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 ٢

  

  :املقدمة

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحابته ومن سلك طريقهم وأتبع 
  -:بعد أما، سنتهم إىل يوم الدين

  هادئةميكن لإلنسان أن يعيش حياة إذا ال، شك فيه أن األمن هو الركيزة األساسية يف احلياة فمما ال
على أهل  امنت اهللاف، هتم اإلسالم ذه الركيزة العظيمةاولذا فقد ، وهو يعاين من شبح اخلوف والفزع مستقرة

 2 1 0 / . - , + *پ O: مكة ذه النعمة فقال سبحانه وتعاىل
3 4N]م بتحقق هذه النعمة هلم بعد أن كانوا قبل  ووعد اهللا ا]٤-٣:قريشملؤمنني الصادقني يف إميا

 A B C D @ ? <ڤ ڤ O:  فقال سبحانه وتعاىلذلك يف خوف وفزع
E F G H I چ چ چ چ N O P Q R S T VU 

W X Yژ  ژN]٥٥:النور[.  
والذي يتعلق بفكر األمن الفكري ، وإن من أهم أنواع األمن والذي له ارتباط وثيق ببقية أنواع األمن

  .يدور يف نفسه وينعكس على سلوكه وتصرفاته اإلنسان وقناعته وما
وقد أدرك والة األمر يف هذا البلد املبارك أمهية األمن الفكري فقاموا جبهود مشكور يف محاية هذا النوع 

والذي تبىن إقامة هذا ، لى ذلكمن أعظم الشواهد ع ولعل إقامة كرسي األمري نايف لألمن الفكري، من األمن
  .رغبة يف تعزيز األمن الفكري يف هذا البلد املبارك، املؤمتر الوطين الفكري
والذي يعد باكورة أنشطة كرسي األمري  هذا املؤمتر حتقيق أهدافخواين وزمالئي يف إ شاركفيسرين أن أ

  .ن كان قد سبق ذلك بعض األنشطة التعريفيةإنايف لألمن الفكري و
 األمن ت املختلفة يف معاجلة مشكال املبذولةا كان من أهم أهداف إقامة هذا املؤمتر رصد اجلهودومل
وكان لعلمائنا األفاضل دور بارز يف عالج هذه املشكلة منذ بداية ظهورها والوقوف مع والة األمر ، الفكري

الدور املهم وقد جعلت ذلك أحببت أن تكون مشاركيت يف إبراز ذلك ، يف تعزيز األمن الفكري يف بالدنا
  ."دور هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية يف تعزيز األمن الفكري"بعنوان 

املعاجلات واحللول ملشكالت األمن : احملور الثالثداخل يف أحد حماور هذا املؤمتر وهو وهذا املوضوع 
  .كالت جتاه تلك املشفيما يتعلق بدور العلماء )رصد وتقومي(الفكري 
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 ٣

  :أهداف البحث
 .بيان وسطية اإلسالم ونبذه للغلو والتطرف يف الدين -١

 .إبراز مكانة العلماء ودورهم يف معاجلة قضايا األمة اإلسالمية -٢

 .يف تعزيز األمن الفكري  العلماء وقرارامإيضاح أثر بيانات -٣

 .الرد على من تنقص العلماء وامهم بالتقصري واحملاباة -٤
  :ثحدود البح

يف مثل هذا البحث  ميكن اإلحاطة به علوم أن تتبع جهود العلماء جتاه مشكالت األمن الفكري المن امل
  : شامل ألمرين مهمنيوذلك أن دور العلماء جتاه تلك املشكالت

 ويدخل يف ذلك مجلة من التيارات املنحرفة كالعلمانية واحلداثة، االحنراف الفكري التغرييب -١
  .)١(وحنومها

 كفكر التكفري وما ل يف ذلك مجلة من األفكار املنحرفةويدخ،  الفكري بالغلو يف الديناالحنراف -٢
  .ينتج عن ذلك من قتل وختريب

 من  ذلكنتج عن وما،  الغلو يف الدينمبشكلةيتعلق  وهو ما، وستكون حدود هذا البحث يف األمر الثاين
  . كالتكفري والتخريب وحنومها فكريةحنرافاتا

 من  ذلك على جهود هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعوديةفقد قصرت: كانيةوأما احلدود امل
وإن كان هناك جهود ، )٢( خشية من اتساع نطاق البحثيصدر عن جملس اهليئة من بيانات وقرارات خالل ما
 ة السعودية العربيداخل اململكةوغريهم أعضاء اهليئة  األفاضل من علمائنا لعدد من  يف هذا األمرملموسة

  .وخارجها
وذلك أن تلك الفترة ) هـ١٤٢٩-١٤٠٩(فقد جعلت ذلك يف العقدين املاضيني : وأما احلدود الزمانية

السعودية اليت  يما يف اململكة العربيةالس، آثاره على أرض الواقعهي بداية انتشار هذا الفكر املنحرف وظهور 
  .تتبع هلا تلك اهليئة العلمية

                                         
" جهود علماء الدعوة السلفية يف مواجهة التيارات الفكرية"قدمت خطة حبث لقسم الثقافة جبامعة امللك سعود بعنوان ) ١(

 .د، ومتت موافقة جملس القسم على اخلطة، وهي اآلن يف طور اإلعدا)مرحلة الدكتوراه(فتحية القحطاين : للطالبة
كانت مهيت يف بداية هذا البحث إىل تتبع جهود بعض أفراد اهليئة وكتبت يف ذلك بعض املباحث، مث ظهر يل أن ذلك ) ٢(

  .سيطول جدا مما ال يتسع له مثل هذا البحث، وإمنا حيتاج إىل رسالة مفردة يف ذلك
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 ٤

  
 :خطة البحث

  : البحث من مقدمة ومتهيد ومبحثني هذا خطةتكونت
  .وفيها بيان األهداف واحلدود: دمةاملق -
  :يلي وفيه ما: هيدمالت -

  .ومصطلحات فكرية أخرى، التعريف باألمن الفكري: أوالً
  . العربية السعوديةريف يئة كبار العلماء باململكةالتع: ثانياً
  . وأمهيتها باململكةءالتعريف ببيانات هيئة كبار العلما: ثالثاً
  :وفيه ثالثة مطالب، األمن الفكري دور هيئة كبار العلماء يف ترسيخ: بحث األولامل

  .ةالصحيح وعقيدتهالتأكيد على منهج اإلسالم : ألولاملطلب ا
  .للضروريات اخلمس التأكيد على حفظ اإلسالم: لثايناملطلب ا

  .اهدين واملستأمننيعالتأكيد على حكم اإلسالم يف امل: املطلب الثالث
  :وفيه ثالثة مطالب، الفكريعالج مشكالت األمن دورهم يف : املبحث الثاين

  .دورهم يف عالج مشكلة الفكر التكفريي: ملطلب األولا
  .دورهم يف عالج مشكلة األعمال التخريبية: املطلب الثاين

  .مللنيل من اإلسال استغالل األحداث دورهم يف عالج مشكلة: املطلب الثالث
  .أهم النتائجوفيها : اخلامتة

  .التوصيات
  .املالحق
  .املراجع

  .الفهارس
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 ٥

  التمهيد

  .التعريف باألمن الفكري: أوالً

  :مصطلح األمن الفكري -أ
  :مصطلح األمن الفكري مصطلح واحد مركب من كلمتني مها

  .)١()األمن نقيض اخلوف(: قال ابن سيده، ويطلق يف اللغة يف مقابل اخلوف: األمن -١
أصل األمن (: قال الراغب األصفهاين، فال خيتلف كثريا عن اإلطالق اللغوي: وأما إطالقه يف االصطالح

  .)٢()طمأنينة النفس وزوال اخلوف
  .)٣()األمن عدم توقع مكروه يف الزمان اآليت(: وقال اجلرجاين

  .)٤(السالمة والطمأنينة يف كل جمال من جماالت احلياة: فاألمن هو
قال ابن ، التأمل وإعمال اخلاطر يف الشيء: والفكر وهو يف اللغة، نسبة إىل الفكرة: الفكري -٢
  .)٥()التأمل واالسم الفكر والفكرة: التفكر(: منظور

قال بعض (: قال الراغب األصفهاين، )٦(حصول صورة الشيء يف الذهن: والفكرة والفكر يف االصطالح
وهو فرك األمور وحبثها طلبا للوصول إىل ،  الفرك يف املعاينالفكر مقلوب عن الفرك لكن يستعمل: األدباء

  .)٧()حقيقتها
 وبقي أن نعرف معىن، وقد اتضح معىن كل واحدة منهما، فاألمن الفكري مشتق من هاتني الكلمتني

ولذلك مل يوجد يف كتب املعاجم والتعريفات اليت ، وهو مصطلح معاصر، األمن الفكري كمصطلح مركب
                                         

  .هـ١٤١٤الثالثة، . ، دار الفكر، ط)١٣/٢٣(مجال الدين بن منظور، لسان العرب ) ١(
 .هـ١٤١٨صفوان داوودي، دمشق، دار القلم، : ، حتقيق٩٠الراغب األصفهاين، مفردات ألفاظ القرآن ص) ٢(
 .هـ١٣٧٠، مكتبة لبنان، بدون، ٥٥علي اجلرجاين التعريفات ص) ٣(
 .هـ١٤١٩الثانية، . ، مطابع العصر، ط١٩رضوان الطالع، حنو أمن فكري إسالمي ص: انظر) ٤(
هـ، وانظر ١٤٠٤الثانية، . ، حتقيق أمحد عبد الغفور، بريوت، دار للماليني، ط)٢/٧٨٣(هري، الصحاح إمساعيل اجلو) ٥(

 .مرجع سابق) ٥/٦٥(لسان العرب 
  .م١٩٨٢، بريوت، دار الكتاب اللبناين، )٢/١٥٧(مجيل صليبيا، املعجم الفلسفي : انظر) ٦(
 .٦٤٣الراغب األصفهاين، مفردات ألفاظ القرآن ص) ٧(
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 ٦

  .ور املاضيةدونت يف العص
مجلة مايتعلق (: فعرفه بعضهم بقوله، وقد اختلفت عبارات الباحثني املعاصرين يف تعريفه وبيان مفهومه

يتغذى ا اإلنسان من اتمع الذي ينشأ  يم واملبادىء األخالقية اليتمبخزون الذاكرة اإلنسانية من الثقافات والق
  .)١()فيه

  .)٢()من كل فكر شائب ومعتقد خاطىءوعقول اتمع تأمني خلو أفكار (وعرفه آخر بقوله 
وإن كان قد عرف أيضا جبملة من ، أرى أنه هو األقرب يف بيان مفهوم األمن الفكري وهذا التعريف

  .)٣(التعريفات إال أا يف مجلتها تدور حول هذا املفهوم
  : ضوابط األمن الفكري-ب

، الضوابط وقد ذكر بعض الباحثني مجلة من، لق منهاوينط، البد لألمن الفكري من ضوابط يرتكز عليها
  :وميكن تلخيص ذلك فيما يلي

  .وعقيدته الصحيحة، أن يكون منبثقا من دين اإلسالم -١
  .أن يتمشى مع املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية -٢
  .حتقيقه للوسطية واالعتدال على فهم سلف األمة -٣
  .أصالتها وقيمهاأن حيافظ على ثقافة األمة ومكونات  -٤
  .)٤(السمو بالفرد واتمع إىل أعلى درجات الطهر والعفة -٥

  :عوامل تعزيز األمن الفكري -جـ
  .تعميم تطبيق الشريعة اإلسالمية -١
  .حتصني اتمع ضد التغريب واالحنراف الفكري -٢
  .ربط شباب األمة بعلمائها املعتربين -٣
  .الشرعيةفتح باب احلوار املنضبط بالضوابط  -٤
  .ى أيدي العابثني بثوابت الشريعةاألخذ عل -٥
  .)١(حترير املصطلحات الشرعية وتنقيتها من املعاين الدخيلة -٦

                                         
 .٥٦بداهللا التركي، األمن الفكري وعناية اململكة العربية السعودية به، صـاع) ١(
 .هـ١٤٢٣، بدون، ط األوىل، ٣١٦حيدر احليدر، األمن الفكري يف مواجهة املؤثرات الفكرية صـ ) ٢(
نية، األمن ، جامعة نايف للعلوم األم١٦عبدالرمحن السديس، الشريعة اإلسالمية وأثرها يف تعزيز األمن الفكري صـ) ٣(

  .هـ١٤٢٦الفكري، الرياض، مركز الدراسات والبحوث، 
، ٢١، وسعد العبيسي، تقومي جهود وزارة الشؤون اإلسالمية يف تعزيز األمن الفكري صـ ١٨انظر املرجع السابق صـ) ٤(

 .هـ١٤٢٩، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة نايف للعلوم األمنية، ٢٢
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 ٧

  :تعريف الغلو -
أي جاوز ، غال يف األمر يغلو غلوا(: قال اجلوهري، يطلق الغلو يف اللغة على جماوزة احلد: الغلو يف اللغة

  .)٢()فيه احلد
جماوزة : الغلو(: قال الشيخ سليمان بن عبداهللا، يف الشرع فيقوم على معناه اللغويوأما تعريف الغلو 

  .)٣()وضابطه تعدي ما أمر اهللا به...احلد بأن يزاد يف الشيء
  .)٤()اإلفراط يف جماوزة املقدار املعترب شرعا يف أمر من أمور الدين(فالغلو يف الشرع يطلق على 

  :ماء باململكة العربية السعوديةلالتعريف يئة كبار الع -:ثانيا
هي هيئة شرعية متخصصة يف البحوث العلمية واإلفتاء :  العربية السعوديةهيئة كبار العلماء باململكة

ويشمل يف ، جملس هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية املمثل ألعلى مؤسسة شرعية علمية فيهاو
قيادة املؤسسات الشرعية املختلفة من إفتاء وقضاء ودعوة وغريها ونظرة عضويته عدداً من العلماء املتولني ل

العامل اإلسالمي هلذا الس نظرة تقدير وإجالل ملا حيوي يف عضويته على علماء راسخني يف العلم عارفني 
  .بنصوص الشرع ومقاصده العليا
  :نشأة هيئة كبار العلماء
 يف اململكة العربية هـ بإنشاء هيئة كبار العلماء٨/٧/١٣٩١ وتاريخ ١/١٣٧صدر األمر امللكي رقم 

يف الشرعية اإلسالمية من ويتضمن املرسوم تكوين اهليئة من عدد من كبار العلماء املختصني ، السعودية
حلاق أعضاء باهليئة من غري وجيوز عند االقتضاء وبأمر ملكي إ، وجيري اختيارهم بأمر ملكي، السعوديني

  .)٥( فيهم صفات العلماء من السلفيني ممن تتوفرنيديالسعو
تتوىل اهليئة ابداء الرأي فيما حيال إليها من ويل األمر من أجل حبثه وتكوين الرأي (قد جاء يف األمر و

                                          = 
، جملة البحوث اإلسالمية، ١٢٣، ١٢١خ مفيت اململكة، اإلرهاب أسبابه ووسائل عالجه صـ عبدالعزيز آل الشي: انظر) ١(

، ٢١، ٢٠و عبدالرمحن السديس، الشريعة وأثرها يف تعزيز األمن صـ. ، رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء٧٠: العدد
 .مرجع سابق

  .، مرجع سابق)٦/٢٤٤٨(اجلوهري، الصحاح، ) ٢(
هـ ١٤٠٥، املكتب اإلسالمي، ط السادسة، ٣٠٥بداهللا، تيسري العزيز احلميد شرح كتاب التوحيد صـسليمان بن ع) ٣(

ناصر العقل، توزيع األمري سلطان، ط .د: حتقيق) ١/٢٨٩(وانظر شيخ اإلسالم ابن تيمية، اقتضاء الصراط املستقيم 
 .هـ١٤٠٤األوىل، 

عبد الرمحن اللوحيق، الغلو يف الدين يف حياة املسلمني : وانظر. ١٤١٧، دار الوطن، ط األوىل، ٢٢علي الشبل، الغلوصـ) ٤(
 .هـ١٤١٢، مؤسسة الرسالة، ط األوىل ٨١املعاصرة، صـ

، وامحد الدويش، فتاوى اللجنة الدائمة هـ١٤١٣، دار أويل النهى، ١٦صـ) ١(انظر جملة البحوث اإلسالمية، عدد ) ٥(
  .١٤١٩الثالثة .دار العاصمة.، ط)١/٢٧(
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 ٨

كما تقوم بالتوصية يف القضايا الدينية املتعلقة بتقرير أحكام عامة ليسترشد ا ، املستند إىل األدلة الشرعية فيه
  .)١()عدادهاإناء على حبوث جيري يئتها وويل األمر وذلك ب

تتفرع عن اهليئة جلنة دائمة متفرغة خيتار أعضاؤها من بني أعضاء اهليئة (وجاء يف املادة الرابعة منه مانصه 
: وتسمى ...وإصدار الفتاوى،  البحوث ويئتها للمناقشة من قبل اهليئةوتكون مهمتها إعداد، بأمر ملكي

  .)٢()وث والفتوىاللجنة الدائمة للبح
عدد من أفاضل مث انضم إليهم بعد ذلك ، وقد شكلت هذه اهليئة بعد صدور األمر من خنبة من العلماء

  :هذه اهليئة ثلة من كبار العلماء وذلك كما يلي وقد تواىل على رئاسة، العلماء
  .معايل الشيخ إبراهيم بن حممد بن إبراهيم آل الشيخ -١
  . بن عبداهللا بن بازمساحة الشيخ عبدالعزيز -٢
  .)٣(مساحة الشيخ عبدالعزيز بن عبداهللا بن حممد آل الشيخ -٣

يعني بقرار من جملس الوزراء يف املرتبة اخلامسة عشرة أمني عام للهيئة (كما نص املرسوم امللكي على أن 
  .)٤()إلفتاء واويكون الصلة بينها وبني رئاسة البحوث العلمية، يتوىل اإلشراف على جهاز األمانة العامة

نشاء جملة دورية تنشر لمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد إتتوىل رئاسة البحوث الع(وجاء يف القرار 
وكذلك البحوث العلمية اليت ترد من بعض الباحثني بعد موافقة ، البحوث العلمية اليت توافق اهليئة على نشرها

  .)٥()األمني العام للهيئة على نشرها
  : ببيانات هيئة كبار العلماءالتعريف: ثالثا
  :تعريف البيان يف اللغة واالصطالح -أ

أي اتضح فهو : بان الشيء بيانا: يقال، يطلق على مابني به الشيء من الداللة وغريها: البيان يف اللغة
وهي : لبينةومنه ا، بان الشيء واستبان وتبني وأبان وبني مبعىن واحد: قالي،  واإلفصاحاإليضاح: والتبيني، بني

  .)٦(الداللة الواضحة

                                         
  .١٦صـ ) ١(لة البحوث اإلسالمية، عدد جم) ١(
  ).١/٢٧(فتاوى اللجنة الدائمة  )٢(
  ).١/٢٧(انظر أمحد الدويش فتاوى اللجنة الدائمة ) ٣(
 .١٦صـ ) ١(جملة البحوث، عدد) ٤(
 .١٧صـ) ١(املرجع السابق، عدد) ٥(
  .، مرجع سابق)١٣/٦٧(عرب ، مرجع سابق، وابن منظور، لسان ال١٥٧انظر الراغب األصفهاين، املفردات صـ) ٦(
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 ٩

  :ومنه قوله تعاىل، )١(فهو الكشف عن الشيء املقصود إظهاره: يف االصطالحوأما البيان 
Ot u vN]١٣٨آية ، آل عمران[.  

  :البيان يكون على ضربني: قال بعضهم(: قال الراغب األصفهاين
  .الصنعةوهو األشياء اليت تدل على حال من األحوال من آثار ، أحدمها بالتسخري
  .)٢()أو إشارة، أو كتابة،  يكون نطقا أنوذلك أما، والثاين باالختيار

يصدر عن جملس  ما: فرياد بذلك، وهو املقصود يف هذا البحث، وأما التعريف ببيانات هيئة كبار العلماء
، إلسالميةيف واقع األمة ا،  من قضية من القضايا املهمةسالم اإل إلظهار موقف موجزاهليئة من إيضاح وكشف

  .واليت يلتبس أمرها على بعض املسلمني
  :يلي  هيئة كبار العلماء كماأحباثالبيانات وهذه والفرق بني 

فإا األحباث  خبالف، املتعلقة بواقع األمة اإلسالمية، املهمةواألحداث بعض القضايا  تتناول البيانات -١
  .بعض النوازل واملسائل الفقهيةيف الغالب تتناول 

 عن ة تستوىف فيها األدلة والنقولتكون مطولإا فاألحباث خبالف ، لب على البيانات االختصار يغ-٢
  .أهل العلم
 إذ هي املعنية، خبالف األحباث فإا تصدر عن اللجنة الدائمة، تصدر البيانات عن جملس اهليئة -٣

  .)٣(راه يف ذلكويصدر عن جملس اهليئة قرار حول ماي،  لعرضها على السبإعداد األحباث
  :يف حياة املسلمنيأمهية بيانات اهليئة وآثارها 

  :مبا يلي تتضح أمهية بيانات اهليئة
  .كوا تصدر عن جملس علمي يضم يف عضويته خنبة من العلماء الراسخني يف العلم -١
  .حمل تقدير املسلمنيالذين هم ، ومهبط الوحي، كوا تصدر عن علماء بالد احلرمني -٢
٣- االستدالل من الكتاب والسنةا تنطلق يف كو.  
  .كوا تعاجل قضايا مهمة يف حياة األمة اإلسالمية -٤

حيث وضحت ، فقد كان هلا آثار كبرية يف واقع املسلمني، وملا كانت هذه البيانات ذه األمهية العظيمة
                                         

  .، مرجع سابق١٥٧انظر الراغب، املفردات صـ ) ١(
  .١٥٨، ١٥٧ صـالراغب األصفهاين، املفردات) ٢(
أحباث هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية، طبع ونشر : طبع عدد من هذه األحباث يف سبعة أجزاء، حتت عنوان) ٣(

  .لعلمية واإلفتاءالرئاسة العامة إلدارات البحوث ا
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 ١٠

 ا تتحقق مصاحلهم يف معاشهم اليت، ومقاصده اجلليلة، معامله الراسخةوأبرزت هلم ، للمسلمني دينهم الصحيح
 مشكلة االحنراف السيما،  اإلسالمية األمةيف واقع من املشكالت اخلطرية اًكما عاجلت كثري، ومعادهم
  .لك مما سيتضح يف ثنايا هذا البحثمن الغلو والتكفري وحنو ذ، الفكري

لتفعيل هذه البيانات وأقترح  ، حىت تكون أكثر أثرا يف واقع األمةوالبد من تفعيل هذه البيانات املهمة
  :مايليأكثر مما هي عليه 

  .هذه البيانات يف وسائل اإلعالم املختلفةنشر  -١
  .قراءة هذه البيانات يف املساجد -٢
  . الشبكة العنكبوتية العلمية علىواقعاملنشر هذه البيانات يف  -٣

وسيكون ، الوقائي والعالجي ، بقسميها الفكريوقد اشتملت هذه البيانات على وسائل تعزيز األمن
  :مبحثنييف  ـ كما تقدم ـ حيث جعلت هذا البحث، ذلك هو جمال هذا البحث

وحتته عدة ، وذلك بترسيخ ركائز األمن الفكري، جملس اهليئة الوقائييكشف عن دور  :أحدمها
  .مطالب

وحتته أيضا ، ريوذلك بعالج عدد من مشكالت األمن الفك، يربز دور جملس اهليئة العالجي :والثاين
  .عدة مطالب 
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 ١١

وفيه ثالثة  مطالب  دور هيئة كبار العلماء يف ترسيخ األمن الفكري ،                    :    املبحث األول 
:  

               التأكيد على منهج اإلسالم وعقيدته الصحيحة :املطلب األول         

  ت اخلمسالتأكيد على حفظ اإلسالم للضروريا: املطلب الثاين
  التأكيد على حكم اإلسالم يف املعاهدين واملستأمنني: املطلب الثالث
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 ١٢

  :الصحيح التأكيد على التمسك مبنهج اإلسالم: املطلب األول

اإلسالم هو الدين الذي ارتضاه اهللا تعاىل للعاملني وهو العليم سبحانه وتعاىل مبا يصلح حال عباده يف 
وهو الدين املهيمن على مجيع األديان فال يقبل اهللا من أحد سواه بعد بعثة ، رةالدنيا ويكفل هلم السعادة يف اآلخ

 چ O? @ A B C D E F G H I: كما قال تعاىل، حممد 
  .]٨٥:آل عمران[Nچ

فدين اإلسالم هو دين عقيدة وشريعة وهو منهج وسطية واعتدال بعيدا عن اإلفراط والتفريط اللذين مها 
ألن كال منهما جنوح على الصراط السوي يف االعتقاد ، كري للفرد واتمعمكمن اخلطر واالحنراف الف

  .)١(وخروج عن تعاليم اإلسالم ومقاصده العظمى، والتفكري والتعامل
وقد أدرك جملس هيئة كبار العلماء أثر التمسك مبنهج اإلسالم الصحيح يف ترسيخ األمن بأنواعه 

تأكيد يف بيانات جملس اهليئة على التمسك ذا املنهج الرباين يف فجاء ال، والسيما األمن الفكري، املتعددة
  :وذلك كما يلي، عقائده وأحكامه

  :الدعوة إىل التمسك بالعقيدة الصحيحة -أ

للفطر السليمة اليت تعِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِرف  املوافقة، اخلالية من اخلرافات، جاء اإلسالم بالعقيدة الصحيحة الساملة من التعارض
بعيدا عن االحنراف الفكري  جاءت هذه العقيدة لتحقق له األمن والطمأنينة، وتربطه خبالقه مباشرة، العبد بربه

 ¼ « O¹ º: كما قال تعاىل، والضالل الفلسفي، والوحشة الكالمية، والتخبط العقدي
½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë 
ÌN]١٢٤-١٢٣:طه[.  

ال يزيلها إال . وفيه وحشة .ال يلمه إال اإلقبال على اهللا، لقلب شعثيف ا(ـ  رمحه اهللاـ  قال ابن القيم
  .)٢()... وصدق معاملته.ال يذهبه إال السرور مبعرفته:  وفيه حزن.األنس به يف خلوته

وتذهب ، تولد لدى املسلم راحة نفسية وفكرية وتسد اخلواء الروحي، فالعقيدة اإلسالمية الصحيحة
بعيدا عن األهواء ، فيظل ثابتا يف كل فتنة، والطمأنينة النفسية، بها األمن الفكريوجتلب لصاح، القلق النفسي

                                         
هـ، ١٤١٨، دار املؤيد، ط األوىل، ٣٦١حممد آل علي، أصالة اإلسالم يف مواجهة التحدي الفكري صـ: انظر) ١(

  . مرجع سابق٣٠وعبدالرمحن السديس، الشريعة اإلسالمية ودورها يف تعزيز األمن صـ 
، دار الكتب العلمية، ط األوىل، )٣/١٧٢(عني، ابن قيم اجلوزية، مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نست) ٢(

  .هـ١٤٠٣
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 ١٣

وما ذلك إال نتيجة ، اليت تفسد الدين وحتطم األخالق والسلوك، والدعوات اهلدامة، واألفكار املنحرفة، املتشعبة
ى تلك العقيدة الثابتة الراسخة بل لرسوخ العقيدة اإلسالمية يف قلبه وثبوا فال تستطيع أعاصري الفنت التأثري عل

  .)١(تتحطم أمامها معاول اهلدم والفساد
وقد نص جملس هيئة كبار العلماء على أمهية العقيدة الصحيحة ودورها يف ترسيخ األمن الفكري لدى 

  :فمما ورد يف ذلك قوله، يف عدد من بياناته، املسلم
 الصراط املستقيم املبىن على الكتاب والسنة وفق والواجب التمسك ذا الدين القومي والسري فيه على(

  .)٢()بإحسان اهللا عنهم ومن تبعهم رضي فهم الصحابة
فهذا النص من جملس اهليئة يدعو إىل التمسك بالعقيدة السليمة املبنية على كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله 

ر العظيم الذي يظهر على من متسكوالشك أن جملس اهليئة قد أدرك األث،  على فهم سلف األمة رمحهم اهللا 
  .ذا املنهج القومي حيث يسلم بأذن اهللا من أي احنراف فكري أو تذبذب عقدي

بعيدا عن التيارات ، كما نص جملس اهليئة على العناية بتربية شباب األمة على العقيدة الصحيحة
  :فكان مما قال يف أحد بياناته، واألفكار الوافدة، املنحرفة
ووجوب تربية النشء والشباب على هذا املنهاج القومي والصراط ... التمسك ذا الدينوالواجب (

وحىت ينفع   دعاة الضاللة والفتنة والفرقةتأثرياملستقيم حىت يسلموا بتوفيق من اهللا من التيارات الفاسدة ومن 
  .)٣() خري وصالح وهدىوأهل لألنبياء ويكونوا محلة علم وورثة اإلسالممة أاهللا م 

، ففي هذا النص يؤكد جملس اهليئة على وجوب تنشئة شباب األمة على العقيدة اإلسالمية الراسخة
قدي وحصنا حصينا من التأثر بأي احنراف ع، يف ترسيخ األمن الفكري لتكون تلك العقيدة أساسا متينا هلم

  .يروج له دعاة الضالل والفتنة
لصحيحة فقد حذر من كل مايضاد ذلك من االحنرافات وجملس اهليئة كما أشار إىل أمهية العقيدة ا

  :فكان مما قال يف بعض بياناتهسدة االفكرية والعقائد الف
والفساد  وتحذر من نزعات السوء ومسالك اجلنوح الفكري، وإن اهليئة إذ تقرر حترمي هذا اإلجرام(
  .)٤() العنان؛ ذهبت به مذاهب الردىوإن النفس األمارة بالسوء إذا أرخى هلا املرء والتوجه املردي، العقدي

                                         
عثمان .ود. هـ١٤١١، جدة، دار العمري، ط الثانية، ٩٠-٨٩انظر زيد املدخلي، احلياة يف ظل العقيدة اإلسالمية صـ ) ١(

  .هـ١٤٢١، دار االندلس، ط األوىل، ١١٥ضمريية، أثر العقيدة اإلسالمية يف اختفاء اجلرمية صـ 
  .)٦( بيان رقم ٥٥ق صـاملالح) ٢(
  .)٦( بيان رقم ٥٥املالحق صـ )٣(
 ).٢( بيان رقم ٤٦املالحق صـ) ٤(
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 ١٤

  :بيان براءة اإلسالم من هذه األفكار واألعمال املنحرفة -ب
وأنه ال جيوز أن تنسب تلك األفكار ، تكرر تنبيه جملس اهليئة على أن اإلسالم ال يقر مثل هذه األعمال

  :من التكفري قولهفكان مما ورد يف بيان التحذير ، بريء منها واألعمال إىل دين اإلسالم بل هو
يعلن للعامل أن اإلسالم بريء من هذا املعتقد  فإنه ...إن الس إذ يبني حكم تكفري الناس بغري برهان(

هو عمل إجرامي واإلسالم بريء منه وهكذا كل ... من سفك للدماء اخلاطئ وأن ما جيري يف بعض البلدان
ف من صاحب فكر منحرف وعقيدة ضالة فهو حيمل واليوم اآلخر بريء منه وإمنا هو تصر مسلم يؤمن باهللا

املعتصمني بالكتاب  إمثه وجرمه فال حيتسب عمله على اإلسالم وال على املسلمني املهتدين دي اإلسالم
  .)١()والسنة

يدل على ، فهذا النص صريح يف الرباءة من مثل هذه األفكار املنحرفة وما ينتج عنها من أعمال ختريبية
وأنه ال جيوز تشويه صورة اإلسالم بنسبة تلك ، ة على إظهار اإلسالم مبظهره الرباين الصحيححرص جملس اهليئ

 .وحيملون إمثها وجرمها عند اهللا تعاىل، وحتتسب عليهم، وإمنا تنسب إىل أصحاا، األعمال إليه وهو منها بريء

فجري لبعض املنشئات يف ورد يف البيان الصادر عن جملس اهليئة يف استنكار ماوقع من ت ومن ذلك ما
  :مدينة اخلرب حيث جاء فيه

أن اإلسالم بريء من : إن الس إذْ يبني حترمي هذا العمل اإلجرامي يف الشرع املطهر؛ فإنه يعلن للعامل(
، وإمنا هو تصرف من صاحب فكْرٍ منحرف، وهكذا كل مسلم يؤمن باهللا واليوم اآلخر بريء منه، هذا العمل

وال على املسلمني املهتدين دي ، فال حيسب عمله على اإلسالم، و حيمل إمثه وجرمهفه، وعقيدة ضالة
واملتمسكني حببل اهللا املتني وإمنا هو حمض إفساد وإجرام تأباه الشريعة ، املعتصمني بالكتاب والسنة، اإلسالم
  .)٢()أهله مصاحبة من حمذرة، بتحرميه قاطعة الشريعة وهلذا جاءت نصوص، والفطرة

ألن هناك من جيهل حقيقة اإلسالم ، ذا يؤكد جملس اهليئة يف بياناته املتعددة على براءة اإلسالم من ذلكهك
  .فينسب إليه مثل هذه األعمال وغريها مما قد يصدر عن بعض املنحرفني ممن ينتسبون إىل دين اإلسالم

  :التأكيد على العلم الشرعي وااللتفاف حول علماء األمة -ج
إذ به يعرف املسلم ،  أن العلم الشرعي املؤصل يعد يف مقدمة عوامل ترسيخ األمن الفكريمما الشك فيه

 ¨O: كما قال تعاىل، فيهدي به إىل الصراط املستقيم واحلق املبني، هذا الدين على وجهه الصحيح
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  ).٤( بيان رقم ٤٩املالحق صـ) ١(
  ).٣( بيان رقم ٤٧املالحق صـ) ٢(



 )املفاهيم والتحديات(ــــــــــــــــــ املؤمتر الوطين األول لألمن الفكري ــــــــــــــــــــــــــــ                    

 

 ١٥

» ¼ ½ ¾ ¿N.  
  :فمن ذلك قوله، عليه يف عدد من بياناتهوقد أدرك جملس اهليئة أمهية ذلك فجاء التأكيد 

جيب العناية بالعلم الشرعي املؤصل من الكتاب والسنة وفق فهم سلف األمة يف املدارس كما أنه (
  .)١()واجلامعات ويف املساجد ووسائل اإلعالم

 يف ونشر ذلك، ففي هذا النص الدعوة إىل عناية املسلمني بالعلم الشرعي املنطلق من النصوص الشرعية
بل يبقى آمنا ، فال تؤثر فيه الدعوات الفكرية املنحرفة، وسائل التعليم املتعددة حىت يستنري املسلم بنور هذا العلم

  .من كل ما من شأنه التعارض مع هذا العلم الشرعي و املنهج الرباين
مهمة يف هذا فقد أكد على قضية ، وكما بني جملس اهليئة أمهية العلم املؤصل يف ترسيخ األمن الفكري

وذلك ألم صمام األمن الفكري ، وإحسان الظن م، وهي ضرورة تلقي العلم عن العلماء الربانني، اال
  :فكان مما ورد يف بعض البيانات قوله، لتالميذهم وتمعام

 وعلى شباب املسلمني إحسان الظن بعلمائهم والتلقي عنهم وليعلموا أن مما يسعى إليه أعداء الدين(
  .)٢()الوقيعة بني شباب األمة وعلمائها وبينهم وبني حكامهم حىت تضعف شوكتهم وتسهل السيطرة عليهم

وأن هناك من أعداء ، فهذا النص يدل على إدراك جملس اهليئة بأمهية االرتباط بني شباب األمة وعلمائها
، لعلماء يف أذهان أولئك الشبابوذلك بتشويه صورة ا، اإلسالم من يسعى للحيلولة بني شباب األمة وعلمائها

  :ولذا جاء تأكيد ذلك يف نص آخر بقوله، ليسهل التغرير م
 على وجوب االلتفاف حول قيادة هذه البالد وعلمائها ويزداد التأكيد ـ أي جملس اهليئة ـ ويكرر(

  .)٣() الفنتأوقات األوقات مثل هذه يف تأكداً األمر
  :الة األمر التذكري بوجوب السمع والطاعة لو-د

وذلك حفاظا على وحدة األمة ومتاسكها يف ظل ، أوجب اإلسالم السمع والطاعة ملن توىل أمر املسلمني
 وحتقق ألفرادها، وحترص على راحة األمة، تنطلق يف قيادا من كتاب را وسنة رسوهلا ، قيادة واحدة

أدرك جملس اهليئة أمهية السمع والطاعة لوالة وقد ، الطمأنينة واألمن جبميع أنواعه وعلى رأسها األمن الفكري
  :فمما ورد يف ذلك قوله، فضمن ذلك بياناته املتعددة، األمر يف حتقيق األمن

 طاعة اهللا يقول يف املسلمني إمامةوقد علم من الدين بالضرورة وجوب لزوم اجلماعة وطاعة من توىل (
 هريرة أيب وعن .]٥٩:النساء[ÐNی   یOÇ È É Ê Ë Ì Í: اهللا عز وجل

                                         
  ).٥( بيان رقم ٥٢املالحق صـ) ١(
  ).٥( بيان رقم ٥٢املالحق صـ) ٢(
  .)٦( بيان رقم ٥٥املالحق صـ) ٣(
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 ١٦

 )١(] عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهكيفعليك السمع والطاعة [: قال رسول اهللا :  اهللا عنه قالرضي
 وجوب السمع يف اهللا عنهم ومن جاء بعدهم رضي من الصحابة األمةوقد سار على هذا سلف  ...

  .)٢()والطاعة
،  طاعة اهللا سبحانه وتعاىلوطاعة والة األمر يف، فقد تضمن هذا النص وجوب لزوم مجاعة املسلمني

هو الذي سار عليه ذلك أن بيان و، كما سرد فيه جملس اهليئة عددا من األدلة من الكتاب والسنة على ذلك
  .سلف األمة

دعاة الضالل الذين حيرضون على معصية ، ويف نص آخر حذر الس من أصحاب االحنراف الفكري
  :ا ورد يف ذلك قولهفكان مم، والة أمر املسلمني واخلروج عليهم

 قلبوا على املسلمني األزمان هذه يفن الس حيذر من دعاة الضاللة والفتنة والفرقة الذين ظهروا إ(
  .)٣()احملرمات أعظم واخلروج عليهم وذلك من أمرهم وحرضوهم على معصية والة أمرهم

  :ألمر باملعروف والنهي عن املنكر احلث على ا-هـ
،  عن املنكر من أهم ركائز هذا الدين القومي حيث أمر اهللا تعاىل به هذه األمةاألمر باملعروف والنهي

 O. / 0: كما قال تعاىل، وشرفها بالقيام به بأن جعلها خري األمم مادامت قائمة ذا األمر
1 2 3 4 5 6 7 8 9N]١١٠:آل عمران[.  

إذ به حترس العقيدة وحتمى وهذه الشعرية العظيمة هي من أهم ما يتقرب به العبد إىل ربه عز جل 
الشريعة وينتشر اخلري وينحسر الشر ويتحقق ألفراد اتمع الطمأنينة واألمن جبميع أنواعه ويف مقدمتها األمن 

  .الفكري
والسيما يف ، وقد أدرك جملس اهليئة أمهية األمر باملعروف والنهي عن املنكر وآثره يف حفظ كيان األمة

فجاء التأكيد على هذه ، وتعددت فيه الفنت، وتنوعت فيه املغريات، ملنكراتهذا الزمن الذي كثرت فيه ا
  :فكان مما ورد يف بعض البيانات قوله، الشعري ة العظيمة يف عدد من البيانات

وجتب العناية باألمر باملعروف والنهي عن املنكر والتواصي على احلق فإن احلاجة بل الضرورة داعية إليه (
  .)٤()قت مضىاآلن أكثر من أي و

                                         
، دار ابن حزم، ط )١٨٣٦(باب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية، رقم ) ٣/١١٦٦(كتاب اإلمارة أخرجه مسلم يف ) ١(

  .هـ١٤١٦األوىل، 
  .)٦( بيان رقم ٥٥املالحق صـ) ٢(
 .)٦( بيان رقم ٥٥املالحق صـ) ٣(
  ).٥( بيان رقم ٥٢املالحق صـ) ٤(
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 ١٧

، ويف موطن آخر جاءت الدعوة من جملس اهليئة إىل وجوب التناصح بني املسلمني والتواصي باحلق
  :فكان مما ورد يف ذلك قوله، والقيام ذه الشعرية باحلكمة واملوعظة احلسنة

 ،املسلمني يف كل مكان التواصي باحلق والتناصح والتعاون على الرب والتقوى والواجب على مجيع(
: قال اهللا كما  واجلدال باليت هي أحسن،باملعروف والنهي عن املنكر باحلكمة واملوعظة احلسنة واألمر

O¿ À Á ÃÂ Ä Å Æ Ç ÉÈ Ê ÌË Í  ی ی
ÐN]وقال سبحانه]٢:املائدة  :Oگ گ ک گ گf g h i j 

kN]١(...)]٧١:التوبة(.  
واحملرمات وبيان خطر التساهل بذلك كما اشتمل عدد من بيانات جملس اهليئة على التحذير من املعاصي 

  :قوله، فكان مما ورد يف ذلك، على الفرد واتمع
 خطري وليحذروا املعاصين أ اهللا فشأمر يف والتساهل املعاصي وحمكومني من كما حيذر اجلميع حكاماً(

  .)٢()نكرامل باملعروف وينهوا عن ويأمروا اهللا ويقيموا شعائر دينهم أمروليستقيموا على ، من ذنوم
فكان مما ورد ، واحلث على التوبة من مجيع الذنوب، ومن ذلك بيان شؤم الذنوب يف جلب البالء لألمة

  :يف ذلك قوله
وعلى املسلمني تقوى اهللا يف السر والعلن والتوبة الصادقة الناصحة من مجيع الذنوب فإنه ما نزل بالء (

  .)٣()إال بذنب وال رفع إال بتوبة

                                         
  ).٤( بيان رقم ٤٩املالحق صـ) ١(
  ).٦( بيان رقم ٥٥املالحق صـ) ٢(
 ).٥( بيان رقم ٥٢املالحق صـ) ٣(
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 ١٨

  :لضروريات اخلمس اإلسالم ل حفظالتأكيد على: املطلب الثاين

لتحقق  نظام شامل لكل شيء،  بنظام عادل تتقبله النفوس وتفهمه العقولجاءت الشريعة اإلسالمية
يف ظل هذه الشريعة  ليعيش املسلم، جاءت حبفظ املقاصد العظمى،  يف أمور معاشهم ومعادهم مصاحلهملعبادل

عاش الشريعة مبناها وأساسها على احلكم ومصاحل العباد يف أمور امل(: م رمحه اهللاقال ابن القي، يف أمن وطمأنينة
  .)١()وعدل كلها، فهي خري كلها، واملعاد

  :تعريف الضروريات اخلمس: أوال
، صاحل الدين والدنيام يف قيامقاصد الضرورية اليت البد منها امل: يعرف الفقهاء الضروريات اخلمس بأا

ويف األخرى فوت ، حياة بل على فساد وارج وفوت،  جتر مصاحل الدنيا على استقامةفقدت مل حبيث إذا
حفظ الدين والنفس والنسل واملال : وهي وجمموع الضروريات مخس، نعيم والرجوع باخلسران املبنيالنجاة وال
  .)٢(والعقل

وعقلهم ونسلهم وهو أن حيفظ عليهم دينهم ونفسهم : ومقصود الشرع من اخللق مخسة( قال الغزايل
، وكل ما يفوت هذه األصول فهو مفسدة، وماهلم؛ فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول اخلمسة فهو مصلحة

  .)٣()فهي أقوى املراتب يف املصاحل، وهذه األصول اخلمسة حفظها واقع يف رتبة الضرورات، ورفعها مصلحة
  أستنبطها العلماء من نصوصوإمنا، ت اخلمس مل يأت نص معني ينص علي ضروريتهاوهذه الضروريا

األخرى اليت  ضرورية ختتلف عن غريها من املقاصد الشرعية  هذه املقاصدمتعددة دلت مبجموعها على أن
  .منا تدور بني احلاجية والتحسينيةوإ، التصل إىل حد الضرورة

وريات على الضر فقد اتفقت األمة بل سائر امللل على أن الشريعة وضعت للمحافظة(: قال الشاطيب
ومل يثبت لنا ذلك بدليل ، وعلمها عند األمة كالضروري، الدين والنفس والنسل واملال والعقل: اخلمس وهي

ال تنحصر يف  مت مالءمتها للشريعة مبجموع أدلةبل عل، وال شهد لنا أصل معني ميتاز برجوعها إليه، معني
  .)٤()باب واحد

 ¦ ¥ ¤ £ ¢O: قوله تعاىل، رورياتالضتلكم ومن هذه األدلة الكثرية اليت نصت على 
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 .حممد حميي الدين، مكة املكرمة، دار الباز، بدون: ، حتقيق)٣/١٤(ابن القيم، إعالم املوقعني عن رب العاملني ) ١(
 .هـ١٤١١دار الكتب العلمية، ط األوىل، ) ٢/٧(انظر الشاطيب، املوافقات يف أصول الشريعة ) ٢(
 .محزة زهري، املدينة النبوية، اجلامعة اإلسالمية، بدون: حتقيق، )٢/٤٨٢(الغزايل، املستصفى ) ٣(
  ).١/٢٦(الشاطيب، املوافقات ) ٤(
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º » ½¼ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä ÆÅ Ç È É 
Ê Ë Ì Í  ییÐ Ñ Ò Ó ÔN]١٥١:األنعام.[  

وماهلا من مكانة عظيمة ،  داللة ظاهرة على أمهية هذه الضروريات اآلية ومابعدها من اآليات تدلهذهف
  .يف الشريعة اإلسالمية

يا رسول اهللا وما هن؟ :  قالوا]اجتنبوا السبع املوبقات[:  قالرضي اهللا عنه عن النيب وعن أيب هريرة 
الشرك باهللا والسحر وقتل النفس اليت حرم اهللا إال باحلق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتويل يوم ((: قال

  .)١())الزحف وقذف احملصنات املؤمنات الغافالت
االعتداء ، حيث جعل النيب ، يدل على أمهية هذه األمور، حاديثفهذا احلديث وما يف معناه من األ

،  والنصوص يف الداللة على أمهية هذه الضروريات.أي املهلكات، على هذه الضروريات من املوبقات
  .ومكانتها يف الشريعة كثرية معلومة ليس هذا موطن سردها وتتبعها

يف التأكيد على هذه  اء من خالل بياناا الشرعيةواملقصود يف هذا املطلب بيان دور هيئة كبار العلم
  .الضروريات اخلمس وبيان حرص اإلسالم على حفظها وصيانتها من كل مامن شأنه اإلخالل ا أو ببعضها

 يف ةتفاوتمتعددة م هيئة كبار العلماء يف أوقات خمتلفة وحوادث  جملسوبتتبع البيانات الصادرة عن
  :وذلك كما يلي،  يف عدد من بياناا على هذه الضروريات اخلمستأكيد اهليئةيظهر ، خطورا
  :اإلسالم حبفظ هذه الضروريات اخلمسعناية بيان  -١

 وتكفله حبفظها وصيانتها،  اهليئة بيان أمهية هذه الضروريات يف دين اإلسالم جملسعدد من بياناتورد يف 
قد اطلع (فمما وردفيه ، طورة بعض األعمال التخريبية بشأن التحذير من خ البيان الصادرورد ومن أمثلة ذلك ما

على وجوب محاية  ـ من حيث اجلملة ـ الس على ما ذكره أهل العلم من أن األحكام الشرعية تدور
  .)٢()واملال، والعقل، والعرض، والنفس، الدين: والعناية بأسباب بقائها مصونة ساملة وهي، الضروريات اخلمس
هـ بشأن التحذير من التكفري وبيان خطورة ١٤١٩اهليئة الصادر عام   جملسبيان يف ما وردومن ذلك 

 وشدد يف ،للمسلمني أمواهلم وأعراضهم وأبدام وحرم انتهاكها وقد حفظ اإلسالم(فمما ورد فيه ، هذا األمر
  .)٣(..).ذلك

                                         
) ٢٨(OY X W V U TN: ، باب قول اهللا تعاىل)٤/٥٩(أخرجه البخاري يف كتاب الوصايا) ١(

  ).٨٧(باب بيان الكبائر، رقم ) ١/٨٨(بريوت، عامل الكتب، بدون، ومسلم يف كتاب اإلميان 
  ).١(، بيان رقم ٤٣ااملالحق صـ) ٢(
 ).٤(، بيان رقم ٤٩املالحق صـ) ٣(
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 ٢٠

معات بعض اهـ بشأن تفجري ١٤٢٤ اهليئة الصادر عام  جملس يف بيانما ورد  أيضاومن ذلك
من املعلوم أن شريعة اإلسالم جاءت حبفظ الضروريات حيث إنه (فيه قال حيث ، السكنية مبدينة الرياض

  .)١()وحرمت االعتداء عليها وهي الدين والنفس واملال والعرض والعقل، اخلمس
وتكفله ، فهذه النصوص وغريها تدل على حرص اهليئة على بيان اهتمام اإلسالم ذه الضروريات

حيث ضمنت ذلك بياناا يف ، دور ذلك يف ترسيخ األمن السيما األمن الفكريإدراكها لو، حبفظها وصيانتها
  .حوادث متعددة

  : بيان املفاسد العظيمة اليت تنشأ عن اإلخالل ذه الضروريات-٢
عة وأثر ذلك يف زعز،  خطورة اإلخالل ذه الضروريات اخلمسوضح جملس اهليئة يف عدد من بياناته

هـ ١٤٠٩اهليئة الصادر عام جملس  يف بيان ما وردومن أمثلة ذلك ، وعموم الفوضى، واحنراف الفكر، األمن
وقد تصور الس األخطار العظيمة اليت ( فيه حيث جاء،  بعض األعمال التخريبيةبشأن التحذير من خطورة

وما تسببه األعمال التخريبية ، مواهلمتنشأ عن جرائم االعتداء على حرمات املسلمني يف نفوسهم وأعراضهم وأ
وممتلكام واهللا ، وإخافة املسلمني، ونشوء حالة الفوضى واالضطراب، من اإلخالل باألمن العام يف البالد

سبحانه وتعاىل قد حفظ للناس أديام وأبدام وأرواحهم وأعراضهم وعقوهلم وأمواهلم مبا شرعه من احلدود 
  .)٢()نوالعقوبات اليت حتقق األم

 املنشآت مبدينة  بشأن تفجري بعضهـ١٤١٧ اهليئة الصادر عام  جملس يف بيانما ورد  أيضاومن ذلك
، يف هذا التفجري هتك حلرمات اإلسالم املعلومة بالضرورة؛هتك حلرمة األنفس املعصومة( فيه فمما جاء، اخلرب

وهتك ، وغدوهم ورواحهم،  يف مساكنهم ومعايشهموهتك حلرمات األمن واالستقرار وحياة اآلمنني املطمئنني
  .)٣()للمصاحل العامة اليت ال غىن للناس يف حيام عنها
وما ،  اهليئة يف بيان آثار اإلخالل بالضروريات اخلمس جملسفهذان النصان وغريمها مما تضمنته بيانات

وجتليتها ، إلخالل ذه الضرورياتتدل على حرص اهليئة على التحذير من ا،  عن ذلك من مفاسد عظيمةجينت
ولذلك ، السيما األمن الفكري، جبميع أنواعه، ألمنلومن ذلك ماتسببه من زعزعة ، للمحاذير الناجتة عن ذلك

  .جاء التنصيص عليها يف عدد من البيانات
  : التركيز على حرمة األنفس املسلمة-٣
وإن كان ذلك ، ن االعتداء عليها اهليئة على ضرورة حفظ النفس وحذرت م جملسركزت بيانات 

                                         
  ).٥(، بيان رقم ٥٢املالحق صـ) ١(
 ).١(، بيان رقم ٤٣املالحق صـ) ٢(
 ).٣(، بيان رقم ٤٧املالحق صـ) ٣(
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حيث ، ه الضرورياتإال أن هذا األمر ملا كان من أعظم هذ، كالمها عن الضروريات اخلمس داخال ضمن
فلذلك جاء ، أنه يكثر االعتداء على النفوس تبعا لالحنرافات الفكريةكما ،  بعد حفظ الدينيأيت يف األمهية

، وسرد األدلة على ذلك من الكتاب والسنة، أن النفس املسلمةوذلك بتعظيم ش، التركيز على هذه الضرورة
  : أمثلة ذلكومن

،  من امعات مبدينة الرياض تفجري عددهـ بشأن١٤٢٤  اهليئة الصادر عام جملس يف بيانما ورد -
 ومن فعل ذلك فقد ارتكب كبرية، فال جيوز حبال االعتداء على النفس املسلمة وقتلها بغري حق(فمما ورد فيه 

 f g h i j گ گ گO: يقول اهللا تعاىل من كبائر الذنوب العظام
k l m n o p q rN]٩٣:النساء[ ...  ويقول النيب :] ال حيل دم

والثيب الزاين واملارق ، النفس بالنفس: امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا إال بإحدى ثالث
األدلة وغريها كثري تدل على عظم حرمة دم املرء املسلم وحترمي قتله كل هذه  ... )١(]التارك للجماعة من الدين

. فال حيل ألحد أن يعتدي على مسلم بغري حق، ألي سبب من األسباب إال ما دلت عليه النصوص الشرعية
وحلقت أنا . إىل احلرقة فصبحنا القوم فهزمناهم بعثنا رسول اهللا (: يقول أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما

فلما .  منهم فلما غشيناه قال ال إله إال اهللا فكف األنصاري فطعنته برحمي حىت قتلتهجل من األنصار رجالًور
فما زال يكررها حىت ، كان متعوذاً:  قلت]أقتلته بعدما قال ال إله إال اهللا؟[: فقال يا أسامة قدمنا بلغ النيب 

 من أعظم ما يدل على حرمة دماء املسلمني وعظيم وهذا.......)٢()متنيت أين مل أكن أسلمت قبل ذلك اليوم
  .)٣()هلا يتعرض من جرم

، حرمة النفس املسلمة اهليئة يف بياناا على التنبيه على  جملسيدل داللة واضحة على تركيز فهذا النص
ة على حرمالدالة وقد اشتمل هذا النص على مجلة من األدلة من الكتاب والسنة ، وعظيم قدرها يف اإلسالم

وذكر األدلة الصرحية من الكتاب ، والشك أن التركيز على ذلك، والتحذير من االعتداء عليها، النفس املسلمة
 الكثري من االعتداء إمنا ينشأ يف وذلك أن، السيما األمن الفكريوالسنة له دور كبري يف تعزيز األمن وترسيخه 

  .ههو املراد يف هذا البيان وغريو، الغالب من احنراف فكري
ال ميكن أن يقدم وجترد من اهلوى ،  النصوص وما فيها من تعظيم للنفس املسلمة هذهيفاملسلم إذا تأمل ف

خشية من أن يقع عليه ذلك الوعيد الوارد يف ، بأي حال من األحوال على االعتداء على النفس املسلمة
  .النصوص املتقدمة

                                         
 والقصاص ، ومسلم يف كتاب القسامة واحملاربني)١٧(باب إذا قتل حبجر، رقم ) ٩/٧(أخرجه البخاري يف كتاب الديات ) ١(

  ).١٦٧٦(باب ما يباح به دم املسلم، رقم ) ٣/١٠٥٣(
، ومسلم يف كتاب اإلميان )٥( رقم O7 6N: باب قول اهللا تعاىل) ٩/٤(أخرجه البخاري يف كتاب الديات ) ٢(

  ).٩٦(الإله إال اهللا، رقم : باب حترمي قتل الكافر بعد أن قال) ١/٩٣(
  ).٥( بيان رقم ٥٢املالحق صـ) ٣(
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 ٢٢

على مكانة   يف بياناته املتعددةلكة العربية السعوديةومما تقدم يتضح تأكيد جملس هيئة كبار العلماء باملم
وذلك إلدراك جملس اهليئة بدور احملافظة ، والتحذير من اإلخالل ا أو ببعضها، هذه الضروريات يف اإلسالم

  .والسيما األمن الفكري، على هذه الضروريات يف ترسيخ األمن جبميع أنواعه
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 ٢٣

  :م يف املعاهدين واملستأمننيالتأكيد على حكم اإلسال: ملطلب الثالثا

حيث تكفل حبفظ حقوق كل من عاش بني املسلمني ممن مل يدخلوا يف ، اإلسالم دين العدل واإلنصاف
بل وجيدون بني ، فعاملهم يف كثري من األمور معاملة املسلمني حيث يتمتعون باحلماية والعدل، دين اإلسالم

ولذلك فضل الكثري ، داخل بالد غري املسلمنيكثري من األحيان جيدونه يف  املسلمني من األمن والرعاية ماال
يف املعاهدين  وبيان حكم اإلسالم،  مع دفع اجلزية على العيش يف بالد غري املسلمنيمنهم العيش بني املسلمني

  :كما يلي  يف بياناا يف التأكيد عليه كبار العلماءدور هيئةواملستأمنني و
  :ستأمننيتعريف املعاهدين وامل: أوال

 :تعريف املعاهدين -١ 

من أهل الكتاب ومن جرى ، من أعطي عهدا بأمن به على ماله ودينه: ويراد به، مجع معاهد: املعاهدون
  .)١(ويطلق العلماء عليهم أهل الذمة، بشرط دفعه للجزية، جمراهم

  :تعريف املستأمنني -٢ 
من غري استيطان ، من غري أهلها بأمان طلبهمن دخل دار اإلسالم : وبراد به: مجع مستأمن: املستأمنون

  .)٢(هلا
أن اإلمام البد أن يشترط على املعاهدين شروطا يف بقائهم يف بالد  ـ رمحهم اهللاـ  وقد ذكر العلماء

التقى بأهل ، حيث روي عنه أنه ملا قدم الشامـ  رضي اهللا عنه  ـأخذا من فعل أمري املؤمنني عمر، املسلمني
وميكن ، )٣(وقد تناقل ذلك العلماء يف مؤلفام ، وكتب بذلك كتابا، لى شروط معينةوشارطهم ع، الذمة

  : ذلك فيما يلي أهمتلخيص
  .االلتزام بدفع اجلزية للمسلمني -أ

  .االلتزام بالتحاكم إىل دين اإلسالم -ب
  .داخل دورهمعدم إيواء اجلواسيس  -جـ

                                         
هـ، وإمساعيل فطاين، ١٤١٣عبداهللا التركي وآخر، هجر للطباعة، ط الثانية، .حتقيق د)١٣/٢٠٧(ر ابن قدامة، املغين انظ) ١(

، وسعود آل هـ١٤١٨، دار السالم، القاهرة، ط الثانية، ١١٤اختالف الدارين وأثره يف املناكحات واملعامالت صـ
 .هـ١٤٢٩ الوطن، الرياض، ط الثالثة، ، مدار٧٦سعود وآخرين، النظام السياسي يف اإلسالم صـ 

هـ وسعود ١٤١٨حتقيق يوسف البكري وآخر، رمادي للنشر، ط األوىل، )٢/٨٧٤(انظر ابن القيم، أحكام أهل الذمة ) ٢(
 .٧٥آل سعود وآخرين، النظام السياسي صـ

 مجع عبدالرمحن بن قاسم، ط )٢٨/٦٥٢(مرجع سابق، وابن تيمية، جمموع الفتاوى ) ١٣/١٣٧(انظر ابن قدامة، املغين ) ٣(
 .امللك فهد بن عبدالعزيز، بدون
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 ٢٤

  .عدم إحداث دور للعبادة يف بالد املسلمني -د
  .ن اليظهروا شيئا من عبادام أو شعارامأ -هـ
  .)١(توقري املسلمني وعدم التشبه م يف لباسهم  -و

، من عصمة دمائهم وأمواهلم حقوقا كثرية  إذا التزموا ذه الشروطوقد ضمن اإلسالم ألهل الذمة
  .الكثريةاحلقوق وحنو ذلك من ، واالنتفاع مبرافق املسلمني العامة، والدفاع عنهم ضد من اعتدى عليهم

عبداهللا  يف حديث  كقوله، جاءت النصوص الشرعية بالتحذير الشديد من قتلهم من غري جرمقد و
  .)٢(]رحيها توجد من مسرية أربعني عاماوإن ، من قتل معاهدا مل يرح رائحة اجلنة[ بن عمرو رضي اهللا عنهما

م رتب على قتلهحيث ،  واملستأمننيمن املعاهدين، فهذا احلديث نص صريح يف عصمة نفوس أهل الذمة
  .وذلك بعدم دخول اجلنة، الوعيد الشديد

ودور ذلك ، وعصمته لدمائهم وأمواهلم، موقف اإلسالم من أهل الذمة، وقد أدركت هيئة كبار العلماء
تأكيدا على هذا ت ذلك بياناا املتعددة نفضم، يف ترسيخ األمن حبيث اليعتدى عليهم يف أنفسهم وأمواهلم

  :ومن أمثلة ذلك، حنراف الفكريبعض أرباب اال ي جتاهلهاحلكم الذ
فمما ورد ، دينة اخلربمب تئا بعض املنش بشان حادثة تفجريهـ١٤١٧ يف البيان الصادر عام ما ورد -

قال  ... وكل من بينه وبني املسلمني أمان، هي كل مسلم: أن النفس املعصومة يف حكم شريعة اإلسالم(فيه
 N O  چ چ چ چOE F G H I: ق الذمي يف حكم قتل اخلطأسبحانه يف ح

P Q RN]الدية والكفارة  إذا قتل خطأً ؛ ففيه، فإذا كان الذمي الذي له أمان، ]٩٣:النساء
ل من قت[: أنه قال  وقد صح عن، يكون أكرب واإلمث، تكون أعظم فكيف إذا قُتل عمداً ؟ فإن اجلرمية

فضالً عن قتله يف مثل هذه اجلرمية الكبرية  ـ  جيوز التعرض ملستأمنٍ بأذى فال]معاهداً؛ مل يرح رائحة اجلنة
، وأنه كبرية من الكبائر املتوعد عليها بعدم دخول القاتل اجلنة، وهذا وعيد شديد ملن قتل معاهداً ـ النكراء

  .)٣()نعوذ باهللا من اخلذالن
والتأكيد على حرمة دمائهم ، ستأمننيبأحكام املعاهدين واملعلى العناية يدل  فهذا النص من اهليئة

وذلك ألن البعض قد جيهل ذلك ظنا منه أن حكمهم حكم ، يف دين اإلسالم وسياق األدلة على ذلك وأمواهلم
  .إىل االحنراف الفكري فيؤدي به ذلك احملاربني

  :ياض بشأن حادثة تفجري عدة جممعات مبدينة الرهـ١٤٢٤ يف البيان الصادر عام ما وردومن ذلك  -

                                         
 .، مرجع سابق٧٧سعود آل سعود وآخرين، النظام السياسي يف اإلسالم صـ : انظر) ١(
 ).٨(كتاب اجلزية، باب إمث من قتل معاهدا بغري جرم، رقم ) ٤/٢١١(أخرجه البخاري يف صحيحه، ) ٢(
  ).٣( بيان رقم ٤٧املالحق صـ) ٣(
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 ٢٥

فعن عبد اهللا بن عمرو بن ، ومن األنفس املعصومة يف اإلسالم أنفس املعاهدين وأهل الذمة واملستأمنني(
وإن رحيها توجد من مسرية ، من قتل معاهدا مل يرح رائحة اجلنة[:  قالالعاص رضي اهللا عنهما عن النيب 

، ن نفسه وماله معصوم ال جيوز التعرض له ومن أدخله ويل األمر املسلم بعقد أمان وعهد فإ)١(]امعا أربعني
ومعلوم أن ، تعرض للمعاهدين  وهذا وعيد شديد ملن]مل يرح رائحة اجلنة[: ومن قتله فإنه كما قال النيب 
أيب  بناعلي  وأراد الفتح عام مشركاً رجالً رضي اهللا عنها أم هانئ وملا أجارت ... أهل اإلسالم ذمتهم واحدة

 )٢(]هانئ قد أجرنا من أجرت يا أم[:  فأخربته فقال  للنيب ذهبت يقتله نأ رضي اهللا عنه طالب
واملقصود أن من دخل بعقد أمان أو بعهد من ويل األمر ملصلحة رآها فال جيوز التعرض له وال االعتداء ال على 

  .)٣()نفسه وال ماله
 نتيجة لالحنراف لعربية السعودية يف اململكة ا وقعت تفجريهذا النص املضمن لبيان اهليئة يف أخطر حادثة

حيث نبهت على أن أنفسهم معصومة ،  اهليئة على التنبيه على حكم املعاهدين واملستأمنني فيهمل تغفل، الفكري
  .إذا دخلوا بالد املسلمني بأمان من ويل األمر كأنفس املسلمني

على إيضاح حكم  بيانااد من حرص هيئة كبار العلماء وتأكيدها يف عد ومما تقدم من النصوص يتضح
حيث أن اجلهل ذه ، إدراكا منها ألثر ذلك يف ترسيخ األمن الفكري، اإلسالم يف املعاهدين واملستأمنني

من كثري ل يعد هو البذرة األوىل، حكم املعاهدين واملستأمنني وحكم غريهم من الكفارواخللط بني ، املسألة
  . الثاينكما سيأيت يف املبحثمشكالت األمن الفكري 

                                         
 .تقدم خترجيه) ١(
، ومسلم يف كتاب احليض )١٣(باب أمان النساء وجوارهن، رقم ) ٤/٢١٣(أخرجه البخاري يف كتاب اجلزية واملوادعة ) ٢(

  ).٣٣٦(باب تستر املغتسل بثوب وحنوه، رقم ) ١/٢٢٢(
  ).٥( بيان رقم ٥٢املالحق صـ) ٣(
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 ٢٦

  املبحث الثاين
  دورهم يف عالج مشكالت األمن الفكري

  :وفيه ثالثة مطالب
  .دورهم يف عالج مشكلة الفكر التكفريي: املطلب األول
  .دورهم يف عالج مشكلة األعمال التخريبية: املطلب الثاين
  .دورهم يف عالج مشكلة استغالل األحداث للنيل من اإلسالم: املطلب الثالث
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 ٢٧

  :ي التكفريالفكر  مشكلةدورهم يف عالج:  األولاملطلب

السيما عند أهل السنة ، وإطالق لفظ التكفري من املسائل العظيمة يف دين اإلسالم، مسألة احلكم بالكفر
، فالتكفري عندهم حكم شرعي، الكتاب والسنة ساروا على منهج السلف يف األخذ بنصوص واجلماعة الذين

  .بل هو حق هللا سبحانه تعاىل، فليس الكفر حقا ألحد من الناس، سوله  من كفره اهللا ور هووالكافر
والعقل قد يعلم به ، الكفر حكم شرعي متلقى عن صاحب الشريعة(: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

  .)١()يكون كفرا يف الشرع، وليس كل ماكان خطأ يف العقل، صواب القول وخطؤه
  :تعريف التكفري: أوال

يقال ملن غطى درعه ، وهو الستر والتغطية، ويطلق يف اللغة على معىن واحد، الكفرمشتق من التكفري 
، مسي بذلك ألنه تغطية للحق، ميانضد اإلوالكفر ، ومسي الفالح كافرا لتغطيته احلب، بثوبه قد كفر درعه

  .)٢(وكفران النعمة جحودها وسترها
سواء كان معه تكذيب أو مل يكن معه ، نقيض اإلميان: الكفر ويراد بهوأما يف االصطالح فيطلق 

  .)٣( مع العلم بصدقهعن متابعة الرسول أو امتناعا ، أو إعراضا، بل شك وريب، تكذيب
صفة من جحد شيئا مما افترض اهللا اإلميان به بعد ـ  أي الكفرـ  وهو(ـ  رمحه اهللاـ  قال ابن حزم

أو عمل عمال جاء النص ، أوما معا، سانه دون قلبهأو بل، قيام احلجة عليه ببلوغ احلق إليه بقلبه دون لسانه
  .)٤()بأنه خمرج له بذلك عن اسم اإلميان

  -:أنواع الكفر: ثانيا
  :يطلق الكفر يف الشرع على نوعني

وذلك بأن يكفر مبا علم أن الرسول جاء به من عند اهللا جحودا وعنادا ، كفر اجلحود والعناد :أحدمها
  .إلميان من كل وجهلضاد م  أكربفهذا كفر، له وأحكامهالرب وصفاته وأفعامن أمساء 

، وهو الكفر األصغر، وبني مااليضاد اإلميان،  مايضاد اإلميانوهذا النوع ينقسم إىل، كفر العمل :الثاين
  .)٥( كثرية معلومة يف نصوص الشرعقسمنيواألمثلة على كل من ال

                                         
  . دار الكنوز، بدونحممد رشاد سامل،.حتقيق د) ١/٢٤٢(ابن تيمية، درء التعارض ) ١(
هـ وابن منظور، لسان العرب ١٤١١دار اجليل، ط األوىل ) ٥/١٩١(انظر أمحد بن فارس، معجم مقاييس اللغة ) ٢(

  .مرجع سابق) ٥/١٤٤(
  .مرجع سابق)١/٢٤٢(مرجع سابق، ودرء التعارض ) ٢٠/٨٦(انظر ابن تيمية، جمموع الفتاوى ) ٣(
  .بدون) ١/٤٩(حكام علي بن حزم، اإلحكام يف أصول األ) ٤(
  .هـ١٤٠١تيسري زعيتر، املكتب اإلسالمي، ط األوىل : ، حتقيق٥٥انظر ابن القيم، كتاب الصالة، ص ) ٥(
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 ٢٨

فذلك داخل يف الكفر ،  يف الشرع معرفا بالالمما وردهو أن ، األكرب والكفر األصغر  الكفروالفرق بني
فذلك داخل يف ،  منكراما وردو،  كما يطلق عليه بعض العلماء املخرج من امللةوهو، ألكرب املضاد لإلميانا

  .خيرج من امللةالذي الوهو ، األصغر وهو مااليضاد اإلميانالكفر 
  :ـ رمحه اهللا ـ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

إال ترك ، ليس بني العبد وبني الكفر أو الشرك[ :كما يف قوله ، ر املعرف بالالمفرق بني الكف(
وبني املعىن ، أو مؤمن، كافر: إذا قيل، سم املطلقوفرق أيضا بني معىن اال.  وبني كفر منكر يف اإلثبات]الصالة

  .)١()سم يف مجيع مواردهطلق لالامل
والكفر األصغر ، ني الكفر األكرب املخرج من امللةأن يعرف وجوه الفرق ب والواجب على طالب العلم

، أو حيكم بكفر من مل يكفره اهللا ورسوله ، حىت اليدخل يف الكفر األكرب ماليس منه، الذي الخيرج من امللة
وغري ذلك من ، وشروط الكفر وموانعه، وتكفري املعني،  أن يعرف الفرق بني التكفري املطلقكما أن عليه
  .)٢(من كتب العقائد وغريهامما اليتسع املقام لذكره وهو مذكور يف مظانه ، ة بالتكفرياملسائل املتعلق

وباجلملة فيجب على من نصح نفسه أال يتكلم (: قال الشيخ عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا
، واستحسان عقلهوليحذر من إخراج رجل من اإلسالم مبجرد فهمه ، يف هذه املسألة إال بعلم وبرهان من اهللا

، وقد استزل الشيطان أكثر الناس يف هذه املسألة أو إدخاله من أعظم أمور الدين فإن إخراج رجل من اإلسالم
نصوص الكتاب والسنة واإلمجاع على كفره وتعدى بآخرين فكفروا  فقصر بطائفة فحكموا بإسالم من دلت

  .)٣(.) .الكتاب والسنة مع اإلمجاع بأنه مسلم من حكم
فأصبحوا يكفرون مبجرد الظن من غري معرفة ، تساهل كثري من الشباب يف مسألة التكفري الزمن هذا ويف

وقد غال بعضهم يف هذه املسألة حىت ،  الفكريكالم أهل العلم فوقعوا يف االحنرافبو  الشرعمنهم بنصوص
وم كالقتل والتخريب وحنو  معلونتج عن ذلك من املفاسد ماهو، أصبح يكفر بالعموم وبالزم القول أو الفعل

وإغالق ،  عدم تكفري املعني على اإلطالقويف مقابل ذلك حصل احنراف آخر مضاد هلذا االحنراف وهو، ذلك
  .باب الردة عن دين اإلسالم

 ة املنحرفوكثرة من تأثر ذه األفكار، شكلةخطورة هذه امل  يف اململكةأدركت هيئة كبار العلماءوقد 
جيب  ما وبيان، فحرصت على التنبيه على املنهج السليم يف مسألة التكفري، آثار سيئة من لكعن ذ وما نتج

                                         
  ).١/٢٠٨(ابن تيمية، اقتضاء الصراط املستقيم ) ١(
عبدالعزيز .ودهـ، ١٤١٦ومابعدها، دار املسلم، ط األوىل، ) ١/٢٠١(حممد الوهييب، نواقض اإلميان االعتقادية .انظر د) ٢(

 .هـ١٤١٤ ومابعدها، دار الوطن، ط األوىل ٥٢العبد اللطيف، نواقض األميان القولية والعملية صـ
، جمموعة رسائل علماء جند األعالم، ط أم القرى، ط )٨/٢١٧(الدرر السنية يف األجوبة النجدية ، عبد الرمحن بن قاسم)٣(

 .هـ١٣٥٦األوىل، 
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 ٢٩

املبنية على الفهم  والصدور عن أقواهلم، الرجوع إىل العلماء  من األخذ جبميع النصوص وعلى املسلم يف ذلك
  .الصحيح لألدلة الشرعية
 اهليئة بيان سبب وقد ضمنت، هـ١٤١٩ يف عام  بيان خاص يف هذه املسألة املهمة اهليئةوقد صدر عن

  :ذلك بقوهلا
ابتداء من تاريخ  درس جملس هيئة كبار العلماء يف دورته التاسعة واألربعني املنعقدة بالطائف(

وما يترتب عليه من ... .والتفجري هـ ما جيري يف كثري من البالد اإلسالمية وغريها من التكفري٢/٤/١٤١٩
 فقد رأى الس ،وزعزعة ألمنهم واستقرارهم  وإخافة للناس،موال معصومة وإتالف أ،إزهاق أرواح بريئة

وإبراء للذمة وإزالة للبس يف املفاهيم لدى من اشتبه عليهم  ولعباده إصدار بيان يوضح فيه حكم ذلك نصحا هللا
  .)١()األمر يف ذلك

وما ، وغريهاد اإلسالمية انتشار فكر التكفري يف كثري من البال  ماظهر للهيئة منفسبب هذا البيان هو
 ولذلك رأت اهليئة إصدار بيان توضح فيه احلق يف، ترتب على هذا الفكر من القيام ببعض األعمال التخريبية

  .هذه املسألة وتزيل اللبس عمن التبس عليه األمر فوقع يف الغلو واالحنراف الفكري
  : بياناا املتعددة مبا يليوقد عاجلت اهليئة هذه املشكالت من خالل هذا البيان وغريه من

التكفري حكم (: قوهلمورد يف ذلك  مافم، يف اطالقهوالتحذير من التساهل ، بيان خطورة التكفري -١
  فكذلك التكفري،فكما أن التحليل والتحرمي واإلجياب إىل اهللا ورسوله    مرده إىل اهللا ورسوله،شرعي

حكم التكفري إىل  وملا كان مرد.كفرا أكرب خمرجا عن امللة يكون ،وصف بالكفر من قول أو فعل وليس كل ما
داللة واضحة فال يكفي يف ذلك جمرد   مل جيز أن نكفر إال من دل الكتاب والسنة على كفرهاهللا ورسوله 
 مع أن ما يترتب ، وإذا كانت احلدود تدرأ بالشبهات،اخلطرية  ملا يترتب على ذلك من األحكام،الشبهة والظن

 من احلكم بالتكفري ولذلك حذر النيب   فالتكفري أوىل أن يدرأ بالشبهات،على التكفري ل مما يترتبعليها أق
 إن كان كما قال وإال ،يا كافر فقد باء ا أحدمها أميا امرئ قال ألخيه(:  فقال،على شخص ليس بكافر

  .)٣(..).)٢()رجعت عليه
  :كفري التنبيه على املنهج السليم يف مسألة الت-٢
  :مما ورد يف ذلك قوهلمو
 وال يكفر من اتصف ،أو العمل أو االعتقاد كفر القول أن هذا منه يفهم والسنة ما وقد يرد يف الكتاب(

                                         
 ).٤(، بيان رقم ٤٩ املالحق صـ)١(
، ومسلم يف كتاب )١٢٧(باب من أكفر أخاه بغري تأويل فهو كما قال، رقم ) ٨/٤٨(أخرجه البخاري يف كتاب األدب ) ٢(

  ).٢٦(يا كافر، رقم : باب بيان حال غيمان من قال ألخيه املسلم) ١/٧٩(اإلميان 
  ).٤(، بيان رقم ٤٩املالحق صـ) ٣(
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 ٣٠

وانتفاء  ،وشروطها أسباا بوجود ال تتم إال اليت لوجود مانع مينع من كفر وهذا احلكم كغريه من األحكام به
 وهكذا الكفر ،ال يرث ا لوجود مانع كاختالف الدين وقدـ  المث ـ  سببه القرابة،موانعها كما يف اإلرث

 وقد ينطق املسلم بكلمة بالكفر لغلبة فرح أو غضب أو حنومها فال يكفر ا لعدم يكره عليه املؤمن فال يكفر به
  .)١()اللهم أنت عبدي وأنا ربك(: كما يف قصة الذي قال القصد

  ومنع،ترتب عليه أمور خطرية من استحالل الدم واملالوالتسرع يف التكفري ي أخطأ من شدة الفرح
  .)٢()عليه ألدىن شبهة فكيف يسوغ للمؤمن أن يقدم،  وفسخ النكاح وغريها مما يترتب على الردة،التوارث

 البد من توفرها يف احلكم على املعني ا وأسباباالتنبيه على أن للكفر شروطفقد تضمن هذا النص 
، وهذه األمور البد من معرفتها قبل إيقاع احلكم، ى أن هناك موانع للحكم بالكفروكذا التنبيه عل، بالكفر

وهذا هو املنهج ، لعدم توفر السبب أو لوجود مانع ذلك، حىت ال حيكم بكفر من منع الشرع من تكفريه
  .املهمة يف هذه املسألة  الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنةالسليم

حىت يعلمها من كان جاهال ، واملوانع  مل يذكر تلك الشروط واألسبابذ على هذا البيان أنهوقد يؤخ
وعذرهم يف ، وإمنا أشار إليها دون ذكر هلا على التفصيل، كلة العظيمةفوقع يف هذه املش، ممن احنرف فكره، ا

ذلك  صيلأماتفو، أنه بيان خمتصر ضمن هذه اإلشارة للتنبيه على هذه املسألة املهمة يف هذا الشأن، ذلك
  .انه من كتب أهل العلمظيف م مذكورف

أسباب الكفر و الردة عن اإلسالم يف أبواب حكم املرتد من كتب  ـ رمحهم اهللا  ـ العلماءوقد ذكر
  :وفيما يلي بيان أهم تلك النواقض، وغريها ذكر ذلك العلماء يف نواقض اإلميان من كتب العقائد كما، الفقه

  .األعراض عن دين اهللا اليتعلمه واليعمل به -٢      .الشرك باهللا سبحانه وتعاىل -١
  .أو دينه، أو رسله، سب اهللا تعاىل -٤  .أو الشك يف كفرهم، عدم تكفري املشركني -٣
  .إنكار ماهو معلوم من الدين بالضرورة -٦    .أو دينه، أو رسله، االستهزاء باهللا -٥
  .)٣(احلكم بغري ما أنزل اهللا -٨      .السحر والكهانة والعرافة -٧

أو ، أو تعمد أو استهزاء، فذلك بكون هذه النواقض إمنا وقعت عن اعتقاد، الكفر شروط احلكم بوأما
  .)٤(عناد 

وفصلوا يف ذلك بذكر املسائل واألدلة ، وقد ذكر العلماء موانع تكفري املعني وناقشوا ضوابط التكفري

                                         
  ).٢٧٤٧( احلض على التوبة، رقم باب) ٤/١٦٧٢(أخرجه مسلم يف كتاب التوبة ) ١(
  ).٤(، بيان رقم ٤٩املالحق صـ )٢(
  .هـ١٤٢٤، ضمن سلسلة شرح الرسائل، بدون، ط األوىل، )٢٣٩-٢٠٩(صاحل الفوزان، شرح نواقض اإلسالم صـ) ٣(
 .، مرجع سابق٩٥عبدالعزيز العبداللطيف، نواقض اإلميان القولية والعملية صـ.انظر د) ٤(
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 ٣١

  :جه اإلمجالوفيما يلي ذكر املوانع على وـ  رمحهم اهللاـ  وأقوال العلماء
 . اخلطأ-٢          .اجلهل -١

 .)١(التأويل -٤          .كراهاإل -٣

  : التكفري إذا كان يف حق والة األمرالتنبيه على شدة خطورة -٣
، ليس باألمر اليسري بل ذلك يف غاية اخلطورة، بالكفر والردة الشك أن احلكم على والة األمر املسلمني

من سفك ، سد عظيمةا من مفملا يترتب على تكفريه، أفراد األمةوذلك أن ويل األمر خيتلف عن غريه من 
وأن ، فضمنت ذلك بياناا، وقد أدركت اهليئة شدة خطورة ذلك، واختالل لألمن، لفوضىللدماء وإشاعة ل

ومما ورد يف ، ةذلك ألمهيته يف عالج هذه املشكلة الفكري إال أا رأت ختصيص، كان ذلك داخل فيما تقدم
 :ذلك قوهلم

التمرد عليهم ومحل  يف والة األمور كان أشد ؛ ملا يترتب عليه من  ـأي التكفري ـ وإذا كان هذا(
إال أن : [ من منابذم فقال وهلذا منع ،والبالد  وفساد العباد،السالح عليهم وإشاعة الفوضى وسفك الدماء
 ،أنه ال يكفي جمرد الظن واإلشاعة (]ترواإال أن  [: فأفاد قوله،)٢(]تروا كفرا بواحا عندكم فيه من اهللا برهان

] بواحا[: وأفاد قوله ، كالظلم وشرب اخلمر ولعب القمار،كبر أنه ال يكفي الفسوق ولو( ]كفر[: وأفاد قوله
أنه البد من ( ]برهان عندكم فيه من اهللا: [قوله وأفاد، أنه ال يكفي الكفر الذي ليس ببواح أي صريح ظاهر(

، ن صحيح الثبوت صريح الداللة فال يكفي الدليل ضعيف السند وال غامض الداللةدليل صريح حبيث يكو
 لقوله يكن مل العلم واألمانة إذا عربة بقول أحد من العلماء مهما بلغت مرتلته يف أنه ال] (من اهللا [:وأفاد قوله

  .)٣()على خطورة األمر تدل وهذه القيود  دليل صريح صحيح من كتاب اهللا أو سنة
من مل يظهر وهو تكفري ، ا النص يدل على إدراك هيئة كبار العلماء ملنطلق هذا الفكر املنحرففهذ

فكثري ممن احنرفوا يف مسألة التكفري إمنا ، رد ااهرة بالفسق وارتكاب الكبائر، كفره من والة أمور املسلمني
وهكذا حىت بلغ األمر ببعضهم ، يكفرهممث تطور األمر م إىل تكفري من مل ، كان منطلقهم هو تكفري احلكام

  .تأكيد اهليئة على ذلكفلذلك جاء  ـ كما تقدمـ  إىل التكفري بالعموم
وتأكيد ، اخلروج عليهم وأ  األمر منابذة والة املنع منلحديث الوارد يفا لوقد تضمن هذا النص شرح

  :وذلك كما يلي، اهليئة على بيان الضوابط الشرعية لذلك
  .ااهرة بالكبائر لفسوق أوابب الكفر وليس كون ذلك بس -١

                                         
 .مرجع سابق) ١/٢٢٣(عتقادية يب، نوافض اإلميان االحممد الوهي.د) ١(
، ومسلم يف كتاب اإلميان )٧(، رقم ]...سترون بعد أمور[: باب قول النيب ) ٩/٨٥( أخرجه البخاري يف كتاب الفنت )٢(

  ).١١٦٩(باب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية، رقم ) ١/١١٦٩(
  ).٤(، بيان رقم ٤٩املالحق صـ) ٣(
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 ٣٢

  .أو إشاعة  أو شبهةوليس رد ظن، ا وواضحاصرحي  أياكون هذا الكفر كفرا بواح -٢
  . فال يكفي الدليل الضعيف أو غامض الداللةبدليل صحيح صريح  علم إمنا ذلككون -٣

والتحذير من ، ن واضح كالشمسمن غري برهاوهذه الضوابط تؤكد خطورة تكفري والة أمور املسلمني 
،  يف الظاهرمث إن احلكم بذلك مع توفر الضوابط، التساهل يف ذلك ملا يترتب على ذلك من املفاسد العظيمة

الذين يفهمون نصوص ، وإمنا ذلك لكبار علماء األمة الراسخني يف العلم،  من الناسليس متروكا لكل احد
  .ويقدرون املصاحل واملفاسد، اإلسالميةالشريعة  مقاصد دركونوي، الشرع على وجهها الصحيح

  الفكريةومما تقدم يتضح دور هيئه كبار العلماء باململكة العربية السعودية يف عالج هذه املشكلة
 التأكيد  على يف بياناا املتعددةحيث حرصت اهليئة، اليت تعد من أخطر مشكالت األمن الفكري، العظيمة

وبيان الضوابط الشرعية هلذه املسألة ، السيما إذا وقع يف حق ويل األمر املسلمكفري  خطورة التساهل يف التعلى
  .واملنهج الصحيح يف ذلك املستند إىل نصوص الكتاب والسنة، املهمة

املشكلة كان له دور كبري يف عالج هذه ، قامت به هيئة كبار العلماء جتاه مشكلة التكفري الشك أن ماو
، ذا املنهج املنحرف  الذين تشوهت أفكارهمعلى كثري من الشباب هذه اجلهودحيث ظهر أثر ، العظيمة

  .يف ذلكفعادوا إىل املنهج السليم ملا مسعوا كالم اهليئة 
فالذي ، وأعظمها أثرا على شباب األمة، وحيث أن هذه املشكلة تعد من أهم مشكالت األمن الفكري

وإن كانت قد ، )١(ر العلماء أن هذه البيانات غري كافية يف ذلك العالج هلذه املشكلة من قبل هيئة كباأراه يف
الذي هو بال ، فإا حتتاج إىل املزيد من اجلهود من قبل جملس اهليئة، إال أنه خلطورة املشكلة، أثرت بال شك

  :فاقترح لعالج ذلك ما يلي، كثري من شباب األمة ممن تأثروا ذا الفكر املنحرفمن تقدير ثقة وشك حمل 
تعاجل فيه املشكلة من مجيع وجوهها ، كتابة حبث موسع يف بيان املنهج الصحيح يف هذه املسألة -١

ويعرض ذلك ،  املقنعةسليمةوتعاجل بالطريقة ال، ويركز على الشبه اليت يتمسك ا أصحاب هذا الفكر املنحرف
  .املناسبويتخذ فيه القرار ، على جملس اهليئة

والرتول إىل ، السيما من هم موضع قبول من الشباب، سهم لشباب األمةفتح أعضاء اهليئة جمال -٢
بكل واحلوار معهم ، يف أذهام من شبهاتواجلواب على مالديهم من أسئلة ومايدور ، مستوى تفكريهم

  .علماء األمة الفجوة الكائنة بينهم وبني وسد، شفافية

                                         
كما أا مل تناقش الشبه اليت يتمسك ا أرباب يف ذلك، إال أا حتتاج إىل مجع وترتيب،كثرية ا األفاضل جهود لعلمائن) ١(

وفهد  ،)١٤٦-٢/٣٥ (، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاءأمحد الدويش:  انظرهذا الفكر املنحرف ،
  .هـ١٤٢٣، دار الثريا، ط الثانية، )٥١-٣/٩(حل العثيمني السليمان، جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صا
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 ٣٣

  :ةدورهم يف عالج مشكلة األعمال التخريبي: ملطلب الثاينا

فقد أمر سبحانه وتعاىل بإصالح ، وليس دين إفساد وختريب، دين اإلسالم هو دين اإلصالح والنفع
اليت ، وى عن إفسادها وختريب ماجعله اهللا فيها من مصاحل العباد، وعمارا واالستفادة من خرياا األرض
 § ¦ ¥ ¤ £O: فقال سبحانه وتعاىل، يف معاشهما  ينتفعون
¨N]٥٦:األعراف[.  
  :تعريف التخريب: أوال

، واجلمع أخربة، خرب املكان خرابا: يقال، رانضد العم: هوو  مأخوذ من اخلرابالتخريب يف اللغة
ويدخل فيه مايعمله املترفون من ختريب (قال ابن منظور ، اهلدم:  والتخريب.إن يترك املوضع خربا: واإلخراب

  .)١()املساكن العامرة لغري ضرورة وإنشاء عمارا
أو إتالف منشآت أو ، وسيلة مقصودة لالسترتافكل : ح فيطلق علىوأما تعريف التخريب يف االصطال

  .)٢(معدات أو غري ذلك من املصاحل العامة أو اخلاصة 
ولذا تستخدمه بعض الدول يف ،  احلكومات أو اإلطاحة ا أمن يف الغالب زعزعةويقصد بالتخريب

  .)٣(حيث يتم ذلك عن طريق عمالء مدربني يسمون املخربني ،أوقات احلرب مع الدول املعادية
حيث أستغل ، وتنوعت طرقها مع تقدم التقنية احلديثة، قد كثرت حوادث التخريب يف هذا الزمنو

 وإشعال تفجريال  حوادثوقد مشل ذلك، تخريباملنحرفني فكريا وسائل التقنية احلديثة لإلفساد وال بعض
  .رات والقطارات وغري ذلك من املصاحل العامة واخلاصةاملنشآت والطائ  يفاحلرائق

وتكرر وقوعها يف عدد من البالد اإلسالمية ، وقد أدركت هيئة كبار العلماء خطورة هذه املشكلة
فحرصت على عالج تلك ، أا نتاج فكر منحرفو،  من زعزعة لألمن وعموم الفوضىهوما تسبب، وغريها

 بينت فيه حكم هذه ا خاصابيانذلك  يف تصدرأبل ، بيانات متعددةصدر عنها من  املشكلة من خالل ما
تسببه من أضرار جسيمة يف األنفس  وذلك ملا، والعقوبة املقدرة شرعا ملن تعمد التخريب واإلفساد، األعمال

  .هـ١٤٠٩البيان مبدينة الطائف عام صدر هذا و واملمتلكات
  :بقوله يئةاهلجملس   ذلك بنيوأما سبب إصدار هذا البيان فقد

-١٢ابتداًء من " الطائف"فإن جملس هيئة كبار العلماء يف دورته الثانية والثالثني املنعقدة يف مدينة (
                                         

  .، مرجع سابق٢٧٧، مرجع سابق، وانظر الراغب األصفهاين، مفردات ألفاظ القرآن صـ)١/٣٤٧(ابن منظور، لسان العرب ) ١(
 .هـ١٤٢٦ ط األوىل، عدد من الباحثني، مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع،) ٦/١٤٣(أنظراملوسوعة العربية العاملية ) ٢(
 .املرجع السابق) ٣(
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 ٣٤

هـ بناًء على ما ثبت لديه من وقوع عدة حوادث ختريب ذهب ضحيتها الكثري من الناس ١٨/١/١٤٠٩
قام ،  يف كثري من البالد اإلسالمية وغريهاوتلف بسببها كثري من األموال واملمتلكات واملنشآت العامة، األبرياء

  :ومن ذلك، ا بعض ضعاف اإلميان أو فاقديه من ذوي النفوس املريضة واحلاقدة
وتفجري الطائرات أو ، ونسف اجلسور واألنفاق، وإشعال احلرائق يف املمتلكات العامة، نسف املساكن

ومبا أن اململكة ، البالد القريبة والبعيدةوحيث لوحظ كثرة وقوع مثل هذه اجلرائم يف عدد من ، خطفها
كغريها من البلدان عرضة لوقوع مثل هذه األعمال التخريبية؛ فقد رأى جملس هيئة كبار العلماء ضرورة النظر 

أو ، سواًء كان موجهاً ضد املنشئات العامة واملصاحل احلكومية، يف تقرير عقوبة رادعة ملن يرتكب عمالً ختريبياً
  .)١()لغريها بقصد اإلفساد واإلخالل باألمنكان موجهاً 

أنه البد من النظر يف عالج هلذه و، فقد اشتمل هذا النص على بيان خطورة تلك األعمال التخريبية
حىت يرتدع كل من ، ومن ذلك العالج تقرير عقوبة رادعة لكل من ثبت ارتكابه مثل هذه األعمال، املشكلة

  . املنحرفةتسول له نفسه فعل مثل هذه األعمال
  :اهليئة هذه املشكلة الفكرية من خالل هذا البيان وغريه من بياناا املتعددة مبا يليجملس وقد عاجل 

  :وخطرها على املسلمني، بيان حكم هذه األعمال -١
 ملا يترتب عليه من األعمال التخريبية وأن ذلك داخل يف األعمال اإلجرامية احملرمةحكم بني جملس اهليئة 

  :، فكان مما قال يف بعض بياناته كثري على املسلمنيأضرار
أن القيام بأعمال التخريب واإلفساد من تفجري وقتل وتدمري للممتلكات عمل إجرامي خطري وعدوان على (

  .)٢()الرادعة بنصوص الشريعة ةاألنفس املعصومة وإتالف لألموال احملترمة فهو مقتض للعقوبات الشرعية الزاجر
لوم ال يشك فيه عاقل، وإمنا أراد جملس اهليئة التأكيد على بيان ذلك لبعض من اعتذر بتلك وهذا احلكم مع

  .األفكار املنحرفة
  :يف التحذير من هذه األعمالذكر األدلة وكالم أهل العلم  -٢

  جملس اهليئةونقل، لة على حترمي هذه األعمالالدال النصوص يف  بيانات اهليئة جلملة من منتضمن عدد
 "ٱ O: قوله سبحانه وتعاىل ومما يوضح ذلك( : قوله يف ذلكومما ورد، هل العلم يف بيان ذلك بعض أكالم
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وردع من تسول له نفسه اإلجرام واالعتداء على ، وتطبيق ذلك كفيل بإشاعة األمن واالطمئنان
ـُحاربة يف األمصار إىل أن وقد ذهب مجهور العلماء، املسلمني يف أنفسهم وممتلكام وغريها على  حكم امل

  .OQ R S TN: لقوله سبحانه، السواء
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فإنه إذا ، وما أضره بعد اإلصالح، ينهى تعاىل عن اإلفساد يف األرض(: وقال ابن كثري رمحه اهللا تعاىل

فنهى تعاىل عن ،  بعد ذلك؛ كان أضر ما يكون على العبادمث وقع اإلفساد، كانت األمور ماشية على السداد
  .)١()ذلك

فهو ، قلّ أو كثر بعد صالح قلّ أو كثر،  عن كل فساد ىنه سبحانه وتعاىلأ(: وقال القرطيب رمحه اهللا
  .)٣()...)٢()على العموم على الصحيح من األقوال

وأن ، حترمي األعمال التخريبيةلتها على  واضحة يف دال اليت تضمنها هذا البيانفهذه النصوص الشرعية
بل ذلك كله جتري عليه ، بني من يفعل ذلك يف الصحراء أو املدنفرق   الوأنه، فعلها من اإلفساد يف األرض

يفعله  أعظم بكثري مما بل هي،  من تفجري وغريه أعمال التخريب يف هذا الزمنويدخل يف ذلك، أحكام احلرابة
  .لباحملاربون من القتل والس

  :ألعمال التخريبيةتقرير العقوبة الشرعية ل -٣
 العقوبة الشرعية  جملس اهليئةوذكر كالم أهل العلم عليها قرر، بعد سياق النصوص الشرعية املتقدمة
  : قولهفكان مما ورد يف ذلك، الرادعة ملن ثبت تورطه يف مثل هذه األعمال

                                         
 .هـ١٤١٣مكتبة السالم ط األوىل، ) ٢/٢٤٨(ابن كثري، تفسري القرآن الكرمي ) ١(
 .هـ١٤٢٧ األوىل، عبد اهللا التركي، مؤسسة الرسالة، ط: حتقيق) ٩/٢٤٩(اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب، ) ٢(
  ).١(، بيان رقم ٤٣املالحق صـ) ٣(
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 ٣٦

: ب واإلفساد يف األرض اليت تزعزع األمنمن ثبت شرعاً أنه قام بعمل من أعمال التخري: أوال(
 أو، املدارس أو، أو املساجد، ملساكنكنسف ا، واملمتلكات اخلاصة والعامة، النفس باالعتداء على

، كأنابيب البترول، واملوارد العامة لبيت املال، واملياه، وخمازن األسلحة، واجلسور، واملصانع، املستشفيات
لداللة اآليات املتقدمة على أن مثل هذا اإلفساد يف ،  ذلك ؛فإن عقوبته القتلوحنو، ونسف الطائرات أو خطفها

وألن خطر هؤالء الذين يقومون باألعمال التخريبية وضررهم؛ أشد من خطر ، األرض يقتضي إهدار دم املُفِْسد
  . يف آية احلرابةوقد حكم اهللا عليه مبا ذكر، أو يأخذ ماله، فيقتله شخص فيعتدي على، وضرر الذي يقطع الطريق

أنه ال بد قبل إيقاع العقوبة املشار إليها يف الفقرة السابقة من استكمال اإلجراءات الثبوتية الالزمة  :ثانياً
وإشعاراً مبا ، واحتياطاً لألنفس وجملس القضاء األعلى ؛ براءة للذمة، وهيئات التمييز، من جهة احملاكم الشرعية

  .)١().فة اإلجراءات الالزمة شرعاً لثبوت اجلرائم وتقرير عقااعليه هذه البالد من التقيد بكا
وأن عقوبته هي ، فقد قرر جملس هيئة كبار العلماء عقوبة من أقدم على فعل هذه األعمال التخريبية

إال أن جملس اهليئة ذهب إىل أنه البد ، ولكون مافعله هو من اإلفساد يف األرض،  لدخوله يف آية احلرابةالقتل
  .وذلك بعرض من ثبت تورطه يف ذلك على اجلهات الشرعية املعنية بذلك، التثبت قبل إيقاع هذا احلكممن 

  :رد شبهة كون هذه األعمال داخلة يف اجلهاد -٤
رد جملس اهليئة يف بعض بياناته الشبهة اليت يدعيها بعض من يقوم ذه األعمال التخريبية من دعوى 

فكان ، وإمنا ذلك من اإلفساد والتخريب، وبني عدم صحة ذلك، سبيل اهللاكون تلك األعمال من اجلهاد يف 
 يف سبيل اهللا ومن زعم أن هذه التخريبات وما يراد من تفجري وقتل من اجلهاد فليست من اجلهاد يف( :مما قال
لتوبة  واإليه والتخريب والضالل املبني وعليهم تقوى اهللا عز وجل والرجوع اإلفساد هو من إمناو ... شيء

 ومحلها على الفساد األمة وعدم االنسياق وراء عبارات وشعارات فاسدة ترفع لتفريق األمور يفوالتبصر 
  .)٢() من تلبيس اجلاهلني واملغرضنيهي وإمنا حقيقتها من الدين يف توليس

عوة مث وجه الد،  من اإلفساد والتخريب هيبل،  أن هذه األعمال ليست من اجلهادفقد بني جملس اهليئة
ويعلنوا الرجوع ، ويتبصروا يف دينهم، بأن يراجعوا أنفسهم، ويقومون ألجله بتلك األعمال، ملن يدعون ذلك

  .عن ذلك والتوبة إىل اهللا تعاىل
  : لألعمال التخريبيةسوغةاستنكار بعض الفتاوى امل -١

بعض هذه األعمال وهو أن ، تنبه جملس هيئة كبار العلماء ألمر يف غاية األمهية يف عالج هذه املشكلة
ه يف فاستنكر ذلك وعاجل، ممن تأثر ذا الفكر، التخريبية إمنا وقعت بناء على فتوى بعض من ينتسب إىل العلم

                                         
 ).١(، بيان رقم ٤٣املالحق صـ) ١(
  ).٦(، بيان رقم ٥٥املالحق صـ) ٢(
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 ٣٧

  : مبا يليبعض بياناته
  :بيان خطورة الفتوى والقول على اهللا بال علم -أ

 السيما يف مثل وبني خطر الفتوى، صدر من فتاوى تسوغ مثل هذه األعمال استنكر جملس اهليئة ما
  :فكان مما قال، هذه القضايا العظيمة

 األمورخطر أ تشجع عليه لكونه من أو اإلجرام تسوغ هذا وآراءيستنكر الس ما يصدر من فتاوى (
 O¹:  الشيطان قال تعاىلأمر من أان الفتوى بغري علم وحذر عباده منها وبني أ وقد عظم اهللا شوأشنعها
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Ì Í ی ی Ð ÑN ]١ ()...]٣٦:اإلسراء(.  
  : مثل هذه الفتاوىحاكمة من صدر عنهلتوجيه مبا -ب
ة ويل أمر املسلمني إىل الوقوف يف وجه كل من تزعم الفتوى ومن جملس اهليئة بعض بياناته دعض

  :فكا مما ورد يف ذلك وله، وعرضه على القضاء الشرعي، املسوغة هلذه األعمال التخريبية
 إىل إحالته األمر ن على ويلإ فاإلجرام تسوغ هذا اليت اآلراء أوومن صدر منه مثل هذه الفتاوى (

  .٢) للذمة ومحاية للدينوإبراء لألمة ع نصحاًر حنوه ما يقتضيه الشيالقضاء ليجر
  :دعوة العلماء وطلبة العلم إىل التحذير من تلك الفتاوى -ج

فوجه الدعوة ،  جملس اهليئة أثر العلم الشرعي يف كشف األقوال الباطلة املشجعة لألعمال التخريبيةأدرك
فكان مما ورد يف ذلك ، يتمسكون املثل تلك األقوال ورد الشبهات اليت لطالب العلم الشرعي يف التصدي 

 هذا من أن الباطلة وبيان فسادها وكشف زورها وال خيفى األقاويل اهللا العلم التحذير من آتاهوعلى من ( :قوله
  .٣)ئمة املسلمني وعامتهم الواجبات وهو من النصح هللا ولكتابه ولرسوله وألأهم

حيث ، صدر من الفتاوى املسوغة ملثل هذه األعمال التخريبية د اهليئة يف عالج ماهذه هي أهم جهو

                                         
  ).٦(، بيان رقم ٥٥املالحق صـ) ١(
  ).٦( ، بيان رقم ٥٤ املالحق  صـ -2

    .)٦( بيان رقم ،٥٤ املالحق  صـ3 -
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 ٣٨

كما وجهت النداء إىل ، ودعت إىل عرض أصحاا على احملاكم الشرعية، بينت خطورة الفتوى من غري علم
  .العلماء وطلبة العلم للتصدي ملثل هذه الفتاوى املنحرفة

ر عنه  األعمال التخريبية من خالل ماصدلعلماء يف عالج مشكلة يتضح دور جملس هيئة كبار اومما تقدم
حيث ظهر أثر ذلك يف رجوع كثري من املؤيدين لتلك األعمال عن ، من البيانات املتعددة يف أوقات متفاوتة

للفتاوى املنحرفة بإعالن توبتهم  يف عدد من املنظرين  واضحابل ظهر هذا األثر، ذلك إىل جادة الصواب
وبيان خطورا على ، ماقرره جملس هيئة كبار العلماء من حترمي مثل هذه األعمال والتحذير منها ورجوعهم إىل

  .السيما األمن الفكريو، األمن
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 ٣٩

  :دورهم يف عالج مشكلة استغالل األحداث للنيل من اإلسالم: املطلب الثالث
وحماولة النيل منه ،  على الكيد هلذا الدين قدميا وحديثاد والنصارىحرص أعداء اإلسالم من اليهو

وجهودهم يف ، يف سبيل ذلك كل الوسائل املمكنة واستغلوا، وإثارة الشبهات حول ثوابته، وتشويه صورته
  .)١(ذلك معلومة ليس هذا موضع بياا

للنيل من ،  من أعمال ختريبيةؤخرا م هؤالء األعداء ملا حدثوإمنا املقصود هنا هو اإلشارة إىل استغالل
كما حدث ذلك بعد أحداث احلادي عشر من سبتنرب حيث ، وتشويه صورته بنسبة تلك األعمال إليه، اإلسالم

وقد تبىن هذا التشويه ، رغم إدراك كثري منهم برباءة اإلسالم من ذلك، وجهت سهام االام إىل دين اإلسالم
  .وسائل اإلعالم املؤثرة يف دول أمريكا وغريهاا إىل ترديد ذلك يف فعمدو الغرب مفكري  مناملتعمد عدد

فصاروا ، وتشربوا ثقافة الغرب، ا يف تلك الدولوقد تأثر بذلك بعض املنتسبني إىل اإلسالم ممن درسو
حماولني ، إفساد أوكل حادثة ختريب  املنحرفة يف الصحافة وغريها من وسائل األعالم عند يرددون تلك األفكار

وتارة بنسبة ما حيدث إىل ، تارة بالكالم على العلماء، ومؤسساته الشرعية، ن خالهلا النيل من ثوابت الدينم
تزهيد اتمع يف تعاليمه وهكذا ليحققوا أهدافهم يف تشويه صورة اإلسالم والدعوة إىل ، املناهج التعليمية

  .)٢(وعلمائه
فقاموا بفضح أولئك املنحرفني والتحذير منهم ، العظيمةهلذه املشكلة وقد تنبه جملس هيئة كبار العلماء 

  :وذلك كما يلي، يف عدد من البيانات
  :التحذير من استغالل األحداث للنيل من ثوابت الدين -أ

، دأب عدد من الكتاب املنهزمني الذين تأثروا بأفكار الغرب على التواصي للنيل من ثوابت ديينا احلنيف
تارة  فصار أولئك الكتاب ينالون من تلك الثوابت، هذه الدولةمت عليها والتزال اليت قا، راسخةوعقيدته ال

 التخريب واستغلوا لتحقيق ذلك ماحدث من أعمال،  هلمبالتلميح وأخرى بالتصريح إذا وجدوا الفرصة مناسبة
  .من بلدان العاملغريها ويف هذه البالد 

من مكائدهم اخلبيثة للنيل من ثوابت هذا الدين وفني من أولئك املنحرورد يف بيانات اهليئة التحذير وقد 
  :فكان مما قال، الذي قامت عليه هذه الدولة

 للنيل من ثوابت هذه الدولة املباركة القائمة على عقيدة األحداثاستغالل هذه   ـأي الس ـ يستنكر(

                                         
هـ، وعبد اهللا اجلربوع، ١٤١٢ه، ط الثانية، بات العقيدة أمام التحديات، مكتبة لينث عبد اهللا الغنيمان،: انظر يف بيان ذلك )١(

 .هـ١٤٢٠، أضواء السلف، ط األوىل، )١٢٩-١/٥٧(أثر اإلميان يف حتصني األمة اإلسالمية ضد األفكار اهلدامة، 
عمر العقيلي، : قال الكاتب، م)٩٧٤٠(هـ، العدد ٢٣/٦/١٤٢٦جريدة الشرق األسط بتاريخ :  انظر على سبيل املثال)٢(

 ).٢٥٢٦(هـ، العدد ١٧/٨/١٤٢٨، جريدة الوطن بتاريخ ومقال الكاتب محزة املزيين
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 ٤٠

  .)١() رمحه اهللابعبد الوهان  حممد باإلسالم قام ا شيخ اليت اإلصالحيةالسلف الصاحل والنيل من الدعوة 
مثل هذا اخلطر الذي يهدد األمة بالنيل من  يقظة جملس اهليئة حيث مل يغفل عنفهذا النص يدل على 

وتوظيفها بطرق ، وإمنا حذر من هذا اخلطر ومن استغالل تلك األحداث، أغلى ما متلك وهو ثوابتها وعقيدا
  .بت األمةملتوية للنيل من عقيدة اإلسالم والعبث بثوا

  :استنكار الربط بني األحداث واملؤسسات الدينية -ب
ربط ماحدث يف هذا البلد ب  يف مقاالم الصحفية النيل من املؤسسات الدينية وذلكحاول بعض الكتاب
 األمر باملعروف ةوهيئ، وزارة الشؤون اإلسالمية  أمثالمن لدينيةذه املؤسسات ااملبارك من أعمال ختريبية 

استغالال منهم ملثل تلك األحداث ، وغريها من املؤسسات الدينية، ومدارس حتفيظ القرآن،  عن املنكروالنهي
األمر عند هذا احلد وإمنا جتاوز ذلك إىل بل مل يقف ،  الدينيةمبؤسساته بربط ما حيدث لتشويه صورة اإلسالم

وتزيني الضالل يف نفوس ، لتساهلوالدعوة إىل ا،  واجلمودورميهم بالتشدد، ملز العلماء واجلرأة عليهم
  .)٢(املسلمني

فجاء استنكار ، ومايهدف إليه أصحاا من أهداف خبيثة، وقد ادرك جملس اهليئة خطورة هذه الكتابات
أولئك املنحرفني واحليلولة بني ،  إىل إيقاف تلك الكتاباتدعوة ويل أمر املسلمني يف هذا البلد املباركو، ذلك

أو   اليت الينكر دورها يف حفظ األمن الفكري يف هذا البلد إال معاند املؤسسات الدينيةوبني تشويه صورة تلك
  : الساتبيانبعض ورد يف فكان مما ، جاهل

 واجلرأة الدين أمور يف على الدين والعلماء ويزينون للناس التساهل نيتجرؤو منع الذين األمر على ويل(
  .)٣() التدين واملؤسسات الدينية ويربطون بني ما وقع وبنيأهلهعليه وعلى 

ودعوة ويل األمر ، فقد تضمن هذا النص التحذير من التطاول على الدين والعلماء واملؤسسات الدينية
 من أولئك املنحرفنيالتحذير  يف  اهليئةلسجموقد أحسن ، إىل منع أولئك املنحرفني من اجلرأة على الدين وأهله

يشكلون خطرا عظيما م  أفكاره فطرهم وتلوثتء وأمثاهلم ممن احنرفت أن هؤالوذلك، والدعوة إىل منعهم
هـ، العدد ١٥/٧/١٤٢٨علي املوسى، جريدة الوطن بتاريخ :  مقال الكاتب.على عقيدة األمة وأمنها الفكري

  ).١٤٤٩٢(هـ، العدد ٢٠/٢/١٤٢٩إبراهيم املطلق، جريدة الرياض بتاريخ : ، ومقال الكاتب)٢٤٩٤(

                                         
 ).٦(، بيان رقم ٥٥املالحق صـ) ١(
 .علي املوسى: مقال الكاتب، )٢٤٩٤(، العدد هـ١٥/٧/١٤٢٨، جريدة الوطن بتاريخ : انظر على سبيل املثال )٢(

 .إبراهيم املطلق: مقال الكاتب )١٤٤٩٢(هـ، العدد ٢٠/٢/١٤٢٩جريدة الرياض بتاريخ و
  ).٦(، بيان رقم ٥٥املالحق صـ) ٣(
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 ٤١

  :ط بني األحداث واملناهج التعليميةالرب  استنكار-ج
وإمنا دارت حوهلا دوائر ، مل تسلم املناهج الدراسية الشرعية يف هذا البلد املبارك من تلك التهمة الزائفة

وذلك بشن محلة شرسة على مناهجنا الشرعية معتربة أا هي مصدر اإلرهاب والتخريب ، أقالم املنحرفني
رغم انطالقها من كتاب اهللا وسنة ، ة بتغيريها وحذف كثري من مفردااومطالب، الذي حدث يف هذا البلد

وأن ذلك من تأثري بعض األفكار الوافدة اليت ، والشك أن مناهجنا بريئة من ذلك كل الرباءة، رسوله 
تلقاها أصحاا من خارج هذه البالد املباركة كما جاء ذلك على لسان كثري من أرباب فكر التكفري 

 إال أم لسوء قصدهم، وهذا األمر يدركه أولئك الكتاب املنحرفني،  يف وسائل األعالم وغريهاوالتخريب
هذه املناهج الشرعية بربط حوادث التخريب والتفجري ا وعدها هي صورة لتشويه  استغلوا تلك األحداث
  :فمن ذلك قوله، هبعض بياناتيف وقد تنبه جملس اهليئة هلذه املكيدة فجاء استنكار ذلك ، السبب املباشر يف ذلك

  .)١() التخريبية باملناهج التعليميةاألعمالن الس ليستنكر ما يتفوه به بعض الكتاب من ربط هذه إ(
والتحذير من ، فهذا النص من جملس اهليئة فيه استنكار مثل هذا الفعل من أولئك الكتاب املنحرفني

برباءة تلك املناهج من ، رغم إدراك هؤالء الكتاب وغريهم، يةالتلبيس على القراء بربط ماحدث مبناهجنا الشرع
  .)٢(ذلك

ومما تقدم يتضح دور جملس هيئة كبار العلماء يف عالج مشكلة استغالل األحداث للنيل من دين 
كما ، اإلسالم وأن جملس اهليئة قد استنكر مايصدر من بعض الكتاب من اجلرأة على الدين وأهله ومؤسساته

كما حث الس ويل أمر املسلمني مبنع أولئك الكتاب وعدم التمكني ،  هؤالء املنحرفنيكيد من حذر املسلمني
   .لثوابت الدين ومؤسساتههلم من التلبيس على املسلمني وتشويههم 

                                         
  ).٦(، بيان رقم ٥٥املالحق صـ) ١(
 :هـ، فكان مما قال حفظه اهللا٢٦/١١/١٤٢٤ نشر يف جريدة اجلزيرة، األحد  فضيلة الشيخ صاحل الفوزان مقاالًكتب )٢(

إن مناهج التعليم يف اململكة هي اليت تعلم التكفري واإلرهاب : مرض يقولونلقد كان املنافقون والذين يف قلوم (
واستبداهلا مبناهج تتمشى مع  ، وينادون بتغيريهاجاه املن وإن ما حصل من التفجري حصل نتيجة ملا تعلمه تلكوالتطرف،

  ...رغبام
 وخدعوا به أم مل ذين تبنوا هذا الفكرمن ال  إن اهللا قد خيب ظنكم وبني كذبكم حينما أعلنت طائفةونقول هلؤالء

، يأخذون تلك األفكار عن بل كانوا هاربني من الدراسة متخلني عن جمتمعهم  لدينا، التعليم اليت تدرس من مناهجيتلقوه
  . من شواذ اتمعاتأصحاب الفكر املنحرف

 وحسن املعتقد ا تعلم اخلري واالستقامة وإمن تلك األفكار الفاسدة كل الرباءة  بريئةإن مناهجنا ـ وهللا احلمد ـ
  ... ووجوب السمع الطاعةوالسلوك وحتث على لزوم اجلماعة

  إليهم على من مييلون غريةا الدوائر  املناهج وصاروا يتربصون جيدون يف صدورهم حقداً على تلك الذينونقول هلؤالء
  .هـ.ا...). ممن تربأ اهللا منهم نربأ فنحن هؤالء وتغارون هلم إىل متيلون إذا كنتممن الكفرة واملنافقني
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 ٤٢

واحلقيقة أن هذه املشكلة حتتاج يف عالجها إىل مزيد من اجلهود من والة األمر والعلماء وغريهم من 
  ا الدين، لكشف نوايا أولئك الكتاب، وبيان كيدهم هلذا الدين، والتحذير من أفكارهم الغيورين على هذ

املنحرفة، والسعي يف األخذ على أيديهم مبنعهم من نشر باطلهم يف صحفنا والتأثري على أبناء هذا الوطن 
عليها هذه البالد ، واليت قامت الذين تربوا يف ظل العقيدة الصحيحة املنبثقة من كتاب اهللا وسنة رسوله 

  .املباركة، حفظها اهللا من كيد الكائدين
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 ٤٣

  اخلامتة

  :ميكن تلخيص أهم نتائج هذا البحث فيما يلي
  . وبيان ضوابطه وعوامل تعزيزه السيما يف اململكة العربية السعوديةاألمن الفكريجتلية مفهوم  -
  ومكانتها العظمى يف العامل ، شأاون، التعريف يئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية -

  .    اإلسالمي 
  .على األمة اإلسالميةبيان أثرها و، وأمهيتها  العلماءالتعريف ببيانات هيئة كبار -
   ،  يف ترسيخ األمن الفكري من خالل ماصدر عنها من بيانات دور كبرييئة كبار العلماءهل اتضح أن -

  :  وقد مشل ذلك مايلي 
براءته من تلك  إيضاحو، قيقة اإلسالم الصحيح وعقيدته الراسخةحل بار العلماء هيئة كبيان -١

  .األعمال التخريبية
وأثر ذلك يف ترسيخ ،  للضروريات اخلمسعلى حفظ اإلسالم  يف التأكيد اهليئةدور إيضاح -٢ 

  .األمن والسيما األمن الفكري
وبيان ، وحتذيرها من االعتداء عليهم، أحكام املعاهدين واملستأمنني يف إيضاح  اهليئة دوربيان -٣

  .الدور الوقائي لذلك من كثري من مشكالت األمن الفكري
  كالت األمن الفكري كما اتضح أيضا الدور البارز هليئة كبار العلماء يف عالج كثري من مش -       

  : حالل تلك البيانات ، وقد مشل ذلك مايلي من          
      كما ، وذكر النصوص الواردة يف ذلك، بالتحذير من خطره، التكفريعالج مشكلة  -١         

  .وأنه البد من وجود األسباب وانتفاء املوانع، عن املنهج الصحيح يف هذه املسألة            كشفت  ك 
وبيان ، وذلك ببيان حكم اإلسالم يف مثل هذه األعمال،  عالج مشكلة األعمال التخريبية-٢

  .رة شرعا ملن ثبت عنه القيام بذلكالعقوبة املقد
ت هيئة وقد حذر،  عالج مشكلة استغالل أحداث التخريب والتفجري للنيل من دين اإلسالم-٣

كما استنكرت استغالل بعض الكتاب ذلك للنيل من ثوابت هذا ، من ذلك كبار العلماء
كما ، رعيةأو املناهج الش، وربط ما حدث من تلك األعمال باملؤسسات الدينية، الدين

واحليلولة بينهم وبني العبث ، دعت اهليئة ويل أمر املسلمني إىل منع أولئك الكتاب املنحرفني
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 ٤٤

  .بثوابت األمة ومؤسساا الشرعية
  خالل هذا البحث دور علماء األمة يف املشاركة يف قضاياها األساسية، والرد على من من ظهر يل  -

  . ذلك أو امهم بالتقصري يفتنقصهم العلماء
  وغريها من العلماءاتضح يل أن بعض هذه املشكالت حتتاج إىل زيادة جهود من هيئة كبار العلماء -

  .حىت يتم عالجها على الوجه الصحيح
  :التوصيات

افر اجلهود بني خمتلف اجلهات احلكومية وغريها للقيام مبهمة تعزيز األمن الفكري ضضرورة ت -١
  .واحملافظة عليه

ملصطلحات الشرعية ذات العالقة باألمن الفكري ومشكالته لئال تستغل يف التلبيس أمهية ضبط ا -٢
  .على شباب األمة

السيما بني شباب األمة وأعضاء هيئة كبار العلماء يف ، فتح باب احلوار املنضبط بالضوابط الشرعية -٣
  .هذا البلد املبارك

 يصدر عنها من بيانات تتعلق باألمن السيما فيما، العمل على تفعيل دور هيئة كبار العلماء -٤
  .ويف املساجد وغريها، حبيث تنشر يف وسائل اإلعالم املختلفة، الفكري
ومناقشة الشبهات املنتشرة ،  ببحوث مطولة فيما يتعلق مبشكلة التكفري كبار العلماءهيئةجملس قيام  -٥

  .ملشكلةلعالج تلك اوحماولة إجياد احللول املناسبة ، بني أرباب ذلك الفكر
األخذ على يد كل من حياول استغالل تلك األحداث للنيل من ثوابت اإلسالم ومؤسساته وجوب  -٦

 دأبت  اليتالسيما الصحف، ومنع أولئك املنحرفني من ترويج أفكارهم عن طريق وسائل األعالم، أو العبث ا
  .على نشر مقاالم

فيما يتعلق بتعزيز األمن الفكري وعالجهم ضرورة تتبع جهود بعض أعضاء هيئة كبار العلماء  -٧
ـ  وفضيلة الشيخ ابن عثيمني ازبومساحة الشيخ ابن ، من أمثال جهود اللجنة الدائمة، لكثري من مشكالته

  .العلمية يف ذلكواستنهاض مهم الباحثني إلبراز تلك اجلهود املهمة وإعداد الرسائل ـ  رمحهما اهللا
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 ٤٥

  مالحق البحث

  :تقرير عقوبة حوادث التخريب: البيان األول -١
وصلى اهللا وسلم وبارك على خري ، وال عدوان إال على الظاملني، والعاقبة للمتقني، احلمد هللا رب العاملني

  :وبعد، الدين إىل يوم ديه اهتدى ومن، وعلى آله وصحبه أمجعني، خلقه أمجعني
-١٢ابتداًء من " الطائف"عقدة يف مدينة يف دورته الثانية والثالثني املن  هيئة كبار العلماءفإن جملس

 بناء على ما ثبت لديه من وقوع عدة حوادث ختريبية ذهب ضحيتها الكثري من الناس هـ١٨/١/١٤٠٩
قام ، املنشآت العامة يف كثري من البالد اإلسالمية وغريهااألبرياء، وتلف بسببها كثري من األموال واملمتلكات و

  :ومن ذلك، يه من ذوي النفوس املريضة واحلاقدةا بعض ضعاف اإلميان أو فاقد
وتفجري الطائرات أو ، ونسف اجلسور واألنفاق، وإشعال احلرائق يف املمتلكات العامة، نسف املساكن

ومبا أن اململكة ، وحيث لوحظ كثرة وقوع مثل هذه اجلرائم يف عدد من البالد القريبة والبعيدة، خطفها
 مثل هذه األعمال التخريبية؛ فقد رأى جملس هيئة كبار العلماء ضرورة النظر كغريها من البلدان عرضة لوقوع

أو ، سواًء كان موجهاً ضد املنشئات العامة واملصاحل احلكومية، يف تقرير عقوبة رادعة ملن يرتكب عمالً ختريبياً
  .كان موجهاً لغريها بقصد اإلفساد واإلخالل باألمن

على  ـ من حيث اجلملة ـ العلم من أن األحكام الشرعية تدوروقد اطلع الس على ما ذكره أهل 
  :والعناية بأسباب بقائها مصونة ساملة وهي، وجوب محاية الضروريات اخلمس

 وقد تصور الس األخطار العظيمة اليت تنشأ عن جرائم )واملال، والعقل، والعرض، والنفس، الدين(
وما تسببه األعمال التخريبية من اإلخالل ، اضهم وأمواهلماالعتداء على حرمات املسلمني يف نفوسهم وأعر

وممتلكام واهللا سبحانه وتعاىل قد ، وإخافة املسلمني، ونشوء حالة الفوضى واالضطراب، باألمن العام يف البالد
حفظ للناس أديام وأبدام وأرواحهم وأعراضهم وعقوهلم وأمواهلم مبا شرعه من احلدود والعقوبات اليت 
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 ٤٦

m nN ]٣٣:املائدة.[  
وردع من تسول له نفسه اإلجرام واالعتداء على ، يق ذلك كفيل بإشاعة األمن واالطمئنانوتطب

ـُحاربة يف األمصار إىل أن وقد ذهب مجهور العلماء، املسلمني يف أنفسهم وممتلكام وغريها على  حكم امل
  .OQ R S TN: لقوله سبحانه، السواء

  چ چ چO? @ A B C D E F G H I: واهللا تعاىل يقول
  .]٢٠٤:البقرة[N ONچ 

 ° ¯ ® »¬ O£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª: وقال تعاىل
± ² ³N]٥٦:األعراف.[  

فإنه إذا ، وما أضره بعد اإلصالح، ينهى تعاىل عن اإلفساد يف األرض(: وقال ابن كثري رمحه اهللا تعاىل
فنهى تعاىل عن ، ى العبادمث وقع اإلفساد بعد ذلك؛ كان أضر ما يكون عل، كانت األمور ماشية على السداد

  .)١()ذلك
فهو ، قلّ أو كثر بعد صالح قلّ أو كثر، ى سبحانه وتعاىل عن كل فساد(: وقال القرطيب رمحه اهللا

  .)٢()على العموم على الصحيح من األقوال
يطلبون ، وألن ما سبق إيضاحه يفوق أعمال احملاربني الذين هلم أهداف خاصة، وبناء على ما تقدم

 عليها من مال أو عرض وهؤالء هدفهم زعزعة األمن وتقويض بناء األمة واجتثاث عقيدا وحتويلها حصوهلم
  :عن املنهج الرباين ؛ فإن الس يقرر باإلمجاع ما يلي

باالعتداء : من ثبت شرعاً أنه قام بعمل من أعمال التخريب واإلفساد يف األرض اليت تزعزع األمن أوالً
، أو املستشفيات، أو املدارس، أو املساجد، كنسف املساكن، لكات اخلاصة والعامةواملمت، على النفس

ونسف الطائرات ، كأنابيب البترول، واملوارد العامة لبيت املال، واملياه، وخمازن األسلحة، واجلسور، واملصانع
فساد يف األرض يقتضي لداللة اآليات املتقدمة على أن مثل هذا اإل، وحنو ذلك ؛فإن عقوبته القتل، أو خطفها

وألن خطر هؤالء الذين يقومون باألعمال التخريبية وضررهم؛ أشد من خطر وضرر الذي ، إهدار دم املُفِْسد
  .وقد حكم اهللا عليه مبا ذكر يف آية احلرابة، أو يأخذ ماله، فيقتله شخص فيعتدي على، يقطع الطريق
يف الفقرة السابقة من استكمال اإلجراءات الثبوتية الالزمة أنه ال بد قبل إيقاع العقوبة املشار إليها  ثانياً

                                         
 ).٢/٢٩٨(تفسري القرآن الكرمي ) ١(
 ).٤/٢٢٦(اجلامع ألحكام القرآن ) ٢(
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 ٤٧

وإشعاراً مبا ، واحتياطاً لألنفس وجملس القضاء األعلى ؛ براءة للذمة، وهيئات التمييز، من جهة احملاكم الشرعية
  .عليه هذه البالد من التقيد بكافة اإلجراءات الالزمة شرعاً لثبوت اجلرائم وتقرير عقاا

  .الس إعالن هذه العقوبة عن طريق وسائل اإلعالميرى  ثالثا
  .)١(آله وصحبه ونبينا حممد  وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله

                                         
  .هـ١٤٢٧، مكتبة الصحابة، ط األوىل، ٥٧ السنة والكتاب من العنف واإلرهاب، صـموقف، فتاوى عدد من العلماء )١(



   العريفي  عبدالعزيز سعد بن فالح بن.د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    
 

 

 ٤٨

  :هـ١٤١٦حادثة تفجري العليا مبدينة الرياض عام : البيان الثاين -٢
 هيئة كبار فإن: وبعد، حممد وآله وصحبه، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، احلمد هللا رب العاملني

" الرياض " مبدينة " العليا " العلماء باململكة العربية السعودية علمت ما حدث من التفجري الذي وقع يف حي 
وجرح ، هـ وأنه قد ذهب ضحيته نفوس معصومة٢٠/٦/١٤١٦ضحوة يوم االثنني ، قرب الشارع العام

، وإجرام شنيع، ئة تقرر أن هذا االعتداء آمثفإن اهلي: ولذا وأُخيف عابر السبيل، وروع آمنون، بسببه آخرون
، وال يفعله إال نفس فاجرة، وهتك حلرمات الدين يف األنفس واألموال واألمن واالستقرار، وهو خيانة وغدر

وال يف ، وال خيتلف املسلمون يف حترميه، وكراهية احلياة واخلري مشبعة باحلقد واخليانة واحلسد والبغي والعدوان
  .واآليات واألحاديث يف حترمي هذا اإلجرام وأمثاله كثرية ومعلومة،  وعظيم إثْمهبشاعة جرمه

والفساد  وتحذر من نزعات السوء ومسالك اجلنوح الفكري، وإن اهليئة إذ تقرر حترمي هذا اإلجرام
ووجد ، ردىوإن النفس األمارة بالسوء إذا أرخى هلا املرء العنان؛ ذهبت به مذاهب ال والتوجه املردي، العقدي

والواجب على كل من علم شيئاً عن  احلاقدون فيها مدخالً ألغراضهم وأهوائهم اليت يبثوا يف قوالب التحسني
هؤالء املخربني أن يبلغ عنهم اجلهة املختصة وقد حذر اهللا سبحانه يف حمكم التنـزيل من دعاة السوء 

 N O P Q R S T U Vچ چ  چO: فقال، واملفسدين يف األرض
W X Yگ   ک ک ک ک گگ گ[ \  ژ ژf g ih j k l 

m nN ]٣٣:املائدة.[  
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 نسأل اهللا ]٢٠٦-٢٠٤:البقرة[f g ih j lk m nNگ گ گ گ 
وأن يكف البأس ، على حرمات اآلمننيأن يهتك ستر املعتدين ، سبحانه وتعاىل بأمسائه احلسىن وصفاته العلى

وأن يوفق والة ، وان حيمي هذه البالد وسائر بالد املسلمني من كل سوء ومكروه، عنا وعن مجيع املسلمني
  .)١(وصلى اهللا على نبينا حممد ، إنه خري مسئول، أمرنا ومجيع والة أمر املسلمني ملا فيه صالح العباد والبالد

                                         
  . مرجع سابق،٦١من العنف واإلرهاب، صـ فتاوى عدد من العلماء، موقف السنة والكتاب )١(
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 ٤٩

  :هـ١٤١٧ة التفجري مبدينة اخلرب عام حادث: البيان الثالث -٣
  :وبعد، حممد وآله وصحبه، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، احلمد هللا وحده

املنعقدة يف ، يف جلسته االستثنائية العاشرة، فإن جملس هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية
باملنطقة " اخلرب" التفجري الواقع يف مدينة هـ استعرض حادث١٣/٢/١٤١٧يوم السبت " الطائف"مدينة 

وإصابات لكثري من ، وترويع، وتدمري، وما حصل بسبب ذلك من قتل، هـ٩/٢/١٤١٧الشرقية يوم الثالثاء 
  .املسلمني وغريهم

  :وإن الس بعد النظر والدراسة والتأمل ؛قرر باإلمجاع ما يلي
  :وذلك لألسباب اآلتية، نيإن هذا التفجري عمل إجرامي بإمجاع املسلم :أوالً
وهتك ، يف هذا التفجري هتك حلرمات اإلسالم املعلومة بالضرورة؛هتك حلرمة األنفس املعصومة -١

وهتك ، وغدوهم ورواحهم، حلرمات األمن واالستقرار وحياة اآلمنني املطمئنني يف مساكنهم ومعايشهم
وظلم ، وما أبشع وأعظم جرمية من جترأ على حرمات اهللا،  عنهاللمصاحل العامة اليت ال غىن للناس يف حيام

، ومن دعوة حتيط به، مث ويلٌ له من عذاب اهللا ونقمته، فويلٌ له، واملقيمني بينهم، وأخاف املسلمني، عباده
  .وأن يفضح أمره، نسأل اهللا أن يكشف ستره

، ن بينه وبني املسلمني أمانوكل م، هي كل مسلم:  أن النفس املعصومة يف حكم شريعة اإلسالم-٢
 f g h i j k l m گ گ گO: كما قال اهللا تعاىل

n o p q rN]٩٣:النساء[.  

  چ چ چ چOE F G H I: وقال سبحانه يف حق الذمي يف حكم قتل اخلطأ
N O P Q RN]٩٢:النساء.[  

 مداً ؟ فإن اجلرميةالدية والكفارة فكيف إذا قُتل ع إذا قتل خطأً ؛ ففيه، فإذا كان الذمي الذي له أمان
  .)١(]؛ مل يرح رائحة اجلنةتل معاهداًمن ق[: أنه قال وقد صح عن، يكون أكرب واإلمث، تكون أعظم

وهذا وعيد  ـ فضالً عن قتله يف مثل هذه اجلرمية الكبرية النكراء ـ فال جيوز التعرض ملستأمنٍ بأذى
  .نعوذ باهللا من اخلذالن، ليها بعدم دخول القاتل اجلنةوأنه كبرية من الكبائر املتوعد ع، شديد ملن قتل معاهداً

، وبغي، وخيانة،  إن هذا العمل اإلجرامي يتضمن أنواعاً من احملرمات يف اإلسالم بالضرورة من غدرٍ-٣
 يأباها ويبغضها اهللا ورسوله ، وكل هذه قبائح منكرة، وترويع للمسلمني وغريهم، وإجرام آمث، وعدوان
  .واملؤمنون

                                         
 .رواه البخاري) ١(
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 ٥٠

أن اإلسالم بريء : إن الس إذْ يبني حترمي هذا العمل اإلجرامي يف الشرع املطهر؛ فإنه يعلن للعامل: ثانياً
وإمنا هو تصرف من صاحب فكْرٍ ، وهكذا كل مسلم يؤمن باهللا واليوم اآلخر بريء منه، من هذا العمل

وال على املسلمني املهتدين  ،فال حيسب عمله على اإلسالم، فهو حيمل إمثه وجرمه، وعقيدة ضالة، منحرف
وإمنا هو حمض إفساد وإجرام تأباه واملتمسكني حببل اهللا املتني، ، املعتصمني بالكتاب والسنة، دي اإلسالم

: قال اهللا تعاىل، أهله مصاحبة من حمذرة، بتحرميه قاطعة الشريعة وهلذا جاءت نصوص، الشريعة والفطرة
O? @ A B C D E F G H Iچ   چ چ چN O P 

Q R S T U V W X Y ک ک ک ک گ گ گ گ [ \ ژژ 
f g ih j lk m nN]٢٠٦-٢٠٤:البقرة[.  
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m nN]٣٣:املائدة.[  
وأن ، لَة واملعتدينالعلى أن يكشف ستر هؤالء الفَع احلسىن وصفاته ونسأل اهللا سبحانه وتعاىل بأمسائه

وأن يوفق ، وسائر بالد املسلمني البأس عن هذه البالد وأن يكف، لينفَّذَ فيهم حكْم شرعه املطهر، يمكن منهم
صالح البالد  ما فيه والة أمور املسلمني إىل ومجيع، خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبد العزيز وحكومته

، وأن يصلح أحوال املسلمني مجيعاً، ويعلي م كلمته، وأن ينصر م دينه، فسدينوقَمع الفساد وامل، والعباد
  .)١(إنه ويل ذلك والقادر عليه وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم

                                         
  .، مرجع سابق٥٩ فتاوى عدد من العلماء، موقف السنة والكتاب من العنف واإلرهاب، صـ)١(
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 ٥١

  :التحذير من التكفري وبيان خطورته: البيان الرابع -٤
ابتداء من تاريخ  ملنعقدة بالطائففقد درس جملس هيئة كبار العلماء يف دورته التاسعة واألربعني ا

 وما ينشأ عنه من سفك ،والتفجري ما جيري يف كثري من البالد اإلسالمية وغريها من التكفري هـ٢/٤/١٤١٩
 وإتالف ، وما يترتب عليه من إزهاق أرواح بريئة،األمر  ونظرا إىل خطورة هذا، وختريب املنشآت،الدماء

 فقد رأى الس إصدار بيان يوضح فيه حكم ،ألمنهم واستقرارهموزعزعة   وإخافة للناس،أموال معصومة
وإبراء للذمة وإزالة للبس يف املفاهيم لدى من اشتبه عليهم األمر يف ذلك فنقول وباهللا  ولعباده ذلك نصحا هللا

  :التوفيق
هللا فكما أن التحليل والتحرمي واإلجياب إىل ا   مرده إىل اهللا ورسوله،التكفري حكم شرعي: أوال

 يكون كفرا أكرب خمرجا عن ،وصف بالكفر من قول أو فعل وليس كل ما  فكذلك التكفري،ورسوله 
  مل جيز أن نكفر إال من دل الكتاب والسنة على كفرهحكم التكفري إىل اهللا ورسوله  وملا كان مرد.امللة

 وإذا كانت ،اخلطرية حكام ملا يترتب على ذلك من األ،داللة واضحة فال يكفي يف ذلك جمرد الشبهة والظن
  فالتكفري أوىل أن يدرأ بالشبهات،على التكفري  مع أن ما يترتب عليها أقل مما يترتب،احلدود تدرأ بالشبهات

يا كافر فقد  أميا امرئ قال ألخيه[:  فقال، من احلكم بالتكفري على شخص ليس بكافرولذلك حذر النيب 
  .)١ (]رجعت عليه إن كان كما قال وإال ،باء ا أحدمها

 وال يكفر من اتصف ،أو العمل أو االعتقاد كفر القول أن هذا منه يفهم والسنة ما وقد يرد يف الكتاب
وانتفاء  ،وشروطها أسباا بوجود ال تتم إال اليت لوجود مانع مينع من كفر وهذا احلكم كغريه من األحكام به

 وهكذا الكفر ،ال يرث ا لوجود مانع كاختالف الدين دوقـ  مثال ـ  سببه القرابة،موانعها كما يف اإلرث
 وقد ينطق املسلم بكلمة بالكفر لغلبة فرح أو غضب أو حنومها فال يكفر ا لعدم يكره عليه املؤمن فال يكفر به

  .)٢(]اللهم أنت عبدي وأنا ربك[: كما يف قصة الذي قال القصد
  ومنع،ليه أمور خطرية من استحالل الدم واملالوالتسرع يف التكفري يترتب ع  أخطأ من شدة الفرح

وإذا .عليه ألدىن شبهة  فكيف يسوغ للمؤمن أن يقدم، وفسخ النكاح وغريها مما يترتب على الردة،التوارث
التمرد عليهم ومحل السالح عليهم وإشاعة الفوضى  كان هذا يف والة األمور كان أشد ؛ ملا يترتب عليه من

إال أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من : [ من منابذم فقال وهلذا منع ،والبالد عباد وفساد ال،وسفك الدماء
أنه ال يكفي  ]كفر[: وأفاد قوله ،أنه ال يكفي جمرد الظن واإلشاعة ]إال أن تروا[:  فأفاد قوله،)٣(]اهللا برهان

ه ال يكفي الكفر الذي ليس أن ]بواحا[: وأفاد قوله ، كالظلم وشرب اخلمر ولعب القمار،كبر الفسوق ولو
أنه البد من دليل صريح حبيث يكون صحيح  ]برهان عندكم فيه من اهللا[:  وأفاد قوله،ببواح أي صريح ظاهر

                                         
  .رواه البخاري ومسلم) ١(
  .رواه مسلم) ٢(
  .متفق عليه) ٣(
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 ٥٢

عربة  أنه ال ]من اهللا[:  وأفاد قوله،الثبوت صريح الداللة فال يكفي الدليل ضعيف السند وال غامض الداللة
دليل صريح صحيح من كتاب اهللا  لقوله يكن مل العلم واألمانة إذا يفبقول أحد من العلماء مهما بلغت مرتلته 

لقول  يف التكفري له خطره العظيم ؛ أن التسرع: ومجلة القول على خطورة األمر تدل وهذه القيود أو سنة
 گ گ  ک ک ک ک گ[ \ ژ ژ OP Q R S T U V W X Y: اهللا عز وجل

  ].٣٣:األعراف[f g h i j k lNگ 
 اخلاصة األموال استباحة الدماء وانتهاك األعراض وسلب م عن هذا االعتقاد اخلاطئ منما جنثانيا 

 فهذه األعمال وأمثاهلا حمرمة شرعا بإمجاع املسلمني ؛ملا ، وختريب املنشآت،واملركبات وتفجري املساكن والعامة
وحياة الناس  واالستقرار وهتك حلرمات األمن وهتك حلرمة األموال يف ذلك من هتك حلرمة األنفس املعصومة

يف  اليت ال غىن للناس العامة للمصاحل وهتك اآلمنني املطمئنني يف مساكنهم ومعايشهم وغدوهم ورواحهم
 وكان ، وشدد يف ذلك،للمسلمني أمواهلم وأعراضهم وأبدام وحرم انتهاكها عنها وقد حفظ اإلسالم حيام

وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام  إنَّ دماءكم [:حجة الوداع أمته فقال يف خطبة ما بلغ به النيب  من آخر
  .)١(]أال هل بلغت اللهم فاشهد[:   مث قال]يف بلدكم هذا يف شهركم هذا،كحرمة يومكم هذا

اهللا سبحانه من قتل نفسا  وقد توعد )٢(]كل املسلم على املسلم حرام دمه وماله وعرضه[:  وقال
 f g h i j k گ گ گO: نمعصومة بقوله سبحانه يف حق املؤم

l m n o p q rN]٩٣:النساء[.  
 @ ? <ڤ ڤ ڤ   ڤO9 :اخلطأ وقال يف حق الكافر الذي له ذمة يف حكم قتل

A B DC E F G H Iچ چ چ چ  N O P 
Q RN]٩٢:النساء[.  

ون  فإن اجلرمية تك، فكيف إذا قتل عمدا،والكفارة فإذا كان الكافر الذي له أمان إذا قتل خطأ فيه الدية
  .)٣(]من قتل معاهدا مل يرح رائحة اجلنة[:  أنه قالعن رسول اهللا  واإلمث يكون أكرب وقد صح أعظم

 ملا ،وخطورة إطالق ذلك  إن الس إذ يبني حكم تكفري الناس بغري برهان من كتاب اهللا وسنة ثالثا
عتقد اخلاطئ وأن ما جيري يف بعض يعلن للعامل أن اإلسالم بريء من هذا امل  فإنه،يترتب عليه من شرور وآثام

وختريب للمنشآت هو  ، وتفجري للمساكن واملركبات واملرافق العامة واخلاصة،من سفك للدماء الربيئة البلدان

                                         
  .متفق عليه) ١(
  .مسلم رواه) ٢(
  .رواه البخاري) ٣(
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 ٥٣

واليوم اآلخر بريء منه وإمنا هو تصرف من  عمل إجرامي واإلسالم بريء منه وهكذا كل مسلم يؤمن باهللا
مل إمثه وجرمه فال حيتسب عمله على اإلسالم وال على املسلمني صاحب فكر منحرف وعقيدة ضالة فهو حي

وإجرام   وإمنا هو حمض إفساد،املعتصمني بالكتاب والسنة املستمسكني حببل اهللا املتني املهتدين دي اإلسالم
  .مصاحبة أهله تأباه الشريعة والفطرة وهلذا جاءت نصوص الشريعة قاطعة بتحرميه حمذرة من

چ   چ چ چO? @ A B C D E F G H Iىل قال اهللا تعا 
N ON]٢٠٤:البقرة[.  

 ،املسلمني يف كل مكان التواصي باحلق والتناصح والتعاون على الرب والتقوى والواجب على مجيع
: قال اهللا كما  واجلدال باليت هي أحسن،باملعروف والنهي عن املنكر باحلكمة واملوعظة احلسنة واألمر

O¿ À Á ÃÂ Ä Å Æ Ç ÉÈ Ê ÌË Í  ی ی
ÐN]٢:املائدة.[  

 f g h i j k lگ گ ک گ گO:  وقال سبحانه
m n o p q sr t u wv x y z 

{N]٧١:التوبة.[  

 + * پ پ پ پ % $ # "ٱ NO$ # " ٱO: وقال عز وجل
, - . / 0 1N]العصر[.  
 ]امتهمهللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وع ملن يا رسول اهللا ؟قال: الدين النصيحة قيل[ وقال 

له سائر   إذا اشتكى منه عضو تداعى،مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد[ :وقال 
  .)١(]اجلسد بالسهر واحلمى

ونسأل اهللا سبحانه بأمسائه احلسىن وصفاته العلى أن يكف  واآليات واألحاديث يف هذا املعىن كثرية
الفساد  ة أمور املسلمني إىل ما فيه صالح العباد والبالد وقمع وأن يوفق مجيع وال،املسلمني البأس عن مجيع

 وأن ينصر ،مجيعا يف كل مكان وأن يصلح أحوال املسلمني  ويعلي م كلمته، وأن ينصر م دينه،واملفسدين
  .)٢(هـا )على نبينا حممد وآله وصحبه  وصلى اهللا وسلم، إنه ويل ذلك والقادر عليه،م احلق

                                         
  .ومسلمروامها البخاري ) ١(
  .، مرجع سابق٧٨ فتاوى عدد من العلماء، موقف السنة والكتاب من العنف واإلرهاب، صـ)٢(
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 ٥٤

  .هـ١٤٢٤حادثة تفجري عدة جممعات مبدينة الرياض عام : امسالبيان اخل -٥
-١٣يوم األربعاء  جملس هيئة كبار العلماء يف جلسته االستثنائية املنعقدة يف مدينة الرياضبين 

 مساء يوم االثنني  حوادث التفجريات اليت وقعت يف مدينة الرياضوقد استعرض هـ١٨/٣/١٤٢٤
وإصابات لكثري من الناس من املسلمني  من قتل وتدمري وترويعوما حصل بسبب ذلك هـ ١١/٣/١٤٢٤

وحرمت االعتداء عليها وهي ، من املعلوم أن شريعة اإلسالم جاءت حبفظ الضروريات اخلمسحيث إنه  .وغريهم
واألنفس  وال خيتلف املسلمون يف حترمي االعتداء على األنفس املعصومة.الدين والنفس واملال والعرض والعقل

ومن ، إما أن تكون مسلمة فال جيوز حبال االعتداء على النفس املسلمة وقتلها بغري حق، ومة يف دين اإلسالماملعص
 f g گ گ گO: يقول اهللا تعاىل فعل ذلك فقد ارتكب كبرية من كبائر الذنوب العظام

h i j k l m n o p q rN]٩٣:النساء.[  

 . - , + * پ پ پ پ % $ # "ٱ O:  جل وعالويقول سبحانه
ڤڤ ڤ   ڤ9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /

> ? @ A B C D E F G H 
IN]٣٢:املائدة[.  

  .)١()حق وهذا يدل على عظم قتل النفس بغري يف اإلمث(: قال جماهد رمحه اهللا
: ال حيل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا إال بإحدى ثالث[: ويقول النيب 

  .]التارك للجماعة زاين واملارق من الدينوالثيب ال، النفس بالنفس
أُمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا ويقيموا [:  ويقول النيب 

  .)٢(]الصالة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبق اإلسالم وحسام على اهللا
  .)٣(]لزوال الدنيا أهون عند اهللا من قتل رجل مسلم[: قال  رضي اهللا عنه عن النيب وعن عبد اهللا بن عمرو

ما أعظمك وأعظم [:  إىل البيت أو إىل الكعبة فقاليوماً بن عمر رضي اهللا عنهماعبد اهللا ونظر 
  .)٤(]ك منم حرمة عند اهللاظواملؤمن أع، حرمتك

م املرء املسلم وحترمي قتله ألي سبب من األسباب إال كل هذه األدلة وغريها كثري تدل على عظم حرمة د
                                         

 .رواه ابن جرير يف تفسريه) ١(
 .رواه البخاري ومسلم) ٢(
 .رواه النسائي) ٣(
 .رواه النسائي والترمذي) ٤(
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 ٥٥

يقول أسامة بن زيد رضي اهللا . فال حيل ألحد أن يعتدي على مسلم بغري حق، ما دلت عليه النصوص الشرعية
 منهم فلما وحلقت أنا ورجل من األنصار رجالً. إىل احلرقة فصبحنا القوم فهزمناهم بعثنا رسول اهللا (: عنهما

: فقال يا أسامة فلما قدمنا بلغ النيب . ل ال إله إال اهللا فكف األنصاري فطعنته برحمي حىت قتلتهغشيناه قا
فما زال يكررها حىت متنيت أين مل أكن أسلمت قبل ذلك ، كان متعوذاً:  قلت]أقتلته بعدما قال ال إله إال اهللا؟[

  .)١()اليوم
مشرك وهم جماهدون يف ساحة القتال ملا ظفروا فهذا رجل ، وهذا يدل أعظم الداللة على حرمة الدماء

ومل يقبل ، قتله على أنه ما قاهلا إال ليكفوا عن قتله ومتكنوا منه نطق بالتوحيد فتأول أسامة رضي اهللا عنه، به
  .هلا يتعرض من وهذا من أعظم ما يدل على حرمة دماء املسلمني وعظيم جرم،  عذره وتأويلهالنيب 

إن دماءكم وأموالكم حرام [:  حمرمة فإن أمواهلم حمرمة حمترمة بقول النيب وكما أن دماء املسلمني
  .)٢(]عليكم كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا

ومبا  يف خطبة يوم عرفة وأخرج البخاري ومسلم حنوه يف خطبة يوم النحر  وهذا الكالم قاله النيب
ومن األنفس املعصومة يف اإلسالم أنفس املعاهدين وأهل الذمة . قسبق يتبني حترمي قتل النفس املعصومة بغري ح

من قتل معاهدا مل يرح [:  قالفعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما عن النيب ، واملستأمنني
  .)٣(]اموإن رحيها توجد من مسرية أربعني عا، رائحة اجلنة

ومن قتله ، نفسه وماله معصوم ال جيوز التعرض لهومن أدخله ويل األمر املسلم بعقد أمان وعهد فإن 
ومعلوم أن أهل ، تعرض للمعاهدين  وهذا وعيد شديد ملن]مل يرح رائحة اجلنة[: فإنه كما قال النيب 
  .)٤(]املؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم: [يقول النيب  .اإلسالم ذمتهم واحدة

 أن رضي اهللا عنه أيب طالب بناعلي  وأراد الفتح عام مشركاً الًرج رضي اهللا عنها أم هانئ وملا أجارت
  .)٥(]قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ[:  فأخربته فقال  للنيب ذهبت يقتله

واملقصود أن من دخل بعقد أمان أو بعهد من ويل األمر ملصلحة رآها فال جيوز التعرض له وال االعتداء 
ا فإن ما وقع يف مدينة الرياض من حوادث التفجري أمر حمرم ال يقره دين إذا تبني هذ. ال على نفسه وال ماله
  :وجوه اإلسالم وحترميه جاء من

  .فيها وترويع لآلمنني، أن هذا العمل اعتداء على حرمة بالد املسلمني/ ١

                                         
 .رواه البخاري ومسلم) ١(
 .رواه مسلم) ٢(
 .رواه البخاري) ٣(
 .اري ومسلمرواه البخ) ٤(
 .رواه البخاري ومسلم) ٥(
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 ٥٦

  .اإلسالم يف شريعة لألنفس املعصومة قتال أن فيه/ ٢
  .أن هذا من اإلفساد يف األرض/ ٣
  .الفا لألموال املعصومةأن فيه إت/ ٤

، وإن جملس هيئة كبار العلماء إذ يبني حكم هذا األمر لَيحذِّر املسلمني من الوقوع يف احملرمات املهلكات
وإما باجلفاء عنه ، إما بالغلو يف الدين: وحيذرهم من مكايد الشيطان فإنه ال يزال بالعبد حىت يوقعه يف املهالك

  .وحماربته والعياذ باهللا
شيطان ال يبايل بأيهما ظفر من العبد؛ ألن كال طريقي الغلو واجلفاء من سبل الشيطان اليت توقع وال

وما قام به من نفذوا هذه العمليات من قتل أنفسهم بتفجريها فهو داخل يف .صاحبها يف غضب الرمحن وعذابه
  .)١(]من قتل نفسه بشيء يف الدنيا عذب به يوم القيامة[: عموم قول النيب 

من قتل نفسه حبديدة فحديدته يف يده يتوجأ ا يف بطنه يف [: عن النيب   أيب هريرة رضي اهللا عنهعن
.  خملدا فيها أبداً فقتل نفسه فهو يتحساه يف نار جهنم خالداًومن شرب مساً. نار جهنم خالداً خملداً فيها أبداً

  .)٢(]خملداً فيها أبداًومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى يف نار جهنم خالداً 
مث ليعلم اجلميع أن األمة اإلسالمية اليوم تعاين من تسلط األعداء عليها من كل جانب وهم يفرحون 

فمن أعام يف مقصدهم وفتح .  هلم التسلط على أهل اإلسالم وإذالهلم واستغالل خريامتسهلبالذرائع اليت 
وهذا من أعظم ، ان على انتقاص املسلمني والتسلط على بالدهمعلى املسلمني وبالد اإلسالم ثغراً هلم فقد أع

جيب العناية بالعلم الشرعي املؤصل من الكتاب والسنة وفق فهم سلف األمة يف املدارس  كما أنه .اجلرم
وجتب العناية باألمر باملعروف والنهي عن املنكر والتواصي على احلق . واجلامعات ويف املساجد ووسائل اإلعالم

وعلى شباب املسلمني إحسان الظن . احلاجة بل الضرورة داعية إليه اآلن أكثر من أي وقت مضىفإن 
بعلمائهم والتلقي عنهم وليعلموا أن مما يسعى إليه أعداء الدين الوقيعة بني شباب األمة وعلمائها وبينهم وبني 

  ...هلذا حكامهم حىت تضعف شوكتهم وتسهل السيطرة عليهم فالواجب التنبه
وعلى املسلمني تقوى اهللا يف السر والعلن والتوبة الصادقة الناصحة من ، ى اهللا اجلميع كيد األعداءوق

  .مجيع الذنوب فإنه ما نزل بالء إال بذنب وال رفع إال بتوبة
وجينب بالد املسلمني كل سوء ومكروه وصلى اهللا وسلم على نبينا ، نسأل اهللا أن يصلح حال املسلمني

  .)٣(هحممد وآله وصحب

                                         
  .أخرجه أبو عوانة يف مستخرجه) ١(
  .رواه البخاري ومسلم) ٢(
، ٦١فتاوى عدد من العلماء، موقف السنة والكتاب من العنف واإلرهاب، صـ، ٢٣جملة اإلرهاب الشؤون اإلسالمية ص) ٣(

= 
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 ٥٧

                                          = 
 .مرجع سابق
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 ٥٨

  :حيازة األسلحة واملتفجرات والسيارات املفخخة: البيان السادس -٦
أن جملس هيئة كبار العلماء يف دورته التاسعة واخلمسني اليت انعقدت يف مدينة الطائف ابتداء من تاريخ 

 وقد استعرض ما جرى مؤخرا يف اململكة العربية السعودية من تفجريات استهدفت ختريباً ،هـ١١/٦/١٤٢٤
  .وقتل أناس معصومني وأحدثت فزعاً وإزعاجاً

يف ضوء ذلك أصدر الس بياناً يوضح الرأي الشرعي حول اخلاليا اإلرهابية وأفكارها ومناهجها 
أن الس استعرض ما اكتشف من خمازن لألسلحة ومتفجرات خطرية معدة للقيام : ومما ورد فيه، وسلوكياا

د اليت هي حصن اإلسالم وفيها حرم اهللا وقبلة املسلمني ومسجد رسول اهللا بأعمال ختريب ودمار يف هذه البال
 وألن مثل هذه االستعدادات اخلطرية املهيأة الرتكاب اإلجرام من أعمال التخريب واإلفساد يف األرض مما 

، طاراخلاصة والعامة ويعرض مصاحل األمة ألعظم األخ تيزعزع األمن وحيدث قتل األنفس وتدمري املمتلكا
ونظراً ملا جيب على علماء البالد من البيان جتاه هذه األخطار ومن وجوب التعاون بني مجيع أفراد األمة 
لكشفها ودفع شرها والتحذير منها وحترمي السكوت عن اإلبالغ عن كل خطر يبيت ضد هذا األمن ورأى 

ءة للذمة ونصحاً لألمة وإشفاقاً على أبناء الس وجوب البيان ألمور تدعو الضرورة إىل بياا يف هذا الوقت برا
املسلمني من أن يكونوا أداة فساد وختريب وأتباعاً لدعاة الضاللة والفتنة والفرقة وقد أخذ اهللا تعاىل على أهل 

آل [N+ *  پ پ پ پ% $ # "ٱ O: العلم امليثاق أن يبينوا للناس قال اهللا سبحانه
  ].١٨٧:عمران

وحتذيراً من التهاون يف أمر احلفاظ على سالمة البالد من األخطار فإن الس لذلك كله وتذكرياً للناس 
 :يرى بيان ما يأيت

أن القيام بأعمال التخريب واإلفساد من تفجري وقتل وتدمري للممتلكات عمل إجرامي خطري  أوالً
الرادعة  ةلزاجروعدوان على األنفس املعصومة وإتالف لألموال احملترمة فهو مقتض للعقوبات الشرعية ا

من [: بنصوص الشريعة ومقتضيات حفظ سلطاا وحترمي اخلروج على من توىل أمر األمة فيها يقول النيب 
خرج عن الطاعة وفارق اجلماعة فمات مات ميتة جاهلية ومن قاتل حتت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو 

يت يضرب برها و فاجرها وال يتحاشى من إىل عصبية أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية ومن خرج على أم
  .)١(]مؤمنها وال يفي لذي عهد عهده فليس مين ولست منه

 يف سبيل اهللا ومن زعم أن هذه التخريبات وما يراد من تفجري وقتل من اجلهاد فليست من اجلهاد يف
 والتخريب والضالل اإلفساد هو من إمنا ومن وراءهم أولئك ما قام به أننه قد ظهر وعلم إومما سبق ف. شيء

 وعدم االنسياق وراء عبارات األمور يف والتوبة والتبصر إليهاملبني وعليهم تقوى اهللا عز وجل والرجوع 

                                         
  . رواه مسلم)١(



 )املفاهيم والتحديات(ــــــــــــــــــ املؤمتر الوطين األول لألمن الفكري ــــــــــــــــــــــــــــ                    

 

 ٥٩

 من تلبيس هي وإمنا حقيقتها من الدين يف ت ومحلها على الفساد وليساألمةوشعارات فاسدة ترفع لتفريق 
 ووجوب ردعه والزجر عن األعمالمن يقوم ذه اجلاهلني واملغرضني وقد تضمنت نصوص الشريعة عقوبة 

  . القضاءإىلارتكاب مثل عمله ومرد احلكم بذلك 
 من باإلسالم  ـعزها اهللاأـ  ن جملس هيئة كبار العلماء يؤيد ما تقوم به الدولةإ تبني ما سبق فوإذا ثانياً

ن ديار املسلمني ومحاية بيضتهم تتبع لتلك الفئة والكشف عنهم لوقاية البالد والعباد شرهم ولدرء الفتنة ع
 الذين ذلك من التعاون على الرب والتقوى  اخلطري ألاألمر القضاء على هذا يف يتعاونوا أنوجيب على اجلميع 

 O¿ À Á ÃÂ Ä Å Æ Ç ÉÈ Ê ÌË:  قوله سبحانهيفمرنا اهللا به أ
Í  ی یÐN]٢:املائدة.[  

 عموم قول يفذا من كبائر الذنوب وهو داخل ن هإ فإيوائهم أووحيذر الس من التستر على هؤالء 
  .)١(] حمدثاآوىلعن اهللا من [:  النيب

 كان هذا الوعيد الشديد فإذا األرض يف بفساد يأيتن مل بأنه هذا احلديث يفوقد فسر العلماء احملدث 
  . فعلهمأيد أو أعام فكيف مبن آواهمفيمن 

 اخلطري ليتبني الشأن هذا يف الناس إرشادهم ويكثفوا  يقوموا بواجبأن العلم بأهليهيب الس  اًثالث
  .بذلك احلق
خطر أ تشجع عليه لكونه من أو اإلجرام تسوغ هذا وآراءيستنكر الس ما يصدر من فتاوى  اًرابع

:  الشيطان قال تعاىلأمر من أان الفتوى بغري علم وحذر عباده منها وبني أ وقد عظم اهللا شوأشنعها األمور
O¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã ÅÄ Æ Ç È É 
Ê Ë Ì Í ی ی Ð Ñ Ò Ó Ô ÕN]١٦٨:البقرة.[  

 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | }O: ويقول سبحانه
§ ¨ ª© « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ 
ºN]ويقول جل وعال ]١٦٨:النحل :OÁ Â Ã Ä Å Æ ÈÇ É Ê Ë Ì 
Í ی ی Ð ÑN]٣٦:اإلسراء.[  

 من تبعه ال ينقص آثام مثل اإلمثاللة كان عليه من  ضإىلمن دعا [: نه قال أوقد صح عن رسول اهللا 
 األمر ن على ويلإ فاإلجرام تسوغ هذا اليت اآلراء أوومن صدر منه مثل هذه الفتاوى  )٢(]شيء آثامهممن 

                                         
 .متفق عليه) ١(
  .متفق عليه) ٢(
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 ٦٠

 اهللا آتاه للذمة ومحاية للدين وعلى من وإبراء لألمة  حنوه ما يقتضيه الشرع نصحاًي القضاء ليجرإىل إحالته
 الواجبات وهو من أهم هذا من أن الباطلة وبيان فسادها وكشف زورها وال خيفى األقاويلير من العلم التحذ

 كان املقصود ا زعزعة إذاويعظم خطر تلك الفتاوى ، ئمة املسلمني وعامتهمالنصح هللا ولكتابه ولرسوله وأل
 من الشباب ءغرااستهداف لإلن ذلك  دين اهللا باجلهل واهلوى أليفومن القول ،  وزرع الفنت والقالقلاألمن

ومن ال علم عنده حبقيقة هذه الفتاوى والتدليس عليهم حبججها الواهية والتمويه على عقوهلم مبقاصدها 
حد من املسلمني ممن عرف حدود الشريعة وعقل أ وال يرتضيه اإلسالم دين يفوكل هذا شنيع وعظيم ، الباطلة
 ونشر األمة تفريق أسباب أعظمالء املتقولني على العلم من  السامية ومقاصدها الكرمية وعمل هؤأهدافها

  .العداوات بينها
 الدين أمور يف على الدين والعلماء ويزينون للناس التساهل نيتجرؤو منع الذين األمر على ويل اًخامس

 ما يتفوه به ن الس ليستنكرإ و. ويربطون بني ما وقع وبني التدين واملؤسسات الدينيةأهله عليه وعلى واجلرأة
 للنيل من األحداث التخريبية باملناهج التعليمية كما يستنكر استغالل هذه األعمالبعض الكتاب من ربط هذه 

 قام ا شيخ اليت اإلصالحيةثوابت هذه الدولة املباركة القائمة على عقيدة السلف الصاحل والنيل من الدعوة 
  . رمحه اهللابعبد الوها حممد بن اإلسالم

 كتابه وحرم التفرق والتحزب يقول يف اهللا ذلك وأوجب باالجتماع باألمر جاء اإلسالم دين إن اًسادس
  .]١٠٣:آل عمران[OA B C D E FN: اهللا عز وجل

  .]١٥٩:األنعام[N O P Q RN چ چ چ چ OI: يقول سبحانهو
نه من ألتفرق و وكانوا شيعا وهذا يدل على حترمي اوحزبهمن الذين فرقوا دينهم   اهللا رسوله أفرب

 طاعة اهللا يف املسلمني إمامةكبائر الذنوب وقد علم من الدين بالضرورة وجوب لزوم اجلماعة وطاعة من توىل 
  .ÐNی   یOÇ È É Ê Ë Ì Í: يقول اهللا عز وجل

 عسرك ويسرك يفعليك السمع والطاعة [: قال رسول اهللا :  اهللا عنه قالرضي هريرة أيبوعن 
 اهللا أطاع فقد طاعينأمن [: قال رسول اهللا :  اهللا عنه قالرضي هريرة أيبعن و )١(]ومنشطك ومكرهك

  .)٢(]عصاين فقد األمري ومن يعص أطاعين فقد األمري فقد عصى اهللا ومن يطع عصاينومن 
 وجوب السمع يف اهللا عنهم ومن جاء بعدهم رضي من الصحابة األمةوقد سار على هذا سلف 

  .والطاعة
 قلبوا األزمان هذه يفن الس حيذر من دعاة الضاللة والفتنة والفرقة الذين ظهروا إ فلكل ما تقدم ذكره

                                         
 .رواه مسلم )١(
 .متفق عليه) ٢(
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 ٦١

 النيب احملرمات يقول أعظم واخلروج عليهم وذلك من أمرهم وحرضوهم على معصية والة أمرهمعلى املسلمني 
 :]كائنا من  مجيع فاضربوه بالسيفي وهاألمة هذه أمر يفرق أن أرادنه ستكون هنات وهنات فمن إ 
 املعرض الغي يف التمادي ركام عن يفوىف هذا حتذير لدعاة الضاللة والفتنة والفرقة وحتذير ملن سار  )١(]كان

والواجب التمسك ذا الدين القومي والسري فيه على الصراط املستقيم املبىن على الكتاب واآلخرة لعذاب الدنيا 
ووجوب تربية النشء والشباب على هذا ، بإحسان تبعهم  اهللا عنهم ومنرضي والسنة وفق فهم الصحابة

 دعاة الضاللة تأثرياملنهاج القومي والصراط املستقيم حىت يسلموا بتوفيق من اهللا من التيارات الفاسدة ومن 
،  خري وصالح وهدىوأهل لألنبياء ويكونوا محلة علم وورثة اإلسالممة أوحىت ينفع اهللا م  والفتنة والفرقة

 األوقات مثل هذه يف تأكداً األمر على وجوب االلتفاف حول قيادة هذه البالد وعلمائها ويزداد التأكيدويكرر 
 خطري املعاصين أ اهللا فشأمر يف والتساهل املعاصي وحمكومني من  الفنت كما حيذر اجلميع حكاماًأوقات

  .املنكر باملعروف وينهوا عن مرواويأ اهللا ويقيموا شعائر دينهم أمروليستقيموا على ، وليحذروا من ذنوم
  .)٢(وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله نبينا حممد وآله وصحبه 

                                         
 .رواه مسلم) ١(
 .٢٢جملة اإلرهاب الشؤون اإلسالمية ص) ٢(
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 ٦٢

  املراجعفهرس 

 طبع ونشر الرئاسة العامة إلدارات البحوث أحباث هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية، -١
 .العلمية واإلفتاء

ناصر العقل، توزيع األمري سلطان، ط األوىل، .د:  حتقيقابن تيمية، اقتضاء الصراط املستقيم، -٢
 .هـ١٤٠٤

  .حممد رشاد سامل، دار الكنوز، بدون.حتقيق د،  العقل والنقلتعارضدرء  -       
مجع عبدالرمحن بن قاسم، ط امللك فهد بن عبدالعزيز، ، إلسالم ابن تيمية شيخ اجمموع فتاوى  -       

 .بدون
  .هـ١٤١٣ التركي وآخر، هجر للطباعة، ط الثانية، عبداهللا.حتقيق دابن قدامة، املغين،  -٣
حتقيق يوسف البكري وآخر، رمادي للنشر، ط األوىل، ابن قيم اجلوزية، أحكام أهل الذمة،  -٤

  .هـ١٤١٨
 .حممد حميي الدين، مكة املكرمة، دار الباز، بدون:  حتقيقإعالم املوقعني عن رب العاملني، -       
  .هـ١٤٠١تيسري زعيتر، املكتب اإلسالمي، ط األوىل : يق حتقكتاب الصالة، -       
  .هـ١٤٠٣ دار الكتب العلمية، ط األوىل، مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني،  -      

 .هـ١٤١٣مكتبة السالم ط األوىل، ابن كثري، تفسري القرآن الكرمي،  -٥
 .هـ١٤١٩ دار العاصمة، ط الثانية، واإلفتاء،أمحد الدويش، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية  -٦
  .هـ١٤١١دار اجليل، ط األوىل أمحد بن فارس، معجم مقاييس اللغة،  -٧
  .هـ١٤٠٤الثانية، .  حتقيق أمحد عبد الغفور، بريوت، دار للماليني، طإمساعيل اجلوهري، الصحاح، -٨
 السالم، القاهرة، ط الثانية،  دارإمساعيل فطاين، اختالف الدارين وأثره يف املناكحات واملعامالت، -٩

  .هـ١٤١٨
  . بريوت، عامل الكتب، بدونالبخاري، صحيح البخاري، -١٠
  .هـ١٤١٤الثالثة، . دار الفكر، طمجال الدين بن منظور، لسان العرب،  -١١
 جامعة امللك فهد للبترول، محلة التضامن ضد اإلرهاب مجيل القرارعة، األمن الفكري يف اإلسالم، -١٢

  .هـ١٤٢٦
 .م١٩٨٢ بريوت، دار الكتاب اللبناين، ا، املعجم الفلسفي،مجيل صليبي -١٣



 )املفاهيم والتحديات(ــــــــــــــــــ املؤمتر الوطين األول لألمن الفكري ــــــــــــــــــــــــــــ                    

 

 ٦٣

 .هـ١٤٢٣ بدون، ط األوىل، حيدر احليدر، األمن الفكري يف مواجهة املؤثرات الفكرية، -١٤
  .هـ١٤٢١ندلس، ط األوىل،  دار األعثمان ضمريية، أثر العقيدة اإلسالمية يف اختفاء اجلرمية،.د -١٥
  .هـ١٤١٨صفوان داوودي، دمشق، دار القلم، :  حتقيقن،الراغب األصفهاين، مفردات ألفاظ القرآ -١٦
 .هـ١٤١٩الثانية، .  مطابع العصر، طرضوان الطالع، حنو أمن فكري إسالمي، -١٧
  .هـ١٤١١ جدة، دار العمري، ط الثانية، زيد املدخلي، احلياة يف ظل العقيدة اإلسالمية، -١٨
 رسالة ماجستري غري من الفكري،سعد العبيسي، تقومي جهود وزارة الشؤون اإلسالمية يف تعزيز األ -١٩

 .هـ١٤٢٩منشورة، جامعة نايف للعلوم األمنية، 
 مدار الوطن، الرياض، ط الثالثة، ن، النظام السياسي يف اإلسالم،سعود آل سعود وآخرو -٢٠

 .هـ١٤٢٩
 املكتب اإلسالمي، ط السادسة، سليمان بن عبداهللا، تيسري العزيز احلميد شرح كتاب التوحيد، -٢١

  .هـ١٤٠٥
 .هـ١٤١١ دار الكتب العلمية، ط األوىل، اطيب، املوافقات يف أصول الشريعة،الش -٢٢
  .هـ١٤٢٤ ضمن سلسلة شرح الرسائل، بدون، ط األوىل، صاحل الفوزان، شرح نواقض اإلسالم، -٢٣
 مؤسسة الرسالة، ط األوىل عبد الرمحن اللوحيق، الغلو يف الدين يف حياة املسلمني املعاصرة، -٢٤

  .هـ١٤١٢
 ط أم ، جمموعة رسائل علماء جند األعالم،ن قاسم، الدرر السنية يف األجوبة النجديةعبد الرمحن ب -٢٥

 .هـ١٣٥٦القرى، ط األوىل، 
 أضواء السلف، ط عبد اهللا اجلربوع، أثر اإلميان يف حتصني األمة اإلسالمية ضد األفكار اهلدامة، -٢٦

 .هـ١٤٢٠األوىل، 
 .هـ١٤١٢مكتبة لينه، ط الثانية،  عبد اهللا الغنيمان، ثبات العقيدة أمام التحديات، -٢٧
 جامعة نايف للعلوم األمنية، عبدالرمحن السديس، الشريعة اإلسالمية وأثرها يف تعزيز األمن الفكري، -٢٨

  .هـ١٤٢٦األمن الفكري، الرياض، مركز الدراسات والبحوث، 
: مية، العدد جملة البحوث اإلسالعبدالعزيز آل الشيخ مفيت اململكة، اإلرهاب أسبابه ووسائل عالجه، -٢٩

  .هـ١٤١٣، رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء، دار أويل النهى، ٧٠
 .هـ١٤١٤ دار الوطن، ط األوىل عبدالعزيز العبد اللطيف، نواقض األميان القولية والعملية، -٣٠
 .عبداهللا التركي، األمن الفكري وعناية اململكة العربية السعودية به -٣١
  .هـ١٣٧٠ة لبنان، بدون،  مكتبعلي اجلرجاين، التعريفات، -٣٢
  .١٤١٧ دار الوطن، ط األوىل، علي الشبل، الغلو، -٣٣
  . بدونعلي بن حزم، اإلحكام يف أصول األحكام، -٣٤
 .محزة زهري، املدينة النبوية، اجلامعة اإلسالمية، بدون:  حتقيقالغزايل، املستصفى، -٣٥
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 ٦٤

األوىل، لصحابة،ط  مكتبة اموقف السنة والكتاب من العنف واإلرهاب، العلماء،فتاوى عدد من -٣٦
  .هـ١٤٢٧

 دار الثريا، ط الثانية، فهد السليمان، جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني، -٣٧
 .هـ١٤٢٣

 .هـ١٤٢٧عبد اهللا التركي، مؤسسة الرسالة، ط األوىل، : حتقيقاجلامع ألحكام القرآن، القرطيب،  -٣٨
  .هـ١٤١٨ دار املؤيد، ط األوىل، الفكري،حممد آل علي، أصالة اإلسالم يف مواجهة التحدي  -٣٩
  .هـ١٤١٦ دار املسلم، ط األوىل، حممد الوهييب، نواقض اإلميان االعتقادية، -٤٠
  .هـ١٤١٦ دار ابن حزم، ط األوىل، مسلم، صحيح مسلم، -٤١
 مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع، ط األوىل، املوسوعة العربية العاملية، عدد من الباحثني، -٤٢

 .هـ١٤٢٦
 الت والصحفا

 .إبراهيم املطلق: ، مقال)١٤٤٩٢(هـ، العدد ٢٠/٢/١٤٢٩بتاريخ جريدة الرياض،  -٤٣
 .عمر العقيلي: ، مقال )٩٧٤٠(هـ، العدد ٢٣/٦/١٤٢٦ بتاريخ سط،وجريدة الشرق األ -٤٤
 .علي املوسى: ، مقال)٢٤٩٤(هـ، العدد ١٥/٧/١٤٢٨ بتاريخ جريدة الوطن، -٤٥
 . محزة املزيين:، مقال )٢٥٢٦( العدد هـ،١٧/٨/١٤٢٨بتاريخ جريدة الوطن،  -٤٦
 .وزارة الشؤون اإلسالمية باململكة العربية السعوديةجملة لإلرهاب،  -٤٧
 دار أويل النهى،  رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء ،،) ١( عدد جملة البحوث اإلسالمية، -٤٨

 .هـ١٤١٣
ة واإلفتاء، دار أويل النهى، ، رئاسة إدارة البحوث العلمي)٧٠(:  العددجملة البحوث اإلسالمية، -٤٩

 .هـ١٤١٣
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