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مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة

الكتاب :خطورة التسرع يف التكفري والقيام ابلتفجري وما ينشأ عنهما من سفك

للدماء وختريب للمنشآت

املؤلف :مجاعة من العلماء

الناشر :الكتاب منشور على موقع وزارة األوقاف السعودية بدون بياانت
عدد األجزاء1 :

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
[أوال التكفري حكم شرعي مر ّده إىل هللا ورسوله]
بيان هيئة كبار العلماء

حول خطورة

التسرع يف التكفري
والقيام ابلتفجري

وما ينشأ عنهما من سفك للدماء

وختريب للمنشآت
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بسم هللا الرمحن الرحيم
ومن اهتدى هبُداه ،أما بعد:
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه َ

ابتداء من اتريخ / 2
فقد درس جملس هيئة كبار العلماء يف دورته التاسعة واألربعني املنعقدة ابلطائف
ً

 1419هـ ما جيري يف كثري من البالد اإلسالمية وغريها من التكفري والتفجري ،وما ينشأ عنه من

سفك الدماء ،وختريب املنشآت ،ونظرا إىل خطورة هذا األمر ،وما يرتتب عليه من إزهاق أرواح بريئة،

وإتالف أموال معصومة ،وإخافة للناس ،وزعزعة ألمنهم واستقرارهم ،فقد رأى اجمللس إصدار بيان
اء للذمة وإزالة للَّبس يف املفاهيم لدى َمن اشتبه عليهم
يو ِّّ
ضح فيه حكم ذلك نُصحاً هلل ولعباده ،وإبر ً
األمر يف ذلك ،فنقول وابهلل التوفيق:

أوال :التكفري حكم شرعي ،مر ّده إىل هللا ورسوله فكما أن التحليل والتحرمي واإلجياب إىل هللا ورسوله،
فكذلك التكفري ،وليس كل ما وصف ابلكفر من قول أو فعل،
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يكون كفراً أكرب خمرجاً عن امللَّة.

والسنَّة على ك ْف ِّره
وملا كان َم َر ّد حكم التكفري إىل هللا ورسوله؛ مل َجيُز أن نكفر إال َمن َدل الكتاب ُّ
داللة واضحة ،فال يكفي يف ذلك جمرد الشبهة والظن ،لِّ َما يرتتب على ذلك من األحكام اخلطرية،
وإذا كانت احلدود ت ْد َرأ ابلشبهات ،مع أن ما يرتتب عليها أقل مما يرتتب على التكفري ،فالتكفري أوىل
أن يُ ْد َرأ ابلشبهات؛ ولذلك َّ
حذر النيب صلى هللا عليه وسلم من احلكم ابلتكفري على شخص ليس
بكافر ،فقالُّ « :أُّيا امرئ قال ألخيه :اي كافر ،فقد ابء هبا أحدمها ،إن كان كما قال وإال رجعت

والسنَّة ما يُـ ْف َهم منه أن هذا القول أو العمل أو االعتقاد ُك ْفر ،وال َّ
يكفر
عليه» وقد يَ ِّرد يف الكتاب ُّ
َمن اتصف به ،لوجود مانع ُّينع من كفره.

وهذا احلكم كغريه من األحكام اليت ال تتم إال بوجود أسباهبا وشروطها ،وانتفاء موانعها كما يف

اإلرث ،سببه القرابة  -مثال  -وقد ال يرث هبا لوجود مانع كاختالف الدين ،وهكذا الكفر يكره
عليه املؤمن فال يكفر به.
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وقد ينطق املسلم بكلمة ابلكفر لغلبة فرح غضب أو حنومها فال يكفر هبا لعدم القصد ،كما يف قصة
الذي قال :اللهم أنت عبدي وأان ربك أخطأ من شدة الفرح.

والتسرع يف التكفري يرتتب عليه أمور خطرية من استحالل الدم واملال ،ومنع التوارث ،وفسخ
النكاح ،وغريه مما يرتتب على ِّّ
الردَّة ،فكيف يسوغ للمؤمن أن يُـ ْق ِّدم عليه ألدىن شبهة.

التمرد عليهم ومحل السالح عليهم،
وإذا كان هذا يف ُوالة األمور كان أشد ،ملا يرتتب عليه من ُّ

وإشاعة الفوضى ،وسفك الدماء ،وفساد العباد والبالد ،وهلذا َمنَ َع النيب صلى هللا عليه وعلى آله
وصحبه وسلم ِّمن منابذهتم ،فقال« :إال أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من هللا برهان» فأفاد قوله :إال
رب ،كالظلم
أن تروا أنه ال يكفي جمرد الظن واإلشاعة .وأفاد قوله :كفراً أنه ال يكفي الفسوق ولو َك َُ

وشرب اخلمر ولعب القمار ،واالستئثار احملرم .وأفاد قوله :بواحا أنه ال يكفي الكفر الذي ليس ببواح

أي صريح

()4/1

ظاهر ،وأفاد قوله :عندكم فيه من هللا برهان أنه ال بد من دليل صريح ،حبيث يكون صحيح الثبوت،
صريح الداللة ،فال يكفي الدليل ضعيف السند ،وال غامض الداللة .وأفاد قوله :من هللا أنه ال عربة

بقول أحد من العلماء مهما بلغت منزلته يف العلم واألمانة إذا مل يكن لقوله دليل صريح صحيح من
كتاب هللا أو ُسنَّة رسوله صلى هللا عليه وسلم .وهذه القيود تدل على خطورة األمر.
التسرع يف التكفري له خطره العظيم؟ لقول هللا عز وجل{ :قُ ْل إِّ ََّّنَا َح َّرَم َرَِّّب
ومجلة القول :أن ُّ
اإل ْْث والْبـغْي بِّغَ ِّري ا ْحل ِّّق وأَ ْن تُ ْش ِّرُكوا ِّاب َِّّ
ِّ
ِّ
َّلل َما َملْ يُـنَـ ِّّز ْل بِّ ِّه ُس ْلطَ ًاان َوأَ ْن
الْ َف َواح َ
ش َما ظَ َه َر م ْنـ َها َوَما بَطَ َن َو ِّْ َ َ َ َ ْ َ َ
تَـ ُقولُوا علَى َِّّ
اَّلل َما َال تَـ ْعلَ ُمو َن} [األعراف]33 :
َ
حمرمة] شرعاً إبمجاع املسلمني
[اثنيا استباحة الدماء وانتهاك األعراض وأمثاهلا من األعمال َّ

اثنيا :ما ََنَ َم عن هذا االعتقاد اخلاطئ من استباحة الدماء وانتهاك األعراض ،وسلب األموال اخلاصة
حمرمة شرعاً إبمجاع
والعامة ,وتفجري املساكن واملركبات ،وختريب املنشآت ،فهذه األعمال وأمثاهلا َّ

املسلمني؛ ملا يف ذلك من هتك حلرمة األنفس املعصومة ،وهتك حلرمة األموال،
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وهتك حلرمات األمن واالستقرار ،وحياة الناس اآلمنني املطمئنني يف مساكنهم ومعايشهم ،وغدوهم
ورواحهم ،وهتك للمصاحل العامة اليت ال ِّغىن للناس يف حياهتم عنها.
وحرم انتهاكها ،وشدَّد يف ذلك ،وكان من
وقد حفظ اإلسالم للمسلمني أمواهلم وأعراضهم وأبداهنمَّ ،
آخر ما بلَّغ به النيب صلى هللا عليه وسلم أمته فقال يف خطبة حجة الوداع« :إن دماءكم وأموالكم

وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ،يف شهركم هذا ،يف بلدكم هذا» ْث قال صلى هللا عليه
وسلم« :أال هل بلَّغت؟ اللهم فاشهد» متفق عليه .وقال صلى هللا عليه وسلم« :كل املسلم على
املسلم حرام ،دمه وماله وعرضه» وقال عليه الصالة والسالم« :اتقوا الظلم ،فإن الظلم ظلمات يوم

القيامة» .

{وَم ْن يَـ ْقتُ ْل
وقد توعَّد هللا سبحانه َمن قَـتَ َل نفساً معصومة أبشد الوعيد ،فقال سبحانه يف حق املؤمنَ :
ِّ
م ْؤِّمنًا متَـع ِّم ًدا فَجزا ُؤهُ جهن ِّ ِّ
ِّ
ب َّ
يما} [النساء:
اَّللُ َعلَْي ِّه َولَ َعنَهُ َوأ َ
َّم َخال ًدا ف َ
َع َّد لَهُ َع َذ ًااب َعظ ً
يها َوغَض َ
ُ ُ َّ ََ َ َ ُ
]93
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{وإِّ ْن َكا َن ِّم ْن قَـ ْوٍم بَـ ْيـنَ ُك ْم َوبَـ ْيـنَـ ُه ْم
وقال سبحانه يف حق الكافر الذي له ذمة يف حكم قتل اخلطأَ :
ِّ
ِّ
سلَّ َمةٌ إِّ َىل أ َْهلِّ ِّه َوََتْ ِّر ُير َرقَـبَ ٍة ُم ْؤِّمنَ ٍة} [النساء ]92 :فإذا كان الكافر الذي له أمان إذا
ميثَا ٌق فَديَةٌ ُم َ
قُتِّل خطأً فيه الدية والكفارة ،فكيف إذا قُتِّل عمداً ،فإن اجلرُّية تكون أعظم ،واإلْث يكون أكرب .وقد
صح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قالَ « :من قَـتَ َل ُمعاهداً مل يَرح رائحة اجلنة»
َّ

[اثلثا اإلسالم بريء من هذا املُْعتَـ َقد اخلاطئ]
وسنة رسوله صلى هللا عليه
اثلثا :إن اجمللس إذ ِّّ
يبني حكم تكفري الناس بغري برهان من كتاب هللا ُ
وسلم وخطورة إطالق ذلك ،لِّ َما يرتتب عليه من شرور وآاثم ،فإنه يُـ ْعلِّن للعا َمل أن اإلسالم بريء من
هذا املُْعتَـ َقد اخلاطئ ،وأن ما جيري يف بعض البلدان ِّمن سفك للدماء الربيئة ،وتفجري للمساكن
واملركبات واملرافق العامة واخلاصة ،وختريب للمنشآت هو عمل إجرامي ،واإلسالم بريء منه ،وهكذا
تصرف ِّمن ِّ
صاحب فكر منحرف ،وعقيدة
كل مسلم يؤمن ابهلل واليوم اآلخر بريء منه ،وإَّنا هو ُّ
ضالَّة ،فهو حيمل إمثه وجرمه ،فال حيتسب
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والسنَّة،
عمله على اإلسالم ،وال على املسلمني املهتدين هبدي اإلسالم ،املعتصمني ابلكتاب ُّ

املستمسكني حببل هللا املتني ،وإَّنا هو حمض إفساد وإجرام أتْابه الشريعة والفطرة؛ وهلذا جاءت

نصوص الشريعة قاطعة بتحرُّيه حم ِّّذرة من مصاحبة أهله.
{وِّم َن الن ِّ
ك قَـ ْولُهُ ِّيف ا ْحلَيَاةِّ ُّ
الدنْـيَا َويُ ْش ِّه ُد َّ
اَّللَ َعلَى َما ِّيف قَـلْبِّ ِّه َو ُه َو أَلَ ُّد
َّاس َم ْن يُـ ْع ِّجبُ َ
قال هللا تعاىلَ :
اخلِّص ِّام  -وإِّذَا تَـو َّىل سعى ِّيف ْاألَر ِّ ِّ ِّ ِّ
َّس َل َو َّ
اد -
اَّللُ َال ُِّحي ُّ
ك ا ْحلَْر َ
يها َويُـ ْهلِّ َ
سَ
ض ليُـ ْفس َد ف َ
ْ َ
ْ
َ َ ََ
ث َوالن ْ
ب الْ َف َ
ِّ ِّ
َخ َذتْهُ ال ِّْع َّزةُ ِّاب ِّْإل ِّْْث فَ َحسبُهُ َج َهن ِّ
يل لَهُ اتَّ ِّق َّ
اد} [البقرة]206 - 204 :
اَّللَ أ َ
س ال ِّْم َه ُ
ْ
ُ
َوإذَا ق َ
َّم َولَب ْئ َ
والتناصح والتعاون على ِّ
الرب والتقوى،
والواجب على مجيع املسلمني يف كل مكان التواصي ابحلق،
ُ

واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ابحلكمة واملوعظة احلسنة ،واجلدال ابليت هي أحسن ،كما قال هللا
اإل ِّْْث والْع ْدو ِّ
اَّللَ إِّ َّن َّ
ان َواتَّـ ُقوا َّ
اَّللَ َش ِّدي ُد
ْرب َوالتَّـ ْق َوى َوَال تَـ َع َاونُوا َعلَى ِّْ َ ُ َ
{وتَـ َع َاونُوا َعلَى الِّ ِّّ
سبحانه وتعاىلَ :
ال ِّْع َق ِّ
اب} [املائدة ]2 :وقال سبحانه:
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ِّ
ِّ
ض ُه ْم أ َْولِّيَاءُ بَـ ْع ٍ
يمو َن َّ
الص َالةَ
ات بَـ ْع ُ
{وال ُْم ْؤِّمنُو َن َوال ُْم ْؤِّمنَ ُ
ض ََي ُْم ُرو َن ِّابل َْم ْع ُروف َويَـ ْنـ َه ْو َن َع ِّن ال ُْم ْن َك ِّر َويُق ُ
َ
ِّ
ِّ
َويُـ ْؤتُو َن َّ
اَّللُ إِّ َّن َّ
ك َس َ ْري َمحُ ُه ُم َّ
يعو َن َّ
يم} [التوبة ]71 :وقال عز
اَّللَ َوَر ُسولَهُ أُولَئِّ َ
الزَكاةَ َويُط ُ
اَّللَ َع ِّز ٌيز َحك ٌ
اإلنْسا َن لَِّفي ُخس ٍر  -إَِّّال الَّ ِّذين آمنُوا و َع ِّملُوا َّ ِّ ِّ
{وال َْع ْ ِّ
اص ْوا ِّاب ْحلَ ِّّق
الصاحلَات َوتَـ َو َ
َ َ َ
ْ
وجلَ :
ص ِّر  -إ َّن ِّْ َ
لص ِّْرب} [العصر]3 - 1 :
اص ْوا ِّاب َّ
َوتَـ َو َ
وقال النيب صلى هللا عليه وسلم« :الدين النصيحة قيل :ملَن اي رسول هللا؟ قال :هلل ،ولكتابه،

ثل املؤمنني يف توا ّدهم وترامحهم
ولرسوله ،وألئمة املسلمني َّ
وعامتهم» وقال عليه الصالة والسالمَ « :م َ
وتعاطفهم مثل اجلسد ،إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد ابلسهر واحلُ َّمى» واآلايت
واألحاديث يف هذا املعىن كثرية.

العلى أن يَ ُك َّ
ف البأس عن مجيع املسلمني ،وأن يُـ َوفِّّق مجيع
ونسأل هللا سبحانه أبمسائه احلُسىن وصفاته ُ

ُوالة أمور املسلمني إىل ما فيه صالح العباد والبالد وقمع الفساد واملفسدين ،وأن ينصر هبم دينه،
يُعلي هبم كلمته ،وأن يُصلِّح أحوال
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ويل ذلك والقادر عليه ،وصلى هللا وسلم على
املسلمني مجيعا يف كل مكان ،وأن ينصر هبم احلق ،إنه ُّ
نبينا حممد وآله وصحبه .رئيس اجمللس :عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز

وعضوية كل من :صاحل بن حممد اللحيدان  -عبد هللا بن سليمان بن منيع  -حممد بن صاحل

العثيمني  -عبد العزيز بن عبد هللا بن حممد آل الشيخ  -د  /عبد هللا بن حممد بن إبراهيم آل
الشيخ  -د  /عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي  -د  /عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان  -راشد بن
صاحل بن خنني  -عبد هللا بن عبد الرمحن الغداين  -عبد هللا بن عبد الرمحن البسام  -انصر بن

محد الراشد  -حممد بن سليمان البدر  -حممد بن زيد آل سليمان  -د  /صاحل بن عبد الرمحن
األطرم  -حممد بن إبراهيم بن جبري  -د  /صاحل بن فوزان الفوزان  -حسن بن جعفر العتمي -
حممد بن عبد هللا السبيل  -عبد الرمحن بن محزة املرزوقي  -د  /بكر بن عبد هللا أبو زيد (. )1
_________
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