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(1) 

، وعلى آله وأصحابه ‘العاملني، وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد  هلل رب   احلمد :امُلقدم
 :وبعدأمجعني؛ 

ا )}´: قال اهلل  َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر  ( ُيْصِلحْ 70يَاأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوُقوُلوا قَ ْوًلا َسِديدا
ا  .[71، 70{ ]األحزاب: َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن ُيِطِع اللََّه َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَز فَ ْوزاا َعِظيما

سول عن ر و  ،(2)«ِعْلماا، َسهََّل اهللُ َلُه ِبِه َطرِيقاا ِإَلى اْلَجنَّةِ  ِبهِ َمْن َسَلَك َطرِيقاا يَ ْلَتِمُس » :‘عن النيب و 
 .(3)«عُ نَ صْ ِإنَّ اْلَماْلِئَكَة لََتَضُع َأْجِنَحتَ َها ِلطَاِلِب اْلِعْلِم ِرضاا ِبَما يَ و »: ‘اهلل 

ما جئنا هنا إال لطلب العلم  ؛من باب جتديد النية، ومن باب إصالح النية -أيها األحبة-وحنن 
 .[43{ ]النحل: ْكِر ِإْن ُكْنُتْم ًَل تَ ْعَلُمونَ فَاْسأَُلوا َأْهَل الذ  } :قال اهلل تعاىل ؛ا أشكل عليناوللسؤال عم  

َوِإْن َكاَن  -اجلدال :أي- رََبِض اْلَجنَِّة ِلَمْن تَ َرَك اْلِمَراءَ  يأَنَا زَِعيٌم بِبَ ْيٍت فِ » :‘مث أذكركم بقول النيب 
أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا يَا} :اهلل تعاىل قول   نمتثل  فل   ؛، فنحن قادمون لنتعلم العلم، ولنطلب احلق(4)«ُمِحقًّا

ا ) ( ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن ُيِطِع اللََّه َوَرُسوَلُه فَ َقْد 70اللََّه َوُقوُلوا قَ ْوًلا َسِديدا
 .[71، 70{ ]األحزاب: فَاَز فَ ْوزاا َعِظيماا

                                           

، مبُد ر ج مقر -أعز ها اهلل-أُلقيت يف "والية الرقة" يف الدولة اإلسالمية  -مع بعض التصرف اليسري-أصل هذه املادة؛ حماضرة صوتية  (1)
]الن اشر:  لشيخ للجنود األعاجمرتمجة كالم ا"ديوان البحوث واإلفتاء"، حبضور جنود الدولة اإلسالمية، مع وجود مرتجم للغة الرتكية ل

 مؤسسة الرتاث العلمي[.
 .8299( برقم: 325/ 2، وأمحد )2646( برقم: 28/ 5"فيه علًما"، والرتمذي ) 2699( برقم: 2074/ 4أخرجه مسلم )( 2)
 .18118برقم:  (239/ 4)ي ط ُلُب"، وأمحد  "مبا 3535( برقم: 545/ 5أخرجه الرتمذي ) :صحيح( 3)
 .4800( برقم: 668/ 2أبو داود )أخرجه ( 4)
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بتنبيه من اإلمارة، وعلى  -أيها األحبة-ة، وخالل هذه الكلمة بإلقاء كلم -إن شاء اهلل-سيقوم الشيخ 
، فليتفضل "ديوان البحوث واإلفتاء"ـمينع التصوير والتسجيل ألي أحد كان، إال ل ؛اجلميع السمع والطاعة

 .-اجزاه اهلل خريً -الشيخ 

 .سؤال أخ لديه هناك :رتجمامُل

 .-إن شاء اهلل-عم، السؤال بعد الكلمة ن :-تقبله اهلل-فضيلة الشيخ اجملاهد تركي البنعلي 

 ؟ماذا مأ درس؟ مأ هذه حمكمة؟ هل :سائل

 نتباحث يف العلم، نبني ما عندنا، مث أي شخص حياورنا نستمع له. :فضيلة الشيخ

 درس؟ مهذه حمكمة أهل يريد أن يتأكد  :امُلرتجم عن السائل

نتباحث يف طلب العلم، واملسألة الثانية: عدم  م على النقطة اليت قاهلا، حننهنبه :لُمرتجمل فضيلة الشيخ
إن شاء -التسجيل، قل هلم بعد الكلمة، الكل يسأل، والكل حياور، من شاء أن يتكلم بعد الكلمة 

 .-اهلل

 

 

* * * 
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 :-تقبله اهلل-فضيلة الشيخ اجملاهد تركي البنعلي 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 :ا بعدأمَّ  ؛له وصحبه ومن بسنته اقتفىآوعلى  ،نيب املصطفىاحلمد هلل وكفى، والصالة والسالم على ال

ا من اعتقاًدا وشريعًة وأخالقًا، ما كنا يومً  ،قواًل وعماًل  ،فاحلمد هلل الذي جعلنا ننشأ على منهاج السلف
ال نشأنا ا، و ا يومً الني، وال قرأنا لكتبهم أخًذا هبا، ما كن  نقول بقول املرجئة الض   -بفضل اهلل تعاىل-األيام 

 ا على منهج املرجئة.يومً 

هناك عدد من اإلخوة كانوا سابًقا على مذهب املرجئة، درسوا على أيدي املرجئة، مث ملا تركوا اإلرجاء 
وصاروا على الطريق الصحيح، كانت عندهم لوثات لإلرجاء، يقولون يف بعض أقواهلم من حيث ال يعلمون 

إخوة كانوا على مذهب املرجئة لسنواٍت وسنوات، مث فتح اهلل  بقول املرجئة يف مسألة أو مسائل، وهناك
 ا، فغلو ‘عليهم فهداهم إىل هذا الطريق القومي، فلما دخلوا فيه دخلوه على غري هدي من اهلل ورسوله 

 بني فرتٍة معينٍة قصرية. فيه، فكانوا من اإلرجاء إىل الغلو  

ا من أولئك املرجئة الذين صاروا على هذا املنهج، فاحلمد هلل، ما كنا من هؤالء وال من أولئك، ما كن
 .-والعياذ باهلل- وبقيت عندهم بعض اإلرجائيات، وال كنا من املرجئة مث حتولنا إىل غلو

، ، حاربناهم مشافهةً حاربناهم كتابةً  ؛بل إن كل من يعرفنا أو من يعرفنا ليعلم أننا حاربنا املرجئة ليل هنار
وما كنا ، -بفضل اهلل تعاىل-واع احملاربة، واملناقشة، والرد العلمي عليهم، حاورناهم ، بكل أن، حماورةً مناظرةً 

 .-والعياذ باهلل- هم من هذه حاله باإلرجاءنظن أننا سنأتي في يوم من األيام فيُتَّ 

من هذه املقدمة بني يدي هذه املسائل، والكالم يف هذه املسائل اليت هي من أدق املسائل يف  بد   ال
 اإلميان والكفر. باب
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إن -عن أبرز هذه املسائل، وهي طويلة جدا، فنختصر مع البيان  -بإذن اهلل تعاىل-وحنن هنا نتكلم 
 .-شاء اهلل تعاىل

خوة أصحاب املنهج الواحد، أول هذه املسائل املطروحة يف الساحة، واليت حصل اخلالف فيها بني اإل
ط واجلنود من جنود ر  لتحاكم للمحاكم الوضعية، أو للش  ، ا"التحاكم لغري شرع اهلل تعاىل"وهي مسألة 

 فنقول ابتداًء: ؛القوانني

 .من الملة أكبر، مخرجٌ  إن التحاكم لغير شرع اهلل كفرٌ 

ال  كثريًا من نواقض اإلسالم هلا ضوابط وقيود حىت تُذكر يف مجلة النواقض،  ه أن  هنا وننب   كر هاولكن ن ذ  
 يف صورة معينة.تكون ناقًضا إال بضوابط، و 

اختلفوا في † أهل العلم هكذا كعنوان، ولكن  "من نواقض اإلسالم ترك الصالة" :؛ لو قلنافمثالا 
هي  ما :اختلفوا† ، ولكن العلماء "ترك الصالة ُكفر"، هذا عنوان كبري رةف  صورة ترك الصالة الُمكَ 

ُك ف رة يف ترك الصالة؟
 الصورة امل

حناف واملالكية والشافعية يرون بأن ترك الصالة ال يكون ُكفرًا إال فبعضهم، وهم اجلمهور من األ
 مردود عليهم.هذا قوهلم و ، إذا جحد وجوب الصالة، -إال باجلحود القليب-باجلحود 

فهو كافر ُكفر أكرب، خمرج  ؛-ةترك الصالة ُكلي :أي- ن ترك جنس الصالةم  " :قال† بعض أهل العلم 
 ."، جحد أو مل جيحدمن امللة، استحل أو مل يستحل

ُك ف  
 رات.وبعضهم كالظاهرية ذهبوا إىل أن ترك صالٍة واحدٍة حىت خيرج وقتها، يُعد من امل

اختلفوا يف صور † من نواقض اإلسالم، لكن أهل العلم  -هكذا كعنوان-فإًذا نقول، أن ترك الصالة 
 ترك الصالة املكفرة.
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د أن يرتك كل الصلوات فنحكم عليه بالُكفر؟ أو أن ال ب وهل مبجرد أن يرتك صالة واحدة في كفر؟ أ
 جيحد وجوب الصالة فنحكم عليه بالُكفر!

ُك ِفرة، الراجح 
واهلل -إًذا فرتك الصالة يُعد من نواقض اإلسالم، ولكن أهل العلم اختلفوا يف صورة الرتك امل

 .َكفَّر به العلماء  ، فهذا هو الناقض الذي-ترك الصالة ُكليةا - من ترك جنس الصالةأن  -أعلم´ 

ال يرى تكفري تارك الصالة، وهو  -مثاًل -ام ن أبا ه  إ :هنا االنتباه؛ فال يأِت شخص فيقول ونرجو ها
فهو كافر، وأنا ال  ر تارك الصالة؟ مل ؟ ألنه هو خيتار أن من ترك صالة واحدةً إًذا من املرجئة، كيف ال ُيك ف  

، وبناًء على ذلك فهو يذهب ويقول، ويدلس الة ُكليةا فهو كافرمن ترك الصأنا أقول ، أقول هبذا القول
 نه ال يكفر تارك الصالة.إام، فيقول ويلبس ويكذب على أيب ه  

فالساحُر كافٌر ُكفر أكبر، مخرج  ؛"من نواقض اإلسالم السحر"؛ مسألة أن لتتضح الصورة خرآمثال 
هناك بعض الصور اليت ُتدرج وتدخل يف لفظ ، ولكن "السحر كفر  "، فإًذا هذا عنوان رئيس من الملة

كون له حركات سريعة، حبيث تنسان إ ؛"خفِة اليد"ـرة، من أمثلتها: ما ُيسمى بالسحر، ولكنها ليست مبُك ف  
 أن الرائي يظنها سحرًا، وهي يف احلقيقة ليست ِبسحر، ليس فيها استعانة باجِلن ، وحنو ذلك.

ام من املرجئة، فعل هذا ليس بكافر، ال يأِت شخص فيقول أن أبا ه  أن هذه الصورة، أو من  فإذا قلتُ 
 ر بالسحر.ر الساحر، أو ال ُيك ف  مل ؟ ألنه ال ُيك ف  

ُك ف  نحن نقول
، ولكن هذه الصورة ليست من الصور امل اِفر  ، والساحُر ك   رة.: السحر ُكفر 

بشعائر الدين هذا ناقض من نواقض اًلستهزاء بالدين أو  :حتى يتضح األمر أكثرأيضاا مثال آخر 
 اإلسالم، ُكفٌر أكبر، مخرٌج من الملة.
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، ُكفر  أكرب، ولكنه لو استهز  أفإذا استهز  بزيٍد من الناس،  أالشخص بأي شيٍء من شعائر الدين فهو ك افر 
لك الفعل ذ بِه لذاِت زيٍد، ال أن   أقد أظهر مظهرًا من مظاهر الشريعة، وهو استهز  -وهو زيد-وذلك الرجل 

 ُكفرًا.  من مظاهر الشريعة، أو من الشريعة، فهذا ال يـُع د  

من الناس أظهر مظهرًا من مظاهر  "خالد"يعين مثال: لو أن ، زيد اسم من الناس، زيد، عمرو، خالد(
 .)خالد، مل يستهزئ بالدين لذاتِ  أخبالد، فهو استهز  أالشريعة، وذاك اآلخر استهز 

الدين أو بشعائر الدين ُكفر  أكرب، خمرج  من امللة، ولكن لو أن شخصني األول االستهزاء ب :فضيلة الشيخ
امسه زيد، والثاين امسه خالد، خالد عليه مظاهر التدين، قام زيد باالستهزاء خبالد، ال ألجل معامل التدين، 

ر على خالد، فهذا ال خبالد ومل يستهزئ بشعائر الدين اليت تظه أبينه وبني خالد خمالفة، فهو استهز  نوإمنا أل
 من الكفر. يـُع د  

ر املستهزئ بدين اهلل ر املستهزئ بدين اهلل تعاىل، بل حنن نُك ف  وبناًء على ذلك، ال يقول قائل أننا ال ُنك ف  
ُك ف   ؛تعاىل، ولكن نقول هذه الواقعة، هذه احلادثة، هذه الصورة

 رة.ليست من صور االستهزاء امل

 ما أنزل اهلل تعاىل.: احلكم بغري مثال آخر

، ولكن هناك صور قد تدخل يف اسم الحكم بغير ما أنزل اهلل تعالى، ُكفٌر أكبر، مخرج من الملة
- احلكم بغري ما أنزل اهلل، ولكنها ليست من الُكفر األكرب بإمجاع العلماء، مثاًل: رجل  تزوج أكثر من امرأة

 يف زوجاته بغري ما أنزل اهلل. ، ومل يعدل بني زوجاته، فهذا ح ك م-عدد يف الزواج

أو رجل آخر عنده أكثر من ابن، فيعطي أحد أبنائه دون اآلخر، يصفح عن األول، ويظلم الثاين، فهذا 
يف اسم احلكم بغري ما أنزل اهلل من حيث اللغة، وهي   ةمل حيكم مبا أنزل اهلل بني أبنائه، فهذه الصور داخل

رج بصاحبها إىل الكفر، ا ليس ُكلي  ئي   جز كذلك داخلة فيه شرًعا، لكن دخواًل  ا، فهذه من املعاصي اليت ال َت 
 بإمجاع أهل السنة واجلماعة.
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فقد يقول قائل، سواًء كان من املرجئة أو من غريهم، كيف كفرمت احلاكم بغري ما أنزل اهلل، ومل تكفروا 
قول: جوابًا على هذا السؤال، وبفهم الزوج الذي ال يعدل بني زوجاته، واألب الذي ال يعدل بني أبنائه؟! فن

 هذا اجلواب تفهمون اجلواب على السؤال األول، يف مسألة التحاكم لغري شرع اهلل تعاىل.

ليس هو صورة سبب نزول اآليات يف كفر  ؛نقول: أن ُحكم الزوج مع زوجاته، وُحكم األب مع أبنائه
ل احلدود الشرعية، فيمن  ما أنزل اهلل فيمن عط  احلاكم بغري ما أنزل اهلل، إن اآليات يف كفر احلاكم بغري

 ل حد الرجم من اليهود.الرجم، ومن عط   ح كم بغري ما أنزل اهلل يف احلدود، كما نزلت اآليات يف حد  

اهلل بغريه من األحكام يف احلدود، وما يسمى بالسياسة  ر هو الذي يستبدل حكم  فإًذا الذي يكفُ 
 ما ي ندرج يف باهبا.وحنوها، وما يُقاس عليها، و 

األب مع أبنائه، و فإًذا اآليات يف احلكم بغري ما أنزل اهلل، نزلت يف هذه الصور، أما الزوج مع زوجاته، 
 ر بذلك.فال يدخل يف ذلك، وإن دخل دخواًل جزئًيا، لكن ال نستطيع أن ُنك ف  

َلْم تَ َر ِإَلى الَِّذيَن يَ ْزُعُموَن أَن َُّهْم أَ } :يقول´ فاهلل  ؛مسألة التحاكم لغير شرع اهلل تعالىنأيت اآلن إىل 
َأْن َيْكُفُروا ِبِه آَمُنوا ِبَما أُْنِزَل ِإلَْيَك َوَما أُْنِزَل ِمْن قَ ْبِلَك يُرِيُدوَن َأْن يَ َتَحاَكُموا ِإَلى الطَّاُغوِت َوَقْد أُِمُروا 

ا  .[60نساء: { ]الَويُرِيُد الشَّْيطَاُن َأْن ُيِضلَُّهْم َضاَلًلا بَِعيدا

{، يزعمون: أي أََلْم تَ َر ِإَلى الَِّذيَن يَ ْزُعُمونَ ففي مسألة التحاكم لغري شرع اهلل تعاىل، قال اهلل تعاىل: }
ُعون اإلميان ولكن اهلل تعاىل ك ّذب إمياهنم، مل ؟! يف دعواهم لإلميان، هؤالء أناس ي د  ´ تكذيب من اهلل 

 .ألهنم حتاكموا لغري شرع اهلل تعاىل

ُك ِفرة، قال اهلل 
ولكن لُنكمل اآلية حىت نعلم هذه الصورة، وتتضح لنا صورة التحاكم لغري شرع اهلل امل

{ ودااَوِإَذا ِقيَل َلُهْم تَ َعاَلْوا ِإَلى َما أَنْ َزَل اللَُّه َوِإَلى الرَُّسوِل رَأَْيَت اْلُمَناِفِقيَن َيُصدُّوَن َعْنَك ُصدُ } :تعاىل
هناك سلطان لشرع اهلل، هناك  :هذه الصورة، والتمعن يف هذه اآليات، يدلنا على أنفإًذا ، [61]النساء: 
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يرتكون التحاكم لشرع اهلل، ويذهبون  ؛حكم  مبا أنزل اهلل، فيرتكه هذا الشخص أو هؤالء األشخاص
 وال شك. ،اريتحاكمون لغري شرع اهلل، هؤالء ُكف  

املسلمني، أو أغلب ديار املسلمني، حكموها  ديار   ، حكم التتارُ ¬يف زمن شيخ اإلسالم ابن تيمية 
بغري ما أنزل اهلل، ولكنهم يف حكمهم ذلك، كانوا جيعلون بعض احملاكم ويسموهنا باحملاكم امللكية، يتحاكم 

كُ   ."الياسق"بـم فيها األمراء والكرباء والرؤساء ومن شاء من الناس عامة، حت 

بس من شرائع شىت، من اليهودية، والنصرانية، ومن اقتُ والياسق هو دستورهم الوضعي آنذاك، الذي 
، ولكن التتار ملا حكموا بغري "جنكيز خان"اإلسالم، ومن بعض اآلراء واألفكار اليت وضعها هلم جدهم 

م، وهو املرجع الذي يرجعون هو الدستور، وهو احلك   "الياسق"شرع اهلل تعاىل، وبنوا احملاكم اليت جعلوا فيها 
بعض احملاكم الشرعية اليت كانت من قبل، ومل يهدموها، ومل مينعوها، ومل يغلقوها، فكانت هناك  تركوا ؛إليه

 ."الياسق"بـ حماكم شرعية، وكانت هناك حماكم وضعية حيكم فيها

، وذهب -من الناس- ن ترك حكم اهلل من العامةفإًذا كان يوجد حكم اهلل، ويوجد احلكم الوضعي، فم  
فهو ك افر  ُكفر أكرب خمرج من  ؛"الياسق"بـ، ذهب يتحاكم للمحاكم الوضعية احلاكمة يتحاكم لغري شرع اهلل

َوِإَذا ِقيَل َلُهْم تَ َعاَلْوا } امللة وال خالف، مل ؟! ألن هذه الصورة هي نفسها الصورة اليت نزلت فيها اآليات
 .[61{ ]النساء: َيُصدُّوَن َعْنَك ُصُدوداا ِإَلى َما أَنْ َزَل اللَُّه َوِإَلى الرَُّسوِل رَأَْيَت اْلُمَناِفِقينَ 

‘ التحاكم للنيب  فمن ترك يف املدينة، يف الدولة اإلسالمية األوىل،´ كان حيكم بشرع اهلل ‘  فالنيب 
فال شك وال ريب أنه ممن نزلت  ؛ان العربوذهب يتحاكم ليهود، أو يتحاكم لقريش، أو يتحاكم إىل كه  

هنم ألأي يكذبون أهنم يؤمنون مبا أنزل إليك وما أنزل من قبل، مل ؟  :"يـ ز ُعُمون  " فيه اآليات، وقال اهلل عنهم
فيهم،  اكان موجودً ‘  ، النيب [61{ ]النساء: َوِإَذا ِقيَل َلُهْم تَ َعاَلْوا ِإَلى َما أَنْ َزَل اللَُّه َوِإَلى الرَُّسولِ }

ريه من األحكام، يتحاكمون لغريه من حيكم فيهم بشرع اهلل تعاىل، فيرتكون حكم الشريعة ويذهبون لغ
 األحكام، فهؤالء ُكفار قد خرجوا من اإلسالم.
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بني هذه  وإذا أتينا إىل واقعنا املعاصر، جند أن الصورة تشبه تلك الصورة، ولكن هناك فرق جوهري رئيس
ام املرتدون يأِطرون الصورة الواقعة وبني تلك الصورة، حنن اليوم يف تلك الديار ال توجد حماكم شرعية، احُلك  

 ."قوة القانون"رط وباجلنود، ومبا يسمونه الناس على التحاكم حملاكمهم الوضعية بالش  

بفضل اهلل -ال نذهب حملاكمهم  ؛دي عليناتُ اع  و أموالنا، و وحنن يف هذا الواقع املرير، مهما ُسرقت بيوتنا، 
مل عامة املسلمني ، هذا ما خنتاره ألنفسنا، لتذهب الدنيا وال يذهب ال-تعاىل دين، ولكن ال نستطيع أن حن 

من عوام املسلمني، فذهب بعد أن مل جيد أو سيارته أو ماله على ما اخرتناه ألنفسنا، فمن ُسرق بيته 
إىل أولئك الُكفار ال ليتحاكم إليهم، وإمنا لريجعوا له حقه، هم ُكفار عندهم  حمكمة حتكم بشرع اهلل تعاىل

من فعل ذلك من  ؛مايلأو  سياريتأو  ذلك الذي اغتصبه، بقوتكم أرجعوا يل بييتقوة، فأرجعوا حقي من 
 ره بذلك، ألن الصورة مغايرة للصورة اليت نزلت فيها اآليات.عامة املسلمني ال نستطيع أن ُنك ف  

 ت.ره، مل ؟ ألن ليس الصورة اليت نزلت فيها اآليامن يذهب من عوام املسلمني يرجع حقه، هذا ال ُنك ف  

ل علينا قائل بأننا ال نكفر من حتاكم لغري شرع اهلل تعاىل، ولكن حنن نقول إًذا حنن إذا قلنا ذلك ال يتقو  
رة من صور التحاكم لغري شرع اهلل، وهناك صور أن هذه الصورة ليست تلك الصورة، مبعىن هناك صور ُمك ف  

 رة.غري ُمك ف  

ر بكل صور التحاكم لغري شرع اهلل، ا، ومن ألزمنا إما أن ُنكف  وإذا قلنا ذلك، فلسنا مرجئًة، ولسنا ُكفارً 
حنن نُلزمه أن ُيكفر بكل صور احُلكم بغري ما أنزل اهلل، وإال كان من املرجئِة أو  ؛وإال صرنا مرجئًة أو ُكفارًا

ٍة مندرجة من الُكفار، وهكذا يف كل ما ذكره أهل العلم من مجلة نواقض اإلسالم، نُلزمه أن ُيكفر بكل صور 
 حتت ذلك الناقض، وهذا مل يقل به أحد  من علماء املسلمني.

خوة ال يتحملون اآلن يف ضيق الوقت أن نطرق املسألة الثانية، هذه هي املسألة األوىل، وأظن أن اإل
وهناك مسائل ثانية كبرية، فلو تكلمنا وبدأنا الكالم فيها سيطول الكالم، فنكتفي هبذه املسألة، ونسأل من 

 خيالف، أو ينتقد، أو له توجيه، أو حماورة، أن يتكلم ويبدي رأيه يف هذه املسألة.
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 هذه عقيدة اخلالفة؟ هذه عقيدة الدولة اإلسالمية؟ :سائل

 رة.ضُأجيبك يف هنايِة احملا :فضيلة الشيخ

القيمة واليت  ا على هذه احملاضرة الطيبةبسم اهلل والصالة والسالم على رسول اهلل، جزاكم اهلل خريً  :سائل
بل املتاحة بالفعل تعطي صورة طيبة عن الدولة اإلسالمية، أن فيها التحاور، وفيها التناقش، وفيها كل الس  

ُك ف  -بإذن اهلل-، ال أطيل -إن شاء اهلل تعاىل-للتوصل إىل احلق 
رة ؛ صورة التحاكم لغري ما أنزل اهلل امل

الوصول إليها، هذا ما فهمناه،  ةر حماكم إسالمية وقدر تكون يف التحاكم للمحاكم الطاغوتية، مع توف
 صحيح هذا الكالم؟

 صحيح. :فضيلة الشيخ

جيد، الصورة اليت فيها عدم توفر احملاكم اإلسالمية، وجود مكان فيه مسلمون، وهناك حماكم  :سائل
له حقه، فهذا ليس طاغوتية وال يوجد حماكم إسالمية، وحتاكم هذا املسلم للمحاكم الطاغوتية حىت يرجعون 

، مث بوسائط أو شيء عليه شيء. أسأل سؤال وسيكون فيه أمثلة بسيطة: رجل  مثاًل سرق مين مااًل 
اسرتجعت مايل، ولكين مع اسرتجاع مايل، ذهبت للمحكمة إرادًة مين أن ينال عقوبة، وأنا أعلم أن العقوبة 

، ولكن مع ذلك -ابتهديد مين شخصي  إما بوساطة إما -لن تكون حد قطع اليد، وقد أخذت مايل منه 
ا، أو ما إىل ذلك، ولكن ذهبت إىل احملكمة الطاغوتية إرادًة مين نكاية فيه زيادة، حىت يسجن، أو يُغرم مالي  

 علم أنه لن تقطع يده، يف هذه الصورة ما هو حكمه؟أ

ك م إن من ذهب لُيح  ، نقول -بارك اهلل فيه-يف هذه الصورة اليت ذكرها األخ السائل  :فضيلة الشيخ
ن كان يف غياب احملاكم إعلى غرميه، على خصمه، على من سرق منه باحلكم الوضعي، فهو كافر، و 

الشرعية، كيف ذاك؛ ذلك أنه كافر  من حيث احلكم بغري ما أنزل اهلل، ال من حيث التحاكم لغري شرع اهلل، 
، ما الناقض الذي ارتكبه؟ ارتكب نا قض احلكم بغري ما أنزل اهلل، طيب هو مل يف هذه الصورة هو كافر 

 ."الدال على الشيء كفاعله"ن إحُيكم بغري ما أنزل اهلل، هم الذين ح ك موا، نقول 
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رة مل ؟ ألهنا من جنس احُلكم بغري ما أنزل اهلل، والفقهاء يذكرون أن الردء له حكم فإًذا هذه الصورة ُمك ف  
خر يراقب له وينظر إذا أتى ا السرقة، فشخص  دخل البيت ليسرق، واآللو أن اثنني أراد املباشر، مبعىن مثاًل:

أحد حىت يهربا، فإن الذي باشر السرقة والذي أعانه كالها يف احُلكم سواء، كذلك هنا الذي حكم يف 
 السارق بالسجن والذي أعان على ذلك، ودل عليه، أيًضا ها يف احلكم سواء.

، ألنه هو أيًضا حكم بغري ما  حكم على خصمهالذي يذهب يتحاكم ليُ  بغري ما أنزل اهلل، فهذا كافر 
 أنزل اهلل.

وهنا أيًضا أعلق بتعليق قد جاء يف أثناء كالم األخ الفاضل، ملا ذكر مسألة غياب الشريعة، أو سلطان 
وهو مل يسأل -الشريعة إذا ذهب يتحاكم، أو ذهب ليسرتجع حقه، فنقول هاهنا ننبه؛ لكي ما يقول قائل 

أو احملاكم الشرعية يف الزمان واملكان، فمثاًل ´ وجود شرع اهلل : ولكن من باب التنبيه، نقول -لسائلا
اآلن قامت الدولة اإلسالمية وفيها احملاكم الشرعية فال يقولن  قائل إن الذي وقعت له مظلمة يف اهلند أو يف 

الكفار، ال يقول بأنه كافر، مل ؟ ألن السند أو يف املشرق أو يف املغرب فذهب ليسرتجع حقه من أولئك 
هناك حماكم شرعية وهي يف الدولة اإلسالمية، ومل يتحاكم إليها، وحتاكم إىل أولئك الكفار، نقول ال يصح 

 ذلك التعميم مل ؟ ألن سلطان الدولة اإلسالمية ال يصل إىل مظلمته فريجعها عليه.

 ؟جع حقهيعين ال يستطيع ملن يف اهلند أن حياكمه وير  :سائل

 نعم، ألنه ال يستطيع أن ميسك السارق يف اهلند، ويعيد حقه إليه. :فضيلة الشيخ

لو كنت تعيش يف دار الكفر، وأحد سرق سيارتك، أنت تذهب حملكمة الطاغوت لتسرتد  :سائل
 حقك؟

لي، ، وإن اُعتدي عذهب حملاكم الطواغيت، وإن ُسرقت أموايل، وإن ظُلمتُ أأما أنا فال  :فضيلة الشيخ
ذهاب الدنيا أهون " يذهبوا حبال، كما قال الشيخ سليمان بن سحمان: ال  أحنن خنتار ألنفسنا وإلخواننا 
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ولكن حنن نقول عن مسألة معينة هكذا من باب ذكر املسائل اليت تتعلق مبسألة  ،(5)"من ذهاب الدين
ل عليه زِ ، ال نستطيع أن نـُن  احلكم أو التحاكم لغري شرع اهلل، نقول أن من فعل ذلك من عامة املسلمني

 الُكفر مباشرة، ألن هذه الصورة َتتلف عن الصورة اليت نزلت فيها اآليات.

هل هذه الصورة  ،حتديد -بارك اهلل فيك-، فقط نريد -جزاك اهلل خريًا، وبارك اهلل فيك-شيخ  :سائل
هل هذا الفعل كفر أو ليس بكفر،  الذهاب إىل احملاكم الوضعية يف ظل غياب احملاكم الشرعية، :اليت ذكرهتا
طبًعا ال نكفر العوام، فإذا ذهب أهل املنهج، وأهل التوحيد! هل هذا الفعل نفسه كفر، أم  وأنت قلت  

هناك مانع من التكفري يف حق من يذهب لغياب الصورة الكاملة اليت نزلت فيها اآلية؟ أم أن األمر جائز؟ 
 ليس حمرًما باألصل؟

 ؛(6)"ذهاب الدنيا أهون من ذهاب الدين" :أن تشرح قول سليمان بن سحمان هل ممكنشيخ  :سائل
 ر أم ال؟فهل يذهب الدين عندما يتحاكم إليه؟ أم هل ُيك ف  

ب على كلمٍة قلناها كما ذكر ونبه أخونا، وهي خ، نُعق  قبل أن جُنيب على سؤال األ :فضيلة الشيخ
ذهاب الدنيا أهون من ذهاب " :-أحد علماء جند وهو- مسألة قول اإلمام الشيخ سليمان بن سحمان

، هذا القول هو بشكل عام، كقاعدة يف حياتك اليومية، أي شيء ترى أن فيه نقًضا أو نقًصا (7)"الدين
 للدين فترتكه ألجل سالمة دينك، وإن نقصت ُدنياك، أو وإن ذهبت ُدنياك.

هذه الصورة اليت ذكرناها وهي غياب سلطان نقول: أن  ؛سؤال أخينا يف مسألة هذه الصورةلأما بالنسبة 
نقول بأن ذلك ليس من الكفر الذي جاء  ؛الشريعة، وال يوجد إال حكم الكفار، من ذهب لي سرتد مظلمته

يف اآليات، ألن اآليات جاءت يف صورة فيها حكم اهلل، فيها سلطان الشريعة، وفيها سلطان غري الشريعة، 

                                           

 ( مبعناه.510/ 10الدرر السنية يف األجوبة النجدية )( 5)
 املرجع السابق.( 6)
 املرجع السابق.( 7)
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ب يتحاكم لغري شرع اهلل تعاىل، فهذا كافر  كفر أكرب، وتنزل عليه اآليات فمن ترك التحاكم لشرع اهلل، وذه
 ا.نزواًل حقيقي  

ُسن أن نذكر يف هذا املقام ما رواه اإل ملا كان  أنه قال ألصحابه‘ سحاق وغريه، عن النيب إمام ابن وحي 
ما كان للمسلمني ذلك يف غياب شرع اهلل، ما كان للمسلمني دولة، ما كان للمسلمني حماكم شرعية، 

اْلَحُقوا بَِأْرِض اْلَحَبَشِة »لبعض أصحابه: ‘ قال النيب  ؛يف وقت االستضعاف يف مكة ،سلطان شرعي
، وهاجروا من دار كفر إىل دار  ‘فذهب بعض أصحاب النيب  ،(8)«فَِإنَّ ِبَها َمِلكاا ًَل يُْظَلُم ِعْنَدُه َأَحدٌ 

 ا دار كفر.ا من تلك الدار، وهي أيضً كفر، ولكن هذه الدار دار الكفر أكثر شر  

 !اأخي مسألة النجاشي، ليست حتاكمً  :سائل

 حنن، انتظر علينا. امل نذكر حتاكمً  ،ال :فضيلة الشيخ

 ا.سف جد  آأنا  :السائل

 ، انتظر أكمل، ما أكملت هذه الصورة.-بارك اهلل فيك-انتظر علينا  :فضيلة الشيخ

 أخي ما امسك؟

 ُعمري. :السائل

 نعم، حياك اهلل يا ُعمري. :الشيخ فضيلة

ُسُن أن أذكر هنا ما رواه ابن إسحاق مث ذكرت، فأنا أتيت به كمسألة هامشية حتت اآلن، أنا قلتُ  : وحي 
من هذا الدليل أو من هذا االستئناس، فأقول: ملا   نتهِ أهذه املسألة، وليس كدليل نصي يف املسألة، مث مل 

                                           

 (.164/ 2السرية النبوية، البن هشام )( 8)
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وكان ذلك  -وأرضاه¢ -( وأتاهم عمرو بن العاص -مجيًعا €-به كانوا هم يف احلبشة )جعفر وأصحا
هم إىل النجاشي، هل جعفر امتنع أو مل ميتنع من الوقوف أمام ًدا من قريش، فرفع أمر  قبل إسالمه، كان موف  

ماذا  -يا أخانا ُعمري-النجاشي والتحاور بينه وبني عمرو! أمام من؟ أمام حاكم كافر، هذا يف اللغة 
 .فضلت يسمى؟!

 احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل. :السائل

 .-بارك اهلل فيك-لو تعلي صوتك  :فضيلة الشيخ

 أخي جواب سؤايل بسؤال بدعة، وهذه صفة يهود. :السائل

 أمسع يا شيخ. مل :فضيلة الشيخ

 .جواب السؤال بسؤال بدعة، وهذه صفة يهود :السائل

هذا  قلت   جب على سؤالك بسؤال أواًل، أنت  أُ  ملعم تفضل، سأجيب الحًقا ولكن ن :فضيلة الشيخ
 .، مث أعطيتك هذا السؤال، تفضلمل أنتهيانتظر  :ليس من التحاكم، قلتُ 

 ؟-العلماء-هل يف فرق يف مسألة التوحيد، بني العامة املسلمني والشيوخ  :سائل

د فرق يف الشرك بني العامل ال يوجد فرق يف التوحيد بني العامة واخلاصة، وال يوج :فضيلة الشيخ
 واجلاهل، من وقع يف الشرك جاهاًل فهو كافر  مشرك.

حماكمة أو  ت  قصد ،جزاك اهلل خريًا، أنت تقول شخص ذهب إىل حمكمة الطغاة يف دار الكفر :سائل
 طلب؟ احملاكمة َتتلف عن الطلب، والطلب خيتلف عن احملاكمة. 

 طلًبا السرتجاع حقه. ذهب :فضيلة الشيخ
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 يعين ليست حماكمة. :لسائلا

يف احلقيقة حنن نقول أهنا ليست حماكمة، ولكن هناك من املعاصرين من يسمي أي  :فضيلة الشيخ
دخول حملكمٍة أو خمفر للشرطة بالتحاكم، ويلحقه حبكم التحاكم الذي نزلت فيه اآليات، فنحن نقول أن 

 ق، وقد يكون من طلب االستنصار.من باب طلب اسرتجاع احل هذا قد يكونو ، اهناك مث   فروقً 

ليس كل ذهاب حملكمة يعد من التحاكم، فهناك طلب اسرتجاع حق، وهناك استنصار بشخص وإن  
 ن ظلمه.كان كافرًا على م  

 أكمل اجلواب. ، امسع.. امسع..، انتظر-بارك اهلل فيك-مل أكمل اجلواب نعم 

ذهاب إىل الكفار يعد من التحاكم لغري شرع اهلل نقول: ملاذا قلنا هذا التفصيل؟ حىت نبني أنه ليس كل 
ُك ِفر، كما أنه 

ُك ف   -انتبه-امل
رة، كما أنه ليس كل مناصرة ليس كل حكم بغري ما أنزل اهلل يعد من الصورة امل

ُك ف  تلكافر على مسلم 
، كما أنه ليس كل حب للكفار يعد من املواالة -وهي املظاهرة-رة عد من املناصرة امل

ُك  
ُك ف   رة، كما أنه ليس كل ترك للصالة يعد  ف  امل

 وهكذا. ،رمن الرتك امل

القيام من المجلس أثناء ما ُيخاطبك الشخص أنبهك على أن  -يا أخانا ُعمري-وقبل أن تذهب 
وأيًضا ال زال السؤال قائًما، مل جتُِب على سؤايل، ملا تكلم  !ا من صفات يهوددون أن ُيكمل، هذا أيضا 

جعفر أمام حاكم كافر، وكل يُبني أن احلق معه، هل هذا يسمى لغة من التحاكم؟ أو ال  عمرو وتكلم
 يسمى؟

 هذا ليس حتاكم، من يقول هذا حتاكم! :السائل

 لغًة؟ يسمى حتاكم أم ال؟ :فضيلة الشيخ

 االسم فيه لغة، وفيه اصطالح. :السائل
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كم ملن احلق، لوأول أو لخآخر، هذا بينهما، حي إذا اثنان َتاصما عند شخص، هو قاضٍ  :فضيلة الشيخ
يسمى حتاكم، ولكن هذا الذي حصل، حصل يف ظل غياب الشرع، حصل يف ظل غياب السلطان 

 للمسلمني.

نبه؛ أين ما ذكرت هذا دلياًل، ليس بدليل، مل ؟ ألن عليه بعض املالحظات، ولكن ذكرته استئناًسا، بعد أ
فقط ألبني أن ليس كل صورة من صور التحاكم ، ساءسورة الن  لنا املسألة من حيث فهم اآليات يف أن أص  

ُك ف  
 رات.تعد من امل

 .نحن نريد أن نذهبف ؛إذا انتهيت :سائل

 .مسع جلميع األسئلة، تفضلواأطيب ال بأس، بقي أن  :فضيلة الشيخ

 اشرح ما رأي الدولة؟ :سائل

، وهو صاحب علم وعقيدة ومنهج وسابقة يف اجلهاد -حفظه اهلل-نعم، أمري املؤمنني  :فضيلة الشيخ
 ."ديوان البحوث واإلفتاء"إن منهج الدولة، وعقيدة الدولة، إمنا هو يصدر عن  :قال

 يف املاضي؟ أماآلن،  هل :سائل

ر عن الديوان يف العقيدة اآلن؛ وهذا ختم أمري املؤمنني، ديوان اخلالفة مبسألة ما يصد ،ال :فضيلة الشيخ
 واملنهج.

 هذه ليست حمكمة، هذا درس، إن أنت انتهيت من الدرس نريد أن نذهب. يف البداية قلت   :سائل

أقول شيًئا: هذه ليست حمكمة، هذا ثواين يا شيخ، نعم، هذه ليست حمكمة، انتظروا،  :فضيلة الشيخ
، حنن ال نستطيع أن جنرب أحًدا -اعتقاده- قلبه درس وحتاور مع إخواننا، فمن ارتأى غري ما نقول فهو يف

 على اعتقاده، هو وما يقول به، ولكن هذا اعتقادنا نوضحه إلخواننا.
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 هذه عقيدة أمري املؤمنني؟فهل  ؛ماذا تقصد عندما تقول هذه عقيدتنا من اخلليفة أنت   :سائل

املسلمني، وفيهم أناس خيتلفون يف ، هي دولة مجيع -بفضل اهلل تعاىل-الدولة اإلسالمية  :فضيلة الشيخ
املستويات العلمية، وفيهم أناس خيتلفون يف بعض أقواهلم، فال نستطيع أن نُلزم كل فرد من رعايا الدولة 
اإلسالمية بقول واحد يف كل املسائل، ولكن هناك أمور تتعلق باألمة عامة، وبالعقيدة واملنهج، فهو خيرج 

اك مسائل تتعلق باألقضية بني الناس واحلكم بني الناس فهو خيرح من ، هن"ديوان البحوث واإلفتاء"عن 
ديوان "، هناك مسائل تتعلق باألمر باملعروف والنهي عن املنكر وإزالته باليد فهذه َترج من "ديوان القضاء"

 ، وهكذا مؤسسات الدولة اإلسالمية، وكلها على عني أمري املؤمنني."احلسبة

 يف حنن ال نُلزم الكل، جيب أن تكون عقيدة واحدة.يف مسألة العقيدة ك :سائل

مسألة العقيدة، هناك مسائل واضحات يف عقيدة املسلم وهذا ال ينبغي أن خيتلف فيه  :فضيلة الشيخ
 أحد من املسلمني.

ثانيا: هناك مسائل وإن كانت مدرجة حتت مسمى العقيدة، إال أن الصحابة اختلفوا فيها، والتابعون 
يف حادثة اإلسراء واملعراج، هل ´ ومن بعدهم اختلف فيها، من أمثلة ذلك: مسألة رؤية اهلل  اختلفوا فيها،

، -رضوان اهلل تبارك وتعاىل عليهم-ختلف فيها الصحابة اربه أو مل يره؟ هذه مسألة عقدية ‘ رأى النيب 
من التابعني ليس أيًضا من بعدهم اختلفوا يف إثبات بعض الصفات هلل، وبعضهم اآلخر قال خبالف ذلك، 

 ممن بعدهم.

ة يف العقيدة هي واحدة عند اجلميع، ولكن تفريعات املسائل، وبعض التنزيالت على فإًذا املسائل الُكلي  
 وهكذا. ،فالن، مع الشيخ أيب جهاد الوقائع؛ قد اختلف أنا مع الشيخ عمري، مع الشيخ أيب

 ؟!¸اهلل  ‘ال يوجد فرق، كيف يرى الرسول ¸ يف رؤية اهلل  :سائل
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نُوٌر » :عائشةك  :؛ هذا اختلف الصحابة يف ذلك، بعضهم قالهال، هل رأى ربه أو مل ير   :فضيلة الشيخ
هناك خالف، وهذه من مسائل العقيدة،  أو العكس، فإًذا (10)"هرأى رب  " :، ابن عباس قال(9)«أَنَّى َأرَاهُ 

لواضحات، إمنا هي من مسائل تتعلق ات، ليست من مسائل األصول اولكن ليست من املسائل الُكلي  
  بالعقيدة.

؟! اهذا ليس اختالفً  :السائل  كيف يرى ربه؟  يف أنه رأى ربه أم مل ير 

تب يف العقيدة كتبوا يف مسألة ال، اختالف رأى أو ال يرى، هذه األوىل، ثانًيا: كل من ك   :فضيلة الشيخ
بو بكر مث عمر مث عثمان مث علي، ومع ، وتفضيل الصحابة وتسلسلهم يف اخلالفة، أ‘أصحاب النيب 

، فسعد بن عبادة ما رأى خالفة أيب بكر الصديق وما بايعه أصاًل  ؛ذلك اختلف الصحابة أنفسهم يف ذلك
 وذهب إىل الشام، فاختلفوا يف هذه املسألة، ومن بعدهم.

 ، سعد بن عبادة خالف يف ذلك، انتظر!-رضوان اهلل عليهم-الصحابة 

 يف أصول الدين. هذه ليست :السائل

ه يف مسمى العقيدة ، إًذا أنا ماذا أقول، أقول ليس كل ما أدخلت  -بارك اهلل فيك- نعم :فضيلة الشيخ
ال يف الدولة، وال من بني  فيها خالف ًلأصول واضحات هذه يكون اجلميع عليه يف قول واحد، هناك 

مسائل قد تدخل في العقيدة ويدرجها ا شرعييهم، وال من بني قادهتم، وال بني جنودهم، أصول الدين، أم
 .أهل العلم في العقيدة، فقد يوجد فيها خالف

 أخي التحاكم أصول أم فروع؟ :سائل

                                           

ى ر ب ُه فـ ق د  أ ع ظ م "، فعند البخاري "م ن  ز ع م  أ ن  حُم م ًدا ر أ   :عن أيب ذر، وأما حديث عائشة 178( برقم 161/ 1مسلم ) خرجه( أ9)
 .177، وعند مسلم برقم: 3234برقم: 

 .11454، و10727( برقم: 299/ 10املعجم الكبري ) ، والطرباين يف3278برقم:  (394/ 5الرتمذي ) خرجه( أ10)



 

 

   

 24 

 ..احلكم مبا أنزل اهلل أصول، لكن هل كل احلكم اآلن. :فضيلة الشيخ

 التحاكم؟ :السائل

"أصول"، هل كل صورة من انتظر؛ احلكم من األصول أو الفروع؟ احلكم مبا أنزل اهلل  :فضيلة الشيخ
 املكفرات؟

 مطلًقا ال. :السائل

 طيب. :فضيلة الشيخ

 العموم واخلصوص كافر. :السائل

احلكم بغري ما أنزل اهلل! انتظر، اجلس يا شيخ اجلس حىت نكمل، ألنك أنت اآلن  :فضيلة الشيخ
 ذكرت مسألة خطرية، كل صور احلكم بغري ما أنزل اهلل كفر أكرب؟! طيب، اشرح؟

 التحاكم بغري ما أنزل اهلل هذا كفر، ليس الطلب. قلتُ  :لسائلا

 نعم، اتركنا من التحاكم، اآلن يف احلكم. :فضيلة الشيخ

 [.256{ ]البقرة: َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َويُ ْؤِمْن بِاللَّهِ املسألة كفر بالطواغيت } :السائل

 هذا كالم عام. :فضيلة الشيخ

 اخل يف هذه املسألة أم ال؟أخي التحاكم د :السائل

كل صور احلكم، أنا   لك احلكم بغري ما أنزل اهلل، أنت قلت   اآلن أجيبك، اآلن أنا قلتُ  :فضيلة الشيخ
أنا ليس خاليف معك يف التحاكم لغري شرع اهلل، أنا أقول كفر، )أنا أقول أن التحاكم  ،أريد أن أبني لك
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ولكن اخلالف ليست كل صورة تسمى بالتحاكم لغري شرع اهلل  لغري شرع اهلل كفر  أكرب، خمرج من امللة(،
 تكون من الكفر.

 أن كل حكم بغري ما أنزل اهلل كفر، كل حكم؟! ما انتهيت على جوابك، أنت قلت  

 ليس مسألة اللغة. :السائل

 ال، ليس مسألة اللغة، مسألة احلكم. :فضيلة الشيخ

 مسألة االصطالح. :السائل

 .نعم :فضيلة الشيخ

 نعم كفر! :لسائلا

 ام بين أمية وبين العباس؟طيب، ماذا تقول يف ُحك   :فضيلة الشيخ

 بين أمية، بين العباس! :السائل

ار أم خر حاكم يف بين العباس هل هم ُكف  آإىل ¢ احُلكام احلاكمني من معاوية  :فضيلة الشيخ
 مسلمون؟

 منهم الكفار، ومنهم املسلمون. :السائل

بغري ما أنزل اهلل كان فيهم، حبيث أن القاضي قد حيكم لقريبه أو صاحبه أو حيكم  احلكم :فضيلة الشيخ
 دفع الرشوة له فيحكم بغري ما أنزل اهلل، كل ذلك ُكفر؟على من معه عداوة أو تُ 

 ؟يبدلون احلكم واكانهل   :السائل
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 يبدلون! وااهلل أكرب؛ ماذا سأل؟ قال هل كان :فضيلة الشيخ

ما أنزل اهلل يكون ُكفرًا، هناك صور وصور، كذلك يف مسألة التحاكم لغري شرع  إًذا ليس كل حكم بغري
 اهلل، ليس كل حتاكم لغري شرع اهلل يكون كفرًا، هناك صور وصور.

فهكذا يف سائر األمور؛ نقول نعم، احلكم من أصول الدين، التحاكم لشرع اهلل من أصول الدين، ولكن 
ت هي من أصول الدين، مبعىن من خالف فيها ال يكون كافرًا، وهكذا هناك صور وفروع هلذه املسائل، ليس

على أن من ناصر الكفار † مثاًل يف مسألة املواالة واملعاداة، املواالة من أصول الدين، أمجع أهل العلم 
ا من أهل ا من املسلمني آخر يظلم ذمي  على املسلمني فهذا كافر، طيب؛ لو أن أحد املسلمني رأى شخصً 

 ة، من الكفار، يظلمه فانتصر له ووقف مع الكافر عليه، هل هذا كفر؟ هذا ليس بكفر.الذم

أقول: أمجع العلماء على أن من ناصر الكفار على املسلمني فهو كافر، وهذه مسألة من أصول الدين، 
ا من أهل الذمة، وهو كافر من أهل ظلم شخصً  -شخص امسه خالد-ولكن؛ لو أن خالًدا من املسلمني 

ووقف مع هذا الكافر الذمي على خالد، هل  -من املسلمني وعمر -ذمة هذا، فظلمه واعتدى عليه، فقام ال
 هذا كفر؟

فهذه مناصرة لكافر على مسلم، ولكنها ليست كفر، مبعىن أن هذه صورة َتتلف عن الصورة اليت نتكلم 
لة، وأهنا من أصول الدين، لكن هذه عنها، واليت تكلم عليها العلماء، وأهنا من الكفر األكرب املخرج من امل

 مسألة صورة أخرى، هذا واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني.

 من بقية اإلخوة. -إن شاء اهلل-ينصرف، ونسمع فلمن أراد أن ينصرف 

 ؟-أي السائل اآلخر- تسمعهانتظر امسع.. يا ُعمري، ُعمري، حنن مسعناك فلماذا ال 

عندي سؤالني، األول: هل هذه عقيدة الدولة؟ وهل هي تقول هبذا؟ أم هو قولك؟ السؤال  :السائل
 ك أم ال؟نالثاين: أريد أن أسأل هل هم يكفرو 
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الذي نقوله هو عقيدُة الدَّولة اإلسالميَّة، وهو عقيدُة أمير المؤمنين، وقد وكَّل أواًل:  :فضيلة الشيخ
 .هذا المجلس وفي غيره من المجالس؛ بهذه العقيدة والمنهج العبَد الفقير بأن يتكلَّم في

 .تكبري.. اهلل أكرب، اهلل أكرب اهلل أكرب.. :احلضور

، ´غريه يكفرين، أو يقول بأين مرجئ، أو غري ذلك فهذا ليقل ما شاء، وحنن أمام اهلل أما أن عمريًا أو 
 «يا كافر فإن كانت فيه وإًل حارت عليه من قال ألخيه»‘: عند اهلل جتتمع اخلصوم، وقال النيب حممد 

 .(11)كما عند البخاري

َوَمْن قَاَل ِفي ُمْؤِمٍن َما لَْيَس ِفيِه َأْسَكَنُه اللَُّه َرْدَغَة » :(12)كما عند ابن حبان‘  وقال النيب حممد 
أيت باملخرج مما قال: أي: ردغة اخلبال: هي عصارة أهل النار، حىت ي ؛(13)«اْلَخَباِل َحتَّى َيْخُرَج ِممَّا قَالَ 

أي يأيت باألدلة، أن من اهتمه بأنه كافر هو كافر، أو اهتمه بأنه مرجئ بأنه مرجئ، أو أنه خارجي، أو أنه 
 من الغالة، أو أنه من العصاة، أو غري ذلك من التهم.

 يف حمكمة، سنتحاكم إىل احملكمة. -إن شاء اهلل-: حنن نريد أن نعرض هذه املسألة سائل

 واًل.أنعم، حتاكموا إىل احملكمة، وإن شاء اهلل تقبلون باحملكمة، وهذا  :الشيخفضيلة 

  يصرح خبالف اعتقاد الدولة.ألزم أحًدا بأن يعتقد باعتقاد الدولة، ولكين ألزمه بأال   الا: وثانيً 

 جد كيف يكون هذا االختالف؟هل يوجد بني قادة الدولة اختالف يف هذه املسألة، إن وُ  :سائل

                                           

 وليس  ك ذلك  إال ح ارت ع ليه".وم ن د عا ر ُجالً بِالُكفر أ و ق ال ع دو اهلل " ،433برقم:  (155( األدب املفرد )ص: 11)
 [.الن اشر] عند ابن حبانمل جنده  (12)
 .3597( برقم: 329/ 2أخرجه أبو داود )( 13)
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كل المسائل التي تتعلق بعقيدة الدولة، وبمنهج الدولة، إنما تصدر نُعيد مرة أخرى..  :لة الشيخفضي
، في العقيدة والمنهج "ديوان البحوث واإلفتاء"، كل من خالف أقوال "ديوان البحوث واإلفتاء"عن 

ان الناطق عن فهو اللس "ديوان البحوث واإلفتاء"فهذا قوله، ًل يمثل إًل نفسه في ذلك القول، أما 
 .منهج وعقيدة الدولة اإلسالمية

 وبارك اهلل فيكم.

 جزاك  اهلل خريًا. :احلضور

حكم التكفري  م أنأ ،امعينً  ار شخصً هل يستطيع أي شخص يف الدولة اإلسالمية أن ُيك ف   :سائل
 للقاضي؟

يت ال خيتلف فيها هناك مسائل ظاهرة، وهناك مسائل خفية، أما املسائل الظاهرة وهي ال :فضيلة الشيخ
، فكل مسلم ´اهلل  ر فيها، شخص رأيته يسب  العلماء عن العامة، كلهم يعرفوهنا، فهذا أي شخص ُيك ف  

ا أو جاهاًل، ُيك ف  
ً
رجع ، أما املسائل حمتملة الكفر؛ فهذه يُ ´ر هذا الساب هلل سواًء كان صغريًا أم كبريًا، عامل

 .الكفر على معني  ، حىت ينزلوا "ديوان القضاء"فيها إىل 

رَُكْم ثُمَّ ًَل َيُكونُوا ¸: }شيخ أريد أن أقول لإلخوة: اتقوا اهلل  :سائل َوِإْن تَ تَ َولَّْوا َيْسَتْبِدْل قَ ْوماا َغي ْ
 .[38{ ]حممد: َأْمثَاَلُكمْ 

 اهلل أكرب. :فضيلة الشيخ

بكر  والشيخ أيبعمر البغدادي،  ، وأيب¬مصعب الزرقاوي  الدولة من أيام الشيخ أيب :السائل
، لكن انظر ¸، هذا منهج الدولة، فلو كانت دولة على غري اجلادة الستبدهلا اهلل -حفظه اهلل-البغدادي 

، فهو ليس منهج -يعين هذا التكفري-اجلديد،  الشاذ ، وهذا الفكر-¸بفضل اهلل -حماطة بالتمكني 
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استبدهلا، ¸ كان اهلل ‘  رسول الدولة، فلو كانت الدولة ليست على اجلادة، وليست على منهج ال
 وهؤالء ما مسعناهم إال ميدحون احلكام الطواغيت واملرتدين، وال يقولون كلمة احلق أمام السلطان الكافر.

 نعم. :فضيلة الشيخ

، واحلكم العام -أن األصل يف الناس الكفر-بارك اهلل فيك يا شيخ، سؤال: الناس الذين يقولون  :سائل
ملسلمة بالكفر، هل هم يستدلون هبذا غالًبا، يعين بأهنم حتاكموا؟ أم أهنم يستدلون يعممون على الشعوب ا

 ، أم شيء آخر؟-هذا استدالهلم-بشيء آخر، أهنم يتحاكموا إىل الطاغوت 

حنن اآلن كدنا أن ننتهي من اجمللس، وهذا السؤال حيتاج إىل جملس آخر، فأجيبه  :فضيلة الشيخ
استقراًء من النصوص الشرعية رأوا أن الديار تنقسم إىل ثالثة † العلم ن أهل أهنا، وهي  باختصار ها

 ديار: دار إسالم، ودار كفٍر أصلي، ودار كفٍر طارئ.

شرعي، مبعىن ليس هناك آية أن الديار تنقسم إىل ثالثة أقسام،  ولكن هذا التقسيم ليس هو منصوص  
ولكن هذه مسألة اجتهادية ذكرها العلماء ليس هناك حديث نبوي أن الديار تنقسم إىل ثالثة أقسام، 

 استقراًء للنصوص، من نظرهم يف الكتاب والسنة.

، وألجل هذه القاعدة "اليقني ال يزول بالشك"؛ وهي أن -امجيعً † -وهناك قاعدة اتفق عليها العلماء 
غريه من يقني، فقالوا وما يتفرع فيها وعليها، ذكروا أصواًل يف كل مسألة، أي تبدأ هبذا اليقني إىل أن يأتيك 

 مل يكن هناكمثاًل: أن األصل يف العبادات التحرمي، أي أنك ال تفعل عبادة من العبادات إال بدليل، إذا 
أن "، تقول له: "صل مخس ركعات بعد العصر وهذه عبادة جليلة" :ال تفعلها، فإذا قال لك شخصفدليل 

 ."األصل يف العبادات التحرمي )املنع(

األصل يف "هبذه الكيفية، والفقهاء قالوا أيًضا من األمثلة: ´ من يقني حىت نعبد اهلل فإًذا ال بد 
، فمثاًل: يقول قائل ما الدليل على جواز شرب عصري "-أنه مباح، حالل-املطعومات واملشروبات اإلباحة 

أن -ري الليمون الليمون؟ نقول: أن األصل يف املشروبات اإلباحة، فإذا أنت تريد أن تقول بتحرمي شرب عص
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، فال بد أن تأيت بدليل فأنا على األصل، األصل أن عصري الليمون مباح، ألن ما -عصري الليمون حرام
 بد أن تأتيين بيقني ينقلين عن هذا األصل. ثبت بيقني ال يزول بالشك، ال

أو مسلًما ذكى هذه  ا؛ أن كتابي  "األصل يف الذبائح ويف الصيد التحرمي، إال إذا ثبت العكس" :قالوا أيًضا
الذبيحة، فيجوز يل أن آكل منها، أما األصل فالتحرمي يف اللحوم، )األصل يف اللحوم حرام، إال إذا تيقنا أن 

 من ذحبها مسلم أو كتايب(.

مبعىن ال جيوز له أن يطأ  ؛"التحرمي، إال إذا ثبت العكس -أي يف الفروج-أن األصل يف األبضاع " :قالوا
ميني، فإًذا األصل التحرمي، واإلباحة ليست هي األصل، وإمنا  ملكتكون زوجة له، أو  أي امرأة إال أن

 الثابت التحرمي، ال ينتقل من هذا إىل غريه إال بيقني.

إن " :، قالوا"ما ثبت بيقني ال يزول بالشك"أيًضا قال الفقهاء بناًء على هذه القاعدة اليت اتفقوا عليها 
، ودار اإلسالم هي اليت تعلوها أحكام اإلسالم، وقالوا أيًضا يف "لها مسلموناألصل يف دار اإلسالم أن أه

، بقيت دار الكفر الطارئ؛ وهي الداُر املركبة، كانت دار "األصل أن أهلها ُكف ار" :دار الكفر األصلي
م من للمسلمني حيكمها املسلمون، مث ارتد احلاكمون عليها، أو احتلها الكفار، فهذه تُلحق بدار اإلسال

، -أي ساكنيها-جانب، وتُلحق بدار الكفر من جانب آخر، تُلحق بدار اإلسالم من حيث قاطنيها 
: -فيما يسمى باللغة املعاصرة-وتُلحق بدار الكفر من حيث احلاكمني عليها، فالكفار يف هذه الدار املركبة 

 السلطة التشريعية، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية.

رط، وهم اجلُنود والش   :هي اليت ُتشرع األحكام من دون اهلل تعاىل، والسلطة التنفيذية :ريعيةالسلطة التش
وهم احل اكمون من قضاة يف احملاكم، أو ما يسمى بالنيابات العامة وحنوها، )ثالثة؛  :والسلطة القضائية

اة، والذين يـُن ِفذون وهم الشرطة الُقض   وهم الذين ُيشرعون وهم مثاًل جملس الربملان واحلاكم، والذين ي قُضون
 .(-يـُن ِفذون احُلكم الوضعي-
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األصل يف العبادات "نقول اآلن ونسأل هذا السؤال: من أين للعلماء والفقهاء هذه التأصيالت؟ أن 
األصل يف "، أن "األصل يف الذبائح التحرمي"، أن "األصل يف املشروبات واملطعومات اإلباحة"، أن "التحرمي

األصل يف ساكن ديار الكفر األصلي "، أن "األصل يف ساكن ديار اإلسالم اإلسالم"، أن "لتحرميالفروج ا
 ، من أين هلم هذه التأصيالت؟"األصل يف ساكن دار الكفر الطارئ اإلسالم"، أن "الكفر

 .الدار املركبة األصل يف أهلها اإلسالم، )ارتد احلاكمون عليها، أو احتلها الكفار(

ليس هناك نصوص من القرآن أو من السنة، آية يف كتاب اهلل أو حديث يف سنة  ؟لكمن أين هلم ذ
 :، ال يوجد، ليس هناك آية أو حديث يقول أن"األصل يف املشروبات اإلباحة" :يقول‘ رسول اهلل 

، ال يوجد "األصل يف ساكين دار الكفر األصلي الكفرُ "، أو أن "اإلسالمُ  األصل يف ساكين دار اإلسالمِ "
من الفقهاء ومن غريهم استقرؤا آيات الكتاب † وال يوجد نص يف ذلك، ولكن أهل العلم  ،دليل

ا و لوها، استقرؤ ، فوجدوا هذه املعاين فأص  ‘ن، ويف سنة رسول اهلل آوالسنة، أي أطالوا النظر يف آيات القر 
ا، فإًذا دل على أن أحل لنا كل شيء ولكن حرم كذا وكذا وكذ´ ما جاء يف املطعومات فتبني أن اهلل 

ذلك كله من املباح هذا هو األصل، وال ننتقل إىل غريه بالشك، ال ننتقل إال بدليل، متعنوا يف آيات الكتاب 
نتقل إىل حترمي والسنة فوجدوا أن األصل يف العادات أهنا مباحة، األصل يف املعامالت أهنا مباحة وال يُ 

سان على الكرسي هبذه الطريقة؟ الدليل عدم وجود الدليل، ألن  ما الدليل على أن جيلس اإلنالعادات مثاًل 
 األصل يف العادات اإلباحة، إىل أن يتبني العكس بيقني.

األصل يف "وكذلك ملا نظروا يف مسألة الديار فيما جاء يف الكتاب والسنة، قالوا هبذه التأصيالت، أن 
-أي شخص نراه يف الطريق يف دار اإلسالم ف ؛"دار اإلسالم أن أهلها من املسلمني، حىت يتبني العكس

املرتد، املرتد يُقام  ، فاألصل أنه مسلم، مل ؟ ألن يف دار اإلسالم ال يـُق ر  -وهي اليت تعلوها أحكام اإلسالم
 عليه حد الردة. 
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وا ؤُ ًَل تَ ْبدَ »‘: ا: أن أهل الكتاب من الذميني جيعل عليهم شعار يعرفون به، حىت كما قال النيب ثانيً 
 .(14)«هِ اْليَ ُهوَد َوًَل النََّصاَرى بِالسَّاَلِم، فَِإَذا َلِقيُتْم َأَحَدُهْم ِفي َطرِيٍق، فَاْضَطرُّوُه ِإَلى َأْضَيقِ 

ون أبًدا على الردة، فإًذا أهل الكتاب هلم أمور ظاهرة عليهم تدل عليهم يف دار اإلسالم، واملرتدون ال يـُق ر  
تُ ُلوهُ »قال:  ‘يُقام عليهم حد املرتد، والنيب   ا.، كما روى ذلك اجلماعة إال مسلمً (15)«َمْن َبدََّل ِديَنُه فَاق ْ

كل من نراه يف السوق، يف الطريق، يف االزدحام، يف   ؛فاألصل يف دار اإلسالم أن أهلها من املسلمني
 ؛ُد َعَلى الِفْطَرةِ َمْوُلوٍد ِإًلَّ يُولَ  كلُّ »يقول: ‘ األصل أنه مسلم، حىت يتبني لنا العكس، والنيب فغريه، 

 .فاألصل هي الفطرة؛ (16)«فَأَبَ َواُه يُ َهو َدانِِه َأْو يُ َنص َرانِِه، َأْو يَُمج َسانِهِ 

ُهْم »أنه قال:  -¸فيما يرويه عن ربه -‘ عن النيب و  ِإن ي َخَلْقُت ِعَباِدي ُحنَ َفاَء فَاْجَتالَت ْ
ل أهنم مسلمون، قد يطرأ على ذلك الشرك، والكفر، فإًذا األصل أهنم حنفاء، األص ؛(17)«الشََّياِطينُ 

 والنواقض، ولكن هذا يدل على األصل.

، ففي "ما ثبت بيقني ال يزول بالشك" :ا نرجع إىل القاعدة اليت ذكرنا أن الفقهاء أمجعوا عليها، وهيإذً 
مسلم ريبة، أو أنه  دار اإلسالم اليقني أن أهلها مسلمون، هذا يقني، ال ننتقل إىل غريه بالشك، رأينا يف

بيقني، تنتقل من هذا اليقني بيقني، ال  بد   عل الفساق، أو حنو ذلك، فنقول أنه كافر، ال؛ الفعل فعاًل من فِ 
 جيوز أن تنتقل بالشك.

اآلن ننتقل إىل دار الكفر، قال الفقهاء األصل أن ساكين ديار الكفر من الكفار، إال إذا تبني العكس، 
للنصوص، وجدوا وجوب اهلجرة من دار الكفر إىل دار اإلسالم، فاألصل أن من يقطن يف  مل ؟ ألنه استقراءً 

                                           

 .2167برقم:  (1707/ 4( أخرجه مسلم )14)
 .3017( برقم: 61/ 4أخرجه البخاري )( 15)
 .1358برقم:  (94/ 2البخاري ) خرجه( أ16)
 .2865برقم:  (2197/ 4مسلم ) خرجه( أ17)



 

 

   

 33 

ديار الكفر الكفر، إال إذا تبني العكس، على ذلك جيوز لنا أن نُِغري على ديار الكفر، يف أي وقت، يف أي 
‘ كما فعل النيب زمن، إن كان فيهم من املسلمني فُقِتلوا دون أن نعلم، فليس علينا إمث، وال هلم دية،  

وأصحابه، ملا أغاروا على بين املصطلق، فأصابوا بعض املسلمني، أصيبوا وقتلوا بسهام من أ غ ار عليهم من 
، هم -تل منهمية من قُ دِ يطالبون بِ ‘ أهلهم أتوا إىل النيب - املسلمني، فأتى ذووهم يطالبون بالدية

ٌء ِمْن ُكل  ُمْسِلٍم يُِقيُم بَ ْيَن َأْظُهِر يأَنَا َبرِ »‘: فقال النيب  ؛مسلمون ولكن يف دار الكفر، مل يهاجروا
 .-تربأ من دفع الدية هلم- تربأ من دياهتم‘ ، فدل ذلك على أن النيب (18)«اْلُمْشرِِكينَ 

وأصحابه كانوا إذا أرادوا أن ي ِغريُوا على مدينة، أو على قرية، أو على قوم، ينتظرون حىت ‘ والنيب 
ذلك على أن األصل فيهم الكفر، إال إذا  ع فيهم اآلذان توقفوا، وإال أ غ اروا عليهم، فإًذا دل  ي سمعوا، فإن رُفِ 

تبني العكس، كيف يتبني العكس؟ إما بأذان، وإما رأيته يف دار الكفر يصلي، رأيته داخاًل للمسجد، 
ت بيده سواًكا، فهذه تدل على ، رأيالق ل ن ُسو ةخارًجا من املسجد، رأيت عليه هندام املسلمني، رأيته يلبس 

 .أنه من املسلمني، )األصل أنه من الكفار، إال إذا تبني العكس(

، وهو دار الكفر الطارئ، اآلن تبني لنا دار -بارك اهلل فيه-اآلن أن ننتقل إىل حمل سؤال األخ  يفبق
 ة هلذا اجلواب.اإلسالم، ودار الكفر األصلي، بقي دار الكفر الطارئ، كل ما تقدم إمنا هو كمقدم

فاألصل أهنا كانت دار إسالم، واألصل يف أهلها اإلسالم، ولكن ارتد احلاكمون عليها يف فرتة من 
 .الفرتات، أو احتلها الكفار يف فرتة من الفرتات، فاألصل يف حكامها الكفر، واألصل يف سكاهنا اإلسالم

 أهلها اإلسالم، ولكن قد تقوى القرائن يف فاألصل يف، ةتـ ف  ح  مـيبقى اآلن أن نقول العمل بالقرائن ال 
بعض احلاالت تدل على انتشار الكفر، أو بعض صور الكفر، فنقول نعم، قد يغلب يف هذه الدار اليت هي 

عليها أو على ساكنيها الكفر، وقد يغلب على هذه الدار اليت هي أيضا من  من قبيل ديار الكفر الطارئ،

                                           

 .2645برقم:  (52/ 2داود ) وأب خرجه( أ18)
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اإلسالم، يغلب على ساكنيها اإلسالم، وهكذا تقوى القرائن  -ارئدار كفر ط-حيث التعريف الشرعي 
 فت.وَت  

وهي -لكننا ال نقول بأن األصل يف أهلها الكفر إال إذا استحالت الدار، كما حصل مثاًل يف األندلس 
 ا إىل دار كفر أصلي، وكأهنا دار كفر أصلي.ا ُكلي  ، اآلن استحالت هنائي  -أسبانيا

، ال نقول أبًدا أهنا دار كفر -بالد احلرمني-مثاًل أن دول اخلليج على سبيل املثال ولكن؛ حنن ال نقول 
أصلي، ال، هي دار كفر طارئ، ارتد احلاكمون عليها، األصل يف أهلها اإلسالم، حىت يتبني العكس، فهذه 

  يف األندلس.ا إىل دار كفر أصلي كما حدث مثاًل الدار مل تتحول ُكلي  

ا، فمثاًل شرب اخلمر وهي التحول من حال إىل حال مغاير ُكلي   ؛مسألة االستحالة يذكرون† فالعلماء 
 حمرم، ولكن اخلمر لو استحال بنفسه إىل خل جلاز شربه، جيوز شربه، ال نقول ألنه مخر، ال، هو اآلن خل.

ما حتولت  -ا، لك أن تقول أن األصل يف أهلها الكفر، لكن إذا ما استحالت إذا استحالت الدار ُكلي  ف
، فقط ارتد احلاكمون عليها، فاألصل يف أهلها اإلسالم، قد يكثر الكفار فيها، نعم يكثر، لكن ليس -اُكلي  

 األصل يف أهلها الكفر.

فإًذا، أوصي نفسي وإخواين أال نتعامل مع املسائل الشرعية معاملة رياضية، ال جنعل الدين عبارة عن 
وقع يف الكفر (  % 80 - % 70)أو ( وقع يف الكفر، 50% - % 30رياضيات، تقول يل مبا أنه النسبة )

 إًذا األصل كفار؛ ال.

، وُتسأل عن كل ف رٍد حكمت عليه بإسالٍم أو بكفٍر، كما قال اإلمام الربهباري ´أنت ستقف أمام اهلل 
 .(19)"وإدخال كافر يف اإلسالم عظيم، كإخراج مسلم من اإلسالم عظيم"¬: 

                                           

 (.277/ 2( الشفا بتعريف حقوق املصطفى )19)
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إخواين، السيما الذين يقولون أن األصل يف الشعوب اليوم الكفر، حبديث النيب  ذكر نفسي وكلأوإين 
، هذا إذا (20)«فيه، َوِإًلَّ رََجَعْت َعَلْيهِ  تْ قَاَل أِلَِخيِه: يَا َكاِفُر، فَ َقْد بَاَء ِبَها َأَحُدُهَما، فإن كانَ َمْن »‘: 

اس أهنم ُكفار، أال ميكن أن يكون واحد قال لواحٍد فقط يا كافر، فكيف لو قال ألمٍم وماليني من الن
 حار الُكفر عليه!ي  منهم، أو اثنان من املسلمني، فـ  

 نكتفي هبذا القدر، وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني.

ا؛ أئمة املساجد يف دار الكفر الطارئ، الذين نصبهم الطاغوت، وهم موالون له سؤال مهم جد   :سائل
 مون الصالة خلفهم، ما حكمهم يف عقيدة الدولة اإلسالمية؟روهنم، وحير  ُيكف   من اإلخوة كثري  ، فبالكامل

 خنتم هبا باختصار شديد -إن شاء اهلل-؛ وهي مسألة طويلة، ولكن هي يف عقيدة املسلم :فضيلة الشيخ
 .-بعون اهلل-

جملًسا آخر لكي تشرح لنا التفاصيل؛ ألن هذه مسألة مهمة كثريًا وواسعة جد ا، لعلكم جتعلون لنا  :سائل
 هذه األمور هتم اإلخوة كثريًا.

حىت تكون يف جملس آخر، وحيضر بقية اإلخوة، ويكون الشرح  -إن شاء اهلل-إًذا نؤجلها  :فضيلة الشيخ
 .-إن شاء اهلل-وافيا 

 فأقول: ؛بذيل أخري -لة األصل يف الناسأوهي مس- لة األوىلأولكن بقي هنا أن أُذيل املس

من قال أن األصل فيهم الكفر، يف هذه الديار، طبًعا اليت ال تسيطر عليها الدولة اإلسالمية، سواًء  
من قال  ؛كانت مصر أو تونس أو ليبيا، أو املناطق اليت ال تسيطر عليها الدولة اإلسالمية من سوريا وغريها

                                           

 .60( برقم: 79/ 1مسلم )و ، 6104( برقم: 26/ 8البخاري )أخرجه  :متفق عليه( 20)
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كفر، فهذا ليس مبعتقد اخلوارج، ولكن نقول عن أن األصل يف أهلها الكفر بناًء على أن األغلبية وقعوا يف ال
 .هذا الرجل أخطأ يف مسألته

فهذا ليس خبارجي، ولكنه قد  ؛فإًذا الذي يقول بأهنم كفار، بناًء على أن األكثر وقعوا يف عدة نواقض
 أخطأ.

ريات، فهذا فإًذا نعيد أيًضا ثالثًا: الذي يقول بأن األصل فيهم الكفر بناًء على أن األغلب وقعوا يف كف
 .ليس خبارجي
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