهِط بلُه ًٌىف دلفها ًبيي وزمىٓه حؼُل ٓلى لحُخه ،فلاٌ
ّ
ً
ْ
ُ
حعجب مً ُح ّب ُمُ٘ث َب ِطٍَطة ،ومً ُب٘ى َب ِطٍْ َطة ُم ِ٘ ُْثا)؟
وػلم -لٔباغً( :ا ٓباغ ،ؤال
فلاٌ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص( :لى ضاحٔخه) كالذً :ا ضػىٌ هللا جإمطوي؟ كاٌ( :بهما ؤها ؤؿفٕ) كالذ:
ال حاحت لي فُه.80
 - 78أخرجه البخاري برلم (٘ ،)ٕ٘7كتاب الطالق ،باب الخلع وكٌف الطالق.
 - 79أخرجه البخاري فً الموضع السابك برلم (.)ٕ٘7ٙ
ٓ -8أخرجه البخاري برلم (ٖ ،)ٕ٘8كتاب الطالق ،باب شفاعة النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً زوج برٌرة.
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فبرًطة وامطؤة زابذ ؤب٘وخا ظوححهما ،وهما مؼلمان صحابُان ،وهى ب٘ى ًبُعي كس
وؤكط الىبي -ملسو هيلع هللا ىلص -هصا الب٘ىّ ،
ال ًملً ؤلاوؼان زفٔهّ ،
فسٌ ٓلى حىاظه ،وبن وان
دالف ألاكل.
َ ْ َ ُ َ ُ ُّ ُ ْ َّ ُ ْ ٌ َ َ ُ ْ ُ ُ ْ َّ
كاٌ ألاحىشي في ؿطح حسًث الىبي ملسو هيلع هللا ىلص( :ألاهلاض ال ً ِحبهم ِبال ما ِمً ،وال ًب ِ٘وهم ِبال
ّ
ُ َ ٌ َ َ ْ َ َ َّ ُ ْ َ َ َّ ُ َّ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ُ َّ ُ 81
مى ِافم ،فمً ؤحبهم ؤحبه اَّلل ،ومً ؤب٘وهم ؤب٘وه اَّلل) " :كاٌ ابً الخحن :اإلاطاز
ّ
حب حمُٔهم وب٘ى حمُٔهمّ ،
ّ
ألن شلً بهما ًيىن للسًً ،ومً ؤب٘ى بٔوهم إلأنى
ً
ٌؼىٖ الب٘ى له فلِؽ زادال في شلً ،وهى جلطٍط حؼً".82
ودالكت هصه اإلاؼإلتّ :ؤن الحب ّ
ٌ
وب٘ى ًبُعيٌ ،
حبان ،والب٘ى ب٘وانٌ ،
وحب
حب

ٌ
وب٘ى ؿطعي وهى الصي ًيىن للسًً ،وال حطج في الٌبُعي مجهما ما لم ًازط ٓلى
الـطعي ،بش ال حٔاضن بُجهما .وال ًمىٕ الحب الٌبُعي مً الب٘ى الـطعي ،وال
الب٘ى الٌبُعي مً الحب الـطعي ،ولىً ٓلى اإلاامً ؤن ًحطق ٓلى كلبه وهىاه
ومـآطه حتى ًبلى ً
زاثطا مٕ الـطْ وؤحيامه ،وال ًازط الٌبُعي ٓلى الـطعي.
وهِحر هصه اإلاؼإلت في احخماْ اإلاخٔاضهحن ،احخماْ الىالء والبراء للمؼلم الفاػم،
فهى مً حُث بػالمه ًجب له الىالء الـطعي ،ومً حُث فؼله ًجب فُه الب٘ى
الـطعي ،وال ًمىٕ ؤحسهما آلادط ،فُحب فُه بػالمهُ ،وٍىلط ٓلى اليافط ،وله
حلىق اإلاؼلمُ ،وٍب٘ى إلألِخه وفؼله ،وٍجىظ هجطه لصلً ،وفي هصا اللسز ًلىٌ
ابً جُمُت" :وبشا احخمٕ في الطحل الىاحس دحر وؿط وفجىض وًآت ومٔلُت ّ
وػىت
وبسٓت :اػخحم مً اإلاىالاة والثىاب بلسض ما فُه مً الخحر ،واػخحم مً اإلأازاث
ٔ -8أخرجه البخاري برلم (ٖ ،)ٖ78كتاب منالب األنصار ،باب حبّ األنصار.
ٕ -8تحفة األحوذي (ٓٔ.)ٕ7ٗ/
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والٔلاب بحؼب ما فُه مً الـط ،فُجخمٕ في الصخم الىاحس مىحباث ؤلاهطام
وؤلاهاهت فُجخمٕ له مً هصا وهصا ،واللم الفلحر جلٌٕ ًسه لؼطكخه ؤٌَى مً بِذ
اإلااٌ ما ًىفُه لحاحخه ،هصا هى ألاكل الصي اجفم ٓلُه ؤهل ّ
الؼىت والجمآت
ودالفهم الخىاضج واإلأتزلت".83
وكاٌ" :والىاحب ٓلى ول مؼلم ؤن ًيىن ّ
حبه وبغضه ،ومىالاجه ومعاداجه ً
جابٔا ألمط
فُحب ما ّ
ّ
ؤحبه هللا وضػىله ،وٍب٘ى ما ؤب٘وه هللا وضػىله ،وٍىالي
هللا وضػىله،
مً ًىالي هللا وضػىله ،ؤَازي مً ٌٔازي هللا وضػىله .ومً وان فُه ما ًىالى ٓلُه
مً حؼىاث وما ٌٔازي ٓلُه مً ػِئاث ٓىمل بمىحب شلًّ ،
هفؼاق ؤهل اإلالت ،بش
ّ
والحب والب٘ى ،بحؼب ما
هم مؼخحلىن للثىاب والٔلاب ،واإلاىالاة واإلأازاة،
فحهم مً ّ
البر والفجىض".84
فال ًمىٕ ٓلُاهه وفؼىكه مً والثه إلػالمه ودحره ،وال ًمىٕ بػالمه ودحره مً
ب٘وه لـطه وٓلُاهه ،وهصلً ألامط في الحب والب٘ى الٌبُعي والـطعي.

ٖ - 8مجموع الفتاوى ()ٕٓ9/ٕ8
ٗ - 8مجموع الفتاوى (ٖ٘)9ٗ/
43

الوالء والبراء

ّبن ٓلُسة الىالء والبراء هما ػبم ٓطهها وبُانها مً هلىق الـطَٔت وفهم ؤهل
ّ
الٔلم ،جمثل وػٌُت ؤلاػالم وكىجه وٓعجه ،التي ججمٕ بحن الآتزاظ بالهىٍت والخمؼً
باإلابازت وجلي مً الصوبان في آلادطًٍ ،وجحلم جماػً بيُان املجخمٕ اإلاؼلم وجالحم
ؤبىاثه ،وبحن اإلأاملت الحؼىت مٕ املخالفحن واللسضة ٓلى الخٔاٌف مٔهم والاػخفازة
مجهم.
ّ
لىً ؤهل ال٘لى ػىاء ؤهل ؤلافطاي ؤو ؤهل الخفطٍٍ ،دالفىا في فهم هصه الٔلُسة
ُ
والٔمل بها ،بؼبب كلىض الفهم وؤحازًت الىِط ،فىكٕ ؤهل ؤلافطاي في ٗلِت
وحـسز ،ووكٕ ؤهل الخفطٍٍ في حفاء واوؼالخ مً الهىٍت ،وهال ًطفي كلس ألامىض
شمُم ،وهالهما ّ
ؤهط باألمت.

-

ؤما ٗلى ؤلافطاي الصي ػاض ٓلُه ؤجباْ الخىاضج وؤهل الخىفحر ،فميـاه مً ألامىض
الخالُت:
ّ
ّ
ٓ سم فهم ٓلت ومىاي الخىفحر في مىالاة الىفاض ،والتي ػبم جلطٍطها بإنها :الطها
ّ
ومحبت ما هى ٓلُه مً الىفط والوالٌ ،وؤما اإلاىالاة التي لِؽ فحها
بسًً اليافط
شلً فلِؼذ بىفط.
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ٓ سم الخمُحز بحن زضحاث اإلاىالاة ،وهى دٌإ هاش ئ ًٓ ألاوٌ ،فجٔلىا ول ٓالكت مٕ
هفطا وضزة ،حتى كاٌ ٗالة الخىفحر في الثىضة الؼىضٍت ّ
اليافط ً
بطزة مً احخمٕ
باألمطٍيان ،ؤو فاون في اإلااجمطاث! مٕ ّؤن هصا الاحخماْ ؤو الخفاون لم ًلل ٌ
ؤحس
ً
ً
ً
مً ؤهل الٔلم بحطمخه فوال ًٓ وىهه ضزة ،ولِؽ هى مً اإلاىالاة ال ل٘ت وال ؿطٓا.
وحٔلىا ؤدص الؼالح مىالاة وض ّزة ،مٕ ؤهه مً ؤمىض اإلأامالث وال ًسدل في مٔنى
اإلاىالاة .وحٔلىا بكامت الٔالكاث الؼُاػُت مٕ السوٌ ض ّزة ً
وهفطا .وبلى ٗحر هصا مً

الجهاالث والحماكاث.
ٓ سم فهم الىاكٕ للخمُحز بحن حاالث ّ
الخلُت وحاالث اإلاىافلت ،وبحن حاالث ؤلاهطاه
وحاالث الطها ،وهى هدُجت ٓسم بزضاههم إلاا ٓلُه اإلاؼلمىن مً اػخؤاف
وحـطشم ،وإلاا ٓلُه ؤهل الباًل مً كىة وبحطام ،فحىمىا ٓلى ول مً زدل في
والطزة ّ
ّ
ألنهم ضؤوها مىالاة للىفاض وهلطة إلأخلسهم
اإلاىِىمت السولُت بالىفط
اليافط! وحىمىا ٓلى ول مً ّ
كطح بمٔخلس باًل والسًملطاًُت والسولت الىًىُت
ّ ّ
بالطزة ألهه ػاض مٕ ال٘طب في مٔخلساتهم ووالاهم في هفطهم! مٕ ّؤن الحىم ٓلى مً
ًلىٌ بصلً مً اإلاؼلمحن ال ًخم بال بٔس بُان الحم له ،ومٔطفت مطازه ومفهىمه
ً
لهصه اإلالٌلحاث فلس ًيىن مطازه بالسًمىكطاًُت -مثال -وػاثل الحىم وؤزواجه
ال ؤكل الحىم باللىاهحن الىهُٔت ،وال ًخم ً -
ؤًوا -بال بٔس مٔطفت حاله ٓلى
ّ
والخلُت ؤم ال؟ ولىً هصه
فطن اللىٌ بىفطه :هل ًسدل في باب ؤلاهطاه
الخحطٍطاث بُٔسة ًٓ فله وفهم ؤهل ال٘لى ،فجٔلىا اليل في ّ
هفت واحسة ،وهي

بًالق الحىم بالىفط ّ
والطزة.
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ٓ سم الخمُحز بحن مٔاملت اليافط ّ
وبطه وؤلاحؼان بلُه ،وبحن البراءة مىه ،وٓسم
اللخل ُ
ُ
الحطبي ،حتى َّ
ّ
ّ
ونهب ؤمىاٌ ؤهل الىخاب
ٓم
الحطبي وٗحر
الخمُحز بحن اليافط
اإلالُمحن في بالز اإلاؼلمحن وهم ٗحر حطبُحن ،وجىفحر مً ًحؼً بلحهم بعٓم
ّ
مىالاتهم اإلاىالاة املخطحت مً اإلالت ،مما ؤزي بلى جىفحر اإلاؼلمحن كبل ؤهل الىخاب
مً زًً ؤلاػالم.
لٔل هصه ؤهم ألاػباب التي وـإ مجهم بفطاي ؤهل ال٘لى والخىفحر في ٓلُسة الىالء
والبراء.

-

ؤما ّ
ٗلى الخفطٍٍ فهى في ملابل ؤلافطاي ،حُث بسؤث حٔلى ؤكىاث جحاضب ٓلُسة
الىالء والبراء ،وميـاه ً
ؤًوا كطٍب مً ميـإ ألاوٌ.
ًفطكىا بحن مىالاة الىفاض وؤلاحؼان بلحهم ،فجٔلىا ً
 فلم ّ
هثحرا مً ألآماٌ التي هي
مً الطها واللبىٌ بىفط ّ
الىفاض مً باب ّ
البر وؤلاحؼان بلحهم! وةكطاضهم ٓلى
ٓلاثسهم ،ومـاضهتهم ٓبازاتهم وؤفطاحهم السًيُت في مٔابسهم.
 ولم ًلطكىا بحن زضحاث اإلاىالة ،فآخبروا ّؤن ّ
ول مىالاة ال ًللس كاحبها الطها
بالىفط :حاثعة ،مٕ ّؤن بحن الجىاظ والىفط حاالث هثحرة ّ
محطمتٌ ،ؼخحم كاحبها
الٔلىبت في السهُا وآلادطة بن لم ًدب ،ولم ًىً كس فٔلها ً
مىطها.
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وكان مً مظاهسوآثازأهل الخفسيط:
 محاضبت ٓلُسة الىالء والبراء ،وآخباضها مىافُت لؼماحت ؤلاػالم وضحمت ضػالخه،
ّ
وؤنها ال جدىاػب مٕ ؤزبُاث اللطن الحسًث .وهم ال ًللسون بصلً محاضبت ال٘الة
ؤهل ؤلافطاي ،بل ًللسون بل٘اء ؤكل ٓلُسة الىالء والبراء ،ولى وان كلسهم
وجسلِؼاّ ،
بصلً محاضبت ؤهل ال٘لى وؤلافطاي ليان ً
ً
ألنهم ًىهمىن
هصبا مجهم
اإلاؼلمحن ّؤن ما ٓلُه ؤهل ؤلافطاي مً ال٘لٍ في هصا ألامط هى الىالء والبراء
ّ
الـطعي! زم ٌٔملىن في ػبُل محاضبت هصا ال٘لى ٓلى محاضبت ؤكل ٓلُسة الىالء
ّ
والؼىت ،فـإنهم في شلً هـإن ؤٓساء ؤلاػالم بش ًحاضبىن
والبراء الثابخت بالىخاب
ؤلاػالم بصضَٔت الخىاضج وؤلاضهاب.
 السٓىة والٔمل ٓلى وـط مٔخلساث وػُاػاث جىافي الىالء والبراء ،هخحطٍم جىفحر
ّ
ؤهل الىخاب!! وحىاظ جىلحهم كُازة اإلاؼلمحن ،وحىاظ التزاوج بُجهم!! واإلاـاضهت في
مىاػباتهم وؿٔاثطهم السًيُت.85
ومً هصا اللبُل :بٔى السٓىاث الؼُاػُت للبىٌ الٔلماهُت وزولت اإلاىاًىت
والسًملطاًُت ،ولى ًطحذ ٓلى ّؤنها مً باب الوطوضة هلحم الخجزًط ،ؤو ّؤن واكٕ
اإلاؼلمحن ال ٌؼمح ب٘حر هصا فىوٌط للسدىٌ بها ،ليان لها ميان في الخإوٍل
والٔصضّ ،ؤما ؤن جٌطح ٓلى ّؤنها حالٌ ،ومً باب الادخُاض ال الاهٌطاضّ ،
وؤنها ال
جىافي ؤلاػالم ومبازثه فهىا الكازثت.

٘ - 8كما خرج كبٌر هؤالء على إحدى المنوات الفضائٌة ،وأ ّدى مع المسٌسٌن لراءة الفاتحة والصلوات
سا لهم فً كنٌستهم لٌعبّر عن سماحة اإلسالم!!
النصرانٌة!! وكما ذهب آخر لٌحضر لدّا ً
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 محاضبت اللازكحن واإلاخم ّؼىحن بٔلُسة الىالء والبراء ٓلى هلائها وػالمتها ،وحٔلهم
ّ
كف وحىم واحس ،وهصا ّ
ٗلى ملُذ ال ًلل ً
دٌطا ًٓ ال٘لى
مٕ ٗالة ؤلافطاي في
ألاوٌ.
الىالء والبراء على الحزب والجماعت:
وال ّبس مً ؤلاؿاضة في هصه الىلٌت بلى دٌإ وكٔذ به الجمآاث وألاحعاب ؤلاػالمُت
في مفهىم الىالء والبراء ،حُث هللذ مفهىم الىالء مً مىالاة اإلاؼلمحن ،بلى مىالاة
ؤبىاء الجمآت والحعب ،وبن وان في هاالء مً ًجب فحهم بٔى البراء ،إلاا هم ٓلُه
مً ُلم وػِئاث!
وهللذ مفهىم البراء مً البراء مً اليافطًٍ بلى البراء ممً دالف الجمآت ؤو لم ًىً
في كفىفها وبن اػخحم مً الفول والخحر ما ًىحب والئه والخمؼً به! ؤي حٔلىا
الىالء والبراء ٓلى الجمآت والحعب ،ولِؽ ٓلى السًً ،فلاضث هصه الجمآاث ٓثرة
ً ً
في ًطٍم ّ
ألامت ،وٓبئا زلُال ٓلى واهلها.
ولئن واهذ الجمآاث وألاحعاب ججىظ مً باب الخٔاون ٓلى ّ
البر والخلىي والخحر،
ّ
محطمت لى واهذ ً
ػببا في شهاب ّ
فةنها ح٘سوا ّ
البر والخلىي.
ّ
وما ؤضوٓه مً هالم وفله البً جُمُت حُث ًلىٌ" :وؤما (ضؤغ الحعب) فةهه ضؤغ
الٌاثفت التي جخحعب ؤي جلحر ً
حعبا ،فةن واهىا مجخمٔحن ٓلى ما ؤمط هللا به وضػىله
مً ٗحر ظٍازة وال هللان ،فهم مامىىن لهم ما لهم وٓلحهم ما ٓلحهم ،وبن واهىا كس
ّ
الخٔلب إلاً زدل في حعبهم بالحم والباًل ،وؤلآطان
ظازوا في شلً وهللىا ،مثل
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الخفطق الصي ّ
ّ
ٓمً لم ًسدل في حعبهم ػىاء وان ٓلى الحم والباًل ،فهصا مً ّ
شمه
هللا حٔالى وضػىلهّ ،
فةن هللا وضػىله ؤمطا بالجمآت والاثخالف ونهُا ًٓ الخفطكت
والادخالف ،وؤمطا بالخٔاون ٓلى البر والخلىي ونهُا ًٓ الخٔاون ٓلى ؤلازم
والٔسوان".86
ّ
وللس ابخلُذ ّ
داكت بالىثحر مً هاالء ،ممً حٔل
ألامت ٓامت والثىضة الؼىضٍت
حمآخه وحعبه ّ
وٗحر ألاحيام والفخاوي ٓلى حؼب ّ
مٔلس الىالء والبراءّ ،
ح٘حر مىكٕ
حمآخه مجها ،فهصا مً الىصب والخسلِؽ في السًً ،والخالٓب والخجاضة به ،هحاٌ
ّ
ومطكعي اللآسة .وضئو ُ
ّ
غ الجمآاث ألادطي لِؼىا ؤحؼً
والفلؼٌُني
اإلالسس ّ ِي
ِ
ً
مجهم حاال في هصه الحُثُت.

 -8ٙمجموع الفتاوى (ٔٔ.)9ٕ/
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ػبم في ؤزىاء البحث بُان الفطق بحن البراء مً الىفاض والبر بهم ،وهصهط هىا ً
بٔوا مً
َ
ْ
الفطوق ّ
اإلاخممت للمؼإلت لخخطح حلُلت الىالء والبراء هما هي ،مً ٗحر لبؽ وال
ّ
جذبٍ.

-

ً
هثحرا ما جطز في هخب ؤهل الٔلم -وال ػُما هخب الآخلازٓ -باضة :الفطق بحن الص يء
اإلاٌلم ومٌلم الص يء ،والخفطٍم بحن ؤلاًمان اإلاٌلم ومٌلم ؤلاًمان ،والـطن اإلاٌلم
ومٌلم الـطن ،وهحى هصا ،فما الفطق بحن الص ي اإلاٌلم ومٌلم الص يء؟ 87وما
ٓالكخه بمؼإلت الىالء والبراء؟

 - 87جاء فً الموسوعة الفمهٌة الكوٌتٌة (٘:)ٔٙٗ/
"الشًء المطلك عبارة عن الشًء من حٌث اإلطالق ،وهو ما صدق علٌه اسم الشًء بال لٌد الزم ،ومنه لول
الفمهاءٌ :رفع الحدث بالماء المطلك أي غٌر الممٌد بمٌد ،فخرج به ماء الورد ،وماء الزعفران ،والماء
المعتصر من شجر أو ثمر ،وكذلن الماء المستعمل عند أكثر الفمهاء؛ ألنّها مٌاه ممٌّدة بمٌد الزم ال ٌطلك الماء
علٌه بدونه ،بخالف ماء البحر وماء البئر وماء السماء ونحوها؛ ّ
ألن المٌود فٌها غٌر الزمة ،وتستعمل بدونها،
فهً مٌاه مطلمة.
أما مطلك الشًء فهو عبارة عن الشًء من حٌث هو من غٌر أن ٌالحظ معه اإلطالق أو التمٌٌد ،فٌصدق على أي
شًء مطلمًا كان أو ممٌدًا ،ومنه لولهم :مطلك الماء ،فٌدخل فٌه الماء الطاهر والطهور والنجس وغٌرها من
أنواع المٌاه الممٌدة (كماء الورد والزعفران) والمطلمة.
أخص من مطلك الشًء (الشامل للممٌد).
فالشًء المطلك
ّ
ومثل ذلن ما ٌمال فً البٌع المطلك ،ومطلك البٌع ،والطهارة المطلمة ،ومطلك الطهارة وأمثالها".
ولال التهانوي الحنفً فً شرح معنى المطلكٌ" :طلمونه على المعنٌٌن ،أحدهما الطبٌعة المطلمة وهً الطبٌعة من
حٌث اإلطالق ال بأن ٌكون اإلطالق لٌدًا ،لها ّ
وإال ال تبمى مطلمة ،بل بأن ٌكون اإلطالق عنوانًا لمالحظاتها
وشر ًحا لحمٌمتها ،وثانٌهما مطلك الطبٌعة أي الطبٌعة من حٌث هً من غٌر أن ٌالحظ معها اإلطالق ،وبهذا
ظهر الفرق بٌن مطلك الشًء والشًء المطلك" .كشاف اصطالحات العلوم والفنون (ٕ.)ٔ٘ٙ7/
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مٔنى هصه الىالم بادخلاضّ :ؤن الص يء اإلاٌلم هى الص يء اليامل ،ومٌلم الص يء هى
ؤزوى ما ًىحس فُه ّ
مؼمى هصا الص يء ،فاإلًمان اإلاٌلم هى ؤلاًمان اليامل ،وهى
ًلسق ٓلى اللالححن ّ
واإلاخلحن ،ومٌلم ؤلاًمان هى ؤزوى ما ٌؼمى به الٔبس ً
مامىا،
وهى الصي ًذطحه مً الىفط ،فُسدل فُه الٔاص ي والفاػم ،فالفاػم ٓىسه مٌلم
ؤلاًمان ولِؽ ٓىسه ؤلاًمان اإلاٌلم.
وهىا في مصألخىاً ،جب أن ّ
هفسق بين املىالاة املطللت للكافسومطلم املىالاة:
فاإلاىالاة اإلاٌللت حٔني ّ
املحبت الياملت والىلطة الخامت لهم ،وجيىن بمىافلت الللب إلاا
هم ٓلُه والطها به وجإًُس الجىاضح لهصا.
ؤما مٌلم اإلاىالاة فهي ول كىضة ًىحس فحها ؤزوى مٔنى للمىالاة ،وهي ؿٔب هثحرة
بحؼب كسض اإلاىالاة التي جخحلم :فمجها مىالاة ّ
محطمت همىالاة حاًب هنع هللا يضر ،ومجها حاثعة
والبر وؤلاحؼان لللطٍب اليافط هما ػبم.
وكس ػبم بُان هالم ؤهل الٔلم ّؤن الىفط ًخحلم بثبىث مٔنى اإلاىالاة اإلاٌللت ،وؤما
مٌلم اإلاىالاة فهي ّ
محطمت وكس جيىن حاثعة ،هما ػبم ،وفي بٓازة الىِط في هالم ؤهل
الٔلم الؼابم الصي ّ
ًبحن مىاي الىفط في اإلاىالاة ًدبحن اإلاللىز.
وحهل ال٘الة لهصا الفطق وحؼىٍتهم بحن مٌلم اإلاىالاة واإلاىالاة اإلاٌللت ،حٔلهم
ّ
ًىفطون ول مً ُوحسث فُه مىالاة للىفاض ،حتى ّؤن ؤحسهم في مىاكـخه لحسًث
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حاًب ،واز ؤن ّ
ًىفطه هنع هللا يضر ،لىً مىٔه الحسًث الصحُح اللطٍح ،فطاح ّ
ًخٔؼف في
الخإوٍل لُجٔل حسًث حاًب ًّ
داكا ال ًلاغ ٓلُه مثله وما في مٔىاه.88
وهِحر هصه اإلاؼإلت :مؼإلت الـطن اإلاٌلم ومٌلم الـطن ،فالـطن اإلاٌلم هى
الـطن الصي جحلم ٓاضًٍا ًٓ مالبؼاث كُىز جللط ؤو جللل مً ماهُخه ،ؤي ؤؿطن
كاحبه بللس وٓمس وبال حهل وال جإوٍل وال ؤي ماوٕ مً اإلاىاوٕ ،فهصا الـطن الصي
ًىحب للاحبه الخلىز مً الىاض.
ؤما مٌلم الـطن فهى ؤي مٔنى وحس فُه ؿطن ،وهصا له كىض ومطاجب ،بل بٔى
ً
كىضه ال ٌؼلم مجها اإلاامىىن ألاجلُاء ،والطٍاء مثال ،فهى مً الـطن.
ً
مىحبا للخلىز في الىاض إلاا ػلم مىا بال بلُت الؼلف
فلى آخبرها مٌلم الـطن
اللالح.

-

ّ
الىفط هىٓان :آخلازي وهى املخطج مً اإلالت ،ومحله الللب ؤي الآخلاز ،وٓملي
ّ
ً
ّ
ومحطم وال ًيىن
مذطحا مً اإلالت.
ومحله الجىاضح ،وهى مٔلُت
كاٌ ابً اللُم" :الىفط هىٓان :هفط ٓمل ،وهفط جحىز وٓىاز،
ً
ً
وٓىازا مً
جحىزا
فىفط الجحىز :ؤن ًىفط بما ٓلم ّؤن الطػىٌ حاء به مً ٓىس هللا
ّ
ؤػماء ّ
ًواز ؤلاًمان مً ول وحه.
الطب وكفاجه وؤفٔاله وؤحيامه ،وهصا الىفط
ِ
 - 88انظر كتاب المعلم فً حكم الجاسوس المسلم ألبً ٌحٌى اللٌبً ،فً فصل حكم الجاسوس المسلم.
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ّ
ًواز ؤلاًمان وبلى ما ال ًوازه ،فالسجىز لللىم
وؤما هفط الٔمل :فُىلؼم بلى ما
الىبي ّ
والاػتهاهت باإلاصحف وكخل ّ
وػبه ًواز ؤلاًمان ،وؤما الحىم ب٘حر ما ؤهعٌ هللا
وجطن اللالة فهى مً الىفط الٔملي ً
كٌٔا  ...وهصا الىفط [ؤي الٔملي] ال ًذطحه مً
ّ
ّ
الساثطة ؤلاػالمُت واإلالت باليلُت ،هما ال ًذطج العاوي والؼاضق والـاضب مً اإلالت وبن
ظاٌ ٓىه اػم ؤلاًمان ،وهصا الخفلُل هى كىٌ الصحابت الصًً هم ؤٓلم ّ
ألامت بىخاب
هللا وباإلػالم والىفط ولىا مهما ،فال جخللى هصه اإلاؼاثل بال ٓجهمّ ،
فةن اإلاخإدطًٍ لم
ظ
ًفهمىا مطازهم فاهلؼمىا فطٍلحن:
ّ
اإلالت بالىباثط ،وكوىا ٓلى ؤصحابها بالخلىز في الىاض! وفطٍلاً
ً
فطٍلا ؤدطحىا مً
حٔلىهم مامىحن واملي ؤلاًمان! فهاالء ٗلىا وهاالء حفىا ،وهسي هللا ؤهل ّ
الؼىت
للٌطٍلت اإلاثلى واللىٌ الىػٍ الصي هى في بشهه واإلػالم في اإلالل ،فها هىا هفط زون

هفط وهفاق زون هفاق وؿطن زون ؿطن وفؼىق زون فؼىق وُلم زون ُلم".89
ََ
وكاٌ ابً ضحب" :ب ْن وضز الىفط ّ
ملُ ًسا بص يء فال بؿياٌ في شلً هلىله حٔالى {فى َف َط ْث
ِ
َْ
ّ
ُ
ّ
هللا}[الىحل .]112 :وبهما اإلاطاز هاهىا :ؤهه كس ًطز بًالق الىفط زم ًفؼط بىفط
ِبإؤ ِم ِ
َ
َّ
ُ
ٗحر هاكل ًٓ اإلالت ،وهصا هما كاٌ ابً ٓباغ في كىله حٔالى { َو َمً ل ْم ًَ ْحىم ِب َما ؤ َهع ٌَ
ُ ََُْ َ ُ ُ ْ َ
ُ
ن
و
هللا فإول ِئً هم اليا ِفط ن}[اإلااثسة ]44 :كاٌ :لِؽ بالىفط الصي جصهبى بلُه ،بهه
لِؽ بىفط ًىلل ًٓ اإلالت".90

وهصا الخفلُل في هالم ؤهل الٔلم هثحر وواضح ،فالىفط الآخلازي هى املخطج مً
ً
اإلالتّ ،
مذطحا مً اإلالت ّ
بمجطز الفٔل ،بل هى مٔلُت.
وؤما الىفط الٔملي فلِؽ

 - 89الصالة وأحكام تاركها ص (.)٘7-٘ٙ
ٓ - 9فتح الباري البن رجب (ٔ)ٖٔ7/
53

الوالء والبراء

وٓلى هصا كس ًجخمٕ في اإلاطء هفط وبًمان ،بإن ًيىن فُه مٌلم ؤلاًمان ومٌلم
الىفط ،وال ًيىن فُه الىفط اإلاٌلم وال ؤلاًمان اإلاٌلمً ،لىٌ ابً جُمُت" :وجمام هصا:
ّؤن ؤلاوؼان كس ًيىن فُه ؿٔبت مً ؿٔب ؤلاًمان وؿٔبت مً ؿٔب الىفاق ،وكس
ً
ًيىن
مؼلما وفُه هفط زون الىفط الصي ًىلل ًٓ ؤلاػالم باليلُت ،هما كاٌ
الصحابتُ :
ابً ٓباغ وٗحره :هفط زون هفط ،وهصا كىٌ ٓامت الؼلف ،وهى الصي ّ
هم
ٓلُه ؤحمس وٗحره".91
ومصألت مىالاة الكفاز :فحها حاهب ٓملي وحاهب آخلازي:
فاإلاىالاة التي فحها محبت كلبُت إلاا ٓلُه الىفاض مً الىفط والوالٌ ،ومىاكطة لىفطهم
لخٔلى ضاًخه ٓلى ضاًت ؤلاػالم ،فهصا هفط آخلازي مذطج مً اإلالت.
ّ
وما وان مىه مىالاة لهم ومىاكطة مً ؤحل حّ زهُىي ،ؤو لؼبب آدط لِؽ فُه زاللت
آخلازًت ٓلى الطها بىفطهم ،فهصه مىالاة ٓملُت ،وهي مٔلُت وهفط ٓملي لِؽ
ً
مذطحا مً اإلالت ،زم في اإلاىالاة الٔملُت هِط آدط ،وهى آخباض حاٌ اإلاؼلم اإلاىالي هل
هى مىطه ؤو مخإوٌ ؤو ال؟ وػبلذ ؤلاؿاضة بلى هصه فُما جلسم.
وٓسم الخفطٍم بحن هصًً ألامطًٍ والخلٍ بُجهما ،هى ما ؤوكٕ ال٘الة في جىفحر ول مً
وكٕ في مىالاة للىفاض ،بش حٔلىا اإلاىالاة ً
ً
واحسا ،وولها جسدل جحذ اإلاىالاة
لىها
الآخلازًت املخطحت مً اإلالت!

ٔ - 9مجموع الفتاوى ()ٖ٘ٔ/7
54

الوالء والبراء

-

بملخض ى ٓلُسة الىالء والبراء ّ
فةن اإلاؼلم مإمىض بإن ّ
ًخبرؤ مً اليافطًٍ وٍب٘وهم
َْ َ َ ْ َُ ْ ُ ْ ٌَ َ َ ٌَ
بحؼب مطاجبهم في الىفط ،وؤن ٌٔلً شلً لهم ،كاٌ حٔالى{ :كس واهذ لىم ؤػىة حؼىت
ْ َ َ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ ْ ْ َّ ُ َ ُ ُ ْ َ َّ َ ْ ُ ُ َ
ُ ن َّ
ن
اَّلل
و
ز
ً
م
ِ ِ
ِفي ِببط ِاهُم وال ِصًً مٔه ِبش كالىا ِللى ِم ِهم ِبها بطآء ِمىىم و ِمما حٔبسو ِ
َّ
َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ ً َ َّ ُ ْ
ُ
اَّلل
هفطها ِبىم وبسا بُيىا وبِىىم الٔساوة والب٘واء ؤبسا حتى جا ِمىىا ِب ِ
َو ْح َس ُه}[اإلامخحىت.]4 :
كاٌ الؼٔسي في جفؼحر هصه آلاًت" :بش جبرؤ ببطاهُم ٓ-لُه الؼالم -ومً مٔه مً
اإلاامىحن مً كىمهم اإلاـطهحن ومما ٌٔبسون مً زون هللا ،زم ّ
كطحىا بٔساوتهم ٗاًت
الخلطٍح ،فلالىاَ { :ه َف ْطَها ب ُى ْم َو َب َسا} ؤيَ َُ :ه َط َ
وبان { َب ُْ َي َىا َو َب ِْ َى ُى ُم ْال َٔ َس َاو ُة َو ْال َب ْ٘ َ
و ُاء}
ِ
ؤي :الب٘ى بالللىب ،وظواٌ مىزتها ،والٔساوة باألبسان ،ولِؽ لخلً الٔساوة
َ
َ َّ ُ ْ
ُ
والب٘واء وكذ وال ّ
ً
َ
حس ،بل شلً {ؤبسا} ما زمخم مؼخمطًٍ ٓلى هفطهم {حتى جا ِمىىا
َّ
اَّلل َو ْح َس ُه} ؤي :فةشا آمىخم باهلل وحسه ،ظالذ الٔساوة والب٘واء ،واهللبذ ّ
مىزة
ِب ِ
ووالًت ،فلىم ؤيها اإلاامىىن ؤػىة [حؼىت] في ببطاهُم ومً مٔه في اللُام باإلًمان
والخىحُس ،واللُام بلىاظم شلً وملخوُاجه" .92

دزجاث إظهازالبراءة وطسكها:
َ
الىفاض مً حُث الٔالكت مٔهم هىٓان :محاضبىن
ومٔاهسون:
فأما املحازبىن :فُجب البراءة مجهم بيل ؤهىاْ البراءة وكىضهاً ،
بسءا بةٓالمهم
ّ
بٔلُسجىا فحهم وبسًجهم ،وؤهىا هب٘وهم في هللا إلاا هم فُه مً الىفط ،وؤن هِهط
ٕ - 9تفسٌر السعدي ص (ٗ٘)8
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ٓساوجىا لهم ليىنهم محاضبحن ،وهىاحههم بها في ول ححن ،وؤٓالها :كخالهم وبضهابهم
وبشاللهم.
َ
واإلأاهسًً وؤهل ّ
الصمت واإلاؼخإمىحن فخيىن البراءة مجهم بإمىض،
وأما غير الحسبيين
ّ
ؤهمها:
-1
-2

-3

-4

ّ
بٓالمهم بٔلُسجىا فحهم وفي زًجهم ،وؤهىا هب٘وهم في هللا إلاا هم فُه مً ٓلُسة
الىفط باهلل.
هجط ما هم ٓلُه مً الباًل ،فال وـاضههم في ٓبازاتهم ،وال ؤُٓازهم ،وال
ّ
نهىئهم بها ،وال ّ
هدـبه بهم ،بل ؤلً مذالفتهم ومفاضكتهم في ّ
ول ؤمىضهم ،هما
ّ
الط ُح ُل َؤنْ
وػلم ،حتى كاٌ الحهىز(َ :ما ًُط ٍُس َه َصا َّ
وان هسي الىبي كلى هللا ٓلُه
ِ
َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ً َّ َ َ
َ
َ
93
ًسْ ِمً ؤم ِطها ؿِئا ِبال دالفىا ِف ُِه) .
َ
هترحم ٓلحهم ،كاٌ حٔالى{َ :ما َو َ
ان ل َّلىب ّي َو َّالص َ
ؤن ال وؼخ٘فط لهم ،وال ّ
ًً َآم ُىىا ؤن
ِ ِ ِ ِ
ٌَ ْؼ َخ ْ٘ف ُطوا ل ْل ُم ْـطه َحن َو َل ْى َو ُاهىا ُؤولي ُك ْطَب َٰى مً َب ْٔس َما َج َب َّح َن َل ُه ْم َؤ َّن ُه ْم َؤ ْ
ص َحابُ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
ْ
َ
الج ِح ُِم}[الخىبت ،]113 :لىً هسٓى لهم بالهساًت وكالح الباٌ ،فًٔ ؤبي مىس ى
َّ
ُ ََ َ َ ُ َ
ّ ّ َّ َّ
وػلمُ ًَ -
ن
طحىن ؤن
بي -كلى اَّلل ٓلُه
الى
ٓىس
هنع هللا يضر -كاٌ :وان الحهىز ًخٔاًؼىِ
َُ
هللا ،فُلىٌ(َ :ي ْهس ًُى ُم َّ ُ
ًلىٌ لهمً :طحمىم ُ
اَّلل َو ٍُ ْ
ل ِل ُح َبالى ْم) .94
ِ
ؤن ال ًيىن لهم ؿإن في بزاضة ؤمىض اإلاؼلمحن والاًالْ ٓلى ؤػطاضهم ،هما كاٌ
حٔالىً{َ :ا َؤ ُّي َها َّالص َ
ًً َآم ُىىا َال َج َّخذ ُصوا ب ٌَ َاه ًت ّمً ُزوه ُى ْم َال ًَ ْإ ُل َىه ُى ْم َد َب ًاال َو ُّزوا ماَ
ِ
ِ
ِ
َِ ِ
َ
َُ
ْ َ
َٓى ُّخ ْم َك ْس َب َسث ْال َب ْ٘ َ
و ُاء م ًْ ؤ ْف َىاهه ْم َو َما ُج ْذفي ُ
ك ُسو ُض ُه ْم ؤه َب ُر ك ْس َب َِّ َّىا لى ُم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ُ َ ُ َ
ْآلا َ
اث ِبن ه ُىخ ْم ح ْٔ ِللىن }[آٌ ٓمطان.95 ]118 :
ً
ِ

ٖ - 9رواه مسلم برلم (ٕٖٓ).
ٗ - 9رواه الترمذي برلم ( ،)ٕ7ٖ9ولال :هذا حدٌث حسن صحٌح.
٘ - 9ولد بٌّن سبحانه بعد هذه اآلٌة سبب ذلن ،فمال{ :هَا أَنت ُ ْم أ ُ َ
ب ُك ِلّ ِه
وال ِء ت ُ ِحبُّونَ ُه ْم َو َال ٌ ُِحبُّونَ ُك ْم َوتُؤْ ِمنُونَ بِ ْال ِكت َا ِ
ُور *
ع ِلٌم بِ َذا ِ
علَ ٌْ ُك ُم ْاألَن ِ
ت ال ُّ
ّللا َ
عضُّوا َ
َوإِ َذا لَمُو ُك ْم لَالُوا آ َمنَّا َوإِ َذا َخلَ ْوا َ
صد ِ
َام َل مِنَ ْالغٌَ ِْظ لُ ْل ُموتُوا بِغٌَ ِْظ ُك ْم إِ َّن َّ َ
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ٓ -5سم اإلاساهىت واملجاملت واإلاساضاة لهم ٓلى حؼاب السًً.
ّ
ؤِمهم بلفّ ؤو فٔل ،وال هبسؤهم بالؼالم للىله ملسو هيلع هللا ىلص(َ :ال َج ْب َس ُئوا ْال َح ُه َ
ىز
 -6ؤن ال
َّ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُّ ُ َ َ
96
َوَال َّ
ْ
الى َ
َ
ل َاضي ِبالؼال ِم ،ف ِةشا ل ِلُخم ؤحسهم ِفي ً ِط ٍٍم فاهٌطوه ِبلى ؤهُ ِل ِه) .
 -7الٔسٌ مٔهم ،وٓسم ُلهم ،ؤو مىٔهم مً حلىكهم ّ
والبر بهم وؤلاحؼان بلحهم،
َ ْ ُ
َّ َ ْ َ ُ ُ َّ ُ َ َّ َ َ ْ ُ َ ُ ُ
ىه ْم في ّ
الس ًًِ َول ْم ًُذ ِط ُحىهم
هما كاٌ حٔالى{ :ال ًجهاهم اَّلل ٓ ًِ ال ِصًً لم ًلا ِجل ِ ِ
ّ َ ُ ْ َ َ َ ُّ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ ْ ْ َّ َّ َ ُ ُّ ْ ُ
ْ
َ
ِمً ِزً ِاضهم ؤن جبروهم وجل ِؼٌىا ِبلح ِهم ِبن اَّلل ً ِحب اإلال ِؼ ٌِحن}[اإلامخحىت،]8 :
َ
ً
ُّ ْ
اإلاـطه ْحن{َ :و َ
السه َُا َم ْٔ ُطوفا}[للمان.]15 :
ك ِاح ْب ُه َما ِفي
وكاٌ في ؿإن الىالسًً

إعالن البراءة مً الكفازوالجهسبها:
بٓالن البراءة مً الىفاض والجهط بها ٓ-ىسما ًلخض ي ألامط شلً -مإمىض به ً
ؿطٓا ،لآلًت
َْ َ َ ْ َُ ْ ُ ْ ٌَ َ َ ٌَ
ُم َو َّالص َ
ْ
َ
ًً َم َٔ ُه ب ْش َك ُالىا ِل َل ْىمه ْم ب َّها ُب َطآءُ
َ
الؼابلت{ :كس واهذ لىم ؤػىة حؼىت ِفي ِببط ِاه
ِ
ِِ ِ
ِ
ُ
ّ
ْ
واف
ِمىىم  ،}...وٓلُه فةن وحىز البراءة في الللب مً ٗحر بٓالنها وبُهاضها ٗحر ٍ
لخحلُم همالها.
ٗحر ّؤن بٓالن البراءة مً الىفاض -والتي هي ٌ
هىْ مً حهازهم -لِؼذ مىفللت ًٓ
ُ
الىِط في حاٌ
كىآس الـطَٔت التي ًجب ؤن جطاعى ؤَمل بها ،ومً هصه اللىآس:
اإلاؼلمحن مً حهت الاػخؤاف ؤو الخمىحن ،والىِط في حاٌ الٔسو مً حهت اللىة
والدؼلٍ ؤو الؤف ،فال ٌـطْ بٓالن البراءة مً ّ
الىفاض وبُهاض ٓساوتهم وهم
ّللاَ ِب َما
ض ُّر ُك ْم َك ٌْ ُد ُه ْم َ
ص ِب ُروا َوتَتَّمُوا َال ٌَ ُ
ش ٌْئًا ِإ َّن َّ
سٌِّئ َة ٌَ ْف َر ُحوا ِب َها َو ِإن ت َ ْ
سنَة ت َ ُ
سؤْ ُه ْم َوإِن ت ُ ِ
ص ْب ُك ْم َ
س ْس ُك ْم َح َ
ِإن ت َْم َ
ٌَ ْع َملُونَ ُم ِحٌط } [آل عمران.]ٕٔٓ-ٔٔ9 :
ض َ
ضٌَ ِم ِه)" :أي :ال
ط ُّروهُ إِلَى أ َ ْ
 -9ٙرواه مسلم برلم .)ٕٔٙ7( :لال المرطبً فً المفهم (ٖ )ٔ79/فً معنى( :فَا ْ
تتنَ ّحوا لهم عن الطرٌك الض ٌِّك إكرا ًما لهم واحترا ًما ،وعلى هذا فتكون هذه الجملة مناسبة للجملة األولى فً
المعنى والعطف ،ولٌس معنى ذلن أنّا إذا لمٌناهم فً طرٌك أنّا نُلجئهم إلى حرفِه حتى ٌضٌك علٌهم؛ ّ
ألن ذلن
أذى منّا لهم من غٌر سبب ،ولد نهٌنا عن أذاهم بغٌر سبب".
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ّ
مدؼلٌىن ٓلى اإلاؼلمحن ،واإلاؼلمىن هٔفاء ،إلاا ػُترجب ٓلُه مً هطض وؤشيً
ؤكىٍاء
ال ًحخمل ،ولً جخحلم به مللحت اهعحاض اليافطّ ،
ًسٌ لصلً هسي الىبي -ملسو هيلع هللا ىلص-
وػحرجه التي ػاض ٓلحها في الٔهس اإلايي حُث وان اإلاؼلمىن مؼخؤفحن والىفاض
ؤكىٍاء ،فياهذ الٔالكت بحن الٌطفحن جخمحىض حىٌ ؤمطًٍ ازىحن :بُان الحم ،واللبر
ٓلى ألاشي فُه.
وهصا بذالف هسًه وػحرجه في الٔهس اإلاسوي ،حُث ؤكبح اإلاؼلمىن ؤكىٍاء،
فاػخٔلىىا بالبراءة مً اإلاـطهحن وؤُهطوا لهم الٔساوة ،وحاهسوهم بيل ما
ٌؼخٌُٔىن.
وٓلى هصا :فةًالق ال٘الة اللىٌ بىفط ّ
ول مً لم ًِهط الٔساوة ليل ؤهىاْ الىفاض ٗحر
صحُح ،وكس وكٔىا -بؼبب شلً -في جىفحر ٓمىم اإلاؼلمحن! وهصا هابٕ مً حهلهم
بىلىق الىالء والبراء ،وٓسم جفطٍلهم بحن مٌلم الىالء والىالء اإلاٌلم ،وبحن وحىز
البراءة والٔساوة في الللب وبُهاضها ،وبحن حاٌ كىة اإلاؼلمحن وهٔفهم .97
وكس ػئل ؿُر ؤلاػالم ابً جُمُت ًٓ بلس ماضزًً :هل هي بلس حطب ؤم بلس ػلم؟
وهل ًجب ٓلى اإلاؼلم اإلالُم بها الهجطة بلى بالز ؤلاػالم ؤم ال؟ وبشا وحبذ ٓلُه
الهجطة ولم يهاحط ،وػآس ؤٓساء اإلاؼلمحن بىفؼه ؤو ماله ،هل ًإزم في شلً؟ وهل
ًإزم مً ضماه بالىفاق ّ
وػبه به ؤم ال؟
فإحاب " :الحمس هلل ،زماء اإلاؼلمحن وؤمىالهم ّ
محطمت حُث واهىا في "ماضزًً" ؤو
ٗحرها ،وبٓاهت الخاضححن ًٓ ؿطَٔت زًً ؤلاػالم ّ
محطمت ػىاء واهىا ؤهل ماضزًً ؤو
ً
ٓاحعا ًٓ بكامت زًىه وحبذ الهجطة ٓلُه ،وبال اػخحبذ
ٗحرهم ،واإلالُم بها بن وان
 - 97من هؤالء :صاحب كتاب( :ملّة إبراهٌم) ،حٌث حشاه باإلطاللات والعمومات ،التً ال ٌلزم منها تكفٌر
الحكومات فحسب ،بل تكفٌر كل المسلمٌن.
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ولم ججب ،ومؼآستهم لٔسو اإلاؼلمحن باألهفؽ وألامىاٌ ّ
محطمت ٓلحهم وٍجب ٓلحهم
الامخىاْ مً شلً بإي ًطٍم ؤمىجهم ،مً ّ
حُ٘ب ؤو حٔطٍى ؤو ملاؤت ،فةشا لم ًمىً
بال بالهجطة حُٔيذ.
ً
ّ
وال ًحل ّ
الؼب والطمي بالىفاق ًلٕ ٓلى اللفاث
ٓمىما وضمحهم بالىفاق ،بل
ػبهم
اإلاصوىضة في الىخاب والؼىت فُسدل فحها بٔى ؤهل ماضزًً وٗحرهم.
ّ
وؤما وىنها زاض حطب ؤو ػلم فهي مطهبت :فحها اإلأىُان ،لِؼذ بمجزلت زاض الؼلم التي
ججطي ٓلحها ؤحيام ؤلاػالم ،ليىن حىسها مؼلمحن ،وال بمجزلت زاض الحطب التي ؤهلها
هفاض ،بل هي كؼم زالث ٌٔامل اإلاؼلم فحها بما ٌؼخحله ،وٍلاجل الخاضج ًٓ ؿطَٔت
ؤلاػالم بما ٌؼخحله".98

 - 98مجموع الفتاوى (.)ٕٗٓ-ٕٖ9/ٕ8
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