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 والبراء الولء                 
يقوم مجتمع أنه المسلم المجتمع خصائص من

ولرسوله لله الولء والبراء،، الولء عقيدة على
ورسوله الله حادّ من كل من والبراء، وللمؤمنين،

 .المؤمنين سبيل غير واتبع
أهم، من هما المسلم للمجتمع الخاصيّتان وهاتان

ً مجتمعا المجتمع ذلك من تجعل التي الروابط تسوده متماسكاً، مترابطا
الهويات في والذوبان التحلل من وتحفظه والنصرة، المحبة روابط

رسالة لتحقيق تسعى واحدة وحدة منه تجعل بل الخرى، والمجتمعات
والنهي بالمعروف المر على تقوم التي الرسالة تلك الرض، في السلم

 .مستقيم طريق وإلى الحق إلى الناس ودعوة المنكر، عن

: والبراء، الولء عقيدة أهمية

ومن ربانية، فريضة كونها من الصيلة السلمية العقيدة هذه أهمية تنبع
على أدّل ول والسياسية، الثقافية المة لهوية الحماية سياج كذلك كونها
اعتبار، على يذكرها فمرة بتقريرها، القرآن اعتناء من العقيدة هذه أهمية

الصالحات، فعل على فتحثهم المؤمنين تجمع التي اليمانية الرابطة أنها
بالمعروف يأمرون بعض أولياء بعضهم والمؤمنات والمؤمنون {:تعالى قال

ورسوله الله ويطيعون الزكاة ويؤتون الصلة ويقيمون المنكر عن وينهون
يذكرها ومرة ، (71:التوبة) } حكيم عزيز الله إن الله سيرحمهم أولئك
في الكافر مع لجنب جنبا المسلم تضع تحالفات وراء النسياق من محذرا
أولياء الكافرين المؤمنون يتخذ ل {:تعالى قال المسلمين، إخوانه معاداة

تتقوا أن إل شيء في الله من فليس ذلك يفعل ومن المؤمنين دون من
ومرة ،(28:عمران آل) } المصير الله وإلى نفسه الله ويحذركم تقاة منهم
يمكن ول المؤمنين تصبغ التي الصبغة أنها على والبراء الولء عقيدة يذكر

ل تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الخر{ :تعالى قال يناقضها، بما يتصفوا أن
يوادّون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو

عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم اليمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات
تجري من تحتها النهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب

من ذلك غير إلى(. 22:المجادلة )}الله أل إن حزب الله هم المفلحون 
.اليات

الصل هذا تحقيق على أصحابه يبايع- وسلم عليه الله صلى -النبي كان وقد
الصلة، وتقيم الله، تعبد أن على أبايعك : )لبعضهم يقول فكان العظيم،

وأحمد النسائي رواه(  المشركين وتفارق المسلمين، وتناصح الزكاة، وتؤتي
.



:منها نذكر متعددة صور لخيه المؤمن ولولء
المسلم لخيه المسلم يحمل أن يعني وهذا: والمحبة الود ولء. 1

بل. به يمكر ول عليه يعت،،،دي ول له يكيد فل وتق،،،دير، حب كل
ل،،ه، ي،،راد سوء كل عنه ويدفع نفسه، منه يمنع ما كل من يمنعه
عليه الله ص،،،لى ق،،،ال لنفس،،،ه، يحب ما الخ،،،ير من له ويحب
مث،،ل المؤم،،نين في ت،،وادهم، وت،،راحمهم، وتع،،اطفهم،)  : وسلم

مث،،ل الجس،،د إذا اش،،تكى، من،،ه عض،،و ت،،داعى ل،،ه س،،ائر الجس،،د
. مسلم رواه( بالسهر والحمى 

المس،،لم على وقع إذا ما ح،،ال في وذلك: والتأييد النصرة ولء. 2
يقف أن المس،،لم من تقتضي ال،،ولء فريضة فإن حيف، أو ظلم
الطغيان، عنه ويزيل الظلم، عنه يدفع المسلم، أخيه جانب إلى
عليه الله ص،،لى الله رسول قال: قال عنه الله رضي أنس فعن

هذا: قالوا يا رسول الله. انصر أخاك ظالما أو مظلوما)  :وسلم
(تأخذ ف،،وق يدي،،ه : ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما ؟ قال 

عز الله يورث الولء فبهذا ، البخاري رواه. الظلم من تمنعه أي
نش،،،،وب دون تح،،،،ول ذاتي،،،،ة، حماية المس،،،،لم المجتمع وجل

، حرم،،اتهم عن لل،،دفاع جميعا وت،،دفعهم أف،،راده، بين الع،،داوات
teams4all@.وعوراتهم

الله رضي الله عبد بن جرير فعن: عليهم والشفقة لهم النصح. 3
إقام على وسلم عليه الله صلى الله رسول بايعت"   :قال عنه

 .عليه متفق"  مسلم لكل والنصح الزكاة وإيتاء الصلة

:الكافرة المجتمعات من البراء

من أما . الولء واجب يحددها والذي ببعض بعضها المة علقة جهة من هذا
والتي الكافرة المجتمعات من بغيره المسلم المجتمع أو المة علقة، جهة

الكفر من البراء المة على وجل عز الله أوجب فقد البراء، واجب يحددها
وجعل والجتماعية، والسياسية الثقافية المة لوحدة صيانة وذلك وأهله،

ً الملة عن خروجا الكفار موالة مطلق سبحانه سبيل عن وإعراضا
دون من أولياء الكافرين المؤمنون يتخذ ل : }تعالى قال المؤمنين،
تقاة منهم تتقوا أن إل شيء في الله من فليس ذلك يفعل ومن المؤمنين
بموالته فكأنه( 28:عمران آل{) المصير الله وإلى نفسه الله ويحذركم
الله من فليس الله، وبين بينه والعلئق الواصر كل قطع قد يكون للكافرين

.شيء في
من الستفادة حرمة يعني ل, للكافرين التبعية أشكال لكل السلم، وتحريم
.وتجاربهم، خبراتهم



:منها الكفر، حد إلى بصاحبها تصل ل ولكنها المحرم للولء صور وهناك

إقامة على الق،،درة ع،،دم مع ع،،ذر دون الكفر دي،،ار في البق،،اء *
ظالمي الملئكة توفاهم الذين إن : }تعالى قال السلم، شعائر

ق،،الوا الرض في مستض،،عفين كنا قالوا كنتم فيم قالوا أنفسهم
جهنم م،،أواهم فأولئك فيها فته،،اجروا واسعة الله أرض تكن ألم

والنس،،،اء الرج،،،ال من المستض،،،عفين إل * مص،،،يرا وس،،،اءت
-97:النس،،اء{ ) س،،بيل يهت،،دون ول حيلة يستطيعون ل والولدان

98)

عليه الله ص،،لى الن،،بي قبل فقد: منهم الهدية وقبول لهم الهداء،*
ثق،،ات رجاله بس،،ند الط،،براني عند كما المق،،وقس، هدية وسلم

 –عنه الله رضي-  عمر وأه،،دى المجم،،ع، في الهيثمي ق،،ال كما
 البخاري صحيح في كما مشرك له لخ حلته

رضي أنس فعن: مص،،لحة ذلك في ك،،ان إذا مرضاهم عيادة*   
عليه الله ص،،لى الن،،بي يخ،،دم يه،،ودي غلم كان: " قال عنه الله

 .يعوده وسلم عليه الله صلى النبي فأتاه فمرض وسلم

جاه،،داك وإن : }تع،،الى قال: إليهم والحسان عليهم التصدق . *
وص،،احبهما تطعهما فل علم به لك ليس ما بي تش،،رك أن على
عنها الله رضي أس،،ماء وعن ،(15:لقم،،ان{) معروفا الدنيا في

الله ص،،لى الن،،بي فاستفتيت .. مشركة وهي أمي قدمت: قالت
أمي، أفأصل راغبة وهي ق،،،دمت أمي إن: فقلت وس،،،لم، عليه
. البخاري رواه(  أمك صلي نعم : )قال

عليه الله صلى النبي دعا فقد السلم، إلى بالهداية لهم الدعاء  *
الله ص،،لى فق،،ال دوس، منهم المش،،ركين من لطوائف وس،،لم

. البخاري رواه(  بهم وأت دوسا اهد اللهم : )وسلم عليه


