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Abstract:
One of the crucial contemporary issues of Islamic thought that has brought complicated situation in
Muslims states, on the one hand, and between Muslims and non-Muslims on the other hand, is the
issue of muwālāt. The literal understanding of muwālāt has caused profound problems in human
societies, especially in the multi-religion countries, like in Southeast Asia. This research clarifies
the meaning of loyalty in the Qur’ān based on al-Zuḥayli’s exegesis by using analytical -inductive
method. The present study also elucidates Al-Zuḥayli’s point of view towards spiritual muwālāt and
humane social muwālāt in the Quran.Hence, the study reveals fruitful findings and output,
indicating that al-Zuḥayli separated muwālāt to three categories; prohibited muwālāt, muwālāt that
causes infidelity, and muwālāt which means nice cohabitation with others. Also, the study explores
that al-Zuḥayli believes that the principle in relations with Non-Muslims is based on peace.
Furtheremore, al-Zuḥayli pointed out that muwālāt is permissible when it benefits Muslim society
and Non- Muslim are not fighting with or betraying Muslims. Also the study presents that al-Zuḥayli
has distinguished between muwālāt that means monotheism and worshiping God, and other types
of muwālāt.
Keywords: muwālāt, Walā’, the people of the book, infidels, spritual muwālāt, humane muwālāt.
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ملخص البحث:
يهدف ىذا البحث إىل توضيح معىن الوالء عند الزحيلي يف "التفسًن ادلنًن" .تربز أعلية ىذا
الدراسة ،بأ ّن الوالء يعترب من ادلفاىيم العقدية ادلهمة عند كثًن العلماء ،وتناولو القرآن الكرمي يف
جرت الفهم اخلاطئ من ىذا ادلفهوم إىل االختالفات ،وادلنازعات العميقة
اآليات الكثًنة .وقد ّ
يف اجملتمع العادلي ،واإلسالمي ،مثال يف جنوب شرق آسيا .يركز الدراسة على عرض الوالء يف
"التفسًن ادلنًن" وذلك من خالل النظر إىل :منهج الزحيلي يف توضيح اآليات ادلتعلقة بالوالء
احلسي اإلنساين ،والوالء ادلعنوي الروحاين يف القرآن الكرميُ ،متَّبعاً ادلنهج االستقرائي جلمع ما
تناثر يف ىذا التفسًن من ادلادة ادلتعلقة بادلوضوع ،ومن ٍب حتليلها ،واالستئناس مبؤلفات أخرى
لو .بٌن الدراسة بأ ّن الويل يف أصل اللغة يعين القريب ،إما سببيًا أو نصبيًا ،أو حسيا ،أو معنويا.
وأشارت البحث بأ ّن الزحيلي يف مسألة الوالء جعل األصل يف عالقة ادلسلمٌن مع غًنىم
الصلح ،خالفًا لآلخرين .وبينت الدراسة بأن الزحيلي قسم الوالء إىل "ادلواالة ادلمنوعة ،وادلواالة
ادلكفرة ،وادلواالة ادلعاشرة .فإذا كانت ادلواالة وا﵀الفة دلصلحة ادلسلمٌن ،ومل يكونوا غًن ادلسلمٌن
عرب عن الويل يف عالقة ادلرء مع
الكافرين ا﵀اربٌن فال مانع منها .وأشًنت كذلك بأن الزحيلي ّ
معبوده ،بالشرك ،ونقض التوحيد.
كلمات دالَّة :الوالء ،ادلواالة ،ادلواالة احلسية اإلنسانية ،ادلواالة ادلعنوية الروحانية ،أىل الكتاب،
ادلشركٌن.
ا .المقدمة
احلمد ﵁ رب العادلٌن ،والصالة والسالم على سيدنا ونبينا وموالنا زلمد ،وعلى آلو أمجعٌن،
وعلى من اسنت بسنتو إىل يوم الدين .وبعد؛ فإن حياة البشرية بُنيت على عالقات وارتباطات يف
كل عصورىا .وال شك بأنو الؽلكن لإلنسان أن يبىن حياتو إال باغلاد التعاون مع غًنه.
ّ
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وكان للمسلمٌن عالقات يف زمن رسول ا﵁ (صلى ا﵁ وعليو وسلم) ،ينهم وأىل الكتاب
وادلشركٌن ،ولذلك كتاب ا﵁ اجمليد ّبٌن لنا يف كثًن من آياتو كيفية ىذه العالقات بٌن ادلسلمٌن
أنفسهم ،وبٌن ادلسلمٌن مع غًنىم من أىل الكتاب وغًن الكتابيٌن .وتدخل كثًن من ىذه
التبيينات حتت اآليات اليت ذكر فيها لفظ الوالء .ويع ّد الوالء يف رأي كثًن العلماء من ادلسائل
سهام
العقدية اليت نرى فيها إفراطاً وتفريطاً من جانب بعض ادلسلمٌن ،اليت ُو ّجهت إليها
ُ
وجفاة .وزاد األمر خطورةً ،عندما
األعداء ،و َّ
اصلر وراءىم ُ
بعض البُسطاء ،واندفع خلفهم غُالةٌ ُ
ادلعتقد َزل َّل ّاّتام ،وأُلْ ِ
بعض ادلسلمٌن يف ىذا ادلعتقد إفراطًا أو تفريطًا .وأصبح ىذا
ت بو
ص َق ْ
ُ َ
غال ُ
كثًن من الفظائع واالعتداءات .وال أحسب أ ّن تلك االّتامات و ِ
السهام اجلائرة كانت كلُّها
ٌ
بسبب تلك الفظائع واالعتداءات ،وال أظن أن أسباب ىذه ادلعاداة ُكلَّها جلهل ادل َع ِادين حبقيقة
ُ
حصن اإلسالم
(الوالء والرباء) يف اإلسالم  ،ولكنهم علموا مكانة ىذا ادلعتقد من اإلسالم ،وأنو
ُ
الذي ػلميو من االجتياحِ ،
وعّزةُ ادلسلمٌن اليت تقيهم من الذوبان يف اجملتمعات األخرى بدينها
وتقاليدىا ادلخالفة لدين ا﵁ تعاىل .فوجدوا الفرصة اآلن ساضلةً لالنقضاض على ىذا ادلعتقد،
وزلاو ِلة إلغائو من حياة ادلسلمٌن وكياهنم (حاًب بن عارف بن ناصر الشريف ،الوالء والرباء بٌن
الغلو واجلفاء يف ضوء الكتاب والسنة ،http://www.al-islam.com ،ص .).2
وألعلية ىذا ادلوضوع أواله العلماء عنايتهم ،وقد أدخلو كثًن منهم حتت ادلسائل العقدية (أبو
زلمد ادلقدسي ،ملة إبراىيم ،منرب التوحيد واجلهاد .www.tawhed.ws .وانظر :حاًب بن عارف بن
ناصر الشريف ،الوالء والرباء بٌن الغلو واجلفاء يف ضوء الكتاب والسنة( ،جامعة أم القرى :كلية
الدعوة ،ادلكتبة الشاملة ،اإلصدار الثالث د.ط) ، .قائالً بأن الوالء والرباء من أصول عقيدتنا.
وأما بنسبة إىل الدراسات السابقة ،على حسب اطالع الباحث ،ال توجد دراسة مستقلة حول
الوالء يف"التفسًن ادلنًن" ولكن قد نشًن إىل أمثلة ذلا عالقات مع دراستنا ىذه؛ وأما صاحل بن

فوزان" ،الوالء والبراء في اإلسالم" (صاحل فوزان ،الوالء والرباء( ،فلسطٌن :طبعة مركز حبث
العلمي مجعية دارالكتاب و السنة لواء غزة ،ادلكتبة الشاملة ،اإلصدار الثالث ،د.ط) ، .بٌن
الدراسة بعض مظاىر مواالة الكفار ،وبعض مظاىر مواالة ادلؤمنٌن ،وأشار إىل أقسام الناس
الذين غلب يف حقهم الوالء والرباء .وقد ذكر الفوزان بعض مظاىر مواالة الكفار ضلو التشبو هبم
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يف ادلأكل وادلشرب ،واإلقامة يف بلدىم من أجل الفرار بالدين ،وإعانتهم وإظهارىم على
ادلسلمٌن ومدحهم وادلشاركة يف أعيادىمٍ .ب ذكر بعض مظاىر مواالة ادلؤمنٌن مثل :اذلجرة إىل
بالد ادلسلمٌن ،ومعاونتهم بادلال ،والنفس ،واللسان ،والتأمل بأدلهم ،والسرور بسرورىم ،والنصح
أيضا ما ألّفو زلماس بن عبد ا﵁ بن زلمد اجللعود" ،المواالة والمعاداة في
وزلبة اخلًن ذلم .و ً
الشريعة اإلسالمية" (زلماس بن عبد ا﵁ بن زلمد اجللعود ،ادلواالة وادلعاداة يف الشريعة
اإلسالمية( ،الرياض :ط  1447 ،1ىـ) .أشار ادلؤلف إىل مشروعية ادلواالة يف الشريعة اإلسالمية
بذكر ﵀ة تارؼلية عن ادلواالة ،ومنزلة ىذا ادلوضوع يف الشريعة ،وتطبيقو العملي معها ،وتكلّم
حول اجلهل وصلتو بادلواالة وادلعاداة ،ودعوى اإلكراه يف عدم ادلواالة يف ا﵁ والعمالء الذين
يوالون األعداء للمصلحة .وحت ّدث عن مواالة أىل ِ
الفَرق واألىواء ضلو أىل العصيان ،والفسوق،
وادلنافقٌن ،وادلرتدين .وأشار إىل مواالة الكفار ومعاداّتم .وجتدر اإلشارة إىل كتاب زلمد بن
سعيد القحطاين ،ادلسمى "من مفاهيم عقيدة السلف الصالح الوالء والبراء في اإلسالم"

(زلمد بن سعيد القحطاين ،من مفاىيم عقيدة السلف الصاحل الوالء والرباء يف اإلسالم( ،مكة
ادلكرمة :دار الطيبة ،ط  1413 ،6ىـ) .ىذه رسالة علمية َّ
تقدم هبا ادلؤلف لنيل درجة التخصص
ادلكرمة .تكلّم القحطاين عن تعريف الوالء وأعليتو
األوىل «ادلاجستًن» من جامعة أم القرى مب ّكة َّ
يف الكتاب والسنة ،وحول أولياء الرمحن ،وأولياء الشيطانٍ ،ب أشار إىل عقيدة أىل السنة
قصة سيدنا إبراىيم عليو السالم،
واجلماعة حول الوالء .وبعدىا ذكر الوالء يف األمم ادلاضية ضلو َّ
ٍب ذكر الوالء يف العهد ادلكيٍ ،ب العهد ادلدين .وكذا ما كتب سليمان بن عبدا﵁ بن زلمد بن

عبد الوىاب" ،أوثق عرى اإليمان والدالئل في حكم مواالة أهل اإلشراك وفتيا في حكم

السفر إلى بالد الشرك" (الشيخ بن سليمان بن عبدا﵁ بن زلمد بن عبد الوىاب ،أوثق عرى
اإلؽلان والدالئل يف حكم مواالة أىل اإلشراك وفتيا يف حكم السفر إىل بالد الشرك( ،الرياض،
تدل على حترمي مواالة ادلشركٌن ،وجعل
دار :القاسم ،ط  1423 ،1ىـ)  .تكلّم عن الدالئل اليت ّ
أىل الكتاب يف حكمهم .وىو رمحو ا﵁ باجلملة يرى أن نتبع أسلوب الغلظة مع ادلشركٌن كافَّة،
وشلا أدخلو حتت الوالء ادلمنوع مثالً :البشاشة والطالقة معهم ،ومصاحبتهم ومعاشرّتم،
ومناصحتهم ،والسكىن معهم يف ديارىم ،وذكر ما فيو تعظيماً ذلم كسيد أو إطالق لقب ضلو
حكيم .ومل يورد يف كتابو شيئاً من آراء ادلفسرين حول ىذا ادلوضوع .واجلدير بالذكر ما كتبو
)International Journal of Nusantara Islam, Vol.04 No.01 – 2016; (103–126
DOI: http://dx.doi.org/10.15575/ijni.v4i1.1441

106

The explanation of muwālāt in Zuhaily’s exegesis
”“al Tafsir al munir

حاًب بن عارف بن ناصرالشريف" ،الوالء والبراء بين الغلو والجفاء في ضوء الكتاب
والسنة" حاًب بن عارف بن ناصر الشريف ،الوالء والرباء بٌن الغلو واجلفاء يف ضوء الكتاب
والسنة( ،جامعة أم القرى :كلية الدعوة ،ادلكتبة الشاملة ،اإلصدار الثالث د.ط) .فقد ذكر
تعريف الوالء والرباء لغةً واصطالحاً وأشار إىل أدلَّة الوالء من الكتاب ،والسنة ،واإلمجاع،
وحتدث عن عالقة الوالء بأصل اإلؽلان .وأشار إىل توافق وتطابق اإلسالم واماحتو مبسألة الوالء.

وكذلك ما ألّفو أبوزلمدعاصم ادلقدسي " ،ملّة إبراهيم ودعوة األنبياء والمرسلين وأساليب
الطغاة في تمييعها وصرف الدعاة عنها " (أبو زلمد ادلقدسي ،ملة إبراىيم ،منرب التوحيد

ادلقدسي فيو على أن دعوة النيب (صلى ا﵁ وعليو
واجلهاد ، ).www.tawhed.ws .الذي ركز
ّ
وسلم) كانت على طريقة منهج إبراىيم (عليو السالم) ،وأن مواالة دين ا﵁ ونصرة أوليائو من
أصول ملّة إبراىيم أيضا .وقال ادلؤلف بأن اإلنسان إذا أظهر للمشركٌن ادلوافقة على دينهم خوفاً
منهم ،ومدارا ًة ذلم ،ومداىنةً لدفع شرىم ،فإنو كافر مثلهم ،وإن كان يكره دينهم ويبغضهم،
ادلقدسي بأ ّن الوالء أصل من أصول الدين والفتنة قد حصلت
وػلب اإلسالم وادلسلمٌن .ويرى
ّ
يف أصل الدين .واعتمد على أقوال ابن تيمية ،وابن قيم ،وزلمد بن عبد الوىاب ،وسيد قطب
يف استدالالتو.
كثًنا إىل عالقة ادلسلمٌن مع غًنىم ،وقد
والزحيلي كذلك اىتم إىل ىذا ادلهم ،فقد اعتىن ً
اختص جزء مهم من مؤلفاتو ،وتفسًنه هبذه العالقة .وقامت الدراسة لتوضيح ادلسألة عند
الزحيلي مركزا على تفسًنه "ادلنًن" ،ومن ٍب الفرق األساسي بينو ،وغًنه من العلماء يف تبيٌن
ادلواالة والعالقة مع غًن ادلسلمٌن .والفرق بٌن ما مضت ذكره من الدراسات ،وىذا البحث
كيزا حول مسألة الوالء يف "التفسًن ادلنًن"
واضح ،إذ البحث احلايل يكون أكثر
ختصصا ،وتر ً
ً
وآراء الزحيلي.
ب .المنهج
ىذا ادلبحث استعراض دلفهوم الوالء كما ورد يف تعاريف اللغويٌن ويف اصطالح العلماء.
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ج .الثمرة والمناقشة
واصطالحا
 .1تعريف الوالء لغة
ً
 1.1تعريف الوالء في اللغة
ُّ
باع َد بعد َوْيل،
القرب .يقال :تَ َ
يلْ :
أصل صحيح يدل على قرب ،ومن ذلك َ
قيل (و.ل.ي) ٌ
الوْ ُ
أي قُـر ٍ
ب (أيب احلسٌن أمحد بن فا ِرس بن زَك ِريّا ،معجم مقاييس اللغة ، ،ج  ،6ص  .141انظر
ْ
الصحاح :ج ،6ص .376وّتذيب اللغة :ج ،5ص . )244ويف احلديثُ ":ك ْل شلا يليك"
يل القرب و ُّ
الدنـُ ّو
(البخاري ،ج ،7ص ،68رقم احلديث ، )5376 :أي شلا يقاربك .وذكر ا َلوْ ُ
الوْىل وىو ال ُق ْرب
(الفًنوزآبادي ،ج ،4ص .)394ويقال يف األقارب أيضاً لية بالتخفيف من َ
(الزسلشري  ،ج ,1ص . )54وقال رسول ا﵁ (صلى ا﵁ عليو وسلم)" :أحلقوا الفرائض بأىلها
فما بقي فهو ألوىل رجل ذكر" (احلميدي  ،ج ،2ص ،27رقم احلديث .)1447 :وأوىل رجل ذكر
ِ
ِ
ِ
يب
يعين أقرب رجل ذكر .وقد جاء ادل ْوَىل مبعىن ادلال ُ
ك ،و َ
ب والقر ُ
العْب ُد ،وادلُْعت ُق ،وادلُْعتَ ُق ،والصاح ُ
َ
ِ
ِ
ب
الر
و
يك
ر
الش
و
يل
ز
َّ
ن
ال
و
م
الع
و
االبن
و
ليف
يل
الو
و
ت
ُخ
أل
ا
ابن
و
َ ُّ َّ ُّ
ُ َ ُّ
ُ َّ ُ ُ ْ
اجلار واحلَ ُ
كاب ِن َ
العم وضل ِوه و ُ
ب والتابِع و ِ
و ِ
الص ْه ُر (الفًنوزآبادي  ،ج ،4ص .394انظر :تاج
الناص ُر وادلْنعِ ُم وادلْنـ َع ُم عليو وادل ِح ُّ
ُ
ُ
ُ
ُ
العروس من جواىر القاموس :ج ،44ص .245 -243وانظر :ابن منظور  ،ج  ،15ص .)445وقيل
الوىلَّ :
ضد العدو (اجلوىري،ج ،6ص .)559وادلواالةُِ :ض ّد ادلعاداة (األزىري ،ج ،15ص. )325
ّ
ُ
وجاء التـ ََّويل مبعىن ا ِإل ْعر ِ
اض ومبعىن االتباع (ابن منظور ،ج ،15ص . )445و واىل فالن فالناً ،إذا
الواليَةُ؛
أحبَّو .وادلواالة :ادلتابعة (األزىري ،ج ،15ص ، )325وا﵀بَّةُ (الزبيدي ،ج ،44ص .)253و َ
بال َفْتح ،يف النَّس ِ
الزبيدي ،تاج العروس من
بالكسر :يف
اإلمارةِ ( َّ
ُّصرةِ والعِْت ِق؛ وال ِواليَةُ
ب والن ْ
َ
ْ
َ
جواىر القاموس ،ج ،44ص . )246وبالنظر يف آراء أىل اللغة وأصحاب ادلعاجم ،استنتج
الع ّم والنَّزيل
الدراسة بأ ّن الويل يعين القريب ،إما سببيًا أو نصبيًا ،أو حسيا ،أو معنويا؛ كاالبن و َ
ِ
ِ
ب،
و َّ
الع ّم وضلوه و َّ
الشريك ،وابن األ ْ
الر ّ
العْبد ،وادلُْعتق ،وادلُْعتَق ،والصاحب وابن َ
ُخت ،ادلالك ،و َ
والناصر ،وادلْنعِم ،وادلْنـعم عليو ،وادل ِحب ،و ِ
"التفعل"،
العدو .ويف باب
الص ْهر ،أو ض ّد
ّ
َُ
ّ
ُ ّ
ُ
و"التفعيل" من األضداد.
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1.1

تعريف الوالء في االصطالح

بعد التأمل يف تعاريف العلماء عن الوالء ،من جهة قد يالحظ بأ ّن معظمهم ،أثّروا ادلعىن اللغوي
للــوالء يف معنــاه االصــطالحي ،حيــث بعضــهم جعلـوا أصــل تعـريفهم مــن الـ َـوْيل أي ال ُقـرب ،بينمــا
اآلخرين جعلوا أصل تعريفهم من ا﵀بة ،والنصرة ،وادلعاونة ،يعين وجود عالقة حسية ،ومعنويـة يف
ىــذا التعامــل .وأمــا مــن جهــة أخــرى ،بعضــهم اعتــربوا الــوالء كعالقــة إنســانية حســية فق ـ  ،بينمــا
اآلخرين أدخلوا حتت ىذه العالقة ،عالقة روحانية ربّانيّة كذلك.
على سبيل ادلثال ،قيل يف تعريف مصطلح الوالء؛ ىو القرب من ادلسلمٌن مبودّتم وإعانتهم
ومناصرّتم على أعدائهم ،والسكىن معهم (طلبة من العلماء ،كتاب أصول اإلؽلان يف ضوء
الكتاب والسنة( ،ادلملكة العربية السعودية ،الناشر :وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة
واإلرشاد ،ط1421 ،1ه) ،مصدر الكتاب .) http://www.al-islam.com :وقيل ىو زلبة ادلؤمنٌن
ومناصرّتم ومعاونتهم وتوىل شؤوهنم (صاحل بن فوزان ،شرح رسالة الدالئل يف حكم مواالة أىل
ب ا﵁ تعاىل
اإلشراك . ).http://www.islamhous.com/p/314830 ،وعُّرف كذلك ،الوالء ىو ُح ُّ
أتباعو ادلسلمٌن ،ونُصرةُ ا﵁ تعاىل ورسولِو ودي ِن اإلسالم و ِ
ورسولو ودين اإلسالم و ِ
أتباعو ادلسلمٌن
ْ
(حاًب بن عارف بن ناصر الشريف ،ص . )4كما عُ ّرب :بأنّو ىو النصرة ،وا﵀بة ،واإلكرام
واالحرتام ،والكون مع ا﵀بوبٌن ظاىراً .فمواالة الكفار تعين التقرب إليهم وإظهار الود ذلم،
باألقوال واألفعال والنوايا» (القحطاين ،ص . )94وادلتأمل يف التعاريف السالفة ،يرى بأ ّن قاطبة
حرمن مواالة غًن ادلؤمنٌن من اليهود،
التعاريف جعلن الوالء واجبًا بٌن ادلؤمنٌن ،حيث ّ
والنصارى ،وادلشركٌن يف أي وجو من الوجوه ،ويف أي ظرف من الظروف .ومل يستثىن يف
التعاريف ادلذكورة حالة السلم ،وحالة احلرب ،واالعتداء .ومن جانب آخر ،وىو مهم جدا،
يبدو من التعاريف ادلذكورة بأهنم جعلوا األصل يف العالقة بٌن ادلسلمٌن على احلب ،والود،
واالحرتام ،وتناصرىم والسكىن معهم ،بينما جعلوا األصل يف عالقة ادلسلمٌن مع غًنىم ،رفض
ادلودة ،واالحرتام ،والسكىن معهم.
احلب ،و ّ
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سيبٌن
ويف الفقرات التالية ستعرض الدراسة تأويل الزحيلي عن ادلواالة بإذن ا﵁ ،ومن ٍب ّ
التشاهبات واالختالفات بٌن تعريف الزحيلي وما ذكرناىا ساب ًقا.
 .1تأويل الزحيلي عن الوالء في "التفسير المنير"
قسم الدراسة ادلواالة إىل ادلواالة ادلعنوية الروحانية ،وادلواالة احلسية اإلنسانية .يف األوىل تشًن
فقد ّ
الدراسة إىل كيفية تفسًن الزحيلي عن العالقة بٌن اإلنسان مع معبوده ،وادلالئكة ،والشياطٌن.
بينما يف األخرى ذكرت كيفية تأويل الزحيلي عن العالقة بٌن ادلسلمٌن أنفسهم ،والعالقة بينهم
وغًن ادلسلمٌن .وأما القسم الذي قامت الدراسة بتحليلها ،وركز عليها أكثر ،ىو الوالء الذي
يتعلق باجملتمع البشري.
 1.1المواالة المعنوية الروحانية
يف ىذا العنوان ّبٌن البحث كيفية تأويل الزحيلي عن العالقات غًن احلسية ،تعين ادلعنوية اليت
اجلن ،وادلالئكة يف "التفسًن
كانت رائجة يف زمن نزول القرآن ،كعالقة اإلنسان مع معبوده ،و ّ
ادلنًن" .فقد اختصت اآليات العديدة من القرآن الكرمي هبذا النوع من ادلواالة ،والبد من تبيٌن
ىذا النوع من الوالء إذا يتح ّدث عن الوالء .وجتدر اإلشارة بأ ّن الدراسات اليت اختصت مبوضوع
أبدا .وتعبًن الدراسات السابقة عن
الوالء خاصة ،مل تشًنوا إىل ىذا النوع من العالقة واالرتباط ً
قسم الدراسة
الوالء ،ىو يف احلقيقة إشارة إىل نوع خاص من عالقة اإلنسان مع اإلنسان .فقد ّ
ىذا النوع من الوالء إىل؛ ادلواالة بٌن اإلنسان ومعبوده ،وبينو والشياطٌن ،واجلن ،وبٌن اإلنسان
وادلالئكة.
 1....الوالء بين اإلنسان ومعبوده
تناول الدراسة فيما يلي العالقة اليت كانت بٌن ادلشركٌن ومعبوداّتم يف اجلاىلية ويف زمن نزول
الوحي .كانوا يعبدوهنم ويطلبون من أوثاهنم ،وأصنامهم ،واجلن ،والشياطٌن حوائجهم .وقد أنزل
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ا﵁ تبارك وتعاىل آيات عديدة يف القرآن الكرمي ،إلصالح ىذا األمر ادلهم الذي ىو التوحيد
وجل.
وعبادة ا﵁ ّ
عز ّ
بعد التأمل يف اآليات ادلرتبطة هبذا النوع من الوالء ضلو قولو ا﵁ تعاىل﴿ :أََال لِلَّ ِو الدين ْ ِ
ص
اخلَال ُ
ُ
َّ ِ
ين َّاختَ ُذوا ِم ْن ُدونِِو أ َْولِيَاءَ َما نَـ ْعبُ ُد ُى ْم إَِّال لِيُـ َقربُونَا إِ َىل اللَّ ِو ُزلْ َفى [ ﴾...الزمر ،]3 :نرى بأ ّن
َوالذ َ
الزحيلي فسر األولياء باألصنام ،حيث يقول" :وأما ادلشركون الذين والوا غًن ا﵁ تعاىل ،وىي
َّ ِ
ين
األصنام اليت عبدوىا من دونو" ( الزحيلي ،ج ،23ص  .)243وكذلك قولو تعاىل﴿ :مثَ ُل الذ َ
ِ
وت لَبـيت الْعْن َكب ِ
ِ
ِ
َّاختَ ُذوا ِمن د ِ
ِ
وت لَ ْو
ون اللَّ ِو أ َْوليَاءَ َك َمثَ ِل الْ َعْن َكبُوت َّاختَ َذ ْ
ْ ُ
ت بَـْيتًا َوإ َّن أ َْوَى َن الْبُـيُ َ ْ ُ َ ُ
احل ِ
َكانُوا يَـ ْعلَ ُمو َن .إِ َّن اللَّوَ يَـ ْعلَم َما يَ ْدعُو َن ِم ْن ُدونِِو ِم ْن َشي ٍء َوُىو الْ َع ِ
يم﴾ [العنكبوت:
ك
يز
ز
ْ
ُ
َ
ْ َ
ُ
ُ
ِ
ِ
الس َم َاوات َو ْاأل َْر ِ
ض قُ ِل اللَّوُ قُ ْل أَفَ َّاختَ ْذ ًُْب م ْن
أيضا قولو تبارك وتعاىل﴿:قُ ْل َم ْن َر ُّ
ب َّ
 ،]42-41و ً
ِِ ِ
ِ ِ ِ
عرب عن
ُدونو أ َْوليَاءَ َال ؽلَْل ُكو َن ألَنْـ ُفس ِه ْم نَـ ْف ًعا َوَال َ
ضرا [ ﴾..الرعد ،]16 :يالحظ بأ ّن الزحيلي ّ
الويل باإللو ،وادلعبود ،والشريك ،والند ،والصنم .مثالً ذكر يف مثال بيت العنكبوت ،بأ ّن
التمسك
ادلشركٌن الذين ّاختذوا أصنامهم آذلة من دون ا﵁ ،طمعاً يف نصرىم ،ورزقهم ،ونفعهم ،و ّ
هبم يف الشدائد (انظر :ادلرجع نفسو ،ج ،24ص ،244وج ،25ص.)24

متويل
وكذلك قال الزحيلي يف اآليات ادلرتبطة باإلنسان وخالقو ا﵁ سبحانو وتعاىل؛ الويل يعين ّ
األمور ،والناصر ،وادلؤيّد يف الدنيا واآلخرة .مثالً يف اآليات اليت جاء الويل يف مقابلة معبودات
السماو ِ
ِ َِّ ِ ِ
ات [ ﴾..األنعام،]14 :
ادلشركٌن ضلو ىذه اآليات﴿ :قُ ْل أَ َغْيـَر اللَّو أَخت ُذ َوليا فَاط ِر َّ َ َ
يل الْمت َِّقٌن﴾ [اجلاثية ..﴿ ،]19 :واللَّو وِ ُّ ِ ِ
يل
ٌن﴾ [آل عمران﴿ ،]68 :اللَّوُ َوِ ُّ
يل الْ ُم ْؤمن َ
﴿واللَّوُ َوِ ُّ ُ َ
َ َُ
َ
الَّ ِذين آمنُوا ُؼلْ ِرجهم ِمن الظُّلُ ِ
فسر الزحيلي الويل يف ضلو
فقد
]،
مات إِ َىل النُّوِر﴾ [البقرة257 :
َ َ
ُُ ْ َ
ّ
غلر
ىذه اآليات ،يعين اآليات اليت ّ
تدل على والية ا﵁ على ادلؤمنٌن ،أو ادلتقٌن ،مبعىن "الناصر" ّ
ضراً ،أو متويل األمر يف الدنيا واآلخرة (انظر :التفسًن ادلنًن ،ج ،3ص ،23ج،7
نفعاً أو يدفع ّ
َِّ ِ
َّ ِ
ين
ص  ،152ج ،9ص 212،وج ،25ص .)274وقال يف قولو تعاىل﴿ :إظلَا َوليُّ ُك ُم اللَّـوُ َوَر ُسولُوُ َوالذ َ
َّ ِ
ين[ ﴾...ادلائدة ،]56-55 :يعين ناصركم ومعينكم على طريق األصالة واحلقيقة ىو ا﵁.
َآمنُوا الذ َ
وأما والية من عداه فهي على سبيل التبع والظاىر (ادلرجع نفسو ،ج ،6ص .)234
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 1...1الوالء بين اإلنسان والجن ،والشياطين
وأما الوالء بٌن اإلنسان والشياطٌن ،واجلن ،كانت من الثقافة اجلاىلية قبل اإلسالم .ومن جهة
حرمها ا﵁ تعاىل ،أو ح ّذر ادلؤمنٌن عن الوقوع
أهنا كانت سللّة للتوحيد ،أو سببًا لغواية اإلنسانّ ،
فيها .فقد كان ادلشركون يعبدون اجلن مبواالّتم ذلم .على سبيل ادلثال فقد ذكر يف القرآن الكرمي
العالقة بٌن ادلشركٌن واجلن ،وعبادّتم إياىا ،قال ا﵁ تبارك وتعاىل﴿ :ويـوم َػل ُشرىم َِ
مج ًيعا ٍُبَّ
ّ
ََْ َ ْ ُُ ْ
ِ
يـ ُق ُ ِ
َنت َولِيُّـنَا ِمن ُدوهنِِم ۖ بَ ْل َكانُوا
ول ل ْل َم َالئِ َك ِة أ ََىـٰ ُؤَالء إِيَّا ُك ْم َكانُوا يَـ ْعبُ ُدو َن ،قَالُوا ُسْب َحانَ َ
كأ َ
َ
تدل على الوالية بٌن
يَـ ْعبُ ُدو َن ْ
اجلِ َّن ۖ أَ ْكثَـ ُرُىم هبِِم ُّم ْؤِمنُو َن﴾ [سبأ .]41-44 :واآليات اليت ّ
﴿وِم َن الن ِ
َّاس َم ْن ُغلَ ِاد ُل ِيف اللَّ ِو بِغَ ًِْن ِع ْل ٍم َويَـتَّبِ ُع ُك َّل
الشياطٌن وأصحاهبم مثل قولو تعاىلَ :
ِ
ٍ ٍ ِ
ِ
ضلُّوُ ويـ ْه ِد ِيو إِ َىل َع َذ ِ
السعِ ًِن﴾ [احلج ،]4-3
اب َّ
ب َعلَْيو أَنَّوُ َم ْن تَـ َوَّالهُ فَأَنَّوُ يُ َ َ
َشْيطَان َم ِريدُ ،كت َ
َّ َّ ِ
َّ ِ
َِّ
ين ُى ْم بِِو ُم ْش ِرُكو َن﴾ [النحلَ ..﴿ ،]144-99 :وَم ْن
ين يَـتَـ َول ْونَوُ َوالذ َ
﴿ ..إظلَا ُس ْلطَانُوُ َعلَى الذ َ
ِِ
ِ
ِ َّ ِ
ِ ِ
ِ
فسر الزحيلي
يَـتَّخذ الشَّْيطَا َن َوليا م ْن ُدون اللو فَـ َق ْد َخسَر ُخ ْسَرانًا ُمبينًا﴾ [النساء ،]119 :فقد ّ
مثل ىذه اآليات الويل مبعىن ادلقتدى والناصر .قال يف معىن والية الشيطان؛ أنّو من اتّبع
احلق إىل
الشيطان وجعلو وليّاً ناصراً ّ
يتوىل أمره ،ويتّخذه إماماً يقتدى بو ،يضلّو الشيطا ُن عن ّ
صراط اجلحيم (انظر :التفسًن ادلنًن ،ج ،5ص ،277ج  ،17ص. )154
 1...3الوالء بين المؤمنين والمالئكة
وأما العالقة بٌن ادلالئكة والناس ،فقد ذكره القرآن الكرمي يف آيات سلتلفة .حيث يتعلق ىذه
العالقة ،بالدنيا ،واآلخرة.
بأهنم متولّون أموركم يف
ذىب الزحيلي يف تفسًن اآليات اليت ّ
تدل على والية ادلالئكة للمؤمنٌنّ ،
ِ َّ ِ
ين قَالُوا َربـُّنَا
أمور الدنيا واآلخرة ،وما يتعلّق بالقرب واحلشر والنشرً .
مثال يف قولو تعاىل﴿ :إ َّن الذ َ
اللَّو ٍُبَّ استَـ َقاموا تَـتَـنَـَّزُل علَي ِهم الْم َالئِ َكةُ أََّال َختَافُوا وَال َْحتزنُوا وأَب ِشروا بِ ْ ِ
وع ُدو َن،
اجلَنَّة الَِّيت ُكْنتُ ْم تُ َ
ُ ْ ُ
َْ ُ َ
َ َ َْ ُ
احلَيَاةِ ُّ
الدنْـيَا َوِيف ْاآل ِخَرةِ َولَ ُك ْم فِ َيها َما تَ ْشتَ ِهي أَنْـ ُف ُس ُك ْم َولَ ُك ْم فِ َيها َما تَ َّدعُو َن﴾
َْضل ُن أ َْولِيَا ُؤُك ْم ِيف ْ
[فصلت ،]31-34 :ذكر بأننا ضلن ادلتولون حلفظكم ومعونتكم يف أمور الدنيا وأمور اآلخرة،
نسد ّدكم ونوفّقكم وضلفظكم بأمر اللّو ،وكذلك نكون معكم يف اآلخرة ،نؤنسكم من وحشة
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ونؤمنكم يوم البعث والنشور ،وصلاوز بكم الصراط ادلستقيم،
القبور ،وعند النفخة يف الصورّ ،
ونوصلكم إىل جنات النعيم (الزحيلي ،التفسًن ادلنًن ،ج ،24ص . )224وىذا تفسًن مجيل يف
ىذا ادليدان .ولتأييد قولو نتذكر مثالً قولو تعاىل بنصرة ادلالئكة للمؤمنٌن يف غزوة بدر بقولو:
ِ ِ ِ
ِ
ِ ٍ ِ
ِ
﴿إِ ْذ تَـ ُق ُ ِ ِ ِ
ٌن[ ﴾...آل
ٌن أَلَن يَكْفيَ ُك ْم أَن ُؽل َّد ُك ْم َربُّ ُك ْم بِثََالثَة َآالف م َن الْ َم َالئ َكة ُمْنـَزل َ
ول ل ْل ُم ْؤمن َ
عمران .]125-124 :وجتدر باإلشارة أ ّن الدعاء ،وطلب االستغفار للمؤمنٌن ىو ضرب من
َّ ِ
ِ
ش َوَم ْن َح ْولَوُ يُ َسب ُحو َن ِحبَ ْم ِد َرهبِ ْم َويـُ ْؤِمنُو َن بِِو
ين َْػلملُو َن الْ َع ْر َ
قرابة ادلالئكة للمؤمنٌن﴿:الذ َ
ِ ِِ
ين َآمنُوا [ ﴾...غافر .]6-5 :ومن قرابتهم،كذلك بشارة ادلالئكة ادلؤمنٌن يف
َويَ ْستَـ ْغف ُرو َن للَّذ َ
َّ ِ
ِ ِ
الشدائد﴿ :إِ ْذ ي ِ
وحي ربُّ َ ِ
ين َآمنُوا [ ﴾..األنفال.]96 :
ُ
َ
ك إ َىل الْ َم َالئ َكة أَين َم َع ُك ْم فَـثَبتُوا الذ َ
َّ ِ
ِ
ٌن يَـ ُقولُو َن
اى ُم الْ َم َالئ َكةُ طَيبِ َ
ين تَـتَـ َوفَّ ُ
وبشارّتم ادلؤمنٌن حٌن ادلوت وحٌن دخوذلم اجلنة﴿ :الذ َ
اجلَنَّةَ ِمبَا ُكْنتُ ْم تَـ ْع َملُو َن﴾ [األنفال.]32 :
َس َال ٌم َعلَْي ُك ُم ْاد ُخلُوا ْ
وادلتأمل يف ىذه اآليات الكرؽلة يرى بأ ّن ادلالئكة أقرباء ادلؤمنٌن ،وأوليائهم ،اليريدون
اخلًن يف الدنيا ،أو اآلخرة ،سواء بالنصرة أو البشارة ،أو بالدعاء وطلب االستغفار ذلم.
ذلم إال َ
وملخص القول ،أن ىذه العالقات كلها تدل على احلالة ادلعنوية غًن احلسية .وقد يسمها العرب
بادلواالة ،أو الوالء ،وقد جاء القرآن الكرمي على لساهنم ،واستخدم ىذا اللفظ يف مواضع سلتلفة
كذلك.
 1..المواالة الحسية اإلنسانية
يتناول البحث يف ىذا العنوان العالقات اليت تتعلق حبياة البشرية .فقد ّبٌن القرآن الكرمي يف
اآليات ادلتعددة كيفية ىذه العالقات .فقد عُرب عن ىذا االصطالح يف القرآن الكرمي بادلواالة ،أو
الوالء .والدراسات السابقة اليت ًبّ اإلشارة إليها حول الوالء ،قد تشتمل ىذا النوع من
البحث الوالءَ حتت ثالث رلموعات؛
وزع
ُ
االرتباطات اإلنسانية فق  .يف ىذا العنوان فقد ّ
األوىل :الوالء بٌن ادلسلمٌن ،الثانية :الوالء بٌن ادلسلمٌن وغًن ادلسلمٌن ،والثالث :الوالء بٌن غًن
ادلسلمٌن.
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 1....الوالء بين المسلمين
ىنا تشًن الدراسة إىل كيفية العالقة بٌن اجملتمع اإلسالمي يف القرآن الكرمي .بعد إمعان النظر يف
اآليات ادلتعلقة بادلواالة بٌن ادلؤمنٌن أنفسهم ،وبينهم ورسول ا﵁ (صلى ا﵁ وعليو وسلم) يف
وضح ادلواالة مبعىن التناصر ،والتعاون على سبيل التبع
"التفسًن ادلنًن" ،قد يُ َّبٌن بأ ّن الزحيلي ّ
والظاىر ،ألن يف احلقيقة ،ا﵁ ىو الناصر ،وادلعٌن .وقال الزحيلي يف تفسًن اآليات ادلتعلقة
بالعنوان كقولو تعاىل﴿ :إَِّظلَا ولِيُّ ُكم اللَّـو ورسولُو والَّ ِذين آمنوا الَّ ِذ ِ
الص َالةَ َويـُ ْؤتُو َن َّ
يمو َن َّ
الزَكاةَ
َ ُ ُ ََ ُ ُ َ َ َُ
ين يُق ُ
َ
َّ ِ
ِ
ِ
َّ
ب اللَّ ِـو ُى ُم الْغَالِبُو َن﴾ [ادلائدة-55 :
ين َآمنُوا فَِإ َّن ح ْز َ
َوُى ْم َراكعُو َنَ ،وَمن يَـتَـ َول اللَّـوَ َوَر ُسولَوُ َوالذ َ
ِ
ِ
ض ُه ْم أ َْولِيَاءُ بَـ ْع ٍ
ض[ ﴾..األنفال ،]71 :بأ ّن
ات بَـ ْع ُ
﴿والْ ُم ْؤمنُو َن َوالْ ُم ْؤمنَ ُ
جل جاللوَ :
 ،]56وقولو ّ
ادلواالة يعين التناصر ،والتعاون ،وادلظاىرة ،ومن يناصر دين ا﵁ باإلؽلان بو والتوكل عليو ،ويؤازر
رسول ا﵁ وادلؤمنٌن دون أعدائهم ،فإنو ىو الفائز الناجي ،وىو الذي ػلقق النصر والغلبة،
وعندىا يتحقق نصر حزب ا﵁ وغلبتهم ،فكل من رضي بوالية ا﵁ ورسولو وادلؤمنٌن ،فهو مفلح
يف الدنيا واآلخرة ،ومنصور فيهما (الزحيلي ،ج ،6ص .)234 -234كما يبدو يف مثل ىذه
اآليات ،فسرىا الزحيلي مبعىن مناصرة الدين ،والتعاون لغلبة ادلؤمنٌن على أعدائهم .وموضع
بعضا مبعىن يتويل بعضهم أمر اآلخر كما يتويل أمر نفسو،
فسر مواالة ادلؤمنٌن بعضهم ً
آخرّ ،
ويكون كل منهم أحق باآلخر من كل أحد ألن حقوقهم ومصاحلهم مشرتكة (ادلرجع نفسو،
ج ،14ص .)82واإلضافة إىل ىذا ،فقد أشار الزحيلي إثبات الوالية (النصرة) دلن يكون يف دار
اإلسالم فق  ،ومعناه أ ّن ادلواالة منقطعة بٌن دار اإلسالم ودار الشرك إال دلن أسر يف بالد
الشرك ،أو دلن يكون يف دار الشرك ،وطلب النصرة من أجل دينو إذ مل يكن مع ادلؤمنٌن وىؤالء
الكفار عهد (انظر :التفسًن ادلنًن :ج ،14ص ، )83وىذا باالعتماد على اآلية من سورة
األنفال حيث يقول ا﵁ تبارك وتعاىل...﴿ :والَّ ِذين آمنوا وَمل يـه ِ
اج ُروا َما لَ ُكم من َوَاليَتِ ِهم من
َ َ َُ َ ْ ُ َ
ٍ
ِ
ِ
َّص ُر إَِّال َعلَ ٰى قَـ ْوٍم بَـْيـنَ ُك ْم َوبَـْيـنَـ ُهم
نص ُروُك ْم ِيف الدي ِن فَـ َعلَْي ُك ُم الن ْ
َش ْيء َح َّ َّٰت يـُ َهاج ُروا ۖ َوإِن ْ
استَ َ
اق ۖ واللَّـو ِمبَا تَـعملُو َن ب ِ
صًنٌ﴾ [األنفال.]72 :
ميثَ ٌ َ ُ ْ َ َ
يف ىذا العنوان فقد تشابو تعريف الزحيلي عن الوالء باآلخرين كما مضت يف الفقرات السابقة.
وتويل شؤون ادلؤمنٌن .وأما
فقد عرب الزحيلي عن الوالء بٌن ادلؤمنٌن بأنو ىو التناصر ،والتعاونّ ،
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يرى الزحيلي بأن ىذا التناصر يكون على التبع والظاىر ،ألن يف احلقيقة ا﵁ ىو الناصر وادلعٌن.
أيضا خالف بعض التعريفات اليت
ويرى كذلك بأن ىذا التناصر مناصرة دين ا﵁ ،ورسولو .و ً
تشًن إىل معىن ا﵀بة يف الويل ،أنو مل يذكر شيئًا من معىن ا﵀بة ،وادلودة يف ىذا اجملال.
 1...1الوالء بين المسلمين وغير المسلمين
ىذا العنوان يشًن إىل كيفية عالقة ادلسلمٌن مع غًنىم يف التفسًن ادلنًن ،وفكر الزحيلي .وتعين
بغًن ادلسلمٌن ،ادلشركٌن ،والكفار ،وأىل الكتاب .وإليضاح ىذه ادلسألة عند الزحيلي تناول
الدراسة ىل األصل يف عالقة ادلسلمٌن مع غًنىم ىو السلم ،أو احلرب؟ على حسب اطالع
البحث ،مل يذكر الزحيلي عن ىذا األصل يف تفسًنه صراحتًا ،ولكن فقد أشار إليو يف الكتابٌن
مفصال .ذكر الزحيلي
لو" ،آثار احلرب يف الفقو اإلسالمي" ،و"العالقات الدولية يف اإلسالم"
ً
بأ ّن مجهور العلماء يف العصر االجتهاد الفقهي ،يف القرن الثاين اذلجري ،رأوا بأن األصل يف
عالقة ادلسلمٌن بغًنىم ىو احلرب ،جريًا على أساس تقسيمهم الدنيا إىل الدارين ،وبناء على
ظاىرا ،وإطالقها دون زلاولة اجلمع والتوفيق بٌن اآليات
مافهموه من آيات القرآن الكرمي ً
(الزحيلي ،آثار احلرب يف الفقو اإلسالمي ،ص  .)134ورفض الزحيلي ىذا القول بقولو "إذا
كان الفقهاء يقررون يف قواعدىم أن األصل يف األشياء اإلباحة ،واألصل اخللو من التكاليف،
واألصل يف الذمة الرباءة وغًن ذلك ،فإنو ينبغي عليهم أن اليعتربوا األصل مع غًن ادلسلمٌن ىو
احلرب" (ادلرجع نفسو ،ص . )131وأشار يف كتابو "العالقات الدولية يف اإلسالم" ،بأن األصل
يف عالقات ادلسلمٌن بغًنىم السلم ،ال احلرب ،وذكر بأن السنة النبوية تؤيد ىذا القول ،واجلهاد
ليس طري ًقا لنشر اإلسالم ،بل لرد اإلعتداء ،ودفع الظلم ،ومحاية ادلستضعفٌن .وقال بأن كل
( )27معارك النيب كان للدفاع عن النفس ،والدفاع عن الدين ،واألىل من قبل ادلعتدين
(الزحيلي ،العالقات الدولية يف اإلسالم ،ص  .)27-26يعين ػلصل قطع العالقات باالعتداء،
وخيانة العدو ،ونقض عهدىم فق .
وأما ىذا الوالء ادلمنوع ادلذكور يف القرآن الكرمي ،ىو الوالء بٌن ادلؤمنٌن وادلشركٌن .وادلشركون
ىنا ،ىم الذين دعاىم رسول ا﵁ (صلى ا﵁ وعليو وسلم) إىل اإلسالم بعد بعثتو يف مكة،
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ولكن كفروا مبا جاء بو رسول ا﵁ (صلى ا﵁ وعليو وسلم)  ،ورفضوا دعوتو .وكذلك يدخل
حتت ىذا العنوان الوالء بٌن ادلؤمنٌن وادلنافقٌن.
﴿ال يـت ِ
َّخ ِذ
ذكر الزحيلي يف "التفسًن ادلنًن" تعريف ادلواالة ادلمنوعة مع ادلشركٌن يف اآليةَ َ :
ِ
الْم ْؤِمنُو َن الْ َكافِ ِر ِ ِ ِ ِ ِ
س ِم َن اللَّ ِو ِيف َش ْي ٍء إَِّال أَ ْن تَـتَّـ ُقوا
ٌن َوَم ْن يَـ ْف َع ْل َذل َ
ين أ َْوليَاءَ م ْن ُدون الْ ُم ْؤمن َ
ُ
َ
ك فَـلَْي َ
ِ
ِ
ِمْنـ ُه ْم تُـ َقاةً َوُػلَذ ُرُك ُم اللَّوُ نـَ ْف َسوُ َوإِ َىل اللَّو الْ َمصًنُ﴾ [آل عمران« .]28 :ادلواالة ادلمنوعة ىو
االستنصار هبم والتعاون معهم واالستعانة هبم لقرابة أو زلبة ،مع اعتقاد بطالن دينهم ألن
الرضا بالكفر
الرضا بكفرىم كفر؛ ألن ّ
ادلواالة قد جتّر إىل استحسان طريقتهم .وادلواالة مبعىن ّ
الرضا عن حاذلم،
كفر .أما ادلواالة مبعىن ادلعاشرة اجلميلة يف ال ّدنيا حبسب الظاىر ،مع عدم ّ
فليس شلنوعا منو» (الزحيلي ،التفسًن ادلنًن ،ج ،3ص ،244وص . )242فقد أخذ الزحيلي

تعريفو ىذا من اإلمام فخر الرازي وتأثر بو . 1كما يستنب من تفسًنه ،أنو قسم الوالء إىل

ادلواالة ادلمنوعة ،وادلواالة ادلكفرة ،وادلواالة ادلعاشرة ،وبٌن لكل نوع تفسًنه اخلاص .وذكر بأن
ىذه اآليات ال دتنع مو ّادة ورلاملة مع غًن ادلسلمٌن مع ثالث شروط؛ األول :أن يكونوا غًن
ادلسلمٌن غًن احلربيٌن ،وأشار بأن الكفار احلربيٌن الذين آذوا ادلسلمٌن أو ظاىروا على إخراجهم
حتل مواالّتم بل جتب معاداّتم ،والثاين :أن
من بالدىم أو اغتصبوا بعض بالدنا كفلسطٌن ،ال ّ
الرضا بكفرىم يف احلقيقة والباطن ،والثالث :أن يتعلق األمر مبصلحة
تكون العالقة مع عدم ّ
عامة ادلسلمٌن كما فعل النيب (صلى ا﵁ وعليو وسلم) مع خزاعة عام فتح مكة ،وىم كانوا على
شركهم .وأيضاً استعانة رسول ا﵁ (صلى ا﵁ وعليو وسلم) بصفوان بن أمية يوم حنٌن حلرب
1
ويتواله ألجلو ،وىذا
قال الرازي" :واعلم أ ّن كون ادلؤمن مواليًا للكافر ػلتمل ثالثة أوجو أحدىا :أن يكون راضيًا بكفره َ
الرضا بالكفر كفر ،فيستحيل أن
كل من فعل ذلك كان ّ
مصوبًا لو يف ذلك ال ّدين ،وتصويب الكفر كفر و ّ
شلنوع منو أل ّن ّ
شلنوع منو.
الصفة .وثانيها :ادلعاشرة اجلميلة يف ال ّدنيا حبسب الظَّاىر ،وذلك غًن ٍ
يبقى مؤمنًا مع كونو هبذه ّ
الركون إليهم وادلعونة ،وادلظاىرة ،والنّصرة ّإما
والقسم الثّالث :وىو
ّ
كادلتوس يب القسمٌن ّ
األولٌن ىو أ ّن مواالة الك ّفار مبعىن ّ
منهي عنو ،أل ّن ادلواالة هبذا ادلعىن قد
بسبب القرابة ،أو بسبب ا﵀بّة مع اعتقاد أ ّن دينو باطل فهذا ال يوجب الكفر إال أنّو ّ
الرضا بدينو ،وذلك ؼلرجو عن اإلسالم فال جرم ى ّدد اللّو تعاىل فيو.أنظر :أبو عبد ا﵁ زلمد بن
جتره إىل استحسان طريقتو و ّ
ّ

عمر بن احلسن بن احلسٌن التيمي الرازي ادللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري ،مفاتيح الغيب (التفسًن الكبًن)،

(لبنان ،بًنوت ،الناشر :دار إحياء الرتاث العريب ،ط 1420 ،3ه) ،ج ،8ص .192
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ىوازن (انظر :التفسًن ادلنًن ،ج ،3ص  ،243ج ،14ص  .)163وشلكن أن يستنب ضمنًا من
لفظ "غًن احلربيٌن" بأن األصل يف العالقة معهم ،الصلح مادام الدين يكون زلفوظًا ،وادلسلمٌن
ال يضرون من جانبهم .كما أشار يف مواضع أخرى بأ ّن حفظ الدين من مجيع ادلضار الدنيوية
واجب ،وألجل ىذا ،االنقطاع عن اآلباء ،واألبناء ،واإلخوان الكافرين واجب ليبقى الدين
تؤدي إىل اطالعهم على أسرار ادلسلمٌن ،استدالالً هبذه اآلية﴿ :يَا
سليماً .أل ّن مواالة الكافرين ّ
َّ ِ
ِ
اإلؽلَ ِ
ِ ِ
استَ َحبُّوا الْ ُك ْفر َعلَى ِْ
ان َوَم ْن يَـتَـ َوَّذلُ ْم
ين َآمنُوا َال تَـتَّخ ُذوا آبَاءَ ُك ْم َوإِ ْخ َوانَ ُك ْم أ َْوليَاءَ إِن ْ
أَيـُّ َها الذ َ
َ
ك ُى ُم الظَّالِ ُمو َن﴾ [التوبة( ]23 :انظر :التفسًن ادلنًن ،ج ،14ص. )149
ِمْن ُك ْم فَأُولَئِ َ
كذلك يشمل ىذا الوالء ،الوالء بٌن ادلؤمنٌن وادلنافقٌن .وحكم الوالء ادلنافقٌن كحكم ادلواالة
مع ادلشركٌن .وادلنافقون ىم الذين آمنوا برسول ا﵁ (صلى ا﵁ وعليو وسلم) وما جاء بو ،ولكن
كفروا بعدىا ،فأظهروا إؽلاهنم ،وأخفوا الكفر والضالل .وادلنافقون يف احلقيقة ىم أىل الكفر.
ِ
َّه ْم
وجل بعد إؽلاهنمَ ﴿ :ذل َ
كما حت ّدث القرآن عن خصوصياّتم :مثالً؛ كفرىم با﵁ ّ
ك بِأَنـ ُ
عز ّ
تدل على
َآمنُوا ٍُبَّ َك َف ُروا فَطُبِ َع َعلَى قُـلُوهبِِ ْم[ ﴾..ادلنافقون .]3 :قال الزحيلي يف ىذه اآلية اليت ّ
ِِ
ٌن فِئَتَـ ْ ِ
يدو َن أَ ْن تَـ ْه ُدوا َم ْن
ٌن َواللَّوُ أ َْرَك َس ُه ْم ِمبَا َك َسبُوا أَتُِر ُ
والية ادلنافقٌن﴿ :فَ َما لَ ُك ْم ِيف الْ ُمنَافق َ
ضلِ ِل اللَّوُ فَـلَ ْن َِجت َد لَوُ َسبِ ًيالَ ،وُّدوا لَْو تَ ْك ُف ُرو َن َك َما َك َف ُروا فَـتَ ُكونُو َن َس َواءً فَ َال
َض َّل اللَّوُ َوَم ْن يُ ْ
أَ
َّخ ُذوا ِمْنـهم أَولِياء ح ََّّت يـه ِ
تَـت ِ
اج ُروا ِيف َسبِ ِيل اللَّ ِو [ ﴾..النساء ،]88 :بأ ّن دليل النهي عن
ُ ْ ْ َ َ َ َُ
ادلواالة ،االستنصار بغًن ادلسلمٌن ،أبان فسادىم وخطر ادلنافقٌن على اإلسالم وادلسلمٌن .وقال
تدل على صدق إؽلاهنم (انظر :التفسًن ادلنًن ،ج ،5ص.)191
بأ ّن ىجرة ادلنافقٌن إىل ادلدينة ّ
وىذا القول فيو نظر .ألن من شرط ادلواالة ىي دخول حتت ادلعاىدة اخلاصة ،أو احلكومة
اإلسالمية .كما قال تعاىل...﴿ :والَّ ِذين آمنوا وَمل يـه ِ
اج ُروا َما لَ ُكم من َوَاليَتِ ِهم من َش ْي ٍء َح َّ َّٰت
َ َ َُ َ ْ ُ َ
يـه ِ
اج ُروا [ ﴾..النساء ،]88 :كما يبدو من اآلية ،إذا كان اإلؽلان شرط إغلاب ادلواالة ،دلا
َُ
شرط ا﵁ اذلجرة إىل ديار اإلسالم.
وكذا يدخل حتت ىذا الوالء ،مواالة بٌن ادلؤمنٌن وأىل الكتاب .كما أشرنا سال ًفا يف رأي
الزحيلي ،األصل يف عالقة ادلسلمٌن مع غًنىم ىو الصلح .وإذا يعترب ىذا األصل مع ادلشركٌن،
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فكيف مع أىل الكتاب الذين مدحهم ا﵁ يف آيات كثًنة يف القرآن الكرمي .وأىل الكتاب يعين
اليهود والنصارى ،الذين كان معهم ومع ادلسلمٌن عالقات يف زمن نزول الوحي حَّت هنى ا﵁
ادلؤمنٌن عنها يف آيات عديدة :كما قال ا﵁ تبارك وتعاىل﴿ :يا أَيـُّها الَّ ِذين آمنُوا َال تَـت ِ
َّخ ُذوا
َ َ
َ َ
ِ
ض ُه ْم أ َْولِيَاءُ بَـ ْع ٍ
ض َوَم ْن يَـتَـ َوَّذلُ ْم ِمْن ُك ْم فَِإنَّوُ ِمْنـ ُه ْم إِ َّن اللَّوَ َال يَـ ْه ِدي
َّص َارى أ َْوليَاءَ بَـ ْع ُ
الْيَـ ُه َ
ود َوالن َ
َّ ِ
ِ
ِِ
َّ
ب اللَّوُ َعلَْي ِه ْم قَ ْد
الْ َق ْوَم الظَّالم َ
ين َآمنُوا َال تَـتَـ َول ْوا قَـ ْوًما َغض َ
ٌن﴾ [ادلائدة﴿ .]51 :يَا أَيـُّ َها الذ َ
يئِسوا ِمن ْاآل ِخرةِ َكما يئِس الْ ُكف ِ
َصح ِ
اب الْ ُقبُوِر﴾ [ادلمتحنة.]13 :
َّار م ْن أ ْ َ
ُ
َ ُ َ َ َ َ َ
عرب عن الوالء
ادلفسر ّ
بعد ّ
التأمل يف تفسًن الزحيلي حول الوالء مع أىل الكتاب ،نرى بأ ّن ّ
مهمة .قال الزحيلي بأ ّن أىل الكتاب ىم أعداء اإلسالم ،والتتّخذوىم أنصاراً وحلفاء
بأمور ّ
على أىل اإلؽلان با﵁ ورسولو(صلى ا﵁ وعليو وسلم) ،وىذه نقطة ظريفة قد أشار إليها صاحب
التفسًن ادلنًن ،بقولو على أىل اإلؽلان .وىذا من ادلهم بأنو الغلوز أي مناصرة وحتالف مع أي
عرب الزحيلي عن ادلواالة ادلمنوعة بأن تكون يف أمور الدين وقضاياه
حزب لضرر ادلسلمٌن .و ّ
الكربى األساسية ،والمانع من وجود ارتباطات وعالقات دلصاحل ومنافع دنيوية تقتضيها الضرورة
(ادلرجع نفسو ،ج ،6ص .)227واستند الزحيلي يف ىذا إىل قول ابن جرير الطربي يف قول ا﵁
توالىم ونصرىم على
﴿وَم ْن يَـتَـ َوَّذلُ ْم ِمْن ُك ْم فَِإنَّوُ ِمْنـ ُه ْم﴾ [ادلائدة ،]51 :فإ ّن من ّ
تبارك وتعاىلَ :
متول أحداً إال وىو بو وبدينو وما ىو عليو
اليتوىل ّ
ادلؤمنٌن ،فهو من أىل دينهم وملتهم ،فإنّو ّ
راض(انظر :التفسًن ادلنًن ،ج ،6ص ،223وص ،228وص . )255وأما قال الزحيلي يف
تفسًن اآلية﴿ :يا أَيـُّها الَّ ِذين آمنُوا َال تَـت ِ
َّخ ُذوا بِطَانَةً ِم ْن ُدونِ ُك ْم [ ﴾..آل عمران ،]119 :بأ ّن
َ َ
َ َ
َّ ِ
ين َملْ يُقاتِلُوُك ْم ِيف الدي ِن،
ىذا النَّهي َهني مطلق ّ
وتوضحو آيتا ادلمتحنة﴿ :ال يـَْنها ُك ُم اللَّوُ َع ِن الذ َ
ِ ِ
ِِ
وى ْم َوتُـ ْق ِسطُوا إِلَْي ِه ْم ،إِ َّن اللَّوَ ُِػل ُّ
ب الْ ُم ْقسط َ
َوَملْ ُؼلْ ِر ُجوُك ْم م ْن ديا ِرُك ْم ،أَ ْن تَـبَـُّر ُ
ٌن .إَِّظلا يَـْنها ُك ُم اللَّوُ
َّ ِ
ِ ِ
ظاى ُروا َعلى إِ ْخر ِاج ُك ْم أَ ْن تَـ َولَّْوُى ْمَ ،وَم ْن
ين قاتَـلُوُك ْم ِيف الدي ِن َوأ ْ
َخَر ُجوُك ْم م ْن ديا ِرُك ْمَ ،و َ
َع ِن الذ َ
ك ُى ُم الظَّالِ ُمو َن﴾ [ادلمتحنة ،]9 - 8 :وقال« :فإذا اطمأن احلاكم أو اإلمام
يَـتَـ َوَّذلُ ْم فَأُولئِ َ
ادلسلم إىل موادة غًن ادلسلمٌن ،ووثق هبم ،جاز التعاون معهم ،كما حدث من عون اليهود
للمسلمٌن يف فتوح األندلس ،وكما وقع من القب  ،إذ عاونوا ادلسلمٌن يف فتح مصر .وجاز
توظيفهم يف أعمال الدولة اإلسالمية ،فقد جعل عمر بن اخلطاب رضي اللّو عنو رجال دواوينو
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من الروم ،وتابعو اخللفاء من بعده على ىذا النهج ،وأناط العباسيون أعمال الدولة باليهود
والنصارى ،وكان كثًن من سفراء الدولة العثمانية من النصارى» (الزحيلي ،التفسًن ادلنًن ،ج،4
فسر الوالء ادلمنوع يف أمور الدين فق  ،اليف األمور الدنيوية.
ص . )56كأنّو ّ
ولتقوية ما أشار إليو الزحيلي ،نشاىد بعد ما اشت ّدت احلياة على ادلؤمنٌن ،أمرىم رسول ا﵁
(صلى ا﵁ وعليو وسلم) ليهاجروا إىل احلبشة ،وقال (صلى ا﵁ وعليو وسلم)« :لو خرجتم إىل
أرض احلبشة ،فإ ّن هبا ملكاً ال يُظلم عنده أحد » (ابن كثًن  ،البداية والنهاية ، ،ج ،3ص.85
وانظر :تاريخ اإلسالم لإلمام الذىيب ،ج ،1ص  . )84وقد أحسن النجاشي  -ملك احلبشة-
يف معاملتو مع ادلؤمنٌن يف م ّدة إقامتهم يف احلبشة .وىذا نوع من التناصر والتعاون يف ىذه
الفرتة .وكذا بعد دخول رسول ا﵁ (صلى ا﵁ وعليو وسلم) ادلدينة ،مل غلرب أحداً لدخول
اإلسالم ،وعمل على عقد معاىدات مع النصارى واليهود الحرتام حقوقهم ،وإ ّن بينهم النصر
على من حارب أىل ىذه ادلعاىدات ،يعين ىم متح ّدون معاً على أعدائهم (انظر :البداية
والنهاية ،ج ،3ص ،276دستور ادلدينة ،ادلعاىدة مع اليهود) .
ظل الوالء كانت قائماً بٌن ادلسلمٌن واليهود إىل السنة اخلامسة للهجرة .وقد أشار ابن كثًن
وقد ّ
فلما أصبحوا نزلوا على حكم رسول ا﵁ (صلى ا﵁ وعليو وسلم) ،
إىل واقعة بين قريظةّ « :
فتواثبت األوس فقالوا :يا رسول ا﵁ (صلى ا﵁ وعليو وسلم) ّإهنم كانوا موالينا دون اخلزرج ،وقد
فعلت يف إخواننا باألمس ما علمت ،يعنون عفوه عن بين قينقاع ،حٌن سأذلم فيهم عبدا﵁ بن
أىب» (ابن كثًن ،البداية والنهاية ،ج ،4ص . )139وىذه الواقعة التارؼلية تطابق مع ما ذُكر يف
َّ ِ
ِ
َّص َارى أ َْولِيَاءَ [ ﴾...ادلائدة:
ين َآمنُوا َال تَـتَّخ ُذوا الْيَـ ُه َ
ود َوالن َ
أسباب نزول ىذه اآلية﴿ :يَا أَيـُّ َها الذ َ
 ،]51بأ ّن عبادة بن الصامت من اخلزرج وعبدا﵁ بن أيب كان ذلما الوالء مع بعض اليهود.
وقد يكون واضحاً دؽلومة ىذا الوالء بٌن ادلسلمٌن واليهود حَّت خان أىل الكتاب يف
معاعداّتم ،ونقضوا العهد الذي كان بينهم وبٌن رسول ا﵁ (صلى ا﵁ وعليو وسلم).
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ومن عداء النصارى للمؤمنٌن ،غزوة مؤتة ،أو سرية مؤتة اليت حارب فيها ادلؤمنون الروم
وأنصارىم من العرب يف السنة الثامنة من اذلجرة .وكذا من عداوّتم للمؤمنٌن ،قتل فروة بن
الردة وادلوت ،فاختار ادلوت،
وخًنوه بٌن ّ
عمرو اجلذامي بعد معركة مؤتة بعد اعتناقو اإلسالمّ ،
فضربوا عنقو (ابن ىشام  ،السًنة النبوية ،ج ،5ص . )291وأيضاً قتل صغاطر األسقف ،دلا
ّ
حَّت قتلوه (الطربي ،تاريخ األمم
حق ،فضربوه ّ
شهد بأ ّن الرسول (صلى ا﵁ وعليو وسلم) ّ
وادللوك ،ج ،2ص .131وانظر :البداية والنهاية ،ج  ،4ص . )344كما نرى بعد حسن معاملة
رسول ا﵁ (صلى ا﵁ وعليو وسلم) مع النصارى ،حسدوه وتعاونوا مع أعداء اإلسالم ليقاتلوا
ادلسلمٌن .وكذلك اليهود بعد معاىدة الرسول (صلى ا﵁ وعليو وسلم) معهم ،كانوا األعداء
األل ّداء لرسول ا﵁ (صلى ا﵁ وعليو وسلم) وعلى ادلسلمٌن .أولئك الذين علّوا بقتل الرسول
بالسم ،وما فعلتو زينب بنت احلارث بعد خيرب (ابن كثًن ،البداية
(صلى ا﵁ وعليو وسلم)
ّ
والنهاية ،ج ،4ص ، )24وأرادوا قتلو (صلى ا﵁ وعليو وسلم) بإلقاء حجر على رأسو (صلى
ا﵁ وعليو وسلم)  ،ما فعلو يهود بين النضًن (ابن ىشام ،السًنة النبوية ،ج ،3ص .)141وكذا
حرب بين قينقاع يف اثنتٌن من اذلجرة ،وكذا حرب بين النضًن يف الرابعة من اذلجرة .وحرب بين
قريظة يف السنة اخلامسة من اذلجرة .ونرى بأ ّن سبب حترمي اختاذىم أقرباء ،وأولياء وبطانة ،كان
بسبب خيانتهم ونقض عهودىم .ويبدو بأن الفرق األساسي بٌن الزحيلي وما مضت من
تعاريف العلماء ،ينشئ باعتبار ىل األصل يف عالقة ادلسلمٌن مع غًنىم الصلح ،أو احلرب؟
فقد أخذ الزحيلي بأن األصل ىو الصلح ما دام ادلسلمون اطمأنوا منهم ،ووثقوا هبم .ولكن إذا
غدروا أو خانوا فقد حترم العالقة معهم ،والغلوز معاونتهم .ولكن التعاريف السالفة مل تشر إىل
أبدا .وىم جعلوا األصل يف ادلواالة مع غًن ادلسلمٌن عدم ا﵀بة ،وعدم التعاون.
ىذه احلاالت ً
 1....الوالء بين غير المسلمين
والوالء ادلذموم الذي َعبّـَر
الكتاب أنفسهم ،وكذلك
وألجل صدمة الدين.

عنو القرآن الكرمي ،الوالء بٌن الكافرين بعضهم بعضاً ،وبٌن أىل
بينهم والكفار ،وادلنافقٌن ،وادلشركٌن يف مواجهة احلق ،وادلؤمنٌن،
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يتوىل بعضهم بعضاً .ذكر الزحيلي يف اآليات ذات الصلة
أشار ا﵁ تبارك وتعاىل بأ ّن الكافرين ّ
بادلوضوع ضلو قولو تعاىلِ َّ :
ض إَِّال تَـ ْف َعلُوهُ تَ ُك ْن فِْتـنَةٌ ِيف ْاأل َْر ِ
ض ُه ْم أ َْولِيَاءُ بَـ ْع ٍ
ض
ين َك َف ُروا بَـ ْع ُ
َ
﴿والذ َ
ِ
ض ،واللَّو وِ ُّ ِ
ِِ
وفَس ٌ ِ
ٌن﴾
ٌن بَـ ْع ُ
يل الْ ُمتَّق َ
و﴿وإِ َّن الظَّالم َ
ض ُه ْم أ َْولياءُ بَـ ْع ٍ َ ُ َ
اد َكبًنٌ﴾ [األنفالَ ،]73 :
َ َ

[اجلاثية ،]19 :وباالستناد إىل التاريخ من حياة رسول ا﵁ (صلى ا﵁ وعليو وسلم) ،إىل عصرنا
ىذا ،أن الكفار يف مجلتهم فريق واحد جتاه ادلسلمٌن ،يوايل بعضهم بعضاً يف النصرة والتعاون
على قتال ادلسلمٌن ،وإن تعددت مللهم ،وذكر يف تفسًن اآلية وإن مل تفعلوا ما شرع لكم من
مواالة ادلسلمٌن وتناصرىم جتاه والية الكفار بعضهم لبعض ،وجتنب مواالة ادلشركٌن وعدم
االختالط هبم ،حتصل فتنة عظيمة يف األرض ،وىي ضعف اإلؽلان وقوة الكفر ،وىو سفك
الدماء ،فتعم الفتنة ،وىي التباس األمر ،واختالط ادلؤمنٌن بالكافرين ،فيقع بٌن الناس فساد زائد
يف الدين والدنيا (نظر :التفسًن ادلنًن ،ج ،14ص ،84وص . )85وجعل ىذا النوع من ادلواالة
الَّت تنعقد إلضرار ادلسلمٌن ،واغلاد الفساد ،والفتنة يف اجملتمع اإلنساين ،من الوالء ادلذموم الذي
ذكره ا﵁ تعاىل يف القرآن الكرمي.
َّ ِ
ين َآمنُوا َال
ومن أمثلة الوالء بٌن أىل الكتاب جتاه ادلسلمٌن قولو تبارك وتعاىل﴿ :يَا أَيـُّ َها الذ َ
ِ
ِ
ض ُه ْم أ َْولِيَاءُ بَـ ْع ٍ
ض َوَم ْن يَـتَـ َوَّذلُ ْم ِمْن ُك ْم فَِإنَّوُ ِمْنـ ُه ْم إِ َّن اللَّوَ َال
َّص َارى أ َْوليَاءَ بَـ ْع ُ
تَـتَّخ ُذوا الْيَـ ُه َ
ود َوالن َ
ِ
ِِ
فسر الزحيلي ىذه اآليات بأ ّن اليهود بعضهم أنصار
يَـ ْهدي الْ َق ْوَم الظَّالم َ
ٌن﴾ [ادلائدةّ .]51 :
بعض ،والنصارى بعضهم أنصار بعض ،وقد نقض اليهود عهودىم ،والكل متفق على معاداتكم
وبغضكم» (ادلرجع نفسو ،ج ،6ص . )225أما إشارة الزحيلي بأ ّن اليهود بعضهم أنصار
بعض ،والنصارى بعضهم أنصار بعض فيو نظر ،إذ ؽلكن اليهود تولّوا النصارى ،والنصارى
كذلك تناصروا اليهود .وعسى أن تكون ىذه اآلية مبثابة معجزة تشًن إىل زمننا ىذا ،يف معاونة
النصارى لليهود الحتالذلم البالد اإلسالمية ضلو فلسطٌن ،أو مناصرّتم لليهود للفساد يف
األرض ،وإن كانوا يف ادلاضي أعداء ألِدَّاء ،يقتل بعضهم بعضاً.
وجتدر اإلشارة إىل اىتمام القرآن الكرمي بنوع آخر من الوالء بٌن غًن ادلسلمٌن ،وىو الوالء بٌن
ادلنافقٌن والكافرين .وىذا كان ،ويكون من صفات ادلنافقٌن الذين يتولّون غًن ادلؤمنٌن ذلدم ،أو
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تضعيف اإلسالم وادلسلمٌن .ولقد وعد ا﵁ ادلنافقٌن بعذاب أليم بسبب اختاذىم الكافرين
ِ
َن َذلم ع َذابا أَلِ َّ ِ
ِ
أولياء .قال ا﵁ تبارك وتعاىل﴿ :بش ِر الْمنَافِ ِق َ ِ
ين
َ
ٌن بأ َّ ُ ْ َ ً ً
ُ
ين يـَتَّخ ُذو َن الْ َكاف ِر َ
يما .الذ َ
ِ ِ
ِ
ون الْم ْؤِمنٌِن أَيـبتَـغُو َن ِعْن َدىم الْعَِّزَة فَِإ َّن الْعَِّزَة لِلَّ ِو َِ
مج ًيعا﴾ [النساء.]138-139 :
أ َْوليَاءَ م ْن ُد ُ َ َْ
ُُ
بشر ،أي أنذر يا زلمد ادلنافقٌن من ىؤالء وغًنىم الذين كانوا ؽليلون إىل الكفرة
قال الزحيليّ « :
ويوالوهنم بالعذاب ادلؤمل الذي ال يعرف قدره يف نار جهنم .ومن صفاّتم أهنم كانوا يتّخذون
الكافرين أولياء وأنصاراً وأعواناً ،ويتجاوزون والية ادلؤمنٌن ويرتكوهنا ،ظناً منهم أن الغلبة ستكون
للكافرين ،ومل يدروا أن العاقبة للمتقٌن؛ ألن اللّو معهم .وادلراد أن العزة تكون يف النهاية ألولياء
اللّو الذين كتب ذلم العز والغلبة على اليهود وغًنىم ،وقالِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ :
ٌن﴾
﴿وللَّو الْعَّزةُ َولَر ُسولو َول ْل ُم ْؤمن َ
ّ
َ
ِ
أيب كان يواليهم»
[ادلنافقون .]8 :قال ابن عباس :يَـْبتَـغُو َن عْن َد ُى ُم يريد بين قينقاع ،فإن ابن ّ
(الزحيلي ،التفسًن ادلنًن ،ج ،5ص . )324ذىب الزحيلي بأ ّن تولية الكافرين اليت تشمل اليهود
وغًنىم ،وترك مواالة ادلؤمنٌن يكون من صفات ادلنافقٌن .وىذا إشارة مجيلة ،وفيها نقطتان:
األوىل :بأ ّن الكافرين ادلذكورين يف اآلية ،وإن دلّت بعض ادلرويات من الصحابة ضلو عبد ا﵁ بن
عباس(رضي ا﵁ عنهما) على اليهود ،يشمل مجيع الذين يطلق عليهم لفظ الكافر .والثانية:
وىي نقطة مهمة ج ّداً بأنّو الغلوز ترك والية ادلؤمنٌن والتحالف مع أعدائهم بسبب ىذا اللفظ:
ِ ِِ
َّخ ُذو َن الْ َكافِ ِر ِ ِ
﴿الَّ ِذين يـت ِ
ٌن﴾ [النساء.]139 :إال يف حالة واحدة،
ين أ َْوليَاءَ م ْن ُدون الْ ُم ْؤمن َ
َ َ
َ
وىي؛ إذا كان ادلؤمنون يف دار حرب ومل يكونوا حتت راية القيادة اإلسالمية.
ومل يكتفوا ادلنافقٌن مبواالة الكفار وادلشركٌن فق  ،بل تناصروا أىل الكتاب كذلك على
ادلسلمٌن .وىم تولّوا أىل الكتاب الذين كانوا يف حالة احلرب مع رسول ا﵁ (صلى ا﵁ وعليو
وسلم) ،وجعل ا﵁ تبارك وتعاىل ىذا من خصائص ادلنافقٌن الذين ال يؤمنون با﵁ واليوم اآلخر.
ِ
قال ا﵁ تبارك وتعاىل يف شأهنم﴿ :أَ َملْ تَـر إِ َىل الَّ ِذ َّ
ب اللَّوُ َعلَْي ِه ْم َما ُى ْم ِمْن ُك ْم
ين تَـ َول ْوا قَـ ْوًما َغض َ
َ
َ
وَال ِمْنـهم وَْػللِ ُفو َن َعلَى الْ َك ِذ ِ
َّه ْم َساءَ َما َكانُوا
َع َّد اللَّوُ َذلُ ْم َع َذابًا َش ِد ً
ب َوُى ْم يَـ ْعلَ ُمو َن ،أ َ
يدا إِنـ ُ
َ ُْ َ
يَـ ْع َملُو َن﴾ [اجملادلة .]15-14 :وشلّا قالو الزحيلي يف حال ادلنافقٌن يف اآلية ادلذكورة« :أي
أخربين عن حال ىؤالء ادلنافقٌن الذين تولوا اليهود ومالئوىم 2يف الباطن ،ونقلوا إليهم أسرار
 2كان اخلطأ اإلمالئي يف النسخة والصحيح َمالَؤوىم.
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ادلؤمنٌن ،فموقفهم يستدعي التعجب ،لذا سخ اللّو عليهم ،وىم يف الواقع ،ال مع ادلؤمنٌن وال
مع اليهود ،أي ليسوا يف احلقيقة منكم أيها ادلؤمنون ،وال من الذين يوالوهنم ،وىم اليهود»
(الزحيلي ،التفسًن ادلنًن ،ج ،28ص . )52وشلّا أشار إليو الزحيلي ،أ ّن اآلية تتحدَّث عن
ادلنافقٌن الذين تولّوا اليهود الذين كانوا يف حرب وعداء مع رسول ا﵁ (صلى ا﵁ وعليو وسلم)
وادلؤمنٌن .وذىب ادلنافقون إىل ما هناىم ا﵁ تعاىل عنو ،من ّاختاذ األعداء أولياء .كما هنى ا﵁
َّ ِ
ِ
َّ
ب اللَّوُ َعلَْي ِه ْم﴾
ين َآمنُوا َال تَـتَـ َول ْوا قَـ ْوًما َغض َ
ادلؤمنٌن عن ذلك يف سورة ادلمتحنة﴿:يَا أَيـُّ َها الذ َ
أي صورة من
[ادلمتحنة .]13 :وإذا ّ
توىل وتناصر قوم من ادلؤمنٌن قوماً من غًن ادلسلمٌن يف ّ
حرم ا﵁ من
ُ
صور التناصر؛ االقتصادية ،أو االجتماعية ،أو العسكرية وضلوىا ،فقد فعلوا ما ّ
الوالء ا﵀ظور على ادلؤمنٌن ،وىو مواالة الكفار وادلنافقٌن ،ومناصرّتم.
وجل بأ ّن
وكذلك كانت بٌن اليهود وادلشركٌن مواالة لصدمة ادلسلمٌن ،وإيذائهم .وذكر ا﵁ ّ
عز ّ
احلق كان سبباً الختاذ الكافرين
عدم إؽلاهنم با﵁ ورسولو (صلى ا﵁ وعليو وسلم) وماجاء بو من ّ
ضد ادلسلمٌن .قال ا﵁ تبارك وتعاىل﴿ :تَـرى َكثًِنا ِمْنـ ُهم يَـتَـولَّو َن الَّ ِذين َك َفروا لَبِ
أولياء وأنصار َّ
س
ئ
ْ
ً ْ َْ
َ ُ
َ
َ
ت َذلُم أَنْـ ُفسهم أَ ْن س ِخ َ اللَّوُ َعلَْي ِهم وِيف الْع َذ ِ
اب ُى ْم َخالِ ُدو َنَ ،ولَ ْو َكانُوا يـُ ْؤِمنُو َن بِاللَّ ِو
َْ َ
َما قَد َ
َّم ْ ْ ُ ُ ْ َ
والنَِّيب وما أُنْ ِزَل إِلَي ِو ما َّاختَ ُذوىم أَولِياء ولَ ِك َّن َكثًِنا ِمْنـهم فَ ِ
اس ُقو َن﴾ [ادلائدة .]81-84 :قال
ْ َ
َ ََ
ً ُْ
ُْ َْ َ َ
َّ
﴿ولَ ْو كانُوا يـُ ْؤِمنُو َن بِاللَّ ِو َوالنَِّيب﴾ [ادلائدة ،]81 :على أن من ّاختذ
الزحيلي« :دل قولو تعاىلَ :
كافراً ولياً (ناصراً) فليس مبؤمن إذا اعتقد اعتقاده ،ورضي أفعالو» (ادلرجع نفسو ،ج،6
ص . )281ذكر الزحيلي يف ىذا اجملال ،الدليل على الكفر يف اآلية ،حينما اعتقد ادلؤمن مبا
يعتقده الكافر ،ورضى بأفعالو.
فقد ذم ا﵁ تبارك وتعاىل ىذا النوع من ادلواالة ما دام ينعقد ألجل صدمة الدين ،وإيذاء
ادلسلمٌن ،وإغلاد الفتنة يف األرض ،وفساد كبًن فيها .ولكن إذا انعقد خلدمة اجملتمع البشري،
شلدوحا.
والسلم العادلي ،وحلماية عن البيئة فقد يكون ً
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وقد وصل إلينا خرب وفات ىذا العامل اجلليل الدكتور وىبة الزحيلي (رمحو ا﵁ تعاىل) قبل تسليم
ىذه الدراسة ادلتواضعة للنشر ،نسأل ا﵁ تبارك وتعاىل أن يتغمده بواسع رمحتو وأن يسكنو فسيح
جناتو ،ويتقبل منو جهوده ادلباركة لنصرة اإلسالم وادلسلمٌن يف ميزان حسناتو يوم القيامة ،يف يوم
ال ينفع مال والبنون إال من أتى ا﵁ بقلب سليم.

الخاتمة
توصل إليها ىذه الدراسة:
وأما النتائج اليت ّ
الويل يف أصل اللغة يعين القريب ،إما سببيًا أو نصبيًا ،أو حسيا ،أو معنويا .ويف باب "التفعّل"،
و"التفعيل" من األضداد ،يعين مبعىن البعد ،والقرب.واألصل يف عالقات ادلسلمٌن بغًنىم يف رأي
الزحيلي السلم ،ال احلرب ،وذكر بأن السنة النبوية تؤيد ىذا القول ،واجلهاد ليس طري ًقا لنشر
فسر الزحيلي الوالء إىل "ادلواالة
اإلسالم ،بل لرد اإلعتداء ،ودفع الظلم ،ومحاية ادلستضعفٌن.و ّ
ادلمنوعة ،وادلواالة ادلك ّفرة ،وادلواالة ادلعاشرة .ادلواالة ادلمنوعة :االستنصار هبم والتعاون معهم،
الرضا بكفرىم كفر.
واالستعانة هبم لقرابة أو زلبة ،مع اعتقاد بطالن دينهم .وادلواالة مبعىن ّ
الرضا عن حاذلم ،فليس شلنوعاً
وادلواالة مبعىن ادلعاشرة اجلميلة يف ال ّدنيا حبسب الظاىر ،مع عدم ّ
عامة للمسلمٌن .فإذا
منو .وذكر الزحيلي ،بأ ّن ادلواالة ّإما فيها مصلحة ّ
خاصة ،أو مصلحة ّ
كانت ادلواالة وا﵀الفة دلصلحة ادلسلمٌن فال مانع منها كما فعل النيب (صلى ا﵁ وعليو وسلم)
مع خزاعة عام فتح مكة ،وىم كانوا على شركهم.وأجاز صاحب "التفسًن ادلنًن" العالقة مع غًن
ادلسلمٌن مادام مل يكونوا يف موضع احلرب مع ادلسلمٌن.ومل يفرق الزحيلي يف تفسًن اآليات
ادلتعلقة بادلواالة ،بٌن ادلواالة العقدية اليت جاءت مبعىن التوحيد ،أو غًن العقدية االجتماعية اليت
أتت مبعىن الناصر ،وادلعٌن صراحتًا ،ولكن أشار ضمنيًا يف تفسًن اآليات بأن الويل تأٌب مبعىن
اإللة ،ومبعىن الناصر ،وادليعن.
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المراجع والمصادر
آثار احلرب يف فقو اإلسالمية ،الزحيلي ،وىبة ،دار الفكر ،بًنوت ،ط1418 ،3 :ىـ1998 -م.
البداية والنهاية ،ابن كثًن ،إاماعيل ،دار إحياء الرتاث العريب ،بًنوت ،ط 1427ىـ1988 /م.
تاريخ اإلسالم ووفيات ادلشاىًن واألعالم ،الذىيب ،مشس الدين ،دار الكتاب العريب ،بًنوت ،ط،1 :
1447ه1987/م.
تاريخ األمم وادللوك ،الطربي ،زلمد بن جرير ،دار الكتب العلمية ،بًنوت ،ط1447 ،1 :ىـ1987/م.
زلمد ،اجمللس الوطين للثقافة والفنون
تاج العروس من جواىر القاموسَّ ،
زلمد بن ّ
الزبيدي ،أبوالفيض ّ
واألدب ،الكويت ،ط1422 ،1 :ىـ2441/م.
التفسًن ادلنًن ،الزحيلي ،وىبة بن مصطفى ،دار الفكر ،لبنان ،ط 1418ىـ1998/م.
ّتذيب اللغة ،األزىري ،أبو منصور ،دار إحياء الرتاث العريب ،بًنوت ،ط1422 ،1 :ه2441-م.
اجلمع بٌن الصحيحٌن البخاري ومسلم ،احلميدي ،زلمد بن فتوح ،دار ابن حزم ،بًنوت ،ط
1423ىـ2442/م.
اجلامع ادلسند الصحيح ادلختصر من أمور رسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم وسننو وأيامو ،البخاري ،أبوعبدا﵁
زلمد بن إاماعيل بن إبراىيم بن ادلغًنة ،دار طوق النجاة ،بًنوت ،ط1422 ،1:ىـ2441-م.
السًنة النبوية ،ابن ىشام ،عبد ادللك بن ىشام ،دار اجلليل ،بًنوت ،ط 1411ىـ1991/م.
شرح

رسالة الدالئل يف حكم مواالة
http://www.islamhouse.com/p/314830

أىل

اإلشراك،

شرح

الفوزان،

الصحاح ،اجلوىري ،أبوالنصر ااماعيل بن محاد ،دارالكتب العلمية ،بًنوت ،ط1423 ،1 :ه2442/مـ.
العالقات الدولية يف اإلسالم ،الزحيلي ،وىبة ،دار ادلكاتيب ،لبناًل ،ط  1424ىـ2444-م.
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الفائق يف غريب احلديث واألثر ،الزسلشري ،أبو القاسم زلمود بن عمر اخلوارزمي ،دار الفكر ،لبنان ،ط
1414ىـ1994/م.
القاموس ا﵀ي  ،الفًنوزآبادي ،زلمد بن يعقوب ،اذليئة ادلصرية العامة للكتاب ،نسخة مصورة عن الطبعة
الثالثة للمطبعة األمًنية ،مصر ،ط 1444ىـ1984/م.
كتاب أصول اإلؽلان يف ضوء الكتاب والسنة ،صالح آل شيخ وطلبة من العلماء ،وزارة الشؤون اإلسالمية
واألوقاف والدعوة واإلرشاد ،ادلملكة العربية السعودية ،ط1421 ،1 :ىـ2444/م.
لسان العرب ،ابن منظور ،زلمد بن مكرم األفريقي ادلصري ،دار صادر ،بًنوت ،ط( ،1:د.ت).
معجم ادلقاييس اللغة ،ابن فارس ،أيب احلسٌن أمحد بن فا ِرس بن زَك ِريّا ،دار الفكر ،بًنوت ،ط
1399ىـ1979/م.
من مفاىيم عقيدة السلف الصاحل الوالء والرباء يف اإلسالم ،القحطاين ،زلمد بن سعيد ،دار الطيبة ،مكة
ادلكرمة ،ط1413 ،6 :ىـ1993/م.
ادلواالة وادلعادة يف الشريعة اإلسالمية ،جلعود ،زلماس ،دار اليقٌن للنشر والتوزيع ،الرياض ،ط،1 :
1395ه1985-م.
الوالء والرباء ،الشريف ،حاًب بن عارف بن ناصر ،كلية الدعوة جامعة أم القرى ،مكة ،ادلكتبة الشاملة،
اإلصدار الثالث.
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