98

س :ما دليق اشتراط (المح َّبة) من الكتاب والس َّة؟
جْْْ :ال اهلل

 :ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ

ﮩ [الما دة.]54:
ث من ُكن فِ ِ
يه َو َجـدَ بِ ِه َّن َح َال َو َة ِ
اإلي َمـ ِ
انَ :أن َي ُك َ
و ال النبي ♀َ :ث َال ٌ َ ْ َّ
ون اهللُ
ح المرء َال ي ِ
ِ
ِ ِ ِ
حب ُه إِ َّال هللَِ ،و َأ ْن َي ْك َر َه َأ ْن َي ُعو َد فِي
َو َر ُسـ ـو ُل ُه َأ َح َّ إِ َل ْيه م َّما سـ ـ َو ُاه َماَ ،و َأ ْن ُي َّ َ ْ َ ُ
ٍ فِي ال َّ ِ
ار».
ال ُك ْفرِ َب ْعدَ إِ ْل َأ ْن ََ :ذ ُه اهللُ ِم ْ ُه؛ َك َما َي ْك َر ُه َأ ْن ُي َْ :ذ َ

كر المْ،نِّف 

ْااال هخر يتعل بشْر ٍ
س ً
ط هخر مَن شْروط (ال إله إال اهلل)؛

فقال( :ما دليل اشرتاط (المحبٌ) من الكتاُ والسنٌ ).
والمراد بـــــــ (المح َّبة)َ :ميل القلن إله اهلل ورسْْْدله ♀ بمدافقٌ أمرهما
خ َب ًرا وطل ًبا.
َ
بميْل القلْن إليَّلْا؛ تحقي ًقْا لمعنْاهْا
ومن جملٌْ تلْ المحبٌْ :محبٌْ (ال إلْه إال اهلل) َ
بمقتواها.
و يا ًما ه
ْامال بْاهلل ،وتنجْذُ
وح:ي:ـة (المح َّبـة) :كمْال تعل القلْن وإ بْالْه؛ بْأ يتعل تعل ًقْا ك ً
الرو إليه؛ م،دِّ ًٌ خ َب َره ،هممتثَل ًٌ طل َبه.
مما يدل على اشتراط (المح َّبة) للكلمة ال َّط ِّيبة (ال إله َّإال اهلل) دليلين:
و َلكر المص ِّف َّ
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أحدهما :من القره .
واآلخر :من السنٌ.
ـصم ـا دلــيــق الــ:ــرنن :فَّْْلْْد ْْدلْْه
فـ َّ

 ( :ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ

[الما دة )]54:اآليٌ.
ووجـه داللتهــا على الم:صــــود :يف دلْْه ( :ﮩ )؛ فْْإنَّلم ي َ
اهلل ال ْذي
حبد
ه
َ
يعبْدونْه؛ وهْذا دليْل أ المحبٌْ مَن شْْْْروط (ال إلْه إال اهلل)؛ أل دبْادة اهلل والْده القيقٌْ
معناها.
ٍ
أنْس ◙ يف الْْْْ،حْيْحْيْن» ،وفْيْْه ْدلْْه
وأم ـا الـحــديــث :فَّْلْد الْْديْْث
َّ

ث من ُكن فِ ِ
يه َو َجدَ بِ ِه َّن َح َال َو َة ِ
يم ِ
انَ :أن َي ُك َ
ون اهللُ َو َر ُسو ُل ُه َأ َح َّ
♀َ ( :ث َال ٌ َ ْ َّ
اإل َ
إِ َل ْي ِه ِم َّما ِس َو ُاه َما»)؛ وهذا مهابَ لَما َطلن دليله مَن اشرتاط (المحبٌ) يف (ال إله إال اهلل).
فْالعبْد ال يجْد الالوة اإليمْا الته تدجْد هْذه المحبٌْ ،ال همه َلقَّلْا؛ بْل أدالهْا؛ فْإنْه
ِ ِ ِ
العربي بْ (أفعل التَويل).
عر ،يف ال ِّلسا
الَ ( :أ َح َّ إِ َل ْيه م َّما س َو ُاه َما»)؛ وهذه هت َ
ِّ
فصعظم المح َّبة التي ي بغي أن تكون ع د العبد هي محبٌ اهلل ورسدل َه ♀.

وتقديم هذه المحبٌ ينتظَم فيه الشَّْْلادة هلل ▐؛ فإ همقدِّ م اهلل يف محبته دله
ميره ال َي،ده ى يف هذه المحبٌ الته يكد شاهدً ا بأنه (ال إله إال اهلل) أي ال معبد َد ال ؛ إال
المش َت َرطٌ لَّلا.
اهلل ،وال تت رمر رو هاله هبذه الشَّلادة إال مع وجدد المحبٌ ه
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س :ما دليق المواالة هلل والمعاداة ألجله؟
جْ :ال اهلل  :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ إله دل َه :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ [الما دة ]55-51:إله
هخر اآليات.
و دله

 :ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ [التدبٌ ]23:اآليتين.
و ْال

 :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ

[المجادلٌ ]22:اآليٌ.
و ْْال

 :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ [الْمْمْتْحْنٌْْ ]1:إلْه هخْر

السدرة.
ومير ل من اآليات.
ه

كر المْ ،نِّف 

سْ ً
ْااال هخر يتعل بما تقدم َك هره مَن اشْْرتاط (المحبٌ)

يف (ال إلْه إال اهلل)؛ فقْال( :مْا دليْل المداالة هلل والمعْاداة ألجلْه؟)؛ أل ممْا ينْدرج يف
محبٌ اهلل :كد َ الدالء له.
فَّلما تابعا أصْل المحبٌ؛ فْْْ ْ (المداالة)
وال يكد الدالء له إال مع المعاداة ألجله؛ ه
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(المعاداة) تشتمل دله َضدِّ ها.
مما تشتمل دليه (المحبٌ) ،كما أ
ه
(المعاداة):
ويف َك َف (المواالة) الم:رونة بـــــــ (المح َّبة) :النْْْْ،ر هة؛ كما َّ
أن يف َك َف ُ
المقرتَ َ بالنَرة.
ال هب َض ،ه
فـ (المواالة) هي المحبٌ والن،رة ،و(المعاداة) هي ال هب ض والنَرة.
ولدجدد هذا التعل أرد ،المْ ْ،نِّف السْ ْ َ
اال المتقدِّ م هبذا السْ ْاال؛ فالْ ْ،ادى يف
اهلل ،و هيعْادي َمن دْا َدى
محبٌْ اهلل يجْن أ يكد
ه
والؤه ومعْادا هتْه ألجلْه؛ ف هيدالي َمن َوا َله ه
اهلل هم رسْْْْدلْه ♀ والمامند  ،والْذين دْاداهم اهلل هم
اهلل ،والْذين أالبَّلم ه
ه
المبهَلد .
ال َكَرة ه
وهذا أصل جليل يف الدِّ ين.
الته َ كر العالمٌْ المْده بن دتي ٍ يف سْْْْبيْل النجْاة َ
والَ َكْاك» :أنْه ال هيد َجْد يف القره
َ
بعد األمر بالتداليد والنَّلي دن َضدِّ ه مَن اآليات أكثر مما َورد يف هذا األصل.
فالمقدم يف القره َ :كر (التداليد) أم ًرا به ،وذ ًيا دن َضْدِّ ه وهد (ال ِّشْرك) ،ثم يت هلَه
ه
َ
اهلل ،والرباء
اهلل وأالبْه ه
يف كثرة األدلٌْ :تقرير أصْْْْل (الدالء والرباء)؛ فْالدالء لمن أالْن َ
اهلل.
اهلل وأب وه ه
ممن أب ض َ
وقد َلكر المص ِّف أربعة أد َّلة ِمن ال:رنن الكريم:
األولْْْ :دلْْْه
فــالــدَّ لــيــق َّ

 ( :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ

[الما دة.)]51:
وتض َّم ت هذه اآلية ثالثة أمور:
َّ
األول :بيا الرمٌ ا ِّتتا أدداء اهلل أوليا َء.
✓ َّ
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✓ وال َّثاين :بيا أ هاالء األدداء يكد والء َ
ٍ
لبعض.
بعوَّلم
ه
اهلل فإنه منَّلم.
✓ وال َّثالث :أ َمن تدله أولئ
ه
المعاندين َ
َ
القلبي.
والرضا
و(الت ََّو ِّلي) يف ُلغة ال:رنن :هيراد به ما
الميل ِّ
اشتمل دله َ
ِّ
وألجْْل هْْذا َفرى دْْامٌْ دلمْْاء الْْدددة  ôبين (الدالء) و(التد ِّلي)؛ فجعلدا
أصال ك ِّل ذيا ذ
داال دله المحبٌ والن ْ،رة ،وأنَّه على درجا :
(الدالء) ً
 فمنه ما يكد كَ ًرا أك َب َر. ومَنه ما ليس كذل .مت،دصا بال هكَر األكرب؛ ا ِّتبا ًدا للت،ر ،القرهينِّ يف استعماله.
وجعلدا (التد ِّلي)
ً
فإن (الوالء) و(التَّو ِّلي):
َّ
دي :واالد.
■ بادتبار أصلَّلما الل ِّ
■ وأمْا بْادتبْار التْْْْ،ر ،القرهنَ ِّي  -أي االسْْْْتعمْال يف القره  :-فْإ بينَّلمْا ال ََ ْرى
الْذي تقْدم َك هره يف كَد (التد ِّ
القلبي بْدين الكْافرين،
ْا
ْ
ضْْ
والر
ْل
ي
الم
دله
ْل
م
ْت
ْ
يشْْ
ي)
ل
ِّ
ِّ
وربما لم يشْْتمل دليه؛ فألجل هذا يجعلد
بتال( ،الدالء)؛ هفربما اشْْتمل دله ل  ،ه
ٍ
درجات؛ فمنه ما يكد كَ ًرا أكرب،
هَرا أكرب ،وأما (الدالء) فإنَّلم يجعلدنه دله
(التد ِّلي) ك ً
ومنه ما ال يكد كذل .
ومالالظٌ السياى القرهنَي  -الذي هد هل ٌ القره  -مما ادتربه أهل َ
العلم يف استعمال
ِّ
ِّ

ٍ
دي ،وهْذا لْه أفراد كثيرة يف
َل َِْ يف معنًه دو معنًه هخر وإ اشْْْْرتكْا يف أصْْْْلَّلمْا الل ِّ
كالمَّلم.
والـدَّ ليـق َّ
الثـاين :دلْه

 ( :ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
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[التدبٌ )]23:اآليٌ.
َر محبد ًبْا مقْد ًمْا دله اإليمْا ؛ وإ
وفيَّلْا نََّلي اهلل  دن مداالهتم إ جعلدا ال هك َ
كاندا إخدانًا أو هبا ًء.
والدَّ ليق ال َّثالث :دله

 ( :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ

[المجادلٌ]22:

اآليٌ).
وداللـتـهــا عـلـى مـ:صــــود الـمصــ ـ ـِّف :يف ْدلْْه ( :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
َ
المعادي لَّلما.
[المجادلٌ)]22:؛ َّ
(الو َّد) خال ه
فإن ُ
ص المحبٌ ،و(المحاد هلل ورسوله) هد ه
َ
اهلل ورسْْْ َ
ْدلْه ♀
فال هت َ
دجْد يف لدُ المامنين محبٌْ و َميْل لمن دْادى َ
ونا َف َرهما.
الرابع :دلْه
والـدَّ ليـق َّ

 ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ [الممتحنٌْ)]1:

اآليٌ.
وفيه النَّلي دن ا ِّتتا أدداء اهلل ▐ أوليا َء مَن دونه ،والنَّلي للتحريم.
وقاعدة َّ
الشريعة يف هذا الباب :أ الدالء للمامنين ،والرباءة مَن الكافرين.
وتحقي هْذا األصْْْْْل لْه درجْات متتلٌََْ ،ويتحق َتمييزه بمْا َرتبتْه الشْْ ْريعٌْ،
والجاهل هبا يقع يف ال َ
لط فيه.
كمن ينظر إله إ
َ

الشْْ ْريعٌْ يف نكْا نسْْْْاء أهْل الكتْاُ مَن اليَّلدد والنْْْْ،ارى؛

ن أبْدً ا؛ وهْذا ملط؛ فْالحْن
ف َيتدهم متد ِّهم أ هْذا النِّكْا ال يمكن أ يكد معْه الْ ؛
رابهٌْ بين الزوجين دْاد ًة؛ إال أ المدجد َد يف هْذه الرابهٌْ َمرده إله اله ْبع؛ فْالمحبٌْ بين
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المسلم وزوجته الكتابيٌ هي محبٌ َط ْب َعيٌ ال تقد يف يامه بأصل الرباء مَن الكافرين.
ومَثْل هْذا :من يتدهم أ الرباءة مَن الكْافرين يكد ب هظ َ
لمَّلم واالدتْداء دليَّلم ودْدم
َ
الدفاء بعَّلددهم!
في:ع الغلط على َّ
الشريعة يف هذا األلق ِمن طائفتين:
وهتجره مع هشَّْْلرة َكره يف اآليات القرهنيٌ واألالاديث
* إحداهما :طا ٌَ ال تعتَد به
ه
النبديٌ.
* واألخرى :طا ٌَ تت،ر ،فيه ب ير خهاُ الشرْ.
والَّلدى بين ضْاللتين؛ اله الشْين محمد
والح بين باطلين ،والحسْنٌ بين سْ ِّيئتين ،ه
ابن دبد الدهاُ يف كشف الشبَّلات».
َ
المبهلد
فمن سْار دله طريقٌ الشْريعٌ يف هذا األصْل أ امه ،ولم هيَسْده بما أفسْده ه
َ

مَن الها ٌَ األوله أو الها ٌَ الثانيٌ.

العلم مْا ال يعقْل أالكْامْه يف هْذا البْاُ؛ فْإنْه يرده إله أهْل َ
وإ ا َدر لهْالْن َ
العلم
ه
َ
َ
الراسْتين ،ويعتبَر ب َتْ،رفَّلم فيه؛ فإ تكلمدا فيه بش ٍ
ْيء تكل َم بما تكلمدا به ،وإ سْكتدا
ٍ
،ر ٍ
شيء َس َكل كما سكتدا؛ فإنَّلم دن دل ٍم كام ٍل نهقدا ،وبب ٍ
نافذ سكتدا.
فيه دن

