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 لمقدمةا

عاملني ، والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملني سيدنا حممد بن عبد احلمد هلل رب ال

يه إىل يوم من عمل هبدعىل و وأتباعه الغر امليامني ،،الطيبني  بهاصحأوالطاهرين ، اهلل وعىل آله 

 الدين. 

 وبعد

  تناوهلا كثري من العلامء والباحثني التيقضية الوالء والرباء من القضايا املهمة  فإن

املمثلني للفرق اإلسالمية بالبحث والتحليل ، وهنالك من الفرق من جعلها مرتكزا مهام يف 

 يأدت إىل التفرق الذ العوامل التيفكرها ، بل يمكن القول أن  هذه القضية تعترب من أهم 

نه بعض املسائل ؛الذى متخض ع يفوذلك بسبب اخلالف أصاب املمثلني للفرقة الواحدة 

األشخاص؛ ومن ثم تعداه إىل الرباءة من الفرقة بكاملها  واعتزال هؤالء  الرباءة من بعض

 (.3كونوا فرقا أخرى )من ثم و؛ األفراد عنها 

كام نالت القضية يف العرص احلديث اهتامما كبريا لدى أغلب اجلامعات والتيارات   

ه عىل راذلك البغض  الذى ن يفصدرت عن رجاهلا آراء متشددة تسببت  اإلسالمية ؛التي

 الساحة الدينية والفكرية عىل السواء.

يف اآلونة األخرية مؤلفات كثرية خصصها أصحاهبا  لبحث هذه القضية  وقد ظهرت 

 ينتمى إليها كل منهم. التي؛ للتأكيد عىل موقف اجلامعة (0)من وجهة نظرهم

احلق  عىل يالتواملالحظ  أن كل مجاعة من تلك اجلامعات يؤكد رجاهلا عىل أهنا الوحيدة  

 وما عداها من الفرق األخرى اعتربوها من اهلالكني.

                                                           

ـ راجع فكرة متزق اخلوارج إىل فرق عديدة عند البغدادى) اإلمام عبد القاهر بن طاهر بن حممد البغدادي أبو منصور 3

 .3900بريوت -. الطبعة الثانية دار اآلفاق اجلديدة 02هـ( الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجية ،  ص/409ت

) رفع :ـ ومنهم : ابو حممد املقديس صاحب كتاب:)ملة إبراهيم(، ويريد به الوالء والرباء،وجهيامن العتيبي صاحب كتاب 0

االلتباس عن ملة من جعله اهلل إماما للناس( وهو يف الوالء والرباء أيضا، وما كتبه  نارص الفهد  بعنوان:)التبيان يف كفر من 

كتابات أيب بصري الطرطويس، وغريها، ولو نظرنا اىل تنظيم القاعدة لوجدنا أن آخر كتاب رسمي هلا أعان األمريكان(، وكذا 

 هو كتاب أيمن الظواهري بعنوان:)الوالء والرباء عقيدة منقولة وواقع مفقود(.
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وضيح التحديد والتأصيل والت يفولذا فإن البحث يف هذه القضية  حيتاج إىل الدقة   

وذلك من خالل تتبع القضية منذ نشأهتا ، وإبراز صورهتا احلقيقية ، وكيفية اكتساب رشعيتها 

لتي اهتمت هبا ، واالستفادة بقدر احلاجة من موروثها ، ثم بيان موقف أهم الفرق والطوائف ا

قابل التوصية امل يفالصحيح منها والعمل عىل نرشه والدعوة إىل التمسك به ، و الفكري وتبنى

 هذه القضية.  يفبالبعد عن كل ما سنراه غري صائب 

العلمية اللجنة  يف( من أساتذيت  3واحلق إن تناول هذا املوضوع جاء بناء عىل تكليف)   

 الدائمة لرتقية األساتذة واألساتذة املساعدين بقسم العقيدة والفلسفة بجامعة األزهر

لفكر ا يفهذا املوضوع من خالل بحث مرجعي جعلوا عنوانه : )الوالء والرباء  يفبالكتابة 

 سفة.العقيدة والفل يفاإلسالمي(؛ وذلك ضمن مقتضيات احلصول عىل درجة أستاذ مساعد 

تهيت من كتابته أصدرت اجلامعة قرارا بإلغاء األبحاث املرجعية ند أن اولكن بع  

 املتقدمني للرتقية يف أبحاثهم املحكمة.واالكتفاء بمناقشة 

 يف إحدي املجالت العلمية املحكمة هذا البحث جانبي وجوب نرش  من ولذا رأيت  

 فلربام يستفيد منه طالب العلم!!!.

املعلوم أن هذا املوضوع يف هذه القضية ؛ ألنه من  بسأكتوال أزعم بأنني أول من   

يف ذلك!! فقد جرت سنة القرآن الكريم عىل  عجب قد تكررت فيه املقاالت واألبحاث وال

رساالت الرسل رسالة بعد رسالة ؛ ومن ثم  يفتناول تلك القضية  سورة بعد سورة ، بل و

وع قرآن من ناحية  واعتبارا ملنزلة املوضيف تناول هذا املوضوع ؛ إتباعا هلدى ال حيسن التكرار

من ناحية أخرى ؛ وجريا عىل عادة أهل العلم من ناحية ثالثة ، وهذه األخرية من األمهية بمكان 

                                                           

عام  شهر يونيو يفقية م ، وقمت بتقديمه للجنة العلمية للرت0229شهر ديسمرب عام   يفهذا املوضوع  يفبالكتابة  فيـ تم تكلي3

مناقشتهم إىل بعض  يفم ؛ إال أن أساتذيت  أعضاء اللجنة العلمية أشاروا 0233م، وتم مناقشتى فيه إبان شهر يوليو عام 0232

من شهر  السابع والعرشين يفهذا القصور؛ وتقدمت به مرة أخرى  يفالقصور الذى أحاط  بالبحث  ولذا عمل الباحث عىل تال

م  ؛إال أن أساتذتى كان هلم عدة مالحظات أخرى عىل البحث قام الباحث بتعديله  واستكامله عىل حسب 0234سبتمرب عام 

ما فهمه من تلك املالحظات ؛ولذا قمت بتعديله  للمرة الثالثة إال أن اجلامعة قد أصدرت قرارها بإلغاء البحث املرجعي وعدم 

 .اعتباره يف ترقية األساتذة واألساتذة املساعدين
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 يف بينها فيام سوق العلم مؤلفاٍت عديدة جلها تتناول موضوعا واحدا تتفاوت يف؛ حيث نجد 

ال منها املضمون  حيث أن ك يفال أهنا تتفق أسلوب العرض أحيانا أخرى ؛ إ يفوالعبارة أحيانا 

ا خيتص كل منها م يفيعدم القارئ أن جيد  ذات الوقت ال يفالرشح والبيان ، و يفيؤدى غرضا 

 به عمن سواه.

اللغة  يفهذا املوضوع ضبط معنى الوالء والرباء  يفولعل من مقتضيات البحث    

اصات نشأته؛ وذلك عن طريق تتبع واالصطالح للوقوف عىل ماهيته ؛ ثم البحث عن إره

رباء أعامق التاريخ اإلسالمي للتعرف عىل البداية احلقيقية للوالء وال يفالقضية والتنقيب عنها 

العهدين  يفحياة رسولنا حممد ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ  يفوصوره  مكانته،وكذلك الوقوف عىل 

( 3ارج )كاخلومية من ذات القضية الفرق اإلسال واملدين، ثم التعرف عىل موقف أشهر املكي

( ؛ ثم مقارنة آراء تلك الفرق بموقف علامء أهل السنة 1(واإلثنى عرشية من الشيعة)0واملعتزلة)

                                                           

ـ اسم اخلوارج يطلق عىل كل من خرج عىل اإلمام احلق الذي اتفقت اجلامعة عليه سواء كان اخلروج يف أيام الصحابة عىل األئمة 3

الراشدين أو كان بعدهم عىل التابعني بإحسان واألئمة يف كل زمان ، ومن املعلوم أن أول من خرج عىل أمري املؤمنني عيل ريض 

معه يف حرب صفني وأشدهم خروجا عليه ومروقا من الدين هو األشعث بن قيس الكندي ومسعر بن  اهلل عنه مجاعة ممن كان

 -. حتقيق : حممد سيد كيالين ، دار املعرفة 331ص/3فدكي التميمي وزيد بن حصني .راجع الشهرستانى ، امللل والنحل ج

 هـ.3424بريوت :

بن عطاء ــ جملس احلسن البرصي ؛ يقول البغدادي:) حدث يفي ايام العتزال واصل  -عىل الصحيح  -ـ املعتزلة: سمو بذلك 0

ّي خالف َواصل بن عطا الغزال يفي الحقدر و ي سن الحبرَصح رو بن عبيد يفي بدعته فطر يفاحلح دمها املحنزَلة َبني املنزلتني وانضم اليه َعمح

ة َ د الحبرَصح جي َية من سواري َمسح
سن َعن جَمحليسه فاعتزال َعن َساري َواَها  احلح َفقيل هَلام والتباعهام: معتزلة ؛العتزاهلم َقول األمة يفي َدعح

اَلم اَل ُمؤمن َواَل َكافير(. البغدادي ،الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجية ص/ يسح ق من امة اإلح
َفاسي .حتقيق طه عبد 31ان الح

 .الرؤوف سعد ،ط احللبى بدون ت

م قالوا باثني عرش إماما ؛ األول: عىل بن أبى طالب كرم اهلل وجهه  ،ويلقبونه بلقب ـ أطلق العلامء عليهم هذا االسم ؛ألهن1

هـ( ،  13ام)ع  يفهـ( ، اإلمام الثانى: احلسن بن عىل  رىض اهلل عنه ،ويلقبونه  بلقب املجتبى تو 42املرتىض وقد استشهد عام)

هـ( ، واإلمام الرابع: عىل بن زين العابدين 13عام ) يفشهيد توواإلمام الثالث: احلسني بن عىل رىض اهلل عنه ويلقبونه بلقب ال

هـ(. واخلامس:  حممد الباقر بن عىل زين العابدين ، ويلقبونه بلقب الباقر 91عام) يفبن احلسني  ويلقبونه بلقب : السجاد ،تو

هـ(ـ ؛ السابع : موسى 341ام )ع يفهـ( ؛ والسادس : جعفر الصادق  بن حممد الباقر ويلقبونه بالصادق  تو334عام ) يفتو

 يفهـ( ؛ والثامن : عىل الرضا بن موسى الكاظم ، ويلقبونه بلقب : الرضا  تو311عام) يفالكاظم بن جعفر الصادق  تو
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وأخريا يأتى الدور عىل بيان موقف بعض التيارات اإلسالمية  من ذات القضية ؛ مثل: اجلامعة 

 السلفية احلديثة ، ومجاعة التكفري واهلجرة.

 :خامتةمن مقدمة وأربعة مباحث و كونفسيتللبحث  الفينانب أما عن اجل

 ، واملنهج املستخدم .أسباب اختيار البحث : حتتوى عىل املقدمة

 املبحث األول: يتناول تعريف الوالء والرباء  لغة واصطالحا.

 .النبويالعهد  يفاملبحث الثاين: الوالء والرباء 

 الفرق اإلسالمية.املبحث الثالث: الوالء والرباء لدى أشهر 

 احلديث.  العرص يفاملبحث الرابع: الوالء والرباء 

فهرسا و ؛فهرسا للمصادر واملراجع.ت ، ثم أهم النتائج والتوصيا أما اخلامتة: فستحتوى عىل 

واهلل تعاىل أسأل أن يوفقنا إىل ما فيه اخلري والصواب إنه تعاىل نعم  االبحث. هذملوضوعات 

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العالني. املوىل ونعم النصري ،

 الباحث

 د/طه حممد حممد عيد

 العقيدة والفلسفة رئيس

 بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية بنني بالديدامون

 

 

                                                           

هـ( هــ ؛ والعارش : عىل اهلادي 002عام ) يفهـ(؛ التاسع : حممد اجلواد بن عىل الرضا ، ويلقبونه  بلقب : التقى  وتو002عام)

(هـ. ؛ احلادي عرش : احلسن العسكري بن عىل عبد اهلادى ، ويلقبونه 014عام ) يفمد اجلواد ، ويلقبونه بلقب : النقى توبن حم

هـ(؛ اإلمام الثانى عرش : حممد املهدى بن احلسن العسكري  ويلقبونه بلقب احلجة  القائم املنتظر  012عام ) يفبلقب : الزكى  تو

آلن، وقالوا أنه دخل الرسداب وكان عمره وقتئذ أربع سنوات ، وقيل ثامين سنوات . راجع البغدادي ؛ ويزعمون أنه مل يمت  إىل ا

.تقديم حممد زاهد الكوثرى .ط أوىل.املكتبة 11الدين ص/ يف؛ وقارن اإلسفرايينى  التبصري 42، الفرق بني الفرق ص/

 م.3999هـ ـ 3439األزهرية للرتاث 
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 المبحث األول

 اللغة واالصطالح يفالوالء والرباء 

 :اللغة  يفالوالء  :أوال

، اا: القرب فنقول: ويَل فالن فالناللغة إىل معان عديدة منه يشار بمصطلح الوالء يف  

جهات متعددة  ؛ كالقرب من املكان  (؛ إال أن القرب له3وفالن ييل فالنا أي قريب منه ، )

  (.0، والنسبة  والدين)والصداقة ، والنرصة 

 يفسواء كان  إطالق فعل )وىل( وما اشتق منه من ألفاظ معنى القرب، يفونالحظ 

، العرشة يفالرتبية ، أو  يفالرحم ، أو  يفالعهود ، أو  يفالعقود، أو  يفو الديانة ، أ يفاملكان ، أو 

الصحبة ونحو ذلك ، وإذا أطلق لفظ الوىل فمعناه:)املتويل لألمور واملستحق للترصف  يفأو 

 ( 1فيها( )

القرب سواء  :الوالء عند العرب هلا معانى لغوية عديدة؛ منها كلمة نأ القول:ومجلة 

ترصف، واملاملحب  النرصة، ومن معانيها أيضا يفالصداقة ،أو يفالدين ،أو يفأو املكان ، يف

 واإلمارة ، والعتق ، واالتباع واإلعراض.

 :اللغة يفثانيا الرباء 

قال ابن فارس: )أّما الباء والراء واهلمزة فأصالن إليهام ترجع فروع الباب ( ـ ثم قال   

: التباعد من اليشء وُمزاَيَلُته، من ذلك الربء؛ وهو بعد ما ذكر األصل األول: )واألصل اآلخر

السالم من السقم ، يقال: برئت وبرأت... ومن ذلك قوهلم: برئت إليك من حقك ، وأهل 

                                                           

هـ 3199(حتقيق : عبد السالم حممد هارون النارش : دار الفكر: 340-1/343يس اللغة)ـ راجع ابن فارس ، معجم مقاي3

 م.3909 -

هـ (: أن )الويل هو القريب يف اللغة فإذا كان العبد قريباً من اهلل تعاىل بسبب كثرة 121هـ ـ ت 144ـ يقول اإلمام الرازى)0

يب إحسانه فهناك حصلت الوالية( التفسري الكبري ومفاتيح الغطاعاته وكثرة إخالصه وكان الرب قريبًا منه برمحته وفضله و

 م.3913.ط أوىل دار الفكر بريوت : لبنان 314ص/32ج

هـ( ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم 3002ـ األلوسى:)شهاب الدين حممود بن عبداهلل احلسينى بن حممود البغدادى ت 1

 عربى، بريوت بدون..دار إحياء الرتاث ال01ص/1والسبع املثاين ج
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 (.3وغريهم يقولون: أنا بريء منك() احلجاز يقولون: إنا براء منك،

رباءة ء والحتليله للكلمة حيث قال : )أصل الرُب  يفاألصفهاين وهذا ما ذكره الراغب  

:التقّّص مما يكره جماورته، ولذلك قيل: َبَرأحُت من املرض ، وبيرئُت من فالن وترّبأت  والرَبي

َرأته من كذا وَبّرأته ، ورجل بريء وقوم برآء وبريئون ، وتربأت ، وأبرأته من كذا وبرأته،  ،وأبح

 (.0ورجل بريء ، وقوم براء وبريئون. )

 البعد واملفارقة. دور معنى الرباء حولوبناء عىل ما ذكره الراغب ي

 (.1ومنه اسمه تعاىل )البارئ() أما األصل الثاين ملعنى الكلمة فهو:اخلَلحُق،  

ئُت  ؛ وألنه مصدر فال جُيمع وال ُيَثنَّى وال يؤّنث فتقول: رُجٌل َبَراء،    اُء: مصدر َبري والرَبَ

ا إذا ُقلَت: بريٌء؛ فإهنا جتمع وتثني وتؤنث، ورجالن َبَراء، ورجاٌل َبَراء، وامرأُة َبَراء،  أمّ 

 ( . 4فتقول للجمع: بريئون وبيراء )بكرس الباء(، وللمثنى بريئان، وللمؤنث بريئة وبريئات )

َئ إذا ختّلص، وبرئ إذا تنّزه وتباعد،  ابن منظور وذكر   عن ابن األعرايب أنه قال: َبري

( أي: إعذار وإنذار... 1){َوَرُسوليهي  هللَّيٱ ّمنَ  اءةٌ َبرَ }وبرئ إذا أعذر وأنذر، ومنه قوله تعاىل: 

 (.1وليلة الرباء؛ ليلة يتربأ القمر من الشمس وهى أول ليلة من الشهر )

ء خللوص اليشء من غريه ؛إما صاحب تاج العروسويذكر  : ) أن أصل تركيب الربح

أ املريض من مرضه واملديون من دينه، أو اإل أ اهللعىل سبيل التقّص ؛ كرَبَ آدم من  نشاء كرَبَ

 (.0الطني( )

                                                           

 (.مرجع سابق 3/001ـ مقاييس اللغة )3

 .بدون. دار القلم دمشق بدون.11ص/3ـ راجع مفردات ألفاظ القرآن ج0

 مرجع سابق..010-011ص/3ـ راجع  ابن فارس ، مقاييس اللغةج1

م هارون وآخرون .حتقيق عبدالسال1/312هـ(، هتذيب اللغة ج102هـ ـ 010ـ راجع األزهري )أبو منصور حممدبن امحد4

 م.3910هـ ـ 3110املرصية للتأليف والرتمجة  .الدار

 .3ـ سورة التوبة اآلية /1

 . 13/ص/3ـلسان العرب ج1

 النارش دار اهلداية بدون ت. .. بدون ط حتقيق جمموعة من املحققني3/00ـ الزبيدي ، باب اهلمزة فصل الباء، ج0
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 تعقيب

يتضح من خالل العرض السابق أن الوالء يطلق عىل عّدة معان منها: املحبة،  

 .والدنو منه والقرب من اليشء، والنرصة، واالتباع

 .والتنزه، والتخلص والعداوة والرباء لغة يطلق عىل عدة معان أيضًا ؛ منها: البعد،

أصل الوالء القرب؛ فإن أصل الرباء والتربي البعد والتقّص عام اجلملة إذا كان  يفو

 (.3يكره قربه)

أشارت إليها املعاجم اللغوية للوالء والرباء سيستأنس  التيوعىل كل فإن تلك املعاين 

 السطور التالية: يفحماولة تعريف كل منهام اصطالحيا وذلك  يفالباحث هبا 

 :االصطالح يف الوالءثالثا 

االصطالح البد من االعتامد عىل  يفلباحث لتحديد ماهية الوالء والرباء سعى ا يف

 أمرين:

الء حتديد املعنى اللغوي للو يفأمدتنا هبا املعاجم  التياالعتامد عىل املعاين  األول: 

(؛ألهنا تشتمل عىل الذاتيات اخلاصة بكل من اللفظني اللذين 0والرباء؛ واعتبارها حدودا )

                                                           

 هـ.3109.ط أوىل دار الطبع املطبعة املرصية 111،خمتار الصحاح ص/ زيراجع حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الراـ 3

احلدود هى التى تشتمل عىل الذاتيات ، ويكون رشح املفرد التصورى هبا؛ وهى الكليات اخلمس ؛اجلنس والنوع والفصل  ـ0

متها؛ عرف فهو أكمل التعاريف وأواخلاصة والعرض العام. ؛ ويرى املناطقة أن التعريف إذا اشتمل عىل متام ذاتيات اليشء  امل

ومتى كان كذلك فهو عندهم يسمى : باحلد التام ؛ ويكون باجلنس القريب والفصل القريب كتعريف اإلنسان بأنه : حيوان 

املرتبة  يفناطق ؛.أما إذا اشتمل عىل بعض ذاتيات الشىء املعرف وكان هو الذى فصل الشئ املعرف وميزه عن غريه فيقع 

 ويطلقون عليه اسم : احلد الناقص ؛ويكون بالفصل القريب وحده ؛ كتعريف اإلنسان بالناطق ، والفرس بالصاهل.الثانية ؛ 

أما التعريف بالرسم فهو: التعريف الذى مل يشتمل عىل شىء من الذاتيات ، أو اشتمل منها عىل شىء ولكن مل يكن به فصل 

ضيات ؛ هبا يعرف الشئ ويميز عن كل ما سواه ، ومرتبة الرسوم هى الشئ املعرف ومتييزه عن غريه ،وإنام اشتمل عىل عر

بالطبع دون مرتبة احلدود.؛ والتعريف بالرسم التام يكون باجلنس القريب واخلاصة ؛مثل تعريف اإلنسان بأنه حيوان ضاحك 

حك.؛ أو إلنسان بأنه :الضا، واملثلث سطح مستو ذو ثالث زوايا ؛ أما الرسم الناقص ؛فيكون باخلاصة وحدها ؛ مثل تعريف ا

تعريف اإلنسان باجلنس البعيد واخلاصة فيعرف اإلنسان بأنه : جسم ضاحك .راجع د.حممد شمس الدين ابراهيم ،تيسري 

 م. 3911هـ ـ 3421مطبعة حسان  4وما بعده،ط 329القواعد املنطقية ص/
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 نريد تعريفهام.

استطالع رأى الرشع احلنيف؛ إلمدادنا بمعنى الوالء والرباء والتأكد من  ألمر الثاين:ا

وجود عالقة بني املعاين اللغوية واملعاين الرشعية لكل من اللفظني، وذلك من خالل نصوص 

هذا  يفالقرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفة وتفسري العلامء لتلك النصوص واالستفادة منها 

  .لدي الفرق التي تنتسب لإلسالم خاصة أن البحث معنيٌى بامهية الوالء والرباء الصدد  

فإن معاجم اللغة العربية قد أمدتنا بمعان كثرية للوالء مثلام رأينا سابقا  وبناء عىل هذا

 والقرب من اليشء، والدنو منه. :كاملحبة، والنرصة، واالتباع،

لتي ا والء والرباء سنجد أن أكثر تلك املعاينوبتتبع  اآليات القرآنية التي تناولت ال

أشارت إليها معاجم اللغة العربية معان مستوحاة  من اآليات القرآنية وكذا األحاديث  النبوية 

 ؛ وهذا ما سيظهر بجالء من خالل العرض التايل: 

 ة والنصرة.الشرع: العزة والقوة واملنع يفـ املعنى األول من معانى الوالء 1

نح ُدوني  }العلامء تلك املعاين من قوله تعاىل :استلهم  
ليَياَء مي يَن َأوح ري

َكافي ُذوَن الح يَن َيتَّخي
ذي  الَّ

َة هلليَّي مَجييًعا زَّ
عي َة َفإينَّ الح زَّ

عي نحَدُهُم الح نَي َأَيبحَتُغوَن عي
ني مي ذه اآلية (. يرى اإلمام بن كثري: أن ه3){املحُؤح

طلبوا ي ا الكافرين أولياء من دون املؤمنني ؛ بمعنى أن اليتخذو بأن الالكريمة توجه املؤمنني 

العزة منهم واملقصود ـ من هذا ـ التهييج عىل طلب العزة من جناب اهلل وااللتجاء إىل عبوديته، 

واالنتظام يف مجلة عباده املؤمنني الذين هلم النرصة يف هذه احلياة الدنيا، ويوم يقوم 

 (.0األشهاد)

ور سيد طنطاوي مشريا إىل أن املنافقني قد تركوا والية املؤمنني إىل وهذا ما أكده الدكت

العزة واملنعة ، ورغبتهم هذه لن تتحقق ؛ألن العزة والقوة واملنعة  يفوالية الكافرين رغبة 

 (.1والنرصة له وحده ، ومن اعتز بغري اهلل هان وذل ؛ ومن ثم فقد خابوا وخرسوا)

                                                           

 .319ـ سورة النساء اآلية/3

 .411ص/ 0ـ راجع  تفسري القرآن العظيم ج0

 م.3990.ط أوىل هنضة مرص للنرش والتوزيع . الفجالة: القاهرة 3321ص/3ـ راجع التفسري الوسيط  ج1
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ه منها قولآيات أخرى ؛ يفعاين السابقة وذلك ذات املكام أشار القرآن الكريم إىل    

نينيَ }تعاىل: مي  املحُؤح
نح ُدوني

ليَياَء مي يَن َأوح ري
َكافي نُوَن الح مي  املحُؤح

ذي فاملالحظ كام ذكر األستاذ (3){.... اَل َيتَّخي

حممد رشيد رضا ـ نقال عن الشيخ حممد عبده ـ : أن اآلية السابقة  قد وردت بعد قوله عز 

َّنح }: وجل 
ُع امللك ممي يتي امللك َمن َتَشآُء َوَتنزي َك امللك ُتؤح

زُّ َمن َتَشآ ُقلي اللهم َمالي
لُّ ُء َتَشآُء َوُتعي َوُتذي

( ، حيث نبه اهلل ـ تعاىل ـ النبى واملؤمنني إىل االلتجاء إليه معرتفني أن بيده امللك 0َمن َتَشآُء()

يف الكون ، يعطى من يشاء ويمنع من يشاء ، ترص يفوالعز وجمامع اخلري والسلطان املطلق 

فإذا كانت العزة والقوة له ـ عز شأنه ـ فمن اجلهل والغرور أن يعتز بغريه من دونه ، أو أن 

غري بابه(  مشريا ـ أى الشيخ حممد عبده ـ إىل بعض  يفجنابه ، أو يذل املؤمن  يلتجأ إىل غري

( ؛.فوالوهم 1ة الكافرين وقوهتم وشوكتهم)اإلسالم ووقع منهم اغرتار بعز يفالذين دخلوا 

كل دعوة  يفبعض البرش ؛ لعلمنا أن من طبيعة االجتامع  يفوركنوا إليهم  ، وهذا أمر طبيعى 

املستجيبني هلا القوى والضعيف ؛ عىل أن مظاهر القوة والعزة تغر بعض الصادقني  يفأن يوجد 

 عن اختاذ ولذلك هنى اهلل تعاىل املؤمننينفوس بعض املخلصني ، فام بالك بغريهم؟؛  يفوتؤثر 

                                                           

 .01ـ سورة آل عمران ، اآلية /3

 .01ـ سورة آل عمران ،اآلية/0

ا، خيربهم بعز1 ًّ
الرسول ـ  مـ ذكر العلامء أن من هؤالء املشار إليهم ؛ الصحابى حاطب بن أبى بلتعة الذى كاتب كفاَر مّكة ِسي

ّن خرج ليصل به إىل كفار مكة. ودعا حاطبًا،  صىل اهلل عليه وسلم ـ أن يغزوهم، وعلم النبي بذلك، فأرسل َمن أخذ الكتاب ممي

فقال له : ]يا حاطب، ما هذا ؟[ قال: ال تعجل عيلَّ يا رسول اهلل! إين كنُت أمًرا ُملحَصًقا يف قريش )وكان حليًفا هلم، ليس من 

ّن معك من املهاجرين هلم قراباٌت حيمون أهليهم فأحببُت أنفسهم(،   فيهم يًدا، أن أخّتذَ  -إذ فاتني ذلك من النسب فيهم -وكان ممي

ًرا، وال ارتداًدا عن ديني، وال رًضا بالكفر بعد اإلسالم. فقال النبي ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ  حيمون هبا قرابتي. ومل أفعلحه ُكفح

ن أرضبح ُعنَُق هذا املنافق ؟ فقال ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ : ]إنه قد شهد بدًرا، وما  -يا رسول اهلل  -ي]صدق[. فقال عمر: َدعح

رقم  كتاب اجلهاد والسري يفُيدريك لعّل اهلل اطَّلَع عىل أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غفرُت لكم[. أخرجه  البخاري 

 14ص/ 4املستدرك عىل الصحيحني باب ذكر أهل بدرج يف؛ واحلاكم  (0494فضائل الصحابة رقم ) يف(، ومسلم 0141)

 (.0112اجلهاد ) يف(، وأبو داود  1121( ؛والرتمذي تفسري القرآن )1911رقم )



11 

 

 (.3األولياء من الكافرين)

 إذن طلب العزة من الكفار بمعنى االلتجاء إليهم من دون اهلل ؛ مواالة منهى عنها .

عانى ماالصطالح البد أن يكون من بني حدوده الذاتية ؛ يفوعليه فإن تعريف الوالء 

 .العزة والقوة واملنعة:

 واملتابعة. ودة واحملبة املستلزمة للنصرةن معانى الوالء: املاملعنى الثانى م

أطلق الرشع احلنيف مصطلح الوالء عىل أخص وجوه القرب وهو احلب؛ وسامه   

وَن َمنح َحادَّ اهلل  }قوله تعاىل :  يفباملودة وذلك  نُوَن باهلل واليوم اآلخر ُيَوادُّ
مي مًا ُيؤح الَّ جَتيُد َقوح

رَيهَتُمح  َوَرُسوَلُه َوَلوح 
نَاءُهمح َأوح إخواهنم َأوح َعشي  (.0){َكاُنواح َءاَباءُهمح َأوح َأبح

شهد إىل أن اآلية متضمنة ملعنى احلب ؛ ويست تفسري هذه اآلية أشار اإلمام األلويس فيف 

بقول الرسول ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ الذى أخرجه الديلمى  من طريق احلسن عن معاذ قال 

صىل اهلل عليه وسلم : ]اللهم ال جتعل لفاجر ـ ويف رواية وال لفاسق ـ عيل يدًا : قال رسول اهلل 

 (.4()1وال نعمة فيوّده قلبي....[)

 قوله ا يفإليه املشارعىل أساسها مدار اإليامن  التيواملقصود باملودة ؛املودة اإليامنية 

ُذوا َعُدو  }: تعاىل
يَن َآَمنُوا اَل َتتَّخي

ذي َا الَّ  َوَقدح َكَفُروا َيا َأُّيُّ
ةي مح بياملحََودَّ َياَء ُتلحُقوَن إيَليحهي

لي ُكمح َأوح ي َوَعُدوَّ

ُتمح  ُكمح إينح ُكنحُتمح َخَرجح نُوا بياهللَّي َرب 
مي اُكمح َأنح ُتؤح ُسوَل َوإييَّ ُجوَن الرَّ َق  خُيحري َن احلح

هَ بياَم َجاَءُكمح مي اًدا يفي  جي

 ُّ
َضايتي ُترسي َغاَء َمرح

تي  َوابح
نح َسبيييلي ُه مي َعلح َلنحُتمح َوَمنح َيفح َفيحُتمح َوَما َأعح َلُم بياَم َأخح  َوَأَنا َأعح

ةي مح بياملحََودَّ ُكمح وَن إيَليحهي

                                                           

م عدد 3992.النارش: اهليئة املرصية العامة للكتابسنة النرش: 000ص/1ـ راجع  تفسري القرآن احلكيم )تفسري املنار(ج3

 جزءا 30األجزاء: 

 

 .00ـ سورة املجادلة اآلية/ 0

 9120.رقم  110ص/1ـ عبد الرؤوف املناوي ، فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،فصل املحىل بأل من هذا احلرف ج1

مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح  .وأخرجه املال عىل القاري،3111مرص الطبعة األوىل عام   -املكتبة التجارية الكربى 

 9120.رقم301ص/1ج

 .420ص/02ج00ـ روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ، باب4
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سي  َُّيُمح َوَألح
دي َداًء َوَيبحُسُطوا إيَليحُكمح َأيح بييلي * إينح َيثحَقُفوُكمح َيُكوُنوا َلُكمح َأعح َتُهمح نَ َفَقدح َضلَّ َسَواَء السَّ

ُل َبيحنَُكمح بيالسُّ 
صي َياَمةي َيفح قي َم الح اَلُدُكمح َيوح َحاُمُكمح َواَل َأوح ُفُروَن * َلنح َتنحَفَعُكمح َأرح وا َلوح َتكح  َوَودُّ

ي
اهللَُّ وَ وء

رٌي * َمُلوَن َبصي  (.3){بياَم َتعح

ن معناها إ ويبني الدكتور سيد طنطاوي كيفية إلقاء املؤمن باملودة عىل الكافر فيقول:   

ال ما يدخل الرسور عىل قلوب أعدائهم .... أى : احذروا أن تعاملوا أعدائي وأعداءكم )إيص

 (.0معاملة األصدقاء واحللفاء ، بأن تظهروا هلم املودة واملحبة()

اآلية إىل األعداء ، واملقصود هبم هنا املرشكني  يفوالنهى عن املواالة باحلب موجه 

 تكمن وراء معاداهتم ، وهى :أهنم التيمشريا إىل العلة  والكفار، وهذا ما بينه اإلمام بن كثري

)حماربون هلل ولرسوله وللمؤمنني، الذين رشع اهلل عداوهتم ومصارمتهم، وهنى أن يتخذوا 

 (.1أولياء وأصدقاء وأخالء.()

صالت القرابة تقتضيها اخللطة و التيوقد فصل اهلل تعاىل بني املودة اإليامنية واملعاملة   

التويل املنهى عنه ، أما املعاملة فجعلها من الرب والقسط الذى هو  ملودة اإليامنية هي؛ فجعل ا

خلق املؤمن ومقتىض إيامنه  وقد بني القرآن الكريم إىل أن تلك املعاملة غري منهى عنها فقال : 

ري } ح خُيح  َومَل
يني ُلوُكمح يفي الد 

ح ُيَقاتي يَن مَل
ذي سي اَل َينحَهاُكُم اهللَُّ َعني الَّ وُهمح َوُتقح ُكمح َأنح َترَبُّ

نح ديَياري
ُطوا ُجوُكمح مي

طينيَ  سي بُّ املحُقح
مح إينَّ اهللََّ حُيي  (.4){إيَليحهي

يَن َقاتَ  }أما املودة اإليامنية فهى املقصودة من قول اهلل تعاىل: ذي اَم َينحَهاُكُم اهللَُّ َعني الَّ ُلوُكمح إنَّ

نح دي 
َرُجوُكمح مي يني َوَأخح  الد 

ُمح َفُأوَلئيَك ُهُم يفي ُهمح َوَمنح َيَتَوهلَّ وح ُكمح َأنح َتَولَّ
َراجي ُكمح َوَظاَهُروا َعىَل إيخح

َياري

 (.1){الظَّامليُونَ 

                                                           

 .1:  3ـ سورة املمتحنة اآليات 3

 .4313ـ التفسري الوسيط ص/0

 . مرجع سابق.11ص/ 1ـ تفسري القرآن العظيم ج1

 . 1ـ سورة املمتحنة ، اآلية/ 4

 .9ـ سورة املمتحنة ، اآلية/1
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ومن ثم خيرج من معانى الوالء الرشعي املودة واحلب الطبيعي الذى ينشأ بسبب  

م البنه وحب املسل ، ال بسبب اإليامن والديانة ؛ كحب املسلم ألبيه وأمه الكافرين؛الغريزة 

 الكافر ؛ كحب نبي اهلل نوح عليه السالم لولده حب البنوة ، الحب اإليامن ؛ ومل ينهه اهلل عز

وجل عن ذلك ، ولكن هناه أن يطلب له حكم أهل اإليامن بالنجاة من الغرق ؛ وكذلك حب 

 عليه ىل اهللإبراهيم عليه السالم ألبيه حب األبوة الحب اإليامن ؛ وكذلك حب رسولنا ـ ص

ـ لعمه أبى طالب حب العمومة وليس حب اإليامن ؛ وكذلك حب الزوج املسلم لزوجته  وسلم 

الكتابية ومودهتا ؛ فهو حب ومودة غريزية طبيعية ال تستلزم والء دينيا إيامنيا ؛ ولذلك أذن 

 (.3نكاح الكتابيات) يفالشارع احلكيم 

دة اإليامنية ، ثم يلحق هبا ما كان من شعب الرشع من ثامره املو يفأن الوالء واخلالصة 

اللغة ؛كالنرصة واملتابعة ؛ ألنه يعترب من لوازم املودة اإليامنية أو داال عليها ، أما ما  يفالوالء 

كان من مقتىض اخللطة والصالت االجتامعية كحقوق اجلوار وحقوق العهود والعقود وحقوق 

الت ال باب الوالء ؛ إال إذا اقرتن مع هذا الوالء متابعة  الرشع  باب املعام يفالقرابة ، فإن بابه 

                                                           

قضية زواج املسلم بالكتابية وقد حقق القول فيها الدكتور سيد طنطاوى حيث ذكر :أن من قال  يفـ هنالك خالف بني العلامء 3

بتحليل نكاح نساء أهل الكتاب من الصحابة والتابعني مجاعة منهم :)عثامن وطلحة وابن عباس . ومن التابعني سعيد بن 

فيمتنع أن تكون هذه اآلية من سورة البقرة ناسخة  املسيب وسعيد بن جبري واحلسن وجماهد . وفقهاء األمصار عليه ،وأيضاً 

و خيصصه أ -لآلية التي يف سورة املائدة ، ألن البقرة من أول ما نزل باملدينة واملائدة من آخر ما نزل ، وإنام اآلخر ينسخ األول 

 أخرى يتني يف واحدة التحليل ويفكان متوقفا ، فلام سمع اآل -ريض اهلل عنه  -وأما قول ابن عمر فال حجة فيه؛ ألن ابن عمر  -

التحريم ومل يبلغه النسخ توقف  ومل يؤخذ عنه ذكر النسخ وإنام تؤول عليه ، وال يؤخذ الناسخ واملنسوخ بالتأويل والذي نراه 

ية املائدة أقر بأنه ليس بحرام ، فتكون آ -ريض اهلل عنه  -أن زواج املسلم بالكتابية جائز ألن القرآن رصيح يف ذلك ؛ وألن عمر 

خمصصة آلية البقرة عىل فرض عمومها ، ومبينة حلكم جديد خاص بالكتابيات ، وهو اجلواز ولكن هذا اجلواز ال يمنع كراهته ، 

ألن الزواج بالكتابية كثرياً ما يؤثر يف إضعاف العاطفة الدينية عند املسلم ، وعد األطفال الذين يكونون ثمرة هلذا الزواج  ألهنم 

 احلياة وقد رضعوا امليل إىل دين أمهم ، وألن املرأة الكتابية التي تقبل الزواج باملسلم كثرياً ما تكون منحرفة يف خيرجون إىل

سلوكها وأن الدافع هلا إىل هذا الزواج إنام هو املال أو اجلامل أو اجلاه وليس الدين أو اخللق ؛ ألنه لو كان الدافع ذلك لرضيت 

ال أعزم أهنا حرام ولكن أخاف أن تعاطوا املومسات  "خلقًا هلا ، وما أحكم قول عمر حلذيفة : باإليسالم دينا  وبآدابه 

 .192ص/3منهن(التفسري الوسيط ج
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شعائره أو ملته أو نرصته عىل املسلم ؛ عاد هذا عىل أصل احلب باحلكم ؛ وأصبح  يفاملحبوب 

يكون إال هلل تعاىل ودينه ورسوله ، ومن ثم يقدح  غريزيا أو لغويا  مما ال الوالء والء دينيا ال

درجات هذا الوالء وتفاوته يكون احلكم عليه إما باخلروج من امللة إيامنه ، وعىل حسب  يفذلك 

 (.3وهذا أعاله ، وإما بالتأثم باجرتاح السيئات وهذا أدناه)

اإليامن هى ما كان حلظ الديانة هلا وفيها ،  يفومن ثم فإن املواالة واملعاداة املعتربة 

 ويكون راضيًا بكفره ويتواله وينرصه ألجله.

 تعقيب

صطلح متثل ذاتيات وحدود م والتيأمدتنا هبا املعاجم اللغوية ؛  التيىل املعاين بناء ع

امء  من استلهمها العل التي املعاينالوالء ؛ وهى : )العزة ، واملودة واملحبة ، والنرصة(وهى نفس 

عريف اشتملت عىل ألفاظ الوالء ؛يمكن ت التيتفسريهم لآليات القرآنية واألحاديث النبوية 

 :التايلاالصطالح عىل النحو  يف الوالء

باللسان ، وأعامل بالقلب واجلوارح ، تصدر من املسلم جتاه  الوالء عبارة عن : ) أقوال

اهلل تعاىل ودينه ورسوله واملؤمنني، تعرب عن رضائه القلبي ، وتدور حول طلب العزة واملودة 

 واملحبة والنرصة اإليامنية(.

 االصطالح.  يفرابعا : الرباء 

لص والتنزه، والتخ أمدتنا معاجم اللغة العربية بمعان كثرية  للرباء ؛ منها :البعد،   

 والعداوة.

وقد أشار الرشع احلنيف إىل بعض تلك املعانى ؛ ومنها العداوة والبغضاء  حيث قال   

يَم والذين َمَعُه إيذح َقاُلو}تعاىل:  َراهي َوٌة َحَسنٌَة يف إيبح نحُكمح َقدح َكاَنتح َلُكمح ُأسح ا ُبَرءآؤاح م  مح إينَّ هي
مي َقوح
اح لي

نُواح  مي َنا بيُكمح َوَبَدا َبيحنَنَا َوَبيحنَُكُم العداوة والبغضآء َأَبدًا حتى ُتؤح  اهلل َكَفرح
ن ُدوني ُبُدوَن مي َّا َتعح

اهلل بَوممي

                                                           

سنة  90. جملة البحوث اإلسالمية، العدد  320/321ـ راجع د.حممد عبد الرمحن أبوسيف، ضبط معنى الوالء والرباء ص/3

 مة للبحوث العلمية واالفتاء بالسعودية.م تصدرها الرئاسة العا0230هـ ـ 3411
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ليُك  َرنَّ َلَك َوَمآ َأمح
في َتغح  ألَسح

يَم ألَبييهي َراهي َل إيبح َدُه إيالَّ َقوح  . .َوحح
ٍ
ء ن ََشح َن اهلل مي  (.3){َلَك مي

يقول اإلمام بن كثري: أن اآلية بينت معنى الرباء وهو: )ظهور العداوة والبغضاء من 

املؤمنني جتاه املرشكني ، وأهنام ــ أى العداوة والبغضاء ــ  مقيدة بالدين وامللة ؛ فطاملا 

( فإن حدث هذا ستنقلب 0 تعاىل()يرفعها إال اإليامن باهلل املرشكون عىل رشكهم فهي قائمة ال

( أو تنقلب العداوة والبغضاء ألفة 1العداوة والية والبغضاء حمبة كام قال اإلمام اآللوسى)

 (.4البيضاوي) وحمبة كام رأى

اجلملة فإن هذه اآليات فيها النهي الشديد عن مواالة الكفار من املرشكني  يفو 

اف لإليامن، وخمالف مللة إبراهيم اخلليل عليه وغريهم، وإلقاء املودة إليهم، وأن ذلك من

السالم، ومناقض للعقل الذي يوجب احلذر كل احلذر من العدو الذي ال يبقي من جمهوده يف 

 (.1العداوة شيئا وينتهز الفرصة يف إيصال الرضر إىل عدوه)

والرباء جيب أن يكون من األعامل وليس من األشخاص ؛ والدليل عىل ذلك  قوله  

َمُلونَ }: تعاىل َّا َتعح
يٌء ممي َك َفُقلح إيين  َبري :  (.  ولقول الرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم1){َفإينح َعَصوح

 (.0[)خالد صنع مما إليك أبرأ إين اللهم]

                                                           

 .4ـ سورة املمتحنة اآلية/3

 .10ص/1ـ تفسري ابن كثري، ج0

 .411ص/ 02ـ راجع روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،ج1

 .010ص/1ـ راجع أنوار التنزيل وأِسار التأويل ، ج 4

.حتقيق عبد 114ص/3يسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان جـ راجع الشيخ عبد الرمحن بن نارص بن السعدي ، ت1

 م 0222-هـ 3402الرمحن بن معال اللوحيق .الطبعة : األوىل مؤسسة الرسالة 

 .031ـ سورة الشعراء/1

 حماربا. الـ كان خلالد بن الوليد واقعة  يف أيام حياة الرسول ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ وذلك حني بعثه إىل بني جذيمة  داعيا 0

وكانت جذيمه قد قتلت الفاكه بن املغرية ]عم خالد[ يف اجلاهلية  فلام ورد عليهم قال هلم :ضعوا سالحكم فان الناس قد أسلموا 

فوضعوا أسلحتهم ، فأمر هبم فكتفوا ثم عرضهم عىل السيف ، فقتل منهم مقتلة عظيمة . فلام انتهى اخلرب إىل النبي ـ صىل اهلل عليه 

الدعاء  يفرفع يده اىل السامء وقال : ]للهم إين ابرأ إليك مما صنع خالد []مرتني [ أخرجه البخارى باب رفع األيدي  وسلم ـ 
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ون : إن الرباء جيب أن يكوبناء عىل اآلية السابقة وكذا احلديث النبوى يمكن القول   

س براء من انتامئه البرشي  أومن التعاون معه يف أدائه براء مما يعتقد اآلخر ويعمل ،ولي

احلضاري احليايت ؛ألننا واآلخـر رشكاء يف النهوض بمهمة التكليف الرباين للناس مجيًعا ، وهو 

عامرة األرض وإقامة احلياة ؛ ولذا فإننا نؤمن أن دائرة املشرتك مع اآلخر تأخذ باالنفتاح 

عتقاد ؛ فهناك مساحة مشرتكة وواسعة للتعايش والتعاون واالنفراج بعد دائرة العقيدة واال

 والتفاهم والتنافس يف رحاب دائرة الرشيعة.

 تعقيب

ت وحدود متثل ذاتيا والتيأمدتنا هبا املعاجم اللغوية للرباء؛  التي املعاينبناء عىل 

ها هماستل التيوهى نفس املعاين والعداوة( ،والتخلص،والتنزه ، وهى: )البعد؛ املصطلح

الرباء ؛يمكن  اشتملت عىل ألفاظ التيتفسريهم لآليات القرآنية واألحاديث النبوية  يفالعلامء 

 :عىل النحو التايل تعريف الرباء

) املوقف الواجب عىل املسلم أن يفعله جتاه أعداء الدين اإلسالمي، وذلك  الرباء هو:

االبتعاد سلم ـ ومن بينها بغضهم ، ورشعها اهلل تعاىل ورسوله ـ صىل اهلل عليه و التيبالوسائل 

 هنى الرشع عنها، وإظهار العداوة هلم(. التيأعامهلم  يفعنهم ،والتنزه عن التشبه هبم 

حمبة اهلل ورسوله واملسلمني  والقرب  يف وبذلك ينحرص الوالء كمصطلح إسالمي  

 منهم وما ينشأ عن تلك املحبة من آثار.

 ء والبعد عنهم وما يرتتب عيل ذلك من آثار.بغض األعدا يفأما الرباء فينحرص 

متت صياغته بناء عىل أن الوالء والرباء يف هذا البحث  والتعريف الذى سقته سابقا

مفهومه اإلسالمي فقط ، أما بالنسبة للقيد األخري يف تعريف الرباء وهو : )أن الرباء  يفينحرص 

فهو قيد  ورسوله ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ (البد فيه من استخدام الوسائل التي رشعها اهلل تعاىل 

رأيي له أمهية قصوى ؛ ألن الوالء والرباء من األمور التعبدية التي يقصد هبا وجه اهلل تعاىل  يف

                                                           

؛وسنن النسائى باب الرد عىل احلاكم إذا  402ص/0؛ وسنن البيهقى ، باب املرشكون يسلمون قبل األِسج309ص/03ج

 .31ص/02لتقليد واجلرس للدواب ج، وصحيح ابن حبان ، باب ا 110ص/31قىض بغري احلق ج
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الوسيلة أن تكون مرشوعة مستمدة من النص الديني سواء كان قرآنا أو  يف؛ ومن ثم البد 

عىل توضيحه يف املبحث التايل  إن شاء اهلل سنة ؛ أو مما أمجعت عليه األمة؛ وهذا ما سأعمل 

ـ  تعاىل؛ حينام يتحدث البحث عن الوسائل التي ـ صىل اهلل عليه وسلم  إعالن  يفأقرها الرسول 

 التربي من املخالفني له يف العقيدة.
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 المبحث الثاني

 النبويالعهد  يفالوالء والرباء 

 متهيد:

الوالء والرباء أن نبحث عن أصل هذه القضية؛ من األحرى ونحن نتحدث عن    

ابقة ،  يف األمم الس أيلنرى هل كان هلا وجود قبل بعثة سيدنا حممد ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ 

 أم ال.

قضية الوالء والرباء ـ أعني مواالة أولياء اهلل وحبهم ومعاداة أعداء اهلل واحلق أن   

ـ عليوالرباءة منهم ـ من ضمن الرشائع التي أو ه جبها اهلل تعاىل عىل كل األنبياء والرسل ، فنوح 

نَي * َقاَل }السالم ـ نادى ربه قائال : َاكيمي َكُم احلح َقُّ َوَأنحَت َأحح َدَك احلح  َوإينَّ َوعح
يلي نح َأهح

نيي مي َرب  إينَّ ابح

ٍح َفاَل َتسح 
ُ َصالي ُه َعَمٌل َغريح نَّ

ليَك إي نح َأهح
ُه َليحَس مي ُظَك َأنح َيا ُنوُح إينَّ لحٌم إيين  َأعي

َألحني َما َليحَس َلَك بيهي عي

لينَي  َاهي َن اجلح (.فام كان من نوح إال أن تربأ منه واستغفر وتاب إىل اهلل عز وجل 3){َتُكوَن مي

مَحح  }فقال:  رح يلي َوَترح
في لحٌم َوإيالَّ َتغح َأَلَك َما َليحَس يلي بيهي عي َن َرب  إيين  َأُعوُذ بيَك َأنح َأسح ي َأُكنح مي

ني

ينَ  ي َاِسي  (. 0){اخلح

َوإيذح }كام تربأ إبراهيم ـ عليه السالم ـ من أبيه وقومه حيث قال اهلل تعاىل حاكيا عنه :    

ُبُدونَ  َّا َتعح
نيي َبَراٌء ممي  إينَّ

هي مي  َوَقوح
َبييهي يُم ألي َراهي يني  َقاَل إيبح دي ُه َسَيهح ي َفَطَريني َفإينَّ

ذي  (.1){|إيالَّ الَّ

وكذلك فعل هود عليه السالم  حينام أعرض عنه قومه قائلني له كام حكى القرآن :   

{ 
ٍ
َتينَا بيُسوء ُض َآهلي اَك َبعح رَتَ إيين   }فرد عليهم معلنا التربؤ مما يعبدون ؛ فقال:؛  {إينح َنُقوُل إيالَّ اعح

نح 
ُكوَن * مي ي َّا ُترشح

يٌء ممي َهُدوا َأين  َبري ُد اهللََّ َواشح هي يًعا ُثمَّ اَل ُتنحظيُروني  ُأشح
 (. 4){ُدونيهي َفكييُدويني مَجي

حفاظًا عىل دينهم حيث قال ؛ اعتزلوا قومهم الذين كفروا  ونجد أصحاب الكهف قد 

في َينحرُشح َلُكمح َربُّ }اهلل تعاىل عنهم :  َكهح ُبُدوَن إيالَّ اهللََّ َفأحُووا إيىَل الح ُتُموُهمح َوَما َيعح َتَزلح  اعح
نح كُ َوإيذي

مح مي

                                                           

 .41ـ 41ـ سورة هود اآليتان/3

 40ـ سورة هود اآلية/0

 .00ـ 01ـ سورة الزخرف اآليتان 1

 .11ـ 14ـ سورة هود اآليتان/4
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رَفًقا   ُكمح مي ري نح َأمح
 َوُُّيَي ئح َلُكمح مي

َتيهي  ( .3){َرمحح

(، حينام طلبت 0إعالن التربى من فرعون) يفكام رضب اهلل تعاىل املثل بالسيدة آسية 

نحَدَك ... َرب  ابحني يلي عي }من اهلل تعاىل أن ينجيها منه ومن عمله   فقالت كام صور القرآن الكريم :

مي الظَّامليينيَ  َبيحًتا َقوح َن الح
نيي مي  َوَنج 

َن َوَعَمليهي َعوح رح
نح في

نيي مي  َوَنج 
َنَّةي  (.1){يفي اجلح

لت مجيع البيئات حيث متث يفهكذا تعددت األمثال والوشائج والروابط اإلنسانية   

إبراهيم عليه السالم ، ووشيجة  يفنوح عليه السالم ، ووشيجة الوطن  يفوشيجة األبوة  

 (.  4امرأة فرعون ) يفأصحاب الكهف ومتثلت رابطة الزوجية  يفهل والعشرية والوطن األ

: إن قضية الوالء والرباء ليست قضية خاصة بقوم دون قوم ، أو   ومن ثم يمكن القول

نبى دون نبى ، أو رسول دون رسول، أو خاصة بالرجال دون النساء ، بل هى قضية عامة 

حتى وصلت إىل أمة حممد ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ ،وهذا ما   ظلت تنتقل من أمة إىل أمة

 ايل :حتت العنوان الت الية إن شاء هلل تعاىلالسطور الت يفسنتحدث عنه بالتفصيل 

 (:5ملكى)العهد ا يفأوال:  الوالء والرباء 

الوالء  يفسعى القرآن الكريم لرتسيخ عقيدة التأسى باألنبياء والرسل السابقني  يف   

كة قبل م يفرباء ؛ أمر اهلل عز وجل رسوله حممدا ـ صىل اهلل عليه وسلم أن خيرب الكفارـ وال

َا َيا َأُّيُّ  ُقل}اهلجرة ـ  بأنه متربئ من كل إله يعبدونه من دون اهلل عز وجل ؛ فقال تعاىل: 

بُ  ُتمح َعابيُدوَن َما َأعح ُبُدوَن * َواَل َأنح ُبُد َما َتعح ُروَن * اَل َأعح
َكافي ُتمح * َواَل الح ُد * َواَل َأَنا َعابيٌد َما َعَبدح

                                                           

 .31ـ سورة الكهف اآلية/3

 .دار الفكر. بريوت .009ص/1ـ راجع عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين السيوطي ، الدر املنثور ج0

 .33سورة التحريم اآلية/ـ 1

 هـ .3400دار طيبة السعودية  30.ط310اإلسالم ص/  يفـ راجع حممد بن سعيد القحطانى ، الوالء والرباء 4

ـ مل تكن احلياة بعد بعثة الرسول ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ متىض عىل وترية واحدة بل كانت متغرية وذلك نظرا لرسعة أحداثها ؛ 1

د اختلفت مكة ق يفمن املراحل التى تلت البعثة  طريقة تتالئم معها ؛ ومن ثم فإن صور الوالء والرباء ولذا كان لكل مرحلة 

املدينة املنورة ولكى يكون حديثنا عن هذه القضية  منطقيا ؛كان عىل الباحث أن يتحدث عن كل مرحلة من  يفعن صوره 

احلكم عىل كل الفرق التى اهتمت هبذه القضية. انتهى  يف مراحله عىل حدة ؛ لرصد مظاهره ووسائله وجعلها حمكا رئيسيا

 الباحث.
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َ ديين ينُُكمح َويلي
ُبُد * َلُكمح دي  (.3){َأنحُتمح َعابيُدوَن َما َأعح

) هي)هذه السورة يقول ابن كثري : ( من العمل الذي يعمله 0سورة الرباءة

 (. 1املرشكون(.)

ـ صىل  ـ  قال:]إذا  اهلل عليه وسلم كام روى الطرباين بسنده : عن جبلة بن حارثة أن النبي 

َكافيُروَن حتى متر بآخرها، فإهنا براءة من الرشك[) َا الح  (.4أويت إىل فراشك فاقرأ: )ُقلح َيا َأُّيُّ

( أن اهلل ـ تعاىل ـ أمر رسوله أن يتربأ مما يعبده املرشكون 1ومن جانبه يرى ابن تيمية)  

مبينا أن مثل هذا ال يكون وال يصلح وال يف أي زمان ومكان، وينفي جواز عبادته ملعبودهم ،

يسوغ ، ومن ثم فهو ينفي جوازه رشًعا ووقوًعا ؛ ألن مثل هذا الكالم ال يقال إال فيام يستقبح 

من األفعال كمن دعي إىل ظلم أو فاحشة فقال : ] أنا أفعل هذا ؟ ما أنا بفاعل هذا أبًدا [ . 

 (.1فهو أبلغ من قوله : ] ال أفعله أبًدا [)

أخرى البد أن أذكرها عن ابن تيمية فحواها : أن املسلم مطالب  ام أن هنالك ضميمةك

( ، وإىل هذا 0أمر اهلل تعاىل هبا دون زيادة أو نقصان) التيبأن يتربأ من الكفر وأهله بالطريقة 

                                                           

 كاملة.  ـ سورة الكافرون.3

، والدارمى 411ص/1ـ اتفق كثري من املحدثني عىل إطالق هذا االسم عىل هذه السورة ؛ راجع مسند اإلمام أمحد ج0

 .121ص/1وسنن أبى داود ج342ص3، واجلامع الصغري ج411ص0ج

 .10ص/1العظيم ج ـ تفسري القرآن1

م ؛ 3911هـ ـ 3424مكتبة العلوم واحلكم املوصل  0ط في(، حتقيق محدى بن عبد املجيد السل0/010ـ  املعجم الكبري )4

( ، وذكره احلافظ ابن حجر عن اإلمام أمحد بن حنبل يف أطراف املسند 32/303وقال اهليثمي يف املجمع رجاله ثقات )

 .3193ص/3كبري حرف اهلمزة جاجلامع ال يف(.والسيوطى 0/002)

حران  يفهـ 113بن عبداحلليم بن عبدالسالم عبداهلل بن حممد بن تيمية احلرانى ولدعام ـ هو: تقى الدين أبو العباس أمحد1

ـ ،له مصنفات كثرية أشهرها الفتاوى . راجع دائرة املعارف اإلسالمية ج001 يفبالقرب من دمشق ، وتو  .013:011ص/3ه

عبدالقادر عطا . ط أوىل .القاهرة:  فيحتقيق حممد عبدالقادر عطا ، ومصط411ص/4ى ابن تيمية ، التفسري جـ جمموع فتاو1

 هـ .3421دار الريان للرتاث 

باع املدرسة تعقيبى وردى عىل أت يفهناية املبحث الرابع ؛ وذلك  يفـ  واحلق أن هذا الكالم  الذى صدر من ابن تيمية سنحتاجه 0

السنة فحواها عن ما أمرنا به القرآن الكريم و يفالذين رسموا صورا كثرية للوالء والرباء  وهذه الصور بعيدة   السلفية احلديثة
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)وال جيوز للمؤمن أن ينشئ زيادة يف كفرهم، فإن ذلك حمرم ، بل هو مأمور :أشار قائال

 اإليامن  وليس له أن ينقصهم يف خربه عام هم متصفون به ، فلم يكن يف اإلخبار بدعائهم إىل

عن حاهلم زيادة فيام هم عليه وال نقص ، فلم يغري لفظ اخلرب يف احلالني بلفظ واحد ، وأما 

املؤمن نفسه فهو مأمور بأن ينشئ قوة اإلخالص هلل وحده، وعبادته وحده، والرباءة من كل 

(.إىل أن قال: )ففي السورة دعاء وبعث للكفار إىل طلب احلق ومعرفته، مع ما معبود ـ سواه ـ

 (.3فيها من كامل الرباءة منهم ومعانيها كثرية رشيفة يطول وصفها ( )

ـ من قومه حينام اهتموه باالفرتاء  فقال كام حكى    ـ صىل اهلل عليه وسلم  كام تربأ الرسول 

ُمونَ َأمح َيُقوُلوَن ا }القرآن الكريم : ري َّا جُتح
يٌء ممي ي َوَأَنا َبري َرامي ُتُه َفَعيَلَّ إيجح يح رَتَ  افح

اُه ُقلح إيني رَتَ  (.0){فح

ومل يقترص براء الرسول ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ عىل تلك الصورة فقط ـ أى إظهار   

َدعح فَ }التربى لفظا ـ بل تعداه إىل اإلعراض عنهم ؛ وذلك حينام أمره اهلل تعاىل بذلك قائال:  اصح

كينيَ  ي ضح َعني املحُرشح ري َمُر َوَأعح دح إيالَّ }( وقال أيضا : 1){بياَم ُتؤح ح ُيري َنا َومَل
ري ضح َعنح َمنح َتَوىلَّ َعنح ذيكح ري َفَأعح

َيا نح ََياَة الدُّ  (.4){احلح

تفسري هذه اآلية : أن املراُد هو : )النهُي عن دعوتيه واالعتناُء  يف( 1يقول أبو السعود)  

                                                           

يوظفونه توظيفا هذه القضية و يفالنبوية الرشيفة ؛ كام هى بعيدة عن ما يقصده ابن تيمية ، حيث يستدلون بكالمه الذى ورد عنه 

 لباحث.يتالءم مع توجههم اخلاص هبم .انتهى ا

 .414ـ 411ص/4ـ املصدر نفسه ج3

 .11ـ سورة هود اآلية/0

 .94ـ سورة احلجر 1

 .13ـ سورة النجم اآلية/4

. ولد يف إحدى ضواحي  فيهـ(حممد بن حممد بن مصط910 - 191ـ  هو: أبو السعود العامدي )1 تي واملُفرس  العامدي، املُفح

مه د نخبة من علامء عرصه، ومنهم والده، حتى اشتهر أمره، وذاع صيته لعلالقسطنطينية يف بيت علم وفضل، تلقى العلوم عىل ي

اشتغل بالتدريس وتوىل قضاء القسطنطينية وغريها من املدن، وتوىل بعد ذلك اإلفتاء ومكث فيه ثالثني سنة وقام بأمره .وفضله

زاء، كشف فيه ا الكتاب الكريم وهو يف تسعة أجخري قيام. وضع أبو السعود كتاًبا يف التفسري سامه إرشاد العقل السليم إىل مزاي

تويف أبو السعود ودفن إىل جوار قرب الصحايب اجلليل أيب أيوب األنصاري قرب أسوار .عن مزايا القرآن اللغوية والعقلية
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نيا بحيُث كانتح هي ُمنتَهى مهتيه وُقصاَرى سعييه بشأني  ه ؛ ألَن من أعرَض عامَّ ُذكَر واهنمَك يف الدُّ

(  (.3؛ ال تزيُده الدعوُة إىل خالفيها إال عنادًا وإرصارًا عىل الباطلي

ضح عن الذي  :ومن جانبه يرى ابن كثري   أن اإلعراض معناه اهلجر؛ فقال : ) أي: أعري

 (،0اهجره()أعَرَض عن احلق و

د اترك جمادلتهم فقحيث قال :)أي ؛ تفسريه لذات اآلية يف  الرازيوهذا ما أكده اإلمام 

 (.1بلغت وأتيت بام كان عليك()

إال أن اهلجر الذى صدر عن الرسول ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ جتاه الكفار واملرشكني   

ح عَ  }مكة كان هجرا مجيال ؛ بدليل قوله تعاىل :  يف ربي ًرا َواصح ُهمح َهجح ُجرح ىَل َما َيُقوُلوَن َواهح

 (.4){مَجيياًل 

املفرسين ماهية هذا اهلجر بأنه : اهلجر الذي ال عتاب معه وال أذية  بعضويصف    

أو أن جيانبهم بقلبه وهواه ، وخيالفهم مع ،  (1(، أو اإلعراض عن أقواهلم التي تؤذيه)1فيه)

 (.0ملكافأة)حسن املخالفة واملداراة واإلغضاء وترك ا

ملنهج كام هذا ا يفوقد تبع الصحابة  ـ رىض اهلل عنهم ـ رسول ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ   

                                                           

 3هـ( النورالسافر عن أخبار القرن العارش ،ج3211راجع  العيدروس)عبدالقادر بن شيخ عبداهلل ت .القسطنطينية

 م. 0223.حتقيق د. امحد حالو وآخرون ط أوىل .دار صادر. بريوت 331ص/

العامدي( ، إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم، تفسري سورة النجم  فيـ أبو السعود :)حممد بن حممد بن مصط3

 .بدون . دار إحياء الرتاث العربى . بريوت بدون.09/

 .419ص/4ـ تفسري القرآن العظيم ج 0

 .413ص/ 34ـ مفاتيح الغيب ج1

 .32ـ سورة املزمل اآلية/4

 .011ص/4ـ تفسري ابن كثري ج1

، حتقيق عبد الرمحن بن  190ـ راجع عبد الرمحن بن نارص بن السعدي ، تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان ص/ 1

 م. 0222-هـ 3402معال اللوحيق ، مؤسسة الرسالة طبعة أوىل 

دار 1.ط319ص/4وجوه التأويل ج يفزخمرشي ، تفسري الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل ـ راجع ال0

 هـ.3420الريان للرتاث. القاهرة 
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تعاملهم مع أهل األهواء والبدع ؛اهلجر  يف( حيث قال : كان منهج الصحابة 3ذكر الشاطبي)

 (.  0أو عرض شبههم) ، التام هلم ، وعدم جمالستهم ، أو جمادلتهم

ء، العهد املكى عىل اإلعالن عن الربا يفـ من املخالفني لإلسالم ـ  اء وهكذا اقترص الرب  

 وعىل اهلجر الذى ال إيذاء فيه أو عتاب معه.

 حرص الرسول ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ عىل يففيكمن  العهد املكى يفأما عن كنه الوالء 

ن العلامء كثري م أن يغرس بني املسلمني احلب الفياض والتكافل فيام بينهم ، وهذا ما ذكره

ون كانت التقى عليها املؤمن التياهلل  يف) نقطة احلب : إىل أنكالشيخ حممد الغزاىل الذى أشار 

لقاء عىل ما يتبع هذه الدعوة من جهد أوغرم ، وما يستتبع ذلك من أمل أو ِسور ، وجعل العاطفة 

ذلك وجدنا بعض ( ول1اإلنسانية حتب وتبغض تبعا ملا يصيب اإلسالم من خري أو رش ()

 رشاء بعض األرقاء الذين دخلوا اإلسالم لكى يفمكة يبذلون أمواهلم  يفاملسلمني املوِسين 

ينتشلوهنم من العذاب الذى أحاط هبم عىل أيدى الكفار واملرشكني ؛ وما فعله أبو بكر 

 (. 4هذا الصدد ليس ببعيد) يفالصديق ـ رىض اهلل عنه ـ مع بالل 

املجتمع  يفاملساملني هلم فقد كان له وجود حقيقي   لبعض الكفارأما عن والء املسلمني

                                                           

( كان هـ 790 ـ  هو: إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطبي: أصويل حافظ ، من أهل غرناطة،)ت 3

أربع جملدات، و املجالس؛ رشح به كتاب البيوع من صحيح البخاري   -وافقات يف أصول الفقه من أئمة املالكية من كتبه امل

.حتقيق امحد األرناؤوط 90ص/3بالوفيات ج يفهـ(الوا014واالعتصام . راجع الصفدى:)صالح الدين خليل بن أيبك ت

 م.0222هـ ـ3402. دار إحياء الرتاث .بريوت  فيوتركى مصط

 .110ص/0ـ  راجع االعتصام ج0

 .هذا ديننا ، الطبعة : األويل دار هنضة مرص بدون.301ـ هذا ديننا ص/1

ـ ولد بالل بمكة وكان موىل ألمية بن خلف، فاشرتاه أبو بكر منه بامل جزيل، الن أمية كان يعذبه عذابا شديدا لريتد عن 4

أحدا اء وجه اهلل، وهاجر حني هاجر الناس، وشهد بدرا واالسالم فيأبى إال االسالم رىض اهلل عنه، فلام اشرتاه أبو بكر أعتقه ابتغ

وكان من أفصح الناس، ال كام يعتقده بعض  وما بعدمها من املشاهد رىض اهلل عنه ، وكان يعرف ببالل بن محامة وهى أمه،

الل شني ، ني بالناس أن سينه كانت شينا، حتى أن بعض الناس يروى حديثا يف ذلك ال أصل له عن رسول اهلل أنه قال: إن س

وقارن السرية النبوية البن  السقا وآخرون بدون؛ في؛ حتقيق د.مصط130ص/3وهو أول من أذن .راجع سرية ابن هشام ج

 م. 3901هـ ـ 3191عبدالواحد .دار املعرفة للطباعة والنرش .بريوت لبنان  في.حتقيق مصط110ص/ 4كثري ج
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العاطفة والود والعطاء وطلب املعونة منهم ، والسرية النبوية مليئة بأحداث  يفاملكي ؛ ممثال 

ومواقف كثرية شاهدة عىل ذلك  ؛ من أمهها مافعله أبو طالب مع ابن أخيه حممد ـ صىل اهلل عليه 

 ( ، ومل نقرأ أن الرسول قد تربأ من عمه أبى طالب!!.3إىل أن مات)وسلم ـ مدافعا عنه  

هلجرة ؛ لكى رحلة ا يفكام استعان الرسول ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ  بعبد اهلل بن أريقط  

 (.0معرفة الطريق!!!) يفيكون دليال 

 ومن ثم كان هنالك صور للمواالة بني املسلمني واملسلمني من ناحية وبني املسلمني  

وبعض الكفار واملرشكني من ناحية أخرى؛ إال أن هذه املواالة كانت مرشوطة بعدم إيذائهم 

 مكة.   يفللمسلمني 

 :ملدنياالعهد  يفثانيا الوالء والرباء 

املدينة ـ بعد اهلجرة ـ مبلغا لوال أنه وقع بالفعل ؛ لعده البعض أنه من  يفبلغ الوالء     

ألموال واملساكن ا يفمشاركة بعضهم بعضا  يفء املسلم للمسلم أفكار احلاملني ، حيث متثل وال

( ؛ 1، بل إن أحد األنصار عرض عىل أخيه املهاجر أن يطلق له إحدى زوجتيه ليتزوجها هو)

دار أنس  يفحدث ذلك بعد أن آخى الرسول ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ بني املهاجرين واألنصار 

ن األنصار والنصف اآلخر من املهاجرين ؛وقد كانت بن مالك ، وكانوا تسعني رجال نصفهم م

األخوة  بينهم عىل املواساة والتوارث بعد املوت دون ذوى األرحام ؛ وظل هذا احلكم إىل حني 

َواُج  }موقعة بدر الكربى  حتى أنزل اهلل تعاىل قوله :  مح َوَأزح هي
ُفسي نح َأنح

نينَي مي مي ىَل بياملحُؤح ُه النَّبييُّ َأوح

                                                           
 .410ص/3ـ راجع السرية النبوية البن هشام ج3

 –راجع  عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو حممد، غريب احلديث . حتقيق : د. عبد اهلل اجلبوري النارش : مطبعة العاين ـ 0

 .041ص/0؛ وقارن ابن كثري ،الذى قال عنه أن اسمه : عبد اهلل بن أرقط ،السرية النبوية ج3190ط األوىل ،  بغداد

دموا املدينة آخى رسول اهلل ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ بني عبد الرمحن بن عوف وسعد بن : أن املهاجرين ملا ق البخاريـ روى 1

ربيع فقال سعد لعبد الرمحن : إننى أكثر األنصار ماال  فأقسم ماىل نصفني  وىل امرأتان فانظر إىل أعجبهام إليك فسمها ىل أطلقها 

أهلك ومالك أين سوقكم ؟ فدلوه عىل سوق بنى قينقاع ،  يف لك ، فإذا انقضت عدهتا فتزوجها !!! قال عبد الرمحن : بارك اهلل

ال تزوجت ، ق {مهيم }:  النبيفلم ينقلب إال ومعه فضل من أقط وسمن ، ثم تابع الغدو حتى جاء يوما وبه أثرة  صفرة  فقال 

 .  1012رقم  0/330ج البخاريصحيح {قال كم سقت إليها ؟ قال نواة من ذهب
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َهاهُتُ  يَن إيالَّ َأنح ُأمَّ ري نينَي َواملحَُهاجي مي َن املحُؤح
ٍض يفي كيَتابي اهللَّي مي ىَل بيَبعح ُضُهمح َأوح َحامي َبعح َرح َعُلوا تَ مح َوُأوُلو األح فح

ُطوًرا َتابي َمسح
كي ُروًفا َكاَن َذليَك يفي الح ُكمح َمعح

ليَيائي كام قال اإلمام  ( ومنذ هذه اللحظة ـ3){إيىَل َأوح

 (.1( :)رد اهلل التوارث إىل الرحم دون عقد األخوة()0)وزية ابن قيم اجل

حينها جلديرة باالعتبار ؛ ألن املؤمنني أصبح  يفحدثت  التيوعىل كل فإن األخوة   

بعضهم أولياء بعض ، كل منهم حيب أخاه كحبه لنفسه وينارصه وجياهد من أجله ويؤثره عىل 

ء كان ماال أو أهال أو عشرية أو ولد ؛ حتى اشتد كل حمبوب ـ سوى اهلل تعاىل ورسوله ـ ، سوا

توادهم  يفمثل املؤمنني  ]وصفهم:  يفكياهنم فكانوا كام قال الرسول ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ 

( 4)[وترامحهم كمثل اجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى 

( وليس 1)شد بعضه بعضا  ثم شبك بني أصابعه[ن ياملؤمن للمؤمن كالبنيا ]وكام قال أيضا : 

مح َواَل جَييُدوَن يفي   }مما وصفهم اهلل تعاىل به ؛حيث قال عنهم: هنالك أبلغ بُّوَن َمنح َهاَجَر إيَليحهي
 حُيي

يمح َخَصاَصٌة َوَمنح  مح َوَلوح َكاَن هبي هي
ُفسي ُروَن َعىَل َأنح

ثي َّا ُأوُتوا َوُيؤح
مح َحاَجًة ممي

هي هي ُصُدوري سي ُيوَق ُشحَّ َنفح

ليُحونَ   (.1){َفُأوَلئيَك ُهُم املحُفح

هناية احلديث عن هذا اجلانب أن أقرر: أن املجتمع اإلسالمي وقتئذ قد  يفويمكن   

ة كان يسودها احلب والتفاين ؛ وهبذه املؤاخاة اإليامني التيأصبحت له قوائم بسبب هذه األخوة 

 صور مل توجد إال فيه فقط ؛ ومل يعرف التاريخ البرشىوجد التكافل االجتامعي ، وبرزت فيه 

 كله حادثا مجاعيا كحادث استقبال األنصار إلخواهنم املهاجرين .

 

                                                           

 .1آلية /ـ سورة األحزاب ا3

هـ كان 013سنة  يفهـ ـ وتو193أبو عبد اهلل ابن قيم اجلوزية ولدسنة الزرعيـ هو: شمس الدين حممد بن أبى بكر أيوب 0

 .101ص/3تلميذا البن تيمية وله مصنفات كثرية منها زاد املعاد ومدارج السالكني وهداية احليارى . راجع دائرة املعارف ج

 م.3994هـ ـ 3431.الكويت  00.مؤسسة الرسالة ط 11ص/1بادجـزاد املعاد يف هدي خري الع1

 .0111ح رقم/ 3999/ 4ـ صحيح مسلم ،كتاب الرب ج4

 .1201رقم/ 440ص/  32ـ صحيح البخارى ، كتاب األدب ج1

 .9ـ سورة احلرش اآلية/1
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 : املدني العهد يفصور الرباء 

(؛حيث أصبحت البيئة خمتلفة 3)املكيالعهد  يفعنه  املدينالعهد  يفاختلفت صور الرباء   

رة ؛ ومن العداء إىل األلفة ، ومن البغض إىل املحبة مجيع اجلوانب؛ فمن القلة إىل الكث يف

واملواساة؛ ثم  املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار ؛ وأخريا قيام الدولة اإلسالمية ، وما بني 

اهلجرة النبوية إىل قيام الدولة هنالك أحداث هامة هلا عالقة وطيدة  بموضوع الوالء والرباء 

ه كتبها الرسول ـ صىل اهلل علي التياألحداث تلك الوثيقة  البد من اإلشارة إليها ؛ ومن هذه

وسلم ـ وحدد فيها احلقوق والواجبات سواء بني املسلمني واملسلمني ، أو بني املسلمني 

 وغريهم من أصحاب امللل األخرى.

هلا عالقة بموضوعنا  حيث  التيولذا سأنتخب من هذه الوثيقة  بعض الفقرات    

اهلل عليه وسلم ـ بقوله : ]بسم اهلل الرمحن الرحيم  هذا كتاب من حممد بدأها الرسول ـ صىل 

النبى ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ بني املؤمنني واملسلمني من قريش ويثرب ، ومن تبعهم فلحق 

هبم ... ؛ أهنم أمة واحدة من دون الناس ..... وأن املؤمنني املتقني عىل من بغى منهم أو ابتغى 

ـ ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بني املؤمنني ، وأن أيدُّيم عليه مجيعا ؛  دسيعة ـ أى عظيمة

كافر ، وال ينرص كافرا عىل مؤمن ، وأن ذمة  يفولو كان ولد أحدهم ، وال يقتل مؤمن مؤمنا 

اهلل واحدة ، جيري عليهم أدناهم ، وأن املؤمنني بعضهم مواىل بعض من دون الناس ، وأنه من 

له النرص واألسوة غري مظلومني وال متنارصين عليهم  ..... وإنه ال حيل  تبعنا من ُّيود فإن

نه من نرصه وإ ،يوم اآلخر أن ينرص حمدثا أو يؤيههذه الصحيفة وآمن باهلل وال يفملؤمن أقر بام 

أو آواه فإن عليه لعنة اهلل وغضبه يوم القيامة ، وال يؤخذ منه رصف وال عدل ، وإنكم مهام 

فإن مرده إىل اهلل عز وجل وإىل حممد ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ وإن اليهود  َشء اختلفتم فيه من

                                                           

ه ا ذكرهم اهلل ـ تعاىل ـ بالعهد املكى؛ لقلة عددهم وخوفهم من أن يتخطفهم الناس وهذا م يفـ كان الصحابة  مستضعفني 3

ضي خَتَاُفوَن أَنح َيتََخطََّفُكُم النَّاُس َفآَواُكمح َوَأيََّدكُ  }حيث قال ممتنا عليهم:  األرح
َعُفوَن يفي تَضح يٌل ُمسح

ُكُروا إيذح َأنحتُمح َقلي هي مح َواذح ي  بينرَصح

ُكُرونَ   َلَعلَُّكمح َتشح
َن الطَّي بَاتي

ـ 01اآلية/ سورة األنفال {َوَرَزَقُكمح مي ى التلفظ بالترب يف. ومن ثم انحرص براؤهم ـ كام رأينا سابقا 

 وهجر الكفار واملرشكني هجرا مجيال فقط.
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 (.3ينفقون مع املؤمنني ما داموا حماربني[)

ب أن يقوم جي التيصورة حقيقية للقواعد العامة  رأيي يفرسمت  التيالوثيقة  هيهذه 

 ؟. اىل من ؟ ونعادى منعليها معتقد الوالء والرباء ؛ بمعنى أهنا جتيب عىل سؤال فحواه : نو

من  حيث أن املواالة منوطة بصنفني السؤال؛ثنايا هذه الوثيقة اإلجابة عىل ذلك  فيف  

 الناس:

يه مواالة كل مؤمن عىل وجه األرض ؛ لقول الرسول ـ صىل اهلل عل األول:الصنف 

 وسلم ـ :]وأن املؤمنني بعضهم  مواىل بعض دون الناس[.

الدولة  كنف يفإنسان مل يعتنق اإلسالم ورىض أن يعيش مواالة كل  الصنف الثاين:

قة: ] وأنه عجز الوثي يفاإلسالمية ؛ طاملا أنه غري ظامل ؛لقول الرسول ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ 

 من تبعنا من ُّيود فإن له النرص واألسوة غري مظلومني وال متنارصين عليهم[.

واالة ؛ وهو الصنف الذى كان يتربأ أما ماعدا هذين الصنفني فيعترب خارج دائرة امل  

 منه الرسول ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ وأصحابه الكرام.

وهذه األقسام السابقة هى ما أشار إليها  ابن قيم اجلوزية ؛ حينام قسم الناس إىل ثالثة  

 أقسام فقال: ) ملا قدم النبي ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ املدينة صار الكفار معه ثالثة أقسام :

ــ قسم صاحلهم ووادعهم عىل أن ال حياربوه وال يظاهروا عليه وال يوالوا عليه عدوه 

 وهم عىل كفرهم .

 ــ وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة.

ــ وقسم تركوه ، فلم يصاحلوه ومل حياربوه ؛ بل انتظروا ما يؤول إليه أمره وأمر أعدائه 

اطن  ومنهم من من كان حيب ظهور عدوه الب يف؛ثم من هؤالء من كان حيب ظهوره وانتصاره 

 عليه وانتصارهم .

                                                           

 3421ص/1.مرجع سابق؛ وقارن ابن قيم اجلوزية أحكام أهل الذمة ج349ـ 341ص/ 0ـ ابن هشام السرية النبوية ج3

؛ و قارن ابن كثري،  3990  - 3431. النارش دار ابن حزم ، الدمام:   حتقيق : يوسف أمحد البكري وشاكر توفيق الطبعة األوىل

 .103ص0السرية النبوية ج
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الباطن ليأمن الفريقني  وهؤالء هم  يفالظاهر وهو مع عدوه  يفومنهم من دخل 

 املنافقون.

ويشريابن قيم اجلوزية إىل أن الرسول ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ عامل كل  طائفة من هذه  

وهلذا كان لكل صنف من هؤالء صورة من صور  ( ؛3الطوائف بام أمره به ربه تبارك وتعاىل)

 الرباء ؛ يمكن أن نعرضها عىل النحو التايل:

  :سبيل اهلل يفأوال: إعالن  اجلهاد 

عاىل ، سبيل اهلل ت يفالعهد املدين هو إعالن اجلهاد  يفلعل أبرز صورة من صور الرباء 

هلل يأيت عىل رأسها: أن ُيعبد ااإلسالم ما فرض إال ألهداف نبيلة ومقاصد سامية ؛  يفواجلهاد 

احلاكمة ، وأن  تسود احلرية بني الناس ، وينتقل الناس  هيتعاىل وحده ، وأن تكون رشيعته 

 ؛ األرض من ظلم الظاملني يفمن عبادة العباد إىل عبادة رب العباد ، وإنقاذ املستضعفني 

ا معهم أبرمه التيواثيق اليهود والنصارى والكفار واملرشكني ـ العهود وامل أيولنقضهم ـ 

 الرسول صىل اهلل عليه وسلم ؛تلك كانت األهداف من مرشوعية القتال بإجياز.

كثرية سنعرضها تباعا من خالل احلديث بالتفصيل عن  فهيأما األدلة عىل ذلك   

َض اجلهاد وذلك فيام يىل: التياألهداف الرئيسية   من أجلها ُفري

يَن ُيَقاَتُلوَن  }عدوان الظامل ؛ لقوله تعاىل :  اجلهاد من أجل رد اهلدف األول : ُأذيَن ليلَّذي

يرٌ  مح َلَقدي
هي ي ُمح ُظليُموا َوإينَّ اهللََّ َعىَل َنرصح أن املسلمني )( : 1( واملعنى كام يقول الزخمرشى)0){بيَأهنَّ

 (.4) (أذن هلم يف القتال  فحذف املأذون فيه لداللة يقاتلون عليه

                                                           

 . 334ص/1ـ راجع زاد املعاد ج3

 .19ـ سورة احلج اآلية /0

 وبياين ولغويبن عمر بن حممد اخلوارزمى الزخمرشى )أبو القاسم جار اهلل( مفرس وحمدث ومتكلم ونحوى  ـ هو حممود1

م ، ولد بزخمرش ؛ وهى قرية من قرى خوارزم ، قدم بغداد وسمع احلديث وتفقه ، ورحل إىل مكة فجاورها ؛ وأديب وناظ

اف عن غريب احلديث والكش يفولذلك سمى بجار اهلل، له تصانيف كثرية منها : ربيع األبرار ونصوص األخبار ، والفائق 

 .310ـ311ص/30عمر رضا كحالة  معجم املؤلفني ج هـ . راجع111عام  يفهـ ـ وتو410حقائق التنزيل ، ولد عام 

 .091ص/ 1وجوه التأويل ج يفـ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل 4
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أن املرشكني بمكة كانوا يؤذون الصحابة أذى شديداً وكانوا  زى :ويضيف اإلمام الرا  

يأتون الرسول اهلل ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ  ما بني مرضوب ومشجوج يتظلمون إليه فيقول هلم 

: اصربوا فإين مل أؤمر بقتال ، حتى هاجر ؛  فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية ، وهي أول آية أذن فيها 

 (.3عنه يف نيف وسبعني آية)بالقتال بعد ما هنى 

َوَما }من ظلم الظاملني؛ لقوله تعاىل :  األرض يفإنقاذ املستضعفني  : الثانيــ اهلدف 2

يَن َيُقولُ  ذي َداني الَّ لح وي  َوالح
ي
َجالي َوالن َساء َن الر 

نَي مي َعفي َتضح  َسبييلي اهللَّي َواملحُسح
نَا َلُكمح اَل ُتَقاتيُلوَن يفي وَن َربَّ

جح  ري ريً َأخح نح َلُدنحَك َنصي
َعلح َلنَا مي يًّا َواجح

َك َولي نح َلُدنح
َعلح َلنَا مي ُلَها َواجح ي َأهح

املي َيةي الظَّ َقرح  الح
هي نح َهذي

 (.0){انَا مي

معنى هذه اآلية :أن اهلل تعاىل يتحدث عن هؤالء الذين قد  يف( 1يقول اإلمام الطربى)  

لقهر هلم وآذوهم ونالوهم بالعذاب واملكاره أسلموا بمكة ) فغلبتهم عشائرهم عىل أنفسهم با

يف أبداهنم ؛ ليفتنوهم عن دينهم، فحضَّ اهلل املؤمنني عىل استنقاذهم من أيدي من قد غلبهم 

عىل أنفسهم من الكفار فقال هلم:وما شأنكم ال تقاتلون يف سبيل اهلل عن مستضعفي أهل 

هم عن ديندينكم وملتكم الذين قد استضعفهم الكفار فاستذلوهم اب هم من تغاء فتنتهم وصد 

الرجال والنساء والصبيان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظامل أهلها ، يعني بذلك 

م بأن ينجيهم من  أن هؤالء املستضعفني من الرجال والنساء والولدان يقولون يف دعائهم رهبَّ

 (.4هذه القرية الظامل أهلها()فتنة من قد استضعفهم من املرشكني: يا ربنا أخرجنا من 

 ملا أنه تعاىل تفسريه لذات اآلية إىل أمر هام مفاده: يفومن جانبه أشار اإلمام الرازى   

                                                           

 .301ص/ 33ـ التفسري الكبري ج3

 .01ـ سورة النساء اآلية /0

(،عامل هـ 132 - هـ 004م( )901-م 111ـ هو : حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب الشهري باإلمام أبو جعفر الطربي )1

صنيًفا. إمام املؤرخني تأليًفا وت اإلسالم، صاحب أكرب كتابني يف التفسري والتاريخ. يعترب أكرب علامء  وفقيه ومفرس مؤرخجليل، 

 -األعالم .؛ وقارن خري الدين الزركيل 030الصفحة  - 0ج  - -الوايف بالوفيات واملفرسين اإلمام الطربي. راجع الصفدي 

 .19الصفحة  - 1ج  -

 0222 -هـ  3402حتقيق: أمحد حممد شاكر الطبعة : األوىل مؤسسة الرسالة  141ـص/1ـ جامع البيان يف تأويل القرآن ج4

 م.

http://ar.wikipedia.org/wiki/838
http://ar.wikipedia.org/wiki/923
http://ar.wikipedia.org/wiki/224_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/310_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/3565_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AF%D9%8A-%D8%AC-%D9%A2/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_208#top
http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/3401_الأعلام-خير-الدين-الزركلي-ج-٦/الصفحة_68
http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/3401_الأعلام-خير-الدين-الزركلي-ج-٦/الصفحة_68
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أوجب اجلهاد بني أنه ال عربة بصورة اجلهاد؛ بل العربة بالقصد والداعي ، فاملؤمنون يقاتلون 

 (. 3سبيل الطاغوت )لغرض نرصة دين اهلل وإعالء كلمته ، والكافرون يقاتلون يف 

واثيق العهود وامل القتال من أجل نقض :ـ اهلدف الثالث من أهداف وجوب اجلهاد3

اَمهَنُ  }؛ ولذا يقول اهلل تعاىل :  أبرمها املسلمون مع أعدائهم التي ًما َنَكُثوا َأيح ُلوَن َقوح
مح أاَل ُتَقاتي

 َوُهمح َبَدُءوُكمح َأوَّ 
ُسولي َراجي الرَّ وا بيإيخح ُه إينح ُكنحُتمح َومَهُّ َشوح هَنُمح َفاهللَُّ َأَحقُّ َأنح خَتح ٍة َأخَتحَشوح َل َمرَّ

نينيَ  مي  (.0){ُمؤح

يقول الطربى: أن هذه اآلية حتث املؤمنني عىل  جهاد أعدائهم من املرشكني الذين   

( تفسريه:أن  يف( وهو عهد احلديبية وحيكى ابن عاشور 1نقضوا العهد الذى ُأبرم معهم 

  أعانوا بني بكر عىل خزاعة وكانت خزاعة من جانب عهد املسلمني .املرشكني

وأّما مّههم بإخراج الرسول فظاهره أّنه همٌّ حصل مع نكث أيامهنم ، وأن املراد إخراج 

الرسول من املدينة ، أي نفيه عنها ؛ ألن إخراجه من مّكة أمر قد مىض منذ سنني ، وألّن إجلاءه 

اإلخراج عليه ، فالظاهر أّن مّههم هذا أضمروه يف أنفسهم ، وعلمه  إىل القتال ال يعرف إطالق

 (4اهلل تعاىل ونّبه املسلمني إليه)

 تعقيب

من أجلها فرض اهلل تعاىل اجلهاد عىل الرسول وأصحابه  التيتلك كانت أهم األسباب   

املرشكني؛ ار وعىل أساسها أيضا كان براؤه صىل اهلل عليه وسلم وأصحابه من الكف والتيالكرام ؛ 

 زمن من األزمنة وجب أي يفمكان عىل األرض و أي يفإذا ما حتققت  التيوهى نفسها األسباب 

 يف( 1ذكره اإلمام النيسابوري) عىل املسلمني أن يعلنوا الرباء من الكفار واملرشكني ؛ وما أروع ما

                                                           

 .011ص/1ـ التفسري الكبريج3

 .31ـ سورة التوبة اآلية /0

 .311ص/ 34ـ جامع البيان يف تأويل القرآن ج1

 . بدون .الدار التونسية للنرش بدون.011ص/ 1رير والتنوير. مالتح ـ راجع تفسري4

ن مدينة قم ، أما نشأته وموطنه فكا يفـهو: احلسن بن حممد بن احلسني القمى ، وشهرته : نظام النيسابورى األعرج، ولد 1

بعد عام  يفأن يكون قد تو خراسان، ولد بعد عام مخسني وستامئة من اهلجرة بقليل ، أما عن وفاته فمن املرجح يفبنيسابور  
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ج الرسول والبدء للقتال )أن من كان يف مثل صفاهتم من نكث العهد ، وإخرا :هذا الصدد حينام قال

 (.3)ك مقاتلته وأن يوبخ من فرط فيها(؛ حقيق بأن ال ترت

 :ثانيا :  منع النكاح باملشركات واملشركني

الرشيعة اإلسالمية منع املسلمني واملسلامت من نكاح املرشكني  يفمن أهم صور الرباء 

مي وَ  }واملرشكات ؛ واألدلة عىل ذلك كثرية ؛منها قوله تعاىل :   َحتَّى ُيؤح
َكاتي ي نَّ اَل َتنحكيُحوا املحُرشح

نُوا َوَلَعبح 
مي نَي َحتَّى ُيؤح

كي ي َجَبتحُكمح َواَل ُتنحكيُحوا املحُرشح َكٍة َوَلوح َأعح ي نح ُمرشح
ٌ مي نٌَة َخريح

مي ٌن دٌ َوأَلََمٌة ُمؤح مي  ُمؤح

ُعوَن إيىَل النَّ  َك َيدح
َجَبُكمح ُأوَلئي ٍك َوَلوح َأعح ي نح ُمرشح

ٌ مي ُ َخريح  َوُيَبني 
نيهي َرةي بيإيذح في َنَّةي َواملحَغح ُعو إيىَل اجلح  َواهللَُّ َيدح

 اري

ُرونَ  ُهمح َيَتَذكَّ  (. 0){َآَياتيهي ليلنَّاسي َلَعلَّ

يقول ابن كثري : هذا حتريم من اهلل عّز وجل عىل املؤمنني أن يتزّوجوا املرشكات من   

ه يدخل فيها كل مرشكة من كتابية ووثنية ؛ فقد عبدة األوثان ، ثم إن كان عموُمها مراًدا وأنَّ 

َن  }(: 1َخص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله) َصنَاُت مي  َواملحُحح
نَاتي مي َن املحُؤح

َصنَاُت مي َواملحُحح

نَي وَ  َ ُمَسافيحي نَي َغريح
ني ُكمح إيَذا آَتيحُتُموُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ حُمحصي

نح َقبحلي
يَن ُأوُتوا الحكيَتاَب مي ذي ي ال ُمتَّ الَّ ذي خي

َدان   (.4){َأخح

وقد ذكر الطربى ـ بعد حكايته اإلمجاع عىل إباحة تزويج الكتابيات: أن عمر بن   

( ؛لئال يزهد الناس يف املسلامت وحيدث الطربى بسنده  عن الصلت 1اخلطاب قد كره  ذلك)

إليه: أتزعم  ببن هبرام عن شقيق قال: تزوج حذيفة ُّيودية، فكتب إليه عمر: َخل سبيلها، فكت

                                                           

عىل رأسها تفسريه املسمى غرائب القرآن ورغائب الفرقان. راجع عمر رضا كحالة ،  يأيتثالثني وسبعامئة، له مؤلفات كثرية 

، 32: 0النبوات من خالل تفسريه ،ص/  يفوما بعدها؛ وقارن للباحث آراء اإلمام النيسابورى  02ص/30معجم املؤلفني ج

 م.3990خمطوط بكلية أصول الدين بالقاهرة سنة رسالة ماجستري

 م.3911.حتقيق إبراهيم عطوه ط أوىل مطبعة احللبى 330ص/ 4ـ غرائب القرآن ورغائب الفرقان م3

 .003ـ سورة البقرة اآلية/0

 .110ص/3ـ تفسري القرآن العظيم ج1

 .1ـ سورة املائدة اآلية /4

ائل الشائكة التى حرر القول فيها كثري من العلامء ومنهم اإلمام الرارزى راجع له ـ إن مسألة زواج املسلم من الكتابية من املس1

 . 094ـ093ص/1التفسري الكبريم
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أهنا حرام فأَخيل سبيلها؟ فقال: ال أزعم أهنا حرام، ولكني أخاف أن تعاطوا املومسات 

 (.3منهن()

واحلكم السابق ينطبق أيضا عىل النساء املرشكات الاليت بينهن وبني املسلمني عقد   

َوالَ  }(؛ ولذا وجب فسخه بدليل قوله تعاىل : 0نكاح قبل نزول اآلية موضع االستشهاد )

ُكواح بيعيَصمي الكوافر  حسي رأى العلامء هو هني املؤمنني عن املقام عىل  يف(؛ومن ثم فإن املراد 1){مُت

( الذى استدل بام 1( ومنهم اإلمام القرطبي)4نكاح املرشكات ؛ وهذا ما أكده مجع من العلامء)

عد نزول مرشكتني ب طلق  امرأتني كانتا له بمكة فعله عمر بن اخلطاب ـ رىض اهلل عنه ـ حيث

َجَبتحُكمح  }قوله تعاىل:  َكٍة َوَلوح َأعح ي نح ُمرشح
ٌ مي نٌَة َخريح

مي نَّ َوأَلََمٌة ُمؤح
مي  َحتَّى ُيؤح

َكاتي ي َواَل َتنحكيُحوا املحُرشح

َجَبكُ  ٍك َوَلوح َأعح ي نح ُمرشح
ٌ مي ٌن َخريح

مي نُوا َوَلَعبحٌد ُمؤح
مي نَي َحتَّى ُيؤح

كي ي عُ َواَل ُتنحكيُحوا املحُرشح َك َيدح
وَن إيىَل مح ُأوَلئي

رُ  ُهمح َيَتَذكَّ ُ َآَياتيهي ليلنَّاسي َلَعلَّ  َوُيَبني 
نيهي َرةي بيإيذح في َنَّةي َواملحَغح ُعو إيىَل اجلح  َواهللَُّ َيدح

 (.0(.)1){ونَ النَّاري

نساء بمعنى أن ال؛ كام أشار العلامء إىل أن ما ينطبق عىل الرجال ينطبق عىل النساء  

يَن َآَمنُوا إيَذا َج }بدليل قوله تعاىل: حمرمات عىل املرشكني والكفار؛ املسلامت ذي َا الَّ اَءُكُم يا َأُّيُّ

                                                           

 (.4/111ـ راجع تفسري الطربي )3

 من سورة البقرة. 003ـ وهى اآلية رقم /0

 .32ـ سورة املمتحنة جزء من اآلية 1

؛  وقارن البيضاوى تفسري أنوار التنزيل وأِسار التأويل 322ص/01تأويل القرآن  ج يفـ راجع الطربى ، جامع البيان 4

 هـ.3431بريوت  العريب. حتقيق حممد عبدالرمحن املرعشىل ط أوىل دار إحياء الرتاث 019ص/1ج

ح األنصاري  ـ هو:1 قرن السادس ولد يف أواخر ال األندليس القرطبي،اخلزرجي اإلمام أبو عبداهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن َفرح

دين فانتقل ]ه111وظلَّ يعيش هبا حتى سقطت يف أيدي الفرنجة سنة  اهلجري تقريبًا، نشأ يف قرطبة باألندلس، يف عرص املوح 

عدًدا من  -محه اهلل ر -مل يكن متعصبا ملذهبه ، ترك لنا القرطبي منها إىل مرص واستقرَّ هبا حتى وافته املنيَّة، كان مالكيا ولكنه 

وروى عنه  ،اجلامع ألحكام القرآن، التذكار، يف أفضل األذكار  والتذكرة، بأحوال املوتى وأمور اآلخرة املصنَّفات املفيدة منها

 09السيوطي ،طبقات املفرسين؛ ص: راجع   ودفن هبا. هـ(103) بصعيد مرص عام يف، تو باإلجازة ولده شهاب الدين أمحد

 .412/  0التفسري واملفرسون  ؛ وقارن الذهبى،030/ 1؛ وقارن األعالم؛ للزركيل ج

 .003ـ سورة البقرة اآلية/1

.ط أوىل حتقيق امحد الربدوينى وإبراهيم أطفيش . دار الكتب املرصية. 11ص/31اجلامع ألحكام القرآن،ج ـ راجع تفسري0

 القاهرة بدون.

http://www.alukah.net/authors/view/home/7824/
http://www.alukah.net/authors/view/home/7824/
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نَاٍت َفاَل َترح 
مي ُتُموُهنَّ ُمؤح مح

ينَّ َفإينح َعلي
َلُم بيإيياَمهني نُوُهنَّ اهللَُّ َأعح

َتحي َراٍت َفامح
نَاُت ُمَهاجي مي ُعوُهنَّ املحُؤح

 إيىَل جي

اري اَل ُهنَّ  ُكفَّ لُّوَن هَلُنَّ  الح
لٌّ هَلُمح َواَل ُهمح حَيي

لٌّ  }يقول ابن كثري: أن قوله تعاىل:( 3) {حي اَل ُهنَّ حي

لُّوَن هَلُنَّ 
هي التي َحّرَمت املسلامت عىل املرشكني وقد كان جائًزا يف ابتداء  {هَلُمح َواَل ُهمح حَيي

 (.0اإلسالم أن يتزوج املرشك املؤمنة()

 دوا اهلل ورسوله:اقارب الينن حاثالثا: الرباء من األ

مكة  كانوا مأمورين بصلة أقارهبم ؛ برغم العذاب الذى  يفمن املعلوم أن املسلمني 

ت مكة ، حيث جاء يفاملدينة اختلف عنه  يفكان يصيبهم من هؤالء األقارب ،إال أن الوضع 

ىل ورسوله حادوا اهلل تعا املفاضلة التامة بني املؤمن وأقربائه ـ من الكفار أو املرشكني ـ الذين

نُونَ   }هذا الصدد ؛ منها قوله تعاىل :  يف؛ وأنزل اهلل تعاىل  آيات كثرية  مي ًما ُيؤح  بياهللَّي اَل جَتيُد َقوح

وَ  نَاَءُهمح َأوح إيخح وَن َمنح َحادَّ اهللََّ َوَرُسوَلُه َوَلوح َكاُنوا َآَباَءُهمح َأوح َأبح ري ُيَوادُّ
َخي مي اآلح َيوح رَيهَتُمح َوالح

 اهَنُمح َأوح َعشي

 َ تيَها األح نح حَتح
ي مي ري ُلُهمح َجنَّاٍت جَتح

خي نحُه َوُيدح
َدُهمح بيُروٍح مي ياَمَن َوَأيَّ ي يُم اإلح  ُقُلوهبي

َاُر ُأوَلئيَك َكَتَب يفي هنح

ُب اهللَّي َأاَل إينَّ  زح
َ اهللَُّ َعنحُهمح َوَرُضوا َعنحُه ُأوَلئيَك حي

يَن فييَها َريضي ليُحونَ َخاليدي َب اهللَّي ُهُم املحُفح زح
 (.1){حي

( : )نزلت هذه اآلية يف أيب عبيدة بن اجلراح ؛ قتل أباه عبد اهلل بن 4يقول الواحدى)  

اجلراح يوم أحد ، ويف أيب بكر دعا ابنه يوم بدر إىل الرباز... ويف مصعب بن عمري قتل أخاه 

 هشام بن املغرية يوم بدر، ويف عيل عبيد بن عمري يوم أحد ، ويف عمر قتل خاله العاص بن

                                                           

 .32سورة املمتحنة اآلية/ـ 3

 . 91ص/1القرآن العظيم ج تفسري 0

 .00ـ سورة املجادلة اآلية/1

أصله من ساوه، ومن أوالد 468ـ هو: أبو احلسن عيل بن أمحد بن حمّمد الواحدي النيسابوري الشافعي، تويّف  سنة 4

صاحب التفسري، وإمام علامء التأويل. لزم األُستاذ  وصفه الذهبي بـ: اإلمام العالّمة،(تويف بنيسابور يف مجادى اآلخرة،.التجار

أبى إسحاق الثعلبي وأكثر عنه وكان طويل الباع يف العربية واللغات، تصّدر للتدريس مّدًة وعظم شأنه. صنف التفاسري الثالثة 

وكان  . وان املتنبيح دي: البسيط ، و الوسيط ، و الوجيز ،وأيضا كتاب أسباب النزول، وكتاب التحبري يف األسامء احلسنيو رش

 ، وكتاب اإلغراب يف اإلعراب ، وكتاب "املغازي"، وكتاب  "الدعوات"طويل الباع يف العربية واللغات . وله أيضا : كتاب 

،وقارن  طبقات 121:  1وقارن وفيات األعيان  010:  30راجع معجم األدباء . نفي التحريف عن القرآن الرشيف"

 .334:  30، وقارن البداية والنهاية 042:  1الشافعية ـ للسبكي ـ 
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( ؛ وذلك قوله )َوَلو كانوا 3ومحزة قتلوا عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة يوم بدر)

 (.0َءاباَءُهم َأو َأبناَءُهم َأو إيخواهَنُم َأو َعشرَيهُتُم()

 عليه وهذا ما أكده ابن كثري قائال: )ومن هذا القبيل حني استشار رسول اهلل صىل اهلل  

وسلم املسلمني يف أسارى بدر، فأشار الصديق بأن يفادوا فيكون ما يؤخذ منهم قوة 

للمسلمني، وهم بنو العم والعشرية، ولعل اهلل أن ُّيدُّيم. وقال عمر: ال أرى ما رأى يا رسول 

فأقتله، ومتكن علًيا من عقيل، ومتكن فالًنا من فالن  -قريب لعمر -اهلل، هل متكني من فالن

ُأوَلئيَك  }علم اهلل أنه ليست  يف قلوبنا هوادة للمرشكني... وهلذا وصفهم اهلل تعاىل بقوله: لي

نحُه  َدُهمح بيُروٍح مي يُم اإلياَمَن َوَأيَّ  ُقُلوهبي
( أي: من اتصف بأنه ال يواد من حاد اهلل ورسوله 1){َكَتَب يفي

به أي كتب له السعادة وقررها يف قل ولو كان أباه أو أخاه، فهذا ممن كتب اهلل يف قلبه اإليامن،

 (.4وزين اإليامن يف بصريته()

ولكن كيف نوفق بني اآلية السابقة وبني أمر اهلل تعاىل بأن يصاحب االبن أباه وأمه   

نًا َعىَل َوهح  }حتى ولوكانا كافرين ؛ حيث قال تعاىل : ُه َوهح  مَحََلتحُه ُأمُّ
هي َديح
نحَساَن بيَوالي ي يحنَا اإلح  نٍ َوَوصَّ

َك يبي َما  ي رُي* َوإينح َجاَهَداَك َعىَل َأنح ُترشح َك إييَلَّ املحَصي َديح
ُكرح يلي َوليَوالي  اشح

ي َأني  َعاَمنيح
يحَس لَ َوفيَصاُلُه يفي

بيعح َسبييَل َمنح َأَناَب إييَلَّ ُثمَّ  ُروًفا َواتَّ َيا َمعح نح  الدُّ
بحُهاَم يفي

ُهاَم َوَصاحي عح
لحٌم َفاَل ُتطي ُعُكمح إي  َلَك بيهي عي

جي يَلَّ َمرح

َمُلونَ   (.1){َفُأَنب ُئُكمح بياَم ُكنحُتمح َتعح

ة سورة املجادل يف التي؛ ألن آية الرباء  أقول : ليس هنالك تعارضا بني هذه وتلك 

هذا  يفمكان واحد ؛ فإن املسلم  يفتتحدث عن اآلباء واألبناء واألقارب الذين مجعتهم احلرب 

 ولذا قتل أبو عبيدة بن اجلراح أباه عبد اهلل بن ؛ رب بأحد من أقاربهاملوطن الجيب عليه أن ي

                                                           

 . بدون ط مكتبة اجلمهورية العربية.مرص بدون ت.132ـ أسباب النزول وهبامشه الناسخ واملنسوخ ص/3

 .00ـ سورة املجادلة جزء من اآلية/0

 .00ـ سورة املجادلة: جزء من اآلية 1

 .14ص/1ـ تفسري القرآن العظيم ج4

 .31ـ 34ـ سورة لقامن اآليتان/1
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عدم إعالن احلرب وإبرام معاهدات  يفاجلراح يوم أحد، وهم أبو بكر بقتل ابنه ،وهكذا؛ أما 

الصلح بني املسلمني والكفار؛ فيجب عىل املسلم أن يرب بأبيه وأمه رشيطة عدم املساس 

: أن سعد كثريولذا يقول ابن يتان السابقتان من سورة لقامن ؛ آلبالعقيدة ؛ وهذا ما وضحته ا

ٌم َفال  }بن مالك قال: أنزلت يفَّ هذه اآلية:  لح َك يبي َما َليحَس َلَك بيهي عي ي َوإينح َجاَهَداَك َعىل َأنح ُترشح

ُهاَم  عح
 قد ( ، وقال: كنت رجال بًرا بأمي، فلام أسلمت قالت: يا سعد، ما هذا الذي أراك3){ُتطي

أحدثت؟ َلَتَدَعّن دينك هذا أو ال آكل وال أرشب حتى أموت َفُتَعريَّ يب، فيقال: )يا قاتل أمه(. 

فقلت: ال تفعيل يا أَمه، فإين ال أدع ديني هذا ليشء. فمكثتح يوًما وليلة مل تأكل فأصبحت قد 

لك أيت ذجهدت، فمكثتح يوًما آخر وليلة أخرى ال تأكل، فأصبحتح قد اشتد جهدها، فلام ر

ًسا ما تركت ديني هذا  سا َنفح قلت: يا أمه!! تعلمني واهلل لو كانت لكي مائة نفس فَخرجت َنفح

()  (.0ليشء، فإن شئت فكيل وإن شئت ال تأكيل. فأكلتح

متح عيلَّ ُأّمي ، وهي ُمرشكة يف    
وعن أسامء بنت أيب بكر ريض اهلل عنهام ، قالت : َقدي

تَ  َتيحُت رسوَل اهلل ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ فقلُت : يا رسول اهلل!!  عهد قريش إذح عاهدهم ، فاسح فح

ك[)  ُأمَّ
يلي ُل ُأمي ؟ قال : صي  (. 1قدمت عيّل ُأّمي وهي راغبة ، أفَأصي

حالة احلرب  بصهر أو أهل أو قرابة أو  يف: أنه ال عربة  وبناء عىل ما سبق يمكن القول

العقيدة؛ إذ البد من إظهار الرباءة من كل من ؛حني تقف هذه الوشائج أمام  جنس أو عصبة

يَن َآَمُنوا اَل  }سورة التوبة حينام قال : يفيقف ضدها ،وهذا ما بينه اهلل تعاىل  ذي ُذوا يا أُّيا الَّ  َتتَّخي

ُمح مي   َوَمنح َيَتَوهلَّ
ياَمني ي َر َعىَل اإلح ُكفح َتَحبُّوا الح  اسح

ليَياَء إيني َواَنُكمح َأوح امليُوَن نحُكمح َفُأوَلئيَك ُهُم الظَّ َآَباَءُكمح َوإيخح

ُتُموَها وَ  فح رَتَ َواٌل اقح رَيُتُكمح َوَأمح
َواُجُكمح َوَعشي َواُنُكمح َوَأزح نَاُؤُكمح َوإيخح َ * ُقلح إينح َكاَن َآَباُؤُكمح َوَأبح اَرٌة جتي

َن اهللَّي وَ  هَنَا َأَحبَّ إيَليحُكمح مي َضوح ُن َترح
َن َكَساَدَها َوَمَساكي بَُّصواخَتحَشوح  َفرَتَ

َهاٍد يفي َسبييليهي َحتَّى  َرُسوليهي َوجي

                                                           

 .31ـ سورة لقامن اآلية/3

 110ص/ 1ـ  تفسري ابن كثريج0

باب صلة املرأة وهلا زوج  يف( كام أخرجه  0102)رقم 193ص/9ـ أخرجه البخاري، باب اهلدية للمرشكني ج1

 (.1114رقم) 0012ص/1ج
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نيَ  قي َفاسي َم الح َقوح ي الح
 َواهللَُّ اَل َُّيحدي

هي ري َ اهللَُّ بيَأمح
 (. 3){َيأحيتي

ويصور اإلمام الرازى لنا موقف بعض املؤمنني بعد نزول األمر بالتربى فيقول: )أن   

يمكن الرباءة منهم بالكلية؟ وأن هذه الرباءة توجب مجاعة من املؤمنني قالوا يا رسول اهلل  كيف 

انقطاعنا عن آبائنا وإخواننا وعشريتنا ،وذهاب جتارتنا ، وهالك أموالنا ، وخراب ديارنا 

وإبقاءنا ضائعني؟ فبني تعاىل أنه جيب حتمل مجيع هذه املضار الدنيوية ليبقى الدين سلياًم ، 

نيوية عندكم أوىل من طاعة اهلل وطاعة رسوله ومن وذكر أنه إن كانت رعاية هذه املصالح الد

املجاهدة يف سبيل اهلل ، فرتبصوا بام حتبون حتى يأيت اهلل بأمره ؛ أي بعقوبة عاجلة أو آجلة ، 

واملقصود منه الوعيد ...( إىل أن قال الرازي : )وهذه اآلية تدل عىل أنه إذا وقع التعارض بني 

مجيع مهامت الدنيا  وجب عىل املسلم ترجيح الدين  مصلحة واحدة من مصالح الدين وبني

 (.0عىل الدنيا( )

 رابعا : الرباء من  املنافقني .

إن احلديث عن املنافقني حيتاج إىل صفحات عديدة ؛ لكى يتبني مدى خطورهتم عىل    

ثار ا آكانت هل التياإلسالم واملسلمني  ؛ إال أننى سأشري هنا ـ إشارات ِسيعة ـ ألهم أعامهلم 

م يتربأ جعلت الرسول ـ صىل اهلل عليه وسل التيحينها؛ وكانت من األسباب املبارشة  يفسيئة 

 منهم ؛ ولعل من أهم هذه األعامل ما يىل :

 من ةصورهذه الـ  مواالهتم ألعداء املسلمني وقتئذ ؛ وقد حتدث القرآن الكريم عن 3

يَن َناَفقُ  }املواالة فقال : ذي ح َتَر إيىَل الَّ نح أمَل
كيَتابي َلئي لي الح نح َأهح

يَن َكَفُروا مي ذي يُم الَّ َواهني خح ي وا َيُقوُلوَن إلي

نَُّكمح َواهللَُّ َيشح  لحُتمح َلنَنحرُصَ
يُكمح َأَحًدا َأَبًدا َوإينح ُقوتي

ُرَجنَّ َمَعُكمح َواَل ُنطييُع في ُتمح َلنَخح جح ري ُمح هَ ُأخح ُد إيهنَّ

ُجوا اَل  ري نح ُأخح
نَّ  َلَكاذيُبوَن * َلئي وُهمح َلُيَولُّ نح َنرَصُ

وهَنُمح َوَلئي نح ُقوتيُلوا اَل َينحرُصُ
خَيحُرُجوَن َمَعُهمح َوَلئي

                                                           

 .04ـ01ـ سورة التوبة اآليات/3

 . 411ص 0ـ التفسري الكبري ج0
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وَن  َباَر ُثمَّ اَل ُينحرَصُ َدح  (.0()3){األح

ـ  التجسس عىل املسلمني لكشف عوراهتم لصالح الكفار ، والعمل عىل إضعافهم 0

 اجلهاد وتقديم بعض يفركتهم من خالل انسحاهبم من بني صفوف املسلمني وعدم مشا

(؛ ولقد فضحهم القرآن الكريم من خالل 1غزوة تبوك) يفاألعذار الواهية  ؛ وهذا ما حدث 

َتاَبتح ُقُلوهُبُ }قال  فيها :  التيسورة التوبة  ري َوارح
َخي مي اآلح َيوح نُوَن بياهللَّي َوالح

مي يَن اَل ُيؤح
ذي َتأحذيُنَك الَّ مح إينَّاَم َيسح

بيَعاَثُهمح َفَثبَّ َفُهمح يفي  َه اهللَُّ انح نح َكري
ًة َوَلكي وا َلُه ُعدَّ ُُروَج أَلََعدُّ ُدوَن* َوَلوح َأَراُدوا اخلح دَّ مح َيرَتَ بيهي َطُهمح َوقييَل َريح

اَلَلُكمح َيبح 
َضُعوا خي يُكمح َما َزاُدوُكمح إيالَّ َخَبااًل َوأَلَوح

يَن * َلوح َخَرُجوا في
دي َقاعي ُعُدوا َمَع الح ُغوَنُكُم اقح

نح َقبحُل َوَقلَّ 
تحنََة مي

في َتَغُوا الح  ابح
ُعوَن هَلُمح َواهللَُّ َعلييٌم بيالظَّامليينَي * َلَقدي يُكمح َسامَّ

تحنََة َوفي
في ُُموَر الح ُبوا َلَك األح

َذنح يلي  نحُهمح َمنح َيُقوُل ائح
ُهوَن * َومي ُر اهللَّي َوُهمح َكاري َقُّ َوَظَهَر َأمح تحنَ َحتَّى َجاَء احلح

في تين ي َأاَل يفي الح ةي  َواَل َتفح

يَبٌة َيُقوُلو بحَك ُمصي
ُهمح َوإينح ُتصي بحَك َحَسنٌَة َتُسؤح

يَن * إينح ُتصي َكافيري يَطٌة بيالح َقدح  اَسَقُطوا َوإينَّ َجَهنََّم ملَُحي

ُحونَ  ا َوُهمح َفري وح نح َقبحُل َوَيَتَولَّ
َرَنا مي َنا َأمح  (4){َأَخذح

حقهم ـ وهى سورة املنافقون ـ بني  فيها صفاهتم  يفتعاىل سورة بكاملها كام أنزل اهلل 

                                                           

 .30ـ 33ـ سورة احلرش اآليتان/3

ـ يرشح اإلمام الرازى  ماهية األخوة بني املنافقني والكفار واملرشكني ؛فيقول : أهنا حتتمل وجوها ؛أحدها : األخوة يف الكفر 0

ادقة واملواالة األخوة بسبب املص ؛ألن اليهود واملنافقني كانوا مشرتكني يف عموم الكفر بمحمد صىل اهلل عليه وسلم ،وثانيها:

 .121ص/31األخوة بسبب ما بينهام من املشاركة يف عداوة حممد صىل اهلل عليه وسلم(التفسري الكبري ج واملعاونة ، وثالثها:

واهلدف منها كان قتال الروم وحلفائهم الذين جتمعوا لقتال املسلمني ومهامجة املدينة ،أمر  هجرية 9ـ غزوة تبوك حدثت سنة 1

مقاتل  12222وخرج من املسلمني  سافة وشدة احلر وكثرة عدد األعداءالنبي الصحابة بالتجهز للغزوة وأعلمهم هبا لبعد امل

يوما يف تبوك ثم عادوا  02وعندما وصلوا إىل تبوك وجدوا الروم قد انسحبوا إىل الشام فأقام املسلمون  فارس 32222منهم 

َك } :رهونزل قوله تعاىل يف بعض من مل يستطع اخلروج بسبب فق وكانت آخر غزوة غزاها إىل املدينة يَن إيَذا َما َأَتوح
َوالَ َعىَل الَّذي

عي َحَزًنا أاَلَّ جَيي  مح َن الدَّ
يُض مي يُنُُهمح َتفي َأعح  َتَولَّواح وَّ

ُلُكمح َعَليحهي
ي
ُد َما َأمحح َلُهمح ُقلحَت الَ أَجي

مي تَحح
ُقونلي .( 90.سورة التوبة اآلية){ُدواح َما ُينفي

 311ص/4راجع تفسري بن كثري ج

 . 12: 41وبة اآليات /ـ سورة الت4
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( ؛ ويأتى عىل رأسها : أهنم يظهرون مااليبطنون  وحيرضون عىل إضعاف املسلمني ؛ 3اخلبيثة)

ينَةي  }القرآن الكريم : يفولعل أخطر ماورد فيهم قوهلم كام ورد  نَا إيىَل املحَدي نح َرَجعح
َيُقوُلوَن َلئي

نَي اَل يَ َليُ  نَّ املحُنَافيقي
نينَي َوَلكي مي لحُمؤح

ُة َوليَرُسوليهي َولي زَّ
عي ََذلَّ َوهلليَّي الح نحَها األح ََعزُّ مي َجنَّ األح ري َلُموَن خح  (.0){عح

سبب نزول اآلية السابقة ـ بسنده  عن  جابر بن عبد اهلل قال :  يفوقد روى البيهقي ـ  

ـ صىل اهلل عليه  ـ يف َغَزاة فَكَسَع رجٌل من املهاجرين رجال من األنصار، كنا مع رسول اهلل  وسلم 

فقال األنصاري: يالألنصار وقال املهاجري: يا للمهاجرين. فقال رسول اهلل ـ صىل اهلل عليه 

وسلم ـ:]ما بال دعوى اجلاهلية؟ دعوها فإهنا منتنة[. وقال عبد اهلل بن أيب بن سلول: وقد 

 املدينة ليخرجن األعز منها األذل. قال جابر: وكان األنصار فعلوها ، واهلل لئن رجعنا إىل

باملدينة أكثر من املهاجرين حني قدم رسول اهلل ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ ثم كثر املهاجرون بعد 

ذلك، فقال عمر: دعني أرضب عنق هذا املنافق. فقال النبي ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ :]دعه؛ 

 (.  1قتل أصحابه[)ال يتحدث الناس أن حممًدا ي

ا عىل كانت هلا خطورهت التيكانت هذه إطاللة ِسيعة عىل أهم أعامل املنافقني اخلبيثة  

ور إعالن الرباء منهم ؛ والذى كان له ص يفكانت السبب املبارش  التياإلسالم واملسلمني  ؛ و

 عديدة منها مايىل :

العلم واحلجة ؛ لقوله باإلعراض عنهم والغلظة معهم وجهادهم  :ـ الصورة األوىل1

                                                           

ل بسنده احلديث الذى رواه أمحد بن حنب يفـ للمنافقني صفات أخرى يمكن أن يعرفوا هبا ذكرها الرسول صىل اهلل عليه وسلم 3

هم إن للمنافقني عالمات يعرفون هبا: حتيتهم لعنة، وطعام"عن أبى هريرة، ريض اهلل عنه، عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال: 

را وال يأتون الصالة إال ُدبحرا، مستكربين ال يأَلفون وال ُيؤَلفون، ُخُشٌب  هُنبَة، وغنيمتهم غلول، وال يقربون املساجد إال ُهجح

 (.0/091. وقال يزيد َمرًة: ُسُخٌب بالنهار( مسند امحد )"بالليل، ُصُخب بالنهار

 . 1ـ سورة املنافقون اآلية/ 0

( وأخرجه البخارى باب قوله 31101رقم )441ص/0يس لإلمام أن يغزوبه جسننه ، باب من ل يفـ أخرجه البيهقي 1

( وأخرجه 1131رقم)430ص/1( وسنن الرتمذى سورة املنافقون ج4920رقم)011ص/ 31ج{يقولون لئن رجعنا }:

 (. 112رقم)112ص/31صحيحه كتاب اجلنايات باب القصاص ج يفابن حبان 
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ريُ }تعاىل : مح َوَمأحَواُهمح َجَهنَُّم َوبيئحَس املحَصي ُلظح َعَليحهي نَي َواغح
اَر َواملحُنَافيقي ُكفَّ دي الح َا النَّبييُّ َجاهي (. 3){ياَأُّيُّ

يرى كثري من العلامء أن اهلل تعاىل أمر رسوله أن جياهد املنافقني ؛ وجهاده هلم ليس بالسيف 

 (.  0غالظ القول هلم ، وإقامة احلدود عليهم ، وأن يذهب الرفق عنهم)؛ولكن  بإ

 م:ـ الصورة الثانية: النهى عن الصالة عليه2

ـ  بأن اليصىل أو يقوم عىل قبور املنافقني  فقال عز وجل أمر اهلل تعاىل الرسول ـ 

نحُهمح َماَت َأَبدً }:
 َوَماُتوا َوُهمح َواَل ُتَصل  َعىَل َأَحٍد مي

ُمح َكَفُروا بياهللَّي َوَرُسوليهي  إيهنَّ
هي ي ا َواَل َتُقمح َعىَل َقربح

ُقونَ  (. يقول األلوسى: هذا األمر فيه إشارة إىل إهانتهم بعد املوت واملراد من الصالة 1){َفاسي

 (.4)للدعاء واالستغفار واالستشفاع لهاملنهى عنها صالة امليت املعروفة وهي متضمنة 

أ من    َ ومن جانبه يرى ابن كثري :أن اهلل تعاىل أمر رسوله ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ أن َيربح

املنافقني، وأال يصيل عىل أحد منهم إذا مات، وأال يقوم عىل قربه ليستغفر له أو يدعو له؛ ألهنم 

 كفروا باهلل ورسوله.

ن سبب نزول اآلية يف ويرى أيضا : أن هذا احلكم عام يف كل من عرف نفاقه، وإن كا

 (. 1( رأس املنافقني)1عبد اهلل بن ُأيَبّ بن سلول)

                                                           

 .01ـ سورة التوبة اآلية/3

ابن كثري عن ابن عباس والضحاك و جماهد وقتادة ومقاتل ؛ راجع ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ـ هذا ما ذكره 0

 .301ص/4ج

 .14سورة التوبة اآلية/1

 . 102ص/0ـ راجع  روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ج4

جاء ابنه  -يب هو ابن أ -عمر قال: ملا تويف عبد اهلل  أبى بن سلول فريوى بسنده :عن ابن يفـ ذكر البخاري أن هذه اآلية نزلت 1

عبد اهلل بن عبد اهلل إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه ُيَكف ن فيه أباه، فأعطاه، ثم سأله أن يصيل عليه، 

يا رسول اهلل تصيل  اهلل عليه وسلم فقال:فقام رسوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم ليصيل عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول اهلل صىل 

ُ  }إنام خريين اهلل فقال: "عليه وقد هناك ربك أن تصيل عليه؟! فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:  رح هَل
في تَغح رح هَلُمح اسح

في تَغح مح أَوح ال َتسح

َر اهللَُّ هَلُمح 
في ًة َفلَنح َيغح نَي َمرَّ

رح هَلُمح َسبحعي
في تَغح صىل اهلل عليه  . قال: إنه منافق قال: فصىل عليه ]رسوُل اهلل"سأزيده عىل السبعنيو {إينح َتسح

هي  }وسلم[ فأنزل اهلل عز وجل، آية:  ي نحُهمح َماَت أََبًدا َوال َتُقمح َعىَل َقربح
ح . رواه البخاري يف صحيحه مع الفت{َوال ُتَصل  َعىَل أََحٍد مي

 (. 4102برقم )  011،  013ص/  1ج

 .391صـ4ع تفسري القرآن العظيم جـ راج1
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يقول ابن هشام  : )فام صىل رسول اهلل ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ بعَده عىل منافق وال قام 

 (.3عىل قربه، حتى قبضه اهلل()

 :لمنافقنيـ الصورة الثالثة: النهى عن االستغفار ل3

موطنني اثنني  يفاهلل عليه وسلم ـ عن االستغفار للمنافقني  هنى اهلل تعاىل رسوله ـ صىل

 القرآن الكريم : يف

رح هَلُمح  }سورة التوبة  حيث قال تعاىل :  يف الموطن األول:
في َتغح رح هَلُمح َأوح ال َتسح

في َتغح  إينح اسح

َر اهللَُّ هَلُمح َذليَك بيأَ 
في ًة َفَلنح َيغح نَي َمرَّ

رح هَلُمح َسبحعي
في َتغح يَتسح  َواهللَُّ ال َُّيحدي

ُمح َكَفُروا بياهللَّي َوَرُسوليهي َم  هنَّ َقوح الح

قينيَ  َفاسي  (0){الح

سبب نزول هذه اآلية : أن عبد اهلل بن عبد اهلل بن أيب وكان من  يفالبيضاوى  ذكر 

املخلصني سأل رسول اهلل ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ يف مرض أبيه أن يستغفر له ، ففعل عليه 

 (.1السالم فنزلت ، فقال عليه الصالة والسالم : ]ألزيدن عىل السبعني[ )الصالة و

ويرى ابن كثري أن عدد السبعني إنام ذكر حسام ملادة االستغفار هلم معلال ذلك بأن:   

)العرب يف أساليب كالمها تذكر السبعني يف مبالغة كالمها، وال تريد التحديد هبا، وال أن 

 (.4)يكون ما زاد عليه بخالفها

سورة املنافقون ؛ حيث بني اهلل تعاىل للرسول صىل اهلل  يففهو   أما الموطن الثاني:

عليه وسلم ـ أنه ـ عز وجل ـ لن يغفر للمنافقني حتى لو استغفر الرسول هلم ؛ فقال تعاىل : 

ا ُرُءوَسهُ } وح رح َلُكمح َرُسوُل اهللَّي َلوَّ
في َتغح ا َيسح يَل هَلُمح َتَعاَلوح

وَوإيَذا قي ُ ربي َتكح وَن َوُهمح ُمسح َتُهمح َيُصدُّ َن مح َوَرَأيح

نَّ اهللََّ اَل َُّيحدي 
َر اهللَُّ هَلُمح إي

في رح هَلُمح َلنح َيغح
في َتغح ح َتسح َت هَلُمح َأمح مَل َفرح َتغح مح َأسح َم ي الح * َسَواٌء َعَليحهي َقوح

                                                           

 .390،  391:  4ـ سرية ابن هشام 3

 .12ـ سورة التوبة اآلية/0

فتح البارى رشح صحيح البخاري باب قوله: استغفر هلم  يف؛ واحلديث  410ص/0ـ راجع أنوار التنزيل وأِسار التأويل ج1

؛ وقارن الواحدي الذى مل يذكر أن عبداهلل بن أبى كان 3109النارش: دار املعرفة  بريوت سنة  111ص/ 1أو التستغفر هلم  ج

 .391ـ390مريضا ، ولكنه ذكر :أنه استغفر له بعد موته . راجع أسباب النزول ص/ 

 311ص/4ـ تفسري القرآن العظيم ج4
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قينيَ  َفاسي  (. 3){الح

ُعنيي هبذه اآليات كلها فيام ُذكر، عبُد سبب نزول هذه اآلية : )إنام  يفيقول الواحدى   

، ينفضوا عىل من عند رسول اهلل حتىاهلل بن ُأيّب ابن َسُلول، وذلك ألنه قال ألصحابه: ال تنفقوا 

ثم قال ألصحابه : إذا رجعتم إىل املدينة فليخرجن األعز منها األذل ؛ فسمع بذلك زيد بن 

 َوَسلَّم ـ فدعاه رسول اهلل ـ َصىلَّ اهلل َعَليحهي َوَسلَّم ـ أرقم، فأخرب به رسول اهلل ـ َصىلَّ اهلل عَ 
َليحهي

فسأله عام أخرب به عنه فحلف أنه ما قاله، وقيل له: لو أتيت رسول اهلل ـ َصىلَّ اهلل َعَليحهي َوَسلَّم ـ 

فسألته أن يستغفر لك، فجعل يلوي رأسه وحيّركه استهزاء، ويعني ذلك أنه غري فاعل ما 

 (.0ه عليه، فأنزل اهلل عّز وجّل فيه هذه السورة من أّوهلا إىل آخرها)أشاروا ب

الوجه وهذا ما ذكره اإلمام الرازي مضيفا وجهني آخرين لسبب النزول؛ فقال عن  

ملا نزل القرآن عىل الرسول صىل اهلل عليه وسلم بصفة املنافقني مشى إليه عشائرهم  األول  :

 افتضحتم بالنفاق وأهلكتم أنفسكم ، فأتوا رسول اهلل وتوبوامن املؤمنني وقالوا هلم: ويلكم 

 إليه من النفاق واسألوه أن يستغفر لكم ، فأبوا ذلك وزهدوا يف االستغفار فنزلت.

فمضمونه : أنه ملا رجع عبد اهلل بن أيب من غزوة أحد بكثري من الناس  : الثاينأما الوجه   

عليه  فقال له بنو أبيه : لو أتيت رسول اهلل ـ صىل اهلل مقته املسلمون وعنفوه وأسمعوه املكروه ؛

وسلم ـ حتى يستغفر لك ويرىض عنك  فقال : ال أذهب إليه وال أريد أن يستغفر يل ، وجعل 

يقبل االستغفار هلؤالء املنافقني ؛ ألهنم  ( ؛ مؤكدة أن اهلل تعاىل ال1يلوي رأسه فنزلت اآلية)

م أم مل سواء عليهم أستغفرت هل}: أن قوله تعاىل : القرطبيمثل الفاسقني متاما ؛ ولذلك يرى 

 }يعنى كل ذلك سواء ال ينفع هؤالء استغفارك هلم  شيئا ؛ ألن اهلل ال يغفر هلم  {تستغفر هلم 

                                                           

 .1:1ـ سورة املنافقون اآليتان/ 3

.وقارن األلوسى 190ص/01القرآن ج. ؛ وقارن الطربى جامع البيان يف تأويل 100ـ102ـ راجع أسباب النزول ص/0

 .01ص/ 03روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ج

 .110ص/31ـ راجع  التفسري الكبري ،ج1



42 

 

 (. 3أي من سبق يف علم اهلل أنه يموت فاسقا) {إن اهلل ال ُّيدي القوم الفاسقني 

 تعقيب

األمور  يف واملدين املكيالعهد  يف  ءصور الربا من خالل  العرض السابق يمكن حرص  

 التالية: 

أمرين مها : اإلعالن عنه واهلجر الذى ال  يفـ انحرصت صور الرباء بمكة املكرمة 3

 عتاب معه. إيذاء فيه أو

 املدينة املنورة فقد تعددت صوره وكانت عىل النحو التاىل: يفـ  أما 0

تحقيق رشكني ، ومل يكن ذلك ملجرد االعتداء ؛ ولكن لإعالن  اجلهاد عىل الكفار وامل أوال:

أهداف نبيلة ومقاصد رشيفة ؛منها: أن ُيعبد اهلل تعاىل وحده  وأن تكون رشيعته هى احلاكمة ، 

وأن  تسود احلرية بني الناس ، وينتقل من أحب منهم من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد 

، والدفاع عن العرض واألهل والولد واملال  األرض يفوالعمل عىل إنقاذ املستضعفني 

 والبلد. 

من أجلها فرض اهلل تعاىل اجلهاد عىل الرسول وأصحابه  التيتلك كانت أهم األسباب   

عىل أساسها أيضا كان براؤه صىل اهلل عليه وسلم وأصحابه من الكفار  التيالكرام ؛ و

أى وقت من األوقات وجب عىل  يفإذا ما حتققت  التيواملرشكني؛ وهى نفسها العوامل 

 املسلمني أن تكون صورة الرباء من الكفار واملرشكني هو القتال وال شىء غريه.

ليس عىل قتاهلم بأى وسيلة من الوسائل  ف يفأما الذين مل يقاتلوا املسلمني ومل يشاركوا   

 يفن ذلك  ـ ؤمنني عالرب إليهم ومعاملتهم معاملة حسنة  ألن  القرآن مل ينه امل يفاملسلمني جناح 

وقت السلم ـ كام أنه ال يعترب والء دينيا وال سياسيا ؛خصوصا مع الذين مليقاتلوا املسلمني كام 

وهم }قال تعاىل : ينومل خيرجوكم من دياركم أنح تربُّ ال ينهاُكُم اهلل عن الذين مل يقاتلوكم يف الد 

ُطوا إليهم إنَّ اهلل حيبُّ امُلقسطينيَ 
سي  .)0){وُتقح

 فاهلل حيّب املقسطني برصف النظر عن املقَسط إليهم ؛ برشط حتقق عدم العداوة   

معاونة و واملقاتلة ؛ لذلك جاء النهي عن املواالة يف اآلية التي بعدها مرشوطا بعدم االعتداء

                                                           

 .331ص/31ـ راجع تفسري القرطبي ، اجلامع ألحكام القرآن، ج3

 .1ـ سورة املمتحنة اآلية/0
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رُجوكم }األعداء؛ فقال تعاىل : كم اري من ديَ  إّنام ينهاُكُم اهلل عن اّلذيَن قاتلوُكمح يف الّدين وأخح

ُكم أنح  عىلوا وظاَهر راجي لـئك ُهُم الظَّامُلونَ  إخح ُم فُأوح ُهمح َومنح يتوهلَّ وح  (.3){َتولَّ

 التي ماإلسالولذا فإن التمسك بعقيدة الوالء والرباء جيب أن ال يتعارض مع سامحة   

القرآن الكريم  وأمر الرسول ـ صىل اهلل  يفأكدها اهلل عز وجل  لتيواأصل من أصوله ؛  هي

 (. 0عليه وسلم ـ املسلمني أن يلتزموا هبا)

 منع نكاح املسلمني واملسلامت باملرشكني واملرشكات.  ثانيا :

 رب دون السلم.حالة احل يفالرباء من األقارب الذين حادوا اهلل ورسوله ؛ وذلك  ثالثا :

ء من املنافقني ؛ وكان له عدة  صور منها: اإلعراض عنهم والغلظة معهم ، الربا رابعا:

 وجهادهم بالعلم واحلجة ، والنهى عن الصالة عليهم واالستغفار هلم.

صدرت عن الرسول ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ وتبعه  التيصور الرباء  هيكانت تلك   

ا عىل حتقيقها ؛ إذا ما وجدت يمكن للمسلمني أن يعملو التيأصحابه فيها ، وهى نفسها 

 األسباب الداعية هلا دون إضافة أو تعديل.

تصطدم مع بداهات العقول ؛ حتى أن البغض الذى أمر اهلل  واحلق أهنا صور منطقية ال

( ؛ولذا أمجع عليه 4( ؛ ألنه من األمور الفطرية)1ـ تعاىل ـ به املسلمني هو بغض مرشوع )

 هذه القضية!!. يفى اننا قد نعدم خالفا بينهم فقهاء أهل السنة واجلامعة  حت

                                                           

 .9ـ سورة املمتحنة اآلية/3

 هى. الباحث.انت اخلامتة إن شاء اهلل تعاىل. يفتوصيات هذا البحث ؛ ولذا سأفصل احلديث عنها ـ وتعترب هذه توصية من 0

ـ إال أن بغض املسلم للكافر أو املرشك جيب أن ال يرتتب عليه ظلم ؛ والدليل عىل ذلك تلك املعاملة احلسنة التى كان يعامل 1

مهم ه وسلم ـ عبد اهلل بن رواحة إىل اليهود خلرص الثامر ؛خافوا أن يظلالصحابة هبا اليهود ؛ فحينام بعث الرسول ـ صىل اهلل علي

؛ فقال هلم : كام عند أمحد بسند صحيح : )يامعرش ُّيود أنتم أبغض اخللق إىل وليس حيملنى بغىض إياكم عىل أن أحيف عليكم( 

 (.34911أمحد رقم )

، فكل إنسان سواء كان مؤمنا أو كافرا  برا او فاجرا لديه هذه ـ احلب والبغض )أو الوالء والرباء( أمر فطرى ال انفكاك عنه 4

الغريزة الفطرية  وتلك النزعة البرشية من مشاعر احلب والبغض ؛ وهذا أمر مشاهد ، فالكافر حيب ويكره  ، كام أن املؤمن حيب 

هلل اد ، أما املؤمن فيحب ما حيبه اويبغض ؛إال أن الكافر حيب كل ما ُّيواه ؛ ولذا فقد حيب الظلم واخلمر والفجور واالستبد

تعاىل  من التوحيد واإليامن والعفاف  والعدل ، كام  يبغض كل ما يبغضه اهلل تعاىل من رشك وظلم وفواحش ؛ ومن ثم فإن 

الذين يتباكون عىل مشاعر الكراهية والعداء ويطالبون بإزالتها واستئصاهلا ؛ الخيالفون الثوابت الرشعية فحسب ، بل 

 مون الفطرة اإلنسانية وخيالفون الطبيعة البرشية. انتهى الباحث. يصاد

http://www.elsabr.com/vb/showthread.php?t=2953
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َيُهودي ؛ ألهنم  حيث قال األحناف: ليٍم َأنح َيُكوَن يفي ُبغحضي الح ُكل  ُمسح
داوة ع يف)َينحَبغيي لي

َيُهوَد  }(  بدليل قوله تعاىل :3دائمة مع املسلمني() يَن آَمنُوا الح َدنَّ َأَشدَّ النَّاسي َعَداَوًة ليلَّذي َلَتجي

 (.0){ذين أرشكواوال

:)حب املؤمنني، وبغض الكافرين  وتعظيم رب العاملني...  أما املالكية فقد أكدوا أن

اهلل ـ  من  يف( ؛ وهلذا ذهب أحد علامء  املالكية   إىل أن )بغض الكافر ـ 1من املأمورات( )

ولة عىل (: أن نفوس املسلمني ـ )جمب1( ، ومن جانبه يرى الشيخ عليش املرصى )4الواجبات()

 (.1بغض الكافرين( )

ومل تقترص صور الرباء ـ لدى املالكية ـ عىل البغض القلبى للكفار فقط كال ، بل هنالك 

سبيل اهلل  ؛ ولكنه موجه إىل حتقيق أهداف حمددة ؛ كمقاتلة املحاربني الذين نقضوا  يفاجلهاد 

ا امية األرض واملمتلكات؛ هذالعهد مع املسلمني ،  وكذلك إلعالء كلمة اهلل تعاىل ،  وأيضا حل

َهاُد ؛ َأيح قيَتاُل   يف( حيث قال:)باب 0ما ذكره أحد مالكية تونس وهو ابن عرفة الورغمى) ي اجلح

َضُه َلُه فَ   َأرح
 َلُه َأوح ُدُخوليهي

هي  اهللَّي َتَعاىَل َأوح ُحُضوري
 َكليَمةي

ي
اَلء عح ي

ٍد إلي ي َعهح
َ ذي ًرا َغريح

ليٍم َكافي ُل َتاَخَرَج قي ُمسح

                                                           

 م.3919هـ  ـ 3429. بدون ط .دار املعرفة 311ج /01ـ حممد بن أمحد بن أبى سهل الرسخيس ، املبسوط، ، 3

 .10ـ سورة املائدة اآلية/0

أنواع الفروق  يفهـ(، أنوار الربوق 114)ت  يفـ شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن الصنهاجى الشهري بالقرا1

 م.0223هـ ـ 3403.حتقيق مركز الدراسات الفقهية واالقتصادية. دارالسالم  ط أوىل023/ص3بكتاب:)الفروق(ج 

.بدون 0/40هـ( املدخل ج010: سنة يفـ أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن حممد العبدري الفايس املالكي الشهري بابن احلاج )املتو4

 ط دار الرتاث بدون ت.

ـ هو: حممد بن أمحد عليش املرصي ،شيخ املالكية بالديار املرصية، بل شيخ مشاخيها وعاملها وفقيهها ذو التآليف النافعة 1

شيخ فهو نظري ال عرصه ، وكانت له كلمة نافذة لتقواه وورعه، يف وعليه خترج جل أهل األزهر والفتاوي، كرشح املخترص،

تأخذمها يف اهلل لومة الئم، ونظريمها الشوكاين يف اليمن ، واآللويس يف العراق .تويف  رب ومعارصه الجنون عامل املغ

 .1/044(تسع وتسعني ومائتني وألف. راجع األعالم للزركيل 3099سنة

 م.3919هـ ـ 3429. بدون ط. دار الفكر.. 312/ص/ 1ـمنح اجلليل رشح خمترص خليل، ،ج 1

 121 - 031) .مولده ووفاته فيها.عرفة الورغمي، أبو عبد اهلل: إمام تونس وعاملها وخطيبها فيعرصه ـهو: حممد بن حممد ابن0

املبسوط  ائض ،التوحيد ،خمترص الفر يف –م ، من كتبه املخترص الكبري يف فقه املالكية املخترص الشامل  3422 - 3131هـ = 

 .الفقهية عاريفالت يف احلدود –الطرق الواضحة يف عمل املناصحة  الفقه سبعة جملدات، قال فيه السخاوي: شديد الغموض، يف

 (.331/ 1) للزركيل األعالم راجع
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() دي لحَعهح
ٍض لي ُ َنقح ُه َغريح نح َأنَّ

ُهوري مي ٍب َعىَل املحَشح يٍّ حُمَاري م 
 (. 3ذي

إىل أن الكافر قد جنى عىل نفسه بالكفر ومن ثم  فإن بغضه  ومن جانبهم ذهب الشافعية:

( قائال: أن )جنايته عىل أمر نفسه بالكفر أخرته، 0واجب ؛ وهذا ما أكده العز بن عبد السالم)

 (. 1) ت بغضه(وأوجب

أحد متون الشافعية ؛ والنص فحواه: )حترم  يفوهذا احلكم هو ما نجده منصوصا عليه  

وَن َمنح َحادَّ اهللََّ َوَرُسوَلُه }مودة الكافر؛ لقوله تعاىل :  ري ُيَوادُّ
َخي مي اآلح َيوح نُوَن بياهللَّي َوالح

مي ًما ُيؤح اَل جَتيُد َقوح

رَيهَتُمح  َوَلوح َكاُنوا َآَباَءُهمح َأوح 
َواهَنُمح َأوح َعشي نَاَءُهمح َأوح إيخح (. إال أن الشافعية ال حيرمون 4){َأبح

خمالطتهم ، بل يرون أهنا مكروهة ؛ )ألن خمالطة  الكفار ترجع إىل الظاهر أما املودة فرتجع إىل 

 (.1امليل القلبي()

 والسؤال الذى يطرح نفسه وُيَعد من مستلزمات هذا البحث  هو :  

قيدتهم؟ ؛ وما ع يفرباء؟ وماذا ميثل ا مواقف الفرق اإلسالمية من الوالء والم 

 إليها؟. دعوا إىل تطبيقها والدعوة اليتصوره  هي

  تعاىل. املبحث القادم إن شاء اهلل يفتلك التساؤالت ستجيب عنها الصفحات التالية  

 

 

 

                                                           

 .311ص/1ج  3ـ منح اجلليل باب اجلهاد حاشية رقم3

ـ  هو: هو أبو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم بن احلسن بن حممد بن مهذب السلمي املغريب األصل 0

( وقيل : هـ100عبد السالم ولد بدمشق سنة )شقي ثم املرصي الشافعي ، امللقب بسلطان العلامء وقد اشتهر بالعز بن الدم

هـ ( نبغ العز يف علوم متعددة فرتك فيها مؤلفات كثرية غالبها رسائل صغرية وهو 112هـ ( ، وتويف بالقاهرة سنة ) 101سنة )

والعرشون سنة  احلادي،العدد  001راجع جملة البحوث اإلسالمية ص/ يفهم.من الذي قيل فيهم : علمهم أكثر من تصان

 هـ السعودية. 3421

دار املعارف بريوت .. دراسة وحتقيق حممود بن التالميد الشنقيطي بدون ط 321ص/3ـقواعد األحكام يف مصالح األنام ج1

 : لبنان بدون ت.

 .00ـ سورة املجادلة اآلية /4

. حتقيق مكتب البحوث والدراسات ، دار الفكر 420/ص/0إلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع،  جـ اخلطيب الرشبيني ،ا1

 هـ .3431بريوت 
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 المبحث الثالث

 ء والبراءالفرق اإلسالمية من الوالأهم موقف 

 متهيد

من املهّم هنا ـ ونحن بصدد احلديث عن موقف الفرق اإلسالمية من هذه القضية ـ   

هو  بأصول االعتقاد أن أشري إىل أّن املصطلح الذي يغلب استعامله يف اخلالف املتعلق

يف  اخلالفات السياسية املتعلقة باملواقف من  فيوّظفان غالبا الرباءو (، أما الوالء3التكفري)

لتكفري ا عالقة بنرصة الفرقة؛ وإن كان التالزم بينهام وبني الصحابة ومن اإلمامة وبكّل ما له

يستلزم التكفري  اء ، والرباء الألن التكفري يستلزم الرب والتضليل والتبديع حارضا باستمرار؛

 بوضوح من خالل العرض التايل:  وهذا ما سيظهر؛

 ( من الوالء والرباء:2: مواقف اخلوارج)أوال

اتفقت اخلوارج عىل وجوب إظهار البغض وعدم الرضا عن الكافر لكفره ومن ثم   

( بل والدعاء عليه ؛ ألن جمرد البغض 1قالوا بعدم مواالته وأوجبوا شتمه ولعنه وهجره)

عاء جبة دون الدعاء برش اآلخرة علـى املتربئ منه ، مثل الدالقلبي ال يكفي لتحقيق الرباءة الوا

 (. 4عليه بالغضب والنار واللعن واخلزي ونحوه)

( ناقال إمجاعهم عليه فيقول:   )كل ما جاز 1ويؤكد املعنى السابق أحد علامء اإلباضية)

                                                           

 هذا الصدد حيث قال:)كل فرقة يف الغزايلـ ولذا نرى كل فرقة ختطئ الفرق األخرى بل تكفرها وما أصدق ما ذكره  اإلمام 3

ينكشف هذه الورطة إال أن تعرف حد التكذيب والتصديق وحقيقتهام فيه ف ينجيك من تكفر خمالفتها وتنسبها إىل التكفري.....وال

.   حتقيق حممود بيجو ط 00تكفري بعضها بعضا (. فيصل التفرقة بني اإلسالم والزندقة ص/  يفلك غلو هذه الفرق وإِسافها 

 م.33991هـ ـ 3431أوىل 

 من هذا البحث. 4ـ سبق ترمجتهم ص/0

. حتقيق وتعليق أبو إسحاق أطفيش. النارش مكتبة الضامرى 41ش ، الذهب اخلالص ص/ـ راجع حممد بن يوسف أطفي1

االصول  يفم.وقارن بكري بن سعيد أعوشت ، دراسات إسالمية 3991هـ ـ 3439والتوزيع ،السيب سلطنة عامن  للنرش

 م.3911هـ ـ 3421مكتبة وهبه  1ط321اإلباضية ص/

 .11ـ املصدر السابق ص/4

ى فرق اخلوارج  ، وتنسب إىل مؤسسها عبد اهلل بن إباض التميمي، ويدعي أصحاهبا أهنم ليسوا خوارج وينفون ـ اإلباضية إحد1

عن أنفسهم هذه النسبة، واحلقيقة أهنم ليسوا من غالة اخلوارج ؛ كاألزارقة عىل سبيل املثال ، لكنهم يتفقون مع اخلوارج يف مسائل 

http://www.elsabr.com/vb/showthread.php?t=2953
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فار تغيف الوالية من املحبة بالقلوب ، والتوادد باجلوارح ، وسائر حقوق أهلها من االس

 جاز يف الرباءة مثله من البغض بالقلب ، ن املعارشة واملوافقة يف الرشيعة؛والرتحم وحس

والشتم باللسان والقطيعة  وترك االستغفار ألهلها ومفارقتهم عليها ؛ ألن ما جاز يف َشء جاز 

 (.3يف ضده خالفه بإمجاع من األئمة فيام وجدت()

 الدين. يف هذا بالنسبة ملوقفهم من املخالفني هلم

، فنالحظ ان اخلوارج بطوائفها العقدياملذهب  يف أما عن موقفهم من املخالفني هلم  

( ـ  أمجعت 0قضية الوالء والرباء ؛ لدرجة أهنا ـ عىل اختالف فرقها ) يفاملتعددة قد  توسعت 

مني  كعىل التربى من عىل بن أبى طالب كرم اهلل وجهه ، وعثامن بن عفان رىض اهلل عنه ، واحل

( ، ووجوب اخلروج عىل اإلمام 1وكذلك كل من رىض بتحكيم احلكمني ،وأصحاب اجلمل)

                                                           

نفسه امتدادًا للمحكمة األوىل من اخلوارج، كام يتفقون مع اخلوارج يف تعطيل الصفات  عديدة منها: أن عبد اهلل بن إباض يعترب

راجع املوسوعة امليرسة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعارصة املؤلف:  والقول بخلق القرآن وجتويز اخلروج عىل أئمة اجلور.

. النارش: دار الندوة العاملية 11ص/ 3نع بن محاد اجلهني ج وختطيط ومراجعة: د. ما بإرشافالندوة العاملية للشباب اإلسالم 

أيام مروان بن حممد  يفهـ ، وقد ذهب الشهرستانى إىل أن ابن أباض خرج  3402للطباعة والنرش والتوزيع الطبعة: الرابعة، 

 .3143وقت. راجع امللل والنحل ص/ ذلك ال يفوقتل 

 م.3990هـ 3431رش مكتبة االستقامة ، الطبعة الثانية سلطنة عامن سنة النا 19ص/  3ـ اجليطاىل ، قواعد اإلسالم ج 3

ـ  ذكر العلامء أن عدد فرق  اخلوارج عرشون فرقة وهذه هى أسامؤها : املحكمة األوىل واألزارقة ،والنجدات ، والصفرية ، 0

الصلتية وأصحاب طاعة اليراد اهلل تعاىل هبا ، ووالعجاردة التى افرتقت فرقا منها: اخلازمية ، والشعبية واملعلومية ، واملجهولية، 

، واألخنسية  والشبيبة ، والشيبانية ، واملعبدية ، والرشيدية  واملكرمية ، واحلمزية ، والشمراخية  واإلبراهيمية  والواقفة ، 

ا:أهنم بذلك ؛ألهنم زعموواإلباضية ؛ ويقال للخوارج : احلرورية ، والنواصب  واحلكمية  واملارقة والرشاة بضم الشني سموا 

رشوا أنفسهم من اهلل تعاىل  واحلرورية  نسبة إىل حروراء ؛ وهى قرية بظاهر الكوفة ، والنواصب: مجع ناصب وناصبى  وهو : 

. حتقيق حممد حميى الدين عبد 311ص/ 3بغض عىل بن أبى طالب . راجع الشيخ األشعرى ، مقاالت اإلسالميني ج يفالغاىل 

م. ويقول الشهرستانى: أن كبار فرق اخلوارج ستة :األزارقة والنجدات والعجاردة والثعالبة 3912هـ ـ 3119 احلميد ط أوىل

واإلباضية والصفرية والباقون فروعا هلم ؛وجيمعهم القول بالتربئ من عثامن وعيل ريض اهلل عنهام  ويكفرون أصحاب الكبائر 

؛ وقارن البغدادى الفرق بني الفرق  331ص/3جبا . راجع امللل والنحل جويرون اخلروج عىل اإلمام إذا خالف السنة حقا وا

 .02ص/ 

واجليش الذي كان يقوده  عيل ابن أيب طالببني جيش أمري املؤمنني  هـ 11عام  البرصةـ موقعة اجلمل هي : معركة وقعت يف 1

 هودجيف  املدينةالتي قيل أهنا ذهبت مع جيش  عائشة أم املؤمننيباإلضافة إىل  والزبري بن العوامطلحة بن عبيد اللهالصحابيان

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/36_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%83%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%83%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%AF%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%AF%D8%AC
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 ( .3اجلائر )

( من اخلوارج ال يكفرون أصحاب 1( : أن النجدات)0وقد ذكر اإلمام الشهرستانى)  

ى ليس فيها وعيد خمصوص ، أما الذ التياحلدود من موافقيهم ، وأن التكفري يكون بالذنوب 

زانيا أو  تسميتهالقرآن فال يزاد صاحبه عىل االسم الذى ورد فيه مثل :  يفأو وعيد فيه حد 

وأضافوا أن صاحب الكبرية من موافقيهم يعترب كافر نعمة وليس كافر سارقا ونحو ذلك ، 

(؛وهذه التفرقة  عىل اعتبار أن خمالفيهم غري مسلمني باملعنى احلقيقى ،ومن ثم  يقرصون 4دين)

(فقد رأوا أن خمالفيهم من هذه 1أما األزارقة)(.1ن واإلسالم عىل أنفسهم فقط)دائرة اإليام

                                                           

.املطبعة 491ص/ 4راجع  تاريخ امللوك للطربى ج  ، وسميت املعركة باجلمل نسبة إىل ذلك اجلمل.مجلمن حديد عىل ظهر 

 هـ.3111احلسينية بمرص

 .00ـ راجع البغدادى ، الفرق بني الفرق ص/3

م : أبو الفتح حممد بن أيب  3311 - 3211هـ =  141 - 409ـ هو:حممد بن عبد الكريم بن أمحد، أبو الفتح الشهرستاين: 0

القاسم عبد الكريم بن أيب بكر أمحد الشهرستاين املتكلم عىل مذهب الشيخ األشعري؛ كان إماما فقيها تفقه عىل أمحد اخلوايف 

به هناية ا،وعىل أيب نرص القشريي وغريمها وبرع يف الفقه، وقرأ الكالم عىل أيب القاسم األنصاري وتفرد فيه وصنف كتبا منها: كت

اإلقدام يف علم الكالم ، وكتاب امللل والنحل ،واملناهج والبينات ،وكتاب املضارعة  وتلخيص اإلقسام ملذاهب األنام ، ودخل 

بغداد سنة عرشومخسامئة وأقام هبا ثالث سنني، وظهر له قبول كثري عند العوام، وسمع احلديث من عيل بن أمحد املديني بنيسابور 

ع أبو العباس شمس الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر بن خلكان ، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ومن غريه،. راج

 .بريوت –،حتقيق : إحسان عباس . دار صادر 001ص/4ج

ـ النجدات فرقة من فرق اخلوارج، والنجدات نسبة إىل نجدة بن عامر احلروري احلنفي أحد كبار أصحاب الثورات يف 1

الذي كان يف أول أمره مع نافع بن األزرق ثم فارقه إلحداثه يف مذهبه ، من عقائدها: من كذب كذبة صغرية صدر اإلسالم و

كانت أو كبري وهو مرص عليها قاصد هلا فهو مرشك ؛ كام يرون بأنه ليس عىل الناس أن يتخذوا إماماً، إنام عليهم أن يتعاطوا 

 .3/11احلق بينهم.األشعري: مقاالت االسالميني 

 .01ـ 00؛ وقارن البغدادى ،الفرق بني الفرق ص/311ص/ 3ـ راجع الشهرسانى ، امللل والنحل ج4

 م.3991هـ ـ 3431.ط ثانية مكتبة وهبة 314ـ راجع د/ عىل عبد الفتاح املغربى ، الفرق الكالمية اإلسالمية ص/1

ة املكنى بأبى راشد . وبدع األزارق فيرق احلنـ وهى من أكثر فرق اخلوارج عددا وأشدهم شوكة ؛  وتنسب إىل نافع بن األز1

 ثامنية :إحداها : أنه كفر عليا ريض اهلل عنه وقال : إن اهلل أنزل يف شأنه : ) ومن الناس من يعجبك قوله يف احلياة الدنيا ويشهد اهلل

القعدة عن القتال وإن كان موافقا له عىل ما يف قلبه وهو ألد اخلصام (. والثانية : أنه كفر القعدة وهو أول من أظهر الرباءة من 

عىل دينه وكفرمن مل ُّياجر إليه.والثالثة : إباحته قتل أطفال ونساء املخالفني والرابعة : إسقاط الرجم عن الزاين إذ ليس يف القرآن 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%84
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األمة مرشكون ؛ ولذا تربئوا منهم  ، واستباحوا قتل نساء وأطفال خمالفيهم وزعموا أهنم 

 (.3النار) يفمرشكون خملدون 

رية) ب أصحاأن  يفثل مقولة األزارقـــــــة ( من اخلوارج فقد قالوا بم0أما الُصفح

 (.1الذنوب مرشكون ، غري أهنم ال يرون قتل أطفال ونساء خمالفيهم)

( من اخلوارج فقد افرتقت إىل عرش فرق جيمعها القول أن الطفل 4أما العجاردة)  

( ، وقد وافقهم عىل هذا 1يدعى إذا بلغ ، وجتب الرباءة منه قبل ذلك حتى يدعى إىل اإلسالم  )

( ـ من العجاردة أيضا ـ حيث قالوا : )إذا استجاب لنا 1الرأى من اخلوارج فرقة الصلتية)

الرجل وأسلم توليناه وبرئنا من أطفاله ؛ ألنه ليس هلم إسالم ؛ حتى يدركوا فيدعون حينئذ 

 (.0إىل اإلسالم فيقبلونه()

                                                           

سة : ذكره، وإسقاط حد القذف عمن قذف املحصنني من الرجال مع وجوب احلد عىل قاذف املحصنات من النساء .واخلام

حكمه بأن أطفال املرشكني يف النار مع آبائهم.والسادسة : أن التقية غري جائزة يف قول وال عمل.والسابعة : جتويزه أن يبعث اهلل 

 تعاىل نبيا يعلم أنه يكفر بعد نبوته أو كان كافرا قبل البعثة.

ار خرج به عن اإلسالم مجلة ويكون خملدا يف الن والثامنة : اجتمعت األزارقة عىل أن من ارتكب كبرية من الكبائر كفر كفر ملة

مع سائر الكفار  ،واستدلوا بكفر إبليس وقالوا : ما ارتكب إال كبرية حيث أمر بالسجود آلدم عليه السالم فامتنع وإال فهو 

 . 01؛وقارن البغدادى، الفرق بني الفرق ص/303ص/3عارف بوحدانية اهلل تعاىل.راجع الشهرستانى، امللل ج

 .09. وقارن البغدادى ، الفرق بني الفرق ص/11ص/  3راجع الشهرستانى امللل والنحل ج ـ3

ـ أتباع زياد بن األصفر؛ الذى كان يرى : أن الرشك رشكان ؛ رشك هو طاعة الشيطان ورشك هو عبادة االوثان  ، وأن الكفر 0

ض ن : برائة من أهل احلدود سنة ، وبرائة من أهل اجلحود فركفران :الكفر بإنكار النعمة ، وكفر بإنكار الربوبية والربائة برائتا

القول دون العمل ، وكان يقول : نحن مؤمنون عند أنفسنا والندرى لعلنا خرجنا من اإليامن عند  يف؛ كام رأى:  أن التقية جائزة 

 .14ربنا. راجع البغدادى ، الفرق بني الفرق ص/

 ..301ص/3ـ راجع الشهرستانى امللل ج1

 .10تباع عبد الكريم بن عجرد . راجع الفرق بني الفرق ص/ـ أ4

 .300ص/3ـ راجع الشهرستانى امللل والنحل ج1

لحت َوَكاَن من العجاردة ،غري أَنه َقاَل إيذا ـ 1 فرقة من فرق اخلوارج ؛ نسبة اىل صلت بن ُعثحاَمن َوقيل صلت بن أَبى الصَّ

تََجاَب لنا الرجل َوأسلم توليناه وبرئنا  ينَئيٍذ اىل االسالم فيقبلونه.اسح اَلم َحتَّى يدركوا َفيدعوَن حي َنَُّه َليحَس هَلُم إيسح
 من أطفاله ألي

 .م3900 الثانية،: الطبعة بريوت –،دار اآلفاق اجلديدة 01ص/ 3البغدادى ، الفرق بني الفرق ج

 .92ـ راجع الفرق بني الفرق ص/0
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نا دار التقية  إال من عرف يف( فقد قالوا : )بوجوب التوقف عن مجيع من 3أما األخنسية)  

 (.0نواليه عليه ، أو كفرا فربئنا منه()منه إيامنا ف

( 1عن موقف اخلوارج من الوالء والرباء بام ورد عن طائفة اإلباضية)تم احلديث ونخ   

أن خمالفيهم من هذه األمة  ُبرآء من  افرتقت هى األخرى إىل فرق عديدة ؛ جيمعها القول: التي

 يفولكنهم كفار ؛ )حرموا دمائهم  مرشكني الرشك واإليامن ، ومن ثم فهم  ليسوا مؤمنني وال

) يفالعلن واستحلوها  ( وأجازوا شهادهتم وصححوا مناكحتهم والتوارث منهم 4الرس(

يدينون دين احلق ، وقالوا باستحالل بعض  ذلك حماربون هلل  ولرسوله ال يف،وزعموا : أهنم 

 (.1أمواهلم دون بعض )

ىل بن أبى طالب ـ كرم اهلل وجهه ـ  ع يف(تأولت 1ومن اإلباضية فرقة تسمى : احلفصية)

أبى بكر وعمر ـ رىض اهلل عنهام ـ  فزعموا : أن عليا هو الذى أنزل اهلل  يفمثل تأويل الرافضة 

بيهي َوُهَو َألَ  }:تعاىل فيه  ُد اهللََّ َعىَل َما يفي َقلح هي َيا َوُيشح نح  الدُّ
ََياةي  احلح

ُلُه يفي ُبَك َقوح
جي َن النَّاسي َمنح ُيعح  دُّ َومي

َصامي  ي َسُه }( وأن عبد الرمحن بن ملجم هو الذى ُأنزل فيه: 0){اخلح ي َنفح ي َن النَّاسي َمنح َيرشح َومي

                                                           

وسمى األخنس ؛ ألنه خنس يوم بدر بثالثامئة رجل من بنى زهرة عن قتال ـ أتباع رجل منهم كان يعرف باألخنس بن قيس ،3

 .94رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم. راجع البغدادى ، الفرق بني الفرق ص/

 .94ـ املصدر نفسه ص/ 0

 من هذا البحث. 14ـ سبق الرتمجة هلا ص/1

العلن ( ومن ثم صححتها كام  يفالرس واستحلوها  يفـ هذه العبارة عند البغداى ليست هكذا ولكنه قال: ) حرموا دمائهم 4

 األصل . انتهى الباحث.  يفهو مدون 

 .91ـ البغدادى ، الفرق بني الفرق ص/1

ـاحلفصية: وزعيمهم يسمى حفص بن أيب املقدام ؛ وله أقوال خترجه عن اإلسالم: كإنكاره النبوة وإنكاره اجلنة والنار 1

؛وقارن  11ص/3أثبت علامء الفرق بأهنا أوىل فرق اإلباضية . راجع الفرق بني الفرق ج واستحالل كثري من املحرمات. وقد

موسوعة الفرق املنتسبة لإلسالم. إعداد: جمموعة من الباحثني بإرشاف الشيخ َعلوي بن عبد القادر السقاف 

 .النارش: الدرر السنية بدون ت.111ص/4ج

 024ـ سورة البقرة اآلية/0



51 

 

َبادي  عي َضاةي اهللَّي َواهللَُّ َرُءوٌف بيالح َغاَء َمرح
تي  (.0(.)3){ابح

 تعقيب

من الواضح أن خطاب مجيع طوائف اخلوارج  قد أقامت مقاييس الوالء والرباء عىل   

الء أن مصطلح الوت ذات البعد االعتقادي اخلاص هبم؛ ومن ثم فقد أحسسنا معهم باملقاال

مصطلح الرباء ذو بعد  إقصائي ؛ ولذا رأينا جل فرق اخلوارج قد مجعت ذو بعد استقطايب، وأن 

اخلصائص الذاتية هلا ثم جعلتها أساسا للوالء ؛ ولذلك اقترصت املواالة عىل أتباعهم فقط ، 

اآلخر جعلت ما خيالف مذهبها أساسا للرباء  ولذا تربئوا من عىل ـ بن أبى طالب وعىل اجلانب 

ـ وعثامن وعائشة أم املؤمنني ومجع كثري من الصحابة رضوان اهلل عليهم مجيعا ، وهذا ظاهر 

( 1من خالل خطاب كل طائفة من طوائف اخلوارج كام رأينا سابقا  ؛ ولذا حكى اإلمام أمحد)

وقتئذ ـ عىل أن اخلوارج فسقة ؛ألهنم  أهل بدعة وضاللة خالفوا السنة ؛  إمجاع املسلمني ـ

 (.4وخرجوا من امللة)

الرد عىل اخلوارج : أن املعايص والذنوب التي  يفوالبد للباحث ــ هنا ــ أن يقرر  

(؛ ولذا ذهب 1إيامنا) إسالما أو متحو فيجعلوها أساسا للوالء والرباء ال توجب كفرا ، وال تن

                                                           

 .020ية/ـ سورة البقرة اآل3

 ..91ـ الفرق بني الفرق ص/0

هو اإلمام ، أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد بن إدريس بن عبد اهلل بن َحيّان بن عبد اهلل بن أنس بن عوف ـ1

َوزي ثم البغدادي، أحد األئمة األعالم. ُوليدح  هيل الشيباين املَرح لي الذُّ تني ومئة. سنة أربٍع وس بن قاسط بن مازن بن شيبان بن ُذهح

َع من علامء كثر منهم إبراهيم بن سعٍد ومن ُهشيم بن بشري، ومن عبَّاد بن عباد املهلبي، 
طلب احلديَث سنة تسٍع وسبعني، َسمي

ث عنه البخاري ومسلم، وأبو داود ، والنسائي والرتمذي، وابن  ومعتمر  بن ُسليامن التيمي، وسفيان بن عيينة اهلاليل ،حدَّ

وما بعدها  031ص/  4جة ، وولداه صالح وعبد اهلل، راجع ابن الوزير، العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم جما

 م. 3994 -هـ 3431، حتقيق شعيب األرنؤوطا لنارش: مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت الطبعة: الثالثة، 

 .11ـ راجع كتاب السنة ص/ 4

:  الرأين عند كثري من أهل السنة هو: )التصديق البالغ حد اجلزم(  ومن علامء أهل السنة الذين ذهبوا إىل هذا ـ  ألن اإليام1

. أما عن زيادة اإليامن 390،ص/ 0اإلمام اجلوينى  واإلمام أبى حنيفة و أصحابه ،وكثري من العلامء. راجع رشح املقاصد ج

يدل  أن مابني القائلني بنقصانه والقائلني بعدمه قائال: ) الرازيه ، وقد وفق اإلمام أصل يفكامل اإليامن ال  يفونقصانه ؛ فتكمن 

يتفاوت ؛ مرصوف إىل أصله ؛ وما يدل عىل أنه يتفاوت مرصوف إىل الكامل منه( التفتازانى ، رشح املقاصد  عىل أن اإليامن ال
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إىل أن أصحاب الكبائر من أمة حممد ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ إذا ماتوا وهم  ء أهل السنةعلام

 (.3مشيئة اهلل تعاىل ـ إن شاء عفا عنهم وإن شاء عذهبم) يفموحدون ؛ فهم 

إن فيص مرتوك هلل تعاىل كام يعتقد أهل السنة واجلامعة أن ثواب املطيع وعقاب العا  

 ضله ، وإن عاقب عىل العمل اليسء فبعدله، ومن ثم فإن اهلل عزأثاب عىل العمل الصالح فبف

ترضه معصية ألن الطاعة ال تستلزم الثواب ، وكذلك املعصية ال  وجل  ال تنفعه  طاعة وال

تستلزم العقاب ؛)وإنام مها أمارتان تدالن عىل أن الثواب ملن أطاع والعقاب ملن عىص ؛ حتى 

عذبته ، ومن عصاين أثبته ؛لكان ذلك  منه عز وجل ـ  لو عكس داللتهام فقال: من أطاعني

لك الغري م يفملكه  والظلم هو الترصف  يفحسنا ، فال حرج عليه وليس ظاملا ؛ألنه مترصف 

 (.   0؛ ألنه ال ُيسَأل عام يفعل()

من بعض الصحابة ومن بينهم عىل وعثامن رىض اهلل عنهام ـ فهى  أما عن تربأ اخلوارج

وردت  يالتئر، وال أجد ما أرد به عليهم أفضل من اآليات واألحاديث النبوية كبرية من الكبا

يَن  }وصف الصحابة:  يففضلهم ؛ حيث قال تعاىل  يف ري َن املحَُهاجي ُلوَن مي ابيُقوَن األوَّ َوالسَّ

َ اهللَُّ َعنحُهمح َوَرُضوا َعنحُه وَ 
َساٍن َريضي َبُعوُهمح بيإيحح يَن اتَّ

ذي َتهَ َواألنحَصاري َوالَّ ي حَتح ري ا َأَعدَّ هَلُمح َجنَّاٍت جَتح

َعظييُم   ُز الح َفوح َك الح
يَن فييَها َأَبًدا َذلي َاُر َخاليدي  (.1){األهنح

َجَرةي َفَعليَم َما  }وصفهم أيضا: يفوقال  َت الشَّ نَي إيذح ُيَباييُعوَنَك حَتح
ني مي َ اهللَُّ َعني املحُؤح

َلَقدح َريضي

                                                           

يعقل   بأنه ال سالم واإليامن واحد؛ معللني ذلك :م. .كام يرى اجلمهور : أن اإل3000دار الطباعة العامرة  390،ص/ 0ج

مسلم ليس بمؤمن ؛ ألن اإليامن اسم لتصديق شهادة العقول  واآلثار عىل وحدانية اهلل  بحسب الرشع مؤمن ليس بمسلم  وال

 . 392ص/ 0تعاىل(. رشح املقاصد ج

،  البغدادياجلليد مطبعة التقدم.؛ وقارن . حتقيق حممد 94:91، أصول أهل السنة واجلامعة ص/األشعريـ راجع الشيخ 3

.حتقيق د/حممد يوسف 190أصول االعتقاد ص/ يف؛وقارن اجلوينى، اإلرشاد إىل قواطع األدلة 113الفرق بني الفرق ، ص/ 

 م.3912هـ ـ 3119موسى وعىل عبد املنعم عبد احلميد .بدون ط مرص مكتبة اخلانجى 

خمطوط بدار الكتب املرصية، نقال عن  0هل السنة واجلامعة والرد عىل القدرية ص/ـ عىل املال ، رسالة القدر عىل مذهب ا0

. دكتورارة خمطوط بكلية أصول 019د.سيد عبدالرحيم الغول ،عقيدة اإلمام جعفر الصادق بني أهل السنة والشيعة ص/

 الدين بالقاهرة. 

 .322ـ سورة التوبة اآلية/1
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َزَل  يمح َفَأنح  ُقُلوهبي
يًبا يفي مح َوَأَثاهَبُمح َفتحًحا َقري ينََة َعَليحهي

كي  (.3){السَّ

ُّييمح َفَمنح َنَكَث }كام قال عنهم كذلك : 
َق َأيحدي اَم ُيَباييُعوَن اهللََّ َيُد اهللَّي َفوح يَن ُيَباييُعوَنَك إينَّ

ذي إنَّ الَّ

 َوَمنح َأوح 
هي سي اَم َينحُكُث َعىَل َنفح ًرا َعظيياًم بياَم َعاَهَد َعَليح  يفَفإينَّ  َأجح

تييهي  (.0){ُه اهللََّ َفَسُيؤح

وإذا أردنا أن نستدل من السنة عىل وجوب توقري وحب الصحابة فهنالك نصوص   

ُذوُهمح أصح يفأصحايب اهللََّ اهللََّ  يفكثرية منها قوله ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ ]اهللََّ اهللََّ 
ايب الَ َتتَّخي

ى َفَمنح َأَح 
دي بَُّهمح َفبيُحب ى َأَحبَُّهمح َوَمنح َأبحَغَضُهمح فببغيض َأبحَغَضُهمح َوَمنح آَذاُهمح َفَقدح آذاين َغَرًضا َبعح

ُك َأنح َيأحُخَذُه [)  (.1َوَمنح آذاين َفَقدح آَذى اهللََّ َوَمنح آَذى اهللََّ َفُيوشي

 املواقف من اخلوارج

 :قولني يفاحلكم عىل اخلوارج   يفآراء العلامء  يمكن حرص 

 (.4األول: احلكم بتكفريهم)

 (.1الثانى: احلكم عليهم بالفسق واالبتداع والبغى)

 التي(1ية)امليموناقترص عىل بعض فرقهم فقط؛ كفرقة ـ أما من كفرهم من العلامء ؛ فقد 

نكاح بعض املحارم  كبنات البنني وبنات البنات ، وبنات بنى األخوة، ثم زاد  أجازت

                                                           

 .31ـ سورة الفتح اآلية/3

 .32 اآلية/ـ سورة احلرش0

يٌب. 31ص/34ج 12ـ سنن الرتمذى ، باب فيمن سب أصحاب النبى رقم 1 يٌث َحَسٌن َغري  . قال عنه أبو عيسى َحدي

 .311ص/4ـ  ويأتى عىل رأس القائلني بكفرهم اإلمام  ابن حزم . راجع له الفصل ج4

ص/ 0، واإلمام الشافعي  راجع  رشح املقاصد جـ وهذا الرأى  لكثري من العلامء ؛ كالشيخ األشعرى ، واإلمام أبى حنيفة  1

390. 

ج ،ثمَّ انه َخالف العجار1
ََواري َهب العجاردة من اخلح مه ميمونا ، َوَكاَن عىل َمذح ج الشخرية َكاَن اسح

ََواري  يفدة ـ ات بَاع رجل من اخلح

ه االبواب الثَّاَلَثة بقول الحقَ  كني االرادة َوالحقدر واالستطاعة ؛ َوَقاَل يفي َهذي يَّة َوزعم  أَن َأطحَفال املحرُشح نَّة ،وقال ب يفَدري تكفري عىل اجلح

نُوب ،كام قال بأقوال القدرية  َحاب الذُّ َشة َوُعثحاَمن َوتكفري أَصح
َبريح َوَعائي اد َباب االرادة َوالحقدر واالستطاعة وزَ  يفَوَطلحَحة َوالزُّ

ج بضاللة اشتق ََواري يَّة وَعىل اخلح َقَدري اَلد االخوة عىل الح َكاح َبنَات األوالد من االجداد َوَبنَات أَوح
ها من دين املحَُجوس ؛حيث َأَباَح ني

 .014الفرق بني الفرق ص/ البغداديراجع  واألخوات.
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وكذلك فرقة ( ، 3ضالل فأنكروا أن تكون سورة يوسف من القرآن)ال يفأصحاب تلك الفرقة  

( الذين زعموا أن اهلل تعاىل 4( ؛الستحالهلم الكذب، وكذلك فرقة الزيدية)1( )0اخلطابية)

 (.1(.)1سريسل رسوال من العجم فينسخ برشيعته رشيعة حممد صىل اهلل عليه وسلم)

 يفركعة الصباح و يفلصالة عىل ركعة وأيضا فرقة البدعية من اخلوارج الذين قرصوا ا

 (.0املساء)

                                                           

ـ وقد ذكر الشهرستانى سبب إنكارهم للسورة ؛وهو أهنم يزعمون: )بأهنا تشتمل عىل ذكر العشق واحلب(راجع امللل والنحل 3

 .309ص/3ج

ثون ، ورسل اهللّ وحججه عىل خلقه 0 ـ ذكر الشيخ األشعرى: أن اخلطابية عىل مخس فرق : كّلهم يزعمون اّن االَئمة أنبياء حمدَّ

ال يزال منهم رسوالن : واحد ناطق واآلخر صامت  فالناطق حممد )صىّل اهلل عليه وآله وسّلم( ، والصامت عيل بن أيب طالب ، 

هم مفرتضة عىل مجيع اخللق ، يعلمون ما كان ، و ما هو كائن ، وزعموا أّن أبا اخلطاب نبي ، واّن فهم يف االَرض اليوم طاعت

ُأولئك الرسل فرضوا عليهم طاعة أيب اخلطاب ، وقالوا : االَئمة آهلة وقالوا يف أنفسهم مثل ذلك ، وقالوا : ولد احلسني أبناء اهللّ 

ديَن(. راجع » لوا قول اهللّ تعاىل : وأحباَوه ، ثّم قالوا ذلك يف أنفسهم ، وتأوّ  ي َفَقُعوا َلُه ساجي نح ُروحي
ُت فييهي مي تُُه َو َنَفخح يح َفإيذا َسوَّ

 .00األشعرى  مقاالت اإلسالميني ص/

 .390ص/  0، رشح املقاصد جالشافعيـ راجع سعد التفتازانى ؛ حيث نسب  هذا القول لإلمام 1

وىل باإلمامة أمر زيد بن عىل وأخيه حممد بن عىل أُّيام أ يفاهلل عنهم ،وقد اختلف الشيعة  ـ نسبة إىل زيد بن عىل بن احلسني رىض4

بعد أبيهام ؛ فذهبت طائفة منهم إىل ان اإلمامة لزيد فسموا زيدية ؛وقد وصف السيخ أبو زهرة الزيدية بأهنم أقرب الشيعة إىل 

م ؛بل اعتربوهم أفضل الناس بعد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسل أهل السنة وأكثر اعتداال ، وتشيعهم لألئمة مل يتسم بالغلو

.بدون ط دار الفكر . بدون 40ص/3مواقفهم جتاه الصحابة فلم يكفروهم . راجع تاريخ املذاهب اإلسالمية ج يف،واعتدلوا 

 ت.

 م.3991: دار اجليل . بريوت 0ط عمرية. حتقيق د/ حممد إبراهيم و د/عبد الرمحن 311ص/4ـ  راجع ابن حزم ، الفصل ج1

ن آخر من موط يفاحلاشية قبل السابقة  ألن الشيخ أبو زهرة  يفيتعارض مع ما ذكره أبو زهرة  ـ واحلق ان ما ذكره ابن حزم ال1

 نفس املصدر قسم الزيدية من حيث االعتقاد إىل قسمني القسم االول: املتقدمون منهم ،الذين اتبعوا أقوال زيد وهؤالء ال

 فهم املتأخرين منهم وهؤالء يعدون من الرافضة ؛ألهنم ال الثاينألهنم يعرتفون بإمامة الشيخني ، أما القسم  ة؛يعدون رافض

هم الذين ذكرهم ابن حزم. راجع تاريخ املذاهب  وهؤالءيعرتفون بإمامة الشيخني ويسبوهنام ويكفرون من يرى خالفتهام ؛

 . 10ص/3اإلسالمية ج

 .309ص/3؛ وقارن الشهرستانى ، امللل والنحل ج 301ص/ 3إسالميني ج، مقاالت  األشعريـ راجع 0
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سيقهم  بتبديعهم وتف ( : فهو القول بعدم تكفري اخلوارج ، واالكتفاء3ــ أما الرأى الثانى)

؛ ألهنم  من أهل القبلة ، وأن االجرتاء عىل إخراج أحد من اإلسالم أمر غري هني ؛ نظرا لكثرة 

لكفر من قوله أو فعله ؛ فال مانع حينئذ من تكفريه حتذر من ذلك ؛ إال من ظهر ا التيالنصوص 

 (.0بعد إقامة احلجة عليه)

تكفريهم   يفاألول قد أصابوا  الرأييوجد تباينا بني الرأيني ؛ألن أصحاب  واحلق أنه ال

لبعض فرق اخلوارج ؛الذين صدر منهم تلك األقوال احلمقاء ؛ كقوهلم: بقرص الصالة عىل 

املساء ، أو القول بجواز الزواج من بعض املحارم ، اومن قال  يفام الصباح ومثله يفركعتني 

 أن سورة يوسف ليست من القرآن إلخ هذه األقوال الفاسدة.

؛ ألهنم استثنوا منهم من ظهر كفره من قوله أو  الثاين الرأيوكذلك أصاب أصحاب 

درت تكفري من ص يففعله ، وال أظن أن أحدا من العلامء الذين يمثلون هذا الفريق يتوقفون 

 .اخلوارجكفر هبا الفريق األول بعض فرق  التيمنه تلك األقوال 

موقف اخلوارج من قضية الوالء والرباء شيئا يمكن لنا أن نستفيد  يفوعىل كل فليس 

منه ؛ ولكن عرضناه كفكر لطائفة ؛ صنفها علامء الفرق داخل إطار الفرق اإلسالمية ؛ ومن 

 (!!!1ونقده  ورفضه)ثم كان البد من عرضه ، 

 (من الوالء والرباء :4الشيعة اإلثنى عشرنة) ثانيا : مواقف

 عرض موقف الشيعة من الوالء والرباء عىل يفالبداية أن أقرر بأننى سأقترص  يفأود    

                                                           

ص/ 0، واإلمام أبى حنيفة  ، واإلمام الشافعي  راجع  رشح املقاصد ج األشعريـ وهذا الرأى  لكثري من العلامء ؛ كالشيخ 3

390. 

 .390ص/0ـ راجع رشح املقاصد ج0

خلوارج ما زال هلا وجود يتناقلها اجلهال من اخلوارج املعارصين املتناثرون بني ا هذه احلاشية إىل أن أفكار يفـ من املهم أن أشري 1

 يفل مجاعة التكفري واهلجرة وهذا ما سأتناوله بالتفصي يفكثري من أفراد اجلامعات اإلسالمية وإن كانت األكثرية منهم متواجدة 

 هناية املبحث الرابع إن شاء اهلل.

 من هذا البحث. 4ـ  سبقت الرتمجة هلم راجع ص/4
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أسبابا دعت  (؛ واحلق أن هنالك3فرقة الشيعة اإلثنى عرشية املنبثقة من فرقة اإلمامية فقط )

تشعبت  لتيابتلك الفرقة  كممثلة للشيعة دون عرض موقف الفرق األخرى الباحث لالكتفاء 

 وأهم هذه األسباب مايىل: (0)من فرقة الشيعة األم 

ة انبثقت من الشيعة األم كثرية ومتعددة بل إن فرق التيأن فرق الشيعة  السبب األول :

يمكن عرض  ومن ثم ال ( 4( إىل مخسة عرش فرقة)1اإلمامية تفرقت كام يقول اإلمام البغدادى)

 آراء كل فرقة من تلك الفرق عىل حدة ألن هذا حيتاج لبحث خيصص لذلك فقط. 

تشيع عرصنا احلارض لل يففرقة االثني عرشية هى الواجهة البارزة  أن :الثانيالسبب 

؛  بلدان عديدة يفوهلم وجود بكثرة  ؛ ألهنا األكثر عددا من أى فرقة أخرى من فرق الشيعة

كرها العمل عىل  نرش ف يف كام أن ألتباعها نشاطا ملموسا والعراق واهلند وباكستان،كإيران 

                                                           
ـ تعد فرقة الشيعة اإلمامية من الفرق الرئيسية للشيعة، وقد أطلق بعض العلامء عليها اسم الرافضة؛ كالشيخ األشعرى راجع 3

. وهم القائلون بإمامة عىل بن أبى طالب كرم اهلل وجهه نصا ظاهرا وتعيينا صادقا من غري 11ص/3مقاالت اإلسالميني ج

؛ أما عن الفرق بني اإلمامية وفرقة 310ص/3له بالعني. راجع الشهرستانى ،امللل والنحل ج تعريض بالوصف بل إشارة

: أن اإلمامية تقف باإلمامة عند اإلمام السادس ؛ وهو اإلمام جعفر الصادق ، أما اإلثنى عرشية فتمد  يفاإلثنى عرشية فيكمن 

. دار العلم للماليني  بريوت :لبنان  014امليزان ص/ يفشيعة سلسلة األئمة إىل اثنى عرش إماما. راجع حممد جواد مغنية  ال

 بدون ت.

 عدد فرق الشيعة ؛ فالشيخ األشعرى ذكر بأهنم ثالث فرق يفعدد الفرق نجدهم قد اختلفوا  يفاختالفهم  يفـ كشأن العلامء 0

يسمى الشيعة الروافض ـ يعدهم  . بينام نرى البغدادى ـ وهو3/11رئيسية ، وما عداها فروع. راجع مقاالت اإلسالميني ج

،. أما الشهرستانى فقد عدهم مخس فرق والباقى فروعا هلا. 03أربعة أصناف والباقى فروعا هلا .راجع الفرق بني الفرق ص/

. ومنهم من قال  بأهنا إىل السبعني أقرب. راجع  التحفة االثنى عرشية القسم األول من 340ص/3راجع امللل والنحل ج

، 1ط131ص/ 3ال عن د.غالب  عىل عواجى، فرق معارصة تنتسب إىل اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها جالكتاب ؛ نق

 م.0220هـ ـ 3401املكتبة العرصية الذهبية . السعودية: جده

ه نطبقات الشافعية بأنه إمام عظيم القدر محل ع يفـ هو: أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن حممد التميمى ، وصفه السبكى 1

هـ . راجع السبكى 409عام  يفأكثر أهل خراسان ، كان عاملا بالفقه واألدب والشعر والنحو والكالم وأصول الفقه ، تو

.حتقيق حممود حممد الطناحى وعبدالفتاح حممد احللو.هجر للطباعة والنرش 011:040ص/1،طبقات الشافعية الكربى ج

 هـ.3431والتوزيع ط ثانية 

ىل: املحمدية، والباقرية ، والناووسية، والشمطية ، والعامرية، واالسامعيلية، واملباركية، واملوسوية، ـ وهى عىل النحو التا4

 . 39ـ 31والقطعية ، واالإثنى عرشية ، واهلشامية، والزرارية واليونسية، والشيطنية ، والكاملية . الفرق بني الفرق ص/ 
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 (.3بالوسائل املتنوعة)

( ومن 0خيالفون هبا أهل السنة واجلامعة كثرية ومتنوعة) التيأن العقائد  :السبب الثالث

 (.1ثم يكثر ذكرها من قبل العلامء والباحثني  من أهل السنة ملناقشة أفكارها)

الشيعة اإلثنى عرشية كانت مع اخلوارج من  أن أشري هنا إىل أن أود بعد هذه التوطئةو

سب إليها تنت التيالعقيدة ، بل مها عند اإلمامية  يفأدخلت الوالء والرباء  التيأوائل الفرق 

ضية زاد االهتامم بق؛ويبدو أنه كلام زاد التشيع غلوا ثنى عرشية أصال من أصول املذهب ؛اإل

 يف( ؛كال!!! بل تكمن 4قوهلم هبا) يفتكمن  ء والرباء. وخطورة هذه العقيدة لدُّيم الالوال

من  التربي يف( ـ  حيث أهنم وظفوها 1)األشعريغلوهم يف توظيفهم هلا ـ كام قال الشيخ 

أصحاب الرسول ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ من خالل سباهبم وتكفريهم اخللفاء أبى بكر وعمر 

ويستثنون عىل بن أبى طالب ـ كرم اهلل وجهه ـ فقط ، كام استثنوا من  عنهموعثامن رىض اهلل 

 (.1رىض اهلل عنهم) الفاريسبن ياِس، واملقداد ، وسلامن  الصحابة عامر

                                                           
 .مؤسسة اإلعالم للمطبوعات.32عرشية وأسالفهم من الشيعة ،ص/ـ راجع د.عبداهلل فياض ، تاريخ اإلمامية اإلثنى 3

ـ  كقوهلم بأن اإلمامة ركن من أركان اإلسالم ؛وهى منصب ثبت من عند اهلل خيتار اهلل تعاىل اإلمام كام خيتار األنبياء واملرسلني 0

هم هلم بعصمة األئمة  واألوصياء، وتدينعىل رىض اهلل عنه وأوالده من بعده حتى اإلمام الثانى عرش، وكذلك قو يف، وحرصوها 

بالتقية ودعواهم املهدية ، ودعواهم الرجعة، وكذلك موقفهم من القرآن وقول بعضهم بنقصانه ، وموقفهم من الصحابة ، 

اء ؛ ألن الوالء والرب يفوقوهلم بالبداء الخ تلك العقائد الفاسدة التى اشتهر هبا فرقة اإلثنى عرشية ؛ولذا اكتفيت بعرض آرائها 

 بوتقة واحدة. يفقضية الوالء والرباء هى التى جتمعهم 

ط سادسة .املكتبة العرصية الذهبية.السعودية 141ص/  3ـ راجع د.غالب عىل عواجى،فرق معارصة تنتسب إىل اإلسالم ج1

 م. 0220هـ ـ 3401: جدة

 رقة عن األخرى بكيفية توظيف هذه القضية عىلـ ألن كل الفرق اإلسالمية بال نزاع تقول بالوالء والرباء ؛ وتتميز كل ف4

 اهـ الباحث. خمالفيها فقط.

تاريخ  يفهـ ، وقد اختلفوا 012ـ هو: عىل بن أبى البرش ، واسمه إسحاق بن سامل بن إسامعيل أبو احلسن األشعرى ، ولد سنة 1

 . 310ص/ 33ن كثري ، البداية والنهاية جببغداد ، وإليه انتسب كثري من العلامء. راجع  اب 112، وقيل: 114وفاته ؛فقيل: 

 .19ص/3ـ راجع مقاالت اإلسالميني ج1
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(بأنه 0الصادق) سبق من خالل رواية ينسبها لإلمام  جعفر ( عىل ما3ويؤكد الكشى)

ـ صىل اهلل ـ إال ثالثة ، فقلت: ومن الثالث قال : )كان الناس أهل الردة بعد النبي  ة؟ عليه وسلم 

 ( .1()الفاريسوسلامن   الغفاريفقال: املقداد بن األسود ، وأبو ذر 

(من خالل مقارنة ليست مقبولة شكال وموضوعا  4وهذا ما ذهب إليه التسرتى)

ني بونتيجة ؛ حيث قال : )أن موسى ـ عليه السالم ـ قد جاء باهلداية؛ فهدى خلقا كثريا من 

ـ كذلك  ـ  عليه السالم  إِسائيل ، ولكنهم ارتدوا يف حياته ، ومل يبق منهم عىل إيامنه سوى هارون 

جاء حممد ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ وهدى خلقا كثريا ، لكنهم ارتدوا عىل أعقاهبم  بعد 

 (.1وفاته()

وم ( أنه قال : )إذا كان ي1كام يروى الكشى عن موسى الكاظم بن جعفر الصادق  )

القيامة نادى مناد : أين حوارى حممد بن عبد اهلل ـ رسول اهلل الذين مل ينفضوا عليه؟ فيقوم 

                                                           

هو: حممد بن عمر بن عبد العزيز يكنى )أبا عمرو( ، والكيش صاحب كتاب الرجال من غلامن العياَش، ال تعرف سنة  ـ3

،لؤلؤة البحرين يف اإلجازة  والدته وال وفاته ويقول الروافض أنه من القرن الرابع اهلجري: راجع : يوسف البحرانى

 م. .0221(حتقيق السيد حممد صادق بحر العلوم  ط أوىل 424 - 423اإلجازات وتراجم رجال احلديث  : )ص 

 يفـ هو: جعفر الصادق بن حممد الباقر بن عىل بن احلسني بن عىل بن أبى طالب كرم اهلل وجهه ؛ ويلقبه اإلمامية بالصادق تو0

 .42دادى ، الفرق بني الفرق ص/هــ راجع البغ341عام 

.حتقيق السيد مهدى الرجائى ط مؤسسة 30ـ أخبار معرفة الرجال الناقلني عن األئمة العاملني املعروف برجال الكشى ص/1

 آل البيت. بدون.

متكلم شيعى  و، أو الشهيد الثالث  وهو رجل دين  وفقه  القايضـ هو: السيد نور اهلل التسرتى أو الشوشرتى ؛ ويقال له كذلك 4

 يفإيرانى األصل ، من أهل تسرت وارحتل للهند؛ واله السلطان أكرب شاه والية قاىض القضاة بالهور واشرتط عليه أال خيرج 

هـ( وله 3239أحكامه عن املذاهب األربعة إال أنه مل ينفذ ما أوصاه به السلطان؛ فقتل حتت السياط بمدينة أكرب آباد سنة )

بية والفارسية بلغت مائة وأربعني مصنفا وكتابا ورسالة ؛ منها إحقاق احلق ومصائب النواصب ، وهتذيب مؤلفات باللغة العر

آغا يزرك الطهرانى ،الذريعة إىل  ؛ وقارن.10ص/1رشح هتذيب األحكام .راجع خري الذين الزركىل ،األعالم.ج يفاألكامم 

 م.3911هـ /  3421ان، لبن -منشورات دار األضواء، بريوت 092ص/3تصانيف الشيعة. ج

 ى .مكتبة آية اهلل العظمى املرعش .ط أوىل، في.تعليق السيد شهاب الدين احلسينى املرعشى النج131ـ إحقاق احلق ص/1

هـ. راجع البغدادى الفرق بني الفرق 311عام  يفـ هو أحد األئمة اإلثنى عرش وترتيبه السابع بني األئمة عندهم ، تو1

 .42ص/
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 (.3سلامن ، واملقداد ، وأبو ذر()

ـ رضوان اهلل عليهم ـ كانوا من أهل النفاق ، ووصفوا (:0كام زعم الرافضة) أن الصحابة 

كثري هنم مل يسلموا ، بل استسلم الإسالمهم باالستسالم ؛وهذا ما عرب عنه التسرتى قائال: ) إ

رغبة يف جاه الرسول ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ ، واحلق أهنم ـ ومازال الكالم للتسرتى ـ داموا 

 (.1جمبولني عىل توشح النفاق وترشح الشقاق ()

وعن سبب قبول الرسول ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ هلم وعدم طردهم يتحدث أحدهم 

ن يرفضهم ؛ وإال لبقى هو وعىل وسلامن وأبو ذر والعدد القليل من قائال: ) مل يكن للنبى أ

 (. 4الصفوة املنتخبني ()

ـ ) ـ صىل اهلل عليه وسلم  ( بل حكموا عىل السيدة عائشة 1كام تربئوا من زوجات الرسول 

 (.1ـ رىض اهلل عنها ـ بالكفر وأهنا من أصحاب النار)

( وال يستحق أهل السنة 0سم النواصب)وتربئوا كذلك من أهل السنة وأطلقوا عليهم ا

نظر قدماء الشيعة  اسم املؤمنني ، بل املخالفني ، كام يستحقون اللعن والسب ومن ثم جتب  يف

                                                           

 .31ص/  ـ املصدر نفسه3

ـ  اسم الرافضة من األسامء التى أطلقها العلامء عىل اإلثنى عرشية ؛ وقد أطلق عليهم هذا االسم ؛ ألهنم رفضوا منارصة زيد 0

بن عىل ، أو لرفضهم أئمتهم وغدرهم هبم ، أو لرفضهم الصحابة وإمامة الشيخني ، أو لرفضهم الدين الصحيح . راجع د.غالب 

 .110ص/ 3تنتسب إىل اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها ج عىل عواجى، فرق معارصة

 .1ـ إحقاق احلق ص/ 1

 .0230هـ ـ 3411مؤسسة اإلمام اهلادى عليه السالم 0. ط1ـ حسن الشريازى ، الشعائر احلسينية ص/ 4

.بدون ط 41تارات ص/ املذاهب واملخ يفـ راجع املفيد)عبداهلل بن حممد بن النعامن العكربى البغدادى( ، أوائل املقاالت 1

 إيران قم بدون 

. ترمجة السيد مهدى الرجائى إيران : قم 011ص/3بيان معنى الناصب ج يفـ راجع يوسف البحرانى ، الشهاب الثاقب 1

 هـ.3439

 خاإلمامة عىل عىل كرم اهلل وجهه . راجع حسن بن الشي يفـ لفظ  الناصب مرادف للفظ املخالف ؛ وهو: الذى يرى تقديم أحد 0

 .ط بريوت بدون.10أجوبة املسائل اخلرسانية ص/ يفحممد آل عصفور البحرانى ، املحاسن النفسانية 
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( ، إال أن املعارصين منهم قد خففوا من احلكم السابق ؛ فلم يسلبوا من أهل 3الرباءة منهم)

 (.0تربئوا منهم أيضا)لكن السنة اإلسالم ، ولكنهم سلبوا منهم  اإليامن  ؛ و

يعيا املذهب حتى لو كان ش يفقد تربؤا من كل خمالف هلم  وعىل كل فإن اإلثنى عرشية

، كام قالوا : أن من جحد إماما من  نظرهم كافر يفثنى عرشية ـ  ألنه ـ طاملا أنه الينتمى لإل

 (.1األئمة كان كمن قال : إن اهلل ثالث ثالثة)

( اليكون إال هلل والرسول ثم عىل رىض اهلل عنه 4كلينى)كام ذكر ال ولذا فإن والئهم

يُُّكُم }( : 1(ويستدلوا عىل ذلك بقوله تعاىل)1واألئمة من بعده ، ثم للمذهب الشيعى )
اَم َولي إينَّ

                                                           

 . بدون ط دار اهلادى. بريوت بدون ت.33ص/ 0، مصباح الفقاهة ج فيـ راجع أبو القاسم النج3

 .331امليزان ص/  يفـ راجع حممد جواد مغنية ، الشيعة 0

 م. 3910دارالعلوم للتحقيق والطباعة والنرش 0.ط019ص/ 4شريازى ، موسوعة الفقه جـ راجع السيد حممد احلسينى ال1

ـ هو:: أبو جعفر حممد بن يعقوب الكلينى ، شيخ الشيعة، وعامل اإلمامية، صاحب التصانيف  روى عنه امحد بن إبراهيم 4

]رقم:  012ص  31سري إعالم النبالء ج هـ ، وقربه مشهور. راجع  109الصيمري وغريه، وكان ببغداد، وهبا تويف قيل: سنة

301] 

 .ط دار األضواء بريوت لبنان بدون.400ص/3ج يفـ راجع الكلينى ، األصول من الكا1

؛ ، والبيضاوى 1/01عىل مثل األلوسى راجع له ج يفـ واحلق أن هنالك من علامء اهل السنة من يقول أن اآلية نزلت 1

يدل بزعم الشيعة ـ  عىل نفي إمامة األئمة املتقدمني ؛ كذلك يدل عىل سلب اإلمامة  .إال أنه يرى أن هذا الدليل كام11ص/0ج

عن األئمة املتأخرين كالسبطني ريض اهلل تعاىل عنهام وباقي االثني عرش ريض اهلل تعاىل عنهم أمجعني بعني ذلك التقرير  فالدليل 

فقال ما نصه : )واآلية عند معظم  موضع آخر يفإليه  ذهب . ويؤكد عىل ما01ص/1يرض الشيعة أكثر مما يرض أهل السنة(ج

املحدثني نزلت يف عيّل كّرم اهلل تعاىل وجهه ، واإلمامية كام علمت يستدلون هبا عىل خالفته بعد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 

ني أيب اهلل صىل اهلل عليه وسلم وببال فصل ، وقد علمت منا رّدهم واحلمد هلل سبحانه رّد كالم ... إىل أن قال :  ليس بني رسول 

. ومن جانبه يرى 10ص/ 1بكر الصديق ريض اهلل تعاىل عنه رجل ، وليس مقصوده سوى بيان املرتبة يف الفضل فافهم (ج

رىض اهلل عنه ؛والدليل عليه وجهان : األول : أن هذه اآلية خمتصة بمحاربة  حق أبى بكر يفاإلمام الرازى : أن اآلية نزلت 

وأبو بكر هو الذي توىل حماربة املرتدين  ،وأن هذه اآلية من أدل الدالئل عىل فساد مذهب اإلمامية من الروافض ،  دين،املرت

وتقرير مذهبهم أن الذين أقروا بخالفة أيب بكر وإمامته كلهم كفروا وصاروا مرتدين ، ألهنم أنكروا النص اجليل عىل إمامة عيل 

من يرتد منكم  }كذلك جلاء اهلل تعاىل بقوم حيارهبم ويقهرهم ويردهم إىل الدين احلق ( بدليل قوله عليه السالم فنقول : ) لو كان 

إىل آخر اآليه وكلمة ] من [ يف معرض الرشط للعموم ، فهي تدل عىل أن كل من صار مرتداً عن  {عن دينه فسوف يأيت اهلل بقوم 

ل شوكتهم ، فلو كان الذين نصبوا أبا بكر للخالفة كذلك لوجب بحكم دين اإلسالم فإن اهلل يأيت بقوم يقهرهم ويردهم ويبط
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يُموَن  يَن ُيقي ذي يَن َآَمنُوا الَّ ذي  اهللَُّ َوَرُسوُلُه َوالَّ

َكاَة َوُهمح َراكيعُ  ُتوَن الزَّ اَلَة َوُيؤح  (.3){ونَ الصَّ

 تعقيب

قد وظفوا الوالء والرباء  توظيفا االثني عرشية يمكن أن نالحظ من خالل ما سبق أن 

يتالءم مع عقيدهتم اخلاطئة، فبدال من أن يوالوا املسلمني ويتربؤوا من الكفار واملرشكني ؛ كام 

والوا م يم ـ وأصحابه رىض اهلل عنهم وأهل السنة ؛ إذ هبلفعل الرسول ـ صىل اهلل عليه وس

ا ذكره اإلمام ابن تيمية مشريا إىل اليهود والنصارى وأعداء اإلسالم واملسلمني قاطبة ؛ هذا م

أن الرافضة كانت دوما حربا عىل أهل اإلسالم  ، تواىل من حارب أهل السنة واجلامعة ؛ : 

يناهم  ( وعىل اجلانب اآلخر رأ0كمواالهتم للتتار أحيانا وللنصارى واليهود أحيانا أخرى)

يتربؤون من أفضل املسلمني خلقا وإيامنا وإخالصا وعطاء وعبادة هلل تعاىل ؛ وهم أصحاب 

الرسول اهلل ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ الذين وصفهم اهلل عز وجل مع رسوهلم  مثنيا عليهم ؛فقال 

اري رُ  }:  ُكفَّ اُء َعىَل الح دَّ
يَن َمَعُه َأشي ذي ٌد َرُسوُل اهللَّي َوالَّ ًدا َيبحَتُغوَن حُمَمَّ ًعا ُسجَّ مَحَاُء َبيحنَُهمح َتَراُهمح ُركَّ

َراةي َوَمثَ  َك َمَثُلُهمح يفي التَّوح
ُجودي َذلي نح َأَثري السُّ

مح مي هي
ياَمُهمح يفي ُوُجوهي

َواًنا سي ضح َن اهللَّي َوري اًل مي ُهمح يفي لُ َفضح

لَ  َتغح َأُه َفَآَزَرُه َفاسح َرَج َشطح ٍع َأخح يلي َكَزرح
نحجي ي يُم اإلح اَع ليَيغييَظ هبي رَّ ُب الزُّ

جي  ُيعح
َتَوى َعىَل ُسوقيهي َظ َفاسح

                                                           

اآلية أن يأيت اهلل بقوم يقهرهم ويبطل مذهبهم ، وملا مل يكن األمر كذلك بل األمر بالضد فإن الروافض هم املقهورون املمنوعون 

 ذا كالم ظاهر ملن أنصف.عن إظهار مقاالهتم الباطلة أبدًا منذ كانوا ؛ علمنا فساد مقالتهم ومذهبهم ، وه

والوجه الثاين يف بيان أن هذه اآلية خمتصة بأيب بكر : هو أنا نقول : هب أن عليًا كان قد حارب املرتدين ، ولكن حماربة أيب بكر 

أنه صىل  رمع املرتدين كانت أعىل حاالً وأكثر موقعًا يف اإلسالم من حماربة عيل مع من خالفه يف اإلمامة ، وذلك ألنه علم بالتوات

اهلل عليه وسلم ملا تويف اضطربت األعراب ومتردوا ، وأن أبا بكر هو الذي قهر مسيلمة وطليحة ، وهو الذي حارب الطوائف 

املرتدة ، وهو الذي حارب مانعي الزكاة ، وملا فعل ذلك استقر اإلسالم وعظمت شوكته وانبسطت دولته . وملا انتهى األمر إىل 

اإلسالم قد انبسط يف الرشق والغرب ، وصار ملوك الدنيا مقهورين ، وصار اإلسالم مستولياً عىل مجيع  عيل عليه السالم فكان

األديان وامللل ، فثبت أن حماربة أيب بكر ريض اهلل عنه أعظم تأثريًا يف نرصة اإلسالم وتقويته من حماربة عيل عليه السالم ، 

ون يف تقوية الدين ونرصة اإلسالم ، وملا كان أبو بكر هو املتويل لذلك وجب ومعلوم أن املقصود من هذه اآلية تعظيم قوم يسع

 .13ص/1أن يكون هو.( الرازى مفاتيح الغيب ج

 .11ـ سورة املائدة اآلية/3

 .111ص/01ـ راجع ابن تيمية ، الفتاوى ج0
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ًرا َعظيياًم  َرًة َوَأجح
في نحُهمح َمغح

َاتي مي احلي ُلوا الصَّ
يَن َآَمنُوا َوَعمي ذي اَر َوَعَد اهللَُّ الَّ ُكفَّ  (. 3){الح

العمل رة ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ بكث النبييقول ابن كثري : )وصف اهلل تعاىل أصحاب 

وكثرة الصالة وهي خري األعامل ، ووصفهم باإلخالص فيها هلل ـ عز وجل ـ واالحتساب عند 

اهلل جزيل الثواب ، وهو اجلنة املشتملة عىل فضل اهلل ، وهو سعة الرزق عليهم ، ورضاه ـ  تعاىل 

 (.0ـ عنهم()

صفتي ن لكام أن اهلل تعاىل وصفهم بالرمحة لقوة مناسبة بعضهم بعضًا ، فهم جامعو

 (.1اجلالل واجلامل)

إىل : أن صفة الرمحة والشدة هذه مل تقترص عىل بعضهم دون  الرازيوقد اشار اإلمام   

ما صنعوا من الذين أتوا من مجيع الصحابة ؛ بل ومن صنع مثل  يفبعض ؛ بل توجد 

 (.4)بعدهم

عىل  بأهنم أشداء النبيوصف أصحاب  يف: أن طنطاويومن جانبه يرى الدكتور سيد 

الكفار رمحاء بينهم ، )مدح عظيم هلم ، ومجع بني الوصفني عىل سبيل االحرتاس ، فهم ليسوا 

 يفأشداء مطلقا ، وال رمحاء مطلقا ؛ وإنام شدهتم عىل أعدائهم ، ورمحتهم إليخواهنم 

 (.1العقيدة()

هذا  يفهلذا أمجع علامء أهل السنة ـ قديام وحديثا ـ عىل حب الصحابة وعدم التفريط   

أهل  : أن األشعريو التربأ من أحدهم ؛ وإنام تربؤا ممن  يبغضهم  حيث قال الشيخ أ احلب ،

السنة )يعرفون حق السلف الذين اختارهم اهلل سبحانه لصحبة نبيه ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ 

ويأخذون بفضائلهم ، ويمسكون عن ما شجر بينهم صغريهم وكبريهم ، ويقدمون أبا بكر ، 

                                                           

 .09ـ سورة الفتح اآلية/3

 .113ص/ 0ـ تفسري القرآن العظيم ج0

 .044ص/39د ابن عبداهلل احلسيني األلويس ، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين جـ راجع شهاب الدين حممو1

 .142ص/4ـ راجع التفسري الكبري ج4

 .1904ـ التفسري الوسيط/ 1
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، ثم عثامن ، ثم عليا ـ رضوان اهلل عليهم ، ويقرون أهنم اخللفاء الراشدون املهديون  ثم عمر

 (.3صىل اهلل عليه وسلم () النبيأفضل الناس كلهم بعد 

حابة فقال: الص يفمن أجلها طعن الرافضة  التيويشري اإلمام بن قيم اجلوزية إىل العلة   

ريه قالوا عن الرافضة:)هؤالء قوم أرادوا أن طائفة من أهل العلم منهم مالك بن أنس وغ

الطعن يف رسول اهلل فلم يمكنهم ذلك؛ فطعنوا يف الصحابة ؛ ليقول القائل: رجل سوء كان له 

( واحلق أن هذا هو هدف 0أصحاب سوء ؛ ولو كان رجال صاحلا لكان أصحابه صاحلني()

 الرافضة وليس هنالك هدف سواه.

 املواقف  من الشيعة اإلثنا عشرنة

احلكم عىل هذه الطائفة ؛ واستدالل  يفبرصف النظر عن اختالف وجهات نظر العلامء 

كل فريق عىل صحة ما ذهب إليه ؛ فإن الواقع يؤكد عىل أن احلكم عليهم أو عىل غريهم بحكم 

غري  يفواحد حيتاج لتفصيل ؛ وخاصة لكثرة آرائهم وتباينها ؛ وعدم اتفاقهم عىل رأى واحد 

 دعوى التشيع.

 لذا يمكن التأكيد عىل ما يىل:و

تكفري املعني ـ كام ذكرت ذلك عن اخلوارج سابقا ـ أمر البد منه ؛ ألنه  يفـ أن التثبت 3

 بعض القضايا جيوز تكفريه. يفليس كل من انتسب لطائفة خارجة عن مذهب أهل السنة 

احلق ألفاظ  نتكفري املعني ؛ أننا النطلق عىل الطائفة اخلارجة ع يفيعنى التثبت  ـ ال0

 التبديع أو التضليل واخلروج عن اجلامعة.

 كتبهم املعتمدة من قال هبا أو ببعضها فهو كافر وهى: يفـ أن للشيعة مبادئ ثابتة 1

وأنه وقع فيه الزيادة والنقصان؛ وهذا ما رصح به بعض  أـ قوهلم بتحريف القرآن ؛

                                                           

 .141ص/ 3ـ مقاالت اإلسالمني واختالف املصلني ج3

 .3421ص/ 4ـ زاد املعاد ج0
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 (.3رجاهلم.)

م بالفوز والنجاة ؛ كأبى بكر وعمر بغض الصحابة ممن شهد اهلل هل يفب ـ غلوهم 

 (.0وعثامن والسيدة عائشة والسيدة حفصة من أمهات املؤمنني رىض اهلل عنهم مجيعا)

 (.1ج ـ قوهلم بالبداء عىل اهلل تعاىل)

 كفره وخروجه من امللة. يفأقول مؤكدا: أن كل من قال بتلك املقاالت أو بعضها فالشك 

ا أو بعضها ؛ ولكن له اعتقادات أخرى الخترجه عن أما من مل يقل بتلك املبادئ كله

                                                           

يفا ونقصا ، ويعتقدون أن هنالك مصحفا مفقودا سيصل إىل أيدُّيم يوما ما يسمى:) القرآن حتر يفـ أعلن غالة الشيعة أن 3

املصحف العثامين املوجود بني أيدى املسلمني. ؛ وهذا ما رصح به  الكلينى حيث ذكر مئات  يفمصحف فاطمه(فيه أضعاف  ما

والية  يفقول اهلل عز وجل :) من يطع اهلل ورسوله  يفاآليات التى زعم أن اهلل أنزهلا هكذا ؛ فيذكر عن أبى بصري عن أبى عبداهلل 

؛ كام ذكر عن عبداهلل بن 3/143ج يفعىل ووالية األئمة من بعده فقد فاز فوزا عظيام( ثم يقول : هكذا أنزلت ( كتاب الكا

ئمة عليهم واأل حممد وعىل وفاطمة واحلسن واحلسني يفقوله: ) ولقد عهدنا إىل آدم من قبل كلامت  يفسنان عن أبى عبداهلل 

؛ كام ذكر عن جابر 3/140ج يفالسالم من ذريتهم فنسى( ثم يقول : )هكذا واهلل أنزلت عىل حممد صىل اهلل عليه وسلم ( الكا

 يف(الكاعىل فأتوا بسورة من مثله يفريب مما نزلنا عىل عبدنا  يفقال : )نزل جربيل )ع( هبذه اآلية عىل حممد هكذا:)وإن كنتم 

روى الكلينى أيضا عن أبى بصري قال : )دخلت عىل أبى عبداهلل إىل أن قال : قال أبو عبداهلل ـ جعفر الصادق .؛ كام 3/14ج

)وإن عندنا مصحف فاطمة ، قال قلت وما مصحف فاطمة )ع(؟ قال : مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثالث مرات ، واهلل ما 

 . 3/311ج يففيه من قرآنكم حرف واحد( الكا

 وما بعدها.11قالوه عن الصحابة رضوان اهلل عليهم راجع من هذا البحث ص/ ت بعض ماـ سبق أن ذكر0

ثم }ه تعاىل: قول يفاالصطالح : حدوث رأى جديد مل يكن من قبل كام  يفاللغة : الظهور بعد اخلفاء ، ومعناه  يفـ معنى البدا ء 1

داء  يلزم منه سبق اجلهل وحدوث العلم؛ تبعا حلدوث (.والب11)يوسف: {بدا هلم من بعد ما رأوا اآليات ليسجننه حتى حني

عىل اإلنسان فال إشكال فيها لتحققها فيه ؛أما إذا  املعايناملستجدات لقصور العقول عن إدراك املغيبات ؛ وإذا أطلقت هذه 

هو عامل الغيب والشهادة يب ، ف؛علمه للغ الثابتةكفر خترج صاحبها من امللة ؛ ألن اهلل تعاىل من صفاته  فهيأطلقت عىل اهلل تعاىل  

ويعلم ما ظهر وما سيظهر عىل حد سواء ؛ وهذه العقيدة معلومة من الدين بالرضورة ، وأما القول بالبداء  فييعلم الرس وأخ

قيدة عيتصور اتصاف اهلل هبا ؛ إال أن الواقع  أن كتب الشيعة تؤكد وجود هذه ال باطلة لدى كافة املسلمني وال فهيعىل اهلل تعاىل 

اب البداء( وأتى سامه: )ب يفكتابه الكا يفلدُّيم ؛بل وصل األمر ببعضهم أن اعتربوها من لوازم اإليامن ؛ فقد عقد الكلينى بابا 

فيه بروايات كثرية توضح بجالء مقدار تعلقهم بعقيدة البداء ؛ ومن هذه الروايات : )عن زرارة بن أعني عن أحدمها عليه 

رواية ابن عمري عن هشام بن سامل ، عن أبى عبد اهلل عليه السالم : )ما عظم اهلل  يفمثل البداء( و بيشءهلل السالم قال: )ما عبد ا

 .3/333ج يفبمثل البداء( الكا
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 الدين ؛ فالبد أن  تقام عليه احلجة ثم حيكم عليه بعد ذلك عىل حسب قبوله احلق أو رده له.  

 : ثالثا : مواقف املعتزلة من الوالء والرباء

 ؛نالت قضية الوالء والرباء من علامء املعتزلة اهتامما كبريا مثل كل الفرق اإلسالمية  

رشحه لألصول اخلمسة وأيضا  يف( هلا 3يبدو هذا واضحا من خالل تناول القايض عبداجلبار)

 (.1تفسريه الكشاف) يفخاصة ذكره اإلمام الزخمرشي  ( وكذلك ما0تفسريه) يف

يَن }قوله تعاىل : من رأُّيم يف هذه القضية االعتزاىل يف  داية الفكربونلتقط  ذي َا الَّ َيا َأُّيُّ

نحهُ  َآَمنُوا اَل  ُه مي نحُكمح َفإينَّ
ُمح مي ٍض َوَمنح َيَتَوهلَّ َياُء َبعح

لي ُضُهمح َأوح َياَء َبعح
لي َيُهوَد َوالنََّصاَرى َأوح ُذوا الح

 إينَّ مح َتتَّخي

امليينيَ  َم الظَّ َقوح ي الح
 (.4){اهللََّ اَل َُّيحدي

: )أن هينها عتفسريه لآلية السابقة إىل أن املواالة املنهى  يف يشري القايض عبد اجلبار  

رشيعة نبينا حممد وتكذيبهم ل يتوىل املسلمون اليهود والنصارى فيام توىل فيه بعضهم بعضا ؛ وه

نحُهمح }ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ ولذلك قال :
ُه مي نحُكمح َفإينَّ

ُمح مي ه أراد ؛ فنبه بذلك عىل أن{َوَمنح َيَتَوهلَّ

 (.1بالتويل االجتامع عىل ما ذكر()

رشي ما أوجزه القايض سابقا ؛ فيقول: )هذا تغليظ من اهلل وتشديد يف ويفصل الزخم  

                                                           
هـ( عن عمر يناهز التسعني ، توىل 431أبادى )ت األسدي اهلمذاينـ هو: أبو احلسن عبداجلبار بن أمحد بن خليل بن عبداهلل 3

نها :رشح األصول زمانه ، له مؤلفات كثرية م يفعتزلة راق  كان متنوع الثقافة ، شيخ املالع يفاة دولة بنى بوية منصب قاىض القض

 .   01ص/1أبواب التوحيد . راجع رضا كحالة ، معجم املؤلفني ج يفاخلمسة  واملغنى 

 ن.ـ املسمى تنزيه القرآن عن املطاعن ، طبع دار النهضة احلديثة بريوت لبنان بدو0

ـ يرى كثري من العلامء أن هذا التفسري يمثل مذهب املعتزلة ؛ إذ هو تعبري عن عقائدهم من خالل رشحه آليات القرآن الكريم 1

؛ ويقول أحد العلامء : أنه أضخم تفسري هلم وصل إىل أيدينا  وقد نال من الذيوع والشهرة والتأثري اليشء الكثري قديام وحديثا 

ط أوىل دار األندلس للتوزيع   1ص/ 3ج للزخمرشيتفسري الكشاف  يف، املسائل االعتزالية  غامديال.راجع صالح بن غرم 

 م . 3991هـ ـ 3431والنرش السعودية حائل 

 .13ـ سورة املائدة اآلية/4

 . طبع دار النهضة ، احلديثة بريوت لبنان بدون. 339ـ تنزيه القرآن عن املطاعن ،ص/ 1



66 

 

( جمانبة املخالف يف الدين واعتزاله ( واآلية توجب عدم اختاذ اليهود والنصارى 3وجوب)

أولياء ؛سواء بنرصهم أو االستنصار هبم ، أو معارشهتم معارشة املؤمنني . ثم علل النهي بقوله 

لييَ  }:  ُضُهمح َأوح ٍض َبعح  }أي إنام يوايل بعضهم بعضًا؛ الحتاد ملتهم واجتامعهم يف الكفر ،  {اُء َبعح

ُمح ّمنُكمح َفإينَُّه منهم  ( . 0أى يكون إذن من مجلتهم وحكمه حكمهم) {َوَمن َيَتَوهلَّ

ذي املحُ  }تفسريه لقوله تعاىل: يفويؤكد الزخمرشي عىل ما سبق وذلك    نُوَن اَل َيتَّخي مي ؤح

َكافيري  نحهُ الح  إيالَّ َأنح َتتَُّقوا مي
ٍ
ء َن اهللَّي يفي ََشح َك َفَليحَس مي

َعلح َذلي نَي َوَمنح َيفح
ني مي  املحُؤح

نح ُدوني
ليَياَء مي مح ُتَقاًة يَن َأوح

رُي() َسُه َوإيىَل اهللَّي املحَصي ُرُكُم اهللَُّ َنفح هذه  يف(، حيث رأى الزخمرشي أن اهلل تعاىل هنى املؤمنني 1َوحُيَذ 

ية  أن يوالوا الكافرين ؛ لقرابة بينهم أو صداقة قبل اإلسالم ، أو غري ذلك من األسباب اآل

القرآن  يفالتي يتصادق الناس هبا ويتعارشون ، مشريا إىل أن اهلل تعاىل قد كّرر هذا النهى 

( ؛مما يدل عىل  وجوب الرباءة من الكفار وعدم جواز مواالهتم بحال ؛ مهام 4الكريم كثريا)

 تأييد.  أقارب أو أرحام أو يرجى منهم نرص أو نواكا

أن املحبة يف اهلل والبغض يف اهلل باب عظيم وأصل من أصول اإليامن  ويرى الزخمرشي  

مواالة املؤمنني مندوحة عن مواالة الكافرين ؛ألن من يوايل الكفرة فليس  يف؛ ومن ثم فإن لنا 

والية اهلل رأسًا ، وهذا أمر معقول فإّن مواالة الويّل من والية اهلل يف َشء ؛ يعني أنه منسلخ من 

 ومواالة عدّوه متنافيان.

َسُه  }قوله تعاىل :  يفوخيلص الزخمرشي إىل القول : أن  ّذُرُكُم اهلل َنفح (وعيد شديد 1){َوحُيَ

 نتعرض لسخطه بمواالة أعدائه.                     فيجب أن ال

                                                           

 تتناول قضية الوالء والرباء . راجع تفسريه التياآليات  يفحيث كررها دوما  الزخمرشيدة من ـ كلمة الوجوب كلمة مقصو3

يُُّكُم إينَّاَم  }من املائدة حيث قال عقب النهي عن مواالة من جتب معاداهتم :)ذكر من جتب مواالهتم بقوله تعاىل :  11لآلية رقم 
 َولي

 .11ص/0جالكشاف  {اهلل َوَرُسوُلُه والذين ءاَمنُواح 

 .11ص/ 0ـ راجع الكشاف ج0

 .01ـ سورة آل عمران اآلية/1

 من املجادلة. 00من نفس السورة ،واآلية رقم  13املائدة ، واآلية  يف 12ـ منها اآلية رقم 4

 .01ـ آل عمران جزء من اآلية 1
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فيها ؛  جيوز للمسلم فيها أن يواىل الكفار واملرشكني تيالإال أنه يستثنى بعض املواقف 

سلطاهنم فيخاف عىل نفسه ؛ فيجوز له حينئذ أن يظهر  يفومن هذه املواقف؛ أن يكون املسلم 

 (. 3الوالية هلم باللسان دون القلب ، حيث من الواجب إضامر العداوة هلم)

تناولت قضية الوالء  لتياكل اآليات  يفهذا هو موقف الزخمرشي الذى أكد عليه   

والرباء ؛ حيث ذيل كل آية بقوله : )جيب عدم مواالة الكفار واملرشكني والتربؤ منهم( ؛ لدرجة 

اَل جَتيُد  }تفسريه لقوله تعاىل : يفأنه رأى أن مواالهتم من املمتنع املحال  وهذا ما نراه جليا 

ري  َخي مي اآلح َيوح نُوَن بياهللَّي َوالح
مي ًما ُيؤح نَاَءُهمح َأوح َقوح وَن َمنح َحادَّ اهللََّ َوَرُسوَلُه َوَلوح َكاُنوا َآَباَءُهمح َأوح َأبح ُيَوادُّ

ُلُهمح َجنَّ 
خي نحُه َوُيدح

َدُهمح بيُروٍح مي ياَمَن َوَأيَّ ي يُم اإلح  ُقُلوهبي
رَيهَتُمح ُأوَلئيَك َكَتَب يفي

َواهَنُمح َأوح َعشي ي اٍت إيخح ري  جَتح

 َ هَنح تيَها األح نح حَتح
َب اهللَّي ُهُم مي زح

ُب اهللَّي َأاَل إينَّ حي زح
َ اهللَُّ َعنحُهمح َوَرُضوا َعنحُه ُأوَلئيَك حي

يَن فييَها َريضي اُر َخاليدي

ليُحوَن   (.0){املحُفح

فيقول الزخمرشي: أن هذا القول من باب التخييل ؛ واملعنى هو : أنه من املمتنع    

رشكني ، والغرض أنه ال ينبغي أن يكون ذلك ، وحقه أن املحال أن جتد قومًا مؤمنني يوالون امل

يمتنع وال يوجد بحال ؛ مبالغة يف النهي عنه والزجر عن مالبسته ، والتوصية بالتصلب يف 

جمانبة أعداء اهلل ومباعدهتم واالحرتاس من خمالطتهم ومعارشهتم ، حتى ولو كانوا من اآلباء 

تفيد  بأنه  ال يوجد َشء أدخل يف اإلخالص من مواالة  رأيه يفأو اإلخوان أو األقرباء ،واآلية 

 أولياء اهلل ومعاداة أعدائه ، بل هو اإلخالص بعينه.  

( وذلك بسبب أّن 1ويذكر أن اآلية موضع االستشهاد : نزلت يف أيب بكر ريض اهلل عنه)  

قال له فأبا قحافة سب رسول اهلل ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ فصكه أبوبكر صكة سقط منها ، 

رسول اهلل : ]أو فعلته[؟ قال : نعم  قال : ]ال تعد[ قال : واهلل لو كان السيف قريبًا مني لقتلته 

!!. وقيل يف أيب عبيدة بن اجلراح : قتل أباه عبد اهلل اجلراح يوم أحد ، ويف أيب بكر : دعا ابنه يوم 

                                                           

 .011ص/  3ـ راجع الكشاف ج3

 .00ـ سورة املجادلة اآلية /0

 .340ول ص/ـ راجع الواحدى ، أسباب النز1
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أبا بكر  وىل  قال : ]متعنا بنفسك يابدر إىل املبارزة ، وقال لرسول اهلل : دعني أكّر يف الرعلة األ

( ؛ ويف مصعب بن عمري قتل أخاه عبيد بن 3، أما تعلم أنك عندي بمنزلة سمعي وبرصي[)

عمري يوم أحد  ويف عمر  قتل خاله العاص بن هشام يوم بدر . ويف عيل ومحزة وعبيد بن احلرث  

 (.0قتلوا عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة يوم بدر)

يؤكد الزخمرشي عىل أن من رشوط والية اهلل تعاىل عدم مواالة األعداء مهام  النهاية يفو

 (.1كانت قرابتهم)

 الدين!!!. يفهذا هو موقف املعتزلة من املخالفني هلم 

 عبد اجلبار أن من خالف القايضفقد رأى  املذهب يفأما عن موقفهم من املخالفني هلم 

هذا باإلضافة إىل تكفريهم  .(4فهو إما كافر، أو فاسق ، أو خمطئ)األصول اخلمسة ؛  يفاملعتزلة 

( وكذلك من قال بقدم القرآن وأنه غري 1اآلخرة) يفملن أقر بجواز رؤية اهلل تعاىل ووقوعها 

 خملوق.

وهذا إجياز حيتاج إىل تفصيل نعرض فيه موقف املعتزلة لكل أصل من األصول اخلمسة 

أهل السنة من تلك القضايا ؛ وكيف ردوا عليهم ، وذلك عىل  ؛ ثم بيان موقف علامءة عىل حد

 النحو التاىل:

 األصل األول :املنزلة بني املنزلتني

تدور هذه القضية حول احلكم عىل مرتكب الكبرية ؛ وتلقب عندهم  حسب ما ذكره   

 يفم العبد اجلبار بمسألة : )األسامء واألحكام( ولذا يقول : ) اعلم أن هذا الفصل ك القايض

سامء األحكام أ يفاألسامء واألحكام   ؛ ويلقب باملنزلة بني املنزلتني؛ ومعنى قولنا : إنه كالم 

كون اسمه ي ال أن صاحب الكبرية له اسم بني االسمني وحكم بني احلكمني ؛ يف؛هو: أنه كالم 

                                                           

 .300ص/0سننه ، باب ما يكره ألهل العدل ج يفـ أخرجه البيهقى 3

 .03ص/ 0ـ الكشاف ج0

 من سورة احلرش. 3تفسريه لآلية رقم يف.وذلك 10ص/  0ـ راجع الكشاف ج1

 .301:301ـ راجع رشح األصول اخلمسة ص/ 4

 .11ـ 10ـ راجع اخلياط ، االنتصار ص/ 1
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كم ح وال  يكون حكمه حكم  الكافر الكافر وال اسمه املؤمن ؛ وإنام يسمى فاسقا ، وكذلك ال

املؤمن بل يفرد له حكم ثالث؛ وهذا احلكم الذى ذكرناه هو سبب تلقيب املسألة باملنزلة بني 

املنزلتني، فإن صاحب الكبرية له منزلة تتجاذهبا هاتان املنزلتان ؛ فليست منزلته منزلة الكافر 

 (.3منزلة املؤمن ؛ بل له منزلة بينهام() وال

ملنزلة بني ا يفقف بل جتاوزوه إىل القول : أن من خالفهم ومل يكتف املعتزلة هبذا املو 

املنزلتني ؛ وقال إن حكم صاحب الكبرية حكم عبدة األوثان وغريهم ؛فإنه يكون كافرا ، وإن 

التعظيم فإنه يكون فاسقا ، وإن قال ليس حكمه حكم املؤمن  يفقال إن حكمه حكم  املؤمنني 

 (.0ون خمطئا!!.)وال حكم الكافر ولكن أسميه مؤمنا فيك

 الرد على املعتزلة

أكيد عىل أن قوهلم باملنزلة بني املنزلتني يمكن الت يفسعى الباحث للرد  عيل املعتزلة  يف

 ؛ حيث أكدوا عىل :أن العايصوالعرض هذا الصدد جدير بالقبول  يف ما قرره علامء أهل السنة

عن  بفسقه ، فلم خترجه النصوصخيرج من امللة بمعصيته ؛ بل هو مؤمن بإيامنه ، فاسق  ال

 (.1إمجاع األمة) يفسنة رسوله ،وال يفكتاب اهلل ، وال يفاإليامن ال

نكفر مسلام  ) وال:( كمذهب ألهل السنة ،فقال4حنيفة) االمام أيبوهذاما عرب عنه  

                                                           
 .190ـ رشح األصول اخلمسة ص/ 3

 .301ـ راجع رشح االصول اخلمسة ص/0

ـ راجع سعد الدين التفتازانى الذى عزا هذا احلكم للشيخ األشعرى وكثري من األصحاب كاإلمام الشافعى ، إال أنه استثنى 1

سعد  عاخلطابية الستحالهلم الكذب ، وكذلك اإلمام أبو حنيفة ، وعليه أكثر الفقهاء ، واختار هذا املذهب اإلمام الرازى. راج

 .390ص/0الدين التفتازانى، رشح املقاصد ج

اإلمام األعظم ايب حنيفة النعامن بن ثابت بن زوطا بنامه الكويف موىل بني متيم اهلل بن ثعلبة. ولد ابو حنيفة النعامن ريض :  ـ هو4

رأى ، فيهم سبعة من الصحابة،  وو نشأ هبا كان خزازا يبيع اخلز عدد شيوخ أيب حنيفة أربعة آالف شيخ 12اهلل عنه بالكوفة سنة 

أنس بن مالك الصحابى اجلليل  ملا قدم عليهم الكوفة ، واخذ الفقه عن الكثري من العلامء منهم :محاد بن ايب سليامن وسمع عطاء 

 بن هللبن أيب رباح و أبا اسحاق السبيعي و حمارب بن دثار و اهليثم بن حبيب الصواف و حممد ابن املكندر ونافعا موىل عبد ا

الناس يف الفقه : عنه الشافعياحلديث، وقال  يف: كان أبو حنيفة ثقة معني عمر و هشام بن عروة و سامك بن حرب؛ قال عنه حييي

ال أصلح . قال : كذبت .  : عيال عىل أيب حنيفة، دعا املنصور أبا حنيفة إىل القضاء فامتنع ، فقال : أترغب عام نحن فيه ؟ فقال

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17336
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17336
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
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نزيل عنهم اسم اإليامن ، ونسميه  بذنب من الذنوب وإن كانت كبرية ؛إذ مل يستحلها ، وال

 (.3حقيقة ، وجيوز أن يكون مؤمنا فاسقا غري كافر()مؤمنا 

كام أكد الشيخ األشعري أن هذا املوقف هو ما أمجع عليه السلف فقال: )وأمجعوا عىل 

يقطع عىل أحد من أهل القبلة ...بالنار ، وال عىل أحد من أهل الطاعة باجلنة ، إال من  أنه ال

 (.0قطع عليه رسول اهلل ـ صىل اهلل عليه وسلم ()

هللََّ اَل إينَّ ا}وقد استدل علامء أهل السنة عىل مذهبهم بآيات كثرية ؛ منها قوله تعاىل : 

َنح َيشاءُ 
ُر َما ُدوَن ذليَك ملي في َك بيهي َوَيغح َ ُر َأنح ُيرشح في  (.1){ َيغح

كام استدلوا بأحاديث كثرية منها قوله  صىل اهلل عليه وسلم : ]ال تنزلوا أحدا من أهل 

 (.4ة وال نارا[)القبلة جن

يه شفاعة النبي صىل اهلل عل يفأهل السنة عىل أن أصحاب املعايص يدخلون  كام أمجع

األشعري فقال:)وأمجعوا عىل أن شفاعة النبيـ صىل اهلل  وسلم ؛ وقد نقل هذا اإلمجاع  الشيخ

محام   عليه وسلم ـ ألهل الكبائر من أمته ، وأنه خيرج من النار قوم من أمته بعد ما صاروا 

 (.1سهل السبيل() يفهنر احلياة ، فينبتون كام تنبت احلبة  يففيطرحون 

احلديث الذى رواه أبو سعيد اخلدرى تكمن يف  ما ذكره الشيخ األشعريمرجعية و

ُل النَّاري  َنََّة ، َوَأهح   اجلح
َنَّةي ُل اجلح ُخُل َأهح رىض اهلل عنه أن الرسول ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ قال:]َيدح

                                                           

قال : فقد حكم أمري املؤمنني عيل أين ال أصلح ، فإن كنت كاذبا فال أصلح ، وإن كنت صادقا فقد أخربتكم أين ال أصلح ، 

،كانت وفاته سنة مائة ومخسني للهجرة، وهي السنة التي ُولد فيها اإلمام الشافعي. راجع  حممد بن امحد بن عثامن  هفحبس

 وما بعدها.  193ص/1، سري أعالم النبالء جالذهبي

 

 . ط دار الكتب العلمية بريوت: لبنان بدون.320:321ص/ القاريـ رشح كتاب الفقه األكرب لإلمام املال عىل 3

 . مرجع سابق.91:/94أصول أهل السنة واجلامعة ص/ـ 0

 .41ـ سورة النساء اآلية/1

 .1/390، املعجم الكبري ج الطرباينـ أخرجه اإلمام 4

 .90ـ أصول أهل السنة واجلامعة ص/ 1



71 

 

َن النَّاري َمنح َكاَن ال
ُجوا مي ري نح إيياَمٍن ،  يفنَّاَر ، ُثمَّ َيُقوُل اهللَُّ َتَعاىَل : َأخح

َدٍل مي نح َخرح
ثحَقاُل َحبٍَّة مي

بيهي مي َقلح

ََيا   هَنَري احلح
َن يفي وا  َفُيلحَقوح َودُّ  اسح

نحَها َقدي َرُجوَن مي ََياةي َشكَّ َماليٌك  -َفُيخح بَُّة كَ  َفَينحُبُتونَ  -َأوي احلح
ي اَم َتنحُبُت احلح

َيًة ؟[) يف َتوي َراَء ُملح َا خَتحُرُج َصفح ح َتَر َأهنَّ يحلي ، َأمَل  السَّ
 .(3َجانيبي

ينزع عنه علامء أهل السنة اإلسالم أو اإليامن ؛  ومن ثم فإن الفاسق من أهل القبلة ال

 ،يزول بذنب دون الكفر نقله البغدادي عمن قبله فقال: ) وقالوا : أن اسم اإليامن ال وهذا ما

 (.0ومن كان ذنبه دون الكفر فهو مؤمن وإن فسق بمعصيته()

(: أن أمور املؤمن العايص من أهل القبلة تدور بني أمرين مها 1ويرى إمام احلرمني)

ه بعقاب يقطع علي العدل والفضل؛ فقال: )من مات من املؤمنني عىل إرصاره عىل املعايص فال

 (.4به فإن عاقبه فذلك بعدله ، وإن جتاوز عنه فذلك بفضله ورمحته()، بل أمره مفوض إىل ر

 :)العدل( الثانياألصل 

العدل ، وأضاف إىل اهلل تعاىل القبائح كلها من الظلم  يفيرى املعتزلة : أن )من خالف  

 (.1والكذب وإظهار املعجزات عىل الكاذبني فإنه يكفر()

من  ثاينالاملعتزلة فيقول: )وأما األصل  عبد اجلبار معنى العدل عند القايضويرشح 

العدل ، وهو كالم يرجع إىل أفعال القديم جل وعز وما جيوز  يفاألصول اخلمسة وهو الكالم 

 (.1عليه وما ال جيوز()

ا كلها يصفوهن التي: ما يتعلق بأفعال اهلل تعاىل ومن ثم فاملراد بالعدل عندهم هو  

                                                           
اِس بن ي حتقيق : أبو متيم األعامل. يف. كتاب اإليامن ، باب تفاضل أهل اإليامن 3/01البن بطال  ج البخاريـ رشح صحيح 3

 م0221 -هـ 3401 -إبراهيم الطبعة : الثانية .مكتبة الرشد، السعودية / الرياض 

 .113ـ الفرق بني الفرق ص/ 0

هـ ، ينسب إىل مسقط رأس والده )جوين( بفارس ، ولقب 439ـ هو: أبو املعاىل عبدامللك بن عبداهلل بن يوسف ، ولد سنة 1

، له مؤلفات كثرية منها : اإلرشاد ، والشامل ، والعقيدة النظامية ؛ وقد درس باملدرسة  بإمام احلرمني ؛ ملجاورته مكة واملدينة

 .420ص/3النظامية بعد عودته إىل نيسابور وحتى هناية حياته. راجع ابن خلكان ، وفيات األعيان ج

 .190ـ اإلرشاد إىل قواطع األدلة ص/ 4

 .301:301ـ رشح األصول اخلمسة ص/1

 .123مسة ص/ـ رشح األصول اخل1
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؛  أفعال العباد القبيحة عن اهلل عز وجل رضاء وخلقا فين القبح عنها ؛ بام فيها فيباحلسن ون

 }ألن ذلك يوجب نسبة الفعل القبيح إىل اهلل تعاىل وهو منزه عن ذلك ؛ ألن اهلل تعاىل يقول : 

بُّ الحَفَسادَ 
يُد ُظلحاًم ليلحعيبَادي  }(. ويقول  3){َواهللَُّ اَل حُيي  (.0){َوَما اهللَُّ ُيري

عبد اجلبار قائال: )أفعال العباد غري خملوقة فيهم ، وأهنم  القايض وإىل هذا املعنى أشار

 (.1هم املحدثون هلا()

 رد أهل السنة على المعتزلة

ق ، وإنام أفعاهلم خل يفردهم عىل املعتزلة ــ أنه ليس للعباد  يفعلامء أهل السنة ــ  يرى

واء خمرتع إال هو ، س عاىل ـ والخالق إال اهلل ـ ت ال خملوقة وخمرتعة بقدرته تعاىل ، إذ أنه هي

طاعة أو عصيان، خري أو رش، فكلها  كانت أعامال اختيارية أو اضطرارية ، من إيامن أو كفر،

مكن ي التي(، واستدلوا عىل مذهبهم باألدلة النقلية والعقلية؛ 4خالق غريه) خملوقة هلل تعاىل  ال

 : التايلعرض جانبا منها عىل النحو 

 قلية:أوال: األدلة الن

هذا الصدد حيث قال :  يف( 1نستهل احلديث عن األدلة  بام ذكره القايض الباقالين)

)جيب أن يعلم أن احلوادث كلها خملوقة هلل  ـ تعاىل ـ نفعها ورضها، إيامهنا وكفرها، طاعتها 

                                                           

 .021ـ سورة البقرة  ، اآلية /3

 .13ـ سورة غافر اآلية/0

 .101ـ رشح األصول اخلمسة ص/1

قواعد العقائد  الغزايل؛ وقارن 310اإلرشاد ص/ اجلويني؛ وقارن 41.؛ 09، اللمع ص/ األشعريـ راجع الشيخ 4

؛ وقارن اإلجيى املواقف 3902القاهرة  .إعداد د/رؤوف شلبى وموسى حممد عىل .بدون دار االنصار للطباعة 321ص/

ط   حجازي. حتقيق امحد 14:13بدون بريوت بدون؛ وقارن التفتازانى رشح العقائد النسفية ص/  املتنبي.مكتبة 133ص/ 

م؛ وقارن رشح البيجورى عىل اجلوهرة  املسمى حتفة املريد عىل جوهرة التوحيد 3910أوىل مكتبة الكليات األزهرية القاهرة 

 هـ.3420.بدون اإلدارة العامة للمعاهد األزهرية 300ص/ 

لد بالبرصة ، و األشعرياملذهب  يفإليه الرياسة  انتهتـ هو : حممد بن الطيب بن حممد بن حممد أبو جعفر ،من كبار العلامء ، 1

طنطينية  القس يفكها هـ ، وكان سفريا من قبل املعتضد إىل ملك الروم ؛ وجرت بينه علامء النرصانية بني يدى مل421عام/

. 41ص/ 0، األعالم ج الزركيلمناظرات ، له مؤلفات عديدة منها ؛ متهيد األوائل ، واإلنصاف ، وإعجاز القرآن . راجع 

 بدون دار العلم للماليني  بريوت بدون. 
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َمُلونَ }ومعصيتها؛ والدليل عىل ذلك قوله تعاىل :   (.3){َواهللَُّ َخَلَقُكمح َوَما َتعح

َأمح  }االخرتاع فقال تعاىل :  يفرد اهلل تعاىل عىل الكفار حينام ادعوا معه رشكاء  وقد

 َوُهَو الحوَ 
ٍ
ء مح ُقلي اهللَُّ َخاليُق ُكل  ََشح َلحُق َعَليحهي  َفتََشاَبَه اخلح

هي َكاَء َخَلُقوا َكَخلحقي ُد احي َجَعُلوا هلليَّي رُشَ

ارُ  َقهَّ  (.0){الح

ي }وقال تعاىل :  ري ُهَو الَّذي  الحرَب  َوالحبَحح
ُكمح يفي ُ ( ؛ فأخرب تعاىل : أنه خالق لسرينا 1){ ُيَسري 

 (.4وهى احلركات والسكنات)

بُُدوُه َوُهَو َعىَل  }وكذلك قوله تعاىل :   َفاعح
ٍ
ء ُكُم اهللَُّ َربُُّكمح اَل إيَلَه إيالَّ ُهَو َخاليُق ُكل  ََشح

َذلي

 َوكييٌل 
ٍ
ء  (.1){ُكل  ََشح

عاىل )بخلق ت الباري: أهنا تقتىض تفرد  اجلوينيعىل هذه اآلية رأى اإلمام  تعليقه يفو

واالستدالل هبا يعتضد بأنا نعلم أن فحواها يتضمن التمدح باالخرتاع واإلبداع  كل خملوق،

عىل  التمدح باخللق املحمول فينت ، فلو كان غريه خالقا مبدعا ؛ال ءَشوالتفرد بخلق كل 

أن يتمدح بأنه خالق كل َشء ؛ ومراده أنه خالق لبعض  اخلصوص ؛ ولساغ للعبد

 (.1املخلوقات()

ومل يكتف إمام احلرمني بذلك التعليق عىل اآلية فقط ، بل ناقش موطن اآلية من العموم 

 (.0واخلصوص ؛ مشريا إىل أن اآلية قد احتوت عىل لفظ)كل( وهى من ألفاظ العموم)

هذا الصدد وفحوى هذا اإللزام  يفة بحجج قوية وقد دفع علامء أهل السنة إلزام املعتزل

ُقلح َأيُّ }لقوله تعاىل: : أنه لو كان لفظ )كل( للعموم ؛ للزم أن يكون اهلل خملوقا ؛ ألنه شئ؛

                                                           

 .91ـ سورة الصافات اآلية/3

 .31ـ سورة الرعد اآلية/ 0

 .00ـ سورة يونس ، جزء من اآلية/1

 .تفسري سورة يونس. 011ص/30الرازى ، مفاتيح الغيب ج ـ راجع4

 .320ـ سورة األنعام اآلية/1

 (من سورة األنعام.320.تفسريه لآلية )94ص/31؛ وقارن الرازى مفاتيح الغيب ج391ـ اإلرشاد ص/ 1

 .391:399ـ املصدر نفسه ص/ 0
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رَبُ َشَهاَدةً   َأكح
ٍ
ء ي َوَبيحنَُكمح  ََشح

يٌد َبيحني  يفمرتوكة الظاهر ألن الظاهر  فهي( ؛ ومن ثم 3){ُقلي اهللَُّ َشهي

دث اليشء يطلق عىل القديم واحلا ؛ واسم َشءقتىض كون الرب تعاىل خالق كل اآليتني ي

(!!0.) 

ذه املواضع: ه يفإلزام املعتزلة بقوله: )قلنا املخاطب املتكلم  اجلوينيوقد دفع اإلمام   

ل ذو خصم منطيق وال جد يلقاين يدخل حتت قضية اخلطاب ؛ ونظري ذلك قول القائل: )ال ال

ه( فال يتوهم عاقل دخول ذلك املخرب عن نفسه حتت موجب كالمه حتى يقدر حتقيق إال أفحمت

 (.1كونه مفحام لنفسه()

 سمعي ال عقيلاآلية موضع االستشهاد  يفكام ذهب علامء أهل السنة إىل أن املخصص   

( الذى عرب 0( واآلمدى)1()1)والغزايل( 4)اجلوينيكل من اإلمام  الرأي؛ وممن ذهب إىل هذا 

  }قائال : إن قوله تعاىل : عن هذا 
ٍ
ء مع  {ءَشكل }( متناول بعموم لفظة 1){اهللَُّ َخاليُق ُكل  ََشح

أن ذاته وصفاته أشياء حقيقية وليس خالقها ؛الستحالة  خلق القديم الواجب لذاته  واستحالة 

                                                           

 .39ـ سورة األنعام اآلية/3

 .110: 101احلمسة ص/ـ راجع القاىض عبداجلبار ، رشح األصول 0

 .99ـ اإلرشاد ص/ 1

.حتقيقصالح بن حممد بن عويضة الطبعة األوىل النارش: دار الكتب 040:041ص/ 3أصول الفقه ج يفـ راجع الربهان 4

 م. 3990 -هـ  3431لبنان :  -العلمية بريوت 

 يفهـ( وتو412سالم ولد بطوس عام)ـ هو: أبو حامد حممد بن حممد بن حممد بن أمحد الغزاىل الطوسى امللقب بحجة اإل1

هـ( وسافر إىل نيسابور ، وتتلمذ عىل يد اإلمام اجلوينى  له مؤلفات كثرية ، ويعد من علامء األشعرية املشهورين. راجع 121)

 .393:033ص/ 1عمر رضا كحالة ، معجم املؤلفني ج

 ارش: رشكة املدينة املنورة للطباعة بدون.الن .حتقيق محزة بن زهري11:10ص/  0من علم األصول  ج فىاملستصـ راجع 1

هـ،( أصويل، كان حنبليًا، ثم حتول إىل 113هـ ــ  113بن سامل الثعلبي) احلسن سيد الدين عيل بن أيب عيل بن حممد أبو هو:0

َم بغداد إىل مرص  حلر فتعلم القراءات، وبرع يف اخلالف، وتفنن يف أصول الدين وأصول الفقه والفلسفة. املذهب الشافعي. َقدي

 أصول الشام وُتويف فيها. من كتبه: اإلحكام يف وتصّدر لإلقراء والفقه الشافعي، فتتلمذ عليه خلق كثري. ومن مرص خرج إىل

؛ وقارن سري 341ص/ 31الكالم ، ولباب األلباب.. راجع ابن كثري ، البداية والنهاية ج األحكام، وأبكار األفكار يف علم

 .114:111ص/ 0أعالم النبالء ج

 31ـ سورة الرعد جزء من اآلية/1
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كونه مقدورا برضورة العقل ؛ فقد خرجت ذاته وصفاته بداللة رضورة العقل عن عموم 

 (. 3، وذلك مما ال خالف فيه بني العقالء ()اللفظ 

 لق لعمله:نفهم منها أن اإلنسان خا ليتاثانيا : مواقف اهل السنة من اآلنات 

حَ  }يستدل هبا املخالفون ألهل السنة قوله تعاىل :  التيمن اآليات    َك َأصح
َنَّةي ُأوَلئي اُب اجلح

َمُلونَ  يَها َجزاًء بيام كاُنوا َيعح
يَن في ( ؛ فاملخالف يدعى ان اهلل تعاىل أثبت العمل لإلنسان 0){َخاليدي

 (.1والعمل هو الفعل والفعل هو اخللق)

هنا الباقالين : )أنه تعاىل أراد ه رده عىل هذا التوجيه االعتزاىل لآلية قال القايض يفو

اَم َجَزاًء بي }موضع آخر :  يف(، والعبد مكتسب لعمله ؛ يدل عىل ذلك أنه قال 4بالعمل الكسب)

بُونَ  سي ( ، فنحن ال نمنع أن يسمى كسب العبد عمال له ؛إنام نمنع أن يكون العبد 1){َكاُنوا َيكح

خالقا خمرتعا لفعله خمرجا له من العدم إىل الوجود ؛ ال يقدر عليه إال اهلل ـ تعاىل ـ فال يكن هلم 

 (.1اآلية حجة() يف

                                                           

 .311ص/ 3؛ وقارن الرازى ، مفاتيح الغيب ج134ص/  0ـ اإلحكام ج3

 .34ـ سورة األحقاف اآلية/0

َلُه َتَعاىَل: بيام ك1 ثَُها: أَنَّ َقوح
َيُة َتُدلُّ َعىَل َمَسائيَل ...َثالي هي اآلح َلُة: َهذي تَزي  املحُعح

َمُلوَن َيُدلُّ َعىَل إيثحبَاتي اُنوا ـ يقول الرازى)َقاَلتي  الحَعَملي َيعح

(مفاتيح الغيب ج لحَعبحدي
 . تفسري سورة األحقاف.34ص/01لي

 التياللحظة  يف: إذا أراد اإلنسان أن يقوم بعمل ما ؛ فإن اهلل تعاىل خيلق له القدرة عىل الفعل هيـ نظرية الكسب بتعبري بسيط 4

ة العبد ؛ ويسمى هذا كسبا ؛ ؛ ومن ثم توسط علامء األشعرية من أهل السنة بني املجربة يريد العبد فعله فيها ؛ فتقرتن به قدر

واملعتزلة  فسلكوا خط الوسط وهو خري االمور كام قال اإلمام الغزاىل: )إن القول باجلرب حمال باطل ، والقول باالخرتاع اقتحام 

. وراجع  10 االعتقاد ص/ يفدور منسوب إىل قادرين( االقتصاد هائل ؛ وإنام احلق إثبات القدرتني عىل فعل واحد والقول بمق

، ، تقديم د/محوده 04:01الرد عىل أهل الزيغ والبدع ص/  يفاللمع  يف األشعريرشح نظرية الكسب عند كل من الشيخ 

املكتبة  0ط حتقيق حممد زاهد كوثرى41غرابة . املكتبة األزهرية للرتاث . مرص بدون ت. وقارن الباقالنى اإلنصاف ص/

؛ ومفهوم الكسب عند املعتزلة خيالف املفهوم 031، اإلرشاد ص/  اجلوينيم. وقارن 0222هـ ـ 3403األزهرية للرتاث 

 .114عنه عبد اجلبار بأنه كل فعل جيلب نفعا أو يستدفع به رضرا. راجع  رشح األصول اخلمسة ص/  ؛ حيث عرب األشعري

 .10ـ سورة التوبة  جزء من اآلية/1

.تعليق 149الرد عىل امللحدة واملعطلة والرافضة واخلوارج ص/  يف؛ وقارن للباقالنى أيضا، التمهيد  349ـ اإلنصاف ص/ 1

 حممود حممد احلرضى وحممد عبداهلادى أبو ريدة . دار الفكر.
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 كل ما متسك به املعتزلة من آيات الرد عىل يفوقد سار علامء أهل السنة عىل هذا املنهج 

(.؛ مؤكدين عىل أن اهلل تعاىل هو اخلالق ألفعال العباد 3زعمهم ـ خلق اإلنسان لفعله) يفتثبت ـ 

 دون قيود عىل ذلك.

 ثالثا األدلة العقلية:

هنالك أدلة كثرية ومتنوعة استدل هبا علامء أهل السنة عىل أن اهلل تعاىل هو اخلالق لعمل 

 وسننتخب منها ثالثة أدلة :اإلنسان ؛ 

 الدليل األول:

يقول الشيخ األشعري : )إن اإلنسان لو كان هو الفاعل حقا ألفعاله ؛لوقعت عىل 

 حسب قصده وإرادته ، ولكنها مل تقع كلها كام يقصد ويريد ؛ مما يدل 

 (.0عىل أن اإلنسان غري فاعل ، فيجب أن يكون فاعلها هو اهلل تعاىل)

 :الثانيالدليل   

أشار اإلمام الباقالين إىل هذا الدليل قائال : إهنا ـ أى األفعال ـ )وقعت عىل إحكام   

وأوصاف وحقائق ال يعلمها العباد ؛ من نحو كوهنا أعراضا وأجناسا خمتلفة ، وأدلة عىل ما 

أدلة عليه ، وموجودة عىل صفة دون صفة ... وال جيوز أن خيلقها عىل احلقائق واإلحكام  هي

صاف  ... الساهي عنها واجلاهل بحقائقها ومن ليس بقاصد إىل إجيادها ؛ ألن ذلك لو واألو

جاز ؛ جلاز وقوع مجيع املخلوقات من فاعل هذا سبيله ؛ والستغنى مجيعها عن أن يكون فاعلها 

مجيعها، وهذا يوجب  يفعاملا قاصدا ،كام أنه لو جاز وقوع بعضها من غري فاعل؛ جلاز ذلك 

اخللق عىل علم فاعله وقصده عن ذلك ؛ فثبت أن اخلالق لرضوب األفعال هو  داللة َشء من

                                                           

، وقارن  الغزاىل، 011ص/  ـ راجع رد أهل السنة عىل كل ما متسك به املعتزلة  من آيات عند كل من اإلمام اجلوينى ، اإلرشاد3

، وقارن الرازى، معامل أصول الدين ص/ 114ص/ 3، وقارن اآلمدى  أبكار األفكار ج40ـ43االعتقاد ص/  يفاالقتصاد 

 .133، وقارن اإلجيى  املواقف ، ص/01:13

أبو العال بدون.  فيط؛حتقيق حممد مص43االعتقاد ص/  يف،؛ وقارن الدليل عند الغزاىل ، االقتصاد 03ـ  راجع اللمع ص/ 0

.صححه الفرز جيوم بدون؛ ؛  11ـ 10مكتبة اجلندى ،القاهرة بدون ت.وقارن الدليل عند الشهرسانى هناية اإلقدام ص/ 

 .91وقارن التفتازانى ، رشح العقائد النسفية ص/



77 

 

 (.3اهلل العامل بحقائقها والقاصد إىل إجيادها()

وهذا الدليل يمكن تقريره ـ ببساطة ـ عىل النحو التايل: أن اإلنسان لو كان خالقا 

م اخلالق يبنى عىل علألفعاله ؛ لكان عاملا بتفاصيلها ؛ ألن خلق اليشء بالقدرة واالختيار 

 يفضو واحد ع يفاملعلوم أن العباد ال يعلمون تفصيل عدد حركاهتم الكسبية  باملخلوق ؛ ومن

 فثبت أنه ليس خالقا لفعله.    زمان متناه

 ما الدليل الثالث:أ

فقد صاغه البغدادي قائال: )ويدل عىل بطالن قوهلم من القياس : أن اخلالق لليشء 

عىل إعادته ... وإذا كان الواحد منا ال يقدر عىل إعادة كسبه بعد عدم جيب أن يكون قادرا 

 (.0الكسب ؛ صح أن ابتداء وجود كسبه كان بقدرة غريه وهو القادر عىل إعادته)

( عىل 1ساقها علامء أهل السنة من األشعرية) التيبعض األدلة النقلية والعقلية  هيتلك 

سواء كانت اختيارية او اضطرارية ؛ من إيامن او كفر  أن اهلل تعاىل هو اخلالق ألفعال العباد

 (.4،طاعة او عصيان ، خري أو رش؛ فكل ذلك خملوق بقدرة اهلل تعاىل وإرادته)

؛ ءَشومن ثم فإن احلكم بالكفر ـ  كام قال املعتزلة ـ عىل من قال أن اهلل تعاىل خالق كل 

القرآن والسنة ، وكذا أدلة  يف حكم ال أساس له من الرشع أو العقل ؛ بل إن الرشع ممثال

 ، حتى عمل اإلنسان ؛وأن اإلنسان َشءلتؤكد عىل أن اهلل تعاىل هو اخلالق لكل  العقل؛

 مكتسب له فقط.

 األصل الثالث )التوحيد(

ت هلل ما عن اهلل تعاىل ما جيب إثباته وأثب فيالتوحيد ون يفيرى املعتزلة  أن من خالفهم 

                                                           
ط أوىل  مؤسسة الكتب الثقافية حتقيق الشيخ عامد الدين امحد حيدر  140أ الباقالنى ، متهيد االوائل وتلخيص الدالئل ، ص/ 3

 .392اإلرشاد ص/ م؛ وقارن اجلوينى،3910هـ ـ  3420بريوت لبنان

 .310ـ 311ـ أصول الدين ص/0

( وقد انتسب إليه كثري  11هـ ) سبقت ترمجته ص/  112هــ وقيل عام 114ـ  األشعرية نسبة للشيخ األشعرى املولود سنة 1

والبغدادى والشهرستانى والغزاىل واآلمدى والرازى وكثري غري هؤالء. راجع ابن كثري ،  من العلامء ؛ كالباقالنى واجلوينى ،

 وما بعدها. 33ص/  33البداية والنهاية ج

 .133ـ راجع اإلجيى ، املواقف ص/4
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 (.3جيب نفيه ؛ فهو كافر)

 احلقيقة هذا الكالم حيتاج إىل رشح مقصد املعتزلة  قبل الرد عليه. يفو  

أما الرشح: فإن مقصد املعتزلة من التوحيد ؛ هو عدم إثبات صفات حقيقية هلل تعاىل ؛ 

واإلثبات الذى يقصدونه هو إثبات جمازى؛ فعىل سبيل املثال حينام أثبتوا صفة العلم هلل تعاىل  

جيهل  ومل يقولوا كام قال أهل السنة: أنه عامل بعلم ؛ بحجة أن إثبات  ه الأثبتوها؛ بمعنى : أن

هبذه الطريقة يستلزم تعدد القدماء ؛ ومن ثم تكون كل صفة من الصفات إهلا  وهو  الصفة

الصفات وإرجاعها إىل  فيرأُّيم ـ هو ن يفرشك عىل حد زعمهم ؛ولذا فإن املخرج من ذلك ـ 

 وقادر بذاته، وسميع بذاته ، ومريد بذاته ، وهكذا قالوا ا : عامل بذاته،تعاىل ؛ فقالو الباريذات 

 نظرهم. يف(وبذلك يتحقق التوحيد 0كل الصفات) يف

 

 الرد على المعتزلة

 مذهبهم الرامي إىل القول أن اهلل تعاىل عامل يفبالرد عىل املعتزلة  قام علامء أهل السنة  

لعلامء الشيخ األشعري الذى أكد عىل عدم صحة بعلم ؛ويأيت عىل رأس هؤالء ا بذاته ال

لو أن خي كالمهم من الناحية العقلية فقال: ) ومما يدل عىل أن اهلل تعاىل عامل بعلم : أن هذا ال

يكون اهلل ـ تعاىل ـ عاملا بنفسه ، أو بعلم يستحيل أن يكون هو نفسه ؛ فإن كان عاملا بنفسه 

أن اهلل تعاىل عامل بمعنى هو غريه ؛ لوجب عليه أن يكون ؛كانت نفسه علام ؛ألن قائال لو قال : 

ذلك املعنى علام ؛ ويستحيل ان يكون العلم عاملا أو العامل علام ، أو أن يكون اهلل تعاىل بمعنى 

الصفات .... فلام استحال أن يكون الباري تعاىل عاملا بنفسه ... صح أنه عامل بعلم يستحيل 

 (.1أن يكون هو نفسه()

فحواها:)أن إثبات الصفات ومنها العلم زائدة عىل الذات  التيرد عىل شبهتهم أما ال

                                                           
 .311ـ راجع القاىض عبداجلبار ، رشح األصول اخلمسة ص/3

 نفس املصدر. 020ص/ ،و399ـ راجع القاىض عبداجلبار ، رشح األصول اخلمسة ص/ 0

 .13ـ اللمع ص/ 1



79 

 

هذه الشبهة مؤكدا عىل )أنه ليس  (؛ فقد دحض اإلمام الباقالين3فقد لزمه القول بتعدد اآلهلة(.)

صفة واحدة جيب أن يكونا مثلني ؛ فاإلنسان ليس مثال لعلمه  ومن  يفبصحيح أن املشرتكني 

 (.0ثل القديمني()ثم فال جيب متا

وبناء عىل ما سبق فإن احلكم الذى ساقه املعتزلة الينطبق عىل أهل السنة ؛ بل إن كان 

هنالك من يستحق هذا احلكم فإن املعتزلة هم املستحقون له ؛لقوهلم: أن اهلل تعاىل عامل بذاته 

 قادر بذاته، وليس بعلم أو بقدرة كام بينا سابقا. 

 

 لوعيداألصل الرابع: الوعد وا

الوعد والوعيد وقال : إنه تعاىل ما وعد املطيعني  يفيرى املعتزلة أن من خالفهم  

ويرشح القايض مفهوم الوعد (.1بالثواب وال توعد العاصني بالعقاب البتة فإنه يكون كافرا)

عندهم بقوله: ) وأما علوم الوعد والوعيد فهو أنه يعلم أن اهلل وعد املطيعني بالثواب  والوعيد

لف جيوز عليه اخل وتوعد العصاة بالعقاب ، وأنه يفعل ما وعد به وتوعد عليه الحمالة ، وال ،

 (.4والكذب ()

واملفهوم من الكالم السابق: أن املعتزلة يوجبون عىل اهلل عز وجل أن ينفذ وعده ووعيده 

عده ل و، وأن يعطى العبد أجر ما كلفه به من طاعات استحقاقا منه عليه تعاىل ؛ وهذا مقاب

عز وجل له إذا التزم بجميع التكاليف التي اختارها اهلل وكلف هبا عباده ؛ كام توعد العصاة 

 بالعقاب  يوم القيامة بدخوهلم النار ؛ وهذا ما يسمى بالوعيد.

وقد ساق املعتزلة لتأييد موقفهم السابق بعض اآليات التي فهموا منها وجوب إنفاذ اهلل 

ُه }له تعاىل: وعده ؛ومن هذه اآليات قو كح ري  ُثمَّ ُيدح
ًرا إيىَل اهللَّي َوَرُسوليهي نح َبيحتيهي ُمَهاجي

َوَمنح خَيحُرجح مي
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ُرُه َعىَل اهللَّي ُت َفَقدح َوَقَع َأجح  (.3){املحَوح

ُرُه َعىَل اهللَّي }والشاهد يف اآلية قوله تعاىل: حيث فرسوا كلمة الوقوع  {َفَقدح َوَقَع َأجح

ـ بمعنى الوجوب؛ أي فق بات زعمهم ـ من موج يفد وجب ثوابه عىل اهلل استحقاقا ؛ألن العمل 

 الثواب.

ُرُه َعىَل اهللَّي}يف تفسريه لآلية حيث قال :  وهذا ما أكده اإلمام الزخمرشي  {َفَقدح َوَقَع َأجح

 (.0؛ فقد وجب ثوابه عليه ؛.... واملعنى: فقد علم اهللَّ كيف يثيبه وذلك واجب عليه()

 المعتزلةالرد على 

يرى أهل السنة أن الثواب عىل الطاعات  فضل من اهلل تعاىل ،والعقاب عىل املعايص 

لوعد ا يفعدل ،من غري وجوب عليه وال استحقاق من العبد؛ خالفا للمعتزلة ، إال أن اخللف 

 يفنقص الجيوز أن ينسب إىل اهلل تعاىل فيثيب املطيع البتة إنجازا لوعده ، )بخالف اخللف 

)الوع ( ويرشح 1يد فإنه فضل وكرم جيوز إسناده إليه ؛ فيجوز أن اليعاقب العايص (

( الكالم السابق فيقول: )معنى كون الثواب والعقاب غري مستحق : أنه ليس حقا 4التفتازانى)

الزما يقبح تركه ، وأما االستحقاق بمعنى ترتبهام عىل األفعال والرتك ومالئمة إضافتهام إليهام 

 (.1نزاع فيه() عقول والعادات؛ فمام الجمارى ال يف

وهنالك أدلة كثرية ساقها أهل السنة للتأكيد عىل مذهبهم ومن أمهها قوهلم:)أنه لو   

وجب الثواب والعقاب بطريق االستحقاق وترتب املسبب عىل السبب ؛لزم أن يثاب من 

                                                           
 .322ـ سورة النساء  جزء اآلية/3

 .110ص/  3ـ الكشاف ،ج0

 .311/ص0ـ رشح املقاصد ج1

العالمة، عامل بالنحو  وصفه احلافظ ابن حجر )باإلمام هـ تقريبًا،093سنة  يفسعد الدين بن عمرو التفتازانى املتو ـ هو:4

إليه معرفة  وانتفع الناس بتصانيفه، وكان يف لسانه لكنة، وانتهت ذكره وطار صيته والترصيف واملعاين والبيان واملنطق واشتهر

قال السيوطي وابن العامد والشوكاين وأضاف: وباجلملة فصاحب الرتمجة متفرد بعلومه يف القرن الثامن،  العلم باملرشق ( وكذا

مل يكن له يف أهله نظري فيها، وله من احلظ والشهرة والصيّت يف أهل عرصه فمن بعدهم ما ال يلحق به غريه، ومصنفاته قد طارت 

 .4/112الدرر الكامنة  صيلها .راجعيف حياته إىل مجيع البلدان، وتنافس الناس يف حت

 .311ص/0ـ ر اجع املصدر نفسه ج1
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را عىل كفره آخر حياته ، وأن يعاقب من أرص ده يفواظب طول عمره عىل الطاعات وارتد 

 (3عمره؛ رضورة حتقق الوجوب واالستحقاق) آخر يفوتربأ وأخلص اإليامن 

نح بَ }أما ما استدل به املعتزلة عىل صحة مذهبهم وخاصة قوله تعاىل :  
يحتيهي َوَمنح خَيحُرجح مي

ُرُه عَ  ُت َفَقدح َوَقَع َأجح ُه املحَوح كح ري  ُثمَّ ُيدح
ًرا إيىَل اهللَّي َوَرُسوليهي  (.0){ىَل اهللَّيُمَهاجي

فريى أهل السنة : أن الوجوب الذى فهمه املعتزلة من اآلية ليس بمعنى االستحقاق 

الذى لو مل يفعل خلرج عن اإلهلية ؛ولكن بمعنى الوعد والعلم والتفضل والكرم؛ وإىل هذا 

ُع  فيأشار اإلمام الرازي نَا اَل ُننَازي ََواُب: َأنَّ ، َلكي تفسريه لآلية حيث قال: )َواجلح ُوُجوبي نح يفي الح

َعلح خَلََرَج عَ  ح َيفح ي َلوح مَل
ذي َقاقي الَّ حح

تي سح
مي االي ، اَل بيُحكح َكَرمي لي َوالح لحمي َوالتََّفضُّ

عي دي َوالح َوعح مي الح ني بيُحكح

(.) يَّةي
هَلي ي  (.1اإلح

( أن الوقوع والوجوب متقاربان واملعنى: )ثبت أجره عند 4ومن جانبه يرى البيضاوي)

 (.1اىل ثبوت األمر الواجب()اهلل تع

معنى الوقوع حيث رأى ـ كام رأى مجع من  يفوللشيخ الشعراوي رأى له وجاهته 

املفرسين ـ أن معنى الوقوع هو السقوط، ولكنه ليس كالسقوط الذي نعرفه؛ بل هو الذهاب 

 إىل اهلل.

 ويستطرد متسائال: وملاذا يستخدم احلق هنا )وقع( بمعنى )سقط( ؟.

                                                           
 .311ص/0ـ  راجع رشح املقاصد ج3

 .322ـ سورة النساء اآلية/0

  .301ص/33ـ مفاتيح الغيب جز1

 بجنو يف ريازش قرب بفارس البيضاء مدينة يف  ـ هو: عبد اهلل بن عمر بن حممد بن عيل الشريازي الشافعي، ولد البيضاوى4

 يف وبرع بواألد والكالم واحلكمة واملنطق واألصول بالفقه ملام وكان هبا خترج فقد األوىل العلمية نشأته كانت ،وهبا إيران

صنفات وعامل رب صاحب امل،ويعت فرتة شرياز قضاء وىل ،وقد واحلكمة الرشيعة علوم إىل واآلداب العربية علوم وضم ، األصلني

 وقارن ؛( 1/309)  ، طبقات الشافعية الكربىالسبكيهـ.  راجع 193، وقيل  111سنة  يفتوأذربيجان وشيخ تلك املنطقة 

 (90/ 1) املؤلفني ،معجم كحالة وقارن ؛( 332/ 4) األعالم ، الزركيل وقارن( 111/ 31) والنهاية البداية كثري ابن

 .91ص/0ـ أنوار التنزيل وأِسار التأويل ـ ج1
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ئال:: )حيث يكون اجلزاء أحرص عىل العبد من حرص العبد عليه، فإذا ما فيجيب قا

أدرك العبد املوت؛ فاجلزاء يسعى إليه وهو عند اهلل ويعرف اجلزاء َمن يذهب إليه معرفة 

 (.3كاملة()

اآلية موضع استشهاد املعتزلة  حيث فرس  يفوأخريا يشري السعدى إىل ملمح هام   

ن ثم  فإن كالم املعتزلة ال أصل له ؛ ألهنم يرتبون األجر عىل الوقوع بمعنى احلصول ؛ وم

َفَقدح }العمل ، وهنا يشري السعدى إىل أن األجر حيصل عليه اإلنسان بدون أن يكتمل العمل

ُرُه َعىَل اهللَّي أي: فقد حصل له أجر املهاجر الذي أدرك مقصوده بضامن اهلل تعاىل، وذلك  {َوَقَع َأجح

حصل منه ابتداء ورشع يف العمل، فمن رمحة اهلل به وبأمثاله أن أعطاهم ألنه نوى وجزم، و

أجرهم كامال ولو مل يكملوا العمل، وغفر هلم ما حصل منهم من التقصري يف اهلجرة 

 (.0وغريها()

من خالل ما سبق يظهر بوضوح أن استدالل املعتزلة باآلية عىل وجوب الثواب للعبد 

خاطئ ؛ ألنه ال يستطيع أحد من خلقه أن يوجب عليه شيئا مل عىل اهلل استحقاقا ؛ استدالل 

يوجبه هو عىل نفسه؛ ألن اخللق عبيده ، وله عليهم من النعم ما اليقومون بشكر أقلها ، ومع 

ذلك فإن اهلل تعاىل الخيلف وعده فإنه يعطى العبد ما وعده به من اخلري؛ بحكم وعده وكرمه  

 وبني وقوعه استحقاقا. وفرق بني وقوع ذلك عىل هذه الصفة

 األصل الخامس : األمر بالمعروف والنهى عن المنكر

األمر باملعروف والنهى عن املنكر وقال: إن اهلل مل يكلف  يفيرى املعتزلة أن  من خالفهم  

باألمر باملعروف والنهى عن املنكر أصال ؛فإنه يكون كافرا ، وإن قال إن ذلك مما ورد به 

 (.1ط بوجود اإلمام ؛ فإنه يكون خمطئا)التكليف ولكنه مرشو

 الرد على املعتزلة 
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ينطبق عىل أهل السنة واجلامعة ؛ألن هنالك  احلق أن ذلك احلكم الذى ساقه املعتزلة ال

ونه من ك يفحكم القيام باألمر باملعروف والنهى عن املنكر  يفإمجاعا بني علامء أهل السنة 

(، وهذا ما 3ملعروف هو الواجب ، واملراد باملنكر احلرام)الواجبات عىل الكفاية؛ وأن املراد با

ي َوَيأحُمُروَن  }يف تفسريه لقوله تعاىل : قرره اإلمام الرازي رَيح ُعوَن إيىَل اخلح ٌة َيدح نحُكمح ُأمَّ
َتُكنح مي َولح

ليُحوَن  َن َعني املحُنحَكري َوُأوَلئيَك ُهُم املحُفح  َوَينحَهوح
ُروفي ازي :)إن ذلك يوإن كان ( يقول الر0){بياملحَعح

ُروا }: اىل ونظريه قوله تع؛ واجبا عىل الكل إال أنه متى قام به قوم سقط التكليف عن الباقني  انحفي

فافًا َوثيقااًل  ُلُه 1){خي ُكمح َعذابًا َألييامً }(  َوَقوح بح ُروا ُيَعذ 
ثم إذا قامت به ؛ عام  (فاألمر4){إيالَّ َتنحفي

 (.1لتكليف عن الباقني()طائفة وقعت الكفاية وزال ا

ن قضية األمر باملعروف والنهى ع يفإال أن اخلالف بني املعتزلة وأهل السنة ينحرص 

 :هي؛ يف ثالثة أمور املنكر

ح محل السال يفطريقة تغيري املنكر.؛ إذ أن املعتزلة  ال يرون حرجا  :ــ األمر األول

ثم بالسيف ؛  سنى ، ثم باللسان ، ثم باليد ،لتغيري املنكر؛ وإن كان تغيري املنكر لدُّيم يبدأ باحل

هذا الصدد يرشد إىل عكس ذلك حيث قال  صىل اهلل عليه وسلم:  يفبينام احلديث الذى ورد 

بي ] عح َفبيَقلح
تَطي ح َيسح نح مَل

عح َفبيليَسانيهي َفإي
تَطي ح َيسح نح مَل

هي َفإي ُه بييَدي ح نحُكمح ُمنحَكًرا َفلحيَُغري 
َعُف  َوذَ هي َمنح َرَأى مي َك َأضح

لي

] ياَمني  (.1)اإلي

فبناء عىل هذا احلديث ذهب أهل السنة إىل أن تغيري املنكر يبدأ باليد؛ إذا مل يرتتب عليه   

مفاسد؛ والتغيري باليد هنا ال يكون بالسيف ، وإنام هو إزالة املنكر بدون قتال وال فتح باب  

:)إذا التفتازانى قائال لته؛ وهذا ما قررهالفتنة الذى يمكن أن يكون أكرب من املنكر املراد إزا

                                                           

 .312ص/0ـ راجع رشح املقاصد ج3

 .324ـ سورة آل عمران اآلية/0

َبةي: 1  .43ـ التَّوح

َبةي: 4   .19ـ التَّوح

 .هـ 3402 -بريوت –اث العريب ط: الثالثة دار إحياء الرت 134ص/ 1ـ مفاتيح الغيب ج1

 . : دار اجليل بريوت.12ص/3صحيحه ، كتاب اإليامن ج يفـ أخرجه مسلم 1
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 (.3انتهى األمر إىل نصب القتال وشهر السالح؛ ربط بالسلطان حذرا عن الفتنة()

ان بوجوب اخلروج عىل السلط قوهلم يفأن أهل السنة خالفوا املعتزلة  : ــ األمر الثاين  

يوجب  املعايص الأهل السنة ؛ألن جور السلطان وارتكابه  اجلائر؛ وهذا يناقض مذهب

اخلروج عليه ؛ ملا يرتتب عىل اخلروج من مفاسد كثرية ؛ كسفك الدماء ، وتفريق كلمة األمة؛ 

الرد مها : قيام املجتهدين ب؛  ومن ثم رأوا  أن جور السلطان  ومعصيته هلل تعاىل يواجه بأمرين

 وهنا.  ات التي يملكعليه ؛ وكذا قيام اآلمرين باملعروف والنهى عن املنكر بصد جوره باآللي

وإىل هذين األمرين أشار التفتازانى بقوله: )الرد واإلنكار ]أي عىل احلاكم العايص[  

 (.0وإن مل يتيرس فسكوت عن اضطرار()

خالفني وجوه امل يففيتعلق بقول املعتزلة : بوجوب محل السالح ــ أما األمر الثالث   

 يص من أهل القبلة!!.هلم سواء كانوا من الكفار أو من أصحاب املعا

ه وجو يففمن جانبهم رفض أهل السنة هذا املذهب ، وقالوا بعدم جواز محل السالح  

جيوز أن يستحل دم املسلم إال برشوط حددها  املخالفني ؛ لعدم وجود الدليل عىل ذلك ؛ ألنه ال

ًدا َفَجَزاؤُ }( ؛ لقوله تعاىل : 1الرشع) نًا ُمَتَعم 
مي ُتلح ُمؤح َب اهللَُّ َعَليحهي َوَمنح َيقح

 ُه َجَهنَُّم َخاليًدا فييَها َوَغضي

 (4){َوَلَعنَُه َوَأَعدَّ َلُه َعَذاًبا َعظيياًم 

(؛ ومن ثم ال جيوز 1ومن املعلوم ـ عند أهل السنة ـ أن صاحب الكبرية ليس كافرا)

 استحالل دمه. قتاله أو

 تعقيب

 النقاط التالية: يفمن املمكن إجياز موقف املعتزلة من الوالء والرباء 

 الدنن: يفمواقفهم من املخالفني هلم أوال: 

                                                           
 .312ص/0ـ رشح املقاصد ج3

 .021ص/ 0ـ رشح املقاصد ج0

 .304ص/ 32( من سورة النساء ج90تفسريه لآلية رقم ) يفـ راجع اإلمام الرازى ، التفسري الكبري ، مفاتيح الغيب 1

 .91ـ سورة النساء اآلية/4

 .319ص/0ـ راجع رشح املقاصد ج1
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ـ  أهنم قرروا أن اهلل تعاىل أوجب عىل املسلمني عدم مواالة الكفار واملرشكني ؛ ومن 3

 ثم جيب التربأ منهم.

لقرآن ا يفحددها اهلل تعاىل  التيـ إن التربأ وعدم املوالة تتم  عن طريق الوسائل 0

 نقصان. الكريم دون زيادة أو

اتباع ملة الكافرين أو اإليامن بام هم عليه من  يفـ  أن املواالة املنهى عنها تكمن 1

 الباطل.

رتاض؛ ليس لنا عليه اع ، الدين يفهذا اجلانب اخلاص باملخالفني  يفومذهب املعتزلة 

الشكل واملضمون عن مذهب أهل السنة الذى سنتعرف عليه بالتفصيل بعد  يفخيتلف  ألنه ال

 ليل.ق

 امليهب: يفثانيا: مواقفهم من املخالفني هلم 

حلكم ؛ حيث ا يفاملذهب التشدد والغلظة  يف ـ لقد شاب موقف املعتزلة جتاه خمالفيهم3

 رأينا األصول اخلمسة ـ كام يفوجدنا لدُّيم نعرة التكفري ظاهرة جلية ـ دون دليل ـ  ملن خالفهم 

 خرى؛ كتكفريهم ملن أقر بجواز رؤية اهلل تعاىلسابقا ـ هذا باإلضافة إىل بعض القضايا األ

 ( ومن قال بقدم القرآن وأنه غري خملوق.3اآلخرة) يفووقوعها 

تلك القضايا  يفالذى يرتتب عليه الرباء من خمالفيهم  ـ ثبت باألدلة أن تكفري املعتزلة0

ساقوها  التيلة دبل إن تلك األيقينية راجحة يمكن التسليم هبا ؛  السابقة ؛ مل يؤسس عىل أدلة

استطاع مشاخينا من أهل السنة أن يوظفوها خلدمة مذهبهم املخالف ملذهب املعتزلة؛ هذا 

 ات ما أراد أهلتفيد اليقني ؛ إلثب التيباإلضافة إىل األدلة الكثرية واملتنوعة  من النقل والعقل 

 ما أرادوا نفيه!!. فيالسنة إثباته أو ن

رق املعتزلة ف ق الشيعة من بعضها البعض تربأت أيضاـ كام تربأت فرق اخلوارج  وفر1

                                                           

 م.3990هـ ـ 3430.ط رابعة  بدون . 11ـ 10ـ راجع اخلياط ، االنتصار ص/ 3
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 (.3من بعضها البعض)

يتفق  ذهب ، الامل يفالرباء املبنى عىل التكفري للمخالفني هلم  يفـ إن مذهب املعتزلة 4

خالفني جيب أن تنصب عىل امل التييتفق مع عقيدة الرباء  مع قواعد اإلسالم وسامحته ، كام ال

 ني.وهذه األخرية تعترب من أحالم الباحث ، املذهب يفعىل املخالفني الدين فقط ؛ وليس  يف

 :ء رابعا : مواقف أهل السنة من الوالء والربا

حكمهم عىل موقف كل من اخلوارج  يفقام هبا علامء أهل السنة  التيلعل الردود   

ال أنه البد إهذه القضية ؛  يفوالشيعة اإلثنى عرشية واملعتزلة قد أظهرت معامل املذهب السنى 

م رباء ؛ ليزداد مذهبهالوالء وال يفلبيان مذهب أهل السنة  من ختصيص بعض الصفحات

 أعدت سلفا من ناحية أخرى. التيمن ناحية ؛ وتنفيذا خلطة البحث  ءوضوحا وجال

هذا الصدد يمكن تقسيم موقف أهل السنة من الوالء والرباء إىل ثالثة أقسام ؛  يفو  

موقفهم من والء العصاة من املسلمني ،  والثاينهم من والء الكفار، القسم األول: موقف

 املذهب. يفمن املخالفني هلم  موقفهموالثالث 

 افر:أوال: مواقف أهل السنة من والء املؤمن للك

مؤكدين عىل ان مواالة  أمجع علامء أهل السنة عىل وجوب عدم مواالة املؤمن للكافر؛  

نُ }سياق تفسريهم  لقوله تعاىل :  يفجاء ذلك ( 0الكافر والرضا بكفره كفر) مي  املحُؤح
ذي وَن اَل َيتَّخي

 إيالَّ َأنح َتتَّ 
ٍ
ء َن اهللَّي يفي ََشح َك َفَليحَس مي

َعلح َذلي نَي َوَمنح َيفح
ني مي  املحُؤح

نح ُدوني
ليَياَء مي يَن َأوح ري

َكافي نحُهمح ُتَقاًة قُ الح
وا مي

                                                           

كتابه االنتصار قائال: إن كان الذى يعيب املعتزلة وحيط من قدرها هو أن بعضهم كفر بعضهم ؛ فام  يفـ وقد دافع اخلياط عنهم 3

 .92رق أهل امللة سلمت من ذلك. راجع االنتصار ص/علمنا فرقة من ف

. ؛ وقارن تفسري البغوى  املسمى :)معامل 131ص/1ـ راجع  تفسري الطربى املسمى : )جامع البيان يف تأويل القرآن( ج0

النمر  هـ [ حققه وخرج أحاديثه حممد عبد اهلل 131التنزيل( تأليف حميي السنة ، أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي ]ت 

م؛ وقارن النيسابورى ، غرائب القرآن ورغائب  3990 -هـ  3430دار طيبة للنرش والتوزيع الطبعة الرابعة ،  وآخرون،

؛وقارن أبوحيان 32ص/ 1؛وقارن تفسري األلوسى ج12ص/0.؛ وقارن تفسري ابن كثري ج311ـ311ص/1الفرقان ج

. ؛ وقارن 111ص/3ملسمى )أنوار التنزيل وأِسار التأويل( ج ؛ وقارن تفسري البيضاوى ا392ص/1،تفسري البحر املحيط ج

،  املسمى : مدارك التنزيل وحقائق التأويل ، تأليف عبداهلل بن أمحد بن حممود حافظ الدين أبو الربكات النسفي  فيتفسري النس

 م. 3990 -هـ  3430.الطبعة : الرابعة ، 311ص/3هـ(.ج032ت
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َسُه َوإيىَل  ُرُكُم اهللَُّ َنفح ريُ  َوحُيَذ   (.3){اهللَّي املحَصي

أن املواالة تنقسم إىل ثالثة أقسام: مواالة كفرية حمرمة ، ومواالة  اإلمام الرازي ويرى

جائزة ، ومواالة غري كفرية إال أهنا ممنوعة ؛ جاء ذلك حتت تفسريه لآلية السابقة حيث قال : 

 )إعلم أن كون املؤمن مواليا للكافر حيتمل ثالثة أوجه :

 ذلك الدين ، وتصويب الكفر كفر ، يفأن كل من فعل ذلك كان مصوبا له  ؛ أحدها:

 والرضا بالكفر كفر ، فيستحيل أن يبقى املؤمن مؤمنا مع كونه هبذه الصفة.

 الدنيا بحسب الظاهر ، وذلك غري ممنوع منه.  يفاملعارشة اجلميلة  وثانيها :

رابة هم واملعونة واملظاهرة ؛ لقاملتوسط بني القسمني ، وهو الركون إليالقسم الثالث :

يوجب الكفر ، إال أنه  مع اعتقاد أن دينه باطل ، فهذا ال ؛أو صداقة قبل اإلسالم أو غري ذلك

منهى عنه ؛ألن املواالة هبذا املعنى قد جتره إىل استحسان طريقته والرضا بدينه ؛ وذلك خيرجه 

 (. 0عن اإلسالم)

ذي  }تفسريه لقوله تعاىل : يف( 1)ومن جانبه يروى القرطبى عن ابن عباس اَل َيتَّخي

 إيالَّ 
ٍ
ء َن اهللَّي يفي ََشح َك َفَليحَس مي

َعلح ذلي نَي َوَمنح َيفح
ني مي  املحُؤح

نح ُدوني
ليياَء مي يَن َأوح ري

نُوَن الحكافي مي َأنح َتتَُّقوا  املحُؤح

نحُهمح ُتقاًة 
ينتج  يالتاملالطفة  تؤدى اىل استحسان طريقة الكفار ؛ التي( أن من الوسائل 4){مي

جتعل املسلم مثل الكافر ؛ وإىل هذا املعنى أشار قائال: )هَنَى اهللَُّ  التيعنها الوصول للمواالة 

                                                           

 .01ـ سورة آل عمران اآلية /3

 م. 3913هـ ـ 3423ط أوىل .دار الفكر  30ـ33صم  0ج 4راجع التفسري الكبري مـ 0

لم. أمه سول اهلل صىل اهلل عليه وس ـ هو :عبد اهلل بن عباس بن عبد املطلب بن هاشم القرَش اهلاشمي. أبو العباس، ابن عمر1

 جليل القدر يلقب بحرب هذه األمة ،هو أبواحلارث أم املؤمنني. صحايب  أم الفضل بنت احلارث اهلاللية، أخت ميمونة بنت

سلم وروى عنه األحاديث و وإليه ينتسبون. ولد بمكة ونشأ يف بدء عرص النبوة فالزم رسول اهلل صىل اهلل عليه اخللفاء العباسيني

ازي والوقائع، غالكثرية. شهد مع عيل بن أيب طالب موقعة اجلمل وموقعة صفني، كان ابن عباس فقيها عليام بأنساب العرب وامل

سواه،  لذلك أعضلت عليه مسألة دعا ابن عباس وقال له: أنت هلا وألمثاهلا، ثم يأخذ بقوله وال يدعو وكان عمر بن اخلطاب إذا

؛ وقارن 091/  1كف برصه يف آخر عمره فسكن الطائف وتويف فيها عن واحد وسبعني سنة. راجع ابن كثري ، البداية والنهاية 

 001/  4األعالم 

 .01ـ سورة آل عمران اآلية/4
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ليَياَء ألن من توالهم أصبحوا ََمَثُلهم() ُذوُهمح َأوح
اَر َفَيتَّخي ُكفَّ ُفوا الح

نينَي َأنح ُياَلطي مي  (.3املحُؤح

 ـ كيف تصري املالطفة وسيلة تأثري من الكافر عىلرمحه اهلل ـ  ويعلل الشيخ الشعراوي

) ألن الكافرين وإن تظاهروا أهنم أولياء لك أُّيا املؤمن، فهم :املسلم للوصول إىل بغيته فيقول

حياولون أن جيعلوك تستنيم هلم وتطمئن إليهم وربام تسللوا بلطف ودقة فدخلوا عليك مدخل 

ما داموا كافرين؛ فليس هناك التقاء يف األصل بني ألهنم  املودة، وهم ليسوا صادقني يف ذلك؛

 }(؛ لذلك يقول احلق: 0اإليامن والكفر)
ٍ
ء َن اهلل يفي ََشح َعلح ذلك َفَليحَس مي  (.1){َوَمن َيفح

وليس كل مواالة بني املؤمن والكافر حمرمة خمرجة عن امللة عند أهل السنة ؛ بل هنالك 

( 4؛ أشار إليها العلامء ومنهم اإلمام النيسابورى)صور للمواالة اجلائزة بني املؤمن والكافر

 (؛ ومن هذه احلاالت1(  تقية)1بعض احلاالت) يفالذى رأى أن مواالة الكفار واملرشكني جائزة 

إذا كان الرجل يف قوم كفار خياف منهم عىل نفسه ؛ جاز له أن يظهر املحبة واملواالة ؛ولكن 

 ول ما أمكن ، فإن التقية تأثريها يف الظاهر ال يفبرشط أن يضمر خالفه ويعّرض يف كل ما يق

أحوال القلب ....فأما الذي يرجع رضره إىل الغري؛ كالقتل والزنا وغصب األموال وشهادة 

                                                           
 .10ص/4ج ، اجلامع ألحكام القرآن ـ تفسري القرطبي3

 .3433ص/1ـ  تفسري الشعراوى ج0

 01ـ  سورة آل عمران ،جزء من اآلية /1

 من هذا البحث. 11ـ سبق ترمجته ص/ 4

بعض األوقات دون  يفني القول باجلواز ـ خيتلف حكم األخذ بالتقية بني أهل السنة والشيعة  ؛ فعند أهل السنة يرتاوح احلكم ب1

بعض األوقات . أما حكمها عند الشيعة  فهو الوجوب؛ ألهنا أصل من  يفالبعض اآلخر ، أو املنع مطلقا، أو القول بوجوهبا 

 0211أصول الدين كالصالة والصيام واحلج . راجع للباحث عقيدة التقية عند الشيعة اإلمامية وموقف أهل السنة منها ص/ 

 م.0221م ـ 0220سنة  02.املجلة العلمية لكلية أصول الدين بالزقازيق العدد 0219. 

يرضاه اإلنسان راجع ابن منظور ، لسان  ـ مادة الفعل تعنى : احلذر واإلخفاء واختاذ املانع والساتر واالبتعاد عن كل ما ال1

لعل أوجهها : )أن يظهر اإلنسان خالف ما يبطن  االصطالح فلها تعريفات كثرية يف.ط دار املعارف. أما 493ص/1العرب ج

. حتقيق الشيخ 131ص/1، جامع البيان عن تأويل القرآن ج الطربييدينون بدين اإلسالم( . راجع ابن جرير  اتقاء ملن ال

 بدون. حممود شاكر ط دار املعارف . مرص:
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 (.3عورات املسلمني فذلك غري جائز ألبتة)عىل  زور وقذف املحصنات وإطالع الكفارال

 تعاىل أن اهلل اد حيث قال:تفسريه لآلية موضع االستشه يفوهذا ما أكده البيضاوى 

املخافة، فإن إظهار املواالة حينئذ  )منع عن مواالهتم ظاهرًا وباطنًا يف األوقات كلها إال وقت

 (.0جائز()

الشنقيطى إىل نوع آخر من املواالة اجلائزة من املؤمنني للكافرين ؛ وذلك إذا  كام أشار

وليس منهم قتال ، وهم يف غاية من   كان املؤمنون يف حالة قوة وعدم خوف ويف مأمٍن منهم

املساملة ؛ فال مانع من برهم بالعدل واإلقساط معهم ؛ وهذا مما يرفع من شأن اإلسالم 

واملسلمني ، بل وفيه دعوة إىل اإلسالم بحسن املعاملة وتأليف القلوب باإلحسان إىل من 

 (.1أحسن إليهم  وعدم معاداة من مل يعادهم)

 لوالء املحرمة عند أهل السنة  كثرية منها:فإن  صور ا وعىل كل  

حمبة الكافرين من دون اهلل والرىض بكفرهم ؛ ألن املحبة والرىض أمران جازمان ـ  3

ال خيرجان عن كوهنام كفرا إذا كانا للكفار، أو إيامنا ؛ إذا كانا للمؤمنني، وال يشرتط مشاركة 

 بدن.ه وبغضه إال عىل حسب قدرة الكراهيت يفالبدن للقلب 

 ؛صحيح أى مذهب من مذاهبهم الباطلةكفرهم ، أو ت يفعدم تكفريهم ، أو الشك ـ 0

 ال جيوز أن نواىل هبا الكفار. التيفهذه صور الوالء 

 يفكان هذا هو موقف علامء أهل السنة من الوالء بالنسبة للمخالفني للمسلمني 

 الدين.

 

 :والظاملني ثانيا : مواقف أهل السنة من مواالة العصاة

وهذا هو املسلم ؛ واجبة من وجه دون وجه أهل السنة أن مواالة املؤمن العايص يرى

                                                           
 .311ص/0ـ راجع تفسري النيسابورى غرائب القرآن ورغائب الفرقان ج3

 .30ص/ 0نوار التنزيل وأِسار التأويل ج ـ أ0

 .001ص/1تفسري القرآن، ج  يفراجع أضواء البيان 1
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يعادى ويبغض و ويواىل عىل قدر ما معه من اخلري،الذى خلط عمال صاحلا وآخر سيئا ، فيحب 

من أن رجال من أصحاب  عىل قدر ما معه من الرش؛ والدليل عىل ذلك ما رواه البخاري

ـ   كان يرشب اخلمر ؛ فأتى به إىل الرسول ؛ فلعنه رجل وقال : ما أكثر ما يؤتى الرسول ـ 

 (.0(. )3به ، فقال النبي ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ : ]ال تلعنه فإنه حيب اهلل ورسوله [)

وما ذكرته آنفا هو ما أشار إليه اإلمام ابن تيمية كمذهب ألهل السنة  حيث قال:     

الرجل الواحد خري ورش وفجور وطاعة ومعصية  وسنة وبدعة ، استحق من  يف)إذا اجتمع 

املواالة والثواب بقدر ما فيه من اخلري، واستحق من املعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الرش 

الشخص الواحد موجبات اإلكرام واإلهانة ؛ كاللص تقطع يده لرسقته ويعطى  يف؛ فيجتمع 

ته إىل أن قال : )هذا هو األصل الذي اتفق عليه أهل السنة من بيت املال ما يكفيه حلاج

 (.1واجلامعة()

 ألخرى:براء املخالفني هلم من الفرق او مواقف أهل السنة من والء :ثالثا

هذا  يفأرى أنه من الواجب أن نصدر موقف أهل السنة بام ذكره الشيخ األشعري 

قد نعدمها لدى كثري من العلامء املمثلني الصدد؛ ألن كالمه واملفهوم من كالمه له معان رائعة 

 اهتمت هبذه القضية. التيللمدارس الكالمية 

ىل اإلسالميني:)اختلف الناس بعد نبّيهم ـ ص حيث قال الشيخ يف مقدمة كتابه مقاالت

 بعضهم بعضا وبرئ بعضهم من بعــــض؛ اهلل عليه وسلـّم ـ يف أشياء كثرية، ضّلل فيها

 .(4اإلسالم جيمعهم ويشتمل عليهم) إال أنّ  وأحزابا متشّتتني، فصاروا فرقا متباينني

                                                           

رقم/ 01ص/ 30ـ صحيح البخارى ، كتاب احلدود ، باب ما يكره من لعن شارب اخلمر وإنه ليس بخارج من امللة ، ج3

1012 . 

اخلمر وشارهبا وبائعها وعارصها ومعترصها وحاملها  االعتبار أن الرسول ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ لعن يفـ هذا مع الوضع 0

.فاحلديث األول ورد بشأن التائب من رشب اخلمر، أما 1014رقم/4/10واملحمولة إليه. سنن أبو داوود ، كتاب األرشبة ج

 شأن املرص عىل رشهبا. يففقد ورد  الثاين

 .032ـ 021ص/01ـ الفتاوى ج1

 .14ص 3ـ مقاالت اإلسالميني ج4
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التكفري إذا كان يستلزم الرباء، فإّن البـــــــراء ال يستلزم  واملفهوم من هذا النص أنّ 

التبديع ب التمهيد للمبحث الثالث ـ  بل كثريا ما يرتبط يفالتكفريـ كام أرشت إىل ذلك  

النتامء إىل ا وال يقتيض نزع غطاء؛ الء والنرصة واملوافقةوالتضليل، أي أنه يقتيض نزع الو

إىل قبلة  صالهتم يفخاصة إذا كان املخالفون يتوجهون  األشعريسالم ـ مثلام أشار الشيخ اإل

ويقّرون بام هو معلوم من الدين بالرضورة كام أن عنوان كتابه ـ الذى أخذنا منه النص  واحدة،

هذا املعنى فقوله : )مقاالت اإلسالميني واختالف  أكيدالسابق ـ ذو داللة واضحة عىل ت

ا فيه يف حق أصحاب املقاالت وأيض إبقاء صفة اإلسالم عىلمن الشيخ  املصلني( فيه حرص

 (.3بني املختلفني) الصالة  توّحد عىل أن تركيز

( الذى مل يكفر 0هو ما ورد عن اإلمام أبى حنيفة) واحلق أن ما قرره الشيخ األشعري

 التياآليات واألحاديث  يفالذى نجده  ( وكذلك اإلمام أمحد بن حنبل؛1أحدا من أهل القبلة)

ه يوردها كام جاءت ، ومل يتربأ من مسلم يدل ظاهرها عىل كفر من صدر منه ما هنى اهلل تعاىل عن

حد من يشهد عىل أ نطق بالشهادتني ؛ ولذا كان يدعو إىل إحسان الظن بأهل التوحيد ، وكان ال

النار ؛ لذنب عمله أو لكبرية صدرت منه ، ولكنه كان يفوض أمره هلل  يفأهل القبلة أنه 

مية لكى خيرجها من اإلسالم ؛ بل عمل فرقة من الفرق اإلسال أيكام مل يتحامل عىل ( ، 4تعاىل)

 وقعت فيها كل فرقة دون أن يكفر واحدة منها. التيعىل إظهار األخطاء 

)وأما اخلوارج فقد مرقوا من الدين وفارقوا امللة وشذوا  ولذا نراه يقول عن اخلوارج :  

قال  عن اإلسالم وسلوا السيف عىل األمة واستحلوا دمائهم، وكفروا من خالفهم إال من

 (.1بقوهلم()

                                                           

وما بعدها ، العدد  13الدين الواالء والرباء واملرجعية والكهنوت ص/  يفع  حممد الشتيوى ، جملة التسامح ، السلطة ـ  راج3

 م.0232هـ ــ 3413الثالثون 

 من هذا البحث. 01ـ سبق ترمجته ص/0

 .390ص/0ـ هذا ما نقله عنه السعد التفتازانى ج1

 م.3903، ود/ الطالبى ط األسكندرية  . مجع د/ النشار30ـ 33ـ راجع عقائد السلف ص/ 4

 .01ـ كتاب السنة ص/ 1

http://www.elsabr.com/vb/showthread.php?t=2953
http://www.elsabr.com/vb/showthread.php?t=2953
http://www.elsabr.com/vb/showthread.php?t=2953
http://www.elsabr.com/vb/showthread.php?t=2953
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دعة أهل بعليهم بالفسق معلال ذلك بأهنم نفس املصدر حيكم  يفموطن آخر  يفو

 (.3وضاللة خالفوا السنة ؛ وخرجوا من امللة)

ـ وقتئذ ـ  بالكفر ، ولكنه حكم عليهم باخلطأ فقال: )أما  كام أنه مل حيكم عىل رافضة زمنه

م قالوا : إن عليا أفضل من أبى بكر الصديق الرافضة فقد أمجع من أدركنا من أهل العلم أهن

، وأن إسالم عىل كان أقدم من إسالم أبى بكر  فمن زعم أن عليا أفضل من أبى بكر ...فقد 

 (.0أخطأ()

وعىل كل فإنه مل يرد عن اإلمام أمحد أنه كفر أحدا إال تارك الصالة  فقال : ) وليس من 

 (.1ها فهو كافر()األعامل َشء تركه كفر إال الصالة ؛ من ترك

الوالء والرباء فقال : ) احلمد والذم  يفاإلمام ابن تيمية مذهب أهل السنة  وقد أوجز  

(، كام 4أنزل اهلل هبا سلطانه () التيواحلب والبغض واملواالة واملعاداة ؛ إنام تكون باألشياء 

معاداته من  يرى أن من كان مؤمنا وجبت مواالته من أى صنف كان ، ومن كان كافرا وجبت

أى صنف كان  ومن كان فيه إيامن وفيه فجور أعطى من املواالة بحسب إيامنه ، ومن البغض 

ه ويستدل عىل ذلك بقول  واملعايصبحسب فجوره ، وال خيرج من اإليامن  بمجرد الذنوب 

ُحوا َبيحنَُهاَم   }تعاىل : 
لي َتَتُلوا َفَأصح نَي اقح

ني مي َن املحُؤح
ُ َوإينح َطائيَفَتاني مي ا َعىَل األح َدامُهَ َرى  َفإينح َبَغتح إيحح خح

طُ  لي َوَأقحسي َعدح ُحوا َبيحنَُهاَم بيالح
لي ري اهللَّي َفإينح َفاَءتح َفَأصح يَء إيىَل َأمح

ي َحتَّى َتفي
ي َتبحغي

تي وا إينَّ اهللََّ َفَقاتيُلوا الَّ

طينيَ  سي بُّ املحُقح
وهلذا كان السلف ـ كام قال ؛  والبغي(. فجعلهم إخوة مع وجود االقتتال 1){حُيي

فيقبل  ،يعادون كمعاداة الكفار ابن تيمية ـ مع االقتتال يواىل بعضهم بعضا مواالة الدين وال

بعضهم بشهادة بعض ، ويأخذ بعضهم العلم من بعض ، ويتوارثون ويتناكحون ويتعاملون 

                                                           

 .11ـ راجع كتاب السنة ص/ 3

 .3913دار الرسالة  14، املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ص/  الرتكيعبد اهلل : ـ د0

 .121ص/ 0يعىل ، طبقات احلنابلة ج ـ أبو1

 هـ .3149ملنارـ ط أوىل ،  مرص: مطبعة ا021ص/  01ـ جمموع الفتاوى ج4

 .9ـ سورة احلجرات اآلية/1
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 (.3بمعاملة املسلمني بعضهم مع بعض ؛ مع ما كان بينهم من القتال...()

 هذه القضية فمن املفيد أن نذكر بعض يف  زيادة يف توضيح موقف أهل السنة وإذا أردنا 

 تقريره ملوقف السلف حيث ذكر بأهنم : يف األمثلة التي ساقها اإلمام عبد القاهر البغدادي

بمواالة أقوام وردت األخبار بأهّنم من أهل اجلنّة أن هلم الشفاعة يف مجاعة من  قالوا(

( ، وذكر أيضا  1األربعة الذين طعنت فيهم بعض الفرق) معلوم أن فيهم اخللفاء( و0األمة()

أزواج رسول اهلل ـ صىل اهلل عليه وسلـّم ـ وأكفروا من أكفرهّن أو  أهنم )قالوا بمواالة مجيع

أكفر بعضهّن.....وقالوا بمواالة احلسن واحلسني واملشهورين من أسباط رسول اهلل صىل اهلل 

ـّم  عليه (  وذكر سلسة من أسامء آل البيت ،ثم استثنى من املواالة ) من مال منهم اىل وسل

( الذى عدا 4اعتزال او رفض ، ودون من انتسب اليهم وأِسف يف عداوته وظلمه كالربقعى)

(، ثم 1عىل أهل البرصة ظلام وعدوانا ؛وأكثر النسابني عىل أنه كان دعيا فيهم ومل يكن منهم()

 وكل من أظهر أصول أهل السنة. مواالة التابعني عىل تكلم

ثم انتقل البغدادي بعد ذلك إىل بيان من تربأ أهل السنة منهم ؛فقال: )وإنام تربءوا من  

م أهل امللل اخلارجة عن اإلسالم ، ومن أهل األهواء الضالة مع انتساهبا إىل اإلسال

                                                           

 . 032ـ 021ص/  01ـ جمموع الفتاوى ج3

 .111ـ الفرق بني الفرق ص/0

 ـ من هذا البحث.14عىل رأس هذه الفرق اخلوارج والشيعة راجع ص/   ويأيتـ 1

مجاعة من  خرج يف الشام يفـ هو :عيل بن أمحد بن حممد بن إسامعيل بن جعفر بن حممد الصادق، القرمطي املعروف بالشيخ ،4

 األعراب وغريهم، فغاب بنواحي الرقة، ثم انرصف إىل دمشق، فخرج إليه طغج بن جّف أمري دمشق فكرسه القرمطي وهزمه.

ثم خرج إليه جيش من مرص مع بدر احلاممي وغريه فقتل بنواحي دمشق بقرية يقال هلا: كنيكر سنة تسعني ومئتني. وقام بأمر 

 .110ص/1راجع خمترص تاريخ دمشق البن منظور ج أخوه.القرامطة بعده 

 .114ـ الفرق بني الفرق ص/1

http://www.elsabr.com/vb/showthread.php?t=2953
http://www.elsabr.com/vb/showthread.php?t=2953
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 (.0(()1( واملجسمة)1( والرافضة)4( والنجارية)1( واجلهمية)0(،... واخلوارج)3كالقدرية)

ولن يمنعنا ـ من استخدام مصطلح  ء إىل اإلسالم مل يمنع البغداديفانتساب هؤال  

 الرباء ضدهم ، إال أنه مل يصفهم بالكفر وإنام وصفهم بالضالل.

طة بالرباء ـ لدى علامء أهل السنة ال خترج ويبدوا واضحا أّن مقالة التضليل املرتب

العام إىل اإلسالم ؛ ألن مصطلح الكفر من املصطلحات  الفرق املخالفة من غطاء االنتامء

 اخلطرية!!!.

(؛ 1دقة()اإلسالم والزن ولذا نجد اإلمام  الغزايل ألف  كتابا سامه : )فيصل التفرقة بني 

املذهبي،  زمنه ، بنّي فيه خطورة التعّصب يفرشت ملواجهة فوىض وعشوائية التكفري التي انت

بالشهادتني ؛ مؤّكدا أّن الكفر ال يلزم  وأوىص بكّف اللسان عن أهل القبلة ما داموا ينطقون

الكفر وما من فريق من أهل اإلسالم إال وهو  و) كيف يلزم:املؤولني، ثم قال مستنكرا 

خيالف املتقدمني من مشايخ املتكّلمني من  الذين يكّفرون من عىل مضطّر إليه(  ، وشّدد النكري

                                                           
 قدر ؛ وأن اإلنسان خالق لعمله. ـ واملقصود هبم  كل من يقول بأنه ال3

 4ـ سبق ترمجتها ص/.0

طيل خلق القرآن، وتعـ ـ نسبة للجهم بن صفوان الرتمذى  الذى ظهر إبان املائة الثانية من اهلجرة ؛ وهو أول من قال ببدعة 1

هـ.راجع األشعرى ،مقاالت اإلسالميني 310هـ وقيل سنة  312اهلل عن صفاته، قتله خالد بن عبد اهلل القرسيسنة 

 .331.سنة ؛وقارن  كتاب عقائد السف ص 011ص/3ج

هرستانى  مذهبه، نقل الشـ النجارية : أتباع حسني بن حممد بن عبد اهلل بن النجار، وقد كان أكثر معتزلة الري ومن حوهلا عىل4

عن الكعبى أنه قال : )إن النجار كان يقول: إن البارئ بكل مكان وجوداً، ال عىل معنى العلم والقدرة(.امللل والنحل 

(3/331 ،334). 

 .11ـ سبق ترمجتها ص/1

اجلسمية . راجع اإلسفراينى ـ املجسمة هم من يزعمون أن اهلل تعاىل جسم وله أعضاء ؛ من عني ورجل وحجم ؛ مما هو من لوازم 1

اجع ر ؛ وتعد الكرامية من هؤالء املجسمة حيث قالوا أن اهلل تعاىل له يدين عبارة عن جارحتني.323الدين ص/  يف، التبصري 

سان صورة إن يف.؛ وقد وصل األمر باملجسمة أن قالوا أن اهلل تعاىل كان يظهر للناس 333ـ 332، أصول الدين ص/  البغدادي

 . 313، الفرق بني الفرق ص/ البغدادي . راجع

 114ـ الفرق بني الفرق ص/ 0

 م.3991هـ ـ 3410ـ الكتاب من حتقيق حممود بيجو ط أوىل  1

http://www.elsabr.com/vb/showthread.php?t=2953
http://www.elsabr.com/vb/showthread.php?t=2953
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قّيده التقليد وزعم أن حّد الكفر هو خمالفة  ( كام وصف بالبالدة كل من3أهل السنة ....)

أحد من  عىل احلق وقفا( مؤكدا أّن من جعل 0أو غريها) املذهب األشعري أو املعتزيل أو احلنبيل

زلل الذى املعصوم من ال النبيالنظار بعينه فهو إىل الكفر والتناقض أقرب ؛ )ألّنه نّزله منزلة 

 (.1يلزم الكفر إال بمخالفته() يثبت اإليامن إال بموافقته، وال ال

لغزايل أن حد الكفر هو: )تكذيب الرسول ، صىل اهلل عليه وسلم ومن ثم رأى اإلمام ا

 (.4مجيع  ما جاء به() يفَشء مما جاء به(.واإليامن:)تصديقه  يف

الغزايل ـ قد كفر الفالسفة ؛ إلنكارهم علم اهلل تعاىل للجزئيات ؛  أيولذا رأيناه ـ   

( ؛ ومن املعلوم أن هذه األمور 1)وقوهلم بعدم حرش اهلل تعاىل لألجساد ولقوهلم  بقدم العامل،

 علم من الدين بالرضورة. نطاق ما يفتدخل 

 تعقــــــــــــــيب

موقف أهل السنة من الوالء والرباء ــ  يفمن خالل ما سبق يمكن القول أننا نرى ــ 

 :لتايلاعىل النحو  إجياز موقفهم نصبوا إليها دون إفراط أو تفريط؛ ويمكن التيالوسطية 

 يكفرون ما كفره اهلل  تعاىل أو كفره الرسول صىل اهلل عليه وسلم.م أهنـ 3

ـ أكدوا عىل عدم جواز مواالة الكفار واملرشكني ؛ والدعوة  إىل استخدام الوسائل 0

 حددها اهلل تعاىل ورسوله ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ ؛ إلظهار معاداهتم والرباءة منهم. التي

: الرىض بكفر الكافرين  وعدم تكفريهم ، أو الشك يهـ من صور الوالء املنهى عنها 1

 مذهب من مذاهبهم الفاسدة.  أيكفرهم ، أو تصحيح  يف

 ؛إن الركون إىل الكفار بمعنى معونتهم أو املعارشة اجلميلة بحسب الظاهر ؛ لقرابة  ـ4

 مع االعتقاد أن دينه باطل ، فهذا ال يوجب الكفر. 

                                                           

 .02ـ راجع فيصل التفرقة ص/ 3

 .39ـ راجع املصدر نفسه ص/0

 .00ـ 03ـ فيصل التفرقة ص/ 1

 .391ص/ 0؛ وقارن التفتازانى ، رشح املقاصد ج01ـ فيصل التفرقة ص/4

 ..390ص/0ـ راجع رشح املقاصد ج1

http://www.elsabr.com/vb/showthread.php?t=2953
http://www.elsabr.com/vb/showthread.php?t=2953
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الدين؛ وذلك إذا كان املسلمون يف حالة قوة وعدم  يفاملخالفني  ـ قالوا بجواز بر1

خوف ويف مأمٍن منهم ، وليس منهم قتال ، وهم يف غاية من املساملة ؛ فال مانع من برهم بالعدل 

واإلقساط معهم ؛ وهذا مما يرفع من شأن اإلسالم واملسلمني ، بل وفيه دعوة إىل اإلسالم 

 من أحسن إليهم  وعدم معاداة من مل يعادهم. بحسن املعاملة وتأليف القلوب باإلحسان إىل

املذهب ؛ فإهنم وإن تربؤا من بعضهم ؛ فإننا  يفــ أما عن موقفهم من املخالفني هلم 1

مجاعة أو شخص ، ويرهبون من إطالق ذلك  أيذات الوقت يتورعون عن تكفري  يفرأيناهم 

 .رائها فيام سبقعرضنا بعض آ التياملصطلح ، ومل يترسعوا فيه كام فعلت الفرق 

يرون بأسا من إطالق كلمة الكفر عىل من أكدت النصوص  ـ  أن أهل السنة ال0

بتكفريهم أو بتسميتهم كفارا ؛ عمال بالنصوص والوقوف عند مفهومها الصائب؛ ومن هنا 

 يفنجد علامء أهل السنة حينام يطلقون الكفر عىل فرد أو مجاعة هلم ضوابط قوية ودرجات 

 اخلطأ الحمالة. يفمل يفطن هلا وقع  التكفري ؛ من

 ؛عضهم لبعض كام فعلت الفرق األخرىــ مل نجد عند أهل السنة نعرة التكفري من ب1

 وهذا ما يميز أهل السنة عن الفرق األخرى.
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 المبحث الرابع

 العصر احلدنث يفالوالء والرباء 

ث بقضية الوالء والرباء اهتامما العرص احلدي يفاهتمت أغلب اجلامعات اإلسالمية    

صها اآلونة األخرية مؤلفات كثرية خص يفولذا رأينا  األخرى؛كبريا مل تنله قضية من القضايا 

 (.3املنتمون هلذه اجلامعات لبحث هذه القضية من وجهة نظرهم)

هذا املبحث أن أعطى نبذة عن الوالء والرباء عند بعض  اجلامعات، ؛  يفوسأحاول 

 لسطور التالية:ا يفيسمى بأتباع السلفية املعارصة ، ومجاعة التكفري واهلجرة  وذلك  وخاصة ما

 الرباء:أوال : مواقف السلفية املعاصرة من الوالء و

يرى علامء السلفية احلديثة أن مواالة املؤمنني واجبة ، وكذلك حمبتهم ونرصهتم ، 

ور أخرى ائب واألذى ، باإلضافة إىل أمومساعدهتم بالنفس واملال ، والتأمل ملا يصيبهم من املص

 (.0والء املسلمني بعضهم بعضا يطول احلديث عنها) يفتدخل 

كام أوجبوا الرباء من الكفار واليهود والنصارى والبوذيني وعباد األصنام واملنافقني   

مرون أاألفعال ، وطاعتهم فيام ي أو إظهار الود هلم باألقوال ، وحتريم مواالهتم بالتقرب هلم أو

 (.1ويشريون ،والركون إليهم  ومداهنتهم ،ومداراهتم ، وجماملتهم ، وإظهار الود هلم)

وأيضا تربئؤا من )املشبهة ،واملعتزلة ، واجلهمية ... ، والقدرية وغريهم من الذين 

 (.4خالفوا اجلامعة وحالفوا الضاللة()

                                                           

) رفع :ـ ومنهم : ابو حممد املقديس صاحب كتاب ملة إبراهيم ويريد به الوالء والرباء، وجهيامن العتيبي صاحب كتاب 3

االلتباس عن ملة من جعله اهلل إماما للناس( وهو يف الوالء والرباء أيضا، وكتب نارص الفهد :)التبيان يف كفر من أعان 

مريكان(، وكذا كتابات أيب بصري الطرطويس، وغريها، ولو نظرنا اىل تنظيم القاعدة فإن آخر كتاب رسمي هلم هو كتاب األ

 أيمن الظواهري )الوالء والرباء عقيدة منقولة وواقع مفقود(.

 رشد السعودية.مكتبة ال 1.ط311:319ـ راجع د.عبد اهلل بن عبدالعزيز اجلربين ،خمترص تسهيل العقيدة اإلسالمية ،ص/0

 هـ.3410.بدون السعودية: الدمام 300ـ301حممد نعيم ياسني ،اإليامن ،أركانه ،حقيقته نواقضه ،ص/ ـ  راجع د.1

 هـ .3401السعودية اجلوزيدار ابن 9،ط431ص/ هتذيب رشح الطحاوية، يف، املنحة اإلهلية الغنيميـ عبد اآلخر محاد 4
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( 3ية)نظرهم كالصوف يف هذا باإلضافة إىل قوهلم بوجوب التربأ من أهل البدع واألهواء

 وزعموا أهنم املعنيون بالفرقة واجلامعات اإلسالمية األخرى املوجودة عىل الساحة الفكرية،

 (.0حتدث عنها الرسول ـ صىل اهلل غليه وسلم) التيالناجية 

وردت عن العلامء السابقني توظيفا خيدم مذهبهم ؛ فجعلوا  التيكام وظفوا النصوص   

أصول الدين ، وإنه ملة إبراهيم التي ال يرغب عنها إال من سفه نفسه ،  الوالء والرباء من

 ورسموا للوالء والرباء صورا عديدة !! 

السطور التالية سأعرض بالتفصيل بعض تلك الصور من وجهة نظرهم ؛ ثم  يفو  

 وذلك عىل النحو تبنوها كمذهب هلم؛ التيأناقشهم فيها رديف كل صورة من صور الرباء 

 :التايل

 م عليه من الكفر:ه ـ  الصورة األوىل : اإلميان ببعض ما1

يرى علامء املدرسة السلفية احلديثة : أن)من جنس مواالة الكفار التي ذّم اهلل هبا أهَل   

الكتاب واملنافقني اإليامن ببعض ما هم عليه من الكفر، أو التحاكم إليهم دون كتاب اهلل، كام 

ح }قال تعاىل:    َترَ  َأمَل
ينَ ٱ ىَل إي ذي يباً  ُأوُتواح  لَّ ـٰبي ٱ ّمنَ  َنصي كيَت نُونَ  لح مي بحتي ابي  ُيؤح ـُٰغوٱوَ  جلحي  َوَيُقوُلونَ  تي لطَّ

ينَ  َدٰى  َهـُؤالء َكَفُرواح  ليلَّذي نَ  َأهح ينَ ٱ مي ذي  (.1){َسبييالً  ءاَمنُواح  لَّ

 ذه األيامه يفوقع فيها البعض  التييرى الدكتور سفر احلوايل: أن من صور املواالة 

أو االشرتاكية مذهبا....والعلامنية دستورا  وأراد رجال هذه املذاهب  اإليامن بالشيوعية

 (.4الطاعة واالنقياد والتنفيذ) يفإلزام الناس بعبادهتا  والتيارات

                                                           

وأصحاب  يفني التصوف واملتصوفة ؛ ومن ثم مل يفرقوا  بني أصحاب االجتاه السلهجومهم عىل التصوف مل يفرقوا ب يفـ و3

اه حلمى ، التصوف واالجت فيسلة واحدة  ووسموهم باالبتداع راجع د/ مصط يفحيث وضعوهم مجيعا  فياالجتاه الفلس

 . دار الدعوة.03العرص احلديث ص/  يف فيالسل

هلا وجود عىل  الساحة اآلن ورأى أهنا خمالفة ملنهج أهل السنة واجلامعة  التيإلسالمية كل اجلامعات ا املدخيلـ هاجم الشيخ ربيع 0

 وما بعدها . مكتبة الفرقان. 01، مجاعة واحدة المجاعات ورصاط واحد العرشات ص/  املدخيلراجع د/ ربيع 

 .93ـ سورة النساء اآلية/ 1

 .12ص/  اإلسالميالعامل  يفارها ـ راجع د/ سفر بن عبد الرمحن احلواىل ، العلامنية وآث4
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 :ـ مناصحتهم والثناء عليهم: ونشر فضائلهم2

حة ناصيرى بعض رجال املدرسة السلفية احلديثة  أن من صور الوالء املنهى عنه م

الكفار والثناء عليهم ونرش فضائلهم ومدُحهم واإلشادُة بام همح عليه من املدنيةي واحلضارةي 

( همح الباطلةي ودينيهُم الفاسدي
م دوَن نظٍر إىل عقائدي ( أو ُيطحَلق 3واإلعجابي بأخالقيهم ومهاراهتي

 (.0)ضارياحلالتقدم  يفالدقيق ، أو أن هلم باعا  العلميعليهم أهنم أصحاب املنهج 

أيامنا  يفواحلق أن هذا الكالم  فيها نظر ؛ ألننا حينام نقول عن الكفار أو املرشكني ـ   

 إىل دليل!!!. جال حتتاالعلوم التجريبية ؛ فهذه حقيقة  يف علمياملعارصة بأهنم أصحاب منهج 

شؤون الصناعة والزراعة واالقتصاد  يفوأيضا جيب أن نعرتف بأن الغرب  متقدم 

ام وشؤون احلكم ؛ واالعرتاف هبذه احلقائق ليس فيه ثناء أو نرش فضائل ؛ بل هو اعرتاف والنظ

ليت املسلمون يتعلمون مثلهم ويعملون؛ بدال من نرشهم لتلك الفضائل ، هذا  باحلق ، ويا

ديننا اإلسالمي؛ فلامذا  يفباإلضافة إىل أن الفضائل إن كانت موافقة ملا هو موجود 

 ؟!!.نرفضها

ممدح الكفار واإلشادة بام همح عليه من املدنيةي واحلإن    ؛ضارةي ، أو اإلعجابي  بمهاراهتي

عقائدهم الباطلة أو أخالقهم الفاسدة أمر ال بأس فيه ؛ ألن اهلدف من  يفدوَن تقليدهم 

التقرب منهم هو األخذ بأسباب القوة وتعلم الصناعات ومقومات االقتصاد واألساليب 

) أمر يمكنالعسكرية ، وهذا  ( ؛ لقوله تعاىل : 1القول بأنه من الواجبات الرشعية

ةٍ } نح ُقوَّ
ُتمح مي َتَطعح وا َهلُمح َما اسح دُّ

 (.4){َوَأعي

                                                           

 . 4اإلسالم ص/ يفـ الفوزان ، الوالء والرباء 3

 .041اإلسالم ص/  يفـ راجع حممد بن سعيد القحطانى ، الوالء والرباء 0

أمور  ـ يقول ابن تيمية: )فإن ذكر ما ال يتعلق بالدين مثل:  احلساب والطب املحض التي فيها انتفاع بآثار الكفار واملنافقني يف1

الدنيا فهذا جائز، فأخذ علم الطب من كتبهم مثالً واالستدالل بالكافر عىل الطريق واستطبابه بل هذا أحسن ؛ ألن كتبهم مل 

يكتبوها ملعني من املسلمني حتى تدخل فيها اخليانة، وليس هناك حاجة إىل أحد منهم باخليانة، بل هو جمرد انتفاع بآثارهم كاملالبس 

 .331-4/334زارع والسالح ونحو ذلك( .الفتاوىواملساكن وامل

 12ـ سورة األنفال اآلية/4
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بشأن األمر اإلهلي السابق: هذا عام يف كل ما يتقوى به عىل  ولذا يقول اإلمام الرازي

وله عليه الصالة والسالم حرب العدو، وكل ما هو آلة للغزو واجلهاد فهو من مجلة القوة ، وق

( ال ينفي كون غري الرمي معتربًا ، كام أن قوله عليه الصالة والسالم : 3:]القوة هي الرمي[)

( ال ينفي اعتبار غريه ؛ بل يدل عىل أن هذا املذكور جزء 1( و ]الندم توبة[)0]احلج عرفة[)

باقنَي إىل استغاللي املنافعي (.فالواجُب أنح يكوَن املسلموَن س4رشيف من املقصود فكذا ههنا )

 والطاقاتي املوجودة لدُّيم بكل الوسائل املمكنة.

أن نصف ما هم عليه من االنحالل  فهيأما اخلطأ احلقيقي واملواالة الباطلة معهم   

األخالقي بأنه فضيلة!! أو نقول: إن بعض تعاليم رشيعتهم املحرفة صحيحة ، فهذه األقوال 

 لشارع عنها.ما هنى ا هيوما شاهبها 

 نهم:ـ من صور الوالء :التشبه بهم والتزنن بز3

هلم ؛ كأن أعام يفرأُّيم ؛بمعنى التشبه هبم   يفوهذه الصورة من صور املواالة الكفرية 

عهم عىل يرتدد م يسكن معهم ، أو هيئة الشعر وغريها أو يفيقلدهم  يلبس املسلم لباسهم ، أو

 يف(، بل إن جمرد البشاشة 1ذلك فهو كافر مثلهم() حيرض أعيادهم ؛ فمن فعل كنائسهم ،أو

 (.1وجوههم  وانرشاح الصدر هلم ، وإكرامهم وتقريبهم يعترب مواالة )

، ةإن التشبه هبم فيام حرم اهلل تعاىل؛ مواال ؛ فأقول: واحلق أن هذا الكالم البد من تقييده

                                                           

محىي ج يفـ ذكره البيهقى 3 يضي َعىَل الرَّ ري النارش  . الطبعة : األوىل022ص/ 0السنن الكربى ويف ذيله اجلوهر النقي ، باب التَّحح

 هـ. 3144 سنة : جملس دائرة املعارف النظامية الكائنة يف اهلند ببلدة حيدر آباد.

 . وسنن الرتمذى باب ما1309رقم/ 043ص/ 9سننه ، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة مجع ،ج يفـ أخرجه ابن ماجة 0

.والنسائى باب فرض الوقوف بعرفة 191رقم/ 31ص/4جاء فيمن أدرك اإلمام بجمع ج

 .0140رقم/121ص/1.وسنن الدار قطنى باب احلج ج/1209رقم/91ص/32ج

 021ص/0.وسنن البيهقى باب شهادة القاذف ج4191رقم/411ص/ 30جه باب ذكر التوبة جـ سنن ابن ما1

 .03210رقم/

 .401ص/0ـ التفسري الكبري ج4

 .330.، وقارن جمموعة التوحيد ص/309عبداهلل بن عبد العزيز اجلربين ، خمترص تسهيل العقيدة اإلسالمية ص/  ـ د.1

 .330ـ راجع جمموعة التوحيد ص/ 1
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ر عترب مواالة ، وانرشاح الصدوجوههم بعد وقوع ما حرم اهلل تعاىل منهم ؛ ت يفوإن البشاشة 

بأقواهلم أو أعامهلم أو عاداهتم التي ختالف ما رشعه اهلل تعاىل ؛مواالة ، وإكرامهم بالوسائل 

؛ عاىل عليهمحرمها اهلل ت التيالتي حرمها اهلل تعاىل علينا ؛ مواالة ، وتقريبهم من األماكن املقدسة 

 (.3صليب ؛ مواالة)يعترب مواالة ، والتزين بزُّيم الذى يعلوه ال

ائل تشددا ال ط رأيي يفوهبذا يمكن أن يكون الكالم مقبوال، أما ماعدا ذلك فيعترب 

 منه.

 :ـ استئمان الكفار4

(؛ ويستشهد بقوله 0يرى أحد العلامء املعارصين أن جمرد استئامن الكفار يعترب مواالة)  

َمنحُه  }تعاىل :  َتابي َمنح إينح َتأح
كي لي الح نح َأهح

هي ومي ينَاٍر اَل ُيَؤد 
َمنحُه بيدي نحُهمح َمنح إينح َتأح

 إيَليحَك َومي
هي نحَطاٍر ُيَؤد 

بيقي

ي نَي َسبييٌل َوَيُقولُ  ُم   األح
ُمح َقاُلوا َليحَس َعَليحنَا يفي َك بيَأهنَّ

َت َعَليحهي َقائياًم َذلي َن َعىَل اهللَّي وإيَليحَك إيالَّ َما ُدمح

َلمُ  َب َوُهمح َيعح
َكذي  (.1وَن()الح

وما ذهب إليه الباحث سابقا فيه نظر؛ ألنه قد حكم عىل مجيع أهل الكتاب  بعدم  

 ـ  أن مجيعهم خونة وال أمانةالباحث  أيفهم منها ـ  التياألمانة ، ثم استدل باآلية السابقة ،

؛ وهذا غري صحيح ؛ فهم ليسوا  عىل شاكلة واحدة؛ ألن منهم من يتصف باألمانة ، ومنهم هلم

استدل هبا ، وهذا املعنى هو ما أكده  التيمن يتصف باخليانة  وإىل هذا أشارت اآلية الكريمة 

قًا : )واملعنى : إن من أهل الكتاب فري طنطاويكثري من املفرسين، حيث يقول الدكتور سيد 

 مإن تأمتنه عىل الكثري والنفيس من األموال ؛ يؤده إليك عند طلبه كامال غري منقوص ، وإن منه

فريقًا آخر إن تأمتنه عىل القليل واحلقري من حطام الدنيا يستحله وجيحده وال يؤديه إليك ؛ إال 

 ( .4احلصول عليه) يفإذا داوم صاحب احلق عىل املطالبة بحقه واستعمل كل الوسائل 

                                                           

 .191عقائد الفرق واملذاهب اإلسالمية ص/ يفد/ حممد نعيم هادى، القانون ـ راجع 3

 044ـ راجع القحطانى ، الوالء والرباء ص/0

 .01ـ سورة آل عمرا ن اآلية / 1

 .141ص/3ـ التفسري الوسيط ج4
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وقد ذكر اإلمام النيسابوري إن أصحاب األمانة هم النصارى؛ لغلبة األمانة عليهم ، 

 (.3يانة فهم اليهود ؛ لكثرة ذلك فيهم)وأما أهل اخل

 (.2أمر من أمور املسلمني) يفـ من صور املواالة : استعماهلم 6

بعض األحوال قد  يفواحلق أن هذا الكالم قد جانبه الصواب ؛ ألن استعامل الكافر 

 دكتاب اإلجارة عنوانه: ) باب استئجار املرشكني عن يفبابا  البخارييكون واجبا ؛ ولذا عقد 

الرضورة ( ثم ذكر حتت هذا الباب حديث استئجار الرسول ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ وأبى 

ة اهلجرة من رحل يفبكر رجال من املرشكني وهو عبد اهلل بن أريقط ؛  ليدهلم عىل الطريق وذلك 

 ( ؛ ولذا فإن الكالم مردود عليه ومن ثم فإنه غري مقبول .1مكة إىل املدينة)

 (.4معاونتهم) نارتهم أوز جمالستهم أو وـ  السكن معهم أ7

مسكن واحد  يفيقول الدكتور عبد اهلل اجلربين: )حيرم عىل املسلم أن يسكن مع الكافر 

جيوز له أن يسكن معه من أجل مصلحة دنيوية كأن يريد  ولو كان قريبا له أو زميال له ، كام ال

منزله من أجل جمرد إيناسه أو  يفره جيوز له  أن يزو أن يتعلم منه لغته أو لتجارة ، كام ال

جيوز طلب زيارهتم  للمسلم من أجل ذلك   االستئناس به  أو للعب معه ؛ ونحو ذلك ، كام ال

 (.1ألن هذا من املواالة هلم()

رأيي ـ أن يكون جمرد اجللوس أو السكن أو زيارة املسلم  يفاحلقيقة ـ  يفيلزم  ال

ألنه من املعلوم أن الرشيعة أو التجارة معه مواالة ؛ لم اللغة الدين ؛ لتع يفللمخالف له 

اإلسالمية قد أباحت للمسلم الزواج بالكتابية  ولن يكون هنالك زواج إال باملخالطة 

واملجالسة واملؤازرة!!!هذا من جانب ، ومن جانب آخر فإن املسلم مطالب أن يدعو الناس 

عه  وهو حمرم عليه خمالطته أو اجللوس ماإلسالم ؛ فكيف يتسنى له دعوة الغري يفإىل الدخول 

                                                           

 . 011ص/0ـ غرائب القرآن ورغائب الفرقان ج3

 .309ـ جمموعة التوحيد ص/0

 (.0011حديث رقم ) البخاريـ 1

 .309ـ راجع جمموعة التوحيد ص/4

 .301خمترص تسهيل العقيدة اإلسالمية ص/   ـ1
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 أو زيارته؟!!.

قد ع البخاريكام جيوز للمسلم عيادة املريض الكافر؛ والدليل عىل ذلك أن اإلمام    

يه وسلم ـ ـ صىل اهلل عل النبيصحيحه بعنوان: )باب عيادة املرشك( ؛ ذكر فيه زيارة  يفبابا 

 (.3)اليهوديللطفل 

حالة استهزائهم بآيات اهلل عز ـ وجل  يفعن اجللوس معهم فهو  ولكن إذا كان هنالك هنى

زَ   }ـ ؛ امتثاال لقوله تعاىل :  َتهح َا َوُيسح َفُر هبي  اهللَّي ُيكح
ُتمح َآَياتي عح

كيَتابي َأنح إيَذا َسمي َل َعَليحُكمح يفي الح ُأ َوَقدح َنزَّ

يٍث  ُعُدوا َمَعُهمح َحتَّى خَيُوُضوا يفي َحدي َا َفاَل َتقح نَي  هبي ُع املحُنَافيقي ثحُلُهمح إينَّ اهللََّ َجامي
 إينَُّكمح إيًذا مي

هي ي َغريح

يَن يفي َجَهنََّم مَجييًعا َكافيري  (.0){َوالح

إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم، ورضيتم : ( تفسريه هلذه اآلية يفيقول ابن كثري   

وهم عىل ذلك، وينتقص هبا، وأقررمت باجللوس معهم يف املكان الذي يكفر فيه بآيات اهلل ويستهزأ

 (.1فقد شاركتموهم يف الذي هم فيه؛ أي يف املأثم()

أما عن معاونتهم والتعامل معهم بالبيع والرشاء ؛ فقد ذهب العلامء إىل جواز ذلك؛   

ألن مصلحة املسلمني تقتىض وجود هذا التعاون ؛ إال أن جواز البيع والرشاء للكفار ليس عىل 

( قد ذهب إىل أن معاملة الكفار جائزة ؛ إال بيع 1( أن ابن بطال)4د ذكر ابن حجر)إطالقه ؛ فق

 (. 1ما يستعني به أهل احلرب عىل املسلمني)

 دار الكفر: يفـ اإلاقامة 8

                                                           

 (.1110ـ صحيح البخارى، كتاب املرىض ، باب عيادة املرشك رقم)3

 .342ـ سورة النساء اآلية رقم/0

 .111ص/0ـ تفسري القرآن العظيم ج1

بن عيل حممد بن حجر نسبة إىل حجر قوم تسكن اجلنوب  : شيخ اإلسالم، أمري املؤمنني يف احلديث، شهاب الدين أمحدـ هو4

العسقالين األصل، املرصي املولد واملنشأ والدار والوفاة الشافعي.ولد سنة سبعامئة وثالث وسبعني، له تصانيف كثرية مشهورة 

جع نعامن بن حممود بن اآثار السلف وتويف سنة ثامنامئة واثنتني ومخسني. ر فيمنها: فتح الباري يف رشح صحيح البخاري. واقت

 -. تقديم عيل السيد صبح املدين 42ص/ 3عبد اهلل، أبو الربكات خري الدين، األلويس، جالء العينني يف حماكمة األمحدين ج

 م. 3913 -هـ  3423مطبعة املدين: 

امـ هو: العالمة أبو احلسن، عيل بنخلف بن بطال البكري، القرطبي، ثم البََلنحيس، ويعرف بابناللَّ 1  ,أصله من قرطبة.جَّ

الّزهد  رشح صحيحللبخارياالعتصام يف احلديث ،:فلم يذكراملرتمجون له سوى: وأخرجتهم الفتنة إىل بلنسية،  أما عن مصنّفاته

 .40:41ص/  31راجع الذهبى ، سري أعالم النبالء ج.تويف  سنة تسع وأربعني وأربع مائة .والرقائقكان من كبار املالكية

 .0031رشحه للحديث رقم/ 432ص/4ج الباري ـ راجع فتح1
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دار العدو وإن انتحل اإلسالم  يف( قائال: )من أقام 3وهذه الصورة قررها اجلصاص)  

أحكامه أحكام املرشكني  وإذا أسلم احلربى فأقام وهو يقدر عىل التحويل إىل املسلمني ؛ ف

ماله  يفببالدهم وهو يقدر عىل اخلروج ؛ فليس بمسلم ، حيكم فيه بام حيكم عىل أهل احلرب 

 (.0ونفسه)

وهذا الكالم وإن كان قد صدر عن اجلصاص قديام ؛ إال أن أتباع املدرسة السلفية 

 جرة من دار الكفر إىل دار اإلسالم مرتبطة بالوالءاحلديثة قد تبنوه  ودافعوا عنه مؤكدين  أن اهل

 (.1والرباء، بل قالوا : أهنا من أهم تكاليفه)

حيكم فيها بأحكام الكفار ؛  التي هيولذا يرى أحد علامء هذه املدرسة أن بالد الكفر 

ها حيكمها املسلمون وجترى في التي هيحتى ولو كان هبا كثري من املسلمني ، ودار اإلسالم 

 (.4ألحكام اإلسالمية ، ويكون النفوذ فيها للمسلمني ؛ ولو كان مجهور أهلها كفارا)ا

غري املسلمني تشعر بالوحدة والضعف  ظهراينويعلل أحدهم املنع بأن اإلقامة بني  

 وتربى فيه روح االستكانة ؛ وقد تدعوه إىل املحاسنة ثم املتابعة 

 (.1د ال سلطان لإلسالم فيه)بل يفلذلك حرم اإلسالم عىل املسلم أن يقيم 

                                                           

هـ 102وتويف هـ 121 اجلصاص. أما لفظ اجلصاص فنسبة إىل العمل باجلص  ولد سنة الرازيهو:  أبوبكر أمحد بن عىل ـ 3

خصوصا. وقد انتهت إليه رياسة املذهب احلنفي ببغداد ،  احلنفية،حاز عىل مكانة علمية سامقة بني علامء األمة عموما، وعلامء 

ودخل بغداد سنة مخس وعرشين بعد الثالثامئة ثم خرج إىل األهواز ثم عاد إىل بغداد ، ثم خرج إىل نيسابور مع احلاكم 

ته ، ثم مات الكرخي وهو بنيسابور، ومن مشاخيه  أيضا  أبو سعيد الدارمي النيسابوري برأي شيخه أيب احلسن الكرخي ومشور

 ،ورشح األسامء احلسنى الكرخيحاتم الرازي له مؤلفات منها: رشح خمترص  صاحب املسند، و أبو )ن بن سعيد الدارميعثام(

 ، الذهبي. راجع الشيباينوالكبري ملحمد بن احلسن ، وجوابات املسائل ، وأحكام القرآن ، و رشح اجلامع الصغري  

 .0/400التفسريواملفرسون.ج

ط ثانية القاهرة: دار املصحف  قمحاوي.حتقيق حممد 031ص/1اجلصاص ، أحكام القرآن ج الرازيأبو بكر أمحد بن عىل   ـ0

 بدون.

 .002ـ راجع حممد بن سعيد القحطانى ، الوالء والرباء ص/ 1

 هـ .3111. ط أوليدار احلياة. دمشق : 90ص/  3سعدى ، الفتاوى السعدية جـ عبدالرمحن بن 4

 .003، الوالء والرباء ص/  القحطاينـ راجع 1

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AE%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AE%D9%8A
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م أن يرتك أهل الكفر املسل فيهذا األمر إىل أن قالوا : أنه ال يك يفوقد وصل التشدد  

يصىل بحرية أو يقيم شعائر اإلسالم ؛ بل املقصود هو الترصيح للكفار بالعداوة!! وإىل هذا 

ار الدين هم مل يكن إظهأشار قائال: ) وما مل حيصل الترصيح للمرشكني بالرباءة منهم ومن دين

 (.3حاصال()

 تعقيب

يمكن عرضها هكذا دون  حتليل نتوصل من  المن آراء  (0)احلق أن ما ذكرته آنفا

 نصبوا إليها. التيخالله إىل احلقيقة 

عامل  يفومن هذا املنطلق يمكن القول: إن التسليم بالكالم السابق يقتىض منا أن نعيش 

م قد صدر عن بعض فقهاء القرن الرابع اهلجري الذي كانت غري هذا العامل ؛ ألن هذا الكال

حاجة اىل الرشق املسلم ؛  يفأوج صورها وكان الغرب الكافر  يففيه احلضارة اإلسالمية 

رب ؛ ولذا حاجة إىل الغ يفللتقدم الذى كان يعيشه املسلمون وقتئذ ؛ومل يكن الرشق املسلم 

 يقتىض مثل هذا املقال. كان هلذا الكالم معنى وقتئذ؛ وكان املقام

مجيع  يفتتطور تطورا ِسيعا   التيظل هذا التقدم  وتلك املدنية احلديثة   يفأما اآلن و

جماالت احلياة كل يوم بل كل ساعة وأصبح العامل بأكمله كقرية واحدة ؛ ال مكان فيه لالنعزالية 

املسلمني وفقرهم  قد تؤدى إىل جهل التي؛ ومن ثم فإن الدعوة إىل تطبيق هذه األحكام 

مجيع املجاالت االقتصادية والزراعية والصناعية والعلمية بل والعسكرية؛ هذا  يفوتأخرهم 

ـ  ـ عىل حسب ما قرأت  اب الكت يفمن جانب؛ ومن جانب آخر فإن هذا الكالم ليس له مرجعية 

 بالد اب إىلأو السنة ؛ فلم يرد عن الرسول ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ أن منع املسلمني من الذه

                                                           

 .001ـ 000ـ املصدر السابق ص/ 3

ض أر يفهذا الصدد مل أذكرها لعدم اإلطالة ؛ منها ما ذكره اجلصاص أيضا حيث قال : )من أقام  يفـ هنالك آراء كثرية وردت 0

دو وإن انتحل اإلسالم وهو يقدر عىل التحويل إىل املسلمني فأحكامه أحكام املرشكني ، وإذا أسلم احلربى فأقام ببالدهم الع

ار ماله ونفسه .. إىل أن قال : إذا حلق الرجل بد يفوهو يقدر عىل اخلروج فليس بمسلم ، حيكم فيه بام حيكم عىل أهل احلرب 

 .031ص/ 1رتد برتكه دار اإلسالم( اجلصاص ،أحكام القرآن جاحلرب ومل يرتد عن اإلسالم فهو م
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الكفر ؛ بل الذى ورد أنه كان يشجعهم عىل ذلك ؛ كام هو معلوم من هجرة املسلمني إىل احلبشة 

(؛فلم 3، وكان حاكمها وقتئذ  النجاَش الذى كان نرصانيا ؛ إال أنه كان عادال فأحسن جوارهم)

وقد أحسن  ؛ أن يسمح لبعض املسلمني باهلجرة إىل احلبشة هروبا بدينهم يفجيد الرسول بأسا 

اإلمام ابن حزم حينام قال:)من فر إىل أرض احلرب لظلم خافه ، ومل حيارب املسلمني وال أعان 

 (.0شىء عليه ؛ ألنه مضطر مكره() املسلمني من جيريه فهذا ال يفعليهم ، ومل جيد 

كام أن الرسول ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ مل ينكر عىل بعض الصحابة سفرهم إىل بلدان 

 كني ألجل التجارة.املرش

إذن السفر إىل بالد الكفار ال بأس فيه ؛ طاملا أن اإلنسان سيحافظ عىل دينه ، وليس   

من رشوط السفر إىل بلد ما أن يكون احلكم فيها برشع اهلل تعاىل ، ولو كان ذلك كذلك فإن 

كفار إىل لدعوة املسلمني إىل اإلسالم ؛ وليس دعوة ا يفاإلسالم لن ينترش وستنحرص الدعوة 

 (.1اإلسالم  )

وهبذا ستكون الدعوة حتصيل حاصل ؛هذا من ناحية ؛ ومن ناحية أخرى  ستمحى 

ـ  عىل سائر األمم ؛ وهى الدعوة  التيالصفة  ـ صىل اهلل عليه وسلم  فضل اهلل تعاىل  هبا أمة حممد 

ُكنحُتمح }وجل :  إىل عبادة اهلل تعاىل من خالل األمر باملعروف والنهى عن املنكر؛ حيث قال عز

َن َعني املحُنحَكري   َوَتنحَهوح
ُروفي َجتح ليلنَّاسي َتأحُمُروَن بياملحَعح ري ٍة ُأخح َ ُأمَّ  (.4){َخريح

وعىل كل فإننا بالنظر إىل موقف املدرسة السلفية احلديثة من الوالء والرباء سنرى بأن   

 بأهنم ذلك يفاإلمجاع ؛ والسبب  هنالك أمورا وافقوا فيها اإلمجاع ؛وهنالك  أمورا خالفوا فيها

 أخذوا بالزم القول  وليس كل الزم للقول صحيحا ؛ كام أن الزم املذهب ليس مذهبا.

                                                           

 .112ص/ 3ـ راجع سرية ابن هشام ج3

 للطباعة والنرش بريوت :  بدون.  التجاريبدون .منشورات املكتب  .حتقيق امحد حممد شاكر319ص/ 31ـ املحىل ج0

تفسري القرآن ج  يفاجع أضواء البيان حديثه عن حكم مواالة املسلم للكافر .ر يف الشنقيطيـ وهذا ما أشار إليه 1

 .01.تفسري آل عمران اآلية /410ص/3

 .001ص/1 

 .332ـ سورة آل عمران اآلية/4
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 اآلتي: يفأوال: ما نوافقهم عليه ننحصر 

 ـ قوهلم أن مواالة املؤمنني وحمبتهم ونرصهتم واجبة .3

 قني.وعباد األصنام واملنافـ قوهلم بوجوب الرباء من الكفار واليهود والنصارى والبوذيني 0

ـ تربئهم من املشبهة ، واملعتزلة ، واجلهمية ، وغريهم من الذين خالفوا اجلامعة وحالفوا 1

 الضاللة.

 اآلتى: يفثانيا: ما ال نوافقهم عليه ينحرص 

م 3 ـ قوهلم إن مدح الكفار واإلشادة بام همح عليه من املدنيةي واحلضارةي ، أو اإلعجابي  بمهاراهتي

 عترب من الوالء املحرم.ي

ـ قوهلم أن التشبه بالكفار والتزين بزُّيم : صورة من صور املواالة الكفرية ؛ فهذا الكالم البد من 0

 تقييده ليكون هكذا : إن التزين بزى الكفار الذى يعلوه الصليب ؛ مواالة كفرية.

الذى  القرآينـ  قول بعضهم إن استئامن الكفار يعترب مواالة ؛ وهذا الكالم خمالف للنص 1

 هذا الصدد. يفورد 

أمر من أمور املسلمني؛ وهذا الكالم فيه نظر؛ ألن  يفـ قول بعضهم بتحريم استعامل الكفار  4

هلل عليه ا بعض األحوال قد يكون واجبا مثلام استعان الرسول ـ صىل يفاستعامل الكافر 

 طريق اهلجرة من مكة إىل املدينة. يفوسلم ـ بعبد اهلل بن أريقط كدليل 

 معاونتهم. أوزيارهتم،  ، أو جمالستهم  ـ قوهلم بحرمة السكن مع الكفار  أو1

واحلق أن هذا احلكم خيالف النصوص الدينية، كام أنه جماف للمسلامت اإلنسانية عىل 

 من هذا البحث.مكانه  يفالسواء كام بينت ذلك 

 لوالء والرباء.ثانيا : مواقف مجاعة التكفري واهلجرة من ا

يعترب التكفري عنرص أسايس يف أفكار ومعتقدات هذه اجلامعة؛ فهم يكفرون كل من 

أرتكب كبرية وأرص عليها ومل يتب منها ، وكذلك يكفرون احلكام الذين ال حيكمون بام أنزل اهلل 

املحكومني ؛ألهنم رضوا بذلك ، أما العلامء فيكفروهنم ؛ بإطالق ودون تفصيل، ويكفرون 

ألهنم مل يكفروا هؤالء وال أولئك ، كام يكفرون كل من عرضوا عليه فكرهم فلم يقبله أو قبله 
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ومل ينضم إىل مجاعتهم ويبايع إمامهم ، أما من انضم إىل مجاعتهم ثم تركها فهو مرتد حالل الدم 

ية إذا بلغتها دعوهتم ومل تبايع إمامهم فهي كافرة مارقة من الدين ؛ وعىل ذلك فاجلامعات اإلسالم

، وكل من أخذ بأقوال األئمة أو باإلمجاع حتى ولو كان إمجاع الصحابة أو بالقياس أو 

 باملصالح املرسلة أو باالستحسان ونحوها فهو يف نظرهم مرشك كافر.

 ؛ري كلها عصور كفر وجاهليةبع اهلجكام رأوا أن العصور اإلسالمية بعد القرن الرا  

لتقديسها لصنم التقليد املعبود من دون اهلل تعاىل ، فعىل املسلم أن يعرف األحكام بأدلتها ، وال 

جيوز لدُّيم التقليد يف أي أمر من أمور الدين ، كام أن قول الصحايب وفعله ليس بحجة ولو 

 (.3كان من اخللفاء الراشدين)

، اجلاهيل د هبا العزلة عن املجتمعثاين يف فكر اجلامعة؛ ويقصمتثل اهلجرة العنرص ال كام  

رأُّيم أن كل املجتمعات احلالية جمتمعات جاهلية. والعزلة املعنية عندهم عزلة مكانية  يفو

وعزلة شعورية ؛ بحيث تعيش اجلامعة يف بيئة تتحقق فيها احلياة اإلسالمية احلقيقية ـ برأُّيم ـ 

 ليه وسلم وصحابته الكرام يف الفرتة املكية. وجيب عىل املسلمنيكام عاش الرسول صىل اهلل ع

يف هذه املرحلة احلالية ــ من عهد استضعاف املسلمني ــ أن يامرسوا املفاصلة الشعورية لتقوية 

ـ ويف الوقت ذاته عليهم أن يكفوا  ـ التكفري واهلجرة  والئهم لإلسالم من خالل مجاعة املسلمني 

القوة الكافية، وال قيمة عندهم للتاريخ اإلسالمي؛ ألن التاريخ هو  عن اجلهاد حتى تكتسب

 (.0أحسن القصص الوارد يف القرآن الكريم فقط. )

ألن  والعقائد؛وال قيمة عندهم ألقوال العلامء املحققني، وكذا أمهات كتب التفسري   

 دعوا إىل األمية ؛ كام اإلسالم،كبار علامء األمة يف القديم واحلديث ـ بزعمهم ـ مرتدون عن 

( فدعوا إىل ترك الكليات ومنع االنتساب 1()…لتأويلهم اخلاطئ حلديث : )نحن أمة أمية 

                                                           

 .04ـ راجع أبو مصعب ، ذكريات مع مجاعة املسلمني ص/3

 .323، الصحوة اإلسالمية بني اجلمود والتطرف ص/ القرضاويـ راجع د/ يوسف 0

البن بطال  من حديث ابن  البخارينكتب الشهر هكذا وهكذا( رشح  ة النحسب والـ من حديث ابن عمر )نحن أمة أمي1

. ؛ وقارن التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ألبى عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن 04الباب األول ص/ 3عمر ج
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للجامعات واملعاهد ـ إسالمية أو غري إسالمية ـ ألهنا مؤسسات الطاغوت وتدخل ضمن 

 مساجد الرضار. وأطلقوا أن الدعوة ملحو األمية دعوة ُّيودية لشغل الناس بعلوم الكفر عن

 تعلم اإلسالم فام العلم إال ما يتلقونه يف حلقاهتم اخلاصة.

 معللني ذلك بأن املساجد كلها رضار ؛ك صالة اجلمعة واجلامعة باملساجدكام قالوا برت  

وهى: املسجد احلرام واملسجد النبوي وقباء واملسجد  ؛أئمتها كفار إال أربعة مساجد فقطو

 ذا كان اإلمام منهم.األقىص ؛ وال يصلون فيها أيضًا إال إ

هو مهدي هذه األمة املنتظر وأن اهلل تعاىل سيحقق  فيوزعموا أن أمريهم شكري مصط

وعليه فإن دور اجلامعة يبدأ بعد أن تدّمر  عىل يد مجاعته من ظهور اإلسالم عىل مجيع األديان ؛

تي تنقرض ياألرض بمن عليها بحرب كونية بني الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد السوف

بسببها األسلحة احلديثة كالصواريخ والطائرات وغريها ويعود القتال كام كان يف السابق رجل 

 لرجل بالسالح القديم من سيوف ورماح وحراب.

(أهنم بلغوا درجة اإلمامة واالجتهاد املطلق وأن هلم أن 3كام ادعى زعامء اجلامعة )   

                                                           

أمحد العلوى و حممد عبد الكبري بن  فيحتقيق:مصط142ص/ 34هـ( ج411 يفعبد الرب بن عاصم النمري القرطبي )املتو

هـ( باب فضل القراءة والكتابة 3402:  يفوقارن رشح بلوغ املرام لعطية بن حممد سامل )املتو النارش : مؤسسة القرطبه؛ البكري

 .4ص01ج

م النتساهبم جلامعة اإلخوان 3911سعد( من بني من اعتقلوا عام  )أبو شكري أمحد مصطفيـ من أشهر زعامء هذه اجلامعة 3

ها الشيخ راملسلمني وكان عمره وقتئذ ثالثة وعرشين عامًا. توىل قيادة اجلامعة اإلسالمية داخل السجن بعد أن تربأ من أفكا

م أفرج عنه بعد أن حصل عىل بكالوريوس الزراعة ومن ثم بدأ التحرك يف جمال تكوين 3903عيل عبده إسامعيل. يف عام 

اهليكل التنظيمي جلامعته؛ ولذلك متت مبايعته أمرياً للمؤمنني وقائداً عىل حد زعمه جلامعة املسلمني)التكفري واهلجرة( فعني أمراء 

واستأجر العديد من الشقق كمقار ِسية للجامعة بالقاهرة واإلسكندرية واجليزة وبعض حمافظات الوجه  للمحافظات واملناطق

م أمر بخروج أعضاء اجلامعة إىل املناطق اجلبلية واللجوء إىل املغارات الواقعة بدائرة أيب قرقاص 3901القبيل. يف سبتمرب 

م الفكرية زودوا أنفسهم باملؤن الالزمة والسالح األبيض تطبيقاً ملفاهيمهبمحافظة املنيا بعد أن ترصفوا بالبيع يف ممتلكاهتم و

م اشتبه يف أمرهم رجال األمن املرصي فتم إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة يف 3901أكتوبر  01حول اهلجرة. يف 

 أمن دولة عليا. 01لسنة  131قضية رقم 

قرار مجهوري بالعفو عن شكري ومجاعته إال أنه عاود ممارسة نشاطه م صدر 3901م عقب حرب أكتوبر 3904أبريل  03ويف 

مرة أخرى ولكن هذه املرة بصورة مكثفة أكثر من ذي قبل حيث عمل عىل توسيع قاعدة اجلامعة وإعادة تنظيم صفوفها وقد 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89
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كتاب كشف عن أِسار دعوهتم وخلفًا، وأمه خيالفوا األمة كلها وما أمجعت عليه سلفاً 

وعقيدهتم هو ـ ذكريات مع مجاعة املسلمني ـ التكفري واهلجرة ـ ألحد أعضاء اجلامعة عبد 

 (.3)الرمحن أبو اخلري الذي تركهم فيام بعد

ومثل أغلب اجلامعات اإلسالمية اعتربت مجاعة التكفري واهلجرة نفسها هى مجاعة   

من املسلمني ؛ ألهنم مجاعة احلق وما عداهم ليسوا مسلمني ؛ ومن ثم  املسلمني وليست مجاعة

فإن الوالء اليكون إال جلامعتهم وأمريها  ويعتقدون أهنا مجاعة آخر الزمان ؛ من فارقها فقد 

عنقه بيعة هلا مات ميتة جاهلية ، وأن طاعة  يفخلع رقبة اإلسالم من عنقه ، ومن مات وليس 

 (.0من عصاه فقد عىص اهلل تعاىل)أمريها من طاعة اهلل ف

                                                           

تمويل الد بغرض المتكن من ضم أعضاء جدد للجامعة من شتى حمافظات مرص كام قام بتسفري جمموعات أخرى إىل خارج الب

ألتباعه بيئة متكاملة من النشاط وشغلهم بالدعوة والعمل  فيمما مكن النتشار أفكارهم يف أكثر من دولة. هيأ شكري مصط

والصلوات والدراسة وبذلك عزهلم عن املجتمع إذ أصبح العضو يعتمد عىل اجلامعة يف كل احتياجاته ومن ينحرف من األعضاء 

 ا ترك العضو اجلامعة اعتربي كافراً حيث اعترب املجتمع خارج اجلامعة كله كافراً ومن ثم يتم تعقبه وتصفيتهيتعرض لعقاب بدين وإذ

وقاف املرصي األ وزير حسني الذهبيالشيخ جوهبت هذه اجلامعة بقوة من قبل السلطات املرصية وبخاصة بعد مقتل  جسديًا.

السابق وبعد مواجهات شديدة بني أعضاء اجلامعة والسلطات املرصية تم القبض عىل املئات من أفراد اجلامعة وتقديمهم 

وماهر  فيم التي حكمت بإعدام مخسة من قادات اجلامعة عىل رأسهم شكري مصط3900لسنة  1ة رقم للمحاكمة يف القضي

م صبيحة زيارة الرئيس السادات 3901مارس  12عبد العزيز بكري وأحكام بالسجن متفاوتة عىل باقي أفراد اجلامعة. يف 

 وإخوانه. فيللقدس تم تنفيذ حكم اإلعدام يف شكري مصط

يق وشق األزهرخرجيي اجلامعة  الشيخ عيل إسامعيل: كان إمام هذه الفئة من الشباب داخل املعتقل وهو أحد  ـ ومن زعامء هذه

ري لدى لة والتكفقد صاغ الشيخ عيل مبادئ العزالشيخ عبد الفتاح إسامعيل أحد الستة الذين تم إعدامهم مع سيد قطب و

اجلامعة ضمن أطر رشعية حتى تبدو وكأهنا أمور رشعية هلا أدلتها من الكتاب والسنة ومن حياة الرسول صىل اهلل عليه وسلم يف 

 تي كان ينادي هبا.ألفكار الالفرتتني: املكية واملدنية متأثراً يف ذلك بأفكار اخلوارج إال أنه رجع إىل رشده وأعلن براءته من تلك ا

امعة بمرص ونائبه يف قيادة اجل فيـ ومن زعامء هذه اجلامعة أيضا : ماهر عبد العزيز زنايت )أبو عبد اهلل( ابن شقيقة شكري مصط

م. وله 3900لسنة  1وكان يشغل منصب املسؤول اإلعالمي للجامعة أعدم مع شكري يف قضية حممد حسني الذهبي رقم 

األديان والفرق واملذاهب املعارصة   يف. راجع كل ما سبق عند .د.مانع بن محاد اجلهنى ، املوسوعة امليرسة كتاب اهلجرة

 .111ص/3ج

 وما بعدها. 110ص/3األديان والفرق واملذاهب املعارصة ج يفـ راجع املوسوعة امليرسة 3

 .09 ـ01ص/ 1، اخلالفة ج فيمصط شكريذلك الوقت :  يفـ راجع ما كتبه أمريهم 0

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
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ولذا فقد حكموا بالكفر عىل مجيع حكام املسلمني ؛حلكمهم بغري ما أنزل اهلل  ؛ ومن   

ثم تربؤا  منهم ، كام تربؤا من املحكومني ؛ألهنم مل يعملوا عىل تغيري احلكم ،هذا من جانب ، 

هلا وجود عىل  التيامعات (.كام تربؤا من كل اجل3ومن جانب آخر ؛لعدم انضاممهم للجامعة)

الساحة اإلسالمية ، وكذا تربؤا من الذين رفضوا اهلجرة من دار الكفر عىل زعمهم ، وعىل كل 

 (.0نظر هذه اجلامعة يعترب كافرا) يففإن املجتمع بكامله 

 تعقيب

عقائد ذكرهتا آنفا بإجياز  من ال التيالوالء والرباء  يفإن عقيدة مجاعة التكفري واهلجرة 

دة عقي هيأشبه بفكر اخلوارج ، بل إن شئت قل :  فهيخرجت عن كل مألوف ؛ ولذا  لتيا

املترسع لبعض آيات القرآن  السطحي؛ دفعهم الفهم اهلجري  خوارج القرن اخلامس عرش

الكريم والسنة الرشيفة للخروج والتطرف وهنالك أسباب عديدة تضاف إىل هذا ذكرها 

معرفة  يففقهه والتعمق  يفحقيقة الدين ،  وقلة البضاعة علامؤنا ؛ منها: ضعف البصرية ب

أِساره ، وعدم السعى إىل الوصول إىل فهم مقاصده واستشفاف روحه وعدم ربط اجلزئيات 

بالكليات ، وعدم رد املتشاهبات إىل املحكامت، وعدم معرفة فنون التعارض والرتجيح مما 

 (.1دلة واالعتبارات.)يمنع من  اجلمع بني املختلفات أو يرجح بني األ

فهم الدين وأِساره دون الرجوع للعلامء املتخصصني يعترب  يفإن االعتامد عىل النفس   

مصيبة من املصائب وخاصة من أولئك الذين يتهمون العلامء  بأبشع التهم ، بل وصل األمر 

 هوالرشك وإباحياهتم ويعمل قلمه ولسانه فيمن وهب نفس ببعضهم إىل  ترك أهل الكفر

    بيان مثالب العلامء للدعوة إىل اهلل عزو جل ؛ وذلك  بطرق عديدة  كتأليف الرسائل يف

واهتامهم بالركون إىل احلكام تارة، واملداهنة تارة ، واإلفتاء بام خيالف آراءهم تارة ؛وملثل هذه 

                                                           

 .91ـ راجع املستشار سامل البهنساوى ، قضية تكفري املسلم ص/ 3

 .11ـ ـ راجع ماهر بكرى ، اهلجرة ص/0

،  القرضاوييوسف  .؛وقارن د.3901،ط ثانية. 132ص/ 0، التفسري واملفرسون ج الذهبيحممد حسني  ـ راجع  د.1

 هـ.3420مة  قطر ط أوىل كتاب األ وما بعدها. 10الصحوة اإلسالمية بني اجلمود والتطرف ص/
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هتم اخمالفات؛ يستحلون أعراض العلامء بالسب والتشهري، وينتهكون حرم األمور التي يروهنا

، ويفتشون عن  أِسارهم  والجيدون هلم دينًا يف األرض إال تفريق مجاعاهتم ومتزيق وحدهتم 

، ولو فقه هؤالء القوم الدين  بكراهيتهم وحماولة فض الناس عنهم وملء صدور الناس

الصحيح لوجب عليهم حب املتخصصني من الدعاة إىل اهلل والشد من أزرهم والنصح هلم، 

 بالتي هي أحسن إذا ما اقتىض األمر ذلك. ملعروف هلموبذل األمر با

ولكن ماذا نقول ملن جعلوا املستحب واجبا، واملباح إثام  والرخصة هتاونا وجريمة ،   

ري وخرج إىل الربا مداهنة ، وجعلوا دين اهلل ال يصلح إال ملن ترك احلياة واملجتمع واللني

لتعلم احلكومات معصية ، وا فتنة ، والعمل يف والقفار يرعى غنيامت ، ألن  االختالط بالناس

و علم أ يف املدارس إثم ، والسفر إىل بالد الكفار جريمة ، والويل ملن تعلم الكيمياء أوالفيزياء

 الفلك ؛ ألهنا من علوم الكفار واملرشكني!!!. 

فهم  يفكل هذه األفكار التي هي أشبه بأفكار احلمقى واملجانني تشكل أحد األساليب  

الدين ، طلع به علينا من يزعم نرص الدين وإقامة ملة إبراهيم يف األرض ؛وما علم هؤالء أن 

؛ ألهنا أفكار ال تستقيم مع بداهة  هذه األفكار هي أمثل طريقة هلدم الدين والقضاء عليه

 . فإن إثبات هذا بالربهان ال يفيد العقول، وإذا كان هناك من جيادل يف البدهيات واملسلامت

 واهلل تعاىل أعىل وأعلم
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 اخلاتـمـة

 نتائج البحث وتوصياته

 مقدمة وأربعة مباحث وخامتة: من البحث لقد تكون هذا

 ث.سيتكون منها البح التياملقدمة أسباب اختيار املوضوع واملباحث  يفبينت 

 اللغة واالصطالح : يففجاء حتت عنوان الوالء والرباء  أما املبحث األول

اللغة يطلق عىل عّدة معان؛ منها: املحبة والنرصة ،  يفلت إىل أن الوالء وقد توص

 والرباء لغة يطلق عىل عدة معان أيضًا ؛ منها: البعد، والقرب من اليشء ، والدنو منه، واالتباع

 .والتنزه، والتخلص، والعداوة

، اجلوارحباللسان وأعامل بالقلب و : ) أقوالاالصطالح فهو عبارة عن  يفأما الوالء 

تصدر من املسلم جتاه اهلل تعاىل ودينه ورسوله واملؤمنني ؛ تعرب عن رضائه القلبى ، وتدور 

 (.حول طلب العزة واملودة واملحبة والنرصة اإليامنية

) املوقف الواجب عىل املسلم أن يفعله جتاه أعداء االصطالح عبارة عن: يفوالرباء 

 رشعها اهلل تعاىل ورسوله ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ ومن التي؛ وذلك بالوسائل  اإلسالميالدين 

 بينها بغضهم  واالبتعاد عنهم(.

هذا املبحث  يفوقمت    النبويالعرص  يفالوالء والرباء  فكان عنوانه: الثايناما املبحث 

الرباء  ؛ وقد انحرصت صورواملدين املكيالعهدين  يفوجدت  التيبحرص صور الوالء والرباء 

 يفأمرين مها : اإلعالن عنه واهلجر الذى ال إيذاء فيه أو عتاب معه ، أما  يفمة بمكة املكر

رشكني إعالن  اجلهاد عىل الكفار وامل :التايلاملدينة املنورة فقد تعددت صوره وكانت عىل النحو 

وكانت له أسبابه ، منع نكاح املسلمني واملسلامت باملرشكني واملرشكات.، والرباء من 

حالة احلرب دون السلم، والرباء من املنافقني ؛  يفين حادوا اهلل ورسوله  وذلك األقارب الذ
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وكان له عدة  صور منها: اإلعراض عنهم والغلظة معهم ، وجهادهم بالعلم واحلجة  والنهى 

 عن الصالة عليهم واالستغفار هلم.

 اء:لربفجاء حتت عنوان: موقف الفرق اإلسالمية من الوالء وا أما املبحث الثالث:

وقد كانت البداية ببيان موقف اخلوارج من هذه القضية حيث رأينا جل فرقهم  قد 

مجعت اخلصائص الذاتية هلا ثم جعلتها أساسا للوالء  ولذلك اقترصت املواالة عىل أتباعهم ، 

وعىل اجلانب اآلخر جعلت ما خيالف مذهبها أساسا للرباء ؛ ولذا تربئوا من كل من ارتكب 

 معصية!!!. 

جعلوها أساسا للوالء والرباء   التيوالذنوب  املعايصالرد عليهم أن  يفوقد قررت  

إىل  أهل السنة الذى يرمىردى عليهم موقف  يف؛ وقد تبنيت  توجب كفرا تزيل إيامنا وال ال

ئة مشي يفأن أهل الكبائر من أمة حممد ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ إذا ماتوا وهم موحدون ؛ فهم 

  ـ إن شاء عفا عنهم وإن شاء عذهبم.اهلل تعاىل

أما عن تربئهم من بعض الصحابة ومن بينهم عىل وعثامن رىض اهلل عنهام ـ فقد رأيت    

 لتيابأهنا كبرية من الكبائر، وأفضل ما نرد به عليهم هو نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية 

 هذا الصدد.!!! يفوردت 

اإلثنى عرشية من الوالء والرباء والذى مل خيتلف  ــ ثم كان احلديث عن موقف الشيعة

كثريا عن موقف اخلوارج ؛ حيث وظفوا الوالء والرباء  توظيفا يتالءم مع مذهبهم الباطل ،  

فبدال من أن يتربؤوا من الكفار واملرشكني ؛ كام فعل الرسول وأصحابه وأهل السنة رأيناهم  

عليه وسلم ـ وقمت بالرد عليهم من خالل قد تربؤا من أصحاب الرسول اهلل ـ صىل اهلل 

 النصوص الدينية وما تواتر بشأن تفسريها من آراء العلامء فيها.

ـ أما عن موقف املعتزلة من الوالء والرباء فقد قرروا أن اهلل تعاىل أوجب عىل املسلمني  ـ

 تيالعدم مواالة الكفار واملرشكني ؛ ومن ثم جيب التربأ منهم  وذلك عن طريق الوسائل 

القرآن الكريم دون زيادة أو نقصان ؛ مؤكدين عىل أن املواالة املنهى  يفحددها اهلل تعاىل لنا 

 اتباع ملتهم واإليامن بام هم عليه من الباطل. يفعنها تكمن 
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احلكم عليهم؛  يفاملذهب فقد شابه التشدد والغلظة  يفأما عن تربئهم من املخالفني هلم   

 وقال بجواز رؤية اهلل ألصول اخلمسة وكذا قوهلم بخلق القرآن ،ا يفوخاصة فيمن خالفهم 

 شيده. احلقيقة هدمت مذهبهم ومل ت يف هيهذه القضايا عىل أدلة  يفتعاىل ؛حيث أسسوا مذهبهم 

فقد رأينا فيه الوسطية دون إفراط أو تفريط  يظهر هذا  ـ أما عن موقف أهل السنة 

 ـ والذى فهمنا من كالمه أنّ  األشعريـ الشيخ واضحا من خالل أقوال إمام أهل السنة 

التبديع ب التكفري إذا كان يستلزم الرباء، فإّن الرباء ال يستلزم التكفري بل كثريا ما يرتبط

ين ويقّرون بام هو معلوم من الد والتضليل ؛ خاصة إذا كان املخالفون يصّلون إىل قبلة واحدة

من قبله كاإلمام أمحد بن حنبل ومن بعده كالبغداى بالرضورة ،وهذا ما أكده علامء أهل السنة 

الذى أعلن الرباءة من أهل األهواء الضالة كالقدرية واملرجئة والرافضة واخلوارج واجلهمية 

رباء من استخدام مصطلح ال البغداديوالنجارية واملجسمة ؛ فانتساب هؤالء لإلسالم مل يمنع 

ل ويبدوا واضحا أّن مقالة التضلي بالضالل، ضدهم إال أنه مل يصفهم بالكفر وإنام وصفهم

لعام إىل ا املرتبطة بالرباء ـ لدى علامء أهل السنة ـ ال خترج الفرق املخالفة من غطاء االنتامء

اإلسالم ؛ ألن مصطلح الكفر من املصطلحات اخلطرية  ؛ولذا رأينا اإلمام  الغزايل يؤلف  كتابا 

زمنه ،  يفزندقة(؛ ملواجهة فوىض التكفري التي انترشت اإلسالم وال سامه : )فيصل التفرقة بني

مبينا فيه أن حد الكفر هو إنكار ما علم من الدين بالرضورة وتكذيب الرسول  ـ صىل اهلل عليه 

ارهم مجيع  ما جاء به ؛ولذا كفر الفالسفة؛ إلنك يفَشء مما جاء به  واإليامن تصديقه  يفوسلم ـ 

يث أنكروا علم اهلل ـ تعاىل ـ  للجزئيات  ولقوهلم  بقدم العامل ما علم من الدين بالرضورة ؛ ح

 ، وقوهلم بعدم حرش اهلل تعاىل لألجساد.

 العرص احلديث يفأما املبحث الرابع فجاء حتت عنوان : الوالء والرباء 

هذا املبحث أن أعطى نبذة عن هذه القضية  لدى   بعض اجلامعات  يفوقد حاولت 

 فية املعارصة ومجاعة التكفري واهلجرة.اإلسالمية كرجال السل

وكانت البداية ببيان موقف السلفية املعارصة من الوالء والرباء: وتبني من خالل   

العقيدة واملذهب عىل السواء ؛ فصبوا جام  يفأقواهلم أهنم قد تربؤا من كل املخالفني هلم 
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العلامء  القدامى  وردت عن  التيغضبهم عىل كل الفرق اإلسالمية ، ووظفوا النصوص 

توظيفا يتالءم مع توجههم اخلاص ؛ فجعلوا الوالء والرباء من أهم أصول الدين ، ورسموا 

 وأصحابه وال عرص النبيعرص  يفمل تكن موجودة ال   التيللوالء والرباء بعض الصور 

 التابعني ومن تبعهم!! 

ؤكدا ء والرباء مالوال يفثم ختمت هذا املبحث بعرض موقف مجاعة التكفري واهلجرة 

 ردى عليهم أهنم خرجوا عن كل مألوف ؛ وأن فكرهم أشبه بفكر اخلوارج. يف

 َشءل ك يفعىل أن اإلسالم دين الوسطية  ختام هذا البحث يف جانبيوأريد أن أؤكد من 

، وهو وإن كان قد أمرنا بالتمسك بعقيدة الوالء والرباء فإن التمسك هبا جيب أن ال يتعارض 

 أصل من أصوله دون إفراط أو تفريط. هي التياإلسالم مع سامحة 

 : التايلكليهام  البد من إبرازها  عىل النحو  يفولذا فإن هنالك مظاهر عديدة للغلو 

 : مظاهر غلّو اإلفراط:  أواًل

التكفرُي باألعامل الظاهرة التي ختالف موجبات )الوالء والرباء( بسبب  املظهر األول:

ري يف كليهام ، فقد رأينا كثريا من العلامء يؤكدون عىل أن مناط التكفري يف عدم فهم مناط التكف

ره، أو متن ي نرصة دين الكفار عىل دين  )الوالء والرباء( هو َعَمُل القلب فُحّب الكافر لُكفح

املسلمني، هو املنوط بالوالء والرباء ؛  أّما جمّرد النرصة العملّية للكفار عىل املسلمني فهي 

ر هبا ؛ الحتامل أن صاحبها مازال حُيبُّ دين اإلسالم ويتمنّى نرصته،  وحدها ال ُيمكن أن ُيَكفَّ

ُم مصلحتًه الشخصية عىل كل ما سواها.  َف إيامنه جعله ُيقد   إال أن َضعح

التطبيق اخلاطئ للرباء من الكّفار؛ يبدو ذلك جليا من استباحة دماء  املظهر الثاين:

ّميني أو املعاهدي أو معاملتهم بغلظٍة وُعنحف دون أن يكون هنالك  أعراضهم،ن أو أمواهلم أو الذ 

ُغ ذلك؛ إال اّدعاء أن هذا هو مقتىض الوالء والرباء ؛ مع أن الرفق واللطف هبم هو  سبب ُيسو 

 أرشت إليها آنفا  ليست من الوالء والرباء يف التياملأمور به ، ومما ال شك فيه أن تلك األعامل 

 َشء. 

 نيا :مظاهر غلو التفرنط : ثا
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 : التايللُغّلو  التفريط مظهران يمكن أن أشري إليهام بإجياز عىل النحو   

مهامجة عقيدة )الوالء والرباء( واملطالبة بإلغائها؛ بحّجة أهنا تؤّصل  املظهر األول :

ف والُغُلّو.  لثقافة الكراهية لآلخرين، وتؤّجج نار التطرُّ

الء والرباء( الذي ورد يف اآليات القرآنية واألحاديث النبوّية، وهؤالء إن قصدوا )الو

وأمجعت عليه األّمة، وكان من أمور الدين املعلومة منه بالرضورة ، فال نخوض معهم يف هذه 

 بفائدة مرجوة  حينئذ. يأيتاجُلزئّية أصاًل ؛ ألن النقاش أو اجلدال معهم لن 

ذي هو مظهٌر من مظاهر ُغُلّو اإلفراط فيه  وإن قصدوا )الوالء والرباء( اخلاطئ ال  

َل هذا املعتقُد الصحيُح َجريرَة خطأ املخطئني فيه، وال أن نقابل  فليس من اإلنصاف أن حُيمَّ

هم بُغُلوٍّ يف الطرف اآلخر.   غلوَّ

 يفا تم رصدها وحتدثت عنه التيمهامجة مظاهر الوالء والرباء الصحيحة،  املظهر الثاين:

وحماولة تذويبها، بحجة أهنا ال مكان هلا بيننا اليوم ؛ فهذا أمر مرفوض شكال  الثايناملبحث 

ومضمونا ؛ ألنه سيكون من باب إنكار ما علم من الدين بالرضورة ؛ حيث تلك النصوص 

الكتاب والسنة ؛ الداعية لرتسيخ تلك العقيدة وجعلها واقًعا عمليًّا ومعنًى حيًّا يف  يفالقطعية 

م ؛ فاملعتَقَد إن مل يكن له واقٌع يف احلياة، فإنه ال يعدو أن يكون أفكاًرا جوفاء املجتمع املسل

 وخياالٍت ال أساس هلا.

ومن ثم فإن تطبيُق مظاهر )الوالء والرباء( الصحيحة الثابتة عن الرسول ـ صىل اهلل  

 من قال اهلل عليه وسلم ـ أمر ال نقاش فيه  وال مناَص من االلتزام والعمل به ؛ وإال كنا مثل

نحُكمح إيالَّ }حقهم :  يفتعاىل 
َعُل َذليَك مي ُفُروَن بيبَعحٍض َفاَم َجَزاُء َمنح َيفح تَابي َوَتكح

نُوَن بيبَعحضي الحكي
مي َأَفتُؤح

 ُيَردُّوَن إيىَل َأَشد  الحَعَذابي َوَما اهللَُّ بيَغافيٍل عَ 
يَاَمةي َم الحقي نحيَا َوَيوح  الدُّ

َيَاةي ٌي يفي احلح زح
َمُلونَ خي  (.3){امَّ َتعح

حق كل أصحاب دين أو فرقة ما  يفرأى الباحث أن يقال  يفوأخريا   فإن األوىل 

تستحقه من احلكم ؛ وذلك عىل حسب قرهبا أو بعدها من أصول الدين ، ووجوب إطالق ما 

                                                           

 .11البقرة  جزء من اآلية / ـ سورة3
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 الاحلكم العام ، والتوقف عن إطالق التكفري املخرج من امللة عىل املعني إ يفأطلقته النصوص 

 بعد إقامة احلجة عليه  أو إذا ظهر كفره من قوله أو فعله أو اعتقاده.

رشحه خلامتة املبحث السادس من  يفسعد الدين التفتازانى اإلمام وما أدق ما ذكره   

هر أن حيث قال: )قد ظألجعله خامتة هلذا البحث أيضا األسامء واألحكام؛  يفالفصل الثالث 

؛ فإن أظهر اإليامن ؛ خص باسم املنافق ، وإن طرأ كفره بعد اإلسالم  الكافر اسم ملن ال إيامن له

خص باسم املرتد؛ لرجوعه عن اإلسالم ، وإن قال بإهلني أو أكثر خص باسم املرشك ؛إلثباته 

األلوهية ، وإن كان متدينا ببعض األديان والكتب املنسوخة خص باسم الكتايب  يفالرشيك 

،  هريالديقول بقدم الدهر وإسناد احلوادث إليه ؛خص باسم  كاليهودي والنرصاين  وإن كان

صىل اهلل  نبياليثبت الباري تعاىل ؛ خص باسم املعطل ، وإن كان مع اعرتافه بنبوة  وإن كان ال

 (.3كفر باالتفاق ؛ خص باسم الزنديق() هيعليه وسلم وإظهار شعائر اإلسالم يبطن عقائد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .390ص/0املقاصد ج ـ رشح3
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 توصيات  البحث

 يرى الباحث قابليتها للتطبيق؛ ومنها: ة توصيات أو مقرتحات ؛هنالك عد

رر اجلامعات املرصية بجعل مق يفـ البد من عمل مؤسسة األزهر الرشيف مع التعليم العايل 3

العقيدة من متطلبات كل اجلامعات ؛ لتعليم طالبنا الفكر الوسطى الذى تربى عليه 

 طالب األزهر الرشيف. 

حث ؛ وذلك عن طريق إنشاء مراكز للب القضايا الدينيةإدارة  يفديثة ـ توظيف التقنية احل0

مجيع التخصصات املعنية بالدين  يفاجلامعات يكون عىل رأسها أساتذة  يفالعلمي 

كالعقيدة ؛ والتفسري، واحلديث ؛ والثقافة اإلسالمية ؛ لتقديم اخلدمات البحثية واملعرفية 

 الب والباحثني وكذا صناع القرار.الصحيحة اخلاصة بالدين اإلسالمي للط

ـ العمل عىل إنشاء مواقع جلامعة األزهر الرشيف عىل شبكة اإلنرتنت يشارك فيها األساتذة من كل 1

ختصص ؛ للرد عىل كل التساؤالت املطروحة ، وإتاحة الفرص للحوار واملناقشة مع الراغبني 

 ض منهم.تعن للبع التياحلصول عىل حلول لكل املشاكل الدينية  يف

 الفضائيات ختصصه بتتبع ما يعرض عىل يفكل ؛ـ تكليف بعض أساتذتنا ذوى اخلربة الدينية 4

من قضايا خاصة بالدين ؛ للمداخلة مع مقدمي تلك الربامج لتقديم صحيح الدين ؛ 

 بحيث يرسل األزهر الرشيف أسامء هؤالء األساتذة 

للمسؤولني عن تلك  ـ  ـ فقطاملختارين أو املنتخبني من قبل مؤسسة األزهر

 املستمعني واملشاهدين. الفضائيات للتواصل معهم؛ لإلجابة عىل تساؤالت

 

 هذا واهلل تعاىل أعىل وأعلم 

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
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 ألهم املصادر واملراجع ثبت

 أوال: القرآن الكرنم.

 ثانيا: كتب السنة:

. ط دار  البخاريى عبداهلل حممد بن إسامعيل ...أجزاء، اإلمام أب 1، البخاريـ صحيح 3

، ونسخة الباقيم . ونسخة أخرى حتقيق حممد فؤاد عبد 3913الفكر للطباعة والنرش 

ال  الطبعة البن بط البخاري؛ ونسخة رابعة رشح صحيح  العريبثالثة ط دار إحياء الرتاث 

ة / الرياض كتبة الرشد، السعودي: الثانية حتقيق : أبو متيم ياِس بن إبراهيم دار النرش : م

 م0221 -هـ 3401 -

م؛ ونسخة 3911.احللبى ط أوىل ، مجع حممد فؤاد عبد الباقى.النوويـ صحيح مسلم برشح 0

 أخرى ط دار احلديث.

دار إحياء ، الباقيترتيب حممد فؤاد عبد  القزوينيـ سنن ابن ماجة ، احلافظ أبى عبداهلل 1

 الكتب العربية احللبى.

ند اإلمام امحد بن حنبل الشيبانى .ط دار الفكر العريب . ونسخة أخرى ط دار املكتب ـ مس4

 هـ .3191اإلسالمي بريوت 

بن عبداملجيد  محدي.حتقيق  الطرباينـ املعجم الكبري ، سليامن بن امحد بن أيوب أبو القاسم 1

 م.3911ـ 3424.ط ثانية .مكتبة العلوم واحلكم  املوصل  فيالسل

.  حلسينياوعبداملحسن بن ابراهيم  األوسط، حتقيق طارق بن عوض اهلل بن حممد، ـ املعجم1

 هـ.3431دار احلرمني القاهرة 

 هـ. 3430 -، جممع الزوائد ومنبع الفوائد النارش : دار الفكر، بريوت  اهليثميـ 0

لس دائرة ،السنن الكربى ويف ذيله اجلوهر النقي ، الطبعة : األوىل ـ النارش : جم البيهقيـ  1
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 هـ. 3144املعارف النظامية الكائنة يف اهلند ببلدة حيدر آباد

أمساء املؤلفني  يفحلروف اهلجائية الواردة املصادر واملراجع مرتبة حسب اثالثا : 

 ملقدمة:ا يفتيان باللقب ووععه بعد حيف األلف والالم ، وابن ، وأبو. مع اإل

هـ ( ، مقاالت  112عيل بن أبى موسى ت الشيخ أبو احلسن عىل بن إسامـ األشعري:)3

 م.3912هـ ـ 3119اإلسالميني .حتقيق حمى الدين عبد احلميد ط أوىل 

 ، أصول أهل السنة واجلامعة. حتقيق حممد اجلليد مطبعة التقدم بدون. ـ األشعري0

 ، اإلبانة عن أصول الديانة، ط أوىل دار ابن خلدون بدون . بريوت بدون. ـ األشعري1

دية: ،ط أوىل السعو اجلندي،رسالة إىل أهل الثغر ، حتقيق عبداهلل شاكر حممد  شعريـ األ4

م؛ ونسخة أخرى حتقيق د. حممد 3911هـ ـ 3429املدينة املنورة مكتبة العلوم واحلكم 

 السيد اجلليند مكتبة الكليات األزهرية . بدون.

ة غرابة، املكتبة األزهري ودةمحالرد عىل أهل الزيغ والبدع ، تقديم  يفـ األشعري، اللمع 1

 للرتاث . مرص .بدون.

ـ 010ـ األزهري :)أبو منصور حممد بن أمحد 1 ـ  هـ( هتذيب اللغة . حتقيق عبدالسالم 102ه

 م.3914هارون وآخرون . الدار املرصية للتأليف والرتمجة 

 يفصري هـ(، التب403أبو املظفر ت/ الشافعي)شاهفور بن طاهر بن حممد  ـ اإلسفرايينى:0

هـ ـ 3439ط أوىل . مرص املكتبة األزهرية للرتاث  الكوثريالدين  تقديم حممد زاهد 

 م.3999

علم الكالم ،  يفم( ، غاية املرام 113هـ ـ 113:)سيف الدين أبو احلسن عىل  ـ اآلمدى1

 م.3901حتقيق حسن حممود عبداللطيف ، مطابع األهرام التجارية 

هـ( 3002ت  البغداديبن حممود  احلسينيود بن عبداهلل )شهاب الدين حممـ اآللوسى: 9

 بريوت بدون. ريبالعدار إحياء الرتاث  ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين.

 يفلعينني ( جالء ااأللويسـ اآللوسى:)نعامن بن حممود بن عبداهلل أبو الربكات خري الدين 32

 م.3913بدون   املدين. مطبعة  املديند صبح حماكمة األمحدين ، تقديم عىل السي
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: )الراغب(مفردات ألفاظ القرآن الكريم ، بدون . دار القلم بدون. دمشق  األصفهاينـ 33

 بدون. 

)الشيخ زكريا (، غاية الوصول رشح لب األصول ط أوىل ،دار الفكر   :األنصاريـ 30

 م .3991بريوت : لبنان 

أجزاء مراجعة نخبة من العلامء . دار الكتاب العربى  1ريخ ، التا يف، الكامل ـ ابن األثري31

 بدون  بريوت بدون.

علم  يفهـ (املواقف 011عبدالرمحن بن امحد ت القايض)عضداهلل والدين  ـ اإلجيى :34

 الكالم .مكتبة املتنبى بدون بريوت بدون.

 املعروف األصفهاينحممدباقربن الشيخ حممد أكمل بن حممد صالح ـ األصفهانى:)31

 هـ (عقيدة اإلمامية .بدون.3021بالوحيد البهبهانى ت 

حممد بن يوسف أطفيش ، الذهب اخلالص ،حتقيق وتعليق أبو إسحاق  ـ أطفيش : 31

هـ ـ 3439أطفيش. النارش مكتبة الضامرى للنرشوالتوزيع السيب سلطنة عامن 

 م.3991

األصول اإلباضية  يف)بكري بن سعيد أعوشت(، دراسات إسالمية  ـ أعوشت :30

 م.3911هـ ـ 3421مكتبة وهبه  1ط321ص/

هـ 3421مطبعة حسان  4ة،طـ إبراهيم: )د.حممد شمس الدين (،تيسري القواعد املنطقي31

 م.3911ـ 

 هـ(421:) القاىض أبو بكر حممد بن  الطيب ت ـ الباقالنى39

يدر .ط الدين امحد ح ، متهيد األوائل وتلخيص الدالئل ، حتقيق الشيخ عامد ـ  الباقالنى02

 م.3910هـ ـ 3420الكتب الثقافية  اوىل بريوت :لبنان مؤسسة

الرد عىل امللحدة واملعطلة والرافضة واخلوارج ، تعليق حممود حممد  يف،التمهيد  ـ الباقالنى03

 أبو ريدة . دار الفكر. اهلادياحلرضى وحممد عبد 

 م.0222ية للرتاث املكتبة األزهر 0ـ الباقالنى : كتاب اإلنصاف ط00
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هـ( الفرق بني الفرق وبيان الرفقة 409)أبو منصور عبدالقاهر بن طاهر ت ـ البغدادى :01

م. وطبعة ثانية احللبى .حتقيق طه 3900الناجية .الطبعة الثانية  دار اآلفاق اجلديدة بريوت 

 عبد الرؤوف سعد.

ئل النبوة . حتقيق عبداملعطى هـ ( دال411ـ البيهقى : )احلافظ أبى بكر امحد بن احلسني ت04

 هـ .3421أمني قلعجى . دار الريان للرتاث القاهرة 

هـ (تفسري)معامل التنزيل( ، حققه وخرج  131ـ البغوى:)أبو حممد احلسني بن مسعود ت 01

لنرش سليامن مسلم احلرش ،دار طيبة ل -عثامن مجعة ضمريية  -أحاديثه حممد عبد اهلل النمر 

 م.3990هـ ـ  3430: الرابعة ،  عةوالتوزيع الطب

نارص الدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر بن حممد الشريازي البيضاوى  ت  ):ـ البيضاوى01

هـ ( أنوار التنزيل وأِسار التأويل حتقيق حممد عبد الرمحن 193هـ وقيل عام 111)

 .هـ 3431 - بريوت –املرعشيل الطبعة: األوىل. دار إحياء الرتاث العريب 

شيخ اإلسالم إبراهيم( رشح البيجورى عىل اجلوهرة املسمى حتفة املريد االبيجورى :) ـ00

 م.3910هـ ـ 3420عىل جوهرة التوحيد بدون. مرص: اإلدارة العامة للمعاهد األزهرية 

 يفاقب (، الشهاب الثالبحراين)يوسف بن حسن بن الشيخ حممد آل عصفور  ـ البحرانى :01

 هـ..3439هدى الرجائى إيران : قم السيد م بيان معنى الناصب ترمجة

بيان معنى الناصب، ترمجة السيد مهدى  يف)يوسف(، الشهاب الثاقب   ـ البحرانى:09

 هـ.3439الرجائى إيران : قم 

ـ البحرانى: )يوسف( ،لؤلؤة البحرين يف اإلجازة اإلجازات وتراجم رجال احلديث  ( 12

 م. .0221أوىل حتقيق السيد حممد صادق بحر العلوم  ط 

سائل امل أجوبة يف، املحاسن النفسانية )حسن بن الشيخ حممد آل عصفور( ـ البحرانى :13

 اخلرسانية ط بريوت بدون.

د بن عبداحلليم بن عبدالسالم عبداهلل بن حمم هو: تقى الدين أبو العباس أمحد(ـ ابن تيمية:10

، حتقيق حممد عبدالقادر عطا هـ(جمموع الفتاوى 001هـ ت 113ولدعام احلراينبن تيمية 
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ـ .ونسخة ثانية 3421عبدالقادر عطا . ط أوىل .القاهرة: دار الريان للرتاث  في، ومصط ه

ط الرياض السعودية.ـ ونسخة ثالثة  ملجموع الفتاوى ط أوىل ،  مرص: مطبعة 

 هـ .3149املنار

رشح العقائد م( 093هـ ـ 000سعد الدين مسعود بن عمر بن عبداهلل ـ التفتازانى :)11

 م.3910مكتبة الكليات األزهرية  3ط حجازيالنسفية ت/ امحد 

 م.3000، رشح املقاصد ، دار الطباعة العامرة  ـ التفتازانى14

السيد نور اهلل احلسنى املرعشى( إحقاق احلق  مع تعليقات السيد  القايضـ التسرتى: )11

ة اهلل العظمى املرعشى . ط أوىل مكتبة آي فيالنج املرعى احلسينيشهاب الدين 

 جزء. 14بدون.

 .3913أمحد بن حنبل. دار الرسالة عبداهلل (، املدخل إىل مذهب اإلمام  ) د ـ الرتكى:11

هـ( اإلرشاد إىل 401هـ ـ439ـ اجلوينى:)اإلمام عبدامللك بن عبداهلل بن يوسف بن حممد10

بد عبد املنعم ع أصول االعتقاد .حتقيق د/حممد يوسف موسى وعىل يفقواطع األدلة 

 م.3912هـ ـ 3119احلميد . بدون مرص: مكتبة اخلانجى .

أصول الفقه ، حتقيق صالح حممد بن عويضه ط أوىل دار الكتب  يفـ اجلوينى ، الربهان 11

 م. جزآن.3990هـ ـ 3431العلمية . بريوت: لبنان 

قيق حممد حت هـ ( أحكام القرآن.102ت الرازي)أبو بكر أمحد بن عىل  ـ اجلصاص:19

حممد صادق  ، حتقق:ونسخة ثانية ، ط ثانية القاهرة: دار املصحف بدون؛ قمحاوي

دار إحياء الرتاث  النارش:عضو جلنة مراجعة املصاحف باألزهر الرشيف  -القمحاوي 

 هـ 3421 تاريخ الطبع:بريوت  -العريب 

ن سنة لثانية سلطنة عام، قواعد اإلسالم ، النارش مكتبة االستقامة ، الطبعة ا ـ اجليطاىل42

 م.3990هـ 3431

 (، تفسري :تنزيه القرآن عن املطاعن ، طبع دار النهضة احلديثة بريوتالقايض) ـ عبد اجلبار:43

 لبنان بدون.
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مكتبة  1طعبد اهلل بن عبدالعزيز ( ،خمترص تسهيل العقيدة اإلسالمية ،. ) د. ـ اجلربين:40

 الرشد. السعودية. بدون(

 هـ( املحىل ، حتقيق امحد حممد شاكر،411ت األندليسأبو حممد عىل بن امحد  ):ـ ابن حزم41

 للطباعة والنرش ،بريوت  بدون. التجاريبدون منشورات املكتب 

. بريوت: دار 0عبد الرمحن عمرية ط ، الفصل .حتقيق د. حممد ابراهيم ود. ـ ابن حزم44

 م.3991اجليل 

حممد بن حممد العبدري الفايس املالكي الشهري بابن )أبو عبد اهلل حممد بن  ـ ابن احلاج:41

 هـ( املدخل بدون ط دار الرتاث بدون ت.010احلاج ت 

 م. 3991ط  بدون. إحسان عباس، )ياقوت(معجم األدباء ،حتقيق د. : احلمويـ 41

 م.0222دار القدس  0العقيدة ط  يفمنهج األشاعرة  سفر( د/ سفر، )دـ احلواىل :40

 العرص احلديث. دار الدعوة. يف في(، التصوف واالجتاه السل فيصطد/ م(ـ حلمى:41

 .3914بة ، مكتبة وه 1)سعيد(املدخل إىل دعوة اإلخوان املسلمني ط  ـ حوى :49

)أبو العباس شمس الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر بن خلكان( ، وفيات  ـ ابن خلكان :12

 .بريوت –باس . دار صادر األعيان وأنباء أبناء الزمان ،حتقيق : إحسان ع

 يفهـ ( جالء العينني 3130ـ خري الدين : )نعامن بن حممود بن عبداهلل أبو الربكات ت13

هـ ـ 3423بدون.  املدين. مطبعة  املدينحماكمة األمحدين، قدم له عىل السيد صبيح 

 م.3913

 م. 3990 -هـ  3430: الرابعة ،  ةاالنتصار. الطبع، ـ اخلياط 10

هـ( 3104هـ ـ 041ت الذهبي: )احلافظ شمس الدين حممد بن امحد بن عثامن بيالذهـ 11

سري أعالم النبالء ، حتقيق جمموعة من املحققني بإرشاف شعيب األرناؤوط مؤسسة 

 م.0223هـ ـ 3400الرسالة 

 0.ونسخة أخرى ط3901حممد حسني( ، التفسري واملفرسون ،ط ثانية  )د.:الذهبيـ 14

 م . جملدان.0222مكتبة وهبة سنة 
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هـ (: التفسري 121هـ ـ ت 144)اإلمام فخر الدين حممد  بن عمر اخلطيب  :الرازيـ 11

م. وطبعة أخرى النارش: 3913الكبري ومفاتيح الغيب ط أوىل دار الفكر بريوت : لبنان 

 .هـ3402 - بريوت –دار إحياء الرتاث العريب الطبعة: الثالثة 

السقا . بدون مكتبة الكليات  حجازيامحد  قيق د.، أساس التقديس ، حت الرازيـ 11

 م.3911األزهرية 

احلسني بن حممد بن املفضل أبو القاسم( مفردات ألفاظ القرآن  األصفهاين) ـ الراغب:10

 دار القلم دمشق بدون. بدون.

) أبو الفرج عبدالرمحن بن امحد( جامع العلوم واحلكم ط أوىل دار  :احلنبيلـ ابن رجب 11

 هـ(.3421فة بريوت املعر

هـ( خمتار الصحاح ط أوىل . 003ت  الرازي: )حممد بن أبى بكر بن عبدالقادر الرازيـ 19

 هـ. جزء واحد.3109املطبعة املرصية . مرص 

هـ( تفسري القرآن احلكيم )تفسري املنار( النارش: 3114)الشيخ حممد رشيد عىل ـ رضا: 12

 جزءا. 30م عدد األجزاء: 3992: رشاهليئة املرصية العامة للكتاب سنة الن

هـ( ، تفسري الكشاف عن حقائق 111)أبو القاسم حممود بن عمر ت  ـ الزخمرشي:13

دار الريان للرتاث. القاهرة 1وجوه التأويل .ط يفغوامض التنزيل وعيون األقاويل 

هـ. وطبعة أخرى  رقم الطبعة األوىل دار األندلس للتوزيع والنرش. السعودية : 3420

ريوت . ب العريبم . وطبعة أخرى رقم الطبعة الثالثة . دار الكتاب 3991هـ ـ 3431ائلح

 هـ   3420: لبنان 

هـ( منشورات دار العلم للماليني  3199،األعالم ، ط الرابعة: )سنة  ـ الزركيل10

 م.0220دار العلم للماليني سنة  31. وطبعة أخرى رقم 3912بريوت:لبنان

بن حمّمد بن عبد الرّزاق احلسيني، أبو الفيض، امللّقب بمرتىض،  )حمّمد ـ الزبيدى :11

بيدي(  تاج العروس من جواهر القاموس بدون ط حتقيق جمموعة من املحققني  .الزَّ

 بدون ت. النارش دار اهلداية
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 .ت بدون .ط دار الفكر بدون. المية.)الشيخ حممد(، تاريخ املذاهب اإلس ـ أبو زهرة:14

هـ ( طبقات الشافعية 003 السبكياج الدين عبد الوهاب بن تقى الدين : ) تالسبكيـ 11

الكربى ، حتقيق حممود حممد الطناحى ، وعبدالفتاح حممد احللو . هجر للطباعة والنرش 

 هـ( 3431سنة  0والتوزيع ط 

هـ( الدر املنثور النارش: دار 933ـ السيوطى: )عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين ت: 11

 .1: األجزاء عدد  بريوت – الفكر

هـ(إرشاد العقل 910هـ ـ 191العامدى  فيـ أبو السعود:)حممد بن حممد بن مصط10

زاء . بريوت: بدون . عدد األج العريبالسليم إىل مزايا الكتاب الكريم . دار إحياء الرتاث 

9. 

سة وحتقيق هـ(،  قواعد األحكام يف مصالح األنام ،درا112)الشيخ العز ـ عبد السالم:11

 دار املعارف بريوت : لبنان بدون ت..حممود بن التالميد الشنقيطي بدون ط 

 هـ3111)عبدالرمحن بن نارص(، الفتاوى السعدية ط أوىل دمشق : دار احلياة  ـ سعدى :19

هـ  3429)حممد بن أمحد بن أبى سهل( ، املبسوط، ، بدون ط .دار املعرفة ـ الرسخسى : 02

 م.3919ـ 

 يف( تيسري الكريم الرمحن هـ3101: يفاملتو)عبدالرمحن بن نارص بن عبد اهلل  سعدى:ـ ال 03

الة الرس (، حتقيق عبدالرمحن بن معال اللوحيق .مؤسسة3تفسري كالم املنان عدد األجزاء )

 م.0222هـ ـ 3402ط أوىل 

المية، إلسحممد عبد الرمحن( ضبط معنى الوالء والرباء . جملة البحوث ا ) د. ـ أبو سيف:00

م تصدرها الرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاء 0230هـ ـ 3411سنة  90العدد 

 بالسعودية.

لدين طوط بكلية أصول االعقيدة ،دكتوراه خم يفعبد العزيز ( مسائل . )دـ سيف النرص: 01

 (.131رقم)

امللل  هـ(141هـ ـ 409)أبو الفتح حممد بن عبدالكريم بن أبى بكر  ـ الشهرستانى:04
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 .3424سيد كيالنى .دار املعرفة بريوت  والنحل ،حتقيق : حممد

 ـ الشهرستانى: )هناية االقدام .صححه الفرزجيوم بدون.01

هـ 092ت بالشاطبيالشهري  الغرناطي اللخمي: ) إبراهيم بن موسى بن حممد الشاطبيـ 01

 م. 3990هـ ـ 3430( االعتصام . دار بن عفان ط أوىل  السعودية 

)اخلطيب الرشبيني( ،اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع،  . حتقيق مكتب :  الرشبينيـ 00

 هـ .3431البحوث والدراسات ، دار الفكر بريوت سنة النرش 

 الشنقيطي: ) حممد األمني بن حممد املختار بن عبدالقادر اجلكنى  الشنقيطيـ 01

 لفكر للطباعة والنرش بدونإيضاح القرآن بالقرآن . دار ا يفهـ(أضواء البيان 3191ت

 م. 3991هـ ـ 3431بريوت: لبنان 

د النارش: مطابع أخبار اليوم عد، الشعراوي)الشيخ حممد متوىل(  تفسري  :الشعراويـ   09

 م.3990سنة 02األجزاء: 

 الفقهيامليزان  يفالسيد حسن بن املهدي احلسيني( الشعائر احلسينية  )حسن ـ الشريازى :12

 .م.0230هـ ـ 3411عليه السالم اهلاديام مؤسسة اإلم 0ط

دار العلوم للتحقيق والطباعة 0( موسوعة الفقه ط  احلسيني)السيد حممد  الشريازيـ 13

 .3910والنرش 

ء . الدين الوالء والربا يفحممد( جملة التسامح ، مقال بعنوان السلطة  ـ الشتيوى: )د.10

 م.0232هـ ـ 3413العدد الثالثون سنة 

علم الكالم .دكتوراه خمطوطة  يفحممد السيد(، جهود الكامل بن اهلامم  : ) د.تهـ شحا 11

 بكلية أصول الدين القاهرة. 

 يفهـ ( الوا014ت  الصفدي: ) صالح الدين خليل بن أيبك بن عبداهلل  الصفديـ 14

هـ 3402. دار إحياء الرتاث . بريوت  فيبالوفيات . حتقيق امحد األرناؤوط وتركى مصط

 م.0222ـ 

 132ت  )حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلميل، أبو جعفر :  الطربيـ 11
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املسمى : )جامع البيان يف تأويل القرآن(.حتقيق : أمحد حممد شاكر .  الطربيهـ(تفسري 

دار  م . ونسخة ثانية  النارش 0222 -هـ  3402النارش مؤسسة  الرسالة الطبعة : األوىل 

 حممود شاكر. مرص بدون..املعارف حتقيق 

رص . املطبعة احلسينية . م الطربي، تاريخ األمم وامللوك ؛ املعروف بتاريخ  الطربيـ  11

 م.0222هـ ـ 3402هـ .وطبعة أخرى ط أوىل مؤسسة الرسالة 3111

 ديمح)سليامن بن امحد بن أيوب أبو القاسم( املعجم الكبري .ط ثانية . حتقيق  : الطرباينـ 10

 م.3911هـ ـ 3424.النارش مكتبة العلوم واحلكم . املوصل  فياملجيد السلبن عبد 

هـ( أخبار معرفة الرجال الناقلني عن 412)أبو جعفر حممد بن احلسني بن عىل ـ الطوسى:11

األئمة العاملني املعروف برجال الكشى .حتقيق السيد مهدى الرجائى .ط مؤسسة آل 

 البيت . ونسخة أخرى ط بريوت.

)أغا يزرك ( الذريعة إىل تصانيف الشيعة . منشورات  دار األضواء طبع بريوت طهراينالـ 19

 م.3911هـ ـ 3421: لبنان 

: ) د. حممد سيد (التفسري الوسيط . هنضة مرص للنرش والتوزيع ط أوىل طنطاويـ 92

 م.3990الفجالة : القاهرة 

أعيان املائة الثامنة  حتقيق حممد  يفهـ( الدرر الثامنة 111: )احلافظ بن حجر تالعسقالينـ 93

م. عدد 3900عبداملعني أضان . النارش جملس دائرة املعارف العثامنية حيدر آباد . اهلند 

 .1األجزاء 

/ص/ 1)الشيخ حممد بن أمحد بن حممد (، منح اجلليل رشح خمترص خليل ،ج  ـ عليش :90

 م.3919ـ  هـ3429. سنة النرش 9. بدون ط. دار الفكر. عدد األجزاء312

 هـ( تفسري التحرير والتنوير اختصارا ؛3194هـ ـ 3091ـ ابن عاشور: )حممد الطاهر 91

. الدار  تفسري الكتاب املجيد يفاملسمى : )حترير املعنى السديد تنوير العقل اجلديد 

 جملد. 12التونسية للنرش.

األنام. دراسة  هـ(،  قواعد األحكام يف مصالح112)الشيخ بن عبد السالم ت ـ العز :94
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 دار املعارف بريوت : لبنان بدون ت..وحتقيق حممود بن التالميد الشنقيطي بدون ط 

هـ ( النور السافر 3211ـ العيدروس : )عبدالقادر بن شيخ بن عبداهلل العيدروس ت 91

أمحد حالو وآخرون .دار صادر ط أوىل .  عن أخبار القرن العارش . حتقيق د.

 .م.0223بريوت

الرشيف حاتم بن عارف( الوالء والرباء بني الغلو واجلفاء . من مطبوعات  )د. لعونى:ـ ا 91

 هـ.3401عام021العدد رقم  اإلسالميرابطة العامل 

العرص  يفوأثرها  اإلسالميالفكر  يف)عامد الدين عبده امحد( الوالء والرباء  : العجييلـ 90

م حتت رقم 0229بجامعة األزهر  سنة احلديث .رسالة دكتوراه خمطوط باملكتبة املركزية 

042/34212. 

غالب بن عىل ( فرق معارصة تنتسب إىل اإلسالم وبيان موقف اإلسالم  ـ عواجى: )د.91

 م.0220هـ ـ 3401. السعودية: جدة املكتبة العرصية الذهبية 1منها ط

سالة فسريه . رالنبوات من خالل ت يفطه حممد حممد( آراء اإلمام النيسابورى  ) د. ـ عيد :99

 م3990ماجستري خمطوط بكلية أصول الدين بالقاهرة سنة 

ث بح )د طه حممد( عقيدة التقية عند الشيعة اإلمامية وموقف أهل السنة منها. ـ عيد:322

م ـ 0220سنة  02زيق العدد حمكم ومنشور باملجلة العلمية لكلية أصول الدين بالزقا

 م.0221

هـ ( فيصل التفرقة 121هـ ـ 412أبى حامد حممد بن حممد )حجة االسالم  ـ الغزاىل :323

 م.33991هـ ـ 3431بني اإلسالم والزندقة ، حتقيق حممود بيجو ط أوىل 

 القاهرة دار املعارف. 0ن دنيا  طسليام ،هتافت الفالسفة .حتقيق د. ـ الغزاىل320

قاهرة : دار وموسى حممد عىل . بدون .ال شلبيرؤوف  ـ قواعد العقائد، إعداد /د.321

 م.3902النرص للطباعة 

 اجلندي أبو العال بدون  مكتبة فياالعتقاد . حتقيق حممد مصط يف: االقتصاد  الغزايلـ 324

 القاهرة  بدون ت.
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من علم األصول ،حتقيق محزة بن زهري . رشكة املدينة املنورة  فىاملستص ، الغزايلـ 321

 للطباعة بدون.

ط أوىل  يللزخمرشتفسري الكشاف  يف( ،املسائل االعتزالية  )صالح بن غرم : الغامديـ 321

 م  3991هـ ـ 3431األندلس للتوزيع والنرش السعودية حائل  دار

سيد فرج عبدالرحيم (،عقيدة اإلمام جعفر الصادق بني أهل السنة  )د. ـ الغول :320

 طوط بكلية أصول الدين بالقاهرة.والشيعة .دكتورارة خم

هـ ( مشكل احلديث وبيانه ، حتقيق موسى 421اإلمام احلافظ أبى بكر ت ـ ابن فورك: )321

 م.3911حممد عىل  ط ثانية . عامل الكتب . بريوت

)أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا( معجم مقاييس اللغة حتقيق : عبد  رس :ـ ابن فا329

 م.3909 -هـ 3199السالم حممد هارون النارش : دار الفكر: 

) د. عبد اهلل فياض(تاريخ اإلمامة اإلثنى عرشية وأسالفهم من الشيعة . ـ فياض : 332

 مؤسسة اإلعالم للمطبوعات .بدون ت.

 م3992ية دار املعرفة األسكندرية )د فؤاد( ،األصول اإليامن ـ عبد الفتاح : 333

  شمسأبو عبد اهلل الدمشقي الزرعي) حممد بن أبى بكر بن أيوب بن سعد  ـ ابن القيم :330

ـ 193الدين   شاكر توفيق -هـ( ،أحكام أهل الذمة  حتقيق : يوسف أمحد البكري 013هـ 

. ونسخة ثانية 3990  - 3431،  بريوت –الدمام  -الطبعة األوىل  النارش دار ابن حزم 

 ط دار احلديث القاهرة بدون.

مية ر اإلسالهدى خري العباد ، مؤسسة الرسالة مكتبة املنا يفـ ابن القيم، زاد املعاد 331

 م.مخسة أجزاء. 3994هـ ـ 3431. الكويت 00ط

ت  يفراالشهري بالق الصنهاجي)شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن   : يفـ القرا334

 أنواع الفروق املشهور بكتاب:)الفروق( حتقيق مركز يفهـ(، أنوار الربوق 114

 م.0223هـ ـ 3403السالم  ط أوىل الدراسات الفقهية واالقتصادية. دار

عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري  )أبو : القرطبيـ 331
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بن أمحد  يفمصط هـ( التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد حتقيق:411القرطبي ت 

 النارش : مؤسسة القرطبه. البكريالعلوى و حممد عبد الكبري 

د املسمى اجلامع ألحكام القرآن الطبعة: الثانية، حتقيق أمح القرطبي،  تفسري  القرطبيـ 331

 .م3914 ـ هـ3114 القاهرة –الربدوين وإبراهيم أطفيش .دار الكتب املرصية 

 قيق د.أبو حممد(غريب احلديث .حت الدينوريـ ابن قتيبة: )عبداهلل بن مسلم بن قتيبة 330

 هـ .3190داد ط أوىل . بغ العاين.النارش مطبعة  اجلبوريعبداهلل 

: )اإلمام املال عىل( رشح كتاب الفقه األكرب ط دار الكتب العلمية بريوت : لبنان القاريـ 331

 بدون ت. 

الدعوة والرتبية واجلهاد  يف( عاما 02)د. يوسف ( اإلخوان املسلمون ) : القرضاويـ 339

 م.3999ط أوىل مكتبة وهبة 

بني اجلمود والتطرف .كتاب األمة  قطر  يوسف(الصحوة اإلسالمية )د. :القرضاويـ 302

 هـ.3420ط أوىل 

 30دار طيبة ط .اإلسالم يف(، الوالء والرباء  القحطاين: )حممد بن سعيد  القحطاينـ 303

 هـ .3400السعودية 

هـ( تفسري القرآن العظيم  000)عامد الدين أبو الفداء إسامعيل بن عمر ت  ـ ابن كثري:300

هـ 3402ق :  سامي بن حممد سالمة النارش دار طيبة للنرش والتوزيعالطبعة : الثانية حتقي

 م. 3999 -

احد .دار املعرفة عبد الو فيـ ابن كثري، السرية النبوية )من البداية والنهاية ( حتقيق مصط301

 م. 3901هـ ـ 3191للطباعة والنرش بريوت لبنان  

 بدمشق. الرتقي)عمر رضا(، معجم املؤلفني. مطبعة  ـ كحالة :304

ط دار  يفهـ( ، األصول من الكا109جعفر حممد بن يعقوب الكلينى  أبو (: ـ  الكلينى301

 األضواء بريوت لبنان بدون.

) حممد بن عمر بن عبد العزيز من رجال القرن الرابع( أخبار معرفة الرجال :الكشىـ 301
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ط  هدى الرجائىالناقلني عن األئمة العاملني املعروف برجال الكشى، حتقيق السيد م

 مؤسسة آل البيت. بدون.

 األنصاري: )مجال الدين أبو الفضل حممد بن مكرم بن أبى القاسم  ـ ابن منظور300

هـ ( ، لسان العرب الطبعة األوىل دار صادر بريوت. وطبعة 033األفريقي املرصي ت 

 ثانية ط دار املعارف. 

ة مكتبة وهبة ط ثاني رق الكالمية اإلسالمية.( ، الفاملغريب)د/ عىل عبد الفتاح  ـ املغربى :301

 م.3991هـ ـ 3431

املذاهب  يف( ، أوائل املقاالت البغدادي العكربي)عبداهلل بن حممد بن النعامن  ـ املفيد:309

 بدون ط إيران قم بدون. املختارات.و

تجارية ل)عبد الرؤوف املناوي (، فيض القدير رشح اجلامع الصغري ، املكتبة ا :املناويـ 312

 .3111مرص الطبعة األوىل عام   -الكربى 

)عىل املال( ، رسالة القدر عىل مذهب اهل السنة واجلامعة والرد عىل القدرية  ـ املال:313

 خمطوط بدار الكتب املرصية. 

عرشات مكتبة  ( ،مجاعة واحدة ال مجاعات ورصاط واحد الاملدخيل)ربيع  : املدخيلـ 310

 الفرقان.

 ط دار العلم للماليني بريوت لبنان بدون. امليزان. يف)حممد جواد(الشيعة  : ــ مغنية311

)السيد نعمة اهلل (األنوار النعامنية .ط إيران . ونسخة أخرى ط مؤسسة  :املوسويـ 314

 األعلمى  بريوت.

هـ ( تفسري 012ت  القمي)نظام الدين احلسن بن حممد بن احلسني : النيسابوريـ 311

 م.3911احللبى  3حتقيق إبراهيم عطوه ط ورغائب الفرقان.غرائب القرآن 

دون . بريوت باهلادي( ، مصباح الفقاهة بدون ط دار في)أبو القاسم النج : فيـ النج311

 ت.

هـ((  تفسري 032) عبداهلل بن أمحد بن حممود حافظ الدين أبو الربكات ت : فيـ النس310
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 م. 3990 -هـ  3430،  4طل .املسى  مدارك التنزيل وحقائق التأوي فيالنس

 السقا وآخرون .بدون. في، السرية النبوية .حتقيق د/مصط ـ ابن هشام311

 هـ. 3430،جممع الزوائد ومنبع الفوائد النارش : دار الفكر، بريوت  اهليثميـ 319

 م.3900قضاة. دار الطباعة . مرص )املستشار حسن ( دعاة ال : اهلضيبيـ 342

(أسباب النزول وهبامشه الناسخ النيسابوريو احلسن عىل بن امحد ) أب:  الواحديـ 343

 مرص بدون ت. واملنسوخ بدون .مكتبة اجلمهورية العربية.

ابن الوزير: )حممد بن إبراهيم بن عيل بن املرتىض بن املفضل احلسني القاسمي، أبو ـ 340

م يف الذب عن سنة هـ(العواصم والقواص142: يفعبد اهلل، عز الدين، من آل الوزير املتو

أيب القاسم ،حققه وضبط نصه، وخرج أحاديثه، وعّلق عليه: شعيب األرنؤوط النارش: 

 3994 -هـ  3431مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت .الطبعة: الثالثة، 

 م

دار اآلثار ط الثانية   القرضاوي)عبد الرمحن مقبل بن هادى( رد عىل  ـ الوادعى  :341

 م.0221ءصنعا

هـ ( طبقات احلنابلة ط 101ت احلنبيلبن حممد بن احلسني  )ابو احلسني حممد ـ أبو يعىل :344

 م.3990هـ ـ 3430أوىل دار الكتب العلمية بريوت لبنان 

حممد نعيم ( ،اإليامن ،أركانه ،حقيقته نواقضه ،.بدون السعودية: الدمام  ) د. ـ ياسني:341

 هـ.3410
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 البحث خصمل

  موقف َ اإلسالمية الفرق بعض لدى والرباء الوالء:  عنوان حتت البحث هذا جاء لقد

 .منه السنة أهل

 :وخامتة مباحث وأربعة مقدمة من البحث تكون وقد

  سيتكون لتىا واملباحث سأتبعه الذي واملنهج املوضوع اختيار أسباب املقدمة ىف بينت

 .البحث منها

 : واالصطالح اللغة ىف والرباء الوالء عنوان تحت األول املبحث جاء وقد

  املبحث ذاه ىف  وقمت  النبوى العرص ىف والرباء الوالء:  عنوانه فكان الثاين املبحث اما

 .    واملدين املكى العهدين ىف وجدت التى والرباء الوالء صور بحرص

ــالمية الفرق بعض موقف: عنوان حتت فجاء: الثالث املبحث أما   الوالء من اإلس

 :والرباء

  القضية هذه من اخلوارج موقف املبحث هذا يف بينت وقد

 . اخلوارج موقف عن كثريا خيتلف مل والذى عرشية اإلثنى الشيعة موقف  وكذلك

 . القضية ذات من املعتزلة موقف عن حتدثت ثم ــ

  بكل نةمقار الوسطية؛ فيه رأينا الذي السنة أهل موقف  ببيان املبحث هذا أهنيت وقد ـ

 . القضية تلك يف آرتئها عرض تم التي الفرق

رص ىف والرباء الوالء:  عنوان حتت فجاء الرابع املبحث أما   اولتح ؛وقد.احلديث الع

  سلفيةال كرجال اإلسالمية اجلامعات بعض لدى  القضية هذه عن نبذة أعطى أن املبحث هذا ىف

 .واهلجرة التكفري ومجاعة املعارصة

سالم أن عىل األخري املبحث ختام ىف نبىجا من أكدت وقد   سطية دين اإل   كل ىف الو

  ال أن جيب هبا التمســك فإن والرباء الوالء بعقيدة بالتمســك أمرنا قد كان وإن ،وهو شــىء

 .تفريط أو إفراط دون أصوله من أصل هى التى اإلسالم سامحة مع يتعارض
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صيات؛ أهم اوكذ البحث نتائج أهم فيها أودعت التي اخلامتة كانت ثم ساف ثم التو   هر

 .البحث ملوضوعات فهرسا ثم واملراجع املصادر ألهم

 .التوفيق وباهلل هذا

 

Research Summary 

This research came under the title: loyalty and innocence in some 

Islamic groups the attitude of the Sunnis. 

The research may be from an introduction, four questions and a 

conclusion: 

I explained in the introduction the reasons for choosing the subject 

and the method that I will follow and the research that will be the 

research. 

The first topic came under the title of loyalty and innocence in the 

language and terminology: 

The second topic was entitled Loyalty and Bara in the Prophetic 

Age. In this study, I have restricted the images of allegiance and 

innocence that were found in the two covenants. 

The third topic: came under the title: the position of some Islamic 

groups of loyalty and innocence: 

In this subject I have shown the position of the Kharijites on this 

issue 

As well as the position of the Shiite Twelfth, which did not differ 

much from the position of the Kharijites. 

Then I spoke about the position of the Mu'tazila of the same issue. 

This section ends with a statement of the attitude of the Sunnis in 

which we saw moderation, compared to all the teams that were 

presented in this case. 

The fourth topic came under the title: Loyalty and Bara in the 

modern era. I have tried in this subject to give a brief about this issue 

to some Islamic groups such as the men of the contemporary Salafist 

and the Takfir and migration. 

I have confirmed on my part at the end of the last topic that Islam is 

the religion of moderation in everything, and that although we have 

been commanded to adhere to the doctrine of allegiance and 

innocence, adherence to them should not contradict with the 

tolerance of Islam, which is the origin of its origins without 

excessive or negligence. 

Then the conclusion was the most important findings of the research 
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as well as the most important recommendations; then a index of the 

most important sources and references and then a index of the topics 

of research. 

This, and reconcile with God. 
DR: Taha Mohamed Mohamed aeed   


