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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 :.. أما بعد.سالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

جرم شنيع  –بالنسبة لعامة املسلمني  اوإن كان ليس كثير  -فقد شاع يف بعض الديار اإلسالمية 

فام إن يغاضب أحد صاحبه  ،ري سبحانه جل يف عاله ونبيه حممد وقول فظيع وهو: سب البا

 .أو دين اإلسالم  ااري سبحانه أو نبيه حممدر إال ويسب الب

فيا هلل ما أخبثها من مقولة خترج صاحبها من اإلسالم إىل دين الكفران املوجب للخلود يف 

لعبد ليتكلم بالكلمة من سخط اهلل إن ا» قال: أخرج البخاري عن أيب هريرة أن النبي  ،النيان 

ُقْل َأبِاهللهِ َوآَياتِِه )وال أصح من قوله تعاىل  دليالر أرصح وال  ،«هيوي هبا يف جهنم ال يلقي هلا باالر 

 افهؤالء ارتدوا وصاروا كفارر  (ال َتْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتْم َبْعَد إِياَمنُِكمْ  ،َوَرُسولِِه ُكنُْتْم َتْسَتْهِزُئونَ 

  .فكيف بالسب الذي هو أشد ،بخطيئة االستهزاء برسول اهلل 

ذِ إِنه وقال تعاىل ) ْنَيا َواْْلِخَرِة َوَأَعده هَلُْم َعَذابر اله ( اُمِهينر ايَن ُيْؤُذوَن اهللهَ َوَرُسوَلُه َلَعنَُهُم اهللهُ يِف الدُّ

 بالكلية ألجل سبهم هلل ورسوله فهؤالء ملعونون يف الدنيا واْلخرة أي مطرودون من رمحة اهلل

،  العاملني أو للرسول م هلل رب جزاء سبه امهينر  اويف اْلخرة قد أعد هلم عذابر. 

وإن علامء املذاهب األربعة من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة وغيهم نصوا عىل كفر 

  . ذلك إمجاعات أهل العلمبل وحكوا عىل ،الساب للدين أو للنبي الكريم أو لرب العاملني

ب رسوله أن من سب اهلل أو سأمجع املسلمون عىل : (أحد أئمة السلف)قال إسحاق بن راهويه 

   أنه كافر بذلك وإن كان  ،من أنبياء اهلل عز وجل  اأو قتل نبي   ،مما أنزل اهلل عز وجل  اأو دفع شيئ

 ا.هـبكل ما أنزل اهلل  امقر  
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والوعيد جار عليه  ،املتنقص له كافر أمجع العلامء عىل أن شاتم النبي وقال حممد بن سحنون: 

 ا.هـ  ومن شك يف كفره وعذابه كفر ،ألمة القتل عند ا  وحكمه ،بعذاب اهلل له

أن مجيع من سب النبي صىل اهلل عليه وسلم  -وفقنا اهلل وإياك  -اعلم  :وقال القايض عياض

أو عرض به أو شبهه  ،أو خصلة من خصاله ،أو نسبه أو دينه يف نفسه اأو عابه أو أحلق به نقص  

فهو  ،والعيب له ،أو الغض منه لشأنه أو التصغري ،أو اإلزراء عليه ،بيشء عىل طريق السب له

من فصول هذا الباب عىل  وال نستثني فصل   ،واحلكم فيه حكم الساب يقتل كام نبينه ،ساب له

 .اكان أو تلوي   ارصي  وال نمرتي فيه ت ،املقصد

أو نسب إليه ما ال يليق بمنصبه عىل طريق   ،أو متنى مرضة له ، وكذلك من لعنه أو دعا عليه

أو عريه  ،ومنكر من القول وزور ،أو عبث يف جهته العزيزة بسخف من الكلم وهجر ، الذم

ية اجلائزة واملعهودة أو غمصة ببعض العوارض البرش ،بيشء مما جرى من البلء واملحنة عليه

لصحابة رضوان اهلل عليهم إىل هلم وهذا كله إمجاع من العلامء وأئمة الفتوى من لدن الديه. 

 ا.هـ .جرا

أو لدينه باألدلة الرشعية وكلامت أهل العلم التي مل  إذا تبني لك كفر الساب هلل أو لرسوله 

حفظ أهيا املسلم دينك أال يذهب عليك فا ،يناسب هذا املخترص ايسير  اأنقل منها إال شيئر 

 ،إن املوت مصي كل حي، وال ُيعلم متى حيلف ،بكلامت يستزلك هبا الشيطان مسايرة لآلخرين

ومن نزل به مل ينفعه إال عمله بعد توفيق اهلل أما يعلم هؤالء أهنم إذا ارتدوا عن اإلسالم بمثل 

وال  ،نون وال يدفنون يف مقابر املسلمني إذا ماتواال يغسلون وال يكف هذه املقوالت الشنيعة فإهنم

هلم ألهنم كفار مرتدون لوقوعهم يف هذا اإلثم الذي هو  جيوز ملسلم أن يرتحم عليهم أو يدعو

ما العمل الذي يبقى للمسلم عند ربه الذي هو مفتقر إليه يف حاجته بعد  اوعجبر  .أعظم اْلثام

 .و لدين اإلسالمأ سبه له أو لرسوله 
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ودينه  فيا هلل ما هذه احلال التي بلغها املسلمون حتى مل يسلم منهم أحد حتى رهبم الذي يعبدون 

واألكثر  ،الوخيمفام أكثر املسلمني الواقعني يف هذا الفعل  ،الذي يعتقدون ونبيه الذي يعظمون 

كام قال بني املسلمني الرشك األكرب الذي ال تنفع معه طاعة بل حيبط العمل كله  امنه انتشارر 

ْكَت َلَيْحَبَطنه َعَمُلَك َوَلَتُكوَننه ِمَن اْلَ ): تعاىل ينَ َلِئْن َأْْشَ ومن صوره االستغاثة والذبح  (اِِسِ

والدعاء والنذر لغي اهلل كاألولياء الصاحلني وغيهم وليس معنى حبنا للصاحلني رفعهم إىل 

  .منزلة اهلل رب العاملني

ومن مل يتلبس به فليحمد اهلل  ،كل من تلبس هبذا الفعل بالتوبة النصوح فاهلل اهلل أهيا الناس ليبادر

فإن سب اهلل  ،نه حتى يزول هذا اإلجرام الكبي من املجتمعات التي شاع فيهاوليحّذر الناس م

 .فكيف بمن يدعي اإلسالم ،ال يرضاه حتى اليهود والنصارى

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
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