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وَر أنُفَسنَا َوَمنح َسيَِّئاَت  َفُرُه َوَنُعوُذ بَاّلِل َمنح ُُشُ َتغح َتَعينُُه َوَنسح َمُدُه َوَنسح ُد ّلِلَََّ َنحح َمح إنَّ اْلح

ََملَنَا َمنح ََيحَدَه  َدُه َأعح َهُد أن ال إََلَه إاَل اّلِل َوحح لَلح َفال َهاَدَي َلُه َوَأشح اّلِل َفال ُمَضلَّ َلُه َوَمنح ُيضح

ًدا َعبحُدُه َوَرُسوُلُه، يَك َلُه َوأن ُُمَمَّ  ال َُشَ

ُتمح ُمسح } ُقوا اّلِلََّ َحقَّ ُتَقاتََه َوال ََتُوُتنَّ إاَلَّ َوَأنح َذيَن آَمُنوا اتَّ َا الَّ  {لَُمونَ َيا َأَيه

َجَها َوَبثَّ } ٍس َواَحَدٍة َوَخَلَق َمنحَها َزوح ُكُم الََّذي َخَلَقُكمح َمنح َنفح ُقوا َربَّ َا النَّاُس اتَّ َيا َأَيه

َحاَم إَنَّ اّلِلََّ َكاَن َعَليحكُ  َرح َذي َتَساَءُلوَن بََه َواْلح ُقوا اّلِلََّ الَّ  مح َمنحُهََم َرَجاالً َكثرَيًا َونََساًء َواتَّ

 {َرَقيباً 

ََملَ } حح َلُكمح َأعح
لَ الً َسَديدًا، ُيصح ُقوا اّلِلََّ َوُقوُلوا َقوح َذيَن آَمُنوا اتَّ َا الَّ َفرح َلُكمح َيا َأَيه ُكمح َوَيغح

زًا َعظَيَمً   ،{ُذُنوَبُكمح َوَمنح ُيطََع اّلِلََّ َوَرُسوَلُه َفَقدح َفاَز َفوح

 

 

 

 

 

ورش صىل اهلل عليه وسلم، حممد  اهلدي هدي وأحسن ،إن أصدق احلديث كتاب اهلل

 .ضاللة وكل ضاللة يف النار حمدثاهتا وكل حمدثة بدعة وكل بدعة األمور 
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ُنواصل اليوم اْلديث عن الوالء والرباء وكنا قد تكلمنا يف اللقاء السابق عن املواالة 

 والتويل ، أما اليوم فسوف نتحدث عن 

كال فيها وهم سيدخلون فنحن اليوم نسمع من يقول أن ُشيعة النصارى ال إش

  .أو ُيصوب مذهب من مذاهبهم الضالة الكافرة أو يرىض هبا ،معنا اجلنة

     

أن حب القلب وُبغضه جيب أن يكون كاماًل ، الذي ُُيب الكافر ْلجل كفره فهو 

  .ومل ُُيالف يف ذلك أحد من علَمء املسلمني )التويل( كافر بإمجاع اْلئمة

فأما حب القلب وبغضه وإرادته وكراهيته ؛ فينبغي أن  

إًذا البد أن يكون حب ، ال ُتوجب نقص ذلك إال بنقص اإليَمن تكون كاملًة جازمًة ،

  .وبغض القلب كاماًل للكافرين القلب كاماًل للمؤمنني ،

وأما فعل البدن فهو بحسب القدرة )وقد سبق أن بينا هذا أيًضا وقلنا أنه جيوز 

 .ْلهنا أمور اضطرارية( أو التعامل معهم ،_م يف وجههم االبتسا

ومتى كانت إرادة القلب كراهيته كاملة تامة وفعل العبد معها بحسب قدرته فإنه 

ُيعطى ثواب الفعل الكامل ذلك أن من الناس من يكون حبه وبغضه وإرادته وكراهيته 

  .بحسب ُمبة نفسه وبغضها

أن اْلب البد أن يكون وفق أوامر اّلِل ، فُيمكن 

 .أما حب العقيدة فيكون )تويل( أن يكون حب الكافر يف الظاهر )املواالة (
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بعض الناس يتعاملون مع قضية الوالء والرباء وفق اهلوى وهذا البعض ليس 

 .بالقليل فنرى أن أفعاهلم وأقواهلم يف هذه القضية تكون بحسب اهلوى

  

إنسان  مسلم  له جار أو زميل نرصاين هذا الزميل يتعامل معه بُلطف 

 وبينهَم مصالح وبالتايل فهو ُُيبه عىل هذا اْلساس )فهو ُيوافق هواه يف هذه اجلزئية(

لدى هذا املسلم أن ُُيب عقيدة هذا النرصاين فيدخل معه الكنيسة ويذهب وال مانع 

 !ويأيت معه وال إشكال يف ذلك ، هذا اْلب ال جيوز 

َبَع  }قال تعاىل:  َِّن اتَّ ََم َيتَّبُِعوَن َأْهَواَءُهْم َوَمْن َأَضلُّ ِِم ْ َيْسَتِجيُبوا َلَك َفاْعَلْم َأنَّ َفإِْن ََل

 ]القصص[{( 50ُهًدى ِمَن اَّللَِّ إِنَّ اَّللََّ ََل ََيِْدي اْلَقْوَم الظَّاِلنَِِي )َهَواُه بَِغْْيِ 

 

 

 

َأْولَِياَء ِمْن  ََل َيتَِّخِذ اِْلُْؤِمنُوَن اْلَكافِِرينَ  }:وقد هنى اّلِل سبحانه وتعاىل عن ذلك فقال 

ٍء إَِلَّ َأْن َتتَُّقوا ِمنُْهْم ُتَقاًة َوُُيَذ   ُرُكُم اَّللَُّ ُدوِن اِْلُْؤِمننَِي َوَمْن َيْفَعْل َذلَِك َفَلْيَس ِمَن اَّللَِّ ِِف ََشْ

 ]آل عمران[  {( 28َنْفَسُه َوإىَِل اَّللَِّ اِْلَِصُْي )

من اختذ الكفار أعواًنا وأنصاًرا وظهوًرا 

ّلِل يف يشء ،أي قد برئ اّلِل منه ُيواليهم عىل دينهم وُيظاهرهم عىل املسلمني فليس من ا

  .بارتداده عن دينه ودخوله يف الكفر
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 : يأيت طالب علم فيقرأ تفسري هذه اآلية ليثبت أنه عىل صواب وُيردد قول  اإلشكال

 اإلمام الطربي 

قول اإلمام ) ُيواليهم عىل ما ُتردده من كالم اإلمام الطربي صحيح ولكن أمل تنتبه ل

( فلَمذا تركت هذه اجلملة أو اجتزأهتا من كالم إمام املفرسين ، املقصود من كالم دينهم

اإلمام أن َمنح يوايل الكافر عىل دينه يكون كافر خارج من امللة  )ليس املقصود الذي 

وُيظاهرهم عىل املسلمني )أي أنه  ( ،دنيويه فيبتسم يف وجه أحدهميوايل عىل مصالح 

ر يرى مواطن الضعف عند امل سلمني وُُيربهم هبا ويساعدهم حتى يستطيع أن ُيدمِّ

   .املسلمني(

ُرُكُم اَّللَُّ َنْفَسُه َوإىَِل اَّللَِّ اِْلَِصُْي ) }قوله تعاىل: أي {( 28إَِلَّ َأْن َتتَُّقوا ِمنُْهْم ُتَقاًة َوُُيَذ 

أن تكونوا يف ُسلطاهنم فتخافون عىل أنفسكم فتظهرون هلم الوالية بألسنتكم 

  .ُتضمرون هلم العداوةو

 : إن كان املسلم يف والية الكافر وهذا الكافر هو امُلتغلب ، فال إشكال  املقصود

  .من ُمواالته هلم يف الظاهر ولكن القلب ال ُيواليهم

َا الَِّذيَن آَمنُوا ََل َتتَِّخُذوا اْلَيُهوَد َوالنََّصاَرى َأْولَِياَء  }قال تعاىل: َبْعُضُهْم َأْولَِياُء َبْعٍض َيا َأَيُّ

ُه ِمنُْهْم إِنَّ اَّللََّ ََل ََيِْدي اْلَقْوَم الظَّاِلنَِِي ) ْم ِمنُْكْم َفإِنَّ  ]اِلائدة[{( 51َوَمْن َيَتَوَّلَُّ

 قال : من يتول اليهود والنصارى دون املؤمنني فإنه منهم،

ين هم أهل التفسري أي: من أهل دينهم وملتهم )انتبهن لكالم العلَمء اْلكابر الذ

ْلننا نرى أن أصحاب فكر التكفري يأخذون هذه اآليات  وتفسرياهتم لآليات ،
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وُيتجون هبا دون الرجوع يف تفسريها إىل العلَمء اْلكابر وقد يأيت بتفسري ولكن من قام 

 .به أحد املشايخ الذين يميلون إىل فكر التكفري(

إال وهو به وبدينه وما هو عليه راض،  فإنه ال يتوىل متولٍّ أحداً 

 وإذا رضيه وريض دينه، فقد عادى ما خالفه وسخطه وصار حكُمه حكَمه .

اإلنسان إذا وصل إىل حالة التويل التي ُقمنا بتوضيحها )حب الدين (  يقصد أن:

 فال يمكن أن يكون إال ُُمب هلم وراٍض بدينهم ويف هذه اْلالة يكون كافر 

ُذوُهْم َأْولَِياَء َوَلكِنَّ َكثًِْيا  }قال تعاىل : َ َوَلْو َكاُنوا ُيْؤِمنُوَن بِاَّللَِّ َوالنَّبِي  َوَما ُأْنِزَل إَِلْيِه َما اَّتَّ

 .]اِلائدة[{(81ِمنُْهْم َفاِسُقوَن )

 

ْم } ومثله قوله تعاىل :  َمْت ََّلُ َتَرى َكثِْيًا ِمنُْهْم َيَتَولَّْوَن الَِّذيَن َكَفُروا َلبِْئَس َما َقدَّ

ُيْؤِمنُوَن بِاَّللَِّ َوالنَّبِي  َأْنُفُسُهْم َأْن َسِخَط اَّللَُّ َعَلْيِهْم َوِِف اْلَعَذاِب ُهْم َخالُِدوَن ، َوَلْو َكاُنوا 

ُذوُهْم َأْولَِياَء َوَلكِنَّ َكثِْيًا ِمنُْهْم َفاِسُقونَ  َ  ]اِلائدة[{َوَما ُأْنِزَل إَِلْيِه َما اَّتَّ

فذكر مجلة ُشطية تقتيض أنه إذا وجد الرشط وجد املرشوط بحرف )لو( التي 

َكاُنوا ُيْؤِمنُوَن بِاَّللَِّ َوالنَّبِي  َوَما  َوَلوْ " تقتيض مع ]انتفاء[ الرشط انتفاء املرشوط، فقال

ُذوُهْم َأْولَِياءَ  َ فدل عىل أن اإليَمن املذكور ينفي اختاذهم أولياء ويضاده  "ُأْنِزَل إَِلْيِه َما اَّتَّ

، وال جيتمع اإليَمن واختاذهم أولياء يف القلب ، ودل ذلك عىل أن من اختذهم أولياء ما 

 .وما أنزل إليهملسو هيلع هللا ىلص ن اإليَمن باّلِل والنبي فعل اإليَمن الواجب م
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اِهلِيَِّة َيْبُغوَن َوَمْن  }:  كَم قال تعاىل َأَفُحْكَم اْْلَ

 ]اِلائدة[{( 50ْكًَم لَِقْوٍم ُيوِقنُوَن )َأْحَسُن ِمَن اَّللَِّ ُح 

ُسوِل َرَأْيَت اِْلُنَافِِقنَي  }وقال تعاىل: ْم َتَعاَلْوا إىَِل َما َأْنَزَل اَّللَُّ َوإىَِل الرَّ َوإَِذا ِقيَل ََّلُ

وَن َعنَْك ُصُدوًدا )  .]النساء[{( 61َيُصدُّ

حقق الوالء والرباء فإنه  املنافق ال يرتيض حكم اّلِل ورسوله ، أما املؤمن اْلق الذي

  .يرىض بحكم اّلِل ورسوله وال يرىض بحكم أحد من دون اّلِل

ٌق ِلَِا َمَعُهْم َنَبَذ َفِريٌق ِمَن الَِّذيَن  }وقال تعاىل: َوَِلَّا َجاَءُهْم َرُسوٌل ِمْن ِعنِْد اَّللَِّ ُمَصد 

 ُ َبُعوا َما َتْتُلو 101ْم ََل َيْعَلُموَن )ُأوُتوا اْلكَِتاَب كَِتاَب اَّللَِّ َوَراَء ُظُهوِرِهْم َكَأّنَّ ( َواتَّ

َياطنَِي َكَفُروا ُيَعل ُموَن النَّاَس  َياطنُِي َعََل ُمْلِك ُسَلْيََمَن َوَما َكَفَر ُسَلْيََمُن َوَلكِنَّ الشَّ الشَّ

ْحَر َوَما ُأْنِزَل َعََل اِْلََلَكنْيِ بَِبابَِل َهاُروَت َوَماُروَت َوَما ُيعَ  ََم الس  ََمِن ِمْن َأَحٍد َحتَّى َيُقوََل إِنَّ ل 

ُقوَن بِِه َبنْيَ اِْلَْرِء َوَزْوِجِه َوَما ُهْم بَِضار   ُموَن ِمنُْهََم َما ُيَفر  يَن بِِه َنْحُن فِْتنٌَة َفََل َتْكُفْر َفَيَتَعلَّ

ُهْم َوََل  ُموَن َما َيُُضُّ اُه َما َلُه ِِف  ِمْن َأَحٍد إَِلَّ بِإِْذِن اَّللَِّ َوَيَتَعلَّ َينَْفُعُهْم َوَلَقْد َعلُِموا َِلَِن اْشََتَ

ْوا بِِه َأْنُفَسُهْم َلْو َكاُنوا َيْعَلُموَن )  .]البقرة[{( 102اْْلِخَرِة ِمْن َخََلٍق َوَلبِْئَس َما ََشَ

أهنم اتبعوا السحر وتركوا كتاب اّلِل كَم يفعله كثري من 

 اليهود وبعض املنتسبني إىل اإلسالم .

ُيداوم عىل أذكار الصباح واملساء ، وليس _عليه أن يرقي نفسه بالرقية الرشعية 

  .عليه إتباع السحر أو الضالل والشعوذة ْلن هذا مذموم بنص القرآن
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فمن كان من هذه اْلمة موالًيا للكفار : من املرشكني أو أهل 

مثل إتيانه أهل الباطل واتباعهم يف يشء من  الكتاب ببعض أنواع املواالة ونحوها :

ذم والعقاب والنفاق بحسب ذلك )أي أنه مل كان له من ال مقاهلم وفعاهلم الباطل:

 (.م هنا عن املواالة وليس التويل ُيكفره ، ونحن نتكل

أن الذم والعقاب سيكون عىل قدر املواالة واملحبة ْلهل الباطل كَم جاء يف كتاب  قال:

 اّلِل 

واملواالة هي حب بعض ما هم عليه من اْلكم بالقوانني 

واالة أن نحب ما هم عليه من حكم القوانني الوضعية ومن ضمن أشكال امل الوضعية ،

أو الدعوة للعلَمنية التي تعني فصل الدين عن الدولة ، أو الدعوة لليربالية وهو وجه 

غري أن ُمعتنقيها  آخر من وجوه العلَمنية )العلَمنية تعني :فصل الدين عن الدولة(

  .ول ما يشاءيقصدون هبا أن اإلنسان يكون ُحًرا فيفعل ما يشاء ويق

فُيفكر كَم  أي أن معتنقه يفعل ما يشاء ْلنه حر  ، فكر يعني اْلرية ،

كيف إلنسان مثل هذا أن وال عالقة له بكتاب اّلِل ُمطلًقا ، ف ُيلو له ، ويعتقد ما يشاء ،

، ولكن ينبغي أن ينطق بمثل هذا الكالم فيصدر عنه أواًل ثم نحكم عليه ، يكون مسلم

  .عوة إىل اْلكم الديمقراطيوكذا الد

  .ال ُشيك لهأن اْلكم ّلِل وحده  وقد جاءت آيات كثرية يف القرآن تدل عىل
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ما هو  قلنا : فإذا قيل هذه السياسات واْلحكام موجودة بالفعل)الديمقراطية( ،

اعتقاد املسلم يف هذه السياسات هل هي جائزة أم غري جائزة ؟ومن أصدر هذه 

يسري  القوانني هل يعتقد هو أيًضا بدوره أهنا جائزة أم أنه جاهل غري مدرك ملا يقول ،

  خلف ما ُيقال ؟

 .أنه ضعيفأم 

القايض الذي ُيكم بالقوانني الوضعية هل هو مقتنع هبذه القوانني وأهنا  

أم أنه وجد سابقيه ُيكمون هبا فسار خلفهم واتبع هنجهم؟  _أفضل من ُشع اّلِل 

هل يستطيع أحد  القايض الذي جلس ليحكم بني الناس كيف يتثنى  لنا أن ُنصنفه ؟

منَّا أن جيزم أن هذا القايض حكم هبذه القوانني ْلنه يكره ُشع اّلِل ويكره القرآن 

هذا القايض إذا وصل  لوضعي أفضل من ُشع اّلِل،والسنة ، ولديه قناعة أن القانون ا

ولكن هل يستطيع أحد أن جيزم هبذا ؟ لألسف من  إىل هذه املرحلة يكون كافر ،

  .يعتنقون فكر التكفري ُيكمون عىل هذا القايض بالكفر ْلنه ُيكم بالقوانني الوضعية

ْيُتُموَها َأْنُتْم َوآَباُؤُكْم َما  }قال تعاىل: ا َما َتْعُبُدوَن ِمْن ُدونِِه إَِلَّ َأْسََمًء َسمَّ َأْنَزَل اَّللَُّ ِِبَ

يُن اْلَقي ُم َوَلكِنَّ أَ  اُه َذلَِك الد  ْكُم إَِلَّ َّللَِِّ َأَمَر َأَلَّ َتْعُبُدوا إَِلَّ إِيَّ ْكَثَر النَّاِس ِمْن ُسْلَطاٍن إِِن اْْلُ

 ]يوسف[{(40ََل َيْعَلُموَن )

 َوََل َتتَّبِْع َأْهَواَءُهْم َواْحَذْرُهْم َأْن َوَأِن اْحُكْم َبْينَُهْم بََِم َأْنَزَل اَّللَُّ }قال سبحانه وتعاىل:

ََم ُيِريُد اَّللَُّ َأْن ُيِصيَبُهْم بِ  َبْعِض َيْفتِنُوَك َعْن َبْعِض َما َأْنَزَل اَّللَُّ إَِلْيَك َفإِْن َتَولَّْوا َفاْعَلْم َأنَّ

اِهلِيَِّة َيْبُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اَّللَِّ ( َأَفُحكْ 49ِمَن النَّاِس َلَفاِسُقوَن ) َوإِنَّ َكثًِْيا ُذُنوِِبِمْ  َم اْْلَ

 ]اِلائدة [{( 50ُحْكًَم لَِقْوٍم ُيوقِنُوَن )
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  بناًء عىل هذه اآليات البد أن يعتقد املسلم اعتقاًدا جازًما أن أفضل ُشع يف

وأنه البد أن ُيكمنا ُشع اّلِل سبحانه  ،ملسو هيلع هللا ىلص الكون هو ُشع اّلِل عز وجل وُشيعة ُممد 

 .كاملة  ملسو هيلع هللا ىلصولكن إذا وجد إنسان َضُعَف ومل ُيكم برشع اّلِل كاماًل وُشيعة ُممد  ،

هنا علينا أن نتوقف ونسأل هذا الشخص ملاذا فعل هذا وما هي عقيدته فيَم فعل ؟ 

  .فال نترسع ونحكم عليه بالكفر ُمسبًقا

 ]اِلائدة[ {(44ُم اْلَكافُِروَن )َوَمْن ََلْ َُيُْكْم بََِم َأْنَزَل اَّللَُّ َفُأوَلئَِك هُ }قال تعاىل:

ُكْم بََِم َأْنَزَل اَّللَُّ َفُأوَلئَِك ُهُم الظَّاِلُِوَن ) }قال تعاىل:  ]اِلائدة[ {(45َوَمْن ََلْ َُيْ

 ]اِلائدة[{( 47َوَمْن ََلْ َُيُْكْم بََِم َأْنَزَل اَّللَُّ َفُأوَلئَِك ُهُم اْلَفاِسُقوَن ) }قال تعاىل: 

هذه الكلمة ولكن ما هو معناها أو بَم ُتفرس ؟ املقصود هو من مل ُيكم ثالثة مرات تأيت 

     .نزل اّلِل ُمستَحل لغري حكم اّلِلبَم أ

ُكْم بََِم َأْنَزَل اَّللَُّ َفُأوَلئَِك ُهُم اْلَكافُِرونَ }  .{َوَمْن ََلْ َُيْ

إذا اعتقد اعتقاًدا جازًما أن ما ُيكم به أفضل من ُحكم اّلِل عز وجل أو أفضل من 

، وليس املقصود هو من يرى أن اْلكم يكون وفق من سبقه أو أهنا ملسو هيلع هللا ىلصحكم النبي 

أو أنه جاهل غري مدرك  عن الدين ،مسألة سياسية أو أن املفروض أن نفصل السياسة 

  .ْلوامر الرشع وهذا هو الغالب

ُة  }قال تعاىل : َْيَ
ُم اْْلِ َوَما َكاَن ِلُِْؤِمٍن َوََل ُمْؤِمنٍَة إَِذا َقََض اَّللَُّ َوَرُسوُلُه َأْمًرا َأْن َيُكوَن ََّلُ

 ]األحزاب[{(36 ُمبِينًا )ِمْن َأْمِرِهْم َوَمْن َيْعِص اَّللََّ َوَرُسوَلُه َفَقْد َضلَّ َضََلًَل 
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كل هذه اآليات التي سبق َذكرها يكون اْلكم بمقتضاها بعدما ُتزال الشبهة عن 

ويأتون له  فُتقام عليه اْلجة من َقَبل أهل العلم ، الشخص الذي ُنريد أن نحكم عليه ،

هو اْلفضل وال جيوز تقديم حكم البرش عىل ملسو هيلع هللا ىلص باْلدلة   ويعلم أن حكم اّلِل ورسوله 

هو  فإذا ما حدث كل هذا ثم أرص عىل موقفه ورأى بعد كل ذلك أن رأيه حكم اّلِل ،

 .الصواب هنا نحكم عليه بالكفر

 

 

ة دينهم وشعائرهم  وقد هنى اّلِل وقد سبق أن بيَّنا أن املقصود باملودة واملحبة هو ُمب

  .عز وجل عنها

وَن َمْن َحادَّ اَّللََّ َوَرُسوَلُه َوَلْو  }قال تعاىل: ََل ََتُِد َقْوًما ُيْؤِمنُوَن بِاَّللَِّ َواْلَيْوِم اْْلِخِر ُيَوادُّ

ْم ُأوَلئَِك  َدُهْم َكاُنوا آَباَءُهْم َأْو َأْبنَاَءُهْم َأْو إِْخَواَّنُْم َأْو َعِشَْيََتُ يََمَن َوَأيَّ َكَتَب ِِف ُقُلوِِبُِم اْْلِ

تَِها اأْلَّْنَاُر َخالِِديَن فِيَها َرِِضَ اَّللَُّ َعنُْهْم َوَرُضوا ِري ِمْن ََتْ  بُِروٍح ِمنُْه َوُيْدِخُلُهْم َجنَّاٍت ََتْ

 .]اِلجادلة[{( 22َعنُْه ُأوَلئَِك ِحْزُب اَّللَِّ َأََل إِنَّ ِحْزَب اَّللَِّ ُهُم اِْلُْفلُِحوَن )

ُكْم َأْولَِياَء ُتْلُقوَن إَِلْيِهْم }قال جلَّ ذكره : ي َوَعُدوَّ ا الَِّذيَن آَمنُوا ََل َتتَِّخُذوا َعُدو  َ َيا َأَيُّ

اُكْم َأْن ُتْؤِمنُوا بِاَّللَِّ ُسوَل َوإِيَّ ق  ُُيِْرُجوَن الرَّ ِة َوَقْد َكَفُروا بََِم َجاَءُكْم ِمَن اْْلَ ُكْم إِْن  بِاِْلََودَّ َرب 

ِة َوَأَنا َأْعَلُم بََِم َأْخَفْيُتْم  ُكنُْتْم َخَرْجُتمْ  وَن إَِلْيِهْم بِاِْلََودَّ ِجَهاًدا ِِف َسبِيِِل َواْبتَِغاَء َمْرَضاِِت ُتِِسُّ

بِيِل )  ]اِلمتحنة[{( 1َوَما َأْعَلنُْتْم َوَمْن َيْفَعْلُه ِمنُْكْم َفَقْد َضلَّ َسَواَء السَّ
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أخرب اّلِل أنك ال جتد مؤمنًا يواّد املحاّدين ّلِل  

إّن نفس اإليَمن ينايف مواّدته كَم ينفي أحد الضدين اآلخر، فإذا وجد اإليَمن ورسوله، ف

انتفى ضّده وهو مواالة أعداء اّلِل، فإذا كان الرجل يوايل أعداء اّلِل بقلبه كان ذلك 

 .دلياًل عىل أن قلبه ليس فيه اإليَمن الواجب

 

 

ُكُم النَّاُر َوَما َلكُ  }قال تعاىل: ْم ِمْن ُدوِن اَّللَِّ ِمْن َوََل َتْرَكنُوا إىَِل الَِّذيَن َظَلُموا َفَتَمسَّ

وَن )  ]هود[{(113َأْولَِياَء ُثمَّ ََل ُتنََْصُ

وجيلبون له النفع أهنم سينرصونه  إذا كان لدى الشخص ُمبة هلؤالء اعتقاًدا منه

  .وسريفعون من شأنه

 االستناد واالعتَمد والسكون إىل اليشء والرضا به ، الركون حقيقته يف اللغة :

 .ولعله مأخوذ من الركن وهو دعامة كل بناء

  

 طْية  إىل جزئية خ فلننتبه

 ، هذه اجلزئية  ذكرها كل العلَمء الذين تكلموا يف مسألة التويل املخرج من امللة

 .اْلب( أشياء كلها قلبية_االعتَمد_هي )الرضا
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أن تبتسم يف وجه جارك النرصاين ، أن تساعده ،أن تعطيه دواء ، تقيض  

هذا هو اإلحسان والقسط الذي أمرنا به يف آيات اّلِل عز وجل لكن املحبة له حاجة ،

 القلبية ال 

هذه اآليات التي سبق ذكرها هبا ما يدل عىل إجرام أهل الكفر واملعايص من أهل البدع 

 .وغريهم

 

 

وا َلْو ُتْدِهُن َفُيْدِهنُوَن ) }قال تعاىل:  .]القلم[{(9َودُّ

فنجد من يقول ملاذا َتييع القضية وتضيعيها 

تضعون فروق بني النرصاين واملسلم أنا أرى أنه ال اختالف بينهَم كلنا كيان واحد ، بل 

ويقولون هذا له دين متمسك به وهذا له دين متمسك به  وُيقدموهنم يف املجالس ،

 اجلنة  والكل سيدخل

املداهنة واملجاملة واملداراة عىل حساب الدين أمر واقع عند كثري من املسلمني وال 

ُننكره ، وهذا كله نتيجة طبيعية للهزيمة النفسية التي سبق أن ذكرناها يف اْللقة 

  .السابقة
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علينا أن َنحذر من خطوات الشيطان ْلن املداهنة واملجاملة تبدأ بأمر صغري ثم 

 .تنمو وتكرب حتى تؤدي والعياُذ باّلِل إىل اخلروج من امللة )التويل(

 

 

يطة أن تكون اختياًرا ال إجباًرا ،فيسري الطاعة فيَم يشريون به يف أمر ما ولكن ُش

  .وراءهم وهو بكامل إرادته فيتبع أرائهم

ْم بِاْلَغَداِة َواْلَعِِش   }:قال تعاىل ناهًيا عن ذلك  ُ َواْصِِبْ َنْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن َرِبَّ

ْنَيا َوََل ُتطِْع َمْن َأْفَفْلنَا َقْلَبُه َعْن ُيِريُدوَن َوْجَهُه َوََل َتْعُد َعْينَاَك َعنُْهْم ُتِريُد ِزينََة اْلَْ  َياِة الدُّ

َبَع َهَواُه َوَكاَن َأْمُرُه ُفُرًطا )   ]الكهف[{(28ِذْكِرَنا َواتَّ

ل ذكره: وُكْم َعََل َأْعَقابُِكْم  }وقال جَّ ا الَِّذيَن آَمنُوا إِْن ُتطِيُعوا الَِّذيَن َكَفُروا َيُردُّ َ َيا َأَيُّ

يَن )  ]آل عمران[{(149َفَتنَْقلُِبوا َخاِِسِ

َياطنَِي َلُيوُحوَن إىَِل َأْولَِيائِِهْم لُِيَجاِدُلوُكْم َوإِْن َأَطْعُتُموُهْم  }وقال سبحانه : َوإِنَّ الشَّ

ُكوَن ) ُكْم َِلُْْشِ  ]األنعام[{( 121إِنَّ

عه  إىل قول أي حيث عدلتم عن أمر اّلِل لكم وُش يقول ابن كثري يف تفسري اآلية:

 .غريه فقدمتم عليه غريه فهذا هو الرشك

ُذوا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباَّنُْم َأْرَباًبا ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َواِْلَِسيَح اْبَن َمْرَيَم َوَما }كَم قال تعاىل:  َ اَّتَّ

ا َواِحًدا ََل إَِلَه إَِلَّ ُهَو ُسْبَحاَنُه َعَمَّ  ُكوَن )ُأِمُروا إَِلَّ لَِيْعُبُدوا إََِّلً  ]التوبة[{(31 ُيْْشِ
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فيكون السؤال هو متى نكون قد  البد من االنتباه ملا ُيفرس به العلَمء هذه اآليات :

ُذوا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباَّنُْم َأْرَباًبا ِمْن ُدوِن اَّللَِّ}قدمناه ؟ عندما ُيقدم دينه  َ إًذا يف هذه  {اَّتَّ

 ديننا وُشيعتنا مع اْلب واملودة وليس اللحظة نكون قد قدمناه بدينه وُشيعته عىل

 .ا عىل ذلك أو استضعاًفاجربً 

 

 

 

مثال: بعض  هذا الناقض خطري جًدا ويقع من طائفة من املسلمني ليست بالقليلة ،

اْلشخاص )سواء من أهل البدع أو من أهل الكفر( جمتمعني يف مكان ويتناولون 

اْلديث عن دين اّلِل وُُيطئون فيه ويستهزئون واجلالس معهم من املسلمني جُيارَيم يف 

  .ديه يف ذلك ، هذا ال جيوزحديثهم بل ويضحك معهم وال إشكال ل

َل َعَليْ  }:قال تعاىل يف النهي عن جُمالستهم   ُكْم ِِف اْلكَِتاِب َأْن إَِذا َسِمْعُتْم َوَقْد َنزَّ

ُكْم  ِه إِنَّ ا َفََل َتْقُعُدوا َمَعُهْم َحتَّى َُيُوُضوا ِِف َحِديٍث َفْْيِ ا َوُيْسَتْهَزُأ ِِبَ إًِذا آَياِت اَّللَِّ ُيْكَفُر ِِبَ

 .]النساء[{( 140يًعا )ِمْثُلُهْم إِنَّ اَّللََّ َجاِمُع اِْلُنَافِِقنَي َواْلَكافِِريَن ِِف َجَهنََّم َجِ 

ت يسخر من آيا _وهذا يعني : شخص ُيوض يف آيات اّلِل عز وجل )يستهزأ 

اّلِل ( هذا الشخص ال جتوز جُمالسته حتى ُيوض يف حديث آخر ،أما من جُيالسه ويرى 

أنه يتكلم هبذا الشكل إذا استمر يف جُمالسته رغم هذه الُسخرية من الدين وأهله وهذا 

ُكْم إًِذا ِمْثُلُهمْ  }االستهزاء بآيات اّلِل فيكون حكم اّلِل تعاىل عليه هو   .{إِنَّ
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ربي يف تفسري اآلية : يف هذه اآلية الداللة الواضحة عىل النهي يقول ابن جرير الط

عند خوضهم يف  من الكفرة واملبتدعة والفسقة ، عن جمالسة أهل الباطل من كل نوع ؛

 باطلهم 

يستهزأ بآيات اّلِل  كل منيشمل وهذا يعني :أن املقصود ليس فقط الكفار ولكن النهي 

 .الذين ال يدرون أي يشء عن الدينمثل العلَمنيني 

َم َقاَل  َن ُعَمَر َريَضَ اّلِلَُّ َعنحُهََم: َأنَّ َرُسوَل اّلِلََّ َصىلَّ اّلُِل َعَليحَه َوَسلَّ َعنح َعبحَد اّلِلََّ بح

َر:  َحاَب اَْلجح ْ َتُكوُنوا »َْلَصح َلَ َتْدُخُلوا َعََل َهُؤَلَِء الَقْوِم إَِلَّ َأْن َتُكوُنوا َباكنَِي، َفإِْن ََل

أخرجه  «ُلوا َعَلْيِهْم، َأْن ُيِصيَبُكْم ِمْثُل َما َأَصاَِبُمْ َباكنَِي َفََل َتْدُخ 

 .(2980(أخرجه مسلم)4702البخاري)

   املسلم إذا مر بقرب من ُيعذب أن يمر وهو باٍك خائف مما ؟ من ملسو هيلع هللا ىلص  أمر النبي

  .أن يصيبه العذاب

رشكني( إًذا جاء النهي  بشأن منع املرور عىل اْلموات الذين ُيعذبون )أي قبور امل

 وهذا املار يف حالة انرشاح  بل البد أن يكون باٍك خوًفا أن يصيبه مثل ما أصاهبم ،

 فكيف يكون اْلال مع اْلحياء ؟

 

 

)إمارة  أي اختياره ووضعه يف منزلة ُتعيل من شأنه ،وهذا أيًضا ُينايف الوالء والرباء

  .رئاسة( ولدينا البديل املسلم الذي يصُلح هلذه املنزلة  أو املكانة_
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ْلن الوالية نوع من اإلعزاز وقد  ،الوالية إعزاز فال جتتمع هي وإذالل الكفر أبًدا

هذه اْلمور تتضمن اإلعزاز  املحبة( _)الُنرصة  سبق أن بينا معنى الوالية وقلنا أهنا

  .تمع مع إذالل الكافروالعلو وبالتايل فهي ال جت

  ة بديننا وبسنة نبينا ونكون ُمبني ّلِل ورسوله ثم نجتمع مع ملسو هيلع هللا ىلص  كيف نكون أعزَّ

 كافر ونتحدث معه وال نجد إشكال يف ذلك ؟

 

 

من حال  وهذا الكالم نسمعه كثرًيا من املسلمني فيقولون أهنم ُأمناء وُُملصني أكثر

  .املسلمني

ِه إَِلْيَك َوِمنُْهْم َمْن إِْن َتْأَمنُْه  }قال تعاىل: َوِمْن َأْهِل اْلكَِتاِب َمْن إِْن َتْأَمنُْه بِِقنَْطاٍر ُيَؤد 

ُْم َقاُلوا َلْيَس َعَلْينَا ِِف  ِه إَِلْيَك إَِلَّ َما ُدْمَت َعَلْيِه َقائًَِم َذلَِك بَِأّنَّ ي نَي َسبِيٌل بِِدينَاٍر ََل ُيَؤد   اأْلُم 

 ]آل عمران[  {( 75َوَيُقوُلوَن َعََل اَّللَِّ اْلَكِذَب َوُهْم َيْعَلُموَن )

أن من أهل الكتاب اْلمناء ومنهم من هو دون ذلك ،ولكن هؤالء اْلمناء  املعنى :

قلة قليلة ليست هي اْلصل ، فاْلصل عندهم عدم اْلمانة فال ُنعطيهم اْلمان امُلطلق 

 .أن منهم اْلمني حتى نكون منصفنيومن جهة ُأخرى نقول 
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اْلرية كَم أهنم ُيعارضون الرضا بأعَمهلم وترصفاهتم واالدعاء بأن هذه هي 

، وُينادون برضورة خروج املرأة وعملها واعتَمدها عىل نفسها وحتقيق ذاهتا ، اْلجاب

ء املسلمني  ما هي إال أفكار واردة إلينا كل هذه الكلَمت واالدعاءات املتداولة بني نسا

 من بالد الكفر 

   .الرضا هبذه اْلعَمل والترصفات ُينايف الوالء والرباء

   

 

فيكون هذا الكافر ظامل وكل أفعاله جترُب واملسلم يرى هذا منه ومع ذلك ُيعاونه 

  .عىل هذه اْلفعال الظاملة ُمداهنًة له أو ُمبة أو تويل أو مواالة بحسب ما يف القلب

 

   

فقد كانت امرأة لوط عليه السالم خُترب قومها باْلضياف الذين يأتون لزوجها 

كانت راضية  ُمقرة بقلبها ْلعَمهلم  فكانت بذلك عوًنا هلم عىل أفعاهلم الظاملة وكذا

 اخلبيثة ومل تكن خيانتها عياًذا باّلِل خيانة فراش ْلن هذا ال ُيدث من زوجة نبي ،

 وكذلك فعل امرأة نوح 
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َت  }قال تعاىل: ِذيَن َكَفُروا اْمَرَأَت ُنوٍح َواْمَرَأَت ُلوٍط َكاَنَتا ََتْ َب اَّللَُّ َمَثًَل لِلَّ ََضَ

ا َفَلْم ُيْغنَِيا َعنُْهََم ِمَن اَّللَِّ َشْيًئا َوقِيَل اْدُخََل النَّاَر َمَع َعْبَدْيِن ِمْن عِ  نْيِ َفَخاَنَتاُُهَ َباِدَنا َصاِْلَ

اِخلنَِي )  (]التحريم[  10الدَّ

هذا أيًضا من مظاهر املواالة )رؤية الفعل القبيح مثل اللواط وإقراره  وعدم 

وهذا ما يقع فيه الكثري من املسلمني  اإلنكار عىل فاعله بل يصل اْلمر إىل امُلعاونة عليه(

  !اآلن

 ن اْلفالم ُيعرض هل هذا فعل قبيح أم أنه حسن ؟ هذا منتهى مثال: فيلم م

القبح ْلن كم الذنوب التي ُتقرتف يف املسلسالت واْلفالم ال يعلمها إال رب العاملني 

 .الكذب[_الُعري_إشاعة الفاحشة_التربج _سَمع املوسيقى_]اختالط 

قرار منه عىل ما امُلشاهد هلذه اْلشياء أليس هذا إ ُظلَمت بعُضها يعلو فوق بعض ،

يفعلونه بل وُيعينهم عىل ما هم فيه من فساد ْلن هؤالء الفسقة يكتسبون أمواهلم من 

هذا امُلشاهد وغريه ، هذا ُينايف الوالء والرباء وسبق أن قلنا أن الوالء والرباء ليس 

 .املبتدع[_]العايص  قارًصا عىل الكفار فقط بل إنه يشمل املسلم 
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وهذه الصورة ظهرت واضحة يف العصور اْلخرية فقد رأينا )أفراخ املسترشقني( 

أي من ينرشون فضائلهم وأهنم أصحاب املنهج العلمي السديد وكذلك جاء ما ُينرش 

ضيًفا عليها ألقاب التقدم واْلضارة والرقي، واصًَم يف فضائل الغرب أو الرشق مُ 

اإلسالم واملنتسبني إليه بالرجعية واجلمود والتأخر عن مسايرة الركب اْلضاري 

  .واْلمم املتقدمة

 

  

َم:  ُه »َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصَلَّ اَّللُ َعَلْيِه َوَسلَّ َك َوَسَكَن َمَعُه َفإِنَّ  «ِمْثُلهُ َمْن َجاَمَع اِلُْْْشِ

 .(   ]حكم اْللباين[ : صحيح2787سنن أيب داود )

ملاذا ؟ ْلن معنى مالزمة شخص لشخص آخر هو أنه ُيبه ْلن الكراهية تستوجب 

  .النفور وعدم املعاُشة أو املالزمة

َم:" َبنْيَ َأْظُهِر  َأَنا َبِريٌء ِمْن ُكل  ُمْسلٍِم ُيِقيمُ »َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصَلَّ اَّللُ َعَلْيِه َوَسلَّ

كنِيَ  ا»َقاُلوا: َيا َرُسوَل اَّللَِّ َِلَ؟ َقاَل: «. اِْلُْْشِ   .«ََل َتَراَءى َناَراُُهَ

 (صححه اْللباين  1604( سنن الرتمذي )2645سنن أيب داود)



 

www.omtameem.com  21 

 

وهذا قدر االستطاعة فإذا ما ُأجرب شخص عىل السكنى بجوار نرصاين فال بأس 

  .مع ُمراعاة عدم مالزمته

لم ُيتاج إىل السفر نظًرا ْلن ختصصه بحاجة شخص مريض أو طالب ع

ويج لسلعته فهل جيوز هلم إىل اطالعه عىل أشياء معينه ،أو تاجر مضطر إىل السفر للرت

 ؟السفر 

ال مانع من ذلك فقد كان الصحابة ريض اّلِل عنهم ُيسافرون إىل بالد الكفار 

فقه _صحيحة عقيدة _للتجارة ولكن يشرتط أن يكون عىل درجة من الدين )إيَمن

ة تقتيض _يستطيع أن ُيقيم شعائر اإلسالم هناك _املعاملة مع الكافر  هناك رضورة ُملَحَّ

  .سفره(

 

 فال تسافر أخت إىل بالد تشرتط خلع النقاب حتى ُتقبل عىل أرض هذه البلد ،

فإذا ُمنع املسلم من إقامة شعائر دينه بَم يف ذلك إقامته ، آخر يمنع من إعفاء اللحية

 .الة فال جيوز له السفر إىل هذه البالدللص
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 مقتضيات الوَلء والِباء

 

، فإذا حقق اإليَمن وبغض أهل الرشك والبدع من تكاليف الوالء والرباء ُمبة 

 :العبد الوالء والرباء فإنه

 سيأيت باآليت :

 ُمبة ُشكية:  

َوِمَن النَّاِس َمْن َيتَِّخُذ ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َأْنَداًدا ُُيِبُّوَّنُْم َكُحب  اَّللَِّ َوالَِّذيَن  }قال تعاىل:

َة َّللَِِّ َجِيًعا َوأَ  َّللََّ نَّ اآَمنُوا َأَشدُّ ُحبًّا َّللَِِّ َوَلْو َيَرى الَِّذيَن َظَلُموا إِْذ َيَرْوَن اْلَعَذاَب َأنَّ اْلُقوَّ

 ]البقرة[   {(165اِب )َشِديُد اْلَعَذ 

 وهذه تعني : ُمبة أحد مع اّلِل سبحانه وتعاىل وبنفس الدرجة 

 ُمبة أهل الباطل وبغض أهل اْلق: 

 وهذه أيًضا صفة للمنافقني ، فاملحب ْلهل الباطل والفسق والفجور واملعايص ،

 .والرباءالكاره ْلهل اإليَمن امُلستهزأ هبم ، هذا منافق مل ُُيقق مقتضيات الوالء 
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 : املحبة الطبيعية 

ُمبة املال والولد  فإن مل تشغله هذه اْلشياء عن حتقيق الوالء والرباء فال بأس هبا 

،أما إذا كانت هذه املحبة للولد أو املال أو اْلهل أو التجارة ستؤدي إىل معصية اّلِل عز 

ن من مقتضيات وجل، فعلينا أن ننتبه ْلن املسألة هبذه الصورة يعرتَيا اخللل ، ْل

الوالء والرباء ُمبة اإليَمن وأهله ، وإيَمن العبد يمنعه من ُمبة يشء يمنعه من الوصول 

  .إىل طاعة اّلِل أو يشء ُيوصله إىل معصية اّلِل ، فهذا منهيٌّ عنه بكل وجه

 

 حب أهل التوحيد وبغض أهل الرشك.  

  .وهي أوثق عرى اإليَمن ،وأعظم ما يعبد به العبد ربه

َم، َفَقاَل:  َعنَ  َن َعاَزٍب، َقاَل: ُكنَّا ُجُلوًسا َعنحَد النَّبَيِّ َصىلَّ اّلُِل َعَليحَه َوَسلَّ  بح
َ
اء رَبَ َأيُّ »الح

ْسََلِم َأْوَثُق؟ ََلُة، َقاَل: « ُعَرى اْْلِ َكاُة، َقاَل: « َحَسنٌَة، َوَما ِهَي ِِبَا؟»، َقاُلوا: الصَّ َقاُلوا: الزَّ

، « َحَسٌن، َوَما ُهَو بِِه؟»َقاُلوا: ِصَياُم َرَمَضاَن. َقاَل: « ِِبَا؟َحَسنٌَة، َوَما ِهَي » جُّ َقاُلوا: اْْلَ

َهاُد، َقاَل: « َحَسٌن، َوَما ُهَو بِِه؟»َقاَل:  إِنَّ َأْوَثَق »َقاَل: « َحَسٌن، َوَما ُهَو بِِه؟»َقاُلوا: اْْلِ

بَّ ِِف اَّللَِّ، َوُتْبِغَض 
يََمِن َأْن َُتِ  (18524مسند أمحد ) «ِِف اَّللَُِّعَرى اْْلِ

فتكون املحبة القلبية نتيجة ُمبة اّلِل، وأن يكون البغض عىل أساس بغض اّلِل وال 

فإذا حقق العبد عقيدة الوالء والرباء فإنه من املستحيل أن يكره  ،يشء خالف ذلك

 أهل الطاعة 
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أخ حتدث إىل شيخ من خالل اهلاتف فإذا بالشيخ يرد عليه ولكن بطريقة 

فيها يشء من الشدة فإذا كان هذا الشخص ُُمقًقا لعقيدة الوالء والرباء فلن يستطيع أن 

يبغض هذا الشيخ ملاذا ؟ ْلن هذا الشيخ  ُمبوب عند اّلِل ولو مل يكن ُمبوب عند اّلِل ملا 

فإذا فعل الشخص خالف ذلك فإن ُمبته  ه املكانة التي أوصله اّلِل إليها ،وصل إىل هذ

إىل  وهذا ُينايف أواًل :اإلنصاف والعدل، تكون تابعة هلواه وليست وفق ُشع اّلِل ،

 .منافاته للوالء والرباء جانب   ثانًيا

 ملسو هيلع هللا ىلص  بشأن حديث رسول اّلِل  

 (2640(أخرجه مسلم )6168أخرجه البخاري ) «اَِلْرُء َمَع َمْن َأَحبَّ »

ولن تلحق  اتبع آثارهم ،إن من أحب قوًما  ال تغرت بقولك املرء مع من أحب ،  

َتيس وتصبح وأنت عىل وتقتدي بسنتهم وتأخذ هبدَيم وتتبع آثارهم  اْلبرار حتى

وإن كنت مقرًصا  تأخذ طريقتهم وتسلك سبيلهم وحريًصا أن تكون منهم و هجهممن

أما رأيت اليهود والنصارى وأهل  فإن مالك اْلمر أن تكون عىل استقامة ، يف العمل،

لردية ُُيبون أنبياءهم وليسوا معهم ؟ ْلهنم خالفوهم يف القول وسلكوا غري اْلهواء ا

   .طريقهم فصار موردهم النار

ُمنقًبا عن مواضع الرضا  الثواب ،للسنن، ُمتحرًيا  امتبعً  معهم يف املنهج  والطريق ،

وأين السنة يف القول  يف فعلها ، باحًثا عن اْلشياء التي ًتغضب اّلِل فتتجنبها ،وجمتهًدا 

 ؟ ثم يعُقب ذلك كله أن يكون العمل غري جدير بأن ُُيرش صاحبه مع من أحبوالفعل

)ْلننا مهَم قدمنا فلن نصل إىل منزلة أيب بكر أو عمر( ولكن مع اإلرصار والعزيمة عىل 

 .العبد إىل أن يكون مع من أحبحتقيق اهلدف فيمكن أن يصل 
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  .فإما أن يقع باالعتقاد الباطل والتكلم به وهو اخلوض 

  ،وهذا هو حال أهل البدع

أو ليس له يد ، أي أن  أو ال ينزل إىل السَمء الدنيا ،  شخص يعتقد أن اّلِل ال يتكلم ،

اعتقاد آخر يتكلم به أو أي  هذه الصفات ،لديه اعتقاد فاسد يف الصفات لكونه ينفي 

 .وهذا يكون تابع لباب الُشبهات ،أو ُيوض فيه

أو يقع يف العمل بخالف اْلق والصواب وهو االستمتاع باخلالق وهذا بإتباع  

  .اهلوى

 َم كذبت الرسل ،وعيص الرب وهذان مها أصل كل ُش وفتنة وبالء ،وهب

وحلت العقوبات ، ْلن الفساد يف االعتقاد يأيت من جهة الشبهات  ،ودخلت النار ،

 .والفساد يف العمل يأيت من جهة الشهوات
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 أقسام البدع :

 

صاحبها إذا تلبَّس هبا كفر )دعاء املقبور والطواف حول قربه 

ر صاحبها واعتقاد أن هذا املقبور يرُض وينفع (   .كل هذه أمور ُشكية ُتكفِّ

ْلُق َواأْلَْمُر َتَباَرَك اَّللَُّ َربُّ اْلَعاَِلنَِي ) }قال تعاىل :  ]اْلعراف[{(54َأََل َلُه اْْلَ

وا  }:قال تعاىل  َوََل َتُقوُلوا ِلَِا َتِصُف َأْلِسنَُتُكُم اْلَكِذَب َهَذا َحََلٌل َوَهَذا َحَراٌم لَِتْفََتُ

وَن َعََل اَّللَِّ اْلَكِذَب ََل ُيْفلُِحوَن )  النحل[]{(116َعََل اَّللَِّ اْلَكِذَب إِنَّ الَِّذيَن َيْفََتُ

ح لغري اّلِل وهذه بدعة الذب_ومن البدع الكفرية )االستغاثة باْلولياء واْلموات 

  .كفرية منترشة بصورة كبرية بني املسلمني(

الصالة _العمرة _الصيام _وهذا النوع من الصعوبة أن يتم حرصه )بدع يف اجلنائز

اج إىل دراسة وعلم حتى يستطيع املسلم أن ُيفرق بني السنة وهذا النوع ُيت اْلج(_

 والبدعة 

 : َم: قال رسول اّلِل َعنح َعاَئَشَة، َقاَلتح َمْن َأْحَدَث »َقاَل َرُسوُل اَّللِ َصَلَّ اَّللُ َعَلْيِه َوَسلَّ

 (1718أخرجه مسلم ) «ِِف َأْمِرَنا َهَذا َما َلْيَس ِمنُْه َفُهَو َرد  

 القدر ونكمل إن شاء اّلِل يف اللقاء القادمنتوقف عند هذا 

 

 


