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   مقدمه
ین اسـالم یاز اعتقاداتی است که ماهیت اصلی آن در آ ،"مواالت و معادات یا والء و براء"
 ،توانـدانش نادرست میاین موضوع با خو که پشتوانه شرع استوار است. بدیهی است هب

 ،روی در تعیـین مرزهـای دوسـتی و دشـمنیدنبال داشته باشد. زیادهافرا  و تفریط را به
از  ،تـوجهی بـه پیامـدهای نادیـده گـرفتن دشـمنکوتاهی در ابراز این حس باطنی و بی

 هایی است که در کمین این مفهوم واالی دینی است.ترین آسیب مهم
های منسوب به اسالم، با اهمیـت ترین اندیشهکی از مخربعنوان یسلفیه جهادی به

اند. شمار آوردهمطلوب به موضوع والء و براء، آن را در زمره اصول اعتقادی به بخشی غیر
ترین معیارهای اسالم و کفر یاد کرده کـه عنوان یکی از اساسیاز والء و براء به ،این گروه

خـط تکفیـر علیـه مسـلمانان را  ه این دلیـل،نند و بدانبود آن را مساوی با نبود اسالم می
ررنگ کرده خاطر دینشان، نصرت و همکاری بـا آنـان، اند. در این نگاه، محبت کفار بهپ 

شـود و قسم شدن با کفار، مواالت مطلقه یـا مـواالت کبـری نامیـده مـی پیمان و هم هم
و کشـتاری اسـت کـه  د. فرجام آن نیـز قتـلگردارتکاب این موارد، موجب کفر اکبر می

 برد.جامعه اسالمی از آن رنج می
شود. عنوان یکی از شعارهای اصلی از پایگاه جهادیون شنیده میامروزه این عقیده به

 ،و رمـره آن را 6دانندقدری اهمیت دارد که آن را از لوازم توحید میاین قاعده برای آنان به
های ظاهری و بـاطنی، درک از فتنه کردن عبور سالمتبه، «ال اله اال الله»تحقق معنای 

حالوت ایمان، حصول قوت و نصرت و عزت از سوی خداونـد، درهـم شکسـته شـدن 
 1کنند.مندی در روز قیامت عنوان میباطل و نجات و سعادت

هـای تکفیـری ی گـروهیتوان در شورش و کشورگشـاترین نتایج این عقیده را میمهم
حکـام کشـورهای اسـالمی و پـذیرش آن از سـوی  جـرم همکـاریمشاهده نمود که بـه

مسلمانان ساکن در آنجا، حکم به کفر و ارتداد این افراد داده و جان و مال و ناموس آنان 
 کنند.را برای پیروان خود حالل می

دهد و مقاله، موضوع والء و براء را از دیدگاه سلفیه جهادی مورد کنکاش قرار میاین 
                                              

 .5، صفيعاإلسالمالوالءعهالبراءع. برکاتی، ابوعاصم، 1
 .31. همان، ص2
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-با اهل سنت، در پی اربات این مهم است که برداشت تکفیری جهادیون یبا مقایسه آرا

انگـاری مخالف آیات و روایات و فهم علمای اهل سنت است و اصل ،ها از والء و براء
 گونه دلیلی ندارد.هیچ ،نیز اناعتقادی آن

ضرورت بررسی موضوع والء و براء در این است که سرنوشت مسائل دیگری از قبیل 
ز کفار، هجرت، دار االسالم و دار الکفر که جمع زیادی از مسـلمانان جهاد، استعانت ا

 گره خورده است.  آن کند، بارا از دایره اسالم خارج می
های تکفیـری، چهـار نقـد در این نوشتار پس از آشنایی با والء و براء از دیدگاه گروه

گیـر ایـن اناگرچـه اشـکاالت بیشـتری گریبـ ؛اساسی به این بدعت آنان وارد شده است
-دلیل محدودیت نوشتار، از ارائه آنها خودداری میکه به باشداندیشه سلفیه جهادی می

 کنیم.

 والء و براء از ديدگاه سلفيه جهادی. 1
سرچشـمه  کـه انـدبرخـی گفتـه ؛برای تبیین والء و براء، مطالب زیادی بیان شده اسـت

مانند نصرت و انس و  ؛شوداز حب و بغض جاری می ،قلب و جوارح بسیاری از اعماِل 
ای دیگر مواالت را همراهی و همیاری و همکـاری همکاری و جهاد و هجرت و... . پاره

و اگر چنـین مـواالتی بـرای مسـلمانی  دانندمیداران خداوند و رضایت از کردار دوست
 شود. دسته سـوم بـر ایـن بـاورعنوان کافر شناخته مینسبت به کافری پیش آید، او نیز به

داری و یـاری معنای محبت به خداوند و نصرت دین و دوسـتهستند که والء فی الله به
. براء نیز عداوت با دشمنان خداونـد و سـتیز بـا آنـان باشدمیخداوند  یرساندن به اولیا

 6است.
های تکفیری این اسـت کـه والء و بـراء یـک اصـل تاریرگـذار در همـه پندار جریان

بـه پشـتوانه ایـن  1.شودمحسوب میو اجتماعی مسلمانان های فردی تصرفات و حرکت
اصل، حب هر مؤمن و بغض هر کافر از هـر صـنف و قبیلـه و مـذهب فقهـی و حـزب 

بر اساس باور آنان، تمایل به اهل شرک، فرد مسلمان را نیز مشرک  9سیاسی واجب است.
                                              

 .73، صالوالءعهالبراءعهالع اءعفيعاإلسالم، ابوفیصل، بدرانی .1
 .7، صرسیلةعهیمةعج اعللمجیه  نعفيعالعراقشحود، علی بن نایف،  .2

 .75، صتیكحمعالشر عةعهصلت عبأصلعال  نصاوی، صالح،  .3



 

 

دوفصلنامه سلفی
 

پژوهی، سال 
سوم

، شامره 
6 ،

پاییز و زمستان 
6936

 

66 

 6گرداند.کرده و او را سزاوار آتش جهنم می
فراتر از یک  ،ین اعتقاد بسنده نکرده و ایمان به این مفهوم رابخشی به اآنان به اهمیت

با قرار دادن والء  ند. آنانآورمیشمار واجب اعتقادی دانسته و آن را از بارزترین عقاید به
کـه در قـرآن  معتقدنـد 1شرک، ایمان و کفر، ،و براء در کنار اصول اعتقادی مانند توحید

وسـیله آن، اندازه این دو تبیـین نشـده و بـهای بهیدهمجید بعد از توحید و شرک، هیچ عق
برخی از آنان پـا را فراتـر  9؛شوندرستگاران و زیانکاران تقسیم می یها به دو دستهانسان

 4اند.شمار آوردهاصل دین اسالم به ،گذاشته و حتی آن را
منی بـا اما عملکرد والء و براء برای سلفیه جهادی در گام نخست، انگیزش ابراز دش

ین معنا کـه دسـتاورد حـب و بغـض، بـه مـواالت مـومنین و ه اب 2کفار و مشرکین است.
انجامد و در صورتی که این رمره را نداشـته باشـد، والء و بـراء هـیچ معادات کافرین می

شان، نصرت و همکاری بـا خاطر دینمحبت کفار به یگاه، نظرماز این  6ارزشی ندارد.
شـود و م شدن با کفار، مواالت مطلقه یا مواالت کبری نامیده میقس پیمان و هم آنان، هم
  7د.گرداین موارد، موجب کفر اکبر می به ارتکاب

کسـانی کـه بـا کفـار و ظـالمین  آنها عملکرد این اصول اعتقادی، های بعدِی در گام
ر بـا تکیـه بـ و . با گسترش دایره عملکرد والء و بـراءدانندرا مشرک می کنندهمکاری می

نوک پیکـان هجمـه  8هایی که علیه برخی مذاهب اسالمی مانند شیعیان شده، یینماسیاه
ده و حتی اهـل سـنت کـه گردیبر پیکره آنان وارد  پدید آمده(، والء و براء )که از موضوع

؛ انـداند، مهدورالـدم شـناخته شـدهبرای تحقق امت واحده اسالمی با آنان گرد هم آمده
 های تکفیری گوناگون شده است.و براء دستاویزی برای ظهور جریانمسأله والء  بنابراین

                                              
 .37، صحیحیةعالیربعالصلحبحةعالج   ةعییری، یوسف بن صالح،  .1
 .17، صفصلعالكالمعفيعإثبیتعردةعالشراةعهالیكیمشامی، ابودجانه،  .2

 .175، ص،عتیفةعالموح  نعفيعأهمعمسیئلعأصولعال  ناللجنة الشرعیة في جماعة التوحید والجهاد .3

 .1، صإنمیعالوانحونعإخوةفهد، ناصر،  .4

 .0، آیات الرحمن في غزوة سبتمبر، صانهم .5

 .53ه، التبیان في وجوب قتال جیش موریتان، صشنقیطی، ابوطلح .6

 .18، صالمختصرعالمتحنعلتیفةعالموح  ناللجنه الشرعیه،  .7
فالراف ة یوالون من حارب أهل السنة والجماعة ویوالـون التتـار ویوالـون »نویسد: تیمیه درباره شیعیان میبرا، نمونه ابن .8

تیمیـه، احمـد بـن عبـدالحلیم، مجمـوع ابـن) ؛«ف ة تمیل مع أعداء الـدینالنصاری... وقد عرف العارفون باإلسالم أن الرا
 .(777ص 82الفتاوی، ج
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 ؛به دیگر سخن، از نگاه سلفیه جهادی، عقیده والء و براء مالزم با عقیده تکفیر است
زیـرا  ؛از میان رفتن هر یک از این دو، نابودی دیگری را در پی خواهد داشت کهطوریبه

سی که با عقیـده تکفیـر مخالفـت کنـد، در تکفیر بخشی از براء است. از سوی دیگر، ک
واقع با عقیده والء و براء و جهاد مخالفت کرده و امتـی کـه والء و بـراء و جهـاد نداشـته 

کـه  اسـتگونـه ایـن در واقـع 6؛دشـباشد، به آسانی تسخیر شده و خوار و زبون خواهد 
هـای تکفیـری نای برای تکفیر مسـلمانان تبـدیل شـد و جریـاعقیده والء و براء به بهانه

 محابا به قتل و کشتار مسلمانان پرداختند. بی
عنوان لوازم عملـی و قاعده والء و براء، مواردی را بهپیروان سلفیه جهادی با استناد به
عنـوان ین معنی که هرکسی والء و براء را بـهه ااند. بمظاهر اعتقاد به این مفهوم بر شمرده

تـرین لـوازم باید به لوازم آن نیز پایبند باشـد. مهـمشناسد، یکی از اصول مهم اسالم می
باورمندی به این اعتقاد، جهاد و مهاجرت است. جهاد با جان، مال، قلب و زبان کـه از 

 مهاجرت نیز ارتبا  استواری با این عقیده دارد 1ترین لوازم مواالت و معادات است.مهم
 9ترین تکالیف آن است.از مهم و

يها  باورند که عقیده والء و براء با استناد به برخی آیات ماننـد: سلفیه جهادی بر این
أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهوَ و النصاوی أولياء بعضهم أولياء بعض و من يتهولهم مهنكم فإنهه 

اند که والء و براء از آنها نتیجه گرفته .دنشورابت می ،4منهم إن الله ال يهدي القوم الظالمين
 2شود.مواالت کفار باعث خروج از اسالم می؛ بنابراین است لوازم ایمان

بر همین اساس آنان  6کنند.جرم نداشتن والء و براء تکفیر میآنان مخالفین خود را به
حتی اگر بر وحدانیت خداونـد شـهادت دهـد و از شـرک  ،بر این باورند که اسالم کسی

وت داشته باشد و بر این دشـمنی مگر اینکه با مشرکین عدا ،شوددوری گزیند رابت نمی
  7تصریح کند.

                                              
 .8، صالتكفحرعحكمعالل ع..عفأ نعتذهبونطرطوسی، ابوبصیر،  .1
 .5، صه ا ةعالیحرانعإلیعمعرفةعالوالءعهالبراءامی، ابوادریس، ش .1
 .7ص ،7، جقیح ةعالوالءعهالبراءمقدم، محمد احمد،  .3
 .51 ، آیهمائدهسوره  .4
 .32، صالصواققعالمرسلةعقلیعالن هةعالمهزلةسباعی، هانی،  .5

 .05همان، ص .6

 .7، صنجیحعحیجةعالسیئلعفيعأهمعالمسیئلخالدی، أحمد بن حمود،  .7
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 هانقد ديدگاه تکفيری. 1
ذکر این نکته ضروری است که والیت و برائت از فروع اعتقـادی  ،پیش از ورود به بحث

توان اصل این اعتقاد را زیر در نتیجه نمی 6؛است که قرآن مجید به آن سفارش کرده است
؛ برخـی گردیده استافرا  و تفریط مواجه  دو رویکردِ  اما مسأله والء و براء با ؛سوال برد

با پشت کردن به این اعتقاد، دل در گرو مواالت و همکـاری بـا دشـمنان اسـالم بسـته و 
دهنـد. اقـداماتی کـه حکـام آل خشنودی آنان را بر رضایت جوامع اسالمی ترجیح مـی

و سیاسی و نظـامی بـا  دارند و به عقد قراردادهای اقتصادیسعود بر اساس آن گام بر می
مصداق تفریط در عقیده والء و  که یازنددست می اسرائیلدولت آمریکا و رژیم غاصب 

آمدن رویکرد افراطی در ایـن  تردید این رویکرد، سهم تاریرگذاری در پدیدبراء است. بی
 عقیده داشته است.
-گرایانـه مـیا های وجود دارند که به این عقیده با نگاهی افـرگروه ،در نقطه مقابل

در تحریـک و  و دهنـدای از اسـالم ارائـه مـیگیرانـهنگرند. این افراد غالبا قرائت سخت
کننـدگان در والء و بـراء ح ـور جانبه بـا تفـریط سازماندهی مسلمانان برای مقابله همه

نخسـت  انـد.شـده روی در این امر، مرتکب دو اشتباه راهبردیبا زیاده . آنهافعالی دارند
دانند؛ دوم اینکه ه صرف همکاری و معاونت با کفار را مصداق نقض والء و براء میاینک

شـمار زیرا والء و براء را از اصول اعتقادی به ؛کنندمرتکب ناقِض والء و براء را تکفیر می
قربـانی  ،گنـاه کشـورهای اسـالمیشود که مسلمانان بیگونه میاند. برآیند امر اینآورده

 شوند.ام اسالمی با دَول غرب، میهمکاری برخی حک

 نادرستی اصل انگاری والء و براء. 1.1

والء و براء که در ادبیات گذشتگان با عنوان مواالت و معادات خوانـده  ،چنان که گذشت
شد، از اعتقاداتی است که ریشه در آیات و روایات دارد. اما این بدان معنی نیست که می

قادی بدانیم. اصول اعتقادی اموری هسـتند کـه تقلیـد در این عقیده را یکی از اصول اعت
خالف فروع اعتقادی بر 1.آنها جایز نیست و باید با تحقیق و بررسی به آنها علم پیدا کرد

                                              
1.  ِْؤِمِنیَن َوَمن َیْفَعْل َذل وِن اْلم  وَن اْلَکاِفِریَن َأْوِلَیاَء ِمن د  ْؤِمن  ِخِذ اْلم  ـِه ِفي َشْيءٍ الَّ َیتَّ  .(82، آیهآل عمران ؛ )سورهَك َفَلْیَس ِمَن اللَّ

الشحرحعالكبححرعلمختصحرعاألصحولع؛ منیاوی، محمود بن محمد، 125، صالتبصحرعفيعال  ن، طاهر بن محمد، یاسفرایین .2
 .778، صمنعقلمعاألصول
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اهمیـت  1که غالـب ادلـه آن ظنـی اسـت. 6(،دنشوکه اصول عملی نامیده می)یا فقهی 
باشـد و یـا مـواردی از آنهـا را اصول اعتقادی آنجاست که اگر کسی به آنها یقین نداشته 

 انکار کند، دیگر مسلمان نیست.
نـامی از والء و بـراء یـا مـواالت و  ،علمای اهل سنت هنگام ذکـر اصـول اعتقـادی

که اصول اعتقـادی اهـل سـنت را گـردآوری ، اند. احمد بن حنبلمیان نیاوردهمعادات به
مـواالت و معـادات را در  نیـز شعریا 9ای به این عقیده نکرده است.کرده، کمترین اشاره

 "بیهسـیه"نکته جالـب اینکـه وی در توضـیح  4زمره اصول دیانت محسوب نکرده است.
را از  "اللهالله و تبری اعداءاولياء"کند که این فرقه تولی ، بیان می(های خوارجیکی از فرقه)

ارج دانسـته هـای خـواند. اشعری در ادامه این را از بدعتاصول اعتقادی خود برشمرده
-ای به مواالت و معادات نمیاشاره ،جرجانی در شمارگان اعتقادات اهل حدیث 2است.

تالش دارد اعتقادات اهل سنت را در آنچه که صحابه و سلف صـالح  هم اللکائی 6کند.
هیچ موردی که مواالت و معادات جـزء  ؛ در واقع اوآوری کندبه آن اعتقاد داشتند، جمع

کـه در فکـر نگـارش  عبدالقاهر بغـدادی 7ن باشد را ذکر نکرده است.اصول اعتقادی آنا
میان ارکـان شـریعت، اصـول ایمـان و احکـام تکلیـف  آنکه اصول ایمان بوده، با وجود

 8شود.، اما ارری از والء و براء در اصول اعتقادی مورد نظر او دیده نمیقائل شده تفکیک
قاضی ایجی)م  66ق(،771آمدی)م  61ق(،032جوینی)م  3ق(،755منده)م همچنین ابن

-ای به مـواالت و معـادات بـهو دیگران نیز هیچ اشاره 69ق(357تفتازانی)م  61ق(،357
                                              

 .735ص ،8، ج،عاالقتصیمشاطبی، ابراهیم بن موسی .1

 .770ص ،8، جالتیر رعهالتنو رد طاهر، عاشور تونسی، محمابن .2

 .10-57ص، أصولعالسنة، احمد، یحنبل شیبانابن .3

 .85ص، ،عاإلبینةعقنعأصولعال  ینةابوالحسن اشعری، علی بن اسماعیل .4

 .158-157ص ،1، مقاالت اإلسالمیین واختالف المصلین، جانهم .5
 تا پایان کتاب. 05، صاقتییدعأئمةعالی  ثجرجانی، احمد بن ابراهیم،  .6

 تا پایان کتاب. 225ص، 0ج، شرحعأصولعاقتییدعأهلعالسنةعهالجمیقةالله، ، هبةیاللکائ .7

 تا پایان.  173، صأصولعاإل مینبغدادی، عبدالقاهر،  .8

 تا پایان کتاب. 701ص، 1ج،عاإل مینمنده عبدی، محمد بن اسحاق، ابن .9

 تا پایان کتاب. 08ص، دلةعفيعأهلعاالقتییداإلرشیدعإلیعقوااععاأل، کجوینی، عبدالمل .15

 تا پایان کتاب.  12ص، ،عأبكیرعاألفكیرعفيعأصولعال  نآمدی، علی بن محمد .11
 تا پایان کتاب.  38ص، ،عالمواقفایجی، عبدالرحمن بن احمد .12
 تا پایان کتاب. 81ص، 8ج، شرحعالمییص عفيعقلمعالكالمتفتازانی، مسعود بن عمر،  .13
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 کنند.د اصلی اسالم نمییعنوان یکی از عقا
عنـوان یک از فقهای اهل سنت، از مواالت اعدا و معادات مومنین بـهدر فقه نیز هیچ

-توان والء و براء را بهدر نتیجه نمی 6؛اندد نکردهاز موارد ارتداد و خروج از اسالم یا ییک

عنوان یکی از اصول اعتقادی اسالم که نقض آن باعث کفر شود، دانست. بدون تردید در 
صورتی که والء و براء یکی از ارکان اعتقادی مسلمانان باشد، الزم بود که علمای پیشین 

 کردند.میای به آن اشاره

 به کفار کفرآميز نبودن محبت. 1.1

الت کفار را موجـب اهای تکفیری با استناد به برخی آیات، هرگونه موبیان شد که جریان
 51 ها این فتوای خود را بـا اسـتدالل بـه آیـهدانند. بیشتر تکفیریکفر انسان مسلمان می
ِخهُذوا فرماید: اند که میسوره مائده صادر کرده هِذيَن آَمُنهوا اَل َتتَّ َهها الَّ يك

َ
َصهاَوی َيا أ ََ َوالنَّ اْلَيُههو

هَه اَل َيْهِدي اْلَقهْوَم  ُه ِمْنُهْم ِإنَّ اللَّ نُكْم َفِإنَّ ُهم ِم  ْوِلَياُء َبْعٍض َوَمن َيَتَولَّ
َ
ْوِلَياَء َبْعُضُهْم أ

َ
هاِلِميَن  أ ای  1؛الظَّ

گاه خود انتخاب نکنیـد! آنهـا  اید! یهود و نصاری را دوست و تکیه کسانی که ایمان آورده
ای یکدیگرند؛ و کسانی که از شما با آنان دوسـتی کننـد، از آنهـا هسـتند؛ خداونـد، اولی

ت ستمکار را هدایت نمی ُه ِمهْنُهْم آنها بخشی از آیه را  .کند جمعیع نُكْم َفِإنَّ ُهم ِم   ؛َوَمن َيَتَولَّ
کننـد کـه گونـه تفسـیر مـیایـن (،کسانی که از شما با آنان دوستی کنند، از آنها هستند)
معنای این است که شخص مسلمان نیز در زمره آنـان به ،رگونه مواالت کفار و مشرکینه
 شود.موجب کفر می ،در نتیجه مطلق مواالت کفار ؛رودشمار میبه

مفسرین اهـل سـنت را از زیـر چشـم  یدریافت تفسیر صحیح این آیه، باید آرا یبرا
هـای جهـادی، الف ادعـای گـروهخـبینیم که بـرگذراند. با نگاهی به منابع تفسیری می

اندیشمندان اهل سنت، صرف ابراز محبت و دوستی با کفار و مشرکین را از دایره شـمول 
ُه ِمْنُهْم این آیه خارج کرده و مراد از  نُكْم َفِإنَّ ُهم ِم  ین یخاطر کیش و آرا محبت به  َوَمن َيَتَولَّ

انـد: برخـی تصـریح کـرده 9؛اندکفار و مشرکین و موافقت در دین و مذهب تفسیر کرده
                                              

؛ حصـکفی، 725ص ،8، جالنتفعفيعالفتحیهی؛ سغدی، علی بن حسین، 178، صمتنعالخرقیمر بن حسین، خرقی، ع .1
 .770، صال رعالمختیرمحمد بن علی، 

 .51، آیهمائدهسوره  .2

 ،8، جمعحیلمعالتنز حلعفحيعتفسححرعالیحرآن، حسین، ی؛ بغو37ص ،0، جالكشفعهالبحینعقنعتفسحرعالیرآنحمد، ا، یرعلب .3
 .850ص ،8، جالمیررعالوجحزعفيعتفسحرعالكتیبعالعز زع، عبدالحق،یاندلسعطیه ؛ ابن55ص
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جهـت عالقـه بـه آنهـا و کسانی که به کفار مواالت دارند، در صورتی که با اختیـار و بـه
 6گردند.گرایش به دین آنها باشد، آنها نیز در زمره کفار محسوب می

ُه ِمْنُهْم ای دیگر عبارت پاره نُكْم َفِإنَّ ُهم ِم  گونـه ایـن ،ثیحـدیرا با اسـتناد بـه  َوَمن َيَتَولَّ
عباس درباره ذبائح نصاری پرسیده شد و او از خوردن آن پرهیـز اند که از ابنتفسیر کرده

جهـت صـرف محبـت بـه عباس نه بهاین نهی ابن 1کرد و به این بخش از آیه استناد کرد.
در  ؛جهت عمل به احکام و قوانین مسیحیان )ذبائح نصاری( بوده استنصاری، بلکه به

از محبت، گرایش به دین و اعتقاد کفار و مشرکین در صـدق معنـای مـواالت  نتیجه غیر
  9اند.این عبارت را تبیین کرده« فی الدین»کفار دخیل است؛ برخی نیز با قید 

در این آیه، نه صرف ابـراز محبـت و « تولی»اند که مراد از ای دیگر تصریح کردهعده
آلوسـی نیـز  2ن علیـه مسـلمانان اسـت.با کفار و مشرکی 4دوست داشتن، بلکه همکاری

مقصـود در  :گویدکند و میتفسیر می نهیرا مجاز و برای مبالغه در « فانه منهم»عبارت 
ای فراگیـر در بـاب والء و برخی از علمای معاصر نیز قاعده 6؛این آیه کفر حقیقی نیست

، کفر نفاق است کـه اند که مراد از کفر در والء و براءبراء استخراج کرده و تصریح نموده
 7شود.احکام مسلمان بر آنان جاری می ،ولی در ظاهر ؛تنها خداوند از آن اطالع دارد

 زیر نیز مشاهده کرد. توان در تفسیر آیهرا می کیکهمین تف
 َوِن اْلُمْؤِمِنيَن َوَمن َيْفَعْل َلِلَ  ف َُ ْوِلَياَء ِمن 

َ
يَن أ ِخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفِر ههِه ِفهي الَّ َيتَّ َلهْيَس ِمهَن اللَّ

ههِه اْلَمِصهير هُه َنْفَسُه َوِإَلی اللَّ ُوُكُم اللَّ ُيَحِذ  ًُ َو ُقوا ِمْنُهْم ُتَقا ن َتتَّ
َ
افـراد بـا ایمـان نبایـد  8؛َشيٍْء ِإالَّ أ

منان، کافران را دوست و سرپرست خود انتخاب کنند؛ و هر کس چنین کنـد، وجای م به
                                              

 .812ص ،5، جالعذبعالنمحرعمنعمجیلسعالشنیحطيشنقیطی، محمد امین،  .1
د بن جریر، یطبر .2 تفسححرعالیحرآنع، عبـدالرحمن، یراز حاتمیأب؛ ابن051ص ،15، ججیمععالبحینعفيعتأه لعالیرآن، محمع

تفسحرع، اسماعیل، یکثیر دمشق؛ ابن52ص ،8، جأحكیمعالیرآنعللشیفعيیهقی، احمد بن حسین، ؛ ب1157ص ،0، جالعظحم
 .185ص ،7، جالیرآنعالعظحم

 .78ص ،8، جتفسحرعالیرآنعالعز ززمنین، محمد بن عبدالله، ابیابن .3
 .753ص ،1، جبیرعالعلومسمرقندی، نصر بن محمد،  .4

د بن أحمد، ی؛ قرطب121ص ،8، جآنعهإقراب معینيعالیر زجاج، ابراهیم بن السری، .5  ،7، جالجیمععألحكحیمعالیحرآن، محمع
 .812ص

 .785ص ،7، جرهحعالمعینيعفيعتفسحرعالیرآنعالعظحمعهالسبععالمثیني، محمود بن عبدالله، آلوسی .6
 .05، صالوالءعهالبراءعبحنعالسمیحةعهالغلوشریف، حاتم بن عارف،  .7
 .82، آیهآل عمرانسوره  .8
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مگر اینکه از آنها بسرهیزید. خداوند شما را از خـود، برحـذر  ای با خدا ندارد؛ هیچ رابطه
جـای دارد؛ و بازگشت به سوی خداست. مفسرین منظور از نهی از مواالت کفـار بـه می

 6اند.مومنین را، تولی در دین و کمک به آنها علیه مسلمین تشریح کرده
اد کـه بـه کفـار و توان به این آیات استناد کرد و حکم بـه کفـر کسـی ددر نتیجه نمی

جهت کفـر بلکه محبت کفار و مشرکین به ؛مشرکین محبت و دوستی ارزانی داشته است
گرداند. دلیل دیگر اینکه اگر صرف محبـت شان انسان را از دایره ایمان خارج می و شرک

بـا مشـرکین  توانیم رفتار رسول اللهمشرکین را سبب کفر انسان بدانیم، چگونه می
بنـابر ادعـای ایـن افـراد، جنـاب ابوطالـب عمـوی  ؛ چراکـهیمیتوجیه نما زمان ایشان را

-به ؛به ایشان غیرقابل انکار است رولی محبت پیامب ،مسلمان نبوده پیامبر

و آن  1بسیار محزون شـدند ای که بعد از رحلت جناب ابوطالب، رسول اللهگونه
ر را زهیم به عموی خود آهمچنین محبت عمیق ح رت ابرا 9سال را عام الحزن نامیدند.

 توان نادیده گرفت.نیز نمی

 کفرآميز نبودن همکاری با کفار. 1.3

های تکفیری، منا  تکفیر در والء و براء، حب و بغض قلبی است. بر اساس مبنای گروه
کسی از عمق وجود محبت دشـمنان اسـالم را در  ،که نتوان رابت کردتا زمانی یعنیاین 

حتی در صورت همکاری کسی با کفار، این  چراکه ؛ی را تکفیر نمودتوان و، نمیارددل د
جهت مواالت قلبی نسـبت بـه آنـان، بلکـه از نه به ،احتمال وجود دارد که این اقدام وی

و اسالم ایـن اجـازه را بـه کسـی  باشدروی ضعف ایمان و فریفته شدن با مطامع دنیوی 
برای اربات ایـن سـخن  4.نده اسالم خارج کرا به این راحتی از دایر د فردینداده که بتوان

 کنیم.اشاره می به شواهدی از سیره رسول خدا
منطق اسالم در مواجهه با کسـانی کـه بـا کفـار و با نگاهی به سیره رسول الله

                                              
د بن جریر،یطبر .1  ،8، جتفسححرعالیحرآنعالعظححمعحـاتم،یأب، ابنی؛ راز717ص، 7، ججیمععالبحینعفيعتأه لعالیرآن ، محمع

 .782ص
 .113ص ،1، جتیر خع عیوبییعقوب، یعقوبی، احمد بن ابی .2
 .73ص ،1، ج،عاالستیصیءسالوی، احمد بن خالد .3
اَواَل تَ دهد: قرآن مجید به مسلمانان دستور می .4 ْؤِمنن اَلَم َلْسَت م  م  السَّ وا ِلَمْن َأْلَقی ِاَلْیک  ول  به آن کس کـه بـه شـما سـر » ؛ق 

 .(50، آیهنساء)سوره  ؛«تسلیم فرود آورد نسبت کفر ندهید
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آوریم. در منابع تاریخی ذکر شده که حاطب بن دست میکنند را بهمشرکین همکاری می
برای گسیل  پس از اطالع از قصد پیامبر اکرم (،ودکه از اصحاب بدر ب)بلتعه ابی

مطلـع  سران قریش نوشت تا آنان را از قصد پیـامبرای بهلشکر به سوی مکه، نامه
را از ایـن رویـداد بـاخبر  وسیله فرشته وحی، ح رت محمـدگرداند. خداوند به

گردیـد. کردند و با دستور ح رت، فرستاده حاطب دستگیر شد و ایـن اقـدام او خنثـی 
آوردند، او به این جرم خود اعتراف کـرد و  وقتی حاطب را دستگیر و به نزد پیامبر

جهـت اینکـه اما به ؛امگفت: من به خداوند و رسولش ایمان دارم و از دین خود برنگشته
ای نـدارم کـه از اند و در میان قـریش قبیلـه و عشـیرهدر مکه خانواده و اموالم باقی مانده

حمایت کنند، مجبور شدم دست به این کـار بـزنم. در ایـن هنگـام عمـر بـن ام خانواده
چـون ایـن مـرد منـافق اسـت. رسـول  ؛خطاب گفت: اجازه بدهید تـا او را گـردن بـزنم

گاه اسـت خدا  و فرمودند: این چه کاری است؟! خداوند بر اعمال اصحاب بدر آ
 6بخشد.آنان را می

تعـه انجـام داده، مصـداق نصـرت و بلتردیدی نیست اقـدامی کـه حاطـب بـن ابـی
عنـوان کـه امـروزه از آن بـه)بـوده  همکاری کفار علیه مسلمین و شخص پیـامبر

امـا  (؛داننـدشود و رفتارهایی کمتر از آن را مساوی با کفـر مـیخیانت بزر  نام برده می
در قبال این خیانت، گویـای آن اسـت کـه ایشـان وی را کـافر  واکنش رسول الله

کردند و از اقـدام خلیفـه زیرا اگر کافر بود، باید حکم مرتد را بر وی جاری می ؛ندندانست
آورد. اما ح رت با توجه به سابقه ح ـور او در جنـگ بـدر و عمل نمیدوم ممانعت به

تیمیه نیز بر کار دانستند. ابناعتراف زبانی به ایمان داشتن به خدا و رسولش، تنها او را گنه
در نتیجه مطلق  1؛جهت این خیانت تصریح کرده استبلتعه بهبن ابیکافر نبودن حاطب 

 گردد.همکاری و معاونت با کفار، موجب کفر نمی
 اوکار نبودن  گردد، هرگز به معنای معصیتنمی بلتعهابی این عمل موجب کفر ،اینکه

بلکه کسی که علیه مسلمانان اقدام کند، مرتکب گناه و معصیت شـده و بـه هـر  ؛نیست
بسـا ایـن چـه و شودتر میمیزان که ضرر آن برای مسلمانان بیشتر باشد، گناه او نیز بزر 

                                              
 .02ص ،7، جتیر خعالطبري، محمد بن جریر، ی؛ طبر752ص ،8، جسحرطعابنعهشیمهشام، عبدالملک، . ابن1
 .587ص ،3، جمجموععالفتیهیدالحلیم، تیمیه، احمد بن عبابن .2
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در فکر از بین بردن اسالم  ،که او با این همکاری زمانیمانند  ؛گناه او به درجه کفر برسد
به اسالم است. سخن مـا ایـن اسـت کـه  اشباشد که این کار او گویای عدم ایمان قلبی

 کسی را کافر بدانیم. تا شودفار و مشرکین باعث نمیصرف همکاری با ک
در منابع حدیثی نقل شده که مـا را  همچنین ق یه دیگری از سیره پیامبر اکرم

سازد. در ماجرای جنگ بدر، اسرای زیادی را برای کسب تکلیـف، به هدف رهنمون می
و یـا گـردن آوردند، ح رت فرمودند: یا باید فدیه بسردازنـد  به مح ر رسول الله

گفت: ای فرستاده خدا، غیـر از  آنها زده شود. عبدالله بن مسعود خطاب به پیامبر
سـکوتی کـرده و  سهل بن بی اء، زیرا من شنیدم او اسالم آورده بود. رسول خـدا

 6سسس فرمودند: غیر از سهل بن بی اء.
خود را کتمـان اما ایمان  ؛نقل شده که او در مکه اسالم آورده 1درباره سهل بن بی اء

همـین سـبب مـانع از خواند. بهمسعود وی را در مکه دیده بود که نماز میکرده بود. ابن
تـرین عنـوان یکـی از مسـنکشته شدن او هنگام اسارت در جنگ بدر شد. او بعدها بـه

 و تنها کسی از قبیله بی اء بود که پیـامبر 9شناخته شد اصحاب رسول الله
 4از میت خواندند.در مسجد بر پیکر او نم

در این جریان نیز حکـم بـه تکفیـر سـهل بـن بی ـاء  بینیم که پیامبر اکرممی
-در نتیجه نمی ؛با وجود اینکه وی با مشرکین علیه مسلمانان همکاری کرده بود ؛نکردند

 صرف همکاری مسلمانی با مشرکین و کفار علیه مسلمانان، او را تکفیر نمود.توان به

 مسلمانان م به نيکی و احسان به غيردستور اسال. 1.2

بر اساس خوانش سلفیه جهادی، هرگونه اظهار محبـت و نیکـی بـه کفـار، از مصـادیق 
اند که هدیه کند. آنان تصریح کردهمواالت کفار است و انسان را از دایره اسالم خارج می

                                              
د،  .1    .105ص ،7، جمسن عأحم عبنعحنبل، أحمد، یحنبل شیبان؛ ابن188ص ،5، جسننعالترمذیترمذی، محمع
، یوسـف بـن ینمـر عبـدالبرابـن) ؛«انـدجا کـرده ی با نام سهیل داشته و بسیاری نام او را با نام برادرش جابهرسهل براد» .2

 .(755ص ،8، جیبعفيعمعرفةعاألصییباالستحععبدالله، 
 .178ص ،7، جاإلصیبةعفيعتمححزعالصییبة، ی، أحمد بن علیحجر عسقالنابن .3

ــد، 772ص ،8، جصححیح عمسححلمنیشــابوری، مســلم،  .4  ،7، جالمسححت ركعقلححیعالصححیحیحن؛ حــاکم نیشــابوری، محمع
 .805ص ،0ج، العی عالثمحنعفیعتیر خعالبل عاألمحن؛ فاسی مکی، محمد بن احمد، 375ص
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اهی است این برداشت کامال مخالف دیدگ 6دادن به کفار از مصادیق مواالت کفار است.
 های زیادی به رعایت عدالت و نیکی با غیر که در اسالم وجود دارد. قرآن مجید سفارش

 خوانیم: برخی از آیات و روایات مورد نظر را می ،مسلمانان کرده است. با نگاهی گذرا
 يِن َوَلْم ُيْخِرُجوُكْم ِذيَن َلْم ُيقاِتُلوُكْم ِفي الدِّ ُه َعِن الَّ وُهْم َوُتْقِسهُطوا الَيْنهاُكُم اللَّ ْن َتَبهرك

َ
يهاِوُكْم أ َِ ِمهْن 

َه ُيِحلك اْلُمْقِسهِطين -خدا شما را از نیکی کردن و رعایت عـدالت نسـبت بـه 1؛ِإَلْيِهْم ِإنَّ اللَّ

کسانی که در راه دین با شـما پیکـار نکردنـد و از خانـه و دیارتـان بیـرون نراندنـد نهـی 
 .را دوست داردپیشگان  کند؛ چراکه خداوند عدالت نمی

مقصود از این آیه، همه اصناف ملل و ادیـان هسـتند  :کندذیل این آیه بیان می طبری
که باید با آنان به نیکی رفتار نمود و عدالت و انصاف را در حق آنان رعایت کرد. وی در 

افـزوده اسـت: ادعـای  9«وجوب قتال با مشـرکین»با آیات  ،پاسخ به ادعای نسخ این آیه
تا زمانی که باعـث  ،نیکی کردن مومن با اهل حرب ؛ چراکهمعنا استآیات بینسخ این 

و مورد نهی  بودهتقویت آنان نشود و اطالعات و اسرار مسلمانان را به آنان نگوید، حرام ن
 4قرار نگرفته است.

ذکـر کـرده و  2«بـاب الهدیـة للمشـرکین»بخاری این آیه را در ضمن بابی بـا عنـوان 
بکر آورده که بر احسان و نیکی با مشرکین جهـت ه دوم و اسماء بنت ابیروایاتی از خلیف

 سازی هدایت آنان داللت دارد.زمینه
مواالت غیر از احسان و نیکی اسـت و نبایـد  :کندبا اشاره به این آیه بیان می ماوردی

نه ولی نیکی کردن به آنان  ؛مشرکین مورد نهی واقع شده این دو با هم خلط شود. مواالِت 
 6تنها مورد نهی نیست، بلکه در این آیه به آن سفارش شده است.

ط احسان و یدانند که شرابیشتر مفسرین این آیه را درباره کفاری می :گویدآلوسی می

                                              
 .75، صهاقععالمسلمحنعالحومعهأحكیمعشرقحةعفيعهذاعالواقعسوری، ابومصعب،  .1

 .2، آیهممتحنهسوره  .2

3 .  د ْم َواْقع  وه  ر  ْم َواْحص  وه  ذ  ْم َوخ  وه  م  ْشرِِکیَن َحْیث  َوَجدت  وا اْلم  ل  م  َفاْقت  ر  ر  اْلح  ْشه 
َ
ـلَّ َمْرَصـٍد َفِإَذا انَسَلَخ اأْل ْم ک  )سـوره  ؛وا َله 

 .(5، آیهتوبه

د بن جریر، یطبر .4  .787ص ،87، ججیمععالبحینعفيعتأه لعالیرآن، محمع
 .170ص ،7، ج،عصیح عبخیریبخاری، محمد بن اسماعیل .5

 .715ص ،5، جتفسحرعالمیتر  يابومنصور ماتریدی، محمد بن محمد،  .6
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تـوان بـه برخـی در نتیجه مـی 6؛نیکی کردن را داشته باشند و اهل جنگ و مقاتله نباشند
 یکی و مهربانی رفتار نمود.کفار که با مسلمانان سر جنگ ندارند، با ن

سوره مائـده  2از آیات دیگری که داللت بر اجرای عدالت حتی با مشرکین دارد، آیه 
 است: 

 ُكْم َشهَنُُن َقهْوٍم ِه ُشَهَداَء ِباْلِقْسِط َوال َيْجهِرَمنَّ اِميَن ِللَّ ِذيَن آَمُنوا ُكوُنوا َقوَّ َها الَّ يك
َ
َيا أ

الَّ َتْعِدُلوا اْعِدلُ 
َ
َه َخِبيٌر ِبَما َتْعَمُلوَن َعَلی أ َه ِإنَّ اللَّ ُقوا اللَّ ْقَوی َواتَّ ْقَرُب ِللتَّ

َ
 ؛ وا ُهَو أ

اید! همواره برای خدا قیام کنید، و از روی عدالت،  ای کسانی که ایمان آورده
تی، شما را به گناه و ترک عدالت نکشـاند! عـدالت  گواهی دهید! دشمنی با جمعیع

تر است! و از خـدا بسرهیزیـد، کـه از آنچـه انجـام نزدیکاری ککنید، که به پرهیز
 دهید، با خبر است! می
دهد که همـواره بایـد از اند که در این آیه خداوند به مومنین دستور میمفسرین گفته

خـاطر دشـمنی بـا اعـدا، شان گواهی دهند و بـهروی عدالت در حق دوستان و دشمنان
این آیه داللت بر این دارد کـه کفـر کـافر مـانع از  1گاه نباید در حق آنان ظلم کنند.هیچ

بنابراین حتی اگر آنان زنان و کودکان مسلمان را کشتند،  ؛شوداجرای عدالت بر آنها نمی
ثله کردنباید برای وارد کردن غم و اندوه به آنان، اجساد کشته نبایـد زنـان و  9؛هایشان را م 

ان مشـابهتی میـان ایـن منطـق اسـتوار اسـالم بـا توآیا می 4فرزندان آنان را به قتل رساند.
 های تکفیری یافت؟بار گروه رفتارهای خشونت

شمار دیگری نیز وجود دارند کـه بـه نیکـی و احسـان بـه دیگـران آیات و روایات بی
مطلق احسان و نیکی  که آیددست میبه این موضوع که از مجموع آنها 2کنندسفارش می

در  ؛بلکه مورد سفارش اسالم قـرار گرفتـه اسـت ،گناه نیست به کفار و مشرکین، نه تنها
نتیجه اندیشه سلفیه جهادی که هرگونه مواالت، کمک، یاری و احسان به کفار و مشرکین 

از  برگرفتـهتـوان آن را ای در دین ندارد و نمیاند، هیچ پشتوانهرا از عوامل تکفیر برشمرده
                                              

 .835ص ،10، جظحمعهالسبععالمثینيرهحعالمعینيعفيعتفسحرعالیرآنعالع، محمود بن عبدالله، آلوسی .1

د بن جریر، یطبر .2 معحیلمعالتنز حلعفحيع، حسـین بـن مسـعود، ی؛ بغـو55ص ،15، ججیمععالبحینعفيعتأه لعالیرآن، محمع
 .82ص ،8، جتفسحرعالیرآن

د بن أحمد، ی. قرطب 3  .115ص ،7، جالجیمععألحكیمعالیرآن، محمع
 .113ص ،8، جسرارعالتأه لأنوارعالتنز لعهأ، عبدالله بن عمر، یبی او .4
نَکـِر َواْلَبْغـِي یَ مانند آیه:  .5 َیْنَهـی َعـِن اْلَفْحَشـاء َواْلم  ْرَبـی َو ِایَتـاء ِذ، اْلق  ر  ِباْلَعـْدِل َواإِلْحَسـاِن َو َه َیام  ـْم ِانَّ اللع ک  ـْم َلَعلَّ ک  ِعظ 

وَن  ر  ٍة َفَح ؛ (55، آیهنحل)سوره  ؛َتَذکَّ م ِبَتِحیَّ ْیت  یِّ ِاَذا ح  وَهاَو د  وا ِبَأْحَسَن ِمْنَها َأْو ر   .(27، آیهنساء) سوره  ؛ی 
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 اسالم دانست.

 نتيجه
عنوان یکـی ات از دستوراتی است که در قرآن و روایات اسالمی بهمسأله مواالت و معاد

اما اصـطالح والء و بـراء از باورهـایی اسـت کـه از  ؛از فروع اعتقادی معرفی شده است
ترین معیارهای بازشناختن اسـالم از کفـر در عنوان یکی از اصلیسوی سلفیه جهادی به

سازی جامعـه د از طرح آن را، بالندههدف خو ،میان مسلمانان است. حامیان این اندیشه
اما با نگاهی به نتیجه بر جای مانده از ایـن عقیـده،  ؛کننداسالمی و استقالل آن بیان می

 شود.چیزی جز تکفیر و قتل و کشتار مسلمانان دیده نمی
در پـی توجیـه  ،مطلـوب بـه ایـن مسـأله های تکفیری با اهمیت بخشی غیـرجریان

عنوان یکی خود در کشورهای اسالمی هستند و با قرار دادن آن بهنه یاگرا اقدامات شورش
دانند. از نواقض اسالم، هرگونه محبت و مواالت کفار را موجب خروج از دایره اسالم می

-یک از فقها و اندیشمندان پیشین، مـواالت و معـادات را بـهاین در حالی است که هیچ

اند و مواالت و همکـاری بـا کفـار را از هرسمیت نشناختعنوان یکی از اصول اعتقادی به
 اند.شمار نیاوردهموارد ارتداد و خروج از اسالم به

به نزدیکان خود که به ظاهر اسالم نیـاورده بودنـد، کمـک محبت پیامبر اکرم
 گرفتن از آنها برای مقابله با دشمنان و دستورات فراوانی که پیرامون نیکی و احسان به غیر

هـای تکفیـری دربـاره ده، بهترین ادله بر نادرست بودن دیدگاه جریـانمسلمانان وارد ش
 حکم والء و براء است.
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