
  25

اإلنجليزية، معنى ذلك أنه كافر خارج من الملة (وإذا قلت ألخيك يا كافر فقد باء بها 
فإن كان فعال مخابرات فهو باء بها وإال فأنت تكفر كفراً عمليا ... فانتبه، كذلك  1أحدكما)

الحكم أن الذي يوالي األمريكان كافر، والذي  نحن ال إفراط وال تفريط، يجب أن نعرف
 َوَمْن يَتََولَُّهْم ِمْنُكْم فَإِنَّهُ ِمْنُهمْ يوالي اليهود يهودي، والذي يوالي النصراني نصراني 

  وبعدها بآيتين قال :

 ْأَْوِليَاُء بَْعٍض َوَمْن يَتََولَُّهْم  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَتَِّخذُوا اْليَُهوَد َوالنََّصاَرى أَْوِليَاَء بَْعُضُهم
َ ال يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّاِلِمينَ  َّ   ).51(المائدة: ِمْنُكْم فَإِنَّهُ ِمْنُهْم إِنَّ 

  وبعدها بآيتين : 

 ِِبقَْوٍم يُح ُ َّ  بُُّهْم َويُِحبُّونَهيَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َمْن يَْرتَدَّ ِمْنُكْم َعْن ِدينِِه فََسْوَف يَأْتِي 
  ).54(المائدة: 

  أي أن والية اليهود والنصارى كفر يخرج من الملة وردة عن هذا الدين.

الوالية مهمة جدا، فنحن ال إفراط وال تفريط، ال نصير مخابرات، وفي المقابل كل 
واحد ال يعجبنا نسميه مخابرات، هذه كذلك مصيبة، قبل كانوا إذا غضبوا من واحد 

ساحر أو كاهن أو شاعر، ولو كانت قبل قصة  - من النبي–لون : ساحر أو كاهن يقو
المخابرات األمريكية والروسية واإلنجليزية والفرنسية يقولون كذلك، اآلن أسهل طريقة 
يقول : هذا مخابرات، هو لو كان عنده عقل السامع يقول البينة على من ادعى اليمين على 

  وب ما عندها عقل، عقلها في أذنيها الذي تسمعه تصدقه.من أنكر، أليس كذلك ؟؟ الشع

  أهمية الوالية  ولرسوله وللمؤمنين
فكذلك ال إفراط وال تفريط، والوالية جاءت بعد الجهاد ؛ ألن الوالية جزء ال يتجزأ من 

  الجهاد، ال يتجزأ..

 َْوَرُسولَهُ َوالَِّذيَن آَمنُوا فَإِنَّ ِحز َ َّ ِ ُهُم اْلغَاِلبُونَوَمْن يَتََولَّ  َّ    )56 (المائدة: َب 

َِبقَْوٍم يُِحبُُّهْم َويُِحبُّون ُ َّ هُ أَِذلٍَّة يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َمْن يَْرتَدَّ ِمْنُكْم َعْن ِدينِِه فََسْوَف يَأِْتي 
ةٍ َعلَى اْلَكاِفِريَن يَُجاِهُدوَن فِي سَ  ِ َوال يََخافُوَن لَْوَمةَ الِئٍم ذَِلَك فَْضُل َعلَى اْلُمْؤِمِنيَن أَِعزَّ َّ ِبيِل 

ُ َواِسٌع َعِليمٌ  َّ ِ يُْؤتِيِه َمْن يََشاُء َو َّ :54(المائدة(  

 َُوَرُسولَه َ َّ   ).56(المائدة:  َوَمْن يَتََولَّ 

بيعنا كلنا إذا الوالية جزء من الجهاد ال تتجزأ منه، وإال نحن كلنا نجاهد معك، بالتالي ت
كنت مخابرات فعال، تبيعنا كلنا وجهادنا، ودماءنا وأموالنا للكفار، كما حصل في فلسطين 
: باعوا دماء الفلسطينيين وأعراضهم، وما إلى ذلك، مقابل ماذا ؟ ألن انجلترا أعطت 
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