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Abstract 

Some schools of thought and jurisprudence in the Islamic world — especially Salafism — 

have embraced the principle of absence of friendship across religions and believe that 

Islamic law is based on this principle. According to them, in interacting with the followers 

of other religions, the principle is to hate them and not to like them. From the point of view 

of these intellectual and jurisprudential traditions, this principle is one of the manifestations 

of strictness towards the followers of other religions and the lack of friendly relations with 

them. In the present study, an attempt has been made to examine this issue from a Quranic 

perspective. It is concluded that what is found in the texts of the Quran is an unfriendly and 

hateful interaction with “the enemies of the Muslim Ummah and human beings” and not 

with all the people who disagree with the Muslims on their thought, religion and belief. In 

addition, what can be seen in the Quranic texts is the emphasis on preserving identity by 

distinguishing oneself from followers of other religions, not hatred towards them. 
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  الملخص
تـــذهب بعـــض التيـــارات الفكريـّــة والفقهيّـــة يف العـــامل اإلسالميــــ خاّصـــة الســـلفّية إىل 
اإلميان مببدأ الكراهية بـني األديـان، بوصـفه مـن وجهـة نظـرهم األسـاس الـذي تقـوم 

يف التعامـــل مـــع اآلخـــر الـــديين هـــو عليـــه الشـــريعة اإلســـالمّية، مـــّدعني أّن األصـــل 
إضمار الكراهية له بوصفها مظهـراً مـن مظـاهر الغلظـة والشـّدة ونفـي املـواالة. وقـد 
حاول هذا البحث أن يدرس هـذه القضـّية مـن زاويـة قرآنيّـة، ليتوّصـل إىل أّن فكـرة 
ــــة املســــلمة  ــــدين علــــى األّم ــــنّص القــــرآين إال جتــــاه املعت الكراهيــــة ال وجــــود هلــــا يف ال

إلنســــان، ال مطلــــق املختلــــف معهــــم يف الــــرأي والعقيــــدة والــــدين واملــــذهب، وأّن وا
  النّص القرآين يرّكز على مبدأ املفاصلة حلفظ اهلويّة، وليس على مبدأ الكراهية.
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  المقّدمة .1
العالقـــات بـــني األديـــان مـــن منظـــوٍر إســـالمي، أّن القاعـــدة يف يعـــين مبـــدأ الكراهيـــة والشـــّدة يف 

التعامل مـع غـري املسـلم ـ إال مـا خـرج بالـدليل ـ هـي الشـّدة واحلـّدة والغلظـة وعـدم املـوّدة أو لـني 
القلــوب، فاألصــل يف التعامــل مــع مطلــق غــري املســلم (الفــرد أو اجلماعــة) ـ سياســياً واجتماعّيــاً 

والسـلوك الفـّظ، والعبـوس، وحـّدة املواقـف، وقطـع الصـلة، وعنــف  و.. ـ هـو مواجهتـه بالشـّدة،
اللغة وأدبّيات التعبري، وغري ذلك، ومن مثّ فال معىن للحديث عن تـأليف قلـوب املسـلمني جتـاه 
  غريهم أو العكس، وذا تصبح قاعدة تأليف القلوب وتقارا منعدمة من أساسها وجذورها.

للمـــذهب الســـلفي الـــذي انتصـــر هلـــذه الفكـــرة وطّبقهـــا ويشـــتهر هـــذا االجتـــاه اليـــوم بنســـبته 
ومارسها ودعا إليها، لكّن العديد من الباحثني يعتـرب أّن هـذه الفكـرة ليسـت ذات هويّـة سـلفّية 
بــاملعىن املــذهيب للكلمــة، بــل هــي ذات هويّــة دينّيــة عاّمــة تــؤمن ــا خمتلــف الطوائــف واملــذاهب 

  اإلسالمّية، خاّصة يف أوساط أهل السّنة.
وترجـع هـذه الفكـرة بالتحليـل والتأّمـل ـ بـل وكمـا يظهـر مـن الـذين حبثوهـا ـ إىل فكـرة أكثـر 
عمقــاً، وهــي فكــرة الــوالء والــرباء أو التــوّيل والتــربّي، إذ ينتصــر الكثــري مــن فقهــاء املســلمني هلــذه 
 الفكــرة خاّصــة الســلفّية اليــوم، ويعتــربون أّن الــدين لــه وجهــان ال ينفصــالن عــن بعضــهما، ومهــا
  وجهان لعملة واحدة: الوالء والرباء، وأّن الوالء من دون الرباء ال معىن له، والعكس صحيح.

ولـــو أردنـــا النظـــر يف املســـتند الـــذي تُبـــىن عليـــه فكـــرة القطيعـــة والشـــّدة والـــرباءة يف العالقـــات 
األديانية من منظور إسالمي، سنجد مستندات مـن الكتـاب والسـّنة وأمثاهلمـا، وسـوف نعـرض 

  األدلّة بإجياز، مث نتوّقف عندها ونتأّمل.أهّم 
ومــن أبــرز الكتــب الــيت صــّنفت مــؤّخراً يف هــذا الصــدد متثــل وجهــة النظــر الســلفّية واشــتهرت 

إىل جانـب األعمـال  القحطـاين،حملّمـد بـن سـعيد ، الوالء والرباء يف اإلسالماشتهاراً كبرياً كتاب 
   كتب ابن تيمية وابن قيم اجلوزيّة وغريهم.املتفرّقة الكثرية اليت بُثت حول هذا املوضوع يف

التحليلـــی القـــائم علـــى القـــراءة التفســـرييّة للنصـــوص  -  ســـنعتمد هنـــا علـــى املـــنهج الوصـــفی
  اعتماداً على اللغة والسياق التارخيي، وسنحاول اجلواب عن األسئلة اآلتية:

  ما هو األصل يف العالقة مع اآلخر الديين من منظار القرآن الکرمي؟) أ



 323   )و آخرين السيد أبو احلسن نّواب( ... ثنائّية املوّدة والكراهية يف العالقات بني األديان

ــــدي وغــــريه يف طريقــــة التفاعــــل العــــاطفي ) ب ــــني اآلخــــر الــــديين املعت ــــز اإلســــالم ب هــــل ميّي
  والسلوكي معه أو ال؟

 إذا كان اإلسالم ميّيز، فكيف؟ وما هو املعيار؟ )ج

  
  القسم التحليلي .2

الدالّـة أهّم األدلّة اليت يستند إليها القائلون بأصل الرباءة ونفي املـوّدة هنـا هـو النصـوص القرآنيـة 
  مباشرة على هذا املوضوع، وأبرزها ميكن جعله ضمن جمموعات، هي:

  
  نصوص البراءة والتبّري، عرض االستدالل ووقفات تأّملّية 1.2

  وهذه النصوص هي:
أُوِيل قـُـْرَىب ِمـْن َما َكاَن لِلنِيب َوالِذيَن َآَمُنوا أَْن َيْستَـْغِفُروا لِْلُمْشرِِكَني َوَلْو َكـانُوا ﴿ـ قوله تعاىل: 1

َ َهلُْم أَنـُهْم َأْصَحاُب اجلَِْحيِم َوَما َكاَن اْسِتْغَفاُر إِبـْرَاِهيَم ِألَبِيِه ِإال َعـْن َمْوِعـ َدٍة َوَعـَدَها بـَْعِد َما تـَبَـني
َ لَُه أَنُه َعُدو لِلِه تـَبَـرأَ ِمْنُه ِإن إِبـْرَاِهيَم َألَ  ا تـَبَـنياُه فـََلماٌه َحِليمٌ إِي114ـ  113(التوبة/ ﴾و.(  

َـا ُهـَو إِلَـٌه ..﴿قوله سبحانه:  .2 ِه َآِهلًَة ُأْخَرى ُقْل َال َأْشَهُد ُقْل ِإمنَمَع الل ُكْم لََتْشَهُدوَن أَنأَئِن
  ).54، وهود/78؛ وانظر: األنعام/19(األنعام/ ﴾َواِحٌد َوإِنِين بَرِيٌء ِمما ُتْشرُِكونَ 

َوأََذاٌن ِمـــَن اللـــِه َوَرُســـولِِه ِإَىل النـــاِس يـَـــْوَم اْحلَـــج اْألَْكـــَربِ أَن اللـــَه بَـــرِيٌء ِمـــَن ﴿ل تعـــاىل: قـــا .3
ـُر ُمْعِجـزِي ا ـٌر َلُكـْم َوِإْن تـَـَولْيُتْم فَـاْعَلُموا أَنُكـْم َغيـْ ـرِ اْلُمْشرِِكَني َوَرُسـولُُه فَـِإْن تـُْبـُتْم فـَُهـَو َخيـْ ـِه َوَبشلل 

  ).3(التوبة/ ﴾الِذيَن َكَفُروا بَِعَذاٍب أَلِيمٍ 
َوِإْن َكـذبُوَك فـَُقـْل ِيل َعَملِـي َوَلُكـْم َعَمُلُكـْم أَنـْـُتْم بَرِيئُـوَن ِممـا أَْعَمـُل ﴿قوله تبارك وتعـاىل: . 4

  ).41(يونس/ ﴾َوأَنَا بَرِيٌء ِمما تـَْعَمُلونَ 
 ﴾افْـتَـرَاُه ُقْل ِإِن افْـتَـرَيـُْتُه فـََعَلي ِإْجرَاِمي َوأَنَـا بَـرِيٌء ِممـا ُجتْرُِمـونَ أَْم يـَُقولُوَن ﴿قوله عّز وجّل:  .5
  ).35(هود/
ــــــُدونَ ﴿قولــــــه عــــــّز مــــــن قائــــــل:  .6 ــــــرَاِهيُم ِألَبِيــــــِه َوقـَْوِمــــــِه إِنــــــِين بـَــــــرَاٌء ِممــــــا تـَْعُب  ﴾َوِإْذ قَــــــاَل إِبـْ

  ).26(الزخرف/
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ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِيف إِبـْرَاِهيَم َوالِذيَن َمَعُه ِإْذ قَالُوا لَِقْوِمِهْم إِنـا  َقْد َكاَنْت َلُكمْ ﴿قوله سبحانه:  .7
َنُكُم اْلَعـَداَوُة َواْلبَـ  نَـَنا َوبـَيـْ ْغَضـاُء أَبَـًدا َحـىت بـَُرَآُء ِمْنُكْم َوِمما تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللِه َكَفْرنَا ِبُكْم َوبََدا بـَيـْ

 نَـاتـُْؤِمُنوا بِاللـِه ِمـْن َشـْيٍء رَبـلَـَك َوَمـا أَْملِـُك لَـَك ِمـَن الل قـَْوَل إِبـْرَاِهيَم ِألَبِيِه َألَْسـتَـْغِفَرن ِه َوْحَدُه ِإال 
َنا َوإِلَْيَك اْلَمِصريُ    ).4(املمتحنة/ ﴾َعَلْيَك تـَوَكْلَنا َوإِلَْيَك أَنـَبـْ

  فهذه اموعة من النصوص تؤّكد على مفهومني:
  األّول: التربّي من أعمال غري املسلمني. املفهوم

  املفهوم الثاين: التربّي من غري املسلمني أنفسهم.
وتستنتج هـذه اآليـات مـن هـذين املفهـومني نتـائج مـن نـوع عـدم االسـتغفار هلـم كمـا يظهـر 
من اآلية األوىل بربطها بني مفهوم االسـتغفار ومفهـوم التـربّي، ومـن نـوع بـدو العـداوة والبغضـاء 

املســلمني وغــريهم حــىت يــؤمن الطــرف اآلخــر بــاهللا وحــده، فــرتبط اآليــة األخــرية بــني الــرباءة  بــني
وظهور املعاداة والبغضاء ناهيًة هذه املسرية باإلميان فقط، وهذا يؤّكد أّن األصل يف العالقـة مـع 

هلــا غــري املســلم هــو العــداوة والبغضــاء والــرباءة والكفــر بــه وعــدم االســتغفار لــه، وهــذه بأمجعهــا 
دالالت واضحة يف تأسيس منط من العالقة بني املسلم وغري املسلم، رابطة املوقف كلّـه بعنـوان 
الكفــر وخاصــية الشــرك والكفــر بــاهللا ســبحانه ال غــري، فــال فــرق فيهــا بــني معاهــد وحمــارب وغــري 

  ).150ـ  145ق: 1413انظر: القحطاين، (ذلك 
  التوّقف قليًال معها بعض الوقفات، وهي:ولكي ندرس هذه النصوص القرآنية، يلزمنا 

  في التحليل اللغوي لمفهوم البراءة 1.1.2
الرباءة تعين يف اللغة االنقطاع وخلوص الشـيء مـن الشـيء ومفارقتـه والتباعـد عنـه مـن األّول أو 
بعــد االتصــاف بــه. ومنــه الــرباءة مــن املــرض، أي املعافــاة والســالمة وابتعــاد املــرض عنــه وختّلصــه 

منه الرباءة من العيب والنقص، مبعىن السالمة منهما. وكذلك عنـدما يقولـون: الـرباءة مـن منه. و 
الدين والضمان، فهو يعين أّن الذّمة والعهدة خالية منهما. ومن هذا املعىن االسـترباء مـن البـول 

ارقـة. ومـن واحلمل وغري ذلك مما تعّرض له الفقهاء، فإنّـه مبعـىن اخللـّو منهـا واخلـالص واملف واملينّ 
هنـــا يـــأيت معـــىن طـــالق املبـــارأة، أي يفـــارق كـــّل طـــرف اآلخـــر، وهلـــذا اشـــرتطوا فيـــه املفارقـــة مـــن 
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الطرفني وترك كّل واحد منهما اآلخر وكراهته له، ويقال: تربّأ الرجـل مـن الرجـل، أي تباعـد منـه 
: ق1404الراغـــب اإلصـــفهاين، نظـــر: عليـــه (أوانقطعـــت الصـــلة بينهمـــا، ومل يعـــرتف لـــه حبـــّق 

  ).246، 1/236م: 1991ابن فارس، ؛ و 271، 15/269م: 2001األزهري، و  ؛121
وذا نستنتج أّن الـرباءة نـوع مـن الفصـل بـني شـيئني وحـدوث الالاتصـال بينهمـا سـواء بعـد 
اتصال أم من دونه، فعندما أقول لك: تربأ من عمرو، فهذا يعين ضـرورة أن يكـون هنـاك فصـل 

ــا جهــة هــذا ال ــات، فقــد تقــع بينــك وبينــه، أّم فصــل فالبــد فيهــا مــن مالحظــة املناســبات واحليثّي
مبعىن عدم التكّلم معه وترك حمادثته وصلته مطلقاً، وقد تكون اجلهة مبعـىن إعـالن أنّـك ال صـلة 
بينك وبينه، وقد تكون نوع من الفصل كالفصل بينك وبينه يف الفكـر أو الـدين أو غـري ذلـك، 

ـــ نظـــر: ه، وهـــذا مـــا يلتقـــي مـــع مـــا أفـــاده اإلمـــام اخلـــامنئي (أمبعـــىن عـــدم االنتمـــاء لفكـــره أو دين
  ).178ـ  167ش: 1396و ؛ 100ـ  99ش: 1396اخلامنئي، 

أضـــف إىل هـــذا كّلـــه أّن النصـــوص القرآنيـــة الـــيت مـــّرت معنـــا آنفـــاً بعضـــها يفيـــد التـــربّي مـــن 
يف )، وهــذه النصــوص ال يُفــرتض إقحامهــا 6ـ  5ـ  4ـ  2العمـل نفســه، مثــل اآليــات رقــم: (

موضــوع حبثنـــا؛ ألّن القطيعــة بيننـــا وبــني العمـــل اإلجرامــي أو الشـــركي أو الفاســد أو غـــري ذلـــك 
أقصــى مــا تعنيــه تــرك هــذا العمــل مــن قبلنــا ورفضــه ومواجهتــه عــرب األمــر بــاملعروف والنهــي عــن 
املنكــر، بــل القــدر املتــيّقن منــه القطيعــة واالنفصــال بيننــا وبــني هــذا العمــل، وهــذا ال عالقــة لــه 

  سبتنا لصاحب هذا العمل يف غري عمله هذا.بن

  بين التبّري وأشكال اإلعالن واإلبراز 2.1.2
اتضح يف الوقفـة األوىل عنـد حتليـل املعـىن اللغـوي أّن التـربّي يعـين االنقطـاع والفصـل، لكـّن هـذا 
املفهــوم يف نفســـه وبصـــرف النظـــر عــن القـــرائن احلافّـــة بالنصـــوص القرآنيّــة هنـــا ال يعطـــي إعـــالن 

الـرباءة شـيء وإظهـار الـرباءة وإعالـا شـيء آخـر، فأنـت تتـربّى مـن ربّي على حنـٍو مطلـق؛ إذ الت
زيد وتقطع صلتك به وتتخّلص منه وتتباعد عنه، فيصدق الرباءة، أو تفعـل ذلـك مـع بغـض لـه 
مــن حيــث فعلــه املنكــر فيحصــل ذلــك أي الــرباءة، لكــن لــيس مــن الضــروري لصــدق الــرباءة أن 

ـــ ـــه بقـــوٍل أو لســـانٍ تعلـــن ذلـــك أمـــام الن أو بســـلوك معـــني جتاهـــه   خـــاصّ  اس لزومـــاً، أو تعـــّرب عن
؛ ألّن التوّيل والتربّي مها يف األصل من أفعال القلوب إذا فّسـرنامها باحلـّب كالغلظة والشّدة معه
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والـبغض، وهلـذا ال يقـول أحـد بضـرورة أن نعلـن بغضـنا ـ بنـاًء علـى تفسـري الـرباءة بـالبغض ـ كـّل 
رعــون وهامــان وقــارون وغــريهم مــن القائمــة الطويلــة كــّل واحــٍد بالتفصــيل وبامســه، يــوم لنمــرود وف

فاألّمة ال تعـيش الـرباءة مـن هـؤالء مبعـىن اإلبـراز، بـل تعيشـها مبعـىن الـبغض املسـتكّن الكـامن يف 
الــنفس علــى مــا فعلــوا، أو فقــل الــبغض اإلمجــايل مقابــل الــبغض التفصــيلي، أو الــبغض العنــواين 

 لشخصي.مقابل البغض ا

إّن مفهــوم التـربّي ال يُعطــي علـى أبعــد تقـدير غــري االنقطـاع، وال يســاوي مفهــوم  والنتيجـة:
  الغلظة والشّدة والعنف واإلذالل وغري ذلك.

  في قّصة إبراهيم وأبيه 3.1.2
إّن االســتناد لآليـــة األوىل هنـــا ولقّصـــة عالقـــة إبـــراهيم بأبيــه واســـتغفاره لـــه، تفـــرض علينـــا مراقبـــة 

  مواضعها يف القرآن الكرمي، وميكننا طرح تصّورين هنا يف تفسري القّصة: القّصة يف
التصّور األّول: أن نفّكك بني قضّية االستغفار وقضّية الرباءة بشكٍل من األشـكال، ولنبـدأ 
من الوعد الذي قّدمه إبراهيم ألبيـه، حيـث خيربنـا القـرآن أنّـه جـاء عقـب معرفتـه بكونـه مشـركاً، 

ُكْر ِيف اْلِكَتاِب إِبـْرَاِهيَم إِنُه َكاَن ِصديًقا نَِبيا ِإْذ قَاَل ِألَبِيِه يَا أََبِت ِملَ تـَْعُبُد َمـا َال ذْ َوا﴿قال تعاىل: 
ــَن اْلِعْلــِم َمــا ملَْ يَْأتِــَك فَــاتبِ  ْعِين َيْســَمُع َوَال يـُْبِصــُر َوَال يـُْغــِين َعْنــَك َشــْيًئا يَــا أَبَــِت ِإين قَــْد َجــاَءِين ِم

ـــْيطَاَن َكـــاَن لِلـــرْمحَِن َعِصـــيا يَـــا أَبَـــِت ِإين أَْهـــ الش ـــْيطَاَن ِإن ا يَـــا أَبَـــِت َال تـَْعُبـــِد الشِدَك ِصـــرَاطًا َســـوِي
ـــْيطَاِن َولِيـــا قَـــاَل أَرَاِغـــٌب أَنْـــَت َعـــْن َآِهلـَــِيت يَـــا  ْمحَِن فـََتُكـــوَن لِلشـــَك َعـــَذاٌب ِمـــَن الـــر َأَخـــاُف أَْن َميَس

ــرَا اَن ِيب ِهيُم لَــِئْن ملَْ تـَْنَتــِه َألَْرُمجَنــَك َواْهُجــْرِين َمِليــا قَــاَل َســَالٌم َعَلْيــَك َسَأْســتَـْغِفُر لَــَك َريب إِنــُه َكــإِبـْ
  ).47ـ  41(مرمي/ ﴾َحِفيا

ــِه َوقـَْوِمــِه ﴿ويف موضــع آخــر يقــول تعــاىل:  ــاَل ِألَبِي ــرَاِهيَم ِإْذ َق ــأَ إِبـْ ــْيِهْم نـََب ــُل َعَل ــُدوَن َواْت ــا تـَْعُب َم
ـــُد َأْصـــَناًما فـََنظَـــل َهلـَــا َعـــاِكِفنيَ  ـــاِحلَِني َواْجَعـــْل ِيل .. قَـــالُوا نـَْعُب َهـــْب ِيل ُحْكًمـــا َوَأْحلِْقـــِين بِالص َرب

َــِة َجنــِة النِعــيِم َواْغِفــْر ِألَِيب إِنــُه َكــاَن ِمــَن ا ــالَني َوَال ِلَســاَن ِصــْدٍق ِيف اْآلَِخــرِيَن َواْجَعْلــِين ِمــْن َورَث لض
َعثُونَ    ).87ـ  69(الشعراء/ ﴾ُختِْزِين يـَْوَم يـُبـْ

هــذه اآليــات تفيــد أّن إبــراهيم وعــده باالســتغفار رغــم كونــه يعلــم أنّــه مشــرك ولــيس مبســلم، 
ـا علــم بأنّـه عـدّو هللا تــربّأ منـه، وأّن االسـتغفار كــان 

ّ
فيمـا اآليـة األوىل مــن اآليـات هنـا تفيــد أنّـه مل



 327   )و آخرين السيد أبو احلسن نّواب( ... ثنائّية املوّدة والكراهية يف العالقات بني األديان

يؤّكـــد أّن التـــربّي الـــذي حتـــّدثت عنـــه اآليـــة لـــيس التـــربّي مـــن املشـــرك مبـــا هـــو  قبـــل ذلـــك، وهـــذا
مشـــرك، بـــل هـــو التـــربّي مـــن عـــدّو اهللا، ويبـــدو جلّيـــاً أّن مرحلـــة العـــداوة هللا ختتلـــف عـــن مرحلـــة 
ـا انكشـف إلبـراهيم عقـب ذلـك أنّـه 

ّ
الشرك بـاهللا فحسـب، مبـا يعـين أّن آزر كـان مشـركاً لكنّـه مل

ويصّد عن سبيله وحياربه وما شابه ذلك، تربّأ منه، فكيف ميكننا أن نسـتند  يعادي اهللا سبحانه
هلـذه اآليـة الكرميـة إلثبـات وجــوب الـرباءة ونفـي املـوّدة مـع مطلــق املشـرك فضـالً عـن مطلـق غــري 
ــه بــأّن إبــراهيم وصــف والــَده بالضــاّل أثنــاء دعائــه لــه وطلــب  املســلم؟! هــذا مــع تأييــد ذلــك كّل

  فه بالعدّو أو املغضوب عليه أو حنو ذلك.املغفرة له، ومل يص
بــل اآليــة الــيت حنــن بصــددها هنــا تــدّل عنــد ربطهــا مبجموعــة آيــات ســورة مــرمي والشــعراء أّن 
القرآن مل يكن لديه أّي حتّفظ على ما فعله إبراهيم، واملفروض أّن نصوص سورة مرمي تدّل على 
أّن إبراهيم قال لوالده بأنّه سالم عليك ووعده بـأن يسـتغفر ربّـه لـه، ولكـي جنمـع النصـوص إىل 

ها نعرف أّن املوقف خاّص باملشرك هنا؛ ألّن الشرك هو الذنب العظيم الذي أعلن القرآن بعض
أّن اهللا ال يغفــره مــا مل يعــد صــاحبه عنــه قبــل وفاتــه ونــزول املــوت بــه، ومــن مثّ فــال معــىن لطلــب 

َال  ن اللهَ إِ ﴿املغفرة للمشرك من حيث هو مشرك ما دام اهللا ال يغفر له إن مل يتب، قال تعاىل: 
 ﴾يًمــايـَْغِفـُر أَْن ُيْشـَرَك بِـِه َويـَْغِفـُر َمـا ُدوَن َذلِـَك لَِمـْن َيَشــاُء َوَمـْن ُيْشـرِْك بِاللـِه فـََقـِد افْـتَــَرى ِإْمثًـا َعظِ 

) وهلذا قالت اآليـة هنـا بأنّـه مل يكـن للمـؤمنني أن يطلبـوا املغفـرة للمشـركني بعـد أن 48(النساء/
، أي أّم لن يدخلوا اجلّنة يقيناً مـا مل ُيسـلموا ويؤمنـوا قبـل علموا أّن املشركني أصحاب اجلحيم

املـوت، بــل قبـل املــوت الــدعوة الصـحيحة هــي دعــوة اهللا تعـاىل هلــم باهلدايــة، فـالنهي عــن طلــب 
املغفـرة للمشـركني لـيس مـن الضـروري أن يكـون مـن بـاب الـبغض هلـم أو الشـّدة أو الغلظـة، بــل 

 أن يغفر هلم يف حال أّن اهللا يعلن بنفسه أنّه ال يغفر من باب عدم وجود معىن للطلب من اهللا
فــال ينبغــي هلــم أن «هلــم، فيكــون هــذا الطلــب غــري مــؤّدب معــه ســبحانه، وهلــذا قــال الطــربي: 

 ّ11/56م: 1995(الطربي، » ه ال يفعلهم أن يفعل ما قد علموا أنّ يسألوا ر.(  
  وذا نعرف أنّنا أمام مفهومني:

  مفهوم االستغفار - 
  ومفهوم التربّي - 



  هـ.ق ۱۴۴۱ - ۱۴۴۲ فيو ص عي، رب۱، العدد ۲۳السنة ، اإلسالمية احلضارة  آفاق    328

واملفهـوم األّول ال صـلة لـه يف نفسـه مببـدأ الغلظـة ونفـي املـوّدة بالضـرورة، بـل إّمنـا ـ أو قـد ـ 
ينطلـــق مـــن خصوصـــيات عـــدم األدب مـــع اهللا ســـبحانه وال معقوليّـــة الـــدعاء هنـــا، وهلـــذا كـــان 

د دعـا إبـراهيم، منطلق إبراهيم يف الدعاء هو الوعد الـذي وعـد بـه أبـاه، فكأنّـه ملقـام حرمـة الوعـ
  وإال فاألصل أن ال يدعو بعد أن علم بشركه.

أّما املفهوم الثاين، فمن الواضح أّن اآلية بضّمها لنصوص سـورة مـرمي والشـعراء، تعلـن أّن 
الـرباءة جــاءت عقـب مقــام العــداوة هللا، ال عقـب الشــرك احملــض مـع اهللا ســبحانه. وتصــّوُر أّن 

م أّن الشرك باهللا هو معاداة يف ذاته ومل يكن تبّني لـه ذلـك معناه معرفة إبراهي »تبّني العداوة«
من قبل، غري قريب لسياق اآليات وحواريّته مع أبيه واإلمكانات أيضاً، بل لو احتملنا ذلك 
يبقى احتمال ما نقول معقوًال جّداً، فيرتّدد األمر يف اآلية الكرمية، ويبطـل اسـتدالل املسـتدّل 

  ا هنا.
أن نــربط بــني قضــّية االســتغفار وقضــّية الــرباءة، ونســتخدم التصــوير األّول  التصــّور الثــاني:

بعينــه لكــن نقــول: إّن اآليــة تريــد مــن النــّيب واملســلمني أن ال يســتغفروا للمشــركني ولــو كــانوا أويل 
قــرىب، وتــربّر ذلــك بــأّم علمــوا أّــم مــن أصــحاب اجلحــيم، مث تســرد قّصــة إبــراهيم، وملــا نرجــع 

جنـد أّـا تـربّر اسـتغفاره لعـدم كونـه قـد علـم أنّـه عـدّو هللا رغـم علمـه بأنّـه مشـرك، لقّصـة إبـراهيم 
فوعــده باالســتغفار مــع علمــه بشــركه وعــدم علمــه بعداوتــه، وهــذا الســياق يوجــب تقييــد داللــة 
مطلع اآلية جبعل االستغفار للمشرك حمّرماً يف خصـوص حالـة العلـم بكونـه عـدّواً هللا، ال مطلـق 

ــدين باملعــاداة، ومــن مثّ ال املشــرك غــري امل عــادي هللا ورســوله، فيكــون التــربّي واالســتغفار معــاً مقّي
ينــتج االســتدالل ــذه اآليــة شــيئاً هنــا يف تأصــيل قاعــدة يف العالقــة مــع غــري املســلم، بــل لعّلهــا 
تنفــع أيضــاً يف تقييــد النصــوص الدالّــة علــى أّن اهللا ال يغفــر الشــرك بــه خبصــوص حــال املعانــدة 

  ة والضديّة العمدية مع اهللا سبحانه (عدّو هللا).واملعادا
وبصـرف النظـر عــن جممـل مــا تقـّدم، ولــو بنينـا علـى أّن آزر هــو والـد إبــراهيم احلقيقـّي، فــإّن 
اآليــة ال تفيــد مــن التــربّي الغلظــَة والشــّدة والتعــايل، وذلــك أّن القــرآن يعتــرب جتربــة إبــراهيم مبثابــة 

مبطلــق شــرك والــد إبــراهيم، وفهمنــا التــربّي علــى أنّــه الغلظــة  قــدوة لنــا، فــإذا كــان التــربّي متصــالً 
والشــّدة لــزم أّن ســلوك إبــراهيم مــع والــده هــو ســلوك غلظــة وشــّدة، مــع أّن القــرآن الكــرمي نفســه 



 329   )و آخرين السيد أبو احلسن نّواب( ... ثنائّية املوّدة والكراهية يف العالقات بني األديان

ــِه ﴿يــأمر بســلوك ســبيل املعــروف مــع الوالــدين املشــركني؛ حيــث يقــول:  ْنَســاَن ِبَوالَِدْي َنا اْإلِ ــيـْ َوَوص
َوْهًنا َعَلى َوْهـٍن َوِفَصـالُُه ِيف َعـاَمْنيِ أَِن اْشـُكْر ِيل َولَِوالِـَدْيَك ِإَيل اْلَمِصـُري َوِإْن َجاَهـَداَك َمحََلْتُه أُمُه 

ُهَما ِيف الـدنـَْيا َمْعُروفًـا َواتبِـْع َسـبِ  يَل َعلى أَْن ُتْشـرَِك ِيب َمـا لَـْيَس لَـَك بِـِه ِعْلـٌم فَـَال ُتِطْعُهَمـا َوَصـاِحبـْ
  ).15ـ  14(لقمان/ ﴾َب ِإَيل ُمث ِإَيل َمْرِجُعُكْم فَأُنـَبُئُكْم ِمبَا ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ َمْن أَنَا

  في التبّري وظهور العداوة والبغضاء 4.1.2
نقــف اآلن مــع اآليــة األخــرية مــن سلســلة اآليــات الــيت عرضــناها، وهــي مــن اآليــات املهّمــة يف 

املتصــل أو احملتمــل االتصــال، لنكتشــف سلســلة مهّمــة مــن موضــوع التــربّي؛ لننظــر يف ســياقها 
  األمور، دون أن نقتطع اجلمل أو جنّردها عن مالبساا.

ــوا َال تـَتِخــُذوا َعــُدوي ﴿فــالنّص القــرآين مــن بدايــة ســورة املمتحنــة يقــول:  يَــا أَيـَهــا الــِذيَن َآَمُن
َودِة َوَقْد َكَفُروا ِمبَا َجاءَُكْم ِمَن احلَْق ُخيْرُِجـوَن الرُسـوَل َوإِيـاُكْم أَْن َوَعُدوُكْم أَْولَِياَء تـُْلُقوَن إِلَْيِهْم بِاْلمَ 

اْلَمَودِة َوأَنَـا تـُْؤِمُنوا بِاللِه رَبُكْم ِإْن ُكْنُتْم َخَرْجُتْم ِجَهاًدا ِيف َسِبيِلي َوابِْتغَـاَء َمْرَضـاِيت ُتِسـروَن إِلَـْيِهْم بِـ
ـِبيلِ أَْعَلُم مبَِ  َسـَواَء الس ِإْن يـَثْـَقُفـوُكْم َيُكونُـوا َلُكـْم  ا َأْخَفْيُتْم َوَما أَْعَلْنُتْم َوَمْن يـَْفَعْلُه ِمْنُكْم فـََقـْد َضـل

ــوِء َوَودوا لَــْو َتْكُفــُرونَ  ــِديـَُهْم َوأَْلِســَنتَـُهْم بِالس َفَعُكْم أَْرَحــا أَْعــَداًء َويـَْبُســطُوا إِلَــْيُكْم أَْي ــنـْ ُمُكْم َوَال لَــْن تـَ
َنُكْم َواللُه ِمبَا تـَْعَمُلوَن َبِصريٌ    .﴾أَْوَالدُُكْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة يـَْفِصُل بـَيـْ

مـن الواضــح هنــا أّن القلــق القــرآين قــائم علـى فكــرة مــوّدة الكــافرين، وتضــع النصــوص صــورًة 
الرسـول واملـؤمنني، مشهديّة هلؤالء الذين تتكّلم عنهم السورة هنا، وهم الكافرون الذين أخرجوا 

ــــك ســــبيالً، فهــــم أعــــداء اهللا  ّــــتهم مهمــــا أمكــــنهم إىل ذل ــــذين يســــعون ملعــــاداة املــــؤمنني وأذي وال
واملـــؤمنني، فـــالنّص ينبّـــه املـــؤمنني علـــى خطـــأ املـــواّدة هلـــم ولـــو يف الســـّر، وعـــدم الوقـــوع يف فـــّخ 

بـبعض أقربـائهم مـن  العالقات العائلية والعشـائريّة، وكـأّن بعـض املسـلمني كـانوا علـى صـلة سـريّة
املشركني يف مّكة، ومثّة مواّدة بينهم، األمر الذي ميثل خطراً كبرياً. ومـن الواضـح أّن قلـق السـورة 
ليس من عدم بغـض الكـافرين، بـل مـن ظـاهرة التـواّد القائمـة بـني املسـلمني والكـافرين مبـا ميكنـه 

أفــراد الكــافرين، وهــم يف أن يشــّكل خطــراً يف تكــوين عالقــة بــني بعــض أفــراد املســلمني وبعــض 
موقع احلرب األمر الذي رمبا تكون له انعكاسات سلبّية يف ظّل ثقافة عشائرية وقبلّية قد تقـّوي 

  نفسها أمام الُلحمة االنتمائّية الدينّية ـ حديثة الظهور ـ يف ظرف من هذا القبيل.
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ـــا أّن الســـو  رة نزلـــت يف والـــذي تشـــري إليـــه نصـــوص أســـباب النـــزول عنـــد الســـّنة والشـــيعة هن
حاطــب بــن أيب بلتعــة، إذ يــروى أنّــه أســلم وهــاجر وتــرك عيالــه يف مّكــة، وأنّــه أرســل عــرب امــرأة 
ألهــل مّكــة ـ ويف بعــض النصــوص أّن ذلــك قبيــل فــتح مّكــة ـ أّن النــّيب يريــد أن يغــزوهم، وأّن 

كانـت املسلمني ألقوا القـبض علـى هـذه املـرأة يف الطريـق، وأجربوهـا علـى تسـليم الكتـاب الـذي  
قد خبّأتـه يف قرـا وشـعرها، وأنّـه أرسـل إىل قـريش مـا أرسـل، لـيس نفاقـاً، بـل ُحلسـن صـنيعهم مـع 

ـ علـى سـبيل املثـال  انظـرأهله وعياله، أو لتأمني نفسه وعياله لو كانت الغلبة هلم، فنزلـت السـورة (
 ؛ والطوسـي، د. ت:480ـ  479م: 1990؛ والكـويف، 2/361، و1/11م: 1988القمـي، : ـ

؛ 78ـ  28/74م: 1995؛ والطــربي، 30ـ  5/29م: 1988؛ والطربســي، 576ـ  9/575
  ).297ـ  29/296د. ت: ؛ والفخر الرازي، 283ـ  281م: 1968والواحدي النيسابوري، 

يَـا أَيـَهـا الـِذيَن َآَمنُـوا َال تـَتَـَولـْوا قـَْوًمـا َغِضـَب اللـُه ﴿وهلذا ختمت السورة نفسها بقوله تعاىل: 
)، وتعبـريه 13(املمتحنـة/ ﴾َعَلْيِهْم َقْد يَِئُسـوا ِمـَن اْآلَِخـرَِة َكَمـا يَـِئَس اْلُكفـاُر ِمـْن َأْصـَحاِب اْلُقبُـورِ 

بالغضـــب خيتلـــف عـــن تعبـــريه بالضـــالل؛ ألّن الضـــالل ميكـــن أن ال يكـــون منطلقـــاً مـــن موقـــع 
لــق حتمــاً مــن موقــع يغضــب اهللا ســبحانه، بــل مــن موقــع االشــتباه، بينمــا التعبــري بالغضــب ينط

  الفعل السيء واإلصرار واملعاندة.
ــرَاِهيَم َوالــِذيَن َمَعــُه ِإْذ قَــالُوا لَِقــْوِمِهْم إِنــا بـُــَرَآُء ﴿يقــول:  مث قَــْد َكانَــْت َلُكــْم ُأْســَوٌة َحَســَنٌة ِيف إِبـْ

نَـنَــ ــْنُكْم َوِممــا تـَْعبُــُدوَن ِمــْن ُدوِن اللــِه َكَفْرنَــا ِبُكــْم َوبَــَدا بـَيـْ ــَنُكُم اْلَعــَداَوُة َواْلبَـْغَضــاُء أَبَــًدا َحــىت ِم ا َوبـَيـْ
ْن َشـْيٍء رَبـنَـا تـُْؤِمُنوا بِاللِه َوْحَدُه ِإال قـَْوَل إِبـْرَاِهيَم ِألَبِيِه َألَْسـتَـْغِفَرن لَـَك َوَمـا أَْملِـُك لَـَك ِمـَن اللـِه ِمـ

َنــا َوإِلَْيــكَ  َنــًة لِلــِذيَن َكَفــُروا َواْغِفــْر لََنــا رَبـَنــا إِنــَك  اْلَمِصــريُ  َعَلْيــَك تـَوَكْلَنــا َوإِلَْيــَك أَنـَبـْ رَبـَنــا َال َجتَْعْلَنــا ِفتـْ
لََقــْد َكــاَن َلُكــْم ِفــيِهْم ُأْســَوٌة َحَســَنٌة لَِمــْن َكــاَن يـَْرُجــو اللــَه َواْليَـــْوَم اْآلَِخــَر َوَمــْن  أَنْــَت اْلَعزِيــُز احلَِْكــيمُ 

  .﴾ُهَو اْلَغِين احلَِْميدُ  يـَتَـَول فَِإن اللهَ 
ولـــو أردنـــا هنـــا أن نقـــارب الصـــورتني املشـــهديّتني بـــني جمتمـــع النـــّيب وعالقتـــه بقومـــه وجمتمـــع 
إبراهيم والذين معه؛ فهذه املقاربة لو أخذنا الصورة احملمديّة اليت كشـفت عنهـا اآليـات السـابقة 

بـاملؤمنني، وهــذا يعـين أنّنــا نتعامـل مــع سـوف تعــين أّن قـوم إبــراهيم فعلـوا بــه مـا يفعلــه قـوم حمّمــد 
مشهدين متقاربني يف العداوة واألذية، ال مع مشهد كفـري حمـض. والقـرآن الكـرمي يعـّزز أّن قـوم 
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إبـــراهيم كـــانوا عـــدوانّيني أيضـــاً وحمـــاربني للـــدعوة ومعانـــدين، يشـــهد لـــذلك قّصـــة حماولـــة إحراقـــه 
  والسعي ألذيّته.

ــَنُكْم َوبـَــْنيَ الــِذيَن َعــاَديـُْتْم ِمــنـُْهْم ﴿مث يقــول القــرآن مكّمــالً اآليــات:  َعَســى اللــُه أَْن َجيَْعــَل بـَيـْ
َهاُكُم اللُه َعـِن الـِذيَن ملَْ يـَُقـاتُِلوُكْم ِيف الـدينِ  وَملَْ ُخيْرُِجـوُكْم  َمَودًة َواللُه َقِديٌر َواللُه َغُفوٌر َرِحيٌم َال يـَنـْ

ــْن ِديَــارُِكْم أَْن تـَبَـــرو  َهــاُكُم اللــُه َعــِن الــِذيَن ِم َــا يـَنـْ اْلُمْقِســِطَني ِإمن ــَه حيُِــبالل ُهْم َوتـُْقِســطُوا إِلَــْيِهْم ِإن
 ُــْوُهْم َوَمـــْن يـَتَــــَوهليِن َوَأْخَرُجـــوُكْم ِمـــْن ِديَـــارُِكْم َوظَـــاَهُروا َعلَـــى ِإْخـــرَاِجُكْم أَْن تـََولــــاتـَُلوُكْم ِيف الـــد ْم َق

  .﴾الظالُِمونَ  فَأُولَِئَك ُهمُ 
إّن هذا السياق برّمته يوضـح لنـا أّن الطـرف اآلخـر الـذي تتحـّدث عنـه النصـوص لـيس هـو 
مطلــق غــري املســلم، بــل هــو احملــارب، وإال فكيــف تكــون العــداوة والبغضــاء والتــربّي ـ بــاملفهوم 

القسـط  الـذي يـراد إثباتـه هنـا خاّصـة مـن قبـل الفكـر السـلفي املعاصـر ـ ويف الوقـت عينـه منـارس
والـّرب واإلحســان لغــري املســلم؟! ومــن مثّ فقّصــة إبـراهيم وقومــه يفــرتض أن تكــون منطقيّــاً، نتيجــة 
هذا السياق، واقعًة موقع القـوم املعانـدين املعـادين هللا ورسـله، ال مطلـق غـري املسـلم، وهـذا يعـّزز 

الطـرف اآلخـر هـو  ما توّصلنا إليه يف الوقفـة السـابقة مـن أّن التـربّي جـاء عقـب التحّقـق مـن أنّ 
عدّو هللا سبحانه. وقلق النصوص هنـا هـو قلـق التـوّيل وهـي تطالـب بـالتربّي كـي ال يقـع التـوّيل، 
وهو ما يفتح على مسألة مطروحة يف سياق حبث الوالء والرباء، وهي ما هي النسبة بـني التـوّيل 

  جودّيني؟والتربّي؟ هل هي النسبة بني األمر الوجودي والعدمي أو بني األمرين الو 
، فاملتعـارف ﴾إال قـول إبـراهيم ألبيـه..﴿ولنقف قليالً عند االستثناء املوجود يف اآليـة الكرميـة: 

بــني املفّســرين إرجــاع هــذا االســتثناء ـ بعــد اعتبــاره متصــًال ـ إىل مفهــوم األســوة احلســنة، مبعــىن أّن 
  لكم أسوة حسنة.إبراهيم هو أسوة حسنة إال يف قوله ذلك ألبيه واستغفاره له، فليس هو 

  إال أّن هذا التفسري املتعارف بينهم اليبدو يل دقيقاً؛ وذلك لسببني:
السبب األّول: إنّه من املمكن أن يكون هذا االسـتثناء راجعـاً إىل واقـع مـا حـدث مـع إبـراهيم 
 والــذين معـــه، مبعـــىن أّن اهللا خيربنـــا أّــم تـــربؤوا مـــن قـــومهم إال إبــراهيم مل يقـــم بـــذلك، بـــل اســـتغفر
لوالده، ومن مث فاألسوة تكون شاملة للمشهد كّله، وهو ما كـان مـن نـوع ظـرف اسـتغفار إبـراهيم 

  ألبيه فإّن عليكم التأّسي به وما مل يكن من هذا الظرف فعليكم التأّسي به أيضاً.
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وهــذا التفســري إذا ضــممناه إىل الــذي قلنــاه ســابقاً ســوف يعــين أّن التــربّي مــن املشــركني يكــون 
ملعاداة ال مطلقاً، ومن مثّ فحيث إّن موقع املشركني مـع املسـلمني يف عصـر النـّيب األكـرم يف موقع ا

  هو موقع املعاداة، فاملفرتض تطبيق الشّق األّول من التجربة اإلبراهيمّية، وهو شّق التربّي.
مـن كما أنّه من املمكن اعتبار االستثناء منقطعاً، فيكون املعىن أّن إبـراهيم ومـن معـه تـربؤوا 

املشــركني، لكــن مثـّـة قّصــة إلبــراهيم مــع والــده هــي كــذا وكــذا، ويبــدو يل هــذا االحتمــال بعيــداً، 
خاّصــة يف ضــوء عــدم بيــان التعليــق علــى هــذه القّصــة يف الــنّص نفســه، ولــو فــرض هــذا التفســري 

  صحيحاً فال يضرّنا يف شيء أيضاً.
املفـروض أّن النصـوص الـيت يف إّن هذه اآلية الكرمية حتكـي قّصـة إبـراهيم، و  السبب الثاني:

سورة الشـعراء ومـرمي والتوبـة ـ وفقـاً ملـا ذكرنـاه فيهـا ـ تشـرح بنفسـها قّصـة إبـراهيم، ومـن مثّ تكـون 
تلـــك الصـــورة الـــيت اســـتنتجناها ســـابقاً هـــي الـــيت حتكـــم علـــى مـــدلول هـــذه اآليـــات هنـــا ولـــيس 

العـــداوة، األمـــر الـــذي  العكـــس، فهـــي ختربنـــا واقـــع ومالبســـات الـــرباءة، وأّـــا كانـــت يف موقـــع
ينســـجم جـــداً مـــع ســـياق آيـــات ســـورة املمتحنـــة، وـــذا ال يكـــون هنـــاك معـــىن الســـتثناء صـــورة 

  استغفار إبراهيم من مفهوم األسوة والقدوة.
ال ينتــابين شــّك يف أّن الســياق سيســاعدين كثــرياً علــى اخلــروج باالســتنتاجات الــيت خرجــت 

حىت تؤمنـوا بـاهللا ﴿ية تعبري مهّم جداً، وهو قوله تعاىل: ا حىت اآلن، لكن يبقى يف اآلية القرآن
، إذ يبـــدو كاشـــفاً عـــن أّن ايـــة العـــداوة والبغضـــاء هـــي إميـــان الطـــرف اآلخـــر ال غـــري، ﴾وحـــده

ولـيس رفـع العـداوة والكيـد ضــّد اهللا ودينـه، األمـر الـذي يكـّرس فكــرة ثقافـة الالتسـامح مـع غــري 
  ، فكيف ميكن فهم هذا النّص يف هذه احلال؟املسلم مطلقاً، حىت يؤمن باهللا موّحداً 

لكي أقارب هذا النّص ضـمن السـياق الـذي شـرحناه، يلـزمين أن أشـّبهه بآيـة أخـرى وردت 
يف ســياق مشــابه يف القـــرآن الكــرمي، وقـــد ســبق أن حتـــّدثنا عنهــا عنـــد الكــالم عـــن مبــدأ احلرابـــة 

ــ200ـ  1/59م: 2011والســلم يف اإلســالم (حــّب اهللا،  ه تعــاىل يف أوائــل ســورة )، وهــي قول
ــاقْـتُـُلوا اْلُمْشــرِِكَني َحْيــُث َوَجــْدُمتُوُهْم َوُخــُذوُهْم َواْحُصــُروُهْم ﴿التوبــة:  ــِإَذا اْنَســَلَخ اْألَْشــُهُر اْحلُــُرُم َف َف

ـــُوا الزَكـــاَة َفَخلـــوا  ـــَالَة َوَآتـَ ـــاُموا الص َســـِبيَلُهْم ِإن اللـــَه َغُفـــوٌر َواقْـُعـــُدوا َهلـُــْم ُكـــل َمْرَصـــٍد فَـــِإْن تَـــابُوا َوأََق
)، فـــإّن الشـــيء الـــذي نســـتنتجه مـــن هـــذين املشـــهدين القـــرآنيني ـ وفقـــاً ملـــا 5(التوبـــة/ ﴾َرِحـــيمٌ 
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طرحناه هنا وهناك ـ هو أّن الكافر املعتدي على الدين واحملارب له ميكـن أن تصـل العالقـة معـه 
ـــه هـــو إخضـــاعه إىل حـــّد يكـــون احلكـــم األّويل هـــو وجـــوب حماربتـــه حبيـــث يكـــو  ن جـــزاء عدوان

للمســلمني وجعلــه حتــت ســلطام، ويف هــذا الســياق نســتخرج النتيجــة اآلتيــة: إّن غــري املســلم 
يكــون األصــل يف العالقــة معــه هــو التســامح والقســط والــّرب مــا مل يتــوّرط بالعــدوان علــى الــدعوة 

هـو مبـدأ العـداوة والبغضـاء اإلسالمّية فإذا مارس هذا العدوان فإّن اجلـزاء الـذي قـّدره اهللا جتاهـه 
والغلظـــة حـــىت تراجعـــه عـــن دينـــه، وـــذه الطريقـــة جنمـــع بـــني النصـــوص كّلهـــا هنـــا، وهـــي طريقـــة 
افرتاض أّن الوظيفة جتاه املعتدي على الدعوة هي املواجهة ونفي املـوّدة حـىت يـؤمن بـاهللا وحـده، 

ا يف االنتمـاء، بـل هـو نـاتج فليس مبدأ العـداوة والبغضـاء مـع اآلخـر الـديين ناجتـاً عـن مغايرتـه لنـ
عــن عدوانيّتــه، وهــذا املبــدأ يصــبح هــو احلــاكم حــىت لــو تراجــع عــن عدوانيّتــه، فتظــّل عالقتنــا بــه 

  عالقة شّدة بالعنوان األّويل.
قد تقول: لكّن هذا الفهـم إذا ّمت هنـا، فهـو ال يـتّم يف نصـوص سـورة بـراءة؛ ألّن املفـروض ـ  

عتدي إذا رفـع يـده عـن العـدوان فـال سـبيل لنـا عليـه وال سـلطان، كما توّصلنا إليه سابقًا ـ أّن امل
  فكيف يتّم هذا؟

واجلــواب: إّن خصوصـــية مطلـــع ســـورة التوبـــة أّـــا تكشــف لنـــا هنـــاك عـــن الســـبب يف عـــدم 
إمكــان الــذهاب خلــف التخّلــي عــن مبــدأ احلرابــة معــه، وهــو أّن هــذه الفئــة الــيت تتحــّدث عنهــا 

عها السلم وال العهد؛ ألّن القرآن بنفسه خيرب عن أّا سـوف النصوص هناك نوع فئة ال ينفع م
تظّل تتآمر وال ترُقب يف مؤمن إًال وال ذّمة، فهذه اخلصوصية اإلضـافّية يف ذلـك املقطـع القـرآين 
هو الذي أوجب عدم االكتفاء مبجّرد رفع العـدوان؛ ألّن هـذا الرفـع ختربنـا اآليـات أنّـه ظـاهري، 

  رهم ذا االعتداء مطلقاً.وأّن احلقيقة هي استمرا
ـــا، ـــة احتمـــال يمكننـــي طرحـــه هن ـــا وبيـــنكم العـــدوهـــو أّن مجلـــة: ( هـــذا، وثّم اوة وبـــدا بينن

والبغضـــاء)، ليســـت إعـــالن املوقـــف مـــن قبـــل إبـــراهيم واملـــؤمنني معـــه، بـــل هـــي إخبـــار، فيكـــون 
هــذه، وأّن  املعــىن: إنّنــا بريئــون مــنكم وممــا تعبــدون مــن األصــنام، وأنّنــا جحــدنا بكــم وبعبــادتكم

احلالــة بيننــا وبيــنكم صــارت إىل العــداوة والبغضــاء ال تنتهــي إال بإميــانكم، فلــيس معــىن ذلــك أّن 
املوقف العملي منّـا هـو لـزوم املعـاداة لكـم والبغضـاء حـىت تؤمنـوا، بـل املوقـف هـو الـرباءة مـنكم، 
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م؛ ألّنكــم قــوٌم لــن ولكــّن احلــال بيننــا وبيــنكم بلغــت حــّد أن ال جمــال لــزوال العــداوة إال بإميــانك
تــزول العــداوة بيننــا وبيــنكم إال باإلميــان، فــأنتم ال تتوقّفــون عــن معاداتنــا وأذيّتنــا، ومــن مث فيلزمنــا 
أن نكون أعداء لكم، فكأّن هذه اآلية خترب كما أخربت آيات مطلع سورة التوبة مـن أّن القـوم 

عـاداة إال بإسـالمهم ومـا مل ُيســلموا مل يكونـوا ليكّفـوا عـن املعــاداة، وهلـذا ال معـىن لـزوال حالــة امل
ســيظّلون معــادين ومبغضــني، وســتظّل هــذه احلالــة قائمــة، والقــرآن عنــدما اســتخدم هــذا التشــبيه 
حبالــة إبــراهيم ومــن معــه، فــألّن حالــة حمّمــد(ص) ومــن معــه يف عالقــتهم باملشــركني كانــت علــى 

هـذه اجلملـة إعالنـاً سـلوكّياً،  النسق نفسه، كما دّلت عليه آيات سورة التوبة، وعليـه فـال تكـون
بـل هـي إخبــار عـن احلالــة الـيت ســتظّل بـني الطــرفني، فتحّقـق البغضــاء بينهمـا أبــداً ال يـدّل علــى 
أّن سببها وجوب هذه البغضـاء علـى املـؤمنني مطلقـاً، بـل لعـّل سـببها وجوـا كـذلك علـيهم يف 

  وتأّمل يف هذا االحتمال.حال معاداة الطرف اآلخر املفروض أنّه معاٍد دائماً، فانتبه 
وبتعبري آخر: إّن اآلية تعلمنا أّن حـال العـداوة بـاٍق حـىت يؤمنـوا، ولكّنهـا ال تقـول لنـا ملـاذا؟ 
فلعّل ذلك ألجـل كـون الطـرف اآلخـر سيسـتمّر يف عدائـه ولـن خيـرج منـه إال لـو صـار مؤمنـاً أو 

  يعادهم اآلخرون.لكون هذه هي الوظيفة اإلميانية مطلقاً من طرف املؤمنني ولو مل 
والــذي نســـتنتجه مـــن نصـــوص هـــذه اموعـــة القرآنيـــة أّــا تنهـــى عـــن تـــوّيل مـــن هـــو معـــاٍد هللا 
ورسله واملؤمنني، وال تأمر بالتربّي يف حدود ما هو أكثر مـن ذلـك، وعلـى أبعـد تقـدير فإّـا تنهـى 

  لق غري املسلم.عن خصوصّية االستغفار للمشرك مطلقاً، وتأمر بالتربّي خلصوص املشرك ال ملط
  
  نصوص األمر بمواالة المؤمنين والنهي عن مواالة غيرهم 2.2

هذه اموعة تأمر مبواالة املؤمنني بعضهم بعضاً، وتعلن الوالية فيما بيـنهم خاّصـة، وتنهـى عـن 
مـواالة غــريهم وتطالــب بـرتك تــولّيهم، وأهــّم النصـوص هنــا هــو اآليت، وسـوف أقــوم أثنــاء عــرض 

  على بعضها نتيجة سياقه اخلاّص، مث نقول بذكر تعليقات عاّمة الحقاً: النصوص بالتعليق
ُهْم أَْولِيَـاَء َحـىت ﴿قوله تعاىل:  .1 َودوا َلْو َتْكُفُروَن َكَما َكَفُروا فـََتُكونُوَن َسَواًء َفَال تـَتِخـُذوا ِمـنـْ

ُهْم َولِيـا َوَال يـَُهاِجُروا ِيف َسِبيِل اللِه فَِإْن تـََولْوا َفُخُذوُهْم َواقْـ  تُـُلوُهْم َحْيُث َوَجْدُمتُوُهْم َوَال تـَتِخُذوا ِمنـْ
  ).89(النساء/ ﴾َنِصريًا
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ُهْم ﴿قولـه تعــاىل:  .2 أَملَْ تـَــَر ِإَىل الـِذيَن تـََولــْوا قـَْوًمــا َغِضـَب اللــُه َعَلــْيِهْم َمـا ُهــْم ِمــْنُكْم َوَال ِمــنـْ
 ﴾..يـَْعَلُموَن أََعد اللُه َهلُْم َعَذابًا َشِديًدا إِنـُهْم َساَء َمـا َكـانُوا يـَْعَملُـونَ  َوَحيِْلُفوَن َعَلى اْلَكِذِب َوُهمْ 

  ).17ـ  14(اادلة/
يَــا أَيـَهــا الــِذيَن َآَمنُــوا َال تـَتِخــُذوا َعــُدوي َوَعــُدوُكْم أَْولِيَــاَء تـُْلُقــوَن إِلَــْيِهْم ﴿قولــه ســبحانه:  .3

يَـا أَيـَهـا .. ْد َكَفُروا ِمبَا َجاءَُكْم ِمَن احلَْق ُخيْرُِجوَن الرُسوَل َوإِياُكْم أَْن تـُْؤِمنُـوا بِاللـِه رَبُكـمْ بِاْلَمَودِة َوقَ 
ِمـــْن  الـــِذيَن َآَمنُـــوا َال تـَتَـَولـــْوا قـَْوًمـــا َغِضـــَب اللـــُه َعَلـــْيِهْم قَـــْد يَِئُســـوا ِمـــَن اْآلَِخـــرَِة َكَمـــا يَـــِئَس اْلُكفـــارُ 

  ).13، 1(املمتحنة/ ﴾َأْصَحاِب اْلُقُبور
لكّن هذه اآليـات قلنـا سـابقاً بأّـا ال تفيـد سـوى يف النهـي عنـه مـواالة املعـادين للمسـلمني 

  فال نعيد.
ــاَء بـَْعُضــُهْم أَْولِ ﴿قولــه تعــاىل:  .4 ــوا َال تـَتِخــُذوا اْليَـُهــوَد َوالنَصــاَرى أَْولَِي ــاُء يَــا أَيـَهــا الــِذيَن َآَمُن َي

ُهمْ  ـَــا َولِـــيُكُم اللـــُه َوَرُســـولُُه َوالـــِذيَن َآَمنُـــوا الـــِذيَن يُِقيُمـــوَن .. بـَْعـــٍض َوَمـــْن يـَتَــــَوهلُْم ِمـــْنُكْم فَِإنـــُه ِمـــنـْ ِإمن
ــَول اللــَه َوَرُســولَُه َوالــِذيَن َآَمُنــو  ــَالَة َويـُْؤتُــوَن الزَكــاَة َوُهــْم رَاِكُعــوَن َوَمــْن يـَتَـ ــِه ُهــُم الصِحــْزَب الل ا َفــِإن

َـُذوا ِديـَنُكْم ُهـُزًوا َولَِعبًـا ِمـَن الـِذينَ  ِذيَن اختِخُذوا الِذيَن َآَمُنوا َال تـَتَها الأُوتُـوا اْلِكتَـاَب  اْلَغالُِبوَن يَا أَيـ
  ).58ـ  55، 52ـ  51(املائدة/ ﴾..ِنَني ِمْن قـَْبِلُكْم َواْلُكفاَر أَْولَِياَء َواتـُقوا اللَه ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤمِ 

ــَن الــِذيَن َكَفــُروا ِمــْن بَــِين ِإْســرَائِيَل َعَلــى ِلَســاِن َداُووَد َوِعيَســى اْبــِن ﴿قولــه تبــارك امســه:  .5 لُِع
ُهْم يـَتَـَولْوَن الـِذيَن َكَفـُرو  ..َمْرَميَ َذِلَك ِمبَا َعَصْوا وََكانُوا يـَْعَتُدونَ  ا لَبِـْئَس َمـا قَـدَمْت َهلُـْم تـََرى َكِثريًا ِمنـْ

 ـِيبِه َوالنُه َعَلْيِهْم َوِيف اْلَعَذاِب ُهْم َخالُِدوَن َوَلْو َكانُوا يـُْؤِمُنوَن بِاللَوَمـا أُنْـزَِل أَنـُْفُسُهْم أَْن َسِخَط الل 
ُهْم فَاِسُقونَ    ).81ـ  78ائدة/(امل ﴾إِلَْيِه َما اختَُذوُهْم أَْولَِياَء َوَلِكن َكِثريًا ِمنـْ

ــأَْمَواِهلِْم َوأَنـُْفِســِهْم ِيف َســِبيِل اللــِه ﴿قولــه عــّز وجــّل:  .6 ــوا َوَهــاَجُروا َوَجاَهــُدوا ِب ِإن الــِذيَن َآَمُن
ِمـْن َوَاليَـِتِهْم  َوالِذيَن َآَوْوا َوَنَصُروا أُولَِئَك بـَْعُضُهْم أَْولَِياُء بـَْعٍض َوالـِذيَن َآَمنُـوا وَملَْ يـَُهـاِجُروا َمـا َلُكـمْ 

ـَنُكْم َوبَـ  ـنَـُهْم ِمْن َشْيٍء َحىت يـَُهاِجُروا َوِإِن اْستَـْنَصُروُكْم ِيف الديِن فـََعلَـْيُكُم النْصـُر ِإال َعلَـى قـَـْوٍم بـَيـْ يـْ
 ـــاُء بـَْعـــٍض ِإال ـــٌة ِيف ِميثَـــاٌق َواللـــُه ِمبـَــا تـَْعَمُلـــوَن َبِصـــٌري َوالـــِذيَن َكَفـــُروا بـَْعُضـــُهْم أَْولَِي َن  تـَْفَعُلـــوُه َتُكـــْن ِفتـْ

  ).73ـ  72(األنفال/ ﴾اْألَْرِض َوَفَساٌد َكِبريٌ 
ــــــاُت بـَْعُضــــــُهْم ِمــــــْن بـَْعــــــضٍ ﴿قولــــــه تبــــــارك وتعــــــاىل:  .7 ــــــاِفُقوَن َواْلُمَناِفَق ــــــوَن .. اْلُمَن َواْلُمْؤِمُن

  ).71، 67(التوبة/ ﴾..َواْلُمْؤِمَناُت بـَْعُضُهْم أَْولَِياُء بـَْعضٍ 
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 ﴾َوِإن الظـــــــالِِمَني بـَْعُضـــــــُهْم أَْولِيَـــــــاُء بـَْعـــــــٍض َواللـــــــُه َوِيل اْلُمتِقـــــــنيَ ..﴿قولـــــــه ســـــــبحانه:  .8
  ).19ـ  18، 16(اجلاثية/

ــاَء ِمــْن ُدوِن اْلُمــْؤِمِنَني َوَمــْن يـَْفَعــْل ﴿قولــه تبــارك امســه:  .9 َال يـَتِخــِذ اْلُمْؤِمُنــوَن اْلَكــاِفرِيَن أَْولَِي
ُهْم تـَُقاةً َذِلَك فـََليْ    ).29ـ  28(آل عمران/ ﴾..َس ِمَن اللِه ِيف َشْيٍء ِإال أَْن تـَتـُقوا ِمنـْ
َبشِر اْلُمَناِفِقَني بَِأن َهلُْم َعَذابًا أَلِيًما الـِذيَن يـَتِخـُذوَن اْلَكـاِفرِيَن أَْولِيَـاَء ِمـْن ﴿قوله تعاىل:  .10

ـــ ـــاُدوِن اْلُمـــْؤِمِنَني أَيـَْبتَـُغـــوَن ِعْن يًع ـــِإن اْلِعـــزَة لِلـــِه مجَِ ـــوا َال تـَتِخـــُذوا  ..َدُهُم اْلِعـــزَة َف يَـــا أَيـَهـــا الـــِذيَن َآَمُن
 ﴾..اْلَكـــــــاِفرِيَن أَْولَِيـــــــاَء ِمـــــــْن ُدوِن اْلُمـــــــْؤِمِنَني أَتُرِيـــــــُدوَن أَْن َجتَْعلُـــــــوا لِلـــــــِه َعَلـــــــْيُكْم ُســـــــْلطَانًا ُمِبيًنـــــــا

  ).146ـ  138(النساء/
ــوا َال تـَتِخــُذوا َآبَــاءَُكْم َوِإْخــَواَنُكْم أَْولِيَــاَء ِإِن اْســَتَحبوا ﴿تعــاىل: قولــه  .11 يَــا أَيـَهــا الــِذيَن َآَمُن

  ).24ـ  23(التوبة/ ﴾..اْلُكْفَر َعَلى اْإلِميَاِن َوَمْن يـَتَـَوهلُْم ِمْنُكْم فَأُولَِئَك ُهُم الظالُِمونَ 
متــوازيني: أحــدمها إجيــايب، وهــو ثبــوت الواليــة بــني املــؤمنني، فهــذه النصــوص تقــّرر مبــدأين 

وثانيهمــا ســليب، وهــو نفــي الواليــة بــني املــؤمنني والكــافرين، وــذا تثبــت املفاصــلة التاّمــة وأصــالة 
تفريق القلوب. بل لقد وجدنا بعض الفقهاء من السلفّية املعاصرين حيّرم أخذ اجلنسـّية األجنبيـة 

من مثـل هـذا الفضـاء القـرآين؛ إذ يف التابعيّـة الوطنيّـة بـاملعىن املعاصـر نـوُع أو حنو ذلك، انطالقاً 
  مواالٍة برأيهم.

  
  توليفة نقديّة لالستدالل بنصوص التوّلي والمواالة

  لكّن هذه النصوص ميكن التوّقف عندها، عرب توليفة من املالحظات، أمهّها:
ـــة فيهـــا، فمـــا هـــي الواليـــة الثابتـــة بـــني إّن مـــا يلزمنـــا يف البدايـــة هـــو تعيـــني معـــىن ال أّوالً: والي

املــــؤمنني أنفســــهم واملرفوضــــة فيمــــا بيــــنهم وبــــني غــــريهم؟ إّن الــــذي يســــتفاد مــــن جممــــوع هــــذه 
النصوص وغريها هو أّن اتباع املسلمني كالً أو بعضاً لغـري املسـلمني، حبيـث يكـون والؤهـم هلـم 

املـــؤمنني هـــو املرفـــوض، فـــبعض  يســـتنجدون ـــم ويتبعـــوم وينتصـــرون ـــم أو مييلـــون هلـــم دون
املنافقني أو بعض ضعيفي اإلميان من املسلمني كانوا ما يزالون حتت تأثري الظروف وحتـت تـأثري 
ـــة  التفكـــري القبلـــي والعشـــائري، وهلـــذا كـــانوا يفتحـــون عالقـــات مـــع غـــري املســـلمني خمرتقـــني احلال
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هلـم، فالواليـة هنـا إّمـا بعـىن جعلهـم  العاّمة، دف محاية أنفسهم أو وثوقاً بقّوة أولئك أو تـوّدداً 
أوليـــاء األمـــور وهلـــم القـــرار علـــى املســـلمني واتّبـــاعهم واالنضـــواء حتـــتهم والركـــون إلـــيهم أو مبعـــىن 
االنتصار ـم أو غـري ذلـك، أّمـا أّن مفهـوم الواليـة هـذا يعـين أّن التعامـل مـع مطلـق غـري املسـلم 

  هذا ما ال عالقة له ذه النصوص.يكون بالشّدة والغلظة وتفريق القلوب وغري ذلك ف
إّن هــــذه النصــــوص برّمتهــــا ذات مــــدلول سياســــي واضــــح، وليســــت مرتبطــــة مبطلــــق  ثانيــــاً:

ــة باســتثناء ســورة اجلاثّيــة، رغــم أّن ســياق  املــدلول االجتمــاعي، وكــّل هــذه اآليــات والســور مدنّي
: ـ علـى سـبيل املثـال انظـرهذه اآليات يساعد على مدنيّتها، وقد ذكروا أن بعض آياا مـدّين (

)، وهذا يعين أنّنا أمام واقع سياسـي حقيقـي ينبغـي أخـذه وفهمـه 9/118م: 1988الطربسي، 
يف التعامــل مــع هــذه النصــوص، وعــدم برتهــا عــن ســياقها التــارخيي، فالواليــة هنــا هــي نــوع مــن 

بـــدينهم التبعّيـــة ومـــّد اجلســـور مـــع اجلماعـــات غـــري املســـلمة الـــيت كانـــت تنّكـــل باملســـلمني وـــزأ 
وحتاربه، وهلذا فهذه النصوص القويّة هل خيّصصـها دليـل الذميّـة؟ أو دليـل عقـد االسـتجارة؟ أو 
دليـل املهادنــة؟ وهــل توقيــع النــيب اتفاقيّــة احلديبيّــة بعـد نــزول بعــض هــذه النصــوص يعــين أنـّـه واىل 

يل الواليـة لينهـاه الكافرين وصاروا أولياء له، وأّن فعله هذا خّصص دليل الوالية مثالً أو جاء دل
  عن ذلك وينسخ سلوكه؟!

إّن عالقات السلم والتواصل مع غري املسلمني ال عالقة هلا بـدليل الواليـة، بـل دليـل الواليـة 
نــوع مــن تكــريس العقــد االجتمــاعي السياســي بــني املــؤمنني؛ ليكــون يف مقابــل عقــد اجتمــاعي 

كمــــا يظهــــر مــــن بعــــض   سياســــي بــــديل خــــارجهم وعلــــى حســــام، فالــــذين يوالــــون الكــــافرين
الســياقات يف هــذه اآليــات كــانوا هــم املنــافقني أو ضــعاف القلــوب، مثــل آيــات ســورة املائــدة، 

ومـــا بعـــدها مـــن ســـورة النســـاء، وهـــذا يرشـــدنا إىل أّن هـــذه الظـــاهرة كانـــت ظـــاهرة  138واآليـــة 
سـياق اخرتاق أمن اجلماعة املسـلمة وهويّتهـا، فكيـف يـراد لنـا أن نغـّض الطـرف عـن كـّل هـذا ال

اللفظي والتارخيي، لنبرت النصوص، مث نأخذ هلا معىن من معاين كلمـة الواليـة لنفرضـه علـى هـذه 
  النصوص مجيعاً؟!

إذا كــان املــراد مــن النهــي عــن تــوّيل غــري املــؤمنني هــو أصــالة املفاصــلة والغلظــة وتفريــق  ثالثــاً:
حنــــة نفســــها قــــائالً: القلــــوب ومــــا شــــابه ذلــــك، فــــإّن اهللا تبــــارك وتعــــاىل يوضــــح يف ســــورة املمت
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َهاُكُم اُهللا َعِن الِذيَن لَـْم يـَُقـاتُِلوُكْم ِفـي الـديِن َولَـْم ُيْخرُِجـوُكم مـن ِديَـارُِكْم َأن تـَبَــروُهْم   ﴿َال  يـَنـْ
َهاُكُم اهللاُ َعِن الـِذيَن قَـاتـَُلوُكمْ  ِفـي الـديِن  َوتـُْقِسُطوا ِإلَْيِهْم ِإن اَهللا ُيِحب الُمْقِسِطيَن * ِإنَما يـَنـْ

فـإذا كانـت  )،9ـ  8/(املمتحنـة َوَأْخَرُجوُكم من ِديَارُِكْم َوظَاَهُروا َعَلى ِإْخَراِجُكْم َأن تـََولْوُهْم﴾
الواليـــة تقابـــل مفهـــوم الـــّرب والقســـط واإلحســـان، مـــع أّن هـــذه التعـــابري يف دالالـــا االجتماعيـــة 
تعطــي التواصــل الــرحيم مــع النــاس شــئنا أم أبينــا؛ ألّن هــذا هــو ناجتهــا االجتمــاعي، فهــذا يعــين 

ه قبـل قليـل، ختصيص دليل النهي عن التوّيل باملعتدين، وهـذا يؤّكـد املفهـوم السياسـي الـذي قلنـا
فهذا التمييز يف هـاتني اآليتـني يف سـورة هـي األهـم هنـا، يؤّكـد لنـا أّن النهـي عـن التـوّيل جـاء يف 
مقابــل اجلماعــات الــيت تواجــه املســلمني، ليكــون يف تولّيهــا والتواصــل والــّرب هلــا والعمــل معهــا مــا 

لــو كــان النهــي عــن يوجــب ضــرراً علــى اجلماعــة السياســية واهلويــة االجتماعيــة للمســلمني، وإال 
الواليـــة عاّمـــاً ملـــن يقاتلنـــا وغـــريه فمـــا معـــىن املقابلـــة يف اآليتـــني؟! فـــإّن املفـــروض أّن حرمـــة التـــوّيل 
شاملة للجميع فكيف يُعقل تركيب اآليتني يف هذه احلـال؟! ودعـوى أّن اآليـة األوىل دالّـة علـى 

فة عـن حصـر النهـي عـن املـواالة الّرب دون الوّد، لو سـّلمت، فهـي ال تنفـي أّن اآليـة الثانيـة كاشـ
  والتوّيل باملعتدي، فتكون هي الكاشفة عن األوىل، وليس العكس.

رابعــاً: مثـّـة يف النصــوص الســابقة قــرائن وشــواهد علــى عــدم صــّحة االســتنتاج الكّلــي املــّدعى 
هنـا وذلــك مثـل: تعــابري اآليـة األوىل والثالثــة عشـرة مــن سـورة املمتحنــة حيـث اســتخدمت تعبــري 
العـــدّو ووصـــفت حـــال الطـــرف اآلخـــر عـــرب ســـلوكه العـــدواين بـــإخراج الرســـول واملســـلمني وعـــرب 
مفهوم الغضب وليس مفهوم الضالل. وكـذلك توصـيفات آيـات سـورة املائـدة، بـل تعبـري سـورة 
املائدة بـأّن مـن يتـوّهلم فهـو مـنهم، لـيس بنحـو اإلحلـاق االّدعـائي االعتبـاري، بـل هـو تعبـري عـن 

  باملعىن السياسي، فيصبح حكمه حكمهم؛ ألنّه يتبعهم ويواليهم.أنّه يلحق م 
، ﴾..َال يـَتِخــِذ اْلُمْؤِمنُــوَن اْلَكـــاِفرِيَن أَْولِيَــاَء ِمــْن ُدوِن اْلُمـــْؤِمِننيَ ﴿بــل تعبــري ســورة آل عمـــران 

وحنوهــا غريهــا، كاشــف عــن أّن هــذا التــوّيل كــان بنحــو مــن االحنيــاز للكــافر دون املــؤمن، وهــذا 
ّن تــوّيل الكــافر ال ينســجم عمــالً مــع تــوّيل املــؤمن، فــأن تــرتك واليــة املــؤمنني وتنتمــي يف يعــين أ

حتالفاتــك مــع واليــة الكــافرين فهــذه هــي الفكــرة املقلقــة يف النصــوص هنــا، وــذا تصــبح أنــت 
  منهم وتابعاً هلم وحكمك حكمهم باملفهوم السياسي.
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  نصوص الشّدة ونفي الموّدة، شرح ونقد 3.2
موعة من النصوص القرآنية تتكّلم عن ضرورة الغلظة والشّدة مع غـري املسـلمني، وتؤّكـد هذه ا

  على رفض املوّدة هلم، وأّن هذا أمر ال ميكن القبول به مطلقاً.
  ومهم هذه النصوص هو اآليت:

ــَك ِيف اْألََذيل ﴿قولــه تعــاىل:  .1 ــوَن  ..ِإن الــِذيَن ُحيَــادوَن اللــَه َوَرُســولَُه أُولَِئ ــا يـُْؤِمُن ــُد قـَْوًم َال جتَِ
  ).22ـ  20(اادلة/ ﴾..بِاللِه َواْليَـْوِم اْآلَِخِر يـَُوادوَن َمْن َحاد اللَه َوَرُسولَُه َوَلْو َكانُوا َآبَاَءُهمْ 

أَْولِيَــاَء تـُْلُقــوَن إِلَــْيِهْم يَــا أَيـَهــا الــِذيَن َآَمنُــوا َال تـَتِخــُذوا َعــُدوي َوَعــُدوُكْم ﴿قولــه ســبحانه:  .2
بُكـْم ِإْن ُكْنـُتْم بِاْلَمَودِة َوَقْد َكَفُروا ِمبَا َجاءَُكْم ِمـَن اْحلَـق ُخيْرُِجـوَن الرُسـوَل َوإِيـاُكْم أَْن تـُْؤِمنُـوا بِاللـِه رَ 

َـــْيهِ  ـــُتْم َوَمـــا َخـــَرْجُتْم ِجَهـــاًدا ِيف َســـِبيِلي َوابِْتَغـــاَء َمْرَضـــاِيت ُتِســـروَن إِل ـــُم ِمبـَــا َأْخَفْي َـــا أَْعَل ْم بِـــاْلَمَودِة َوأَن
  ).1(املمتحنة/ ﴾أَْعَلْنُتْم َوَمْن يـَْفَعْلُه ِمْنُكْم فـََقْد َضل َسَواَء السِبيل

َا َولِيُكُم اللُه َوَرُسولُُه َوالِذيَن َآَمُنوا الِذيَن يُِقيُمـوَن ال ..﴿قوله تباك وتعاىل:  .3 ـَالَة َويـُْؤتُـوَن ِإمنص
ــا ِمــَن الــِذيَن  ..الزَكــاَة َوُهــْم رَاِكُعــونَ  ــُزًوا َولَعًِب يَــا أَيـَهــا الــِذيَن َآَمُنــوا َال تـَتِخــُذوا الــِذيَن اختَــُذوا ِديــَنُكْم ُه

  ).57ـ  54(املائدة/ ﴾ُمْؤِمِننيَ  أُوتُوا اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبِلُكْم َواْلُكفاَر أَْولَِياَء َواتـُقوا اللَه ِإْن ُكْنُتمْ 
ــْأَواُهْم ﴿قولــه عــّز مــن قائــل:  .4 ــْيِهْم َوَم ــْظ َعَل ــاِفِقَني َواْغُل ــاَر َواْلُمَن َجاِهــِد اْلُكف ــِيبَهــا النيَــا أَيـ

  ).9، والتحرمي/73(التوبة/ ﴾َجَهنُم َوبِْئَس اْلَمِصريُ 
َآَمُنــوا قَــاتُِلوا الــِذيَن يـَُلــوَنُكْم ِمــَن اْلُكفــاِر َوْلَيِجــُدوا يَــا أَيـَهــا الــِذيَن ﴿قولــه ســبحانه وتعــاىل:  .5

). وهـي كسـابقتها حتـّث املـؤمنني هـذه 123(التوبـة/ ﴾ِفيُكْم ِغْلظًَة َواْعَلُمـوا أَن اللـَه َمـَع اْلُمتِقـنيَ 
  املرّة على أن يبدو للكافرين غلظًة وشّدة.

ــٌد َرُســولُ ﴿قولــه عــّز وجــّل:  .6 ــنَـُهمْ  ُحمَم ــاِر ُرَمحَــاُء بـَيـْ اُء َعَلــى اْلُكفــِذيَن َمَعــُه َأِشــدــِه َوالالل..﴾ 
  ).29(الفتح/

َوِمـــَن النــاِس َمـــْن يـَتِخـــُذ ِمـــْن ُدوِن اللــِه أَنْـــَداًدا حيُِبـــونـَُهْم َكُحـــب اللـــِه ﴿قولــه تبـــارك امســـه:  .7
  ).167ـ  165بقرة/(ال ﴾..َوالِذيَن َآَمُنوا َأَشد ُحبا لِلهِ 

هـــذه النصـــوص اســـتدّل ـــا بوصـــفها صـــرحية يف النهـــي عـــن املـــوّدة واحملبّـــة والتعـــاطف بـــني 
  املسلمني والكافرين، بل هي تضيف إىل ذلك مفهوم الشّدة والغلظة.
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  يلزمنا هنا التوقف بالتأّمل والتحليل يف دالالت نصوص هذه اموعة القرآنّية:

  ص فضاء النصوصالسياق القرآني وتخصي 1.3.2
إّن النصــوص اخلمســة األوىل ال عالقــة هلــا مبوضــوع حبثنــا، وذلــك أّــا برّمتهــا تتحــّدث عــن نــوع 

  خاّص من الكافرين:
ففي اآلية األوىل، جرى احلديث عن أولئك الـذين حـاّدوا اهللا ورسـوله، واحملـاّدة هـي العـداوة 

وهو يعـين الشـّدة واملنـع، فمـن حيـادد اهللا  واحملاربة واملواجهة واملشاقّة، فإّن أصل الكلمة من احلدّ 
ورســوله هــو الــذي يتعامــل بشــّدة وممانعــة معهمــا ومنــع هلمــا، ومنــه ّمســي احلديــد حديــداً، ومنــه 
تعبــري حــاّد الطبــع، وأطلقــت كلمــة احلــدود هنــا ــذا املعــىن أيضــاً؛ ألّن ــا املنــع واملواجهــة (ملزيــد 

  ).180ـ  2/178ق: 1417اّطالع، راجع: املصطفوي، 
ُهُم ﴿ولــنالحظ اســتخدام القــرآن هلــذه املفــردة يف ســياق املواجهــة واحملاربــة، قــال تعــاىل:  َوِمــنـْ

  ).64ـ  61(التوبة/ ﴾..الِذيَن يـُْؤُذوَن النِيب َويـَُقولُوَن ُهَو أُُذنٌ 
أَملَْ تـَـَر ِإَىل ﴿بل إّن سياق هـذه اآليـة نفسـها هنـا مسـاعد كـذلك، حيـث قـال تعـاىل قبلهـا: 

ُهْم َوَحيِْلُفـــوَن َعَلـــى اْلَكـــِذِب َوُهـــْم  ـــْنُكْم َوَال ِمـــنـْ ـــا ُهـــْم ِم ـــْيِهْم َم الـــِذيَن تـََولـــْوا قـَْوًمـــا َغِضـــَب اللـــُه َعَل
األذلّــني، والغلبــة، «). فــإّن تعبــري 22ـ  14(اادلــة/ ﴾..يـَْعَلُمــوَن أََعــد اللــُه َهلـُـْم َعــَذابًا َشــِديًدا

  على ذلك.يساعد  »والقّوة، والعزّة
أّمــا اآليــة الثانيــة، فهــي تصــف الطــرف اآلخــر الــذي تنهــى عــن مواّدتــه بصــفات العــدّو هللا 
وللمـــؤمنني واملخـــرج هلـــم مـــن ديـــارهم حملـــض إميـــام، فمـــا عالقتهـــا مببـــدأ الكراهيـــة والـــبغض 

  املطَلقني؟!
ــا اآليــة الثالثــة، فهــي واضــحة يف ســياق اجلهــاد والغلبــة، وكــون الطــرف اآلخــر ممّــن  اختــذ وأّم

ديــنكم هــزواً ولعبــاً وحنــو ذلــك، وقــد ســبق أن حتــّدثنا عــن ســياق هــذه اآليــة أيضــاً، وأنّــه ســياق 
سياســي جهــادي، فراجــع، وــذا نكتشــف أّن مفهــوم الذلّــة والعــزّة يف اآليــة نفســها ال صــلة لــه 

ال  مبفهــوم املـــوّدة واحملبـــة والـــبغض والكراهيّـــة، بـــل هـــو مفهــوم لـــه صـــلة بعـــزّة املـــؤمن أمـــام الكـــافر
بكراهيــة املــؤمن للكــافر وال ببغضــه لــه، فهــذه املفــاهيم غــري متطابقــة، فــاملؤمن عزيــز يف قومــه ال 
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مبعىن أنّه يكرههم، واملـؤمن يتعامـل مـن موقـع العـزّة ال مبعـىن أنّـه يكـره أو يـبغض، أو هـو فـّظ أو 
اج، غلــيظ، بــل مبعــىن أنّــه غــري خاضــع وال ذليــل وال ضــعيف وال مســكني وال مســتكني وال حمتــ

  وأين هذا من مفاهيم البغض والكراهية وإبرازمها؟!
  ).37، 34وهلذا جند املقابلة ذا املعىن الذي قلناه واضحاً يف آية قرآنية أخرى (النمل/

فتتحــــّدثان عــــن الفئــــة الــــيت يكــــون املســــلمون مــــأمورين  وأّمــــا اآليــــة الرابعــــة والخامســــة،
ذي نقاتله، وذلـك أّن الغلظـة هنـا جـاءت يف مبجاهدا، فالذي جيب علينا الغلظة جتاهه هو ال

ــة أو املهادنــة أو  ســياق القتــال واحلــرب، فــال يُعقــل أن يشــمل هــذا احلكــم بدالالتــه حالــة الذمّي
م: 2011االســـتجارة أو غـــري ذلـــك، وحيـــث إنّنـــا أثبتنـــا يف مبـــدأ الســـلم والصـــلح (حـــّب اهللا، 

سـلم، وأّن القتـال ال يكـون إال )، أّن األصل يف العالقة هـو ال335ـ  287، و /200ـ  1/59
لرّد العدوان، فهذا معناه أّن هاتني اآليتني تطالبان بالغلظة والشّدة يف حالة مواجهة املعتـدي ال 
غـــري، وبتعبـــري آخـــر مبـــدأ الغلظـــة هنـــا مبـــدأ جهـــادي، ولـــيس مبـــدأ عالئقيّـــاً عاّمـــاً بـــني األديـــان، 

افر يقاتَـل ويُغلـظ عليـه فـإذا تقيّـد القتــال ونتيجـة جممـوع مـا قلنـاه ال ميكـن القـول بـأّن مطلـق الكـ
  خبصوص حال االعتداء، ظّلت الغلظة مطلقة من حيث مطلوبيّتها!

كما أّن اآلية األخرية ليست ناظرة أساساً ملوضوع حبثنـا؛ وذلـك أّـا ال تـتكّلم عـن املوقـف 
تخذ آهلـة النفسي والقليب والسلوكي مـن اآلخـر الـديين، بـل هـي تـتكّلم عـن أّن بعـض النـاس سـي

  من دون اهللا هي األصنام أو السادات الذين حيّبوم كحّب اهللا،
  وذا نستنتج أّن اآليات اخلمس األوىل ال عالقة هلا بتكريس مبدأ الكراهية.

  ثنائّية الرحمة والشّدة بين المؤمنين والكافرين 2.3.2
الفـتح، الظـاهرة يف لـزوم إّن اآليـة الـيت تبـدو باقيـة هنـا يف جمموعـة النصـوص هـذه هـي آيـة سـورة 

الشّدة مع الكافرين، وقد وقعت الشّدة هنا مقابل الرمحـة، وهـذه اآليـة إّمـا أن نفهمهـا تتحـّدث 
  عن الكافرين احملاربني واملعارضني للدعوة املواجهني هلا أو مطلقاً.

فــإذا فهمناهــا أّــا تتحــّدث عــن خصــوص املعارضــني املــواجهني للــدعوة مل تكــن دالّــًة علــى 
قاعــدة العاّمــة هنــا، بــل خاّصــة حبــال العالقــة مــع الكــافرين املنــاوئني، وأّمــا إذا فهمناهــا مطلقــًة ال
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َهاُكُم اهللاُ َعِن الِذيَن ملَْ يـَُقاتُِلوُكْم ِيف الـديِن  فإنّه تقع املعارضة بينها وبني مثل قوله تعاىل: ﴿َال يـَنـْ
ــن ِديَــارُِكْم أَن تـَبَـــروهُ  َهــاُكُم اهللاُ وَملَْ ُخيْرُِجــوُكم م ـَـا يـَنـْ ْقِســِطَني * ِإمن

ُ
ْم َوتـُْقِســطُوا إِلَــْيِهْم ِإن اَهللا حيُِــب امل

ـــى ِإْخـــرَاِجُكْم أَن تـََولـــْوُهْم﴾  ـــن ِديَـــارُِكْم َوَظـــاَهُروا َعَل يِن َوَأْخَرُجـــوُكم مـــاتـَُلوُكْم ِيف الـــد َعـــِن الـــِذيَن َق
ّدة مــع شــخٍص مــع األمــر بــربّه والقســط إليــه إذ كيــف ينســجم األمــر بالشــ )،9ـ  8/(املمتحنــة

  واإلحسان؟!
  

  . النتائج3
توّصلنا ـ يف املستوى األّول ـ فيما مضى إىل أّن اإلسـالم يريـد إعـادة إنتـاج الـوالء واالنتمـاء عنـد 
اإلنســـان ويـــرفض خمتلـــف أشـــكال خـــرق الـــوالء واالنتمـــاء هـــذا، فـــالوالء هـــو نـــوع مـــن التوّجـــه 

الشـــيء، فيمـــا الـــرباء هـــو نـــوع مـــن القطيعـــة واملفاصـــلة، ومهـــا مفهومـــان واملتابعـــة واإلقبـــال علـــى 
  يشكالن هويّة الفرد املسلم وهويّة اجلماعة يف الوقت عينه.

ـــة تطالـــب بـــالرباءة وفـــي المســـتوى الثـــاني لبحـــث البـــراءة الحظنـــا  أّن النصـــوص الدينّي
  ّد عن الدعوة ودين اهللاواملواجهة الكاملة من الكافر املتمثل بالعدّو املعاند احملارب والصا

الــذي اســـتنتجناه مــن النصـــوص القرآنيــة واحلديثيّـــة أّن القــرآن ال يـــدعو ألّي كراهيــة جتـــاه 
اآلخـر مـا مل ميـارس اآلخـر عدوانـه، بـل اسـتنتجنا ـ بعـد مقاربـة النصـوص لبعضـها ـ أّـا تؤّكـد 

بــني كونــه مشــركاً أو  مبـدأ الــّرب والتواصــل الــرحيم مــع اآلخـر الــديين مــا دام غــري معتــٍد بـال فــرق
  من أهل الكتاب.

  وبهذا تشّكلت الرؤية عندنا كاملة. إنّها تقوم على:
  حفظ الهويّة ومبدأ المغايرة. .1
حمايــة الجماعــة وأولويّــة الــوالء للمــؤمنين، وكــّل نــاقض أو مضــِعف لهــذه األولويّــة  .2

  فهو مرفوض، وكّل مكّمل لها أو مواز فهو غير مرفوض.
مبـــدأ الصـــلة الرحيمـــة مـــع اآلخـــر الـــديني، وقاعـــدة التقـــارب والتواصـــل، وتحبيبـــه  .3

  باإلسالم والمسلمين، ما دام غير معتٍد أو محارب مقاتل.
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  المصادر والمراجع
 القرآن الكرمي.

دار  :لبنـــان، 1الطبعـــة  تهـــذيب اللغـــة،، م)2001ي (هــــ)، أبـــو منصــور حمّمـــد بـــن أمحــد اهلـــرو 370األزهــري (
  اث العريب.احياء الرت 

حتقيـق وضـبط: عبدالسـالم حممـد  معجـم مقـاييس اللغـة،، م)1991( هـ)، أبو احلســـني أمحد395ابن فارس (
 .دار اجليل :بريوت، 1الطبعة هارون، 

 .مؤّسسة الفقه املعاصر :بريوت، 1الطبعة  دراسات في الفقه اإلسالمي المعاصر،، م)2011( حب اهللا، حيدر

 .انقالب اسالمي :طهران، 1الطبعة  بيان قرآن، تفسير سوره برائت،، ش)1396( خامنئي، علي

 .انقالب اسالمي :طهران، 1الطبعة  بيان قرآن، تفسير سوره مجادله،، ش)1396( خامنئي، علي

، 2الطبعـة ، التفسـير الكبيـر (مفـاتيح الغيـب)، (د. ت) هـ)، حممد بن عمـر بـن احلسـني606الفخر الرازي (
 .دار الكتب العلمية :طهران

، المفــردات فــي غريــب القــرآن، ق)1404( هـــ)، أبــو القاســم احلســني بــن حممــد502الراغــب اإلصــفهاين (
 دفرت نشر كتاب. ، طهران:2الطبعة 

مجمع البيان فـي تفسـير (لعلـوم) ، م)1988( هـ)، أمني اإلسالم أبو علي الفضل بن احلسن6الطربسي (ق 
 .ر املعرفةدا :بريوت، 2الطبعة ، القرآن

، تقـدمي: خليـل جامع البيان عن تأويـل آي القـرآن، م)1995( هـ)، أبو جعفر حممد بن جرير310الطربي (
 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعبريوت: امليس، ضبط وتوثيق وختريج: صدقي مجيل العطار، 

، حتقيـق وتصـحيح: أمحـد حبيـب رآنالتبيان في تفســـير القــــ، (د. ت) هـ)، حممد بن احلســــن460الطوسي (
 .دار إحياء الرتاث العريب :بريوت د. ط،قصري العاملي، 

 :اململكــة العربّيــة الســعوديّة، 6الطبعــة ، الــوالء والبــراء فــي اإلســالم، ق)1413( القحطــاين، حمّمــد بــن ســعيد
 دار طيبة.

، تصـحيح وتعليـق وتقـدمي: السـيد تفسير القّمي، م)1988( هـ)، أبو احلسن علي بن إبراهيم4ـ  3القّمي (ق 
 .مؤسسة دار الكتاب :قم، 4الطبعة طّيب املوسوي اجلزائري، 

، حتقيـــق: حممـــد الكـــاظم، التفســـير، م)1990( هــــ)، أبـــو القاســـم فـــرات بـــن إبـــراهيم بـــن فـــرات352الكـــويف (
 .مؤّسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي :طهران، 1الطبعة 

ـــق فـــي كلمـــات القـــرآن الكـــر ، ق)1417( هــــ)، حســـن1426طفوي (املصـــ مؤّسســـة ، 1الطبعـــة ، يمالتحقي
  .الطباعة والنشر التابعة لوزارة الثقافة واإلرشاد

مؤّسسة  :، القاهرةأسباب النـزول، م)1968( )، أبو احلسن علي بن أمحدق468الواحدي النيسابوري (
.احلليب وشركاه للنشر والتوزيع ودار االحتاد العريب للطباعة
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