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 السعوديةبيبن مه هيئة كببر علمبء 
 (مه فمك أدينك)

 :أما بعد ،وعلى آلو وصحبو ومن اىتدى هبداه ،والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل ،احلمد هلل
نعقدة بالطائف ابتداء من ادلفقد درس رللس ىيئة كبار العلماء يف دورتو التاسعة واألربعني 

ما جيري يف كثري من البالد اإلسالمية وغريىا من التكفري والتفجري وما  .ىػ2/4/1411تاريخ 
وما يرتتب عليو من  ،ونظرا إىل خطورة ىذا األمر ،وختريب ادلنشآت ،ينشأ عنو من سفك الدماء

فقد رأى  ،وزعزعة ألمنهم واستقرارىم ،وإخافة للناس ،وإتالؼ أمواؿ معصومة ،إزىاؽ أرواح بريئة
وإزالة للبس يف  ،وإبراء للذمة ،نصحا هلل ولعباده ،اجمللس إصدار بياف يوضح فيو حكم ذلك
 :فنقوؿ وباهلل التوفيق ،ادلفاىيم لدى من اشتبو عليو األمر يف ذلك

جياب إىل اهلل فكما أف التحليل والتحرمي واإل ،مرده إىل اهلل ورسولو ،التكفري حكم شرعي :أوالً
 أكرب سلرجاً  يكوف كفراً  ،وليس كل ما وصف بالكفر من قوؿ أو فعل ،فكذلك التكفري ،ورسولو

 .عن ادللة
ودلا كاف مرد حكم التكفري إىل اهلل ورسولو مل جيز أف نكفر إال من دؿ الكتاب والسنة على  

دلا يرتتب على ذلك من األحكاـ  ،فال يكفي يف ذلك رلرد الشبهة والظن ،كفره داللة واضحة
، مع أف ما يرتتب عليها أقل شلا يرتتب على التكفري ،وإذا كانت احلدود تدرأ بالشبهات ،اخلطرية

؛ ولذلك حذر النيب صلى اهلل عليو وسلم من احلكم بالتكفري فالتكفري أوىل أف يدرأ بالشبهات
إف كاف   ،فقد باء هبا أحدمها ،فريا كا :أميا امرئ قاؿ ألخيو) :فقاؿ ،على شخص ليس بكافر

 .(كما قاؿ وإال رجعت عليو
وال يكفر  ،وقد يرد يف الكتاب والسنة ما يفهم منو أف ىذا القوؿ أو العمل أو االعتقاد كفر

وىذا احلكم كغريه من األحكاـ اليت ال تتم إال بوجود  ،لوجود مانع مينع من كفره ،من اتصف بو
وقد ال يرث هبا لوجود مانع   سببو القرابة مثالً  ،نعها كما يف اإلرثوانتفاء موا ،أسباهبا وشروطها
وقد ينطق ادلسلم بكلمة الكفر  .وىكذا الكفر يكره عليو ادلؤمن فال يكفر بو ،كاختالؼ الدين
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أنت اللهم " :كما يف قصة الذي قاؿ  ،لغلبة فرح أو غضب أو ضلومها فال يكفر هبا لعدـ القصد
 .شدة الفرحأخطأ من " عبدي وأنا ربك

وفسخ  ،ومنع التوارث ،والتسرع يف التكفري يرتتب عليو أمور خطرية من استحالؿ الدـ وادلاؿ
 ؟للمؤمن أف يقدـ عليو ألدىن شبهة فكيف يسوغ ،وغريىا شلا يرتتب على الردة ،النكاح
؛ دلا يرتتب عليو من التمرد عليهم ومحل السالح كاف ىذا يف والة األمور كاف أشد  وإذا

وذلذا منع النيب صلى اهلل عليو  ،وفساد العباد والبالد ،وسفك الدماء ،وإشاعة الفوضى ،همعلي
 .(عندكم فيو من اهلل برىاف بواحاً  إال أف تروا كفراً ): وعلى آلو وصحبو وسلم من منابذهتم فقاؿ

أنو ال يكفي  (كفراً ) :وأفاد قولو .أنو ال يكفي رلرد الظن واإلشاعة ،(إال أف تروا) :فأفاد قولو
أنو  (بواحاً ) :وأفاد قولو .كالظلم وشرب اخلمر ولعب القمار واالستئثار احملـر  ،الفسوؽ ولو كرب

أنو  (عندكم فيو من اهلل برىاف) :وأفاد قولو ،أي صريح ظاىر ،ال يكفي الكفر الذي ليس ببواح
لدليل ضعيف فال يكفي ا ،صريح الداللة ،حبيث يكوف صحيح الثبوت ،ال بد من دليل صريح

 .وال غامض الداللة ،السند
أنو ال عربة بقوؿ أحد من العلماء مهما بلغت منزلتو يف العلم واألمانة  (من اهلل) :وأفاد قولو

وىذه  ،صلى اهلل عليو وسلمإذا مل يكن لقولو دليل صريح صحيح من كتاب اهلل أو سنة رسولو 
 .القيود تدؿ على خطورة األمر

َا َحرمـَ َرِّبيَ ) :؛ لقوؿ اهلل عز وجل التكفري لو خطره العظيمأف التسرع يف :ومجلة القوؿ ُقْل ِإَّنم
َها َوَما َبَطَن َواإِلْْثَ َواْلبَػْغَي ِبَغرْيِ احلَْقي َوَأف ُتْشرُِكوْا بِالّلِو َما ملَْ يُػنػَ  زيْؿ ِبِو ُسْلطَاناً اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنػْ

 .(َوَأف تَػُقوُلواْ َعَلى الّلِو َما الَ تَػْعَلُموفَ 
وسلب األمواؿ  ،ما صلم عن ىذا االعتقاد اخلاطئ من استباحة الدماء وانتهاؾ األعراض :ثبويبً

 فهذه األعماؿ وأمثاذلا زلرمة شرعاً  .وختريب ادلنشآت ،وادلركبات وتفجري ادلساكن ،اخلاصة والعامة
وىتك  ،وىتك حلرمة األمواؿ ،دلا يف ذلك من ىتك حلرمة األنفس ادلعصومة ؛بإمجاع ادلسلمني

وغدوىم  ،وحياة الناس اآلمنني ادلطمئنني يف مساكنهم ومعايشهم ،حلرمات األمن واالستقرار
 .وىتك للمصاحل العامة اليت ال غىن للناس يف حياهتم عنها ،ورواحهم
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 ،وشدد يف ذلك ،أبداهنم وحـر انتهاكهاوقد حفظ اإلسالـ للمسلمني أمواذلم وأعراضهم و 
إف ) :وكاف من آخر ما بلغ بو النيب صلى اهلل عليو وسلم أمتو فقاؿ يف خطبة حجة الوداع

 (يف بلدكم ىذا ،يف شهركم ىذا ،كحرمة يومكم ىذا  ،دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حراـ
 .متفق عليو .(؟ اللهم فاشهدأال ىل بلغت): ْث قاؿ صلى اهلل عليو وسلم

وقاؿ عليو  .(دمو ومالو وعرضو :كل ادلسلم على ادلسلم حراـ) :وقاؿ صلى اهلل عليو وسلم
وقد توعد اهلل سبحانو من قتل  .(اتقوا الظلم فإف الظلم ظلمات يـو القيامة) :الصالة والسالـ

تَػَعميدًا َفَجَزآُؤُه َوَمن يَػْقُتْل ُمْؤِمنًا م  ) :معصومة بأشد الوعيد فقاؿ سبحانو يف حق ادلؤمن نفساً 
وقاؿ سبحانو يف حق الكافر  (َجَهنمُم َخاِلدًا ِفيَها َوَغِضَب الّلُو َعَلْيِو َوَلَعَنُو َوأََعدم لَُو َعَذابًا َعِظيماً 

نَػُهْم مييثَاٌؽ َفِديٌَة م َسلمَمٌة ِإىَل َأْىِلِو ) :الذي لو ذمة يف حكم قتل اخلطأ َنُكْم َوبَػيػْ َوِإف َكاَف ِمن قَػْوـٍ بَػيػْ
 .(َوََتْرِيُر َرقَػَبٍة م ْؤِمَنةً 

؟ فإف  فكيف إذا قتل عمداً  ،فإذا كاف الكافر الذي لو أماف إذا قتل خطأ فيو الدين والكفارة
 :وقد صح عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم أنو قاؿ .واإلْث يكوف أكرب ،اجلرمية تكوف أعظم

 .(ائحة اجلنةمل يرح ر  من قتل معاىداً )

إف اجمللس إذ يبني حكم تكفري الناس بغري برىاف من كتاب اهلل وسنة رسولو صلى اهلل  :ثبلثبً
فإنو يعلن للعامل أف اإلسالـ  ،دلا يرتتب عليو من شرور وآثاـ ،عليو وسلم وخطورة إطالؽ ذلك

وتفجري  ،وأف ما جيري يف بعض البلداف من سفك للدماء الربيئة ،بريء من ىذا ادلعتقد اخلاطئ
واإلسالـ  ،وختريب للمنشآت ىو عمل إجرامي ،للمساكن وادلركبات وادلرافق العامة واخلاصة

وإَّنا ىو تصرؼ من صاحب  ،وىكذا كل مسلم يؤمن باهلل واليـو اآلخر بريء منو ،بريء منو
وال على  ،فال حيتسب عملو على اإلسالـ ،و وجرموفهو حيمل إمث ،وعقيدة ضالة ،فكر منحرؼ

 .ادلستمسكني حببل اهلل ادلتني ،ادلعتصمني بالكتاب والسنة ،ادلسلمني ادلهتدين هبدي اإلسالـ
وذلذا جاءت نصوص الشريعة قاطعة بتحرميو  ،وإَّنا ىو زلض إفساد وإجراـ تأباه الشريعة والفطرة

 .زلذرة من مصاحبة أىلو
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نْػَيا َوُيْشِهُد اللمَو َعَلى َما يف قَػلْ ) :قاؿ اهلل تعاىل ِبِو َوُىَو َوِمَن النماِس َمْن يُػْعِجُبَك قَػْولُُو يف احْلََياِة الد 
اَد اللمُو اَل حيُِب  اْلَفسَ َوِإَذا تَػَوىلم َسَعى يف اأْلَْرِض لِيُػْفِسَد ِفيَها َويُػْهِلَك احلَْْرَث َوالنمْسَل وَ  *أََلد  اخلَِْصاـِ 

ْثِْ َفَحْسُبُو  *  (َجَهنمُم َولِِبْئَس اْلِمَهادُ َوِإَذا ِقيَل َلُو اتمِق اللمَو َأَخَذْتُو اْلِعزمُة بِاإْلِ
والواجب على مجيع ادلسلمني يف كل مكاف التواصي باحلق والتناصح والتعاوف على الرب 

واجلداؿ باليت ىي أحسن   ،احلسنةوالتقوى واألمر بادلعروؼ والنهي عن ادلنكر باحلكمة وادلوعظة 
َوتَػَعاَونُوا َعَلى اْلربي َوالتػمْقَوى َواَل تَػَعاَونُوا َعَلى اإْلِْثِْ َواْلُعْدَواِف َواتػمُقوا ) :كما قاؿ اهلل سبحانو وتعاىل

ُنوَف َواْلُمْؤِمَناُت بَػْعُضُهْم َأْولَِياء بَػْعٍض يَْأُمُروَف َواْلُمْؤمِ ) :وقاؿ سبحانو .(اللمَو ِإفم اللمَو َشِديُد اْلِعَقابِ 
َهْوَف َعِن اْلُمنَكِر َويُِقيُموَف الصماَلَة َويُػْؤُتوَف الزمَكاَة َويُِطيُعوَف الّلَو َوَرُسوَلُو أُ  ْولَػِئَك بِاْلَمْعُروِؼ َويَػنػْ

ْنَساَف َلِفي ُخْسٍر  *َواْلَعْصِر ) :وقاؿ عز وجل (َسيَػْرمَحُُهُم الّلُو ِإفم الّلَو َعزِيٌز َحِكيمٌ  ِإالم  *ِإفم اإْلِ
 :وقاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم  (قي َوتَػَواَصْوا بِالصمرْبِ المِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصماحِلَاِت َوتَػَواَصْوا بِاحلَْ 

 .(هلل ولكتابو ولرسولو وألئمة ادلسلمني وعامتهم): قيل دلن يا رسوؿ اهلل ؟ قاؿ .(الدين النصيحة)
مثل ادلؤمنني يف توادىم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد إذا اشتكى ) :وقاؿ عليو الصالة والسالـ

 .واآليات واألحاديث يف ىذا ادلعىن كثرية .(منو عضو تداعى لو سائر اجلسد بالسهر واحلمى
وأف  ،ونسأؿ اهلل سبحانو بأمسائو احلسىن وصفاتو العلى أف يكف البأس عن مجيع ادلسلمني

وأف  ،وفق مجيع والة أمور ادلسلمني إىل ما فيو صالح العباد والبالد وقمع الفساد وادلفسديني
وأف ينصر هبم  ،يف كل مكاف وأف يصلح أحواؿ ادلسلمني مجيعاً  ،دينو ويعلي هبم كلمتو ينصر هبم

 .انتهى .وصلى اهلل وسلم على نبينا زلمد وآلو وصحبو ،إنو ويل ذلك والقادر عليو ،احلق
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