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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نيبَّ بعده، وعلى 
  :آله وصحبه والتابعني

  :أمَّا بعد
فإنَّ احملافظة على صحة الدين من أهم ما جيب على املسـلم،  
ولذا يتعيَّن على املسلم أن يعرف األمور اليت تنقض ذلـك حـىت   

  .جيتنبها وحيذر من الوقوع فيها
ومن نواقض اإلسالم اليت تساهل فيها كثري من الناس يف هـذا  

وبدين اإلسالم، فالواجب على  الزمان االستهزاء باهللا وبالرسول 
املسلم أن يعرف ما يتعلَّق هبذا الناقض، وأن حيذر من الوقوع فيـه،  
وأن ينكر على من يقع فيه حسب استطاعته، حىت يسلم له دينـه  

  .جل وعال وتربأ ذمته أمام اهللا
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  تعريف االستهزاء

هو انتقاص الرَّب سبحانه وتعاىل والسخرية منه، أو : االستهزاء
والسخرية منه، أو انتقاص الدين والسخرية به  انتقاص الرسول 

  .نعوذ باهللا تعاىل من ذلك كله.. 
ومعـىن  «) ١٣١/ ٣(» اإلحيـاء «قال أبو حامد الغـزايل يف  

التنبيه على العيوب والنقائص على االستهانة والتحقري، و: السخرية
وجه ُيضحك منه، وقد يكون ذلك باحملاكاة يف الفعل والقول، وقد 

  .ها »يكون باإلشارة واإلمياء
) ١٣١( »الصـارم املسـلول  «وقال أبو العباس ابن تيمية يف 

واالسم إ ذا مل يكن له حدُّ يف اللغـة كاسـم األرض والسـماء    «
الشرع كاسم الصـالة والزكـاة   والبحر والشمس والقمر، وال يف 

واحلج واإلميان والكفر؛ فإنه يرجع يف حدِّه إىل العرف كـالقبض  
واحلرز والبيع والرهن والكري وحنوها، فيجب أن ُيرجع يف األذى 
والسب والشتم إىل العرف، فما عدَّه أهل العرف َسبا وانتقاًصا أو 

كلُّ ما لو قيل فعلى هذا .. عيًبا أو طعًنا وحنو ذلك فهو من السب 
لغري النيب عليه الصالة والسالم أوجب تعزيًرا أو حدا بوجـه مـن   

  .ها »الوجوه فإنه من باب سبِّ النيب عليه الصالة والسالم
  ): ٥٤١، ٥٤٠(وقال أيًضا 

وإذا مل يكن للسب حدٌّ معروٌف يف اللغـة وال يف الشـرع   «
ا للنيبِّ فاملرجع فيه إىل ُعرف الناس؛ فما كان يف الُعرف سب  فهو
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  .ها »الذي جيب أن ُننزِل عليه كالم الصحابة والعلماء وما ال فال
  ):٥٤٣-٥٤٢(وقال أيًضا 

وإنَّ مجاع ذلك أنَّ ما يعرف الناس أنه سٌب فهو سّب، وقد «
خيتلف ذلك باختالف األحوال واالصطالحات والعادات وكيفيـة  

  ها.»بنظريه وشبههالكالم و حنو ذلك، وما اشتبه فيه األمر أُِحلق 
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)١(  

  أدلَّة أنَّ االستهزاء باهللا

  أو الرسول أو الدين من نواقض اإلسالم

  :الدليل على أن ذلك من نواقض اإلسالم من أربعة أوجه
  :ما جاء يف كتاب اهللا عز وجل -األول

َولَِئْن َسأَلَْتُهْم لََيقُولُنَّ إِنََّما كُنَّـا َنُخـوُض   : وهو قوله تعاىل 
لَا َتْعَتِذُروا قَْد * ُب قُلْ أَبِاللَِّه َوَآَياِتِه َوَرُسوِلِه كُْنُتْم َتْسَتْهزِئُونَ َوَنلَْع

كَفَْرُتْم َبْعَد إَِميانِكُْم إِنْ َنْعُف َعْن طَاِئفٍَة ِمْنكُْم ُنَعذِّْب طَاِئفَةً بِـأَنَُّهْم  
اضح فهذه اآلية فيها النصُّ الو] ٦٦، ٦٥: التوبة[ كَاُنوا ُمْجرِِمَني

أنه كافر باهللا  على أنَّ من استهزأ بآيات اهللا عزَّ وجل أو برسوله 
  .العظيم

  ):٣٣، ٣٢( »الصارم املسلول«قال أبو العباس ابن تيمية يف 
حيث عابوه والعلماء من أصحابه،  فهؤالء ملا تنقَّصوا النيب «

واستهانوا خبربه، أخرب اهللا أهنم كفروا بذلك إن قـالوه اسـتهزاء،   
ف مبا هو أغلظ من ذلك؟ وإمنا مل ُيِقم احلدَّ عليهم لكون جهاد فكي

هم، ااملنافقني مل يكن قد أُِمَر به إذا ذاك، بل كان مأموًرا بأن يدع أذ
  .اهـ »وألنه كان له أن يعفو عمَّن تنقصه آذاه

  ):٧/٢٧٢( »جمموع الفتاوى«وقال أيًضا كما يف 
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وا بعد إمياهنم إهنم كفر: وقول من يقول عن مثل هذه اآليات«
بلساهنم مع كفرهم أو ال بقلوهبم ال يصحُّ؛ ألنَّ اإلميان باللسان مع 

؛ "قد كفرمت بعـد إميـانكم  : "كفر القلب قد قارنه الكفر فال يقال
فإهنم مل يزالوا كافرين يف األمر نفسه، وإن أريد أنكم أظهرمت الكفر 

، وهم مع بعد إظهاركم اإلميان فهم مل يظهروا للناس إال خلواصهم
خواصهم ما زالوا هكذا، بل لَمَّا نافقوا وحذروا أن تنزل سورة تبني 
ما يف قلوهبم من النفاق، وتكلموا باالستهزاء، صاروا كافرين بعـد  

  .»ما زالوا منافقني معلى أهنإمياهنم، وال يدلُّ اللفظ 
وقد بيَّن اهللا عزَّ وجل يف آيات كثرية من كتابه الكرمي أنَّ مـن  

فار واملنافقني االستهزاء باهللا جل وعال وبآياته وبرسـله  صفات الك
وبالذين آمنوا، وأنَّ هذا الصفات من أبرز صفاهتم، وأن من أسباب 

  .عذاهبم هو استهزاؤهم
  :فمن اآليات الدالة على استهزائهم بالرسل

َولَقَِد اْسُتْهزَِئ بُِرُسلٍ ِمْن قَْبِلَك فََحاَق بِالَّـِذيَن  : قوله تعاىل
  ].١٠: األنعام[ ُروا ِمْنُهْم َما كَاُنوا بِِه َيْسَتْهزِئُونََسِخ

َوإِذَا َرَآَك الَِّذيَن كَفَُروا إِنْ َيتَِّخذُوَنَك إِلَّا ُهُزًوا : وقوله تعاىل
 أََهذَا الَِّذي َيذْكُُر َآِلَهَتكُْم َوُهْم بِِذكْرِ الرَّْحَمنِ ُهـْم كَـاِفُرونَ  

  ].٣٦: األنبياء[
َوإِذَا َرأَْوَك إِنْ َيتَِّخذُوَنَك إِلَّا ُهُزًوا أََهذَا الَِّذي : وقوله تعاىل
  ].٤١: الفرقان[ َبَعثَ اللَُّه َرُسولًا
َولَقَِد اْسُتْهزَِئ بُِرُسلٍ ِمْن قَْبِلَك فَأَْملَْيُت ِللَِّذيَن : وقوله تعاىل
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  ].٣٢: الرعد[ كَفَُروا ثُمَّ أََخذُْتُهْم فَكَْيَف كَانَ ِعقَابِ
  ومن اآليات الدالة على استهزائهم بآيات اهللا

  ] ٢٣١: البقرة[ َولَا َتتَِّخذُوا َآَياِت اللَِّه ُهُزًوا: قوله تعاىل
ذَِلَك َجَزاُؤُهْم َجَهنَُّم بَِما كَفَُروا َواتََّخذُوا َآَياِتي : وقوله تعاىل
  ].١٠٦: الكهف[ َوُرُسِلي ُهُزًوا

اسِ َمْن َيْشَترِي لَْهَو الَْحِديِث ِلُيِضـلَّ  َوِمَن النَّ: وقوله تعاىل
* َعْن َسبِيلِ اللَِّه بَِغْيرِ ِعلْمٍ َوَيتَِّخذََها ُهُزًوا أُولَِئَك لَُهْم َعذَاٌب ُمهٌِني 

َوإِذَا ُتْتلَى َعلَْيِه َآَياُتَنا َولَّى ُمْسَتكْبًِرا كَأَنْ لَْم َيْسَمْعَها كَـأَنَّ ِفـي   
  ].٧، ٦: لقمان[ َبشِّْرُه بَِعذَابٍ أَِليمٍأُذَُنْيِه َوقًْرا فَ

َيْسَمُع َآَياِت اللَِّه ُتْتلَـى  * َوْيلٌ ِلكُلِّ أَفَّاٍك أَِثيمٍ : وقوله تعاىل
* َعلَْيِه ثُمَّ ُيِصرُّ ُمْسَتكْبًِرا كَأَنْ لَْم َيْسَمْعَها فََبشِّْرُه بَِعـذَابٍ أَِلـيمٍ   

* اتََّخذََها ُهُزًوا أُولَِئَك لَُهْم َعذَاٌب ُمهٌِني  َوإِذَا َعِلَم ِمْن َآَياِتَنا َشْيئًا
ِمْن َوَراِئهِْم َجَهنَُّم َولَا ُيْغنِي َعْنُهْم َما كََسُبوا َشْيئًا َولَا َما اتََّخـذُوا  

َهذَا ُهـًدى َوالَّـِذيَن   * ِمْن ُدوِن اللَِّه أَْوِلَياَء َولَُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم 
، ١٠: اجلاثيـة [ ْم لَُهْم َعذَاٌب ِمْن رِْجزٍ أَِلـيمٌ كَفَُروا بَِآَياِت َربِّهِ

١١.[  
فَأَمَّا الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت فَُيْدِخلُُهْم : وقوله تعاىل

َوأَمَّا الَِّذيَن كَفَُروا أَفَلَْم * َربُُّهْم ِفي َرْحَمِتِه ذَِلَك ُهَو الْفَْوُز الُْمبُِني 
َوإِذَا * لَى َعلَْيكُْم فَاْسَتكَْبْرُتْم َوكُْنُتْم قَْوًما ُمْجـرِِمَني  َتكُْن َآَياِتي ُتْت

ِقيلَ إِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َوالسَّاَعةُ لَا َرْيَب ِفيَها قُلُْتْم َما َنـْدرِي َمـا   
اُت َما َوَبَدا لَُهْم َسيِّئَ* السَّاَعةُ إِنْ َنظُنُّ إِلَّا ظَنا َوَما َنْحُن بُِمْسَتْيِقنَِني 
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َوِقيلَ الَْيْوَم َنْنَسـاكُْم  * َعِملُوا َوَحاَق بِهِْم َما كَاُنوا بِِه َيْسَتْهزِئُونَ 
كََما َنِسيُتْم ِلقَاَء َيْوِمكُْم َهذَا َوَمأَْواكُُم النَّاُر َوَما لَكُْم ِمْن َناِصرِيَن 

ْتكُُم الَْحَياةُ الـدُّْنَيا  ذَِلكُْم بِأَنَّكُُم اتََّخذُْتْم َآَياِت اللَِّه ُهُزًوا َوغَرَّ* 
  ].٣٥، ٣١: اجلاثية[ فَالَْيْوَم لَا ُيْخَرُجونَ ِمْنَها َولَا ُهْم ُيْسَتْعَتُبونَ

َوَما ُنْرِسلُ الُْمْرَسِلَني إِلَّا ُمَبشِّـرِيَن َوُمْنـِذرِيَن   : وقوله تعاىل
َحقَّ َواتََّخذُوا َآَياِتي َوُيَجاِدلُ الَِّذيَن كَفَُروا بِالَْباِطلِ ِلُيْدِحُضوا بِِه الْ

  ].٥٦: الكهف[ َوَما أُْنِذُروا ُهُزًوا
  :ومن اآليات الدالة على استهزائهم بالدين

َيا أَيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا لَا َتتَِّخذُوا الَّـِذيَن اتََّخـذُوا   : قوله تعاىل
قَْبِلكُْم َوالْكُفَّـاَر   ِديَنكُْم ُهُزًوا َولَِعًبا ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتاَب ِمْن

  ].٥٧: املائدة[ أَْوِلَياَء
َوإِذَا َناَدْيُتْم إِلَى الصَّلَاِة اتََّخذُوَها ُهُزًوا َولَِعًبـا  : وقوله تعاىل

  ].٥٨: املائدة[ ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَْوٌم لَا َيْعِقلُونَ
  :ومن اآليات الدالة على استهزائهم باملؤمنني

الَِّذيَن أَْجَرُموا كَاُنوا ِمـَن الَّـِذيَن َآَمُنـوا    إِنَّ : قوله تعاىل
َوإِذَا اْنقَلَُبوا إِلَى أَْهِلهِـُم  * َوإِذَا َمرُّوا بِهِْم َيَتَغاَمُزونَ * َيْضَحكُونَ 

َوَمـا  * َوإِذَا َرأَْوُهْم قَالُوا إِنَّ َهُؤلَـاِء لََضـالُّونَ   * اْنقَلَُبوا فَِكهَِني 
فَالَْيْوَم الَّـِذيَن َآَمُنـوا ِمـَن الْكُفَّـارِ     * ِفِظَني أُْرِسلُوا َعلَْيهِْم َحا

  ].٣٤-٢٩: املطففني[ َيْضَحكُونَ
َوإِذَا لَقُوا الَِّذيَن َآَمُنوا قَالُوا َآَمنَّا َوإِذَا َخلَْوا إِلَى : وقوله تعاىل
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َيْسـَتْهزُِئ   اللَُّه* َشَياِطينِهِْم قَالُوا إِنَّا َمَعكُْم إِنََّما َنْحُن ُمْسَتْهزِئُونَ 
أُولَِئَك الَِّذيَن اْشَتَرُوا الضَّلَالَةَ * بِهِْم َوَيُمدُُّهْم ِفي طُْغَيانِهِْم َيْعَمُهونَ 

-١٤: البقـرة [ بِالُْهَدى فََما َربَِحْت ِتَجاَرُتُهْم َوَما كَاُنوا ُمْهَتِديَن
١٦.[  
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  االستهزاء من صفات اجلاهلني

: ه السالم مع قومه، فقالوقد أخرب اهللا عز وجل عن موسى علي
   َوإِذْ قَالَ ُموَسى ِلقَْوِمِه إِنَّ اللََّه َيأُْمُركُْم أَنْ َتذَْبُحوا َبقَـَرةً قَـالُوا

: البقـرة [ أََتتَِّخذَُنا ُهُزًوا قَالَ أَُعوذُ بِاللَِّه أَنْ أَكُونَ ِمَن الَْجاِهِلَني
٦٧.[  

لني، وهـم  فاالستهزاء بأوامر اهللا جلَّ وعال من صفات اجلاه
الكفار كما تقدم يف اآليات السابقة البعيدين عن العلم بـاهللا عـز   
وجل وآياته ورسله، وبالتايل كل من استهزأ بدين اهللا وشرعه فإنه 
سوف يكون مثل هؤالء الكافرين، وُحكمه كحكمهم، كما قـال  

َياِت اللَّـِه  َوقَْد َنزَّلَ َعلَْيكُْم ِفي الِْكَتابِ أَنْ إِذَا َسِمْعُتْم َآ: تعاىل
ُيكْفَُر بَِها َوُيْسَتْهَزأُ بَِها فَلَا َتقُْعُدوا َمَعُهْم َحتَّى َيُخوُضوا ِفي َحِديٍث 
غَْيرِِه إِنَّكُْم إِذًا ِمثْلُُهْم إِنَّ اللََّه َجاِمُع الُْمَناِفِقَني َوالْكَاِفرِيَن ِفي َجَهنََّم 

  ].١٤٠: النساء[ َجِميًعا
  : السنة -والثاين
وابن أيب ) ١٤/٣٣٣(يل على ذلك ما أخرجه ابن جرير والدل

كالمها من حديث هشام بن سعد عن زيد بـن  ) ٦/١٨٢٩(حامت 
قال رجل يف غزوة : أسلم عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال

تبوك يف جملسك ما رأيت مثل قرائنا هؤالء، أرغـب بطوًنـا وال   
كذبت : ل يف اجمللسفقال رج! أكذب ألُسًنا، وال أجنب عند اللقاء
، ، فبلغ ذلك رسـول اهللا  ولكنك منافق، ألخربنَّ رسول اهللا 
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أنا رأيته متعلِّقًا حبقب ناقـة  : ونزل القرآن، فقال عبد اهللا بن عمرو
يا رسول اهللا، إمنا كنـا  : تنكبه احلجارة وهو يقول رسول اهللا 

َوَرُسـوِلِه   أَبِاللَِّه َوَآَياِتـهِ : يقول خنوض و نلعب، ورسول اهللا 
  ].٦٥: التوبة[ كُْنُتْم َتْسَتْهزِئُونَ

وهذا اإلسناد إسناد حسن ال بأس به، فهشام بن سعد ال بأس 
به، وبالذات يف زيد بن أسلم، وزيد بن أسلم اختلف يف مساعه من 

أنه مسع منه فقد صرح يف بعض األحاديـث  : ابن عمر، والصواب
  .بالسماع منه

وابـن أيب  ) ١٤/٣٣٤(ابن جريـر  وقد جاء ما يشهد له عند 
من حديث يزيد بن زريع عن سعيد عن قتـادة  ) ٦/١٨٣٠(حامت 
َولَِئْن َسأَلَْتُهْم لََيقُولُنَّ إِنََّما كُنَّا َنُخوُض َوَنلَْعُب قُلْ أَبِاللَّـِه  : قوله

بينما رسول : قال] ٦٥: التوبة[ َوَآَياِتِه َوَرُسوِلِه كُْنُتْم َتْسَتْهزِئُونَ
: يف غزوته إىل تبوك، وبني يديه أناس من املنافقني، فقـالوا   اهللا

هيهـات،  ! أيرجو هذا الرجل أن يفتح قصور الشـام وحصـوهنا  
احتبسـوا  «: فأطلع اهللا نبيه على ذلك، فقال نيب اهللا ! هيهات

يا نيب : قالوا» قلتم كذا؟ قلتم كذا«: فأتاهم فقال» عليَّ الركب
  .فأنزل اهللا فيهم ما تسمعون! اهللا، إمنا كنا خنوض ونلعب

أيًضا من طريق حممد بن ثور عن ) ١٤/٣٣٤(ورواه ابن جرير 
  .معمر عن قتادة بنحوه

من طريق أيب معشر عن ) ١٤/٣٣٥(وجاء أيًضا عند ابن جرير 
مـا  : قال رجل من املنافقني: حممد بن كعب القرضي وغريه، قالوا
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ألسنة وأجبننا عند اللقاء،  ا هؤالء إال أرغبنا بطونا وأكذبناأرى قرَّاءن
وقد ارحتـل   ، فجاء إىل رسول اهللا فرفع ذلك إىل رسول اهللا 

: يا رسول اهللا، إمنا كنا خنوض ونلعب فقـال : وركب ناقته، فقال
 َأَبِاللَِّه َوَآَياِتِه َوَرُسوِلِه كُْنُتْم َتْسـَتْهزِئُون  إىل قولـه :  كَـاُنوا

حلجارة، وما يلتفت إليه رسول اهللا وإن رجليه لتسفعان ا ُمْجرِِمَني
  وهو متعلِّق بنسعة رسول اهللا.  

فهذه اآلثار وغريها تشهد حلديث ابن عمر رضي اهللا عنـهما  
  .السابق

  :إمجاع املسلمني قاطبة -والثالث
على أنَّ االستهزاء بشيءٍِ من الدين كفر أكرب خمرج من امللَّـة،  

هم أبو بكر بن العـريب،  وقد نقل هذا اإلمجاع بعض أهل العلم ومن
والشيخ سليمان ابن عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب رمحـه اهللا  

  .على اجلميع
  ):٢/٥٤٣( »أحكام القرآن«قال أبو بكر بن العريب يف 

ال خيلوا أن يكون ما قالوه من ذلك جِدا أو هـزالً، وهـو   «
ة، كيفما كان كُفر؛ فإن اهلزل بالكفر كفر، ال خالف فيه بني األمَّ

  .ها »لوالعلم، واهلزل أخو الباطل واجلهفإنَّ التحقيق أخو احلق 
تيسـري العزيـز   «وقال الشيخ سليمان بن عبد اهللا يف كتابـه  

  ):٥٥٣( »احلميد
، باب من هزل بشيء فيه ذكر اهللا أو القرآن أو الرسـول  «
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أنه يكفر بذلك الستخفافه جبناب الربوبية والرسالة، وذلـك  : أي
يد، وهلذا أمجع العلماء على كُفر من فعل شـيئًا مـن   مناٍف للتوح

ذلك، فمن استهزأ باهللا أو بكتابه أو برسوله أو بدينه كفـر، ولـو   
  .ها »هازالً مل يقصد حقيقة االستهزاء إمجاًعا
  :وقال أبو عبد اهللا حممد بن سحنون

املتنقص له كافر، والوعيد جار  أمجع العلماء أن شامت النيب «
هللا له، وُحكمه عند األمَّة القتل، ومن شكَّ يف كفـره  عليه بعذاب ا
  ).٩٣٥-٢/٩٣٤(للقاضي عياض  »الشفا«من . ها »وعذابه كفر

  ):٢/٩٣٢(وقال القاضي عياض 
أو عابـه أو   اعلم وفَّقنا اهللا وإياك أنَّ مجيع من سبَّ النيب «

أحلق به نقًصا يف نفسه أو نسبه أو دينه، أو خصلة من خصـاله، أو  
ه أو شبهه بشيء على طريق السبِّ له، أو اإلزراء عليه، أو عرض ب

التصغري لشأنه أو الغض منه والعيب له؛ فهو ساب هلـ، واحلكـم  
وكذلك من لعنه أو دعا عليـه أو متـىن   .. فيه ُحكم الساب يقتل 

مضرَّة له، أو نسب إليه ما ال يليق مبنصبه على طريق الذَّم، أو عبث 
من الكالم وهجوٍ ومنكر من القول وزور، يف جهته العزيزة بسخٍف 

أو عيَّره بشيء مما جرى من البالء واحملنة عليه، أو غمصه بـبعض  
العوارض البشرية اجلائزة واملعهودة لديه، وهذا كلُّه إمجـاع مـن   
العلماء وأئمَّة الفتوى من لدنَّ الصحابة رضوان اهللا عليهم إىل هلم 

  .ها »جّرا
  ):٢/١١٠١(وقال أيًضا 
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لم أنَّ من استخفَّ بالقرآن أو املصحف أو بشيٍء منـه، أو  اع«
سبَّه أو جحده أو حرَّف منه ولو آية أو كذب به أو بشيٍء منه، أو 
كذَّب بشيء ممَّا صرَّح به فيه من ُحكم أو خرب، أو أثبت ما نفاه أو 
نفى ما أثبته على علم من بذلك، أو شكَّ يف شيٍء من ذلك، فهـو  

لَا َيأِْتيِه الَْباِطلُ ِمْن : لم باإلمجاع، قال اهللا تعاىلكافٌر عند أهل الع
  .اهـ َبْينِ َيَدْيِه َولَا ِمْن َخلِْفِه َتْنزِيلٌ ِمْن َحِكيمٍ َحِميٍد

  ):٥٤٦( »الصارم املسلول«وقال أبو العباس ابن تيمية يف 
فصل فيمن سبَّ اهللا تعاىل، فإن كان مسلًما وجـب قتلـه   «

كافر مرتد وأسوأ من الكافر، فإنَّ الكافر يعظم باإلمجاع ألنه بذلك 
الرب، ويعتقد أنَّ ما هو عليه من الدين الباطل ليس استهزاًء بـاهللا  

  ها.»وال مسبةً له
أنَّ من جلس مع الذين يستهزئون بآيات اهللا ومل ينكر : والرابع

عليهم ومل يفارقهم وهو قادر على ذلك فهو مثلهم، كما تقـدَّم يف  
قة، وسوف يأيت بإذن اهللا، مزيد حبث لـذلك فكيـف   اآلية الساب

  !باملستهزئ نفسه؟
مل  ومن املعلوم أنَّ الذين اسـتهزءوا يف عهـد الرسـول    

يستهزئوا كلهم، بل تكلّم اثنان وسكت الثالث، ولكنه مل ُينكر ومل 
يفارقهم، فأصبح ُحكمه كحكمهم، ولذا نزلـت اآليـة الكرميـة    

لَـا َتْعَتـِذُروا قَـْد    : قال تعاىلباحلكم على مجيعهم بالكفر كما 
  ] ٦٨: التوبة[ كَفَْرُتْم َبْعَد إَِميانِكُْم
 إِنْ َنْعُف َعْن طَاِئفٍَة ِمْنكُْم ُنَعـذِّْب طَاِئفَـةً  : مث قال تعاىل
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  ] ٦٦: التوبة[
إشارة إىل هذا الثالث الذي تاب توبةً صادقةً؛ فتوبته الصـادقة  

  .منعت العذاب عنه
  ):٥/٤١٨( »جامعه«قال القرطيب يف 

فَلَا َتقُْعُدوا َمَعُهْم َحتَّى َيُخوُضوا ِفي َحـِديٍث  : قوله تعاىل« 
فدلَّ هبذا على وجـوب   إِنَّكُْم إِذًا ِمثْلُُهْمغري الكفر : أي غَْيرِِه

اجتناب أصحاب املعاصي إذا ظهر منهم منكر؛ ألنَّ من مل جيتنبهم 
إِنَّكُْم إِذًا بالكفر كفر، قال اهللا عز وجل فقد رضي فعلهم والرضا 

  .ِمثْلُُهْم
فكلُّ من جلس يف جملس معصية ومل ُينكر عليهم يكون معهم 
يف الوزر سواء، وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلَّموا باملعصية وعملوا 
هبا، فإن مل يقدر على النكري عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حـىت ال  

  .يةيكون من أهل هذه اآل
وقد ُروِي عن عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه أنه أخذ قوًما 

فحمل عليه : يشربون اخلمر، فقيل له عن أحد احلاضرين إنه صائم
صـية  أي أنَّ الرضا باملع إِنَّكُْم إِذًا ِمثْلُُهْماألدب وقرأ هذه اآلية 

الراضي بعقوبة املعاصي حىت يهلكوا معصية، وهلذا يؤاخذ الفاعل و
  .مجعهمبأ

وهذه املماثلة ليست يف مجيع الصفات، ولكنه إلزام شبه حبكم 
  :الظاهر من املقارنة كما قال

ــدي    ــارن يقت ــرين باملق ــل ق  فك



  

  ١٩  زاء بالدينخطورة االسته

وإذا ثبت جتنُّب أصحاب املعاصـي كمـا بيَّنـا    .. وقد تقدَّم 
  .فتجنُّب أهل البدع واألهواء أوىل

  :)١(وقال الكليب
ُهْم َحتَّى َيُخوُضوا ِفي َحـِديٍث  فَلَا َتقُْعُدوا َمَع: قوله تعاىل«
َوَما َعلَى الَِّذيَن َيتَّقُونَ ِمْن ِحَسابِهِْم ِمْن : ُنسخ بقوله تعاىل غَْيرِِه
  .»َشْيٍء

  .هي حمكمة: وقال عامة املفسرين
دخل يف هذه اآلية كلُّ حمدث : وروى جويرب عن الضحاك قال
  .يف الدين مبتدع إىل يوم القيامة اهـ

الكفار من اليهود والنصارى وغريهم مع كفـرهم  وكثري من 
وضالهلم ميتنعون من االستهزاء باهللا، تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبًريا، 
فهذا الذنب ال يصدر إالَّ ممن هو غاية يف الكفر، ولذا جتد أنَّ بعض 
من ينتسب لإلسالم مع أنه ال يصلِّي وال يزكِّي وال يصوم وال حيج، 

اية االمتناع من االستهزاء باهللا أو بآياته أو برسله؛ ألنَّ إالَّ أنه ميتنع غ
  .هذا الذنب ال يصدر كما تقّدم إال ممَّن هو غاية يف الكفر والضالل

أو بشيٍء مـن   فكلُّ من استهزاء باهللا عز وجل أو بالرسول 
  .الدين والعياذ باهللا فإنه يكون كافًرا
  ):٥٥١( »ولالصارم املسل«قال أبو العباس ابن تيمية يف 

وأمَّا الساب فإنه مظهر للتنقُّص واالستخفاف واالستهانة باهللا «
                              

  .ونسب ابن كثري هذا إىل مقاتل بن حيان (١)
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ُمنهك حلرمته انتهاكًا يعلم هو من نفسه أنه منتـهٌك مسـتِخفٌّ   
مستهزٌئ، ويعلم من نفسه أنه قد قال عظيًمـا، وأنَّ السـموات   
واألرض تكاد تنفطر من مقالته، وخترُّ اجلبال، وأن ذلك أعظم من 

  .اهـ »هو يعلم، أن ذلك كذلككلِّ كفر و
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)٢(  

  أحوال املستهزئ

أو دين اإلسـالم لـه ثـالث     املستهزئ باهللا أو الرسول 
  .حاالت، وكلُّ حالة هلم ُحكم

أن يكون معتقًدا للسخرية واالستهزاء ومصدقًا بذلك، : األوىل
  .واالعتقاد هو عقد القلب على شيٍء ما

قاد، وقـد سـبق   أن يكون عن قصد ولكن بغري اعت: والثانية
ما رأيـت  : حديث ابن عمر يف الرجل الذي كان يف جملس و قال

مثل قرائنا هؤالء، أرغب بطوًنا وال أكذب ألسًنا وال أجنب عنـد  
فقال رجل يف اجمللس، كذبت ولكنك منافق، ألخربنَّ رسول ! اللقاء
، ونزل القرآن فقال عبد اهللا بـن  ، فبلغ ذلك رسول اهللا اهللا 
تنكبه احلجارة وهو  يته متعلقًا حبقب ناقة رسول اهللا أنا رأ: عمر
: يقول يا رسول اهللا، إمنا كنا خنوض ونلعب، ورسول اهللا : يقول
َأَبِاللَِّه َوَآَياِتِه َوَرُسوِلِه كُْنُتْم َتْسَتْهزِئُون ]٦٥: التوبة.[  

ففي هذه اآلية احلكم بكفرهم، وهؤالء، إن كانوا معتقدين ملا 
يأيت بأهنم مل يكونوا معتقدين ملـا قـالوه، فيكـون     قالوه وسوف

ليس ناشئًا عن تصديق  استهزائهم عن اعتقاد وإن كان كالمهم هذا
ومن معه على هذه الصفة، وإمنا قالوا ذلك  الرسول  نواعتقاد بأ

  .مزًحا ال غري، فيكون كالمهم من قبيل الكذب والسخرية
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ا كانوا يسخرون وهذا هو الذي حصل من هؤالء النفر، فهم إمن
َولَـِئْن  : ، ولذلك قال اهللا عز وجل)١(ويكذبون على سبيل املزح

فهـؤالء  ] ٦٥: التوبة[ َسأَلَْتُهْم لََيقُولُنَّ إِنََّما كُنَّا َنُخوُض َوَنلَْعُب
  .قصدوا االستهزاء ولكن مل يعتقدوه

وحكم املستهزئ القاصد لالستهزاء، سواء كان معتقًدا أو غري 
د، وهو أنه يكون كافًرا باهللا العظيم؛ ألنه ال ميكـن أن  معتقد واح

جيتمع االستهزاء مع اإلميان باهللا عزَّ وجل، فال ميكـن أن يكـون   
اإلنسان عنده إميان ويستهزئ باهللا أو برسوله أو بدينه، ولذلك قال 

 ]٦٦: التوبة[ لَا َتْعَتِذُروا قَْد كَفَْرُتْم َبْعَد إَِميانِكُْم: اهللا عز وجل
ولكنَّ االستهزاء مع االعتقاد يكون أشد كفًرا من االستهزاء بدون 

  .اعتقاد
  ):٣٦٩( »الصارم املسلول«قال أبو العباس ابن تيمية يف 

فمن اعتقد الوحدانية يف األلوهية هللا سبحانه وتعاىل، والرسالة «
لعبده ورسوله، مث مل ُيتبع هذا االعتقاد موَجَبـه مـن اإلجـالل    

هو حال يف القلب، يظهر أثره على اجلوارح بـل   واإلكرام، الذي
قارنه االستخفاف والتسفيه واالزدراء بالقول أو بالفعـل؛ كـان   
وجود ذلك االعتقاد كعدمه، وكان ذلك موجًبـا لفسـاد ذلـك    
االعتقاد، ومزيالً ِلما فيه من املنفعـة والصـالح؛ إذ االعتقـادات    

                              
، ٥/٢(وقد جاء ذمُّ الذي يكذب من أجل إضحاك الناس، كما روى اإلمام أمحد  (١)

 »الكربى«والنسائي يف ) ٢٣١٥(والترمذي ) ٤٩٩٠(وأبو داود ) ٧، ٥
ويل «: قال ن حكيم عن أبيه عن جده أنَّ الرسول من حديث هبز ب) ١١١٢٦(

  .»للذي حيدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له، ويل له
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زكاة النفس وال  اإلميانية تزكي النفوس وتصلحها، فمىت مل ُتوجب
صالحها فما ذاك إالَّ ألهنا مل ترسخ يف القلب، ومل تصر صفة ونعًتا 

  .للنفس وال صالًحا
وإذا مل يكن علم اإلميان املفروض صفة لقلب اإلنسان الزمة له 
مل ينفعه، فإنه يكون مبنزلة حديث النفس وخواطر القلب، والنجاة 

قال ذرة، هذا فيمـا بينـه   ال حتصل إالَّ بيقني يف القلب، ولو أنه مث
وبني اهللا، وأما يف الظاهر فيجري األحكام على ما يظهره من القول 

  .والفعل
والغرض هبذا التنبيه على أنَّ االستهزاء بالقلب واالنتقاص ينايف 
اإلميان الذي يف القلب منافاة الضدِّ ضّده، واالستهزاء باللسان ينايف 

  .اإلميان الظاهر باللسان كذلك
ض هبذا التنبيه على أنَّ السب الصادر عن القلب يوجـب  والغر

الكفر ظاهًرا وباطًنا، هذا مذهب الفقهاء وغريهم من أهل السـنة  
  .اهـ .»واجلماعة
أن يكون االستهزاء عن سبق لسان وخطأ، كأن يريـد  : الثالثة

اإلنسان أن يقول كلمة ليس فيها استهزاء فيسبق لسانه إىل كلمـة  
  .خطأً من غري قصد، فهذا ال يؤاخذ بذلك أخرى فيها استهزاء،

مـن حـديث   ) ٢٧٤٧(ما رواه مسلم : ومما يدلُّ على ذلك
قـال  : إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن أنس بن مالك قـال 

هللا أشد فرًحا بتوبة عبده حني يتوب إليـه مـن   «: رسول اهللا 
بأرض فالة، فانفلتت منه وعليها طعامه  راحلةأحدكم كان على 
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به، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع يف ظلها قد أيس مـن  وشرا
ده، فأخذ خبطامهـا،  ينا هو كذلك إذا هو هبا قائمة عنراحلته، فب

، أخطأ من "اللهم أنت عبدي وأنا ربك"مث قال من شدة الفرح، 
  .»شدة الفرح

فهذا مل يؤاخذ بذلك، ألنه مل يكن قاصًدا هلذه الكلمة، وإمـا  
  .سبق لسانه إليها خطأ
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)٣(  

  أنواع االستهزاء

  :االستهزاء ينقسم إىل نوعني
االستهزاء الصريح، وهو الذي يكون بالقول كما : النوع األول

  .حصل من النفر الذين قصَّ اهللا خربهم
االستهزاء غري الصريح، وهو يف الغالب يكـون  : والنوع الثاين

بالفعل؛ مثل أن حيرك لسانه بقصد السخرية واالنتقاص، كأن يذكر 
عنده، فيحرك لسانه يريد االنتقاص، أو حيرك حاجبـه   رسول ال

  .؛ فهذا من االستهزاء غري الصريحيريد التقليل من شأنه 
وقد يكون االستهزاء الفعلي يف بعض األحيان صرًحيا كما لـو  

  .حرَّك اإلنسان يديه بصورة واضحة بقصد االستهزاء، واهللا أعلم
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)٤(  

  حكم من حضر االستهزاء

  :الث حاالتهذا له ث
أن ينكر على هذا املستهزئ، وهذا قد فعل الواجـب  : األوىل

  .عليه
أن يقوم وال جيلس مع املستهزئ، وهذا يكـون قـد   : والثانية

َوإِذَا َرأَْيَت الَِّذيَن َيُخوُضونَ ِفي َآَياِتَنا فَأَْعرِْض : امتثل قوله تعاىل
  ].٦٨: ألنعاما[ َعْنُهْم َحتَّى َيُخوُضوا ِفي َحِديٍث غَْيرِِه

أن جيلس ويسكت وال ينكر وهو عامل باحلكم، فهذا : والثالثة
  .يكون كافًرا والعياذ باهللا بنصِّ القرآن الكرمي

َوقَْد َنزَّلَ َعلَْيكُْم ِفي الِْكَتـابِ أَنْ إِذَا َسـِمْعُتْم   : قال تعاىل
وا َمَعُهْم َحتَّى َيُخوُضوا َآَياِت اللَِّه ُيكْفَُر بَِها َوُيْسَتْهَزأُ بَِها فَلَا َتقُْعُد

  ].١٤٠: النساء[ ِفي َحِديٍث غَْيرِِه إِنَّكُْم إِذًا ِمثْلُُهْم
يدلُّ على أنه كافر ] ١٤٠: النساء[ إِنَّكُْم إِذًا ِمثْلُُهْم: فقوله
  .والعياذ باهللا

قُـلْ أَبِاللَّـِه َوَآَياِتـِه    : وأيًضا ممَّا يدلُّ على ذلك قوله تعاىل
لَا َتْعَتِذُروا قَْد كَفَْرُتْم َبْعَد إَِميانِكُْم إِنْ * كُْنُتْم َتْسَتْهزِئُونَ  َوَرُسوِلِه

: التوبة[ َنْعُف َعْن طَاِئفٍَة ِمْنكُْم ُنَعذِّْب طَاِئفَةً بِأَنَُّهْم كَاُنوا ُمْجرِِمَني
٦٦.[  
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)٥(  

  أمثلة واقعية على االستهزاء بالدين

عز وجـل، وأن حيتـرم    الواجب على اإلنسان أن ُيعظم ربَّه
االحترام الذي يليق به، وأن حيترم الدين الذي شرعه اهللا  رسوله 
  .عز وجل

أو بالـدين ينـايف التعظـيم     واالستهزاء باهللا أو بالرسول 
واالحترام وقد سبق بيان خطورة ذلك، ومع ذلك فإنَّ االسـتهزاء  

م منتشٌر بني كثري من الناس يف هذا الزمان، فتجد بعضـهم يـتكلَّ  
وال يلقي هلا باالً،  بكلمات فيها استهزاء باهللا أو بدينه أو برسوله 

  .وقد يكفر اإلنسان بسبب كلمة 
  :ومن األمثلة على ذلك

سألت أيب عن رجل قال لرجـل  : قال عبد اهللا بن اإلمام أمحد
هذا مرتـدٌّ عـن   : ، قال أيب"يا ابن كذا وكذا أنت ومن َخلقك"

  .) ١(نعم، تضرب عنقه: عنقه؟ قالُتضرب : اإلسالم، قلت أليب
  : وقال الشيخ علي القاري

من جلس على مكان مرتفـع ويسـألون منـه    " احمليط"ويف «
وهـم   -مـثالً   -مسائل بطريق االستهزاء مث يضربونه بالوسائد 

                              
  ).٤٣١(مسائل أمحد برواية عبد اهللا  (١)
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  .) ١(ها »يضحكون كفروا مجيًعا، أي الستخفافهم بالشرع
  :»الظهريية«ومن ذلك ما جاء يف 

كُفر، أي  إِنَّا أَْعطَْيَناَك الْكَْوثََرأقصر من  أو قال فالن... «
أو قال ملن يقرأ عند املريض سورة ياسني تلقمها يف . ألنه استهزأ هبا

  .)٢(اهـ .»الستخفافه هبا: فم امليت كفر، أي
ومن صور االستهزاء بعقيدة اليوم اآلخر ما نشـرته جريـدة   

شوال  ٣ - ٧ص - ٤٩٦عدد ( »اجملتمع«كما يف جملة  »األنباء«
من صورة جملموعة من املمثلني شبه عراة قد تزامحوا داخل ) ١٤٠٠

ويف  ،»احنشروا يف برميل«: برميل وكُتب فوق الصورة عنوان كبري
أسفل الصورة كُِتب تعليق عليها، ويف آخر التعليـق وردت هـذه   

  .)٣(..!»ة ممتعة، إهنا مثل يوم احلشراعموًما إهنا مبار. ..«: العبارة
  : مثلة االستهزاءومن أ

إنه يف إحدى اجلامعات يف دولة من الدول اخلليجيـة قامـت   
طالبتان تنتميان إلحدى القوائم اليت تـدَّعي الدميقراطيـة بلـبس    

ترييـا كليـة   ڤاحلجاب والنقاب والعباءة ودخلتا متنكـرتني يف كا 
التجارة، وأخذتا تتحدثان بصوت عال، ومثري لالنتباه مع بعـض  

تا عن ساقيهما وأجزاء أخرى من جسـميهما،  الطالب، كما كشف
وقد قامتا هبذا العمل الشنيع علًنا أمام الطلبة مث نزعتا احلجـاب يف  

                              
  ).٤٩٢(ينظر االستهزاء بالدين ألمحد القرشي  (١)
  ).٤١٠(ينظر االستهزاء بالدين ألمحد القرشي  (٢)
  ).٣٢٢(القرشي  ينظر االستهزاء بالدين ألمحد (٣)
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أحد األماكن من اجلامعة وخرجتا البستني بنطال اجلنز بال استحياء 
  .)١(لتكتمل سخريتهما من احلجاب اإلسالمي

 كان بعض الناس جمتمعني علـى : وقد سألين مرَّة رجلٌ فقال
: طعام، فلما انشغلوا بالطعام عن الكالم قال أحدهم والعياذ بـاهللا 

َوَخَشَعِت الْأَْصَواُت ِللرَّْحَمنِ فَلَا َتْسَمُع إِلَّا َهْمًسا ]١٠٨: طه [
وهذا من السخرية واالستهزاء، فاألصوات إمنا ختشع للـرمحن، ال  

  !ختشع للطعام
: ته وحافًا شواربه، فقالأنَّ رجالً رأى إنساًنا ُمعفًيا حلي: ومن ذلك

  .فهذا والعياذ باهللا من السخرية أيًضا! ملاذا ال حتلق حواجبك أيًضا 
وكثري من الناس عندما يرى إنساًنا مقصًرا ثوبه فإنه يشري بيده 
يسخر بذلك، أو يسخر باللحية، أو باحلجاب أو باألمر باملعروف 

  .والنهي عن املنكر، أو بالصالة أو باحلج
عمن يكون كالمه صـرًحيا جـدا يف االنتقـاص     هذا فضالً

  .والسخرية والعياذ باهللا
فالواجب على املسلم أن ينتبه هلذا األمر، وجيتنب الوقوع فيه، 

  .وحيذر إخوانه من الوقوع يف شيء من ذلك
وعليه أن حيذر من اجللوس يف اجملالس اليت يقع فيها شيء مـن  

وقد سبق ذكـر   رسوله السخرية واالستهزاء باهللا أو بدينه أو ب
  .حكم من جيلس مع هؤالء

                              
نقالً عن جملة اجملتمع عدد ) ٣٢٦، ٣٢٥(ينظر االستهزاء بالدين ألمحد القرشي  (١)

  ).١٤٠٣رجب  ١٣) (٦١٨(
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)٦(  

  خطورة التالعب بآيات اهللا وأحكامه

من األمور اخلطرية اليت تتعلَّق هبذا املوضوع التالعب بآيـات  
اهللا، واخلوض يف آيات اهللا بالباطل بأن يتكلم بكالم فيه حتليل ِلمـا  

فيه ومـن  حرَّم اهللا أو بالعكس، أو إنزال اآليات يف غري ما أنزلت 
  .ذلك

.. »إنَّ هؤالء جماهدين«: قول بعض الناس عن العيب كرة القدم
، ومـا  ]٧: حممد[ إِنْ َتْنُصُروا اللََّه َيْنُصْركُْم: ويقرأ قوله تعاىل

فهذا من !.. شابه ذلك، فُينزل آيات قرآنية على أناس يلعبون الكرة
  .اخلوض يف آيات اهللا بالباطل

  : وكذلك أيًضا
إِنَّـا  نسان أن يفتتح مشروًعا أو مكاًنا فيقرأ القارئ إذا أراد إ

، فهذا أيًضا أمٌر خطٌري، السيما ]١: حتالف[ فََتْحَنا لََك فَْتًحا ُمبِيًنا
إذا كان هذا املكان افتتح لعملٍ حمّرم أو ألعمال تضيع األوقـات،  
فتنزل اآلية الكرمية العظيمة يف الفتح الذي فتحـه اهللا عـز وجـل    

  !على هذا الشيء لرسوله 
وبعض الناس يذكر اآليات القرآنية يف الكالم العادي، كـأن  

َوالسَّـاَعةُ  : يسأل الشخص مثالً كم الساعة؟ فيقول، والعياذ باهللا
  ] .٤٦: القمر[ أَْدَهى َوأََمرُّ
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َآِتَنا غََداَءَنا لَقَْد لَِقيَنا ِمْن َسفَرَِنا َهـذَا  : أو يأيت أهله فيقول
  .فهذا فيه نوٌع استهانة بالقرآن الكرمي] ٦٢: هفالك[ َنَصًبا

وأما أن يستشهد اإلنسان بالقرآن أو بالسنة النبوية فيما هـو  
 »صـحيح البخـاري  «موافق لآلية أو احلديث فهذا حقٌّ، كما يف 

اهللا أكرب، خربت خيرب، «: قال يوم خيرب أنّ رسول اهللا ) ٣٧١(
قاهلا ثالثًـا،   »الُْمْنذَرِيَن فََساَء َصَباُح إنا إذا نزلنا بساحة قوم

  .إذا نزل بساحة قوم فساء صباح املنذرين وهذا حقٌّ؛ فالنيب 
وصلَّى اهللا وسلَّم على نبيِّنا حممٍد وعلى آله .. واهللا تعاىل أعلم 

  .) ١(وصحبه والتابعني 

                              
ومن أحسن الكتب اليت ألفت يف هذا املوضوع كتاب االستهزاء بالدين أحكامه  (١)

ع، وآثاره، ألمحد بن حممد بن حاسن القرشي، فقد أجاد وأفاد يف بيان هذا املوضو
فجزاه اهللا تعاىل خًريا وبارك فيه، وقد استفدت منه يف بعض األمور اليت ذكرهتا يف 

  .هذه الرسالة
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