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 د. عبد هللا بن محمد القرني

 المقدمة 

 

 

 اء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبي

فقد أوجب هللا المواالة بين المؤمنين، والبراءة من الكافرين، وجاءت نصوص كثيرة في تقرير هذا األصل، 

 وتحذير المؤمنين مما وقع فيه المنافقون من مواالة الكافرين. 

أو نصرتهم ألجل دينهم كفر مخرج من الملة، وأنه ومن األصول التي ال تحتمل الخالف أن مواالة الكفار بمحبتهم 

يستحيل ثبوت اإليمان وأصل البراءة من الكفار مع حصول المواالة للكفار بهذا المعنى، إذ ال يتصور اجتماع 

 اإليمان مع محبة دين الكفار أو نصرتهم ألجل دينهم، لكون ذلك من اجتماع النقيضين. وهذا األصل ال إشكال فيه. 

اإلشكال في أصل آخر، وهو ما يتعلق بحكم مواالة الكفار لمجرد غرض دنيوي، حين ظن من ظن أنه لكن حصل 

 يلزم أن يكون حكم مواالة الكفار لغرض دنيوي كحكم مواالتهم على دينهم، وأنه ال فرق بين الحالين. 

اآليات الواردة في التكفير وأصل اإلشكال في عدم التفريق بين مواالة الكفار بهذين المعنيين ما يظن من داللة 

بمواالة الكفار على التكفير بمطلق المواالة لهم، وأن النصرة إذا كانت داخلة في مطلق المواالة فيلزم أن تكون تلك 

اآليات دالة على التكفير بمطلق مظاهرة الكفار على المسلمين، دون نظر إلى الحامل على نصرة الكفار، بحيث ال 

 ة الكفار ألجل دينهم أو لمجرد غرض دنيوي . يفرق بين أن تكون نصر

وقد ترتب على الخلط في هذا الباب الوقوع في الغلو، والتكفير بما تدل النصوص الشرعية على عدم التكفير به، 

وتأويل النصوص الدالة على عدم الكفر بمظاهرة الكفار لغرض دنيوي بما يناقض داللتها الظاهرة، والتجاوز في 

ى دول وجماعات بالكفر بمجرد الظن واتباع المتشابه، مع وجود النصوص المحكمة الواضحة ذلك بالحكم عل

 الداللة في الفرق بين الحالين . 

 ويستند التفريق بين مواالة الكفار على دينهم وبين مواالتهم لغرض دنيوي إلى أساسين : 

من التفريق بين ما ينافي أصل الوالء والبراء أحدهما: حقيقة أصل الوالء والبراء، وما يقتضيه بيان تلك الحقيقة 

وما ينافي كماله، وأنه كما ال يلزم من مطلق معاداة المؤمن للمؤمن انتفاء أصل المواالة بينهما، فإنه ال يلزم من 

نافي مطلق مواالة المؤمن للكفار انتفاء أصل البراءة منهم، وأنه إذا كانت مواالة المؤمن للمؤمنين ال تنتفي إال بما ي

أصلها، بحيث تكون عداوة المؤمن للمؤمن ألجل إيمانه، فإن البراءة من الكفار ال تنتفي أيضاً إال بما ينافي أصلها، 

بحيث تكون مواالة المؤمن للكفار ألجل دينهم، وجميع اآليات الواردة في التكفير بمواالة الكفار فإنما تفهم وفق 

 اللة تلك اآليات على التكفير بمطلق المواالة مع ذلك. هذا األصل، فال يصح االستناد إلى دعوى د

وأما األساس الثاني للداللة على التفريق بين مواالة الكفار على دينهم ومواالتهم لمجرد غرض دنيوي فيستند إلى 

داللة النصوص على أن مواالة الكفار لغرض دنيوي ليست كفراً لذاتها، ويكفي في الداللة على ذلك ما جاء في 

صلى هللا –، وما حصل منه من مكاتبة المشركين، ومظاهرتهم على رسول هللا  -رضي هللا عنه–صة حاطب ق

له، لما بين أن الحامل له على مظاهرتهم كان هو حماية  -صلى هللا عليه وسلم–، وعدم تكفير النبي -عليه وسلم

 أهله وماله بمكة، ال رضى بالكفر وردة عن اإلسالم. 

حث في تقرير الداللة في هذين األساسين، وبيان اتفاق نصوص الكتاب والسنة في الداللة عليهما ، وقد كان هذا الب

ونقل أقوال العلماء المحققين في بيان وجه داللة النصوص عليهما ، والرد على شبهات من يدعون داللة 

توسط، والبراءة من الغلو النصوص على التكفير بمطلق مواالة الكفار. والحرص في ذلك كله على االعتدال وال

 والجفاء في هذا الباب العظيم . 

 وهللا أسأل أن يجعل هذا البحث خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به إنه سميع مجيب. 

 



 

 المبحث األول: حقيقة أصل الوالء والبراء 

أصل صحيح يدّل على قرب. الَوْلُي في اللغة يأتي على أصل واحد هو القرب. قال ابن فارس: )الواو والالم والياء 

(. وذكر بعض المعاني 1من ذلك الَوْلُي: القرب. يقال: تباعد بعد ولي أي قرب. وجلس مما يليني، أي: يقاربني( )

 (. 2التي تعود إلى هذا األصل، والشواهد عليها، ثم قال: )والباب كله راجع إلى قرب( )

(. )والمواالة ضد 4(. )والولّي ضد العدو( )3اعد بعد َوْليٍ( )وجاء في الصحاح: )الَوْلُي: القرب والدنو، يقال: تب

(. )والِوالية بالكسر: السلطان. والَوالية والِوالية: النصرة. يقال: هم عليَّ 6(. )والمولى الحليُف( )5المعاداة( )

 (. 7ِوالية أي: مجتمعون في النصرة( )

 (. 8خلق ... واألصل اآلخر: التباعد من الشيء ومزايلته( )فيأتي في اللغة على أصلين: )أحدهما: ال« برأ » وأّما 

وحاصل ما سبق من معنى الوالية والمواالة في اللغة أن القرَب هو األصل الجامع لمعناها. وأّن نقيض ذلك من 

من االتفاق التباعد والمعاداة هو براء وبراءة. والقرب إذا كان في الدّين فمنشؤه المحبّة بين المتواليين، لما بينهما 

في الدين، وضدّ ذلك ما يكون من البراء في الدّين، فمنشؤه البغض والكراهية. وعلى هذا يكون أصل المواالة 

المحبة، وأصل البراءة البغض والكراهية، وإنما يوالي المؤمن المؤمنين لمحبته لهم إليمانهم، كما أنه إنما يبرأ من 

ة للمؤمنين لما هم عليه من اإليمان فقد حقق أصل المواالة لهم، ومن الكفار لبغضه لهم لكفرهم، فمن حقق المحب

 حقق الكراهية والبغض للكفار لما هم عليه من الكفر فقد حقق أصل البراءة منهم . 

وفي تقرير أصل الوالء والبراء، وما يلزم عنه، وبيان الصلة بين المعنى اللغوي والحقيقة الشرعية للوالء والبراء 

إلسالم ابن تيمية: )أصل المواالة هي المحبة، كما أن أصل المعاداة البغض، فإن التحاب يوجب يقول شيخ ا

التقارب واالتفاق، والتباغض يوجب التباعد واالختالف، وقد قيل: المولى من الولي، وهو القرب، وهذا يلي هذا، 

لي الشيء ودنا منه وقرب إليه اتصل أي يقرب منه. والعدو من العدواء، وهو البعد، ومنه العدوة، والشيء إذا و

 به، كما أنه إذا عدي عنه ونأى عنه وبعد منه كان ماضياً عنه . 

فأولياء هللا ضد أعدائه، يقربهم منه ويدنيهم إليه ويتوالهم ويتولونه ويحبهم ويرحمهم، ويكون عليهم منه صالة، 

غضب عليهم ، وهذا شأن المتوالين وأعداؤه يبعدهم ويلعنهم، وهو إبعاد منه ومن رحمته، ويبغضهم وي

 (. 9والمتعادين( )

وفي نفس المعنى يقول اإلمام الشوكاني: )أصل الوالية المحبة والتقرب، كما ذكره أهل اللغة، وأصل العداوة 

 (. 10البغض والبعد( )

 وفي نفس المعنى أيضاً يقول الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ: 

وأصل المعاداة البغض، وينشأ عنهما من أعمال القلوب والجوارح ما يدخل في حقيقة )وأصل المواالة الحب، 

 (. 11المواالة والمعاداة، كالنصرة واألنس والمعاونة، وكالجهاد والهجرة، ونحو ذلك من األعمال( )

ترجع إلى  وعلى قدر تحقيق الوالء والبراء في الباطن يكون أثره في الظاهر، وحقوق المسلم على المسلم إنما

تحقيق المواالة بينهم، والنهي عن مشايعة الكفار وموافقتهم ونصرتهم إنما ترجع إلى تحقيق البراءة منهم، فمن 

أخل بشيء مما يجب عليه من حقوق إخوانه المسلمين فقد نقص والؤه لهم بقدر ما أخل به من حقوقهم ، ومن فعل 

فقد نقصت براءته من الكفار بقدر ذلك، وما لم يكن اإلخالل شيئاً مما نهي عنه من مواالة الكفار في الظاهر 

بالوالء والبراء متعلقًا بأصل الوالء والبراء فإن اإليمان ينقص بحسب ذلك ، حتى إذا حصل اإلخالل بأصل الوالء 

 والبراء فإن اإليمان حينئٍذ ينتفي بالكلية، وال يبقى منه شيء . 

النصرة تابعة لها ، فإنه ال يلزم من مجرد القدح في النصرة انتفاء المحبة وإذا كانت المحبة هي أصل المواالة، و

التي هي أصلها . فال يلزم من مجرد النقص في النصرة الواجبة للمؤمن على المؤمن، أو من مجرد المعاداة 

اهرة الكفار الظاهرة من المؤمن للمؤمن انتفاء أصل المواالة بينهما، وكذلك ما قد يكون من المؤمن من مجرد مظ

 وإعانتهم على المسلمين، فإنه ال يلزم منه لذاته انتفاء أصل البراءة من الكفار. 

وأما أصل الوالء والبراء فالزم لإليمان، بحيث ال يتصور اإليمان إال مع ثبوت أصل الوالء والبراء، وذلك أن 

 ما يناقضه وينافيه . المؤمن ال يكون مؤمناً إال مع رضاه بإيمانه ومحبته له، وكراهيته لكل 

واتفاق المؤمنين في إيمانهم يستلزم لذاته تحقق المواالة بينهم، بحيث يستحيل أال تكون عند المؤمن المحبة 

للمؤمنين إليمانهم، كما أن ما عليه الكفار من الكفر يناقض إيمان المؤمن، فيستحيل أيضاً أال تكون عند المؤمن 

ه. وعلى هذا يكون تصور ثبوت اإليمان مع عدم الوالء للمؤمنين والبراءة من الكراهية والبغض لما يناقض إيمان

 الكافرين من قبيل تصور اجتماع النقيضين . 

وإنما قيل إن اإليمان ال يثبت إال مع ثبوت أصل الوالء والبراء خاصة دون مطلق الوالء والبراء؛ ألنه ال يلزم من 

لوالء والبراء. واإليمان ال ينتفي إال بما ينافي أصل الوالء والبراء، وأما منافاة مطلق الوالء والبراء منافاة أصل ا

ما ينافي مطلق الوالء والبراء مما يدخل في عموم المعاداة للمؤمنين والمواالة للكفار، دون أن ينافي أصل الوالء 

 والبراء فإنه وإن نقص به اإليمان إال أنه ال ينافيه بالكلية . 

من للمؤمن ال ينافي لذاته أصل المواالة واألخوة اإليمانية بينهما، فما دون ذلك من العداوة وإذا كان قتل المؤ

أحرى أال ينافي أصل المواالة بين المؤمنين، وإن كانت تلك العداوة منافية لمطلق المواالة بينهم، فما ينافي مطلق 



إنما تنتفي مواالة المؤمن للمؤمنين بعداوتهم المواالة بين المؤمنين ال يلزم أن ينافي المواالة المطلقة لهم، و

 وكراهتهم ألجل إيمانهم، الستحالة حصول ذلك مع ثبوت اإليمان للمؤمن . 

وكما أن مواالة المؤمن للمؤمنين ال تنتفي إال إذا كانت عداوته وكراهيته لهم ألجل إيمانهم، فإن براءة المؤمن من 

ونصرته لهم ألجل كفرهم . فثبوت أصل البراءة من الكفار مع ما قد يكون الكفار ال تنتفي إال إذا كانت محبته لهم 

من المواالة الظاهرة لهم لمجرد غرض دنيوي هو من قبيل ثبوت أصل الوالء للمؤمنين مع ما قد يحصل بين 

أن تكون المؤمنين من العداوة الظاهرة. وإذا لم تكن عداوة المؤمن للمؤمن في الظاهر كفراً لذاتها ما لم تتضمن 

عداوته ألجل إيمانه، فكذلك مواالة المؤمن للكافر في الظاهر، ال تكون كفراً لذاتها، ما لم تتضمن أن تكون تلك 

 المواالة للكافر ألجل دينه، ال لمجرد غرض دنيوي . 

ها، فكذلك ال وكما أنه ال دليل على أن شيئاً مما قد يحصل من المؤمن من العداوة الظاهرة للمؤمنين تكون كفراً لذات

دليل أيضاً على أن شيئاً مما قد يحصل من المؤمن من المواالة الظاهرة للكفار تكون كفراً لذاتها، بل إعانة الكفار 

ومظاهرتهم على المسلمين هي في ذاتها من قبيل العداوة المباشرة من المؤمن للمؤمن، من حيث إنه ال فرق 

اتهما، وإنما يلزم الكفر فيهما بأن تكون عداوة المؤمن للمؤمن ألجل بينهما من جهة انتفاء حكم الكفر عنهما لذ

إيمانه، ومظاهرة المؤمن للكفار ألجل دينهم . ومن تأمل هذا المعنى حق التأمل اتضح له أصل المسألة وحقيقة 

 مناط الكفر بمواالة الكفار . 

فير بمطلق المعاداة للمؤمنين، وأما التكفير وحاصل األمر أن من التزم التكفير بمطلق المواالة للكفار لزمه التك

 بمطلق المواالة للكفار دون مطلق المعاداة للمؤمنين، مع منافاتها لمطلق المواالة لهم فتناقض محض . 

وحينئٍذ يمكن أن تجتمع للمؤمن شعبة من شعب المواالة للكفار مع ثبوت أصل البراءة منهم، حتى إذا أحب المؤمن 

 ونصرهم على المسلمين ألجل دينهم انتفى أصل البراءة من الكفار فانتفى إيمانه . الكفار أو أعانهم 

وعلى هذا المعنى تحمل اآليات الواردة في التكفير بمواالة الكفار، وأن المقصود بها التكفير بمواالة الكفار ألجل 

تها على هذا المعنى إلى نصوص دينهم ال التكفير بمطلق المواالة لهم، وأن هذه اآليات ال تحتاج في بيان دالل

أخرى تقيدها، ألن داللتها عليه محكمة، فمن ادعى في هذه اآليات الداللة على التكفير بمطلق المواالة فقد خالف 

 داللتها. 

ٍِ على أن ظواهر اآليات الواردة في التكفير بمواالة -رحمه هللا–وبناًء على هذا نص الشيخ الشنقيطي  ِِ ٍِ ِِ
ى التكفير بمواالة الكفار رغبة فيهم وفي دينهم، وقد أورد جملة من اآليات في حكم مواالة الكفار إنما تدل عل

الكفار، ثم نّص على ما تتفق عليه تلك اآليات فقال: )يفهم من ظواهر هذه اآليات أن من تولى الكفار عمداً 

 (. 12واختياراً ، رغبة فيهم، أنه كافر مثلهم( )

عنى إن هللا تعالى قد بين )أن الذي يتولى الكفار اختياراً ، رغبة فيهم وفي دينهم، وقال في موطن آخر في نفس الم

 (. 13أنه منهم( )

والمهم فيما ذكره الشيخ الشنقيطي هنا أنه لم يقصد تفسير آية بعينها، وإنما أراد بيان قاعدة ترجع إليها اآليات في 

بة في الكفار وفي دينهم للحكم بمواالة الكفار يقتضي أن حكم مواالة الكفار، وحاصل ما قرره هنا من اشتراط الرغ

من كانت مواالته للكفار دون ذلك، بحيث لم تكن مواالته للكفار ألجل دينهم، وإنما كانت لمجرد غرض دنيوي 

فإنه ال يكفر، ألن من يوالي الكفار لغرض دنيوي مع ثبوت أصل البراءة من الكفار عنده ال يقال إن حاله كحال 

االهم رغبة فيهم وفي دينهم، وإذا كان الحكم بالكفر بمواالة الكفار مقيداً بمن واالهم رغبة في دينهم لم يكن من و

 من واالهم لمجرد رغبة في الدنيا مع يقينه بدينه وعدم رغبته عنه كذلك . 

لوالء والبراء، وبين أن وقد قرر شيخ اإلسالم ابن تيمية الفرق بين ما ينافي أصل الوالء والبراء وما ينافي مطلق ا

الكفر بمواالة الكفار إنما يكون بما يستحيل معه ثبوت أصل الوالء والبراء، وأن ما دون ذلك مما قد يحصل من 

 المؤمن من معاداة المؤمنين ومواالة الكفار ال يكون حكمه كذلك. 

ابن تيمية: )وقال تعالى : فيما يذم به  وفي تقرير االستدالل للتنافي بين اإليمان ومواالة الكفار يقول شيخ اإلسالم

ُ َعلَ … أهل الكتاب  ْيِهْم َوفِي اْلعَذَاِب "تََرى َكثِيراً ِمْنُهْم يَتََولَّْوَن الَِّذيَن َكفَُروا لَبِئَْس َما قَدََّمْت لَُهْم أَْنفُسُُهْم أَْن َسِخَط َّللاَّ

ِ َوا -80لنَّبِّيِ َوَما أُْنِزَل إِلَْيِه َما اتََّخذُوهُْم أَْوِليَاَء َولَِكنَّ َكثِيراً ِمْنُهْم فَاِسقُوَن" ]المائدة:هُْم َخاِلدُوَن َولَْو َكانُوا يُْؤِمنُوَن بِاَّللَّ

أن اإليمان باهلل والنبي وما أنزل إليه مستلزم لعدم واليتهم، فثبوت واليتهم يوجب  -سبحانه وتعالى–[. فبين 81

 م الملزوم . عدم اإليمان، ألن عدم الالزم يقتضي عد

َ َوَرسُولَهُ َولَوْ  ِ َواْليَْوِم اآْلِخِر يَُوادُّوَن َمْن َحادَّ َّللاَّ  َكانُوا آبَاَءهُْم أَْو أَْبنَاَءهُْم أَْو وقال سبحانه : "ال تَِجدُ قَْوماً يُْؤِمنُوَن بِاَّللَّ

يمَ   [. 22اَن َوأَيَّدَهُْم بُِروحٍ ِمْنهُ" ]المجادلة:إِْخَوانَُهْم أَْو َعِشيَرتَُهْم أُولَئَِك َكتََب فِي قُلُوبِِهُم اأْلِ

 (. 14فأخبر سبحانه أنه ال يوجد مؤمن يواد كافراً، فمن واد الكفار فليس بمؤمن( )

ومع ما قرره هنا شيخ اإلسالم من التنافي بين اإليمان وبين موادّة الكفار ومواالتهم إال أنه قد نص على أن تلك 

دنيوي فإنها ال تكون كفراً . وفي ذلك يقول: )إذا قوي ما في القلب من التصديق المواالة إذا كانت لغرض 

ِ َوالنَّبِّيِ َوَما أُنْ  ِزَل والمعرفة والمحبة هلل ورسوله أوجب بغض أعداء هللا ، كما قال تعالى: "َولَْو َكانُوا يُْؤِمنُوَن بِاَّللَّ

َ 81إِلَْيِه َما اتََّخذُوهُْم أَْوِليَاَء" ]المائدة : ِ َواْليَْوِم اآْلِخِر يَُوادُّوَن َمْن َحادَّ َّللاَّ [. وقال : "ال تَِجدُ قَْوماً يُْؤِمنُوَن بِاَّللَّ



يَماَن َوأَيَّدَهُ َوَرسُولَهُ َولَْو َكانُوا آبَاَءهُْم أَْو أَْبنَاَءهُْم أَْو إِْخَوانَُهْم أَْو َعِشيَرتَُهْم أُولَئَِك َكتََب فِي قُلُوبِهِ  ْم بُِروحٍ ِمْنهُ" مُ اأْلِ

 [. 22]المجادلة:

 وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنباً ينقص به إيمانه، 

 وال يكون به كافراً، كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة لما كاتب المشركين ببعض 

كُْم أَْوِليَاَء تُْلقُوَن ، وأنزل هللا فيه: "يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال-صلى هللا عليه وسلم–أخبار النبي  َِّخذُوا َعدُّوِي َوَعدُوَّ  تَت

سُوَل َوإِيَّاكُْم أَْن تُْؤِمنُوا بِ  ِ َربِّكُْم إِْن كُْنتُْم َخَرْجتُْم ِجَهاداً إِلَْيِهْم بِاْلَمَودَّةِ َوقَدْ َكفَُروا بَِما َجاَءكُْم ِمَن اْلَحّقِ يُْخِرُجوَن الرَّ اَّللَّ

وَن إِلَْيِهْم بِاْلَمَودَّةِ" ]الممتحنة:فِي َسبِيِلي َواْبتِ   (. 15[ )1غَاَء َمْرَضاِتي تُِسرُّ

وإذا كانت اآليات التي استند إليها شيخ اإلسالم ابن تيمية في الحكم باستحالة ثبوت اإليمان مع مواالة الكفار هي 

نيوي، فال بد أن يكون مراده نفسها اآليات التي ذكر أنه ال يلزم منها التكفير بمواالة الكفار لمجرد غرض د

بالمواالة المكفرة ما تكون ألجل دين الكفار، ال لمجرد غرض دنيوي، ألنه إذا لم يصح التكفير بالمواالة التي ال 

 تكون على الدين لم يبق في التكفير بالمواالة إال ما تكون على الدين. 

يات الواردة في حكم مواالة الكفار بين وعلى هذا األساس فرق الشيخ عبدالرحمن بن سعدي في تفسيره لآل

المواالة التامة وما دونها، وبين أن الكفر بمواالة الكفار ال يكون إال بالمواالة التامة، وأن ما دون ذلك من المواالة 

 للكفار ال تكون كفراً، وإن دخلت في عموم مواالة الكفار . 

يِن َوأَْخَرُجوكُْم ِمْن ِديَاِركُْم ومن ذلك قوله عند تفسير قول هللا تعالى: "إِنََّما يَ  ُ َعِن الَِّذيَن قَاتَلُوكُْم فِي الدِّ ْنَهاكُُم َّللاَّ

[، )ذلك الظلم يكون بحسب 9َوَظاَهُروا َعلَى إِْخَراِجكُْم أَْن تََولَّْوهُْم َوَمْن يَتََولَُّهْم فَأُولَئَِك هُمُ الظَّاِلُموَن" ]الممتحنة:

اماً كان ذلك كفراً مخرجاً عن دائرة اإلسالم، وتحت ذلك من المراتب، ما هو غليظ وما هو التولي، فإن كان تولياً ت

 (. 16دونه( )

َِّخذُوا  وقال أيضاً في تعليل الحكم بالكفر في مواالة اليهود والنصارى في قوله تعالى: "يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَت

[: )ألن التولي التام يوجب 51ْعُضُهْم أَْوِليَاُء بَْعٍض َوَمْن يَتََولَُّهْم ِمْنكُْم فَإِنَّهُ ِمْنُهْم" ]المائدة:اْليَُهودَ َوالنََّصاَرى أَْوِلَياَء بَ 

 (. 17االنتقال إلى دينهم، والتولي القليل يدعو إلى الكثير، ثم يتدرج شيئاً فشيئاً حتى يكون العبد منهم( )

ب الكفر المخرج من الملة، وبين ما دونه من التولي، وأنه ليس بكفر، وتأمل كيف فرق بين التولي التام الذي يوج

وإن كان داخاًل في عموم تولي الكفار، فعلم أن الكفر بمواالة الكفار ال يكون بمطلق المواالة لهم ، وإنما هو مقيد 

د غرض دنيوي، مع ثبوت بالمواالة التامة المطلقة، وإنما تكون المواالة تامة إذا كانت ألجل دين الكفار، ال لمجر

 أصل الوالء والبراء . 

ٍِ لنفس الحكم في اآليتين السابقتين، وتأكيده على التفريق بين المواالة -رحمه هللا–وتكرار الشيخ ابن سعدي  ِِ ٍِ ِِ
التامة وما دونها دليل على أن هذا التفريق أصل عنده في حكم مواالة الكفار، وأن ما جاء من النصوص في هذا 

 ما يفهم وفق ذلك األصل. الباب فإن

وقد حكى اإلمام ابن الجوزي عن أهل التفسير التفريق بين مواالة الكفار ألجل دينهم وبين مواالتهم فيما دون ذلك 

 [ فيه قوالن : 51فقال: قوله تعالى: "َوَمْن يَتََولَُّهْم ِمْنكُْم فَإِنَّهُ ِمْنُهْم" ]المائدة:

منهم في الكفر، والثاني: من يتولهم في العهد فإنه منهم في مخالفة األمر(  أحدهما : من يتولهم في الدين فإنه

(18 .) 

وما ذكره ابن الجوزي عن أهل التفسير في معنى اآلية يقتضي التفريق بين مواالة الكفار على دينهم وأنها كفر . 

. وبذلك يكون قد جمع فيما حكاه  وبين المواالة في مجرد العهد مع الكفار وأنها مخالفة لألمر، أي فال تكون كفراً 

في هذين القولين بين بيان الحكم وبيان علة الحكم. فذكر أن الكفر بمواالة الكفار مقيد بمواالتهم في الدين، وأن 

مواالة الكفار في مجرد العهد والتحالف ال تعدو أن تكون معصية ومخالفة لألمر، فال تكون كفراً لذاتها، لكونها 

فار على دينهم، ومعلوم أن مواالة الكفار في العهد والتحالف داخلة في عموم نصرتهم، ولو لم ليست مواالة للك

تكن كذلك ما حرص الكفار على أن يكون بينهم وبين المسلمين مواالة بهذا المعنى، فعلم أن عدم التكفير في هذه 

دنيوي، وأنها وإن كانت مخالفة  الحال منوط بكون هذه المواالة مع الكفار مما يكون من المسلمين ألجل غرض

 لألمر إال أنها ال تكون كفراً لذاتها، لعدم تحقق مناط الكفر بمواالة الكفار فيها، وهو مواالتهم ألجل دينهم . 

وبذا ال يكون للعهد والتحالف مع الكفار حكم مطلق في جميع األحوال، بل يختلف حكمه بحسب الحامل عليه، 

مل عليه نصرة الكفار ألجل دينهم، ويكون مخالفة لألمر وذنباً عظيماً دون أن يصل إلى فيكون كفًرا إذا كان الحا

حدّ الكفر إذا كان لمجرد غرض دنيوي، وقد يكون جائًزا أو متعينًا بحسب ما يكون فيه من المصلحة للمسلمين، 

حلف خزاعة، ومعاهدته  الكفار وقبل حلفهم في بعض األحوال، كقبوله -صلى هللا عليه وسلم–وقد عاهد النبي 

 لقريش في صلح الحديبية. 

ووجه األهمية في نص اإلمام ابن الجوزي على الحكم وعلته في اآلية هو ما يقتضيه ذلك من بيان أن هذه العلة 

ه وجوداً وعدماً، فال يكون ما ذكره خاصاً بمعنى هذه اآلية، عامة في حكم مواالة الكفار، ألن الحكم يدور مع علت

 وإنما يكون تقريراً للتفريق في حكم مواالة الكفار بين ما يكون ألجل دينهم وبين ما يكون لغير ذلك . 

وقد نّص الشيخ صالح الفوزان على أن مناط الكفر بمظاهرة الكفار هو مظاهرتهم ألجل دينهم، وأن مظاهرتهم 

 ر الدين ال تكون كفراً، وذكر أقسام مظاهرة الكفار فقال: )ومظاهرة الكفار على المسلمين تحتها أقسام : على غي



القسم األول: مظاهرتهم ومعاونتهم على المسلمين، مع محبة ما هم عليه من الكفر والشرك والضالل، فهذا القسم 

دهم على المسلمين مع محبة دينهم، وما هم ال شك أنه كفر أكبر مخرج من الملة، فمن ظاهرهم وأعانهم وساع

عليه، والرضى عنهم، وهو مختار، غير مكره، فإنه يكون كفراً مخرجاً من الملة، على ظاهر قوله تعالى: "فَإِنَّهُ 

 [. 51ِمْنُهْم" ]المائدة:

، فهذا عليه وعيد، القسم الثاني: أن يعاونهم على المسلمين، ال مختاراً بل يكرهونه على ذلك بسبب إقامته بينهم 

 … ويخشى عليه من الكفر المخرج من الملة 

القسم الثالث : من يعين الكفار على المسلمين، وهو مختار غير مكره، مع بغضه لدين الكفار، وعدم الرضا عنه، 

 (. وذكر أقساما أخرى. 19فهذا ال شك أنه فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب، ويخشى عليه من الكفر( )

مما تقدم أن تقييد الكفر بمواالة الكفار بأن تكون المواالة ألجل دين الكفار إنما يستند إلى حقيقة الوالء و والحاصل 

البراء، وأن له أصاًل وكمااًل ، وأنه ال ينتفي إال بما ينافي أصله، وأن أصل الوالء والبراء ال ينتفي إال بمعاداة 

وأن ما دون ذلك من معاداة المؤمنين أو مواالة الكفار ال يكون كفراً المؤمنين إليمانهم، أو مواالة الكفار لكفرهم، 

 مخرجاً من الملة، وإن كان قادحاً في كمال الوالء والبراء . 

وهذا معنى ما قرره العلماء في النقول السابقة عنهم، على اختالف عباراتهم، ويبين استنادهم إلى هذا الوجه ، 

ى تقييد الكفر بمواالة الكفار ألجل دينهم أنهم لم يذكروا في مستند تقييدهم للمواالة وكونه كافيا عندهم في الداللة عل

أنه قد وردت نصوص أخرى تقيد اإلطالق في اآليات الواردة في الحكم بالكفر بمواالة الكفار، وأهمية ذلك أن 

دنيوي فإن مجرد العلم يعلم أنه ولو لم يستدل بالنصوص الدالة على عدم الكفر بمواالة الكفار لمجرد غرض 

بحقيقة الوالء والبراء، والتفريق بين ما ينافي أصله وبين ما ينافي كماله فيه الداللة الكافية على أن الكفر بمواالة 

 الكفار ليس مطلقاً، بحيث يشمل كل مواالة لهم، وإنما هو مقيد بمواالتهم ألجل دينهم . 

للكفر بمواالة الكفار أن تكون مواالتهم على دينهم، ونقله عن  وعلى هذا الوجه يفهم اشتراط اإلمام ابن جرير

َِّخِذ اْلُمْؤِمنُوَن اْلَكافِِريَن أَْوِلَياَء ِمْن دُوِن اْلُمْؤِمنِ  يَن َوَمْن جماعة من السلف؛ وذلك عند تفسيره لقول هللا تعالى: "ال يَت

ِ فِي َشْيٍء إاِلَّ أَنْ  َّقُوا ِمْنُهْم تُقَاةً" ]آل عمران: يَْفعَْل ذَِلَك فَلَْيَس ِمَن َّللاَّ  [. 28تَت

وفي تفسيره لآلية يقول: )معنى ذلك ال تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهراً وأنصاراً توالونهم على دينهم، 

ِ فِي  وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين، وتدلونهم على عوراتهم، فإنه من يفعل ذلك "فَلَْيَس ِمَن َّللاَّ

 (. 20[ يعني بذلك: فقد برئ من هللا، وبرئ هللا منه، بارتداده عن دينه، ودخوله في الكفر( )28" ]آل عمران:َشْيءٍ 

وهذا الذي ذكره اإلمام ابن جرير من اشتراط المواالة في الدين للكفر بمواالة الكفار قد ذكره عن جماعة من 

أنه قال في تفسير اآلية، )نهى هللا  -هللا عنهمارضي –السلف في تفسير اآلية، فقد ذكر بسنده إلى ابن عباس 

سبحانه المؤمنين أن يالطفوا الكفار أو يتخذونهم وليجة من دون المؤمنين، إال أن يكون الكفار عليهم ظاهرين، 

 (. 21فيظهروا لهم اللطف ويخالفونهم في الدين( )

الكفار، أو يتولوهم من دون المؤمنين، وقال هللا  ونقل عن قتادة أنه قال في تفسيرها: )نهى هللا المؤمنين أن يوادوا

َّقُوا ِمْنُهْم تُقَاةً" ]آل عمران: [ الرحم من المشركين، من غير أن يتولوهم في دينهم، إال أن يصل 28: "إاِلَّ أَْن تَت

 (. 22رحما من المشركين( )

َّقُوا ِمنْ  [ أن معناها )صاحبهم 28ُهْم تُقَاةً" ]آل عمران:ونقل عن الحسن البصري في معنى قوله تعالى : "إاِلَّ أَْن تَت

 (. 23في الدنيا معروفاً، الرحم وغيره، فأما في الدين فال( )

َِّخِذ اْلُمْؤِمنُوَن اْلَكافِِريَن أَْوِليَاَء" ]آل عمران: [ أي )فيواليهم 28ونقل عن السدي أنه قال في معنى قوله تعالى: "ال يَت

المؤمنين، فمن فعل هذا فهو مشرك، فقد برئ هللا منه، إال أن يتقي منهم تقاة، فهو في دينهم، ويظهرهم على عورة 

 (. 24يظهر الوالية لهم في دينهم والبراءة من المؤمنين( )

والذي ذكره اإلمام ابن جرير في تفسير اآلية إنما أخذه من مجموع هذه األقوال، وعبارته قريبة من عباراتهم، 

 في الدين في تفسير اآلية كما نصوا .  ونص على اشتراط المواالة

وهذا يدل على أن اإلمام ابن جرير يرى التالزم بين التكفير بمواالة الكفار وبين أن تكون مواالتهم ألجل دينهم، 

ِ فِي َشْيٍء" ]آل عمران: داللة [ وهو ظاهر ال28فحين جاء في اآلية قوله تعالى : "َوَمْن يَْفعَْل ذَِلَك فَلَْيَس ِمَن َّللاَّ

على الكفر بالمواالة اشترط في المواالة في اآلية أن تكون ألجل الدين، وإذا كان اشتراط المواالة على الدين في 

التكفير بمواالة الكفار غير منصوص عليه في اآلية، وإنما غاية ما فيها التكفير بمواالة الكفار من دون المؤمنين، 

ر من المواالة على الدين معلوماً عنده بالنظر إلى حقيقة الوالء والبراء، فال بد أن يكون ما اشترط اإلمام ابن جري

والفرق بين أصله وكماله، وأنه ال يلزم من مطلق مواالة الكفار منافاة أصل البراءة منهم، ما لم تكن مواالتهم 

ر داللة النصوص ألجل دينهم، وكما أن هذا هو ظاهر هذه اآلية عند اإلمام ابن جرير فهو أيضاً مقتضى اعتبا

 األخرى في المسألة. 

وما حصل منه من مظاهرة المشركين على  -رضي هللا عنه–ولهذا ذكر اإلمام ابن جرير في فقه قصة حاطب 

أن فيها الداللة على أن من دل الكفار على عورات المسلمين ولم يتكرر منه،  -صلى هللا عليه وسلم–رسول هللا 

، فإنه ال يقتل ، وإنما يقتل عنده من تكرر منه ذلك، دفعاً لشره، وهذا ال  -عنهرضي هللا –كالذي حصل من حاطب 

 (. 25يقال فيما يكون به الكفر، وإنما يكون فيما هو معصية)



واإلمام ابن جرير أبعد من أن يقرر في معنى آية ما يعلم أن في نصوص أخرى ما يناقض ذلك المعنى، وإنما 

 وإن لم يذكرها.  يقرر ما تتفق عليه النصوص عنده

ويؤكد ما سبق بيانه من أن الكفر بمواالة الكفار مقيد بمواالتهم ألجل دينهم أن أكثر اآليات التي قد يظن أن فيها 

الداللة على التكفير بمطلق المواالة للكفار إنما جاءت في الحكم على المنافقين وبيان حالهم، وتحذير المؤمنين من 

 ث اتخذوا الكفار أولياء من دون المؤمنين . مشابهة أولئك المنافقين حي

فدل سياق هذه اآليات على تقييد الكفر بمواالة الكفار بأمر باطن، وهو مواالة الكفار على دينهم، ال بمطلق 

مواالتهم، ألن المنافقين لو أظهروا من مواالة الكفار ما يكون كفراً لذاته لحكم بردتهم في الظاهر، كحال من 

من نواقض اإلسالم الظاهرة، ولما لم يكن ذلك علم أن الحكم بكفرهم مقيد بما تحقق من كفرهم  يظهر أي ناقض

 في الباطن، ال بمجرد ما يكون من مواالتهم للكفار في الظاهر. 

ومن تلك اآليات التي يدل سياقها على معناها، وأن الكفرفيها مقيد بمواالة الكفار على دينهم قول هللا تعالى: "يَا 

َِّخذُوا اْليَُهودَ َوالنََّصاَرى أَْوِليَاَء بَْعُضُهْم أَْوِليَاُء بَْعٍض َوَمْن يَتََولَُّهمْ أَيُّ  َ ال َها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَت  ِمْنكُْم فَإِنَّهُ ِمْنُهْم إِنَّ َّللاَّ

قوله تعالى: "َوَمْن يَتََولَُّهْم ِمْنكُْم فَإِنَّهُ  [ فقد جاء الحكم بالكفر بمواالة الكفار في51يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّاِلِميَن" ]المائدة:

[ في سياق نهي المؤمنين عن مواالة اليهود والنصارى وبيان حال المنافقين في مواالتهم لليهود 51ِمْنُهْم" ]المائدة:

فِيِهْم يَقُولُوَن نَْخَشى أَْن  والنصارى. حيث وصفهم هللا تعالى بقوله : "فَتََرى الَِّذيَن فِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض يَُساِرعُونَ 

[ )أي : يبادرون إلى مواالتهم ومودتهم في الباطن والظاهر، يَقُولُوَن نَْخَشى أَْن تُِصيبََنا 52تُِصيبََنا دَائَِرةٌ" ]المائدة:

مين، [ أي : يتأولون في مودتهم ومواالتهم أنهم يخشون أن يقع أمر من ظفر الكفار بالمسل52دَائَِرةٌ" ]المائدة:

(. وهذا من سوء ظنهم باهلل تعالى ودينه، ثم قال تعالى: 26فتكون لهم أياد عند اليهود والنصارى، فينفعهم ذلك( )

وا فِي أَْنفُِسِهْم نَاِدمِ  ُ أَْن يَأْتَِي بِاْلفَتْحِ أَْو أَْمٍر ِمْن ِعْنِدِه فَيُْصبُِحوا َعلَى َما أََسرُّ قد كان [. و52يَن" ]المائدة:"فَعََسى َّللاَّ

ذلك، حيث جعل هللا الدائرة للمسلمين ، فأصبح أولئك المنافقون على ما أسروا في أنفسهم من غش لإلسالم وأهله 

 نادمين. 

ثم كان السياق بعد ذلك في بيان تعجب المؤمنين من حال أولئك المنافقين، وكيف أنهم قد أقسموا باهلل األيمان 

الحقيقة موالون ألهل الكتاب من دون المؤمنين، وأنه بسبب ذلك حبطت  المغلظة أنهم مع المؤمنين، مع أنهم في

 أعمالهم فأصبحوا خاسرين. 

ثم حذر هللا المؤمنين عن مشابهة المنافقين وأنه من يرتد من المؤمنين كما فعل أولئك المنافقون فسوف يأتي هللا 

المؤمن هلل ورسوله والمؤمنين، والتحضيض  بخير منهم ، ثم ختم السياق بالتأكيد على أنه ينبغي أن تكون والية

 على البراءة من الكفار. 

والمقصود أن سياق هذه اآليات هو في نهي المؤمنين عن مشابهة المنافقين في مواالتهم لليهود والنصارى. فيكون 

[ أن من حصلت منه المواالة التي دلت 51غاية ما يدل عليه قوله تعالى : "َوَمْن يَتََولَُّهْم ِمْنكُْم فَإِنَّهُ ِمْنُهْم" ]المائدة:

اآليات على حصولها من المنافقين فإنه يكفر بذلك، والمنافقون لم يكفروا بمطلق المواالة ألهل الكتاب، وإنما 

 كفروا ألنهم رضوا بدين الكفار، وتمنوا علو الكافرين لكفرهم على المؤمنين إليمانهم. 

يدل على أن المراد بالمواالة فيها ما كان ألجل الدين، بحيث ال يمكن أن  وقد فسر اإلمام ابن جرير هذه اآلية بما

 تكون المواالة من مؤمن، وإنما تكون من منافق يرضى بدين من واالهم، ويتوالهم على دينهم . 

[ ومن يتول 51ْم" ]المائدة:وفي ذلك يقول اإلمام ابن جرير: )يعني تعالى ذكره بقوله : "َوَمْن يَتََولَُّهْم ِمْنكُْم فَإِنَّهُ ِمْنهُ 

[ يقول: فإن من توالهم ونصرهم على المؤمنين فهو من 51اليهود والنصارى دون المؤمنين "فَإِنَّهُ ِمْنُهْم" ]المائدة:

أهل دينهم وملتهم، فإنه ال يتولى متوٍل أحداً إال وهو به وبدينه وما هو عليه راض، وإذا رضيه ورضي دينه فقد 

خطه، وصار حكمه حكمه، ولذلك حكم من حكم من أهل العلم لنصارى بني تغلب في ذبائحهم عادى ما خالفه وس

ونكاح نسائهم وغير ذلك من أمورهم بأحكام نصارى بني إسرائيل، لمواالتهم إياهم، ورضاهم بملتهم، ونصرتهم 

 (. 27، وأصل دينهم ألصل دينهم مفارقاً( )…لهم عليها، وإن كانت أنسابهم ألنسابهم مخالفة 

وتأمل ما ذكره اإلمام ابن جرير عن نصارى بني تغلب، وأن العلماء الذين أباحوا نكاح نسائهم، وحل ذبائحهم، 

لمواالتهم للنصارى، ورضاهم بملتهم، ونصرتهم لهم عليها، وإن كان أصل دينهم ألصل دين النصارى مفارقاً 

ة التي حكم فيها على الموالي بما يحكم به على من وااله كما قال ، فتبين بذلك أن اإلمام ابن جرير ال يعتبر المواال

إال إذا كانت مع الرضى بدين من وااله، أو أن ينصره ألجل دينه، ومعنى ذلك أن المواالة ال تكون تامة عند اإلمام 

 ابن جرير إال إذا كانت ألجل الدين. 

نه ال يتولى متول أحداً إال وهو به وبدينه وما فإ» وهذا يفسر ما ذكره اإلمام ابن جرير في أول كالمه، حيث قال: 

فإنه إنما أراد المواالة التامة، ال مطلق المواالة، فيكون مراده إنه ال تتم المواالة التي يكون بها « هو عليه راض 

الكفر إال من هذا الوجه، وهو أن يرضى المتولي بدين من وااله، ال أن كل والية لكافر ال بد أن تتضمن الرضى 

 بدينه، فإن هذا كما أنه مخالف للواقع فهو مخالف أيضاً لكالمه السابق . 

وقد استند اإلمام ابن جرير في تفسيره للمواالة بهذا المعنى إلى سياق اآلية، وأنها نزلت في بيان حال المنافقين . 

وفيمن نزلت، وذكر في ذلك وبيان ذلك أن اإلمام ابن جرير ابتدأ تفسيره لآلية بحكاية االختالف في المعني بها، 

(، ثم 28ثالثة أقوال، لكنه حكم بعد حكايتها بأنه )لم يصح بواحد من هذه األقوال الثالثة خبر تثبت بمثله حجة( )



قال بعدما ذكر أن العبرة بعموم اآلية : )غير أنه ال شك أن اآلية نزلت في منافق كان يوالي يهوداً أو نصارى، 

الدهر، ألن اآلية التي بعد هذه اآلية تدل على ذلك، وذلك قوله تعالى: "فَتََرى الَِّذيَن فِي خوفاً على نفسه من دوائر 

 (. 29[ )52قُلُوبِِهْم َمَرٌض يَُساِرعُوَن فِيِهْم يَقُولُوَن نَْخَشى أَْن تُِصيبَنَا دَائَِرةٌ" ]المائدة:

منافقين فال بد أن تكون المواالة عنده مقيدة وإذا كان اإلمام ابن جرير يخص المواالة في اآلية بما يكون من ال

بمواالة الكفار ألجل دينهم، ألن تلك هي حقيقة حال المنافقين . ولهذا عقب محمد رشيد رضا على قول اإلمام ابن 

جرير في تفسير هذه اآلية، بقوله : )وقد قيد ابن جرير الوالية بكونها ألجل الدين، كما كانت الحال في ذلك 

 (. 30قام المشركون وأهل الكتاب يعادون المسلمين ويقاتلونهم ألجل دينهم( )العصر، إذ 

(، وأن المواالة فيها تحتمل المواالة في الدين والمواالة في 31وتقدمت حكاية ابن الجوزي ألقوال المفسرين لآلية)

الكفار فيما دون ذلك مما يكون  مجرد العهد، وأن الكفر بمواالة الكفار مقيد بمواالة الكفار ألجل دينهم، وأن مواالة

مخالفة لألمر مع ثبوت البراءة منهم ليست كفًرا لذاتها، وأن ما حكاه ابن الجوزي عن أهل التفسير من التفريق بين 

هذين الحالين، وبيان حكم كل حالة، وبيان مناط حكمها، يقتضي اطراد الحكم، بحيث ال تكون مواالة الكفار كفًرا 

دينهم، والمهم هنا أن حمل المواالة في اآلية على المواالة المكفّرة مقيد بمواالة الكفار في دينهم،  إال إذا كانت ألجل

 ال على مطلق المواالة لهم، وأن من مواالة الكفار ما ليس بكفر لذاته. 

[ أشبه باإلطالق في قول 51ائدة:وعلى هذا يكون اإلطالق في قوله تعالى : "َوَمْن يَتََولَُّهْم ِمْنكُْم فَإِنَّهُ ِمْنُهْم" ]الم

(. وإذا كان معلوماً أن مطلق التشبه بالكفار ليس 32: ) )من تشبه بقوم فهو منهم (( ) -صلى هللا عليه وسلم–النبي 

كفًرا ما لم يكن التشبه بما هم عليه من الكفر، فكذلك مطلق المواالة ال تكون كفراً ما لم تكن على ما عليه الكفار 

 من التزم اإلطالق في اآلية لزمه اإلطالق في الحديث، وإال كان متناقضاً . من الدين، و

ِر اْلُمنَاِفِقيَن  ومن اآليات التي يدل سياقها على أن المراد بمواالة الكفار فيها مواالتهم على دينهم قول هللا تعالى: "بَّشِ

ِ َجِميعاً" بِأَنَّ لَُهْم َعذَاباً أَِليماً الَِّذيَن يَتَِّخذُوَن اْلَكافِ  ةَ َّلِلَّ ةَ فَإِنَّ اْلِعزَّ ِريَن أَْوِلَياَء ِمْن دُوِن اْلُمْؤِمنِيَن أَيَْبتَغُوَن ِعْندَهُُم اْلِعزَّ

 [. 139-138]النساء:

ففي هاتين اآليتين بيان حال المنافقين، وأنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين لما يظنون أن تكون لهم به 

 العزة . 

ذكر هللا بعد ذلك بعض صفات المنافقين، كمجالستهم للكفار، ورضاهم بما يسمعونه منهم من االستهزاء بآيات  وقد

 هللا، وحكم هللا بأن من فعل ذلك فهو مثل الكفار في كفرهم، وأن هللا يجمعهم معهم في جهنم . 

ِ قَالُوا أَلَْم نَكُْن ثم ذكر هللا من صفاتهم أيضاً ما جاء في قوله تعالى: "الَِّذيَن يَتََربَّ  ُصوَن بِكُْم فَإِْن َكاَن لَكُْم فَتٌْح ِمَن َّللاَّ

[ ومعنى ذلك )أنهم 141اء: َمعَكُْم َوإِْن َكاَن ِلْلَكافِِريَن نَِصيٌب قَالُوا أَلَْم نَْستَْحِوذْ َعلَْيكُْم َونَْمنَْعكُْم ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن" ]النس

(، 33بمعنى ينتظرون زوال دولتهم وظهور الكفر عليهم وذهاب ملتهم( ) يتربصون بالمؤمنين دوائر السوء،

 وأنهم يظهرون الميل إلى الكافرين أو المؤمنين بحسب ما يرونه من مصلحتهم العاجلة. 

ثم نهى هللا عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ألن ذلك ال يفعله إال أهل النفاق، وعاقبة أهل النفاق في 

 ة أنهم في الدرك األسفل من النار، إال من تاب منهم توبة نصوحاً، فهو مع المؤمنين في الجنة . اآلخر

والمقصود هنا أن النهي عن مواالة الكافرين جاء في سياق أنه من صفات المنافقين، الذين لم يحققوا اإليمان 

من مواالتهم للكفار ما هو من المواالة الباطن وإن أظهروا اإلسالم، ومع أن كفر المنافقين باطن فقد ذكر هللا 

الظاهرة لهم، كقعودهم معهم وهم يستهزئون بآيات هللا، ونصرتهم للكافرين، حتى أمكن أن يقولوا لهم ما ذكره هللا 

صفهم كما في [، وجاء في و141عنهم أنهم قالوا للكفار "أَلَْم نَْستَْحِوذْ َعلَْيكُْم َونَْمنَْعكُْم ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن" ]النساء:

[ قال 52السياق السابق من سورة المائدة قوله تعالى: "فَتََرى الَِّذيَن فِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض يَُساِرعُوَن فِيِهْم" ]المائدة:

 (. 34اإلمام ابن جرير : )يعني بمسارعتهم فيهم مسارعتهم في مواالتهم ومصانعتهم( )

واالة الكفار ما يدل لذاته على كفرهم في الظاهر، ولذا كان ومقتضى ذلك أال يكون في مجرد ما يظهرونه من م

كفرهم باطناً ال ظاهراً، وإذا كان الكفر بما يظهره المنافقون من مواالة الكفار مقيداً بالباطن أمكن أن تحصل 

 في المواالة للكفار في الظاهر ممن يضعف إيمانه من المؤمنين، دون أن يلزم من ذلك الكفر، ال في الظاهر وال

الباطن، فيمكن على هذا أن تحصل من المؤمن المظاهرة للمشركين وإعانتهم على المسلمين، لمجرد غرض 

 دنيوي، مع ثبوت أصل البراءة من الكفار . 

وإذا كان الكفر قد يكون باطناً دون أن يكون عليه دليل في الظاهر، كحال المنافقين، وقد يكون ظاهراً، بحيث 

ل المعين، مما يظهر منه من قول أو فعل، فإنه ال يجوز الحكم على معين بالكفر لمجرد ما يمكن العلم به من حا

يظن أنه حقيقة حاله في الباطن، وإنما يحكم عليه بالكفر استناداً إلى ما يقتضي الحكم عليه بذلك في الظاهر، وإنما 

باطن والظاهر، وأن الكفر الظاهر ال بد حصل اللبس على كثير ممن خالف في هذا الباب لعدم تفريقهم بين الكفر ال

 فيه من قول أو فعل ظاهر دل النص على أنه كفر. 

وإنما لزم التنبيه على هذا األصل هنا ألن بعض من يحصل منهم التجاوز في الحكم بالكفر في هذا الباب إنما 

نهم من مواالة الكفار على يستندون إلى نصوص تدل على الكفر الباطن خاصة، وتبين حال المنافقين، وما يكون م

دينهم، فيأتي من يدخل في ذلك ما هو من قبيل المخالفة في مطلق الوالء والبراء، وليس مخالفاً ألصل الوالء 

 والبراء، فيحكم بأنه كفر مطلقاً، ثم يحكم على المعين بالكفر استناداً إلى ما ظنه حكماً عاماً على الظاهر والباطن . 
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-------------------------------------------------------------------------------- 

 (. 6/141( معجم مقاييس اللغة. البن فارس )1)

 (. 6/142( نفس المرجع )2)

 (. 6/2528( الصحاح. للجوهري )3)

 (. 6/2529( نفس المرجع )4)

 (. 6/2530( نفس المرجع )5)

 (. 6/2529( نفس المرجع )6)

 (. 6/2530المرجع )( نفس 7)

 (. 1/236( معجم مقاييس اللغة. البن فارس )8)

(، وانظر أيضاً: مجموع فتاوى ابن تيمية 2/384( قاعدة في المحبة. )ضمن جامع الرسائل(. البن تيمية )9)

(6/478( )11/160-161 .) 

 (. 223( قطر الولي على حديث الولي. للشوكاني. تحقيق: إبراهيم هالل ص)10)

 (. 2/157لدرر السنية في األجوبة النجدية. )( ا11)

 (. 2/111( أضواء البيان. للشنقيطي )12)

 (. 5/2089( العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير )13)

 (. 551-1/550( اقتضاء الصراط المستقيم. البن تيمية )14)

 (. 523-7/522( مجموع فتاوي ابن تيمية )15)

 (. 7/357ن في تفسير كالم المنان. البن سعدي )( تيسير الكريم الرحم16)

 (. 2/304( المرجع السابق )17)

 (. 390( زاد المسير. البن الجوزي ص)18)

 ( 160-159( دروس في شرح نواقض اإلسالم. صالح الفوزان )19)

 ( 5/315( تفسير ابن جرير. )20)

 (. 5/316( المرجع السابق )21)

 (. 5/319( المرجع السابق )22)

 (. 5/319( المرجع السابق )23)

 (. 5/317( المرجع السابق )24)

 (. 46( وانظر ما سيأتي عن ذلك ص)12/75( انظر: عمدة القاري. للعيني )25)

 (. 3/132( تفسير ابن كثير )26)

 (. 8/508( تفسير ابن جرير )27)

 (. 8/507( المرجع السابق )28)

 (. 8/507( تفسير ابن جرير )29)

 (. 6/430المنار. محمد رشيد رضا )( تفسير 30)

 (. 12( انظر: ص)31)

( وقال ابن تيمية في 5667( )5115( )5114( وأحمد في المسند )4031( أخرجه أبو داود. كتاب اللباس )32)

( هذا اإلسناد جيد. 1/269( هذا حديث جيد. وقال في اقتضاء الصراط المستقيم )25/331مجموع الفتاوى )

 (. 2384إرواء الغليل ) وصححه األلباني في

 (. 2/437( تفسير ابن كثير. )33)

 (. 8/512( تفسير ابن جرير. )34)
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