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 مقدمه

احلمد هللا والصالة والسالم عىل نبينا حممد وآله وصحبه ومن اهتد هبداه،  

 وبعد:
ردن با ک یخدا، دشمن اءیبعد از محبت خدا و رسولش و محبت اول

 ست.   دشمنان خدا واجب ا
ده ین عقین به ایس متدکه ھرکست    ن ایا یی اسالم دهیاز جمله اصول عق

ه اھل آن (اسالم) را دوست و دشمنانش را دشمن کست    جب ا   باشد بر او وا
ند و اھل ک یھا دوست   د و اخالص را دوست بدارد و با آنیبدارد، اھل توح

م و ین ابراھیار جزو دکن یند و اک یھا دشمن   را دشمن بدارد و با آن کشر
به  یقتدا و تأس   ز مأمور به ایھا ھستند و ما ن   ه با آنکست    ا یسانکی    ھمه

ۡسَوٌة َحَسَنةٞ ِ�ٓ إِبَۡ�ٰهِيَم ﴿ د:یفرما   یم یم. الله تعالیھا ھست   آن
ُ
قَۡد َ�نَۡت لَُ�ۡم أ

ِينَ وَ  ا َ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن  ۥٓ َمَعهُ  ٱ�َّ ْ ِمنُ�ۡم َوِممَّ ْ لَِقۡوِمِهۡم إِنَّا بَُر�ُؤا ِ إِۡذ قَالُوا  ٱ�َّ
ِ  ٱۡ�َۡغَضآءُ وَ  ٱۡلَعَ�َٰوةُ َ�َفۡرنَا بُِ�ۡم َوَ�َدا بَۡيَنَنا َوَ�ۡيَنُ�ُم   ب

ْ ٰ تُۡؤِمُنوا بًَدا َح�َّ
َ
� ِ  ٱ�َّ

 یند سرمشقیه با اوک یسانکم و یما در ابراھش یقطعًا برا« ]٤[املمتحنة:  ﴾وَۡحَدهُ 
د یپرست   یخدا م یه به قوم خود گفتند: ما از شما و آنچه به جاکگاه    وست؛ آنیکن
دار یپد یشگیی ھم   نهکیو  یان ما و شما دشمنیم و میورز   یفر مکم. به شما یزاریب

ز یمحمد نن یار جزو دکن یو ا .»دیمان آوریه فقط به خدا اک یشده تا وقت

ۡوِ�َآَءۘ َ�ۡعُضُهۡم  ٱ�ََّ�َٰرىٰٓ وَ  ٱۡ�َُهودَ َ� َ�تَِّخُذواْ ﴿ د:یفرما   یھست؛ خدای تعالی م
َ
أ

َُّهم ّمِنُ�ۡم فَإِنَّهُ  ۡوِ�َآُء َ�ۡعٖض� َوَمن َ�َتَول
َ
َ ِمۡنُهۡمۗ إِنَّ  ۥأ  ٱۡلَقۡومَ َ� َ�ۡهِدي  ٱ�َّ

ٰلِِم�َ  را  یھود و نصارید، یا   مان آوردهیه اک یسانک یا« ]٥١[املائدة:  ﴾٥١ٱل�َّ
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س از شما آنھا کگرند. ھرید یھا دوستان بعض   از آن ید، بعضیریدوستان (خود) مگ
 .»دینما   یخدا گروه ستمگران را راه نم یرد، از آنان خواھد بود. آریگ یرا به دوست

ند و به ک   یم میتاب را تحرکاھل  یه بصورت خاص مواالت و دوستین آیا

َها ﴿ د:یفرما   یم افرانک یم دوستیصورت عام در تحر ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ َ�  ٱ�َّ َءاَمُنوا

ۡوِ�َآءَ 
َ
د یا   مان آوردهیه اک یسانک یا« ]١[املمتحنة:  ﴾َ�تَِّخُذواْ َعُدّوِي وََعُدوَُّ�ۡم أ

 .»دیریمگ یدشمن من و دشمن خودتان را به دوست
ن افراد یتر   یکھرچند نزد افران راک یخداوند متعال محبت و دوست

َها ﴿ د:یفرما   یم م نموده است چنانچهیز باشند، تحریل نیفام ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ  ٱ�َّ

ۡوِ�َآَء إِِن 
َ
ْ َءابَآَءُ�ۡم �ۡخَ�ٰنَُ�ۡم أ ْ َ� َ�تَِّخُذٓوا ْ َءاَمُنوا َ�َ  ٱۡلُ�ۡفرَ  ٱۡسَتَحبُّوا

يَ�ِٰن�  وْ  ٱۡ�ِ
ُ
َُّهم ّمِنُ�ۡم فَأ ٰلُِمونَ َ�ٰٓ�َِك ُهُم َوَمن َ�َتَول  یا« ]٢٣[التوبة:  ﴾٢٣ٱل�َّ

ح دھند یمان ترجیفر را بر اکتان    ن   ن و برادرا   تا   د اگر پدرانیا   مان آوردهیه اک یسانک
ن    رد، آنایگ یھا را به دوست   ان شما آنیس از مکد و ھریریمگ ی(آنان را) به دوست

ِ ﴿ د:یفرما   یو م .»ھمانا ستمگرانند ِ �َّ َ�ُِد قَۡوٗما يُۡؤِمُنوَن ب  ٱ�ِخرِ  ٱۡ�َۡومِ وَ  ٱ�َّ
َ يَُوآدُّوَن َمۡن َحآدَّ  ۡو  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ

َ
ۡو إِۡخَ�َٰ�ُهۡم أ

َ
ۡ�َنآَءُهۡم أ

َ
ۡو �

َ
ْ َءابَآَءُهۡم أ َولَۡو َ�نُٓوا

مان داشته یان یه به خدا و روز بازپسک یابیرا ن یقوم« ]٢٢[املجادلة:  ﴾َعِشَ�َ�ُهمۚۡ 
ا ین    شا   اند ھرچند پدران   ردهکه با خدا و رسولش مخالفت کرا  یسانکباشد، 
 ».ن باشد، دوست بدارند   ی آنا   رهیا عشین    شا   ا برادرانیشان    پسران
ه ک یسانکمن از  ین اصل مھم نادانند حتیاز مردم نسبت به ا یاریبس

 یغرب یوھایه با رادک ییھا   مصاحبه به عنوان اھل علم و دعوت مشھورند در
ھا برادران ما    اند که آن   ان گفتهیحیام در مورد مس   دهیاند، شن   انجام داده
 اد است.یار زیھا چه بس   ه خطر آنکلمات کن یاز ا یھستند، وا

 یی اسالم   دهیه دشمن عقکافران را ک یل دوست   ه خداوند متعاک   ھمچنان
مؤمنان و محبت نسبت به  یست به ھمان صورت دوست   ا ردهکھستند، حرام 
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َما َوِ�ُُّ�ُم ﴿ د:یفرما   یرده است و مکھا را واجب    آن ُ إِ�َّ ِينَ وَ  ۥَورَُسوُ�ُ  ٱ�َّ  ٱ�َّ
ِينَ َءاَمُنواْ  لَٰوةَ يُقِيُموَن  ٱ�َّ َكٰوةَ َوُ�ۡؤتُوَن  ٱلصَّ َ َوَمن َ�َتَولَّ  ٥٥وَُهۡم َ�ٰكُِعونَ  ٱلزَّ  ٱ�َّ
ِينَ وَ  ۥَورَُسوَ�ُ  ْ فَإِنَّ ِحۡزَب  ٱ�َّ ِ َءاَمُنوا  ]٥٦-٥٥[املائدة:  ﴾٥٦ٱۡلَ�ٰلُِبونَ ُهُم  ٱ�َّ

ه ک یسانکاند ھمان    مان آوردهیه اک ین   ساکشما خدا و رسول اوست و  یول«
را  یسانکامبر او و یس خدا و پکدھند. و ھر   یات مکدارند و ز   یخاشعانه نماز بپا م

 .»نند   روزمندایه حزب خدا ھمان پکد یخود بداند، پس بدان یول اند،   مان آوردهیه اک

ٞد رَُّسوُل ﴿ د:یفرما   یو م َمَّ ُّ� ِۚ ِينَ وَ  ٱ�َّ آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  ٱ�َّ ِشدَّ
َ
ارِ أ رَُ�َآُء  ٱۡلُكفَّ

 افران سختکند بر یو   ه با اک یسانکامبر خداست و یمحمد پ« ]٢٩[الفتح:  ﴾بَۡيَنُهمۡ 

َما ﴿ د:یفرما   یو م .»گر مھربانندی   ر، با ھمدیگ ٞ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ إِ�َّ مؤمنان برادر « ﴾إِۡخَوة
 .»گرندیدیک

ده ین و عقیشند، در د   ظ نسب و وطن از ھم دور با   مؤمنان ھرچند از لحا

ِينَ وَ ﴿ د:یفرما   یبا ھم برادرند؛ خداوند متعال م َجآُءو ِمۢن َ�ۡعِدهِۡم َ�ُقولُوَن  ٱ�َّ
ِينَ َ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  ٱۡغفِرۡ َر�ََّنا  ِ  ٱ�َّ يَ�ٰنِ َسَبُقونَا ب َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ  ٱۡ�ِ

ِيَن َءاَمُنواْ َر�ََّنآ إِنََّك رَُءوٞف رَِّحيمٌ  ه بعد ازآنان ک یسانکو « ]١٠[احلرش:  ﴾١٠ّلِ�َّ
ه در کمان    ند: پروردگارا بر ما و بر آن برادرانیگو   یاند، م   نصار) آمدهن و ای(مھاجر

ه ک یسانکمان نسبت به    یھا   و در دل یاند ببخشا   گرفته یشیمان آوردن بر ما پیا
 .»یه تو رؤوف و مھربانک یقرار مده. پروردگارا به راست یا   نهکیاند    مان آوردهیا

دور از ھم و در  ییھا   نیض عالم ھرچند در زم   مؤمنان از آغاز خلقت تا انقرا
ھا    گرند، آخر آنی   دار ھمد   رده باشند برادر و دوستک یمختلف زندگ یھا   زمان

 ند.ینما   یگر دعا و طلب استغفار میھمد یند و براک   یبه اولشان اقتدا م
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 باشد    یر میمحور زوالء و براء حول دو  یها   ناسهش

 ھا ھستند:   نیافران اک یظھور دوست یھا   اوًال: از جمله جلوه
ردن خود را کھا و صحبت    یدنیدر پوش ردنکدر پوشش و صحبت  -١

ل بر محبت یآنان را در آوردن دل یردن و َاداکھا    ه به آنیتشب

من �شبه بقوم فهو «د: یفرما   یم ج امبر محبوبیھاست و پ   آن
» ز آنان است   ند اکه یشب یا   س خود را به گروه و دستهکھر: «١»منهم
ھاست از عادات و    ات آنین در ھر آنچه مربوط به خصوصی   بنابرا

آنان به حساب  یھا   یژگیه جزو وک یاخالق یھا   عبادات و نشانه
 ھا بدون   ل و با لغات آنیردن سبکش، دراز ین ر   دید؛ مانند تراشیآ   یم
دن لباس و غذا یپوش یسخن گفتن و در چگونگ یاجیچ احتیھ

 ست.   ردن، حرام اکه آنھا یھا خود را شب   یدنیخوردن و آشام
جا خارج نشدن،    ن از آنیھا و جھت حفظ د   آن کونت در ممالکس -٢

ن یچون ھجرت به ا با آنان است یدوست یھا   گر از نشانهید یکی
ست و    واجب ا یده بر ھر مسلمانین و عقیو به قصد نجات د یمعن

ن یآنان داللت دارد و به ھم یافران بر دوستکت کماندنش در ممل
ه ک یفار ھنگامکن یوند متعال اقامت مسلمانان را در ب   ل خدایدل

إِنَّ ﴿ د:یفرما   یه مک   رده است. چنانکقادر به ھجرت است، حرام 
ِينَ  ْ ُكنَّا  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ تََوفَّٮُٰهُم  ٱ�َّ ْ �ِيَم ُكنُتۡمۖ قَالُوا نُفِسِهۡم قَالُوا

َ
َظالِِ�ٓ أ

�ِض� ُمۡسَتۡضَعفَِ� ِ� 
َ
�ُض  ٱۡ�

َ
لَۡم تَُ�ۡن أ

َ
� ْ ِ قَالُٓوا َ�ِٰسَعٗة َ�ُتَهاِجُرواْ  ٱ�َّ

َوٮُٰهۡم َجَهنَُّمۖ وََسآَءۡت َمِصً�ا
ۡ
ْوَ�ٰٓ�َِك َمأ

ُ
 ِمنَ  ٱلُۡمۡسَتۡضَعفِ�َ إِ�َّ  ٩٧�ِيَهاۚ فَأ

 به روایت ابوداود. -١
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 ٩٨َ� �َۡسَتِطيُعوَن ِحيلَٗة َوَ� َ�ۡهَتُدوَن َسبِيٗ�  ٱلۡوِۡلَ�ٰنِ وَ  ٱلّنَِسآءِ وَ  ٱلرَِّجالِ 
ْوَ�ٰٓ�َِك َعَ� 

ُ
ُ فَأ ن َ�ۡعُفَو َ�ۡنُهۡمۚ َوَ�َن  ٱ�َّ

َ
ُ أ ا َ�ُفوٗر� ٱ�َّ  ﴾٩٩َ�ُفوًّ

ه ک یاند ھنگام   ار بودهکشتن ستمیه بر خوک یسانک« ]٩٩-٩٧[النساء: 
دھند:    ید؟ پاسخ میند: در چه بودیگو   یرند، میگ   یشان را م   ان جانفرشتگ

ع نبود تا ین خدا وسیند: مگر زمیگو   یم. مین از مستضعفان بودیما در زم
 یشان دوزخ است و بد سرانجام   گاهید؟ پس آنان جاینکدر آن مھاجرت 

نداشته  یا   ه چارهک یان فرودستکودکن و    ست. مگر آن مردان و زنا   ا
ه خدا کن درگذرد    ز آنا   ه خدا اکابند. پس آنان ھستند ین یباشند و راھ

 کونت در ممالکدراقامت و س .»ست   ھمواره خطابخش و آمرزنده ا
ستند، یه قادر به ھجرت نکن یافران، خداوند متعال جز مستضعفک
ه کھم  یسانکرا معذور ندانسته است و به ھمان صورت  یسک

و  یچون دعوت اسالم یمصلحت یفر داراک کشان در ممال   ماندن
 ندارد. یالکن است اشینشر د

سفر  ندن وقت   ح و گذرایفر به قصد تفرکن یردن به سرزمکسفر  -٣
د جز در یآ   یافران به حساب مکت که مملک یین ھایردن به سرزمک

ه تنھا در ک یم علوم تخصصیا تعلیا تجارت و یچون معالجه  یموارد
ن موارد یباشد. در ا   یشود، حرام م   ین مکجا مم   سفر به آن صورت

اج باشد و در صورت یی رفع احت   د به اندازهیخاص ھم، مدت سفر با
ن ی   ز بودن ایط جایست. شرا   واجب ا یاسالم کاتمام، برگشتن به ممال

ن کز اما   ند و اکنش را حفظ یه بتواند دکست    ا یز ھنگامیسفرھا ن
ر و کن و میدشمنان د یھا   سهیخود را دور نگه دارد و از دسفساد 

ھا برحذر باشد و به ھمان صورت اگر سفر به قصد دعوت    ی آن   لهیح
 باشد.   یز میجب ن   ز و گاھًا وایو نشر اسالم باشد جا ینید

ه مسلمانان و مدح و ثنا و یشان عل   نمودن یارکردن و ھمک کمک -٤
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ه کست    از جمله اسباب ارتداد و نواقض اسالم اھا    ردن از آنکدفاع 
 م.یبر   یبه خدا پناه م

ھا و به آنان اعتماد نمودن و سپردن    از آن کمکدرخواست  -٥
مسلمانان است  یه باعث اطالع از امورات پنھانکھا    به آن ییھا   پست
خداوند متعال  ز و طرف مشورت قرار دادن.   ھا را محرم را   و آن

َها ﴿ د:یفرما   یم ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ بَِطانَٗة ّمِن ُدونُِ�ۡم َ�  ٱ�َّ ْ َ� َ�تَِّخُذوا َءاَمُنوا

ْ َما َعنِتُّۡم قَۡد بََدِت  وا لُونَُ�ۡم َخَباٗ� َودُّ
ۡ
ۡفَ�ٰهِِهۡم َوَما  ٱۡ�َۡغَضآءُ يَ�

َ
ِمۡن أ

ۚ قَۡد بَيَّنَّا لَُ�ُم  ُ�َ�ۡ
َ
 ١١٨ۡعقِلُونَ نُتۡم �َ إِن كُ  ٱ�َ�ِٰت� ُ�ِۡ� ُصُدورُُهۡم أ

 ِ ْوَ�ٓءِ ُ�ِبُّوَ�ُهۡم َوَ� ُ�ِبُّونَُ�ۡم َوتُۡؤِمُنوَن ب
ُ
نُتۡم أ

َ
أ �َذا  ۦُ�ِّهِ  ٱۡلِكَ�ٰبِ َ�ٰٓ

ْ َعلَۡيُ�ُم  وا ْ َعضُّ ْ َءاَمنَّا �َذا َخلَۡوا نَاِمَل لَُقوُ�ۡم قَالُٓوا
َ
ُقۡل  ٱۡلَغۡيِظ� ِمَن  ٱۡ�

ْ بَِغۡيِظُ�ۡمۗ إِنَّ  َ ُموتُوا ۢ بَِذا ٱ�َّ ُدورِ  تِ َعلِيُم إِن َ�ۡمَسۡسُ�ۡم  ١١٩ٱلصُّ
ْ بَِها -١١٨[آل عمران:  ﴾َحَسَنةٞ �َُسۡؤُهۡم �ن تُِصۡبُ�ۡم َسّيَِئةٞ َ�ۡفرَُحوا

را ھمراز و  یسکر خودتان ید از غیا   مان آوردهیه اک یسانک یا« ]١٢٠
ورزند. آرزو دارند    ینم یوتاھکدر حق شما  یارکچ نابید از ھیریدوست نگ

ار است؛ و آنچه در کشان آش   از لحن و سخنان ید. دشمنیفتیه در رنج بک
 یھا را برا   قت ما نشانهیشان پنھان دارند بزرگتر است. در حق یھا   نهیس

ه آنان را کد یھست یسانکد. ھان شما ینکم، اگر تعقل یردکان یشما ب
مان یھا ا   تابکی    ندارند و شما به ھمهن شما را دوست    د و آنایر   دوست دا

م و چون خلوت یمان آوردیند: ایگو   ینند مکد؛ و چون با شما برخورد یدار
گزند. بگو به خشم    ینگشتان خود را م   نند، از شدت خشم بر شما، سر اک

 یا   یھا داناست. اگر به شما خوش   ه خداوند به راز درون دلکد. یریخود بم
رسد بدان شاد  یند و اگر به شما گزندک   یرا بدحال مرسد آنان 

ن را نسبت به    افران و اسرار آناک یھا   یم نھانیرکات ین آیا .»شوند   یم
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ل دارند و    داران را در د   مانیه چقدر بغض اکدھد    ین نشان میمؤمن
انت و ضرر رساندن به یر و خکھا در حق مؤمنان، م   آن یسع
نند و از    ھا ضرر برسا   ن به آنکی مم   لهیه به ھر وسک   نیھاست و ا   آن

اعتماد مسلمانان نسبت به خود در جھت ضرر رساندن به آنھا سود 
ه گفت: کند ک   ینقل م س یاشعر یامام احمد از ابو موس ند.یجو   یم

دارم. در جوابم گفت:  یحیی مس   سندهینو یکگفتم: من  سبه عمر 
ی پروردگار عالم را    شد! مگر فرمودهک، خدا تو را بتو را چه شده است

َها ﴿ د:یفرما   یه مک یا   دهینشن ُّ�
َ
� ِينَ ۞َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ َ� َ�تَِّخُذوا  ٱۡ�َُهودَ َءاَمُنوا

ۡوِ�َآُء َ�ۡعٖض  ٱ�ََّ�َٰرىٰٓ وَ 
َ
ۡوِ�َآَءۘ َ�ۡعُضُهۡم أ

َ
ه ک یسانک یا« ]٥١[املائدة:  ﴾أ

ھا    از آن ید، بعضیریرا دوستان (خود) مگ ینصار ھود وید، یا   مان آوردهیا
؟ در جواب گفتم: یگرفت یا او را به دوستیآ .»گرندید یدوستان بعض

رام کباشد. گفت: ا   یمن م یش برایسندگیش و نو   خود ینش براید
شان عزت قرار    یشان نمود و برا   ه خداوند پستکرا  ییھا   ن آنکم

مشو بعد از  یکرد و به آنان نزدکشان    لیخداوند ذله ک   مده بعد از آن
ت یه خداوند دورشان نمود. باز امام احمد و مسلم ھر دو رواک   آن

ن به کیکی از مشریرد. کت کبدر حر یبسو ج ه رسول اللهکنند ک   یم
به او » است یه نام محلک«حرة  یکیدنبالش به راه افتاد و در نزد

نم و ک یرویار از تو پکن یخواھم در ا   یگاه گفت: من م   د و آنیرس
درجواب گفت: به خدا  ج امبریمند باشم. پ   ج آن بھرهیھمراه تو از نتا

ارجع فلن « گاه فرمود:   ر. آنی؟ جواب داد: خیمان داریو رسولش ا
 کمکدرخواست  که ما ھرگز از مشرکبرگرد « »:أستع� بمرشك

ه کگردد    یمان روشن م   ین نصوص برایبا توجه به ا »م.ینک   ینم
ی آن از احوال    ه به واسطهکافران کمسلمانان به  یارھاکسپردن 
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ر و کنند و مک   یشف مکابند و اسرارشان را ی      یمسلمانان اطالع م
 ییزھایاز جمله چ نند، حرام است.ک   یب مسلمانان میضررشان را نص

-ن ین مسلمیسرزمفار به کی قدم گذاشتن    ن زمان بواسطهیه در اک
ارگر، که به عنوان کن است یواقع شده ا -نیفین شرین حرمیسرزم

شود و با    ھا استفاده می   ھا از آن   در خانه یار، راننده و مربک   خدمت
ھا    ن با آنین مسلمینند و در سرزمک   یزش میال خانواده آمیاھل و ع

 شوند.   یمخلوط م
ه نشان ک یخیخود قرار دادن خصوصًا تارخ یتار یھا را مبنا   خ آنیتار -٦

ھمان  یالدیخ میھا باشد؛ مانند: تار   اد آنیاز آداب و رسوم و اع
ه خود ک یزیدھد چ   یه السالم را نشان میح علیه تولد مسک یزیچ

ت کخ، مشارین تاریا یریار گکست. بیح نین مسیاند و جزو د   ساخته
به خاطر دور شدن از  ھاست.   آن یدھایردن شعائر و عکدر زنده 

ن یمسلم یرا برا یخیخواستند تار شه اصحاب ک ین امر ھنگامیھم
برتافتند و  یافران روکخ یقرار دھند از تار سدر دوران خالفت عمر 

ه ک یزیقرار دادند چ یخ اسالمیتار یرا مبنا غھجرت رسول الله 
ه جزو ک ین مورد و در تمام مواردیافران در اکداللت بر مخالفت 

 ند.ک   یھاست، م   ات آنیھا و خصوص   یژگیو
 یکا تبریردن آن کبه برپا  کمکا یادشان یردن در اعکت کمشار -٧

  آن ییافتن ھنگام برپایا حضور یگفتن به مناسبت آن 

ِينَ وَ ﴿ د:یفرما   یه مکاند    ردهکر یگونه تفس   نیی پروردگار را ا   ن فرمودهیا  ٱ�َّ
ورَ َ� �َۡشَهُدوَن  ن یاز جمله صفات بندگان رحمان ا یعنی ]٧٢[الفرقان:  ﴾ٱلزُّ

 شوند.   یافران حاضر نمکاد یه در اعکاست 
ھا را به خاطر تمدن    شان، آن   ن باطلید فاسد و دیبدون توجه به عقا  -٨
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 د:یفرما   یم یالله تعال ردن؛کش یشرفت و اخالق مدح و ستایو پ

نَّ َ�ۡينَۡيَك إَِ�ٰ َما ﴿ ۡزَ�ٰٗجا ّمِۡنُهۡم زَۡهَرَة  ۦٓ َمتَّۡعَنا بِهِ َوَ� َ�ُمدَّ
َ
ِ أ ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوة  ٱ�ُّ
 ٰ�َ�ۡ

َ
نت یو به ز« ]١٣١[طه:  ﴾١٣١ِ�َۡفتَِنُهۡم �ِيهِ� َورِۡزُق َرّ�َِك َخۡ�ٞ َو�

م تا آنان را در یا   مند ساخته   از آنان را از آن بھره ییھا   ا که گروهیدن یزندگ
اما  .»پروردگارت بھتر و ماندگارتر است یو روز .م چشم مدوزییازمایآن ب

شرفت و یه مسلمانان متوسل به اسباب پکست ین ین به آن معنیا
، یاسیمختلف س یھا   علوم و فنون در رشته یریدر فراگ یترق

ق فرموده ینشوند؛ چون خداوند آنھا را به آن تشو یو اقتصاد ینظام

ا ﴿ د:یفرما   یه مکجا    است. آن ْ لَُهم مَّ وا ِعدُّ
َ
�ٖ  ٱۡسَتَطۡعُتمَوأ  ﴾ّمِن قُوَّ

 .»دینکد آماده یو ھرچه در توان دار« ]٦٠[األنفال: 
در اصل از  یھا و اسرار نھفته نظام ھست   یمند   ن منافع و بھرهیو ضمنًا ا

 ن است.یآن مسلم
از مسلمانان  یه بعضک   چنان ردنکد یھا تقل   از آن یگذار   در نام -٩

نند و ک   یش انتخاب میفرزندان خو یرا برا یگانه و خارجیب یھا   نام
معروف و شناخته شده در  یش و اسامیپدران و اجداد خو یھا   نام

خ� األسماء « د:یفرما   یم ج امبرینند. پک   یم ش را رھایی خو   جامعه
  .»ھا عبدالله و عبدالرحمن است   ن نامیبھتر: «١»عبدا� وعبدالرمحن

ه کشود    یات مشاھده میاز ح یا   ، دورهیر اسامیین تغیی ھم   واسطه و به
ن دوره با یو انفصال ا یین امر سبب جدایاست و ھم یبیغر یحامل اسام

 یھا   ه به نامک یافراد ییشود و باعث عدم شناسا   یی ما م   گذشته یھا   دوره
 شود.   یشناخته شده، م

 به روایت امام احمد. -١
                                           



 االسالم الوالء والبراء في    ١٠

 .ھا   ردن به آنکافران و ترحم ک یطلب بخشش برا  -١٠
 د:یفرما   یرده است؛ چنانچه مکم ین عمل را تحریه خداوند اک یدر حال

ِ وَ ﴿ ِينَ َما َ�َن لِلنَِّ�ّ ْوِ� قُۡرَ�ٰ ِمۢن  ٱ�َّ
ُ
ن �َۡسَتۡغِفُرواْ لِۡلُمۡ�ِ�َِ� َولَۡو َ�نُٓواْ أ

َ
َءاَمُنٓواْ أ

ۡصَ�ُٰب 
َ
ُهۡم أ َّ�

َ
َ لَُهۡم �  یسانکامبر و یبر پ« ]١١٣[التوبة:  ﴾١١٣ٱۡ�َِحيمِ َ�ۡعِد َما تَبَ�َّ

ار کشان آشیه بر اک   ان پس از آنکمشر یه براکست یاند، سزاوار ن   مان آوردهیه اک
چون  »شاوند باشند.ینند، ھرچند خوکه آنان اھل دوزخند طلب آمرزش کد یگرد

 یزیح دانستن آن چیھا و صح   آن یشان متضمن دوست   یطلب بخشش برا
 ھا معتقدند.   ه آنکاست 

 مؤمنان عبارتند از: یدوست یھا   شانه: از ندوماً 
ان از کھجرت نقل م فرکبالد  کو تر یاسالم کردن به ممالکھجرت  -١

ن یه ھدف از آن حفاظت از دکن اسالم است یفر به سرزمکن یسرزم
ن منظور، واجب است و یا یو برا ین معنیده است. ھجرت به ایو عق

امت بر یعنی تا) قید (ینما   ید از مغرب طلوع میه خورشک یتا زمان
ن اقامت کین مشریه در بک یاز ھر مسلمان ج مرکوام است. رسول ا   د

فر ک کدر ممال یجسته است. پس حرام است مسلمان یزارید بینما
ه ماندنش ک   نیا ایه قادر به ھجرت نباشد ک   نید مگر ایاقامت نما
؛ خداوند متعال ١موجود باشد یچون دعوت اسالم ینیمصلحت د

صورتی ماندن در سرزمین کفر حرام است که مسلمانان موجود در آن البته در  -١
ھا را    نتوانند شعائر دینی خویش را اقامه کنند و یا شرایط چنان باشد که آنسرزمین، 

به سوی کفر سوق دھد و در ارتباط با مھاجرت باید گفت که باتوجه به قوانین سخت 
توانند اقامت کشوری را    مربوط به مھاجرت و تابعیت و اقامت، امروزه کمتر کسانی می

المی باشد و از طرفی وجود افرادی مومن در ھر حاصل کنند ھر چند که آن کشور اس
 سرزمین کفر برای شناساندن دین اسالم به آنان الزامی است. (مصحح)
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ِينَ إِنَّ ﴿ د:یفرما   یم ْ �ِيَم  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ تََوفَّٮُٰهُم  ٱ�َّ نُفِسِهۡم قَالُوا
َ
َظالِِ�ٓ أ

ْ ُكنَّا ُمۡسَتۡضَعفَِ� ِ�  �ِض� ُكنُتۡمۖ قَالُوا
َ
�ُض  ٱۡ�

َ
لَۡم تَُ�ۡن أ

َ
� ْ ِ قَالُٓوا  ٱ�َّ

َوٮُٰهۡم َجَهنَُّمۖ َوَسآَءۡت َمِصً�اَ�ِٰسَعٗة َ�ُتَهاِجرُ 
ۡ
ْوَ�ٰٓ�َِك َمأ

ُ
ۚ فَأ ْ �ِيَها إِ�َّ  ٩٧وا

َ� �َۡسَتِطيُعوَن ِحيلَٗة َوَ�  ٱلۡوِۡلَ�ٰنِ وَ  ٱلّنَِسآءِ وَ  ٱلرَِّجالِ ِمَن  ٱلُۡمۡسَتۡضَعفِ�َ 
ْوَ�ٰٓ�َِك َعَ�  ٩٨َ�ۡهَتُدوَن َسبِيٗ� 

ُ
ُ فَأ ن َ�ۡعُفَو َ�ۡنُهۡمۚ َوَ�  ٱ�َّ

َ
ُ َن أ  ٱ�َّ

ا َ�ُفوٗر� ار کشتن ستمیه بر خوک یسانک« ]٩٩-٩٧[النساء:  ﴾٩٩َ�ُفوًّ
ند: درچه یگو   یرند، میگ   یشان را م   ه فرشتگان جانک یاند ھنگام   بوده
ند: مگر یگو   یم. مین از مستضعفان بودیدھند: ما در زم   ید؟ پاسخ میبود
شان دوزخ    گاهیپس آنان جا د؟ینکع نبود تا در آن مھاجرت ین خدا وسیزم

ه ک یان فرودستکودکن و    ست. مگر آن مردان و زنا   ا یاست و بد سرانجام
ن    ز آنا   ه خدا اکابند. پس آنان ھستند ین ینداشته باشند و راھ یا   چاره

 .»ست   ه خدا ھمواره خطابخش و آمرزنده اکدرگذرد 
ا به آن محتاجند با جان یو دنن یمورات د   با مسلمانان در ھر آنچه از ا -٢

 ٱلُۡمۡؤِمُنونَ وَ ﴿ د:یفرما   یخداوند متعال م ند؛ینما یارکو مال و زبان ھم
ۡوِ�َآُء َ�ۡعٖض�  ٱلُۡمۡؤِمَ�ُٰت وَ 

َ
و مردان و زنان با « ]٧١[التوبة:  ﴾َ�ۡعُضُهۡم أ

وُ�مۡ �ِن ﴿ د:ی   فرما   یو باز م .»گرندیدیکمان دوستان یا ِ�  ٱۡستَنَ�ُ
ٰ قَۡو� بَۡيَنُ�ۡم َوَ�ۡيَنُهم ّمِيَ�ٰقٞ  ٱ�َّۡ�ُ َ�َعلَۡيُ�ُم  ٱّ�ِينِ  [األنفال:  ﴾إِ�َّ َ�َ

ھا بر شما واجب است    آن یاریند یجو یارین از شما یار دکو اگر در « ]٧٢
 .»باشد یمانیان آنان پیان شما و میه مکباشد  یه گروھیمگر عل

َمثَُل « :دیفرما   یم ج اللهرسول  بودن: یکاو شر یدر غم و شاد -٣
ََسِد إَِذا اْشتَىَك ِمنُْه 

ْ
ِهْم َوَ�َعاُطِفِهْم َمثَُل اجل ِهْم َوتََرامُحِ ُمْؤِمِنَ� يِف تََوادِّ

ْ
ال



 االسالم الوالء والبراء في    ١٢

 َّ�ُ
ْ
َهِر َواحل ََسِد بِالسَّ

ْ
ُ َسائُِر اجل مثل مسلمان در « :١»ُعْضٌو تََداىَع هلَ

ه کماند    یم یانند جسدگر، ھمیشان به ھمد   عالقه، عاطفه و ترحم
با  یخواب   یبدن در تب و ب یر اعضاید سایاز آن به درد آ یھرگاه عضو

ُمْؤِمِن «د: ی   فرما   ین میو ھمچن» نند.ک   یم یآن ھمراھ
ْ
ُمْؤِمُن لِل

ْ
ال

ُنْيَاِن �َُشدُّ َ�ْعُضُه َ�ْعًضا ی    رابطه: «٢جوشبك بني أصابعه  »اَكبلْ
گر را ید ی، برخیه برخکاست  یساختمانمسلمان با مسلمان چون 

گر یخود را به ھمد یھا   سپس رسول خدا انگشت .»سازد   یم مکمح
 .چسباندند

زد؛ یبپرھ یه ویرنگ علیله و نیرخواه و ناصح باشد و از حیاو خ یبرا -٤

ِخيِه َما  « د:یفرما   یم ج اللهرسول 
َ
َحُدُ�ْم َحىتَّ ُ�ِبَّ ِأل

َ
 يُْؤِمُن أ

َ
ال

شود تا برای    یدام از شما مؤمن شمرده نمک   چیھ: «٣»ُ�ِبُّ نِلَْفِسهِ 
ش دوست یخو یه براکبرادرش دوست داشته باشد آنچه را 

املسلم أخو املسلم ال �قره وال « د:یفرما   ین میو ھمچن .»دارد   یم
حبسب امرئ من الرش أن �قر أخاه املسلم، لك �ذهل وال �سلمه، 

مسلمان برادر : «٤»املسلم ىلع املسلم حرام دمه وماهل وعرضه
سازد و او را به دشمنش    یر وخوار نمیمسلمان است و او را تحق

ه برادر مسلمانش را کست یافکشرارت شخص  یند، براک   یم نمیتسل
ش، بر مسلمان یبروز مسلمان، خون و مال و آیند؛ ھمه چکر یتحق

 به روایت مسلم. -١
 .متفق علیه -٢
 به روایت بخاری. -٣
 به روایت بخاری. -٤

                                           



 ١٣  االسالم الوالء والبراء في

 تََدابَُرو« د:یفرما   یو باز م .»حرام است
َ

 َ�بَاَغُضوا َوال
َ

 َ�نَاَجُشوا  اال
َ

َوال
ِ إِْخَوانًا  يَِبْع َ�ْعُضُ�ْم ىلَعَ َ�يِْع َ�ْعٍض َوُ�ونُوا ِعبَاَد ا�َّ

َ
با : «١»َوال

گر ید و با ھمدیگر پشت نگردانید و به ھمدینکنه نکیگر بغض ویھمد
گر ید یی بعض   معامله یاز شما بر رو ید و بعضییننما ٢ع نجشیب

 .»دیبندگان خدا با ھم برادر باش یند. اکمعامله ن
 کوچکنمودن و از  یھا احترام گذاشتن و با آنان بردبار   به آن -٥

ل    خداوند متعا ردن؛ک یردن آنان خودارک ییجو   بیشمردن و ع

َها ﴿ د:یفرما   یم ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ن  ٱ�َّ

َ
ْ َ� �َۡسَخۡر قَۡومٞ ّمِن قَۡوٍ� َعَ�ٰٓ أ َءاَمُنوا

 ۖ � ّمِۡنُهنَّ ن يَُ�نَّ َخۡ�ٗ
َ
� ّمِۡنُهۡم َوَ� �َِسآءٞ ّمِن �َِّسآٍء َعَ�ٰٓ أ يَُ�ونُواْ َخۡ�ٗ

 ِ نُفَسُ�ۡم َوَ� َ�َنابَُزواْ ب
َ
ۡلَ�ِٰب� َوَ� تَۡلِمُزٓواْ أ

َ
َ�ۡعَد  ٱۡلُفُسوُق ُم ٱِ�سۡ بِۡئَس  ٱۡ�

يَ�ِٰن� ٱ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۡ�ِ
ُ
ٰلُِمونَ َوَمن لَّۡم َ�ُتۡب فَأ َها  ١١ٱل�َّ ُّ�

َ
� ِينَ َ�ٰٓ َءاَمُنواْ  ٱ�َّ

 ْ نِّ َكثِٗ�� ّمَِن  ٱۡجَتنُِبوا نِّ إِنَّ َ�ۡعَض  ٱلظَّ ُسواْ َوَ� َ�ۡغَتب  ٱلظَّ إِثٞۡمۖ َو َ� َ�َسَّ
ُ�َل 

ۡ
ن يَأ

َ
َحُدُ�ۡم أ

َ
ُ�ِبُّ أ

َ
� ۚ ِخيهِ َمۡيٗتا �َّۡعُضُ�م َ�ۡعًضا

َ
َ�َۡم أ

ۚ وَ  ْ فََكرِۡهُتُموهُ ُقوا ۚ  ٱ�َّ َ َ إِنَّ  ٱ�َّ اٞب رَِّحيمٞ  ٱ�َّ  ]١٢-١١[احلجرات:  ﴾١٢تَوَّ
د یند شاکشخند یگر را ریقوم د ید قومید، نبایا   مان آوردهیه اک یسانک یا«

ھا بھتر    نیھا از ا   د آنیگر. شایزنان د یھا بھتر باشند و زنان   نیھا از ا   آن
د؛ چه یزشت مدھ یھا   گر لقبید و به ھمدیریب مگیگر عیدیکباشند. و از 

رد آنان خود که توبه نکمان. و ھریست نام زشت بعد از ا   ناپسند ا

 .متفق علیه -١
ھد جنس خوا   که شخص برای فریب مشتری چنین اظھار کند که می   این نجش یعنی -٢

را با قیمت بیشتری بخرد اما قصد خرید نداشته و صرفا برای فریب و تحریک مشتری 
 بر خرید آن جنس چنین کند. (مصحح)

                                           



 االسالم الوالء والبراء في    ١٤

د یزیھا بپرھ   از گمان یارید از بسیا   مان آوردهیه اک یسانک یارند. اکستم
بت یاز شما غ ید و بعضینکم یھا گناه است و جاسوس   از گمان یا   ه پارهک

ی    ه گوشت برادر مردهکاز شما دوست دارد  یسکا یند؛ آکگر نید یبعض
ر و یه خدا توبه پذکد ید. از خدا بترسیراھت دارکخود را بخورد؟ ازآن 

 .»ست   مھربان ا
 یسانکبرخالف اھل نفاق، آن  ش با او بودنیو آسا یدر حال سخت -٦

و  یبا مؤمنان بودند اما در وقت گرفتار یش و راحتیه در حالت آساک

ِينَ ﴿ د:یفرما   یردند؛ خداوند متعال مک   یم ھا را رھا   الت آنکمش  ٱ�َّ
�َُّصوَن بُِ�ۡم فَإِن َ�َن َلُ�ۡم َ�ۡتٞح ّمَِن  َ�َ�َ ِ َعُ�ۡم  ٱ�َّ لَۡم نَُ�ن مَّ

َ
قَالُٓواْ �

لَۡم �َۡسَتۡحوِۡذ َعلَۡيُ�ۡم َوَ�ۡمَنۡعُ�م 
َ
� ْ �ن َ�َن لِۡلَ�ٰفِرِ�َن نَِصيٞب قَالُٓوا

ند پس اگر از یه منتظر شماک یسانک« ]١٤١[النساء:  ﴾ٱلُۡمۡؤِمنَِ�ۚ ّمَِن 
اگر م؟ و یند: مگر ما با شما نبودیگو   یبرسد م یجانب خدا به شما فتح

م و شما را یند: مگر بر شما تسلط نداشتیگو   یباشد م یبیافران نصک یبرا
 .»میداشت   یاز مؤمنان باز نم

ردن با آنان کھا رفتن و از مالقات نمودن و اجتماع    دار آنیبه د -٧

جبت َ�َبَّيِت وَ « آمده است: یث قدسیخوشحال بودن؛ در حد
اِوِر�َن يِفَّ  ُمزَتَ

ْ
ه به خاطر من به ک یسانکمحبت من در حق : «١»لِل
 گر آمده است:یث دیو در حد .»روند واجب است   یگر میدیکدار ید

ُ ىلَعَ َمْدرََجِتِه َملاًَك «
َ

ُ هل رَْصَد ا�َّ
َ
ْخَرى فَأ

ُ
ُ يِف قَْرَ�ٍة أ

َ
ًخا هل

َ
نَّ رَُجًال َزاَر أ

َ
أ

 
ُ
ْ�َن تُِر�ُد قَاَل أ

َ
ىَت َعلَيِْه قَاَل أ

َ
ا أ َقْرَ�ِة قَاَل َهْل فَلَمَّ

ْ
ًخا يِل يِف َهِذهِ ال

َ
ِر�ُد أ

ِ َعزَّ وََجلَّ قَاَل  ْحبَبْتُُه يِف ا�َّ
َ
�ِّ أ

َ
� َ�ْ�َ 

َ
لََك َعلَيِْه ِمْن نِْعَمٍة تَُر�َُّها قَاَل ال

 به روایت امام احمد. -١
                                           



 ١٥  االسالم الوالء والبراء في

ْحبَبْتَُه ِ�يهِ 
َ
َحبََّك َكَما أ

َ
َ قَْد أ نَّ ا�َّ

َ
َْك بِأ

َ
ِ إِيل إِ�ِّ رَُسوُل ا�َّ

 یمرد: «١»فَ
گر بود، مالقات کرد؛ یی دیاز برادرانش را که در روستا یبرادر

د، یای را موظف ساخت. وقتی به او رس   خداوند در راه او فرشته
) دارم ین روستا برادر (دوستی؟ جواب داد: در ایرو   یجا مکد: یپرس

ه کاست  ینعمت یا از تو بر ویروم. فرشته گفت: آ   یه به مالقاتش مک
؟ جواب داد: نه یوشکام نموده و در اصالحش بیبدان ق یخواھ   یم

ی خدا او را دوست دارم. (فرشته) گفت: من    ه به واسطهک   نیجز ا
دارد    یه خدا تو را دوست مک   نیتو ھستم بر ا یی خدا به سو   فرستاده

 .»یدار   یه تو او را به خاطر خدا دوست مک   چون
ھا دخالت    د و فروش آنیدر خر احترام نھادن به حقوق مسلمانان -٨

ه کرا  یسکند. کھا اطالع حاصل    ه از انصراف آنک   نیند مگر اک   ینم
 -یمگر در صورت انصراف و-نموده یبرادر مسلمانش خواستگار

ه برادرش کاز امورات مباح  یند. متعرض مسائلک   ینم یخواستگار

أال ال يبع «د: یفرما   یم ج امبریشود. پ   یگرفته، نم یشیپ یبر و
گاه باشیبدان«: ٢»الرجل ىلع بيع أخيه وال �طب ىلع خطبته د ید و آ

بر  ییچ خواستگاریمعامله برادرش و ھ یبر رو یچ معامله مردیه ھک
 د:یفرما   یم یگریت دیو در روا .»ستیروا ن یو یخواستگار یرو

 یسک( ست.ین یمتیمت او قیق یبر رو« ٣»وال �سم ىلع سومه«
 .»د)یمعامله برادرش معامله نما یتواند بر رو   ینم

لَيَْس ِمنَّا َمْن « :دیفرما   یم ج امبریپ ؛رفتار نمودن یفان به نرمیبا ضع -٩

 به روایت مسلم. -١
 .متفق علیه -٢
 به روایت مسلم و ابن ماجه. -٣

                                           



 االسالم الوالء والبراء في    ١٦

تر ما احترام    ه به بزرگک یسک: «١»لَْم يَُوقِّْر َكِبَ�نَا َوَ�رَْحْم َصِغَ�نَا

َهْل « د:یفرما   یو باز م .»ستیند از ما نکما رحم ن کوچکنگذارد و به 
وَن َوتُْرَزقُوَن إِال بُِضَعَفائُِ�مْ  به شما  یا نصرت و روزیآ: «٢»ُ�نرَْصُ

 د:یفرما   یپروردگار م .»ت ناتوانان شماکشود؟ مگر به بر   یداده م

ِينَ َ�ۡفَسَك َمَع  ٱۡصِ�ۡ وَ ﴿ ِ  ٱ�َّ يُرِ�ُدوَن  ٱۡلَعِ�ِّ وَ  ٱۡلَغَدٰوةِ يَۡدُعوَن َر�َُّهم ب
ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةِ َوَ� َ�ۡعُد َ�ۡيَناَك َ�ۡنُهۡم تُرِ�ُد زِ�َنَة  ۥۖ وَۡجَههُ   ]٢٨[الكهف:  ﴾ٱ�ُّ

او را  یخوانند، خوشنود   یه پروردگارشان را صبح و شام مک یسانکو با «
ور یه زکر یھا برمگ   ده ات را از آنین و دو دکشه یپ ییباکیخواھند، ش   یم

 .»یا را بخواھیدن یزندگ
 یالله تعال مسلمانان؛ یردن براکدرخواست بخشش و دعا  -١٠

�بَِك َولِۡلُمۡؤِمنَِ� وَ  ٱۡسَتۡغِفرۡ وَ ﴿ د:یفرما   یم و « ]١٩[حممد:  ﴾ٱلُۡمۡؤِمَ�ٰتِ ِ�َ
 .»نکمان طلب مغفرت یش و مردان و زنان با ایگناھان خو یبرا

ِينَ َ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  ٱۡغفِرۡ َر�ََّنا ﴿ د:یفرما   ین میھمچن َسَبُقونَا  ٱ�َّ
 ِ يَ�ٰنِ ب ه از ما در ک یپروردگارا بر ما و بر آن برادران« ]١٠[احلرش:  ﴾ٱۡ�ِ
 .»یاند ببخشا   گرفته یشیمان پیا

ُ �َّ َ�ۡنَهٮُٰ�ُم ﴿ ه:ین آیدر ا توجه: ِينَ َعِن  ٱ�َّ َولَۡم  ٱّ�ِينِ لَۡم يَُ�ٰتِلُوُ�ۡم ِ�  ٱ�َّ
ْ إَِ�ِۡهۡمۚ إِنَّ  وُهۡم َوُ�ۡقِسُطٓوا ن َ�َ�ُّ

َ
َ ُ�ۡرُِجوُ�م ّمِن دَِ�ٰرُِ�ۡم أ ُ�ِبُّ  ٱ�َّ

ده و ین با شما نجنگیه در دک یسانکخدا شما را از « ]٨[املمتحنة:  ﴾٨ٱلُۡمۡقِسِط�َ 
شان ید و با اینک یکیھا ن   ه با آنکدارد    یاند، باز نم   ردهکرون نیارتان بیشما را از د

 به روایت ترمذی و احمد. -١
 به روایت بخاری. -٢

                                           



 ١٧  االسالم الوالء والبراء في

ه کن است یآن ا یمعنا .»دارد   یرا خداوند دادگران را دوست مید، زیعدالت ورز
ھا را از    ھا نجنگد و آن   رد، با آنکت نیافران مسلمانان را اذکس از کھر

 ییایبا احسان و عدل معامالت دن ید با ویند مسلمانان باکرون نیوطنشان ب
ھا را دوست بدارند؛ چون خداوند فرموده    د در دل، آنینند اما نباکعمل 

ْ إَِ�ِۡهمۚۡ ﴿ است: وُهۡم َوُ�ۡقِسُطٓوا ن َ�َ�ُّ
َ
د و عادالنه رفتار ینک یکیبا آنھا ن ﴾أ

ھا را    د و آنینک یھا دوست   با آن »توالوهنم وحتبوهنم« د و نفرموده است:یینما
در مورد پدر و  یی الله تعال   ن مسئله در فرمودهیر ھمید. نظیدوست بدار

ن �ُۡ�َِك ِ� َما ﴿ د:یفرما   یه مک   مادر آمده است، چنان
َ
ٰٓ أ �ن َ�َٰهَداَك َ�َ

ۡ�َياِعۡلٞم فََ� تُِطۡعُهَماۖ َوَصاِحۡبُهَما ِ�  ۦلَۡيَس لََك بِهِ  َسبِيَل َمۡن  ٱتَّبِعۡ َمۡعُروٗفاۖ وَ  ٱ�ُّ
نَاَب إَِ�َّ 

َ
ه تو را به آن ک یزیی چ   وادارند تا در بارهو اگر تو را « ]١٥[لقامن:  ﴾�

با آنان  یا به خوبی، از آنان فرمان مبر و در دنیورز کست به من شرین یدانش
 .»گردد   یمن باز م ینان به سوکه توبه کن ک یرویرا پ یسکن و راه کمعاشرت 
ق یر صدکه مادر اسماء دختر ابوبکت نموده یروا لاز عائشه یامام بخار

اجازه  ج شان از رسول اللهیآمد، ا یش ویبود، پ که مشرک یدر حال
 آور. یی رحم بجا   فرمود: صله ج خواست. رسول الله

ِ ﴿ د:یفرما   یمجادله م ٢٢ی    هیدر آ یالله تعال ِ �َّ َ�ُِد قَۡوٗما يُۡؤِمُنوَن ب  ٱ�َّ
َ يَُوآدُّوَن َمۡن َحآدَّ  ٱ�ِخرِ  ٱۡ�َۡومِ وَ  ۡ�َنآَءُهمۡ  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ

َ
ۡو �

َ
ْ َءابَآَءُهۡم أ  ﴾َولَۡو َ�نُٓوا

مان داشته باشند یسن ایه به خدا و روز بازپک یابیرا ن یقوم« ]٢٢[املجادلة: 
شان    ا برادرانیشان    اند ھرچند پدران   ردهک یه با خدا و رسولش دشمنکرا  یسانک

و مقابله به احسان و  ی رحم بجا آوردن   ن صلهیبنابرا .»باشند، دوست بدارند
است و  یستند موردیه به حال مسلمانان مضر نک یافرانکردن با کعدل 

گر است. چون به جا آوردن احترام یز دیچ یمودت و محبت و دوست
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ق یب و تشویباعث ترغ یت اخالق خوب در روابط زندگیو رعا یخانوادگ
در رفت و آمد از  یی رحم و خوش رفتار   افران به اسالم خواھد شد و صلهک

ه کافران کبا  یباشد بر خالف مودت و دوست   یم یجمله وسائل دعوت اسالم
ت به یز راھش درست است و نشان رضایافر نکه آن ک   نیند بر اک   یداللت م

ردنش به اسالم خواھد شد. و کن امر باعث دعوت نیار اوست و ھمک
م معامالت یتحر یه معنھا ب   با آن یم دوستیه تحرکد ید فھمین بایھمچن
ردن از اطالعات و کل و استفاده نکھا و عدم داد و ستد به ھر ش   با آن یتجار

رد تا راه کرا استخدام  یثیقط لیپسر ار ج ست. رسول اللهیھا ن   اختراعات آن
ھا    یھودی یافر بود و گاھًا از بعضکه او ک یھا نشان بدھد در حال   را به آن

و مصنوعات آنان را  یتجار یاالھاکشه مسلمانان یھمقرض گرفته است و 
ی    د در مقابل بھا و پول بوده است و نشانهین عمل خریاند و ا   نموده یداریخر
 ین امر سبب محبت و دوستین ایست. و ھمچنیھا بر ما ن   لت و منت آنیفض
افران کھا و بغض    آن ین و دوستیمحبت مؤمن یشود. پس الله تعال   یھا نم   آن

إِنَّ ﴿ د:یفرما   یم یرده است. الله تعالکشان را بر ما واجب    ردنک یو دشمن
ِينَ  نُفِسِهۡم ِ� َسبِيِل  ٱ�َّ

َ
ۡمَ�ٰلِِهۡم َوأ

َ
ِ َءاَمُنواْ َوَهاَجُرواْ َوَ�َٰهُدواْ بِأ ِينَ وَ  ٱ�َّ َءاَوواْ  ٱ�َّ

ۡوِ�َآُء َ�ۡعٖض 
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك َ�ۡعُضُهۡم أ

ُ
ٓواْ أ نََ�ُ مان آورده و یه اک یسانک« ]٧٢[األنفال:  ﴾وَّ

ه آنان ک یسانکاند و    اند و در راه خدا با مال و جان خود جھاد نموده   ردهکھجرت 
 د:یفرما   یه مکجا    و تا آن .»گرندیدیکاران یاند آنان    نموده یاریاند و    را پناه داده

ِينَ وَ ﴿ ۡوِ�َآُء َ�ۡعٍض� إِ�َّ َ�ۡفَعلُوهُ تَُ�ن فِۡتَنةٞ ِ�  ٱ�َّ
َ
ْ َ�ۡعُضُهۡم أ �ِض َ�َفُروا

َ
 ٱۡ�

اران و دوستان یاند    دهیفر ورزکه ک یسانکو « ]٧٣[األنفال:  ﴾٧٣َوفََسادٞ َكبِ�ٞ 
د خواھد یبزرگ پد ین فتنه و فسادید، در زمیار نبندکن را به یگرند اگر ایدیک

بِريٌ «د: یگو   یر میثکحافظ ابن  .»آمد ادٌ كَ فَسَ ضِ وَ ن فِتْنَةٌ يفِ األَرْ لُوهُ تَكُ عَ فْ  »إِالَّ تَ
ن را دوست نداشته ید و مؤمنینجوئ ین دورکیه اگر از مشرکاست  نیا«



 ١٩  االسالم الوالء والبراء في

زد و یآم   ید مردم دچار فتنه و فساد خواھند شد، حق و ناحق به ھم میباش
ن امر سبب یگردند و ھم   ینم یبازشناس شوند و   یافر با ھم جمع مکمؤمن و 

است  یزین ھمان چیم: و ایگو   یم .»انتشار فساد در تمام جھات خواھد شد
 ننده باشد.ک یارین زمان واقع شده است؛ و الله یه در اک





 

 
 یو دشمن یها بر اساس دوست   انسان یبند   میقست

 شوند:   یم مین جهت به سه دسته تقسیمردم از ا

وست داشت و    ھا را د   لصانه آن   د خای   ه باکھستند  یسانکول:    ا ی   دسته
 شد   ھا وجود نداشته با   نسبت به آن یگونه دشمن   چیھ

ن یشھداء و صالحن، یقیاء، صدیه انبکن دسته ھمان مؤمنان خالصند یا
ه کقرار دارد  ج ن دسته رسول اللهیش ایشاپیباشند. در پ   ین دسته میجزو ا

شتر دوست ید او را از نفس خود و اوالد و پدر و مادر و تمام مردم بیبا
ت یه مادران مؤمنان ھستند و اھل بک ج داشت. سپس ھمسران رسول الله

ی مبشره    ی عشره   هیقن و بیراشد یرامش مخصوصًا خلفاکش و اصحاب کپا
اصحاب  یعت رضوان سپس تمامین و انصار و اھل بدر و اصحاب بیو مھاجر

لت (سه قرن اول اسالم) ین و اھل قرون بافضیسپس تابع ج رسول الله
م. الله یی چھارگانه را دوست بدار   شان چون ائمه   ن امت و امامانیوسلف ا

ِينَ وَ ﴿ د:یفرما   یم یتعال َ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  ٱۡغفِرۡ َجآُءو ِمۢن َ�ۡعِدهِۡم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا  ٱ�َّ
ِينَ  ِ  ٱ�َّ يَ�ٰنِ َسَبُقونَا ب ٓ إِنََّك  ٱۡ�ِ ْ َر�ََّنا ِيَن َءاَمُنوا َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ ّلِ�َّ

انصار) ن و یه بعد از آنان (مھاجرک یسانکو « ]١٠[احلرش:  ﴾١٠رَُءوٞف رَِّحيمٌ 
 یشیمان بر ما پیه در اکمان    ند: پروردگارا بر ما و بر آن برادرانیگو   یاند، م   آمده

 یا   نهکیاند    مان آوردهیه اک یسانکمان نسبت به یھا   و در دل یاند ببخشا   گرفته
مان در دل داشته یس اکھر .»یه تو رؤوف و مھربانک یمگذار. پروردگارا راست

دارد. تنھا اھل نفاق    ین امت را دشمن نمیشگامان ایسلف و پباشد، اصحاب، 
ھا را دشمن    ھا و خوارج آن   ین و دشمنان اسالم چون رافضیو منحرف



 االسالم الوالء والبراء في    ٢٢

 م.یرا خواستار یت و سالمتیدارند؛ از پروردگار عالم عاف   یم

ھا    ھا را مبغوض دانست و با آن   د آنیه باکھستند  یسانکی دوم:    دسته
د یھا نبا   در حق آن یگونه محبت و دوست   چیه ھک ینمود طور یدشمن

 انجام داد
ن ین و ملحدی   ن، مرتدین، منافقکیفار، مشرکافران خالص از کن دسته یا

 یه الله تعالک   جداگانه باشند. چنان یھا   نام یباشند، ھرچند در ظاھر دارا   یم

ِ �َّ َ�ُِد قَۡوٗما ﴿ د:یفرما   یم ِ يُۡؤِمُنوَن ب َ يَُوآدُّوَن َمۡن َحآدَّ  ٱ�ِخرِ  ٱۡ�َۡومِ وَ  ٱ�َّ  ٱ�َّ
ۡو َعِشَ�َ�ُهمۚۡ  ۥَورَُسوَ�ُ 

َ
ۡو إِۡخَ�َٰ�ُهۡم أ

َ
ۡ�َنآَءُهۡم أ

َ
ۡو �

َ
ْ َءابَآَءُهۡم أ را  یقوم« ﴾َولَۡو َ�نُٓوا

را  یسانکمان داشته باشند (و در ھمان حال) ین ایه به خدا و روز بازپسک یابین
ا ین    شا   ا برادرانیاند ھرچند پدران، پسران،    ردهکه با خدا و رسولش مخالفت ک

ل را مورد عتاب یاسرائ یبن یالله تعال .»ن باشند، دوست بدارند   ی آنا   رهیعش

ِينَ تََرٰى َكثِٗ�� ّمِۡنُهۡم َ�َتَولَّۡوَن ﴿ د:یفرما   یدھد و م   یقرار م ْۚ َ�ِۡئَس  ٱ�َّ َ�َفُروا
ن َسِخَط 

َ
نُفُسُهۡم أ

َ
َمۡت لَُهۡم أ ُ َما قَدَّ ونَ  ٱۡلَعَذابِ َعلَۡيِهۡم َوِ�  ٱ�َّ َولَۡو  ٨٠ُهۡم َ�ِٰ�ُ
 ِ ْ يُۡؤِمُنوَن ب ِ َ�نُوا نزَِل إَِ�ۡهِ َما  ٱ�َِّ�ِّ وَ  ٱ�َّ

ُ
ٓ أ َُذوُهمۡ َوَما ۡوِ�َآَء َوَ�ِٰ�نَّ َكثِٗ��  ٱ�َّ

َ
أ

 ٰ ه ک یسانکبا  ینیب   یھا را م   از آن یاریبس« ]٨١-٨٠[املائدة:  ﴾٨١ِسُقونَ ّمِۡنُهۡم َ�
ش یخود پ یز برا   ست آنچه ا   چه زشت ا ینند. راستک   یم یاند دوست   دهیفر ورزک

مانند. و اگر به خدا و    یوسته درعذاب میشان خشم گرفت و پیاند. خدا بر ا   فرستاده
 یآوردند، آنان را به دوست   یمان میاو فرود آمده ا یامبر و آنچه به سویپ

 .»از آنان نافرمانند یارین بسیکگرفتند ل   ینم

گر ید دوست و از جھت دیبا یه از جھتکھستند  یسانکی سوم:    دسته
 دشمن دانست

ار کشود و آنان ھمان مؤمنان گنھ   یھا جمع م   در آن یو دشمن یدوست
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اب گناه کارت یشت و برا   د آنان را دوست دایشان با   مانیباشند. بخاطر ا   یم
 یھا مقتض   ھا بغض داشت. محبت آن   د نسبت به آنیفر باکو  کر از شریغ

وت کھا س   ت آنید در برابر معصین است، نبا   شا   یبرا یرخواھیحت و خینص
معروف  رد و آنان را بهکار کارشان را انکراد گرفت و ید از آنان ایه باکرد بلک

 یرد تا از معاصک یھا جار   رات را بر آنینمود، حدود و تعز یر نھکامر و از من
 ید به تمام معنیند. اما در ھمان حال نبایدست بردارند و از گناھان توبه نما

ه ک   ئت نمود ھمچنان   ھا اعالن برا   از آن یلکرد و به طور کھا دشمنی    با آن
، انجام کفر و شرکر از یی غ   رهیبکن گناھان یبکخوارج در مورد مرت

نمود چنانچه  یھا محبت و دوست   د نسبت به آنینبا یلکدھند. و بطور    یم
ت یه گفته شد در موردشان رعاکد به ھمان صورت یه باکند. بلیگو   یمرجئه م

و  ین است. دوستیه مذھب اھل سنت و جماعت چنک   عدل شود. چنان
ث وارد یه در حدک   ست. چنان   مان ایی ا   رهین دستگیتر   ھمم الله یبرا یدشمن

َحبَّ يوم القيامة«ست:    ا
َ
َمْرُء َمَع َمْن أ

ْ
 یسکامت با یانسان در روز ق: «١»ال

ھا    یشتر دوستیرده، بکر یینون اوضاع تغکھم ا» ه او را دوست دارد.کاست 
ه قادر کند ک یدوست یسکاست. چه بسا با یمردم بخاطر دن یھا   یو دشمن

ا باشد ھرچند دشمن خدا و یاو در دن یاز آرزوھا یکیردن کبه برآورده 
ند. و ک ین باشد، او را دوست بدارد و با او دوستین مسلمیرسول و د

او نباشد  یویمطامع دن یک   چیه قادر به بر آوردن ھک یسکس با کبرع
ند ک   یم یدشمنن سبب، یتر کوچکھرچند دوست خدا ورسول باشد بخاطر 

من أحب «گفته است:  بند. ابن عباسک   یر میو او را از دست داده و تحق

يف اهللا وأبغض يف اهللا وواىل يف اهللا وعاد يف اهللا فإنام تنال والية اهللا بذلك، وقد 

 .متفق علیه -١
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 ١»صارت عامة مؤاخاة الناس عىل أمر الدنيا وذلك ال جيدي عىل أهله شيئًا
اش بخاطر خدا باشد،    یو دشمن یته محبت و بغضش و دوسک یسک«
شتر یه بک یدارد. در حال   یه خدا او را دوست مک ییرسد به جا   یم

اھلش به ارمغان  یرا برا یزیه چکاست یمردم بخاطر دن یھا   محبت

إن اهللا تعاىل قال: « فرمود: ج امبریه پکت است یره روایو از ابوھر .»آورد   ینم
َْرِب َمْن اَعَدى يِل َويِلًّا 

ْ
س با کد: ھریفرما   یم یالله تعال: «٢»، َ�َقْد آَذْ�تُُه بِاحل

ن مردم در یدتریشد .»نمک   ید با او اعالن جنگ مینما یدوست من دشمن
نند ک   یم یدشمن ج ه با اصحاب رسول اللهکھستند  یسانکبا خدا  یدشمن
 یدانند درحال   یعدالت مھا را فاقد    دھند وآن   یھا را مورد دشنام قرار م   و آن

 َ�تَِّخُذوُهْم َغَرًضا َ�ْعِدي « د:یفرما   یم ج رسول اللهه ک
َ

ْصَحايِب ال
َ
َ يِف أ َ ا�َّ ا�َّ

ْ�َغَضُهْم َوَمْن آَذاُهْم َ�َقْد 
َ
ْ�َغَضُهْم فَِببُْغيِض أ

َ
َحبَُّهْم َوَمْن أ

َ
َحبَُّهْم فَِبُحيبِّ أ

َ
َ�َمْن أ

ُخَذهُ آَذاِ� َوَمْن آَذاِ� َ�قَ 
ْ
ْن يَأ

َ
َ يُوِشُك أ َ َوَمْن آَذى ا�َّ زنھار در « ٣»ْد آَذى ا�َّ

ی خود قرار    نهکیھا را بعد از من آماج    د و آنیمورد اصحاب من از خدا بترس
دارم و    س آنان را دوست بدارد من با محبتم او را دوست میکد. ھریمدھ

دارم    آنان را مبغوض میش یھرکس با آنان بغض داشته باشد من با بغض خو
ازارد خدا را آزرده یس مرا بکازارد مرا آزرده است و ھریس آنان را بکو ھر

جا    ن امر تا آنیو ا .»ردیاست مورد مؤاخذه قرار گ یکاست در آن صورت نزد
 یھا نزد بعض   به آن ییو ناسزاگو ج اصحاب رسول الله یه دشمنکش رفته یپ

 ده شده است.ین و عقی   دل به یاز جماعات گمراه تبد

 .به روایت ابن جریر -١
 به روایت بخاری. -٢
 اند.   ترمذی و غیره آن را روایت کرده -٣

                                           



 ٢٥  االسالم الوالء والبراء في

نعوذ باهللا من غضبه وأليم عقابه، ونسأله العفو والعافية، وصىل اهللا وسلم وبارك 

 عىل نبينا حممد وآله وصحبه.
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