بيان هيئة كبار العلماء  :يف ذم الغلو يف اتلكفيـر وما ينشأ عنه من أثر
خطري

القسم العليم بموقع اإلسالم سؤال وجواب

يالحظ يف هذه األيام ترسع بعض الشباب يف اتلكفري وانزالقهم يف هذا
املنعطف اخلطري وما يتبع ذلك من أمور ال حتمد عقباها تتعلق بادلماء
واألعراض فهل من نصيحة شيخنا الفاضل ؟
احلمد هلل

الشك أن الترسع يف اتلكفري  ،واالستهانة بادلماء واألعراض  ،من أخطر املزنلقات اليت قد يقع
فيها الشباب  ،بزتيني من الشيطان ومكره ؛ ألن هذه املسائل الكبرية ال ينبيغ أن يتلكم فيها إال
العلماء الراسخون  ،واخلائض فيها بغري علم  ،إنما خيوض يف الفتنة  ،ويرتكس يف الضاللة ،ألن
اخلطأ يف هذه املسائل ليس اكخلطأ يف غريها  ،فاخلطأ هنا يعين إخراج املسلم من دينه  ،وإهدار

دمه  ،واستباحة ماهل وعرضه ،وهلذا اكن الواجب ىلع لك مؤمن أن حيذر من هذا املسلك  ،وأن
حيرص ىلع طلب العلم  ،ولزوم العلماء  ،واتلفقه يف ادلين  ،قبل أن يتلكم يف هذه املسائل.
وقد صدر عن هيئة كبار العلماء نصيحة بليغة ،وبيان شاف يف هذا األمر ،هذا نصه:
"احلمد هلل  ،والصالة والسالم ىلع رسول اهلل  ،وىلع آهل وصحبه ومن اهتدى بهداه .
أما بعد :
فقد درس جملس (هيئة كبار العلماء) -يف دورته اتلاسعة واألربعني – املعنقدة بالطائف  ،ابتداء

من تاريخ ( )1419/4/2ما جيري يف كثري من ابلالد اإلسالمية – وغريها – من اتلكفري واتلفجري
 ،وما ينشأ عنه من سفك ادلماء  ،وختريب املنشآت

.
ونظرا إىل خطورة هذا األمر  ،وما يرتتب عليه من إزهاق أرواح بريئة  ،وإتالف أموال معصومة ،
ً

وإخافة للناس  ،وزعزعة ألمنهم واستقرارهم  :فقد رأى املجلس إصدار بيان يوضح فيه حكم

ذلك ؛ نصحا هلل وعباده  ،وإبراء لذلمة  ،وإزالة للبس يف املفاهيم – دلى من اشتبه عليه األمر يف
ذلك- .
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فنقول وباهلل اتلوفيق - :
أوال  :اتلكفري حكم رشيع  ،مرده إىل اهلل ورسوهل ؛ فكما أن اتلحليل واتلحريم واإلجياب  :إىل

اهلل ورسوهل  ،فكذلك اتلكفري  .وليس لك ما وصف بالكفر من قول أو فعل  ،يكون كفرا
أكرب خمرجا عن امللة  .وملا اكن مرد حكم اتلكفري إىل اهلل ورسوهل  ،لم جيز أن نكفر إال من دل
الكتاب والسنة ىلع كفره – داللة واضحة  ، -فال يكيف يف ذلك جمرد الشبهة والظن ؛ ملا يرتتب

ىلع ذلك من األحاكم اخلطرية  .وإذا اكنت احلدود تدرأ بالشبهات – مع أن مما يرتتب عليها أقل مما
يرتتب عل اتلكفري  ، -فاتلكفري أوىل أن يدرأ بالشبهات .

وذللك حذر انليب – صىل اهلل عليه وسلم – من احلكم باتلكفري ىلع شخص ليس بكافر  ،فقال

( أيما امرئ قال  :ألخيه يا اكفر فد باء بها أحدهما  ،إن اكن كما قال  ،وإال رجعت عليه ) متفق
عليه من حديث ابن عمر ريض اهلل عنهما .وقد يرد يف الكتاب والسنة ما يفهم منه أن هذا القول
 ،أو العمل  ،أو االعتقاد كفر  ،وال يكفر من اتصف به ؛ لوجود مانع يمنع من كفره  .وهذا

احلكم  ،كغريه من األحاكم اليت ال تتم إال بوجود أسبابها ورشوطها  ،وانتقاء موانعها  ،كما يف

اإلرث  ،فسببه القرابة – مثال – وقد ال يرث بها ؛ لوجود مانع اكختالف ادلين  ،وهكذا الكفر
يُكره عليه املؤمن  ،فال يكفر به  .وقد ينطق املسلم بكلمة الكفر ؛ لغلبة فرح  ،أو غضب ،
أو حنوهما  ،فال يكفر بها ؛ لعدم القصد  ،كما يف قصة اذلي قال  ( :امهلل أنت عبدي وأنا ربك

أخطأ من شدة الفرح ) رواه مسلم من حديث أنس بن مالك ريض اهلل عنه  .والترسع يف اتلكفري
يرتتب عليه أمور خطرية  ،من استحالل ادلم واملال  ،ومنع اتلوارث  ،وفسخ انلاكح  ،وغريها مما

يرتتب ىلع الردة  ،فكيف يسوغ للمؤمن أن يقدم عليه ألدىن شبهة ؟ !وإذا اكن هذا يف والة األمور:
اكن أشد ؛ ملا يرتتب عليه من اتلمرد عليهم  ،ومحل السالح عليهم  ،وإشاعة الفوىض  ،وسفك

ادلماء  ،وفساد العباد وابلالد ؛ وهلذا منع انليب  -صىل اهلل عليه وىلع آهل وصحبه وسلم – من
منابذتهم  ،فقال  ... ( :إال أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من اهلل برهان ) متفق عليه من
حديث عبادة ريض اهلل عنه .

فأفاد قوهل عليه الصالة والسالم " :إال أن تروا " أنه ال يكيف جمرد الظن واإلشاعة .-وأفاد قوهل عليه الصالة والسالم " :كفرا " أنه ال يكيف الفسوق – ولو كرب  ، -اكلظلم  ،ورشب

اخلمر  ،ولعب القمار  ،واالستئثار املحرم .
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وأفاد قوهل عليه الصالة والسالم " :بواحا " أنه ال يكيف الكفر اذلي ليس ببواح  ،أي :رصيحظاهر .
وأفاد قوهل عليه الصالة والسالم " :عندكم فيه من اهلل برهان " أنه ال بد من ديلل رصيح ،حبيث يكون صحيح اثلبوت  ،رصيح ادلاللة  ،فال يكيف ادليلل ضعيف السند  ،وال اغمض

ادلاللة .

-وأفاد قوهل عليه الصالة والسالم " :من اهلل “ :أنه ال عربة بقول أحد من العلماء مهما بلغت

مزنتله يف العلم واألمانة  ،إذا لم يكن لقوهل ديلل رصيح صحيح من كتاب اهلل  ،أو سنة رسوهل –
صىل اهلل عليه وسلم -.
وهذه القيود تدل ىلع خطورة األمر .
ومجلة القول  :أن الترسع يف اتلكفري هل خطره العظيم ؛ لقول اهلل – عزوجل  ( : -قل إنما حرم ريب

الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلثم وابليغ بغري احلق وأن ترشكوا باهلل مالم يزنل به سلطانا وأن
تقولوا ىلع اهلل ما ال تعلمون ) األعراف . 32 /
ثانيا  :ما جنم عن هذا االعتقاد اخلاطئ من استباحة ادلماء  ،وانتهاك األعراض  ،وسلب األموال

اخلاصة والعامة  ،وتفجري املساكن واملركبات  ،وختريب املنشآت  ،فهذه األعمال – وأمثاهلا –
حمرمة رشاع – بإمجاع املسلمني  -؛ ملا يف ذلك من هتك حلرمة األنفس املعصومة  ،وهتك حلرمات
األموال  ،وهتك حلرمات األمن واالستقرار  ،وحياة انلاس اآلمنني املطمئنني يف مساكنهم
ومعايشهم  ،وغدوهم ورواحهم  ،وفيه هتك للمصالح العامة اليت ال غىن للناس يف حياتهم عنها
.

قد حفظ اإلسالم للمسلمني أمواهلم  ،وأعراضهم  ،وأبدانهم  ،وحرم انتهاكها  ،وشدد يف ذلك ،

واكن من آخر ما بلغ به انليب – صىل اهلل عليه وسلم – أمته  ،فقال يف خطبة حجة الوادع  ( :إن

دماءكم  ،وأموالكم  ،وأعراضكم ؛ عليكم حرام  :كحرمة يومكم هذا  ،يف شهركم هذا ،
يف بدلكم هذا  ،ثم قال – صىل اهلل عليه وسلم  : -أال هل بلغت ؟ امهلل فاشهد ) متفق عليه من
حديث أيب بكرة ريض اهلل عنه .

وقال – صىل اهلل عليه وسلم  ( : -لك املسلم ىلع املسلم حرام دمه  ،وماهل  ،وعرضه ) رواه مسلم

من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه .
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وقال – عليه الصالة والسالم  ( : -اتقوا الظلم  ،فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ) رواه مسلم من
حديث جابر ريض اهلل عنه
.
وقد توعد اهلل – سبحانه – من قتل نفسا معصومة بأشد الوعيد  ،فقال – سبحانه – يف حق املؤمن

 ( :ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جنهم خادلا فيها وغضب اهلل عليه ولعنه وأعد هل عذابا
عظيما ) النساء . 93 /
وقال سبحانه يف حق الاكفر  -اذلي هل ذمة  -إذا قتل اخلطأ  ( :وإن اكن من قوم بينكم وبينهم

ميثاق فدية مسلمة إىل أهله وحترير رقبة مؤمنة ) النساء .92 /

فإذا اكن الاكفر اذلي هل أمان إذا قتل خطأ فيه دية والكفارة  ،فكيف إذا قتل عمدا ؟! فإن اجلريمة

تكون أعظم  ،و اإلثم يكون أكرب

.
وقد صح عن رسول اهلل – صىل اهلل عليه وسلم – أنه قال  ( :من قتل معاهدا  ،لم يرح راحئة اجلنة
ً

) متفق عليه من حديث عبد اهلل بن عمرو ريض اهلل عنهما .
ثاثلا  :إن املجلس إذ يبني حكم اتلكفري انلاس – بغري برهان من كتاب اهلل وسنة رسوهل – صىل

اهلل عليه وسلم –  ،وخطورة إطالق ذلك ؛ ملا يرتتب عليه من رشور وآثام  ، -فإنه يعلن للعالم :
أن اإلسالم برئ من هذا املعتقد اخلاطئ  ،وأن ما جيري يف بعض ابلدلان من سفك لدلماء الربيئة
 ،وتفجري للمساكن واملركبات  ،واملرافق العامة واخلاصة وختريب للمنشآت  :هو عمل إجرايم ،

واإلسال م منه برئ  ،وهكذا لك مسلم يؤمن باهلل وايلوم اآلخر برئ منه  ،وإنما هو ترصف من
صاحب فكر منحرف  ،وعقيدة ضالة  ،فهو حيمل إثمه وجرمه  ،فال حيتسب عمله يلع اإلسالم ،
وال يلع املسلمني املهتدين بهدي اإلسالم  ،املعتصمني بالكتاب والسنة  ،املستمسكني حببل اهلل

املتني  ،وإنما هو حمض إفساد وإجرام تأباه الرشيعة والفطرة ؛ وهلذا جاءت نصوص الرشيعة
بتحريمه ؛ حمذرة من مصاحبة أهله :
قال تعاىل  ( :ومن انلاس من يعجبك قوهل يف احلياة ادلنيا ويشهد اهلل ىلع ما يف قلبه وهو أدل اخلصام
* وإذا توىل سىع يف األرض يلفسد فيها ويهلك احلرث والنسل واهلل ال حيب الفساد * وإذا قيل هل
اتق اهلل أخذته العزة باإلثم فحسبه جهنم وبلئس املهاد ) ابلقرة . 204 /

والواجب ىلع مجيع املسلمني – يف لك ماكن – اتلوايص باحلق  ،واتلناصح  ،واتلعاون ىلع الرب
واتلقوى  ،واألمر باملعروف  ،وانليه عن املنكر باحلكمة واملوعظة احلسنة  ،واجلدال باليت يه
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أحسن ؛ كما قال اهلل – سبحانه وتعاىل ( : -وتعاونوا ىلع الرب واتلقوى وال تعاونوا ىلع اإلثم
والعدوان واتقوا اهلل إن اهلل شديد العقاب ) ابلقرة . 2 /
وقال – سبحانه ( : -واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أويلاء بعض يأمرون باملعروف وينهون عن
املنكر ويقيمون الصالة ويؤتون الزاكة ويطيعون اهلل ورسوهل أوئلك سريمحهم اهلل إن اهلل عزيز
حكيم ) اتلوبة .71 /

وقال انليب – صىل اهلل عليه وسلم  ( : -ادلين انلصيحة [ ثالثا ]  ،قيل  :ملن يا رسول اهلل ؟ قال :

هلل  ،ولكتابه  ،ولرسوهل  ،وألئمة املسلمني واعمتهم ) رواه مسلم من حديث تميم ادلاري ريض اهلل
عنه .
وقال – عليه الصالة والسالم  ( : -مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد ؛ اذا
اشتىك منه عضو تداىع هل سائر اجلسد بالسهر واحلىم ) متفق عليه من حديث انلعمان بن بشري
ريض اهلل عنهما واآليات واألحاديث – يف هذا املعىن – كثرية.

نسأل اهلل سبحانه ـ بأسمائه احلسىن وصفاته العىل ـ أن يكف ابلأس عن مجيع املسلمني  ،وأن
يوفق مجيع والة أمور املسلمني إىل ما فيه صالح العباد وابلالد  ،وقمع الفساد واملفسدين  ،وأن

ينرص بهم دينه  ،ويعىل بهم لكمته  ،وأن يصلح أحوال املسلمني – مجيعا – يف لك ماكن  ،وأن ينرص
بهم احلق إنه ويل ذلك  ،والقادر عليه . .
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