
 (ملخص للنشر)

 اإلستهزاء ابلدين يف الفقه اإلسالمي

 قدمت هذه الرسالة استكماال ملتطلبات نيل درجة املاجستري يف الشريعة اإلسالمية
 الفقه وأصوله  :التخصص

 
 
 

 

 
 

 إعداد
 لطفي زبيدي: الطالب 

 300060002O: رقم القيد 
 

 :إشراف 
 عبد اخلالق حسن القدسي :الدكتور

 داي مشس اهل :الدكتور
 

 برانمج املاجيستري الشريع  اإلسالمي 
 الدراسات العليا جامع  احملمدي  سوراكرات

 م 3030 -ه  1442سن  الدراسي  ال



i 

 

 

 



ii 

 

 
 

 



iii 

 

PERNYATAAN  

 

Dengan ini Saya menyatakan bahwa publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya 

yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi  

dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 

ditulis atau diterbitkan oranglain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan 

disebutkan dalam daftar pustaka. 

Apabila kelak terbukti ada tidak benaran dalam pernyataan saya diatas, maka 

saya  akan pertanggungjawabkan dengan sepenuhnya. 

 

 Surakarta, 18 Februari 2021 

  

Penulis 

 

 

 

 

Luthfi Zubaidi 

O200160043 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



1 

 

Abstract 

Abuse toward religion is the biggest thing abirting someone's islam, because it 

becomes the difference between faith and rebelion. In this study, the writer reveals 

the problem in detail due to people's needs of clear explanation of this phenomenon. 

As the harm and the impact of this behaviir toward islamic faith of of the doer and to 

maintain the pure of holy islam religion. Warning and threat contained in the book is 

based in the authentic and accurate source of Al Qur'an, Al Hadis, Tafsir expert's 

opinion, fikih expert. The study aims to explain the notion of abuse toward religion, 

its types, its consequences, and real example coverage in life during the human 

history. The methods of collecting data are compiling data as many as possible from 

Al Qur'an and its elaboration, hadis and its syarah, aqidah books, siroh, tarikh, fiqih 

and so on to support theme the writer needs to complete the discussion.  

Result: abuse toward religion includes the meaning of Allah (Lord), rasul, holy 

books, and materials. This rebelion is banned and causes the doer out of islam 

religion, based on naqli verses, and ulama's opinion of madzahib such as abu 

Hanifah, imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. 

 

Keyword : Al Istihza, Al Madzahib, Qadasah, Al Adilah, Nawaqid 

 

 
 

Abstrak 

Penghinaan terhadap agama islam merupakan hal terbesar yang menjadi Pembatal 

keislaman seseorang, Ia menjadi pembatas antara iman dan kufur. Melalui tulisan ini 

Penulis mencoba mengulas permasalahan secara mendetail, mengingat kebutuhan 

Umat terhadap penjelasan terang jelas terhadap hal ini. Juga mengingat bahaya serta 

pengaruh perbuatan ini terhadap keislaman seseorang, juga demi menjaga kesucian 

Agama Mulia Islam. Peringatan dan Ancaman yang terkandung dalam buku ini 

berdasarkan sumber Otentik dan Akurat dari Al Qur'an, Al Hadis, pendapat Ahli 

Tafsir juga Ulama Ahli Fikih. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan pengertian 

penghinaan terhadap Agama Islam, macamnya, konsekuensinya juga cakupan contoh 

keseharian di lapangan sepanjang hidup Sejarah Manusia.  

Penelitian ini merupakan penelitian atau riset kepustakaan. adapun metode yang 

Penulis gunakan dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu 

dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan pembahasan sebanyak mungkin, 

dari Ayat-ayat Al Qur'an serta Penjelasannya, Hadis-hadis beserta Syarahnya, Kitab-

kitab Aqidah, Siroh Nabawiyah, Tarikh, Fiqih dan lainnya guna menunjang 

Informasi yang diperlukan untuk kemudian diolah dan dianalisa supaya 

menghasilkan kesimpulan yang tepat.  Hasil : Penghinaan terhadap Agama 

mencakup kepada Allah (yang disembah), Rasulnya, Kitab serta Ajarannya. 

Pelanggaran ini merupakan perbuatan terlarang keras dan mengakibatkan pelakunya 

keluar dari Agama Islam, Hal ini Sesuai dengan yang ditunjukkan Dalil-dalil Naqli, 

juga pendapat para Ulama Madzahib Arba'ah seperti Abu Hanifah, Imam Malik, 

Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal.  

 

Kata Kunci : Al Istihza, Al Madzahib, Qadasah, Al Adilah, Nawaqid 
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 امللخص
الكاتب حاول , الكفر و وأهنا تتعلق ابإلميان, اإلسالم نواقض من أعظمابلدين  اإلستهزاء

وخلطورة ذلك على دين الساخرين , نظرا الحتياج الناس بياهنا الرسالةيقدم هذه أن 
مجعت هذه الرساله ألجل التحذير من السخريه واالستهزاء  ,واملستهزئني وقداسة هذا الدين

 كل ذالكو  .عقوبة وآاثر من اإلستهزاء ابلدين أقسام أنواع ,أحكام الك ببيانوذلدين اب
ال  تدال س أئمة املذاهب  املفسرين و احملق ِّقني من من كالم هللا تعاىل وكالم رسوله، وكالمإ

ه وصور  هأنواع هقسامأبمعرفة ماهية اإلستهزاء ابلدين إىل  هدف البحثي. املعتربين األربعة
يقوم  .للمستهزئ أنفسهم أحكام و آاثر من اإلستهزاء ابلدينملعرفة أيضا و . يف واقع األمة

تتبع اآلايت القرآنية مث أتى على ما كتبه أهل التفسري فبدأ بع البياانت، مج على لبحثا
مع شرحها وبيان معانيها وأتى على مجلة  عنها، مث بعد ذلك انتقا إىل السنة النبوية ومجعت

وغري املسندة مث اجته إىل كتب السري والتواريخ فأخذ ما وجده فيها من كتب العقائد املسندة 
حول املوضوع، وكذلك عرَّج على ما كتب عن الدايانت القدمية وما كتب عن الفِّرق 
اإلسالمية املبتدعة الضالة، مث أتى على الفكر املعاصر وما كتب حوله من نقد وتقومي وبيان 

د الكاتب مادة كثرية عن االستهزاء ابلدين وصوره وبعد أن اجتمع عن. ما فيه من أابطيل
الفقه، وما كتبه الفقهاء  األئمة األربعة وأتباعهم من أهل السنة  الدينتوجهت إىل كتب 

واجلماعة يف ابب حكم املرتد، فوقف على تلك املراجع العلمية، وجردت ما فيها من كالم 
االستهزاء هذا البحث أبن  ينتهجمث  .المفيما يتعلق ابالستهزاء ابهلل تعاىل ورسل ودين اإلس

 كفر و خمرج من امللةم  حمر  حكمه ابهلل تعاىل ورسله عليهم الصالة والسالم ودين اإلسالم
نصوص الفقهاء من و  إمجاع السلفو  األدلة من السنة النبوية القرآنية واألدلة  مستند على

  .ابلةأئمة املذاهب األربعة احلنفية املالكية الشافعية و احلن
 .نواقض, األدل , قداس , املذاهب, االستهزاء:  الكلمات الرئيسي 
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 املقدم  .0
ال  احلمد هلل والصالة والسالم على من ال نبَّ  آله الطيبني وصحبه  بعده، وعلى رسول و

 :و بعد ,والتابعني واتبعيهم إىل يوم الدين

لم مراعاته، ولذلك فإنَّ احلفاظ على قدسية هذا الدين من أهم ما جيب على املس

 .يرتكها وحيذر من الغموس فيها يتعنيَّ على كل مسلم أن يعرف األشياء اليت تنايف ذلك حىت

إذ هو انقض من نواقض  اإلميان واإلسالم الذي , ومن حمرمات فعله من العبد االستهزاء 

يكون ذا الشيئ، وأن بهعلى كل مسلم أن يدري ما يتعلَّق كثري من الناس ، ف  هتاون فيه

 .حاذرا من الوقوع فيه، حىت يسلم هو ومن معه ومثله أمام هللا جل وعلى

من  دين االسالم يشمل على أكمل املناهج حلياة البشرية الذي أسسه وتشريعاتهإن 

 ,موقف فإن اإلسالم مل يرتك أية انحية من نواحي احلياة اإلنسانية إال وله. القرآن الكرمي

حرتام، بعيداً قوم جمتمع اإلسالمي على احلق واإلي لكي. ديناحلفاظ على سالمة ال: منها 

عن سب اآلهلة اليت  هللا تعاىل املؤمنني عيوب وعادات اجلاهلية وسلوكها، فقد هناهم عن

 املشركون االله الذي يعبده املسلمون، ألنيعبدها املشركون، حىت ال يفعل هؤالء بسب 

: يقول سبحانه  .يم والتقديس واالحرتام والتجيلجاهلون ابهلل، ومبا يستحقه تعاىل من التعظ

َ َعۡدًوۢا بَِّغرۡيِّ عِّۡلٍم :  لَِّك زَي َّنَّا لُِّكلِّ  اُمٍَّة    َواَل َتُسبُّوا الَّذِّۡيَن َيۡدُعۡوَن مِّۡن ُدۡونِّ اّلل هِّ فَ َيُسبُّوا اّلل ه َكذه

ُعُهۡم فَ يُ نَبِّ ئُ هُ   .(801سورة األنعام ) ا َكانُ ۡوا يَ ۡعَمُلۡونَ ۡم مبَِّ َعَمَلُهۡم ۖ مُثَّ اِّىله َرِبِّ ِّۡم مَّۡرجِّ
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جيب على كل مسلم أن يعظ م . أصل الدين مبناه التعظيم، وتعظيمِّ هللا ودينه ورسوله

من ذِّكرهللا، أوكالمه، أو رسوله صلى هللا عليه ,هللا حق  التعظيم، وأن يعظ م كل ما عظ مه هللا

لك مناف هلذا األصلِّ كله، ومناقٌض له وسلم واملسلمني عامة، أما االستهزاُء بشيء من ذ

من استخلف به : "قال ابن تيمية رمحه هللا . 1املناقضة،  وأيضا هو من نواقض اإلسالم غاية

امتنع أن يكون منقادا ألمره، فإن االنقياد إجالل و إكرام و االستخفاف  و استهزأ بقلبه

فاعلم أن . نتفي اآلخرضدان، فمىت حصل يف القلب أحدمها ا إهانة و إذالل، و هذان

يعىن ال ميكن أن جيمتع بني اإلستهزاء و . 2اإلميان والدين السخرية منه و اإلهانة به ينايف

أن يكون الواحد عنده إميان ويف نفس الوقت يستهزئ  ال ميكنو اإلميان ابهلل عزا وجل قط، 

 .ابهلل وبرسوله أو بدينه

عم  كثري من الداير  3هذا الداء قدمع وجوب احلذر منها بظهور هذا املرض يرى أن 

ومن أجل هذه . يف بالد املسلمني، يشاهد ويسمع ويقرأ مظاهر مشكلة، وأمناطا خمتلفة

. العلماء رمحهم هللا خمصصا يف ابب الردة من كتب الفقه اإلسالمي اخلطورة مجة فقد أظهر

ءت جذور هذا ، سواء جاوهنا. قع أي إنسان بدون قصد وعلمأنه من األمور اليت قد يو 

نظرًا الحتياج الناس و . داخلها، وكال األمرين حاصالن املرض من خارج هذه األمة أو من

تساهل كثري من املسلمني وعدم الغرية يف جمال االستهزاء ابلدين وأهله، لوجود بياهنا اجلمة 

                                                                                                 
 9ص( مكة الكرمة. حتذير املسلمني عن السخرية واالستهزاء ابلدين. 9082. عبد هللا بن جار هللا اجلار هللا  11

 982. ص, (8211دار ابن حزم، , لبنان,بريوت)، ، الصارم املسلول على شامت الرسوليةأمحد بن تيم  2222
3
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ابإلميان ونظرًا خلطورة ذلك على دين الساخرين واملستهزئني وقداسة هذا الدين وألهنا تتعلق 

يف  الرسالةسيقدم الكاتب هذه , 4من أعظم النواقض للشهادتني و الكفر إذ اإلستهزاء

آراء االستهزاء ابلدين وأهله لبيان هذا الناقض من نواقض اإلسالم، وهي مستفادٌة من 

أن جدير بنا أن  ناأدرك: رض املوجز للحقائق اجلليةلعلنا بعد هذا الع. األئمة املذاهب املعتربة

خذ ديننا دجدية اتمة، وأن نبتعد عن السفاسف واهلزء والسخرية، وأن نر ي أنفسنا وأجيالنا أن

 ا كتبنالنا مموأسأل هللا تعاىل أن ينفع . اهلمة، فإن ذلك من معايل األمور على اجلدية وعلو

عليها أمر دينها، وعسى أن  وعسى أن تستيقظ وتنتبه هذه األمة للخوارم واملزالق اليت تفسد

 .صدق ال بسخرية واستهزاء وهزلو  متنا دينها احلق دجديةأأتخذ 

 منمفهوم  كيف هو. 8: ة اليت سوف يتكلم عنها الباحثسياملسائل الرئي

كيف أراء . 9 من اإلستهزاء ابلدين ؟وعقوبة  أسباب و هأنواعه و أقسام, اإلستهزاء ابلدين

اإلستهزاء نائي اإلندونيسي حول موضوع الفقهاء واألئمة املذاهب الفقهية مث رأي القانون اجل

 ؟ ابلدين

من  معىنمعرفة . 8: من هذا البحث كما يليوالفوائد  اختذ الباحث األهدافو 

أراء الفقهاء . 9. من اإلستهزاء ابلدينوعقوبة  أسباب و هأنواعه و أقسام, اإلستهزاء ابلدين

اإلستهزاء ي حول موضوع واألئمة املذاهب الفقهية مث رأي القانون اجلنائي اإلندونيس

توسعة جملال البحث العلمي خاصة فيما يتعلق أبمر اإلستهزاء ابلدين يف الفقه  .1. ابلدين

                                                                                                 
 18ص, (8212, دار السالم :دمشق سوراي ), اإلسالم. سعيد حوى  4
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بيان وكشف األلفاظ املسامهة يف الدفاع عن األمة اإلسالمية وذالك ب. 4 .اإلسالمي

البتالء به، والعبارات يف االستهزاء وصوره والتنبيه على خطورته، وبيان مدى انتشاره وكثرة ا

أن يكون هذا . 9 .وتكمن اخلطورة واملصيبة األمر قد يقع من املسلم ولو بدون قصد

 .البحث معلومة للمسلمني خاصة والناس عموما

 اإلطالع على الدراسات العلمية بعدعلمية سابقة هلا صلة ابملوضوع  هناك دراسات

بني يف حكم اإلستهزاء القول امل (8 :وهي  قبل قيام الباحث بكتابة هذا البحث، و

، لعبد السالم بن برجس آل عبد الكرمي، تعرض فيها حكم اإلستهزاء أبهل 5ابملؤمنني

اإلميان، هل املستهزئني ابهلل و آايته وابلرسول ملسو هيلع هللا ىلص وابملسلم من أجل متسكه بشعرية من 

. نية وكالم أهل العلممن أهل اإلميان أم الكفر ؟ ونقل فيها األدلة القرآ شعائر اإلسالم

وأيضا تبحث فيها عن أقسام اإلستهزاء، قد قسم املؤلف عبد السالم بن برجس ال عبد 

 أوال، اإلستهزاء بعيب خلقى فيه أو خلقى: الكرمي أن اإلستهزاء ينقسم إىل قسمني 

 رسوله اثنيا، اإلستهزاء ابملسلم ملا قام به من أحكام هللا سبحانه وتعاىل وسنة. مستقذزة

من انحية أن هذه الدراسة  احلايل وختتلف هذه الدراسة ابلدراسة اليت يقوم ِبا الباحث. ملسو هيلع هللا ىلص

تتناول معلومات العامة حول اإلستهزاء ابلدين بدون ذكر آراء الفقهاء أصحاب املذاهب 

 إننا ، وهذه يف6خطورة اإلستهزاء ابلدين( 9 .األربعة  مع ذكر األدلة والرباهني القاطعة

                                                                                                 
دار اإلمام , السعودية) , رسالة صغرية أصلها حماضرة ألقيت بعنوان حكم االستهزاء ابملؤمنني, دمحم الصاحل العثيمني  5

 .9ص, (ه 8480)أمحد 
 .99ص, (دار احملدث, السعودية) ,خطورة اإلستهزاء ابلدينعبد هللا السعد،   6
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ونالنون صفحة، فيها تبحث عن اإلستهزاء من صفات اجلاهلني، وقد قسم املؤلف 

ع ينو تيف يقتصر الكاتب علمنا  .الصريح وغري الصريح اإلستهزاء: اإلستهزاء نوعني 

اإلستهزاء ابلدين إىل الصريح وغري الصريح مع بيان شيئ قليل من خطوبته على املستهزئ 

هذا البحث عقوبة قانونية خاصة يف  لخال احلايل أضاف الباحثوقد . يف الدنيا واآلخرة

: لفضيلة شيخنا الدكتور" االستهزاء ابلدين وأهله"رسالة ( 1 .القانون اجلنائي اإلندونيسي

دمحم بن سعيد القحطاين، تعرض فيها خلطورة االستهزاء، وبعض أسبابه، وأنه عقبة من 

لصور فيما يتعلق ابالستهزاء ابهلل ورسوله  ودين عقبات الدعوة إىل هللا تعاىل، وذكر بعض ا

اإلسالم، مث أتى على عقوبة وجزاء االستهزاء، وموقف املسلم من املستهزئني، وهذا كله 

مل يذكر الكاتب خالل رسالته سوى  .ابختصار يف ست وتسعني صفحة من القطع الصغري

انحية فقهية و من  ايل انحية إجتماعية والدعوية، وأما اجلديد الذي قدمه الباحث احل

حتذير املسلمني عن السخرية "رسالة فضيلة الشيخ عبد هللا اجلار هللا، بعنوان ( 4. قانونية

، وذلك يف اننتني وعشرين صفحة من القطع الصغري، ذكر فيها اآلايت "واالستهزاء ابلدين

دية ئحية عقهذه رسالة قصرية موجزة تتكلم من ان .واألحاديث يف التحذير من هذا الناقض

وآاثره الدينية األخروية ال القانونية، و أما الذي قدمه الباحث احلايل خالل هذه الرسالة هو 

فضيلة  ارسالة دكتوراه كتبه( 9 .ذكر آراء الفقهاء والعلماء حول موضوع اإلستهزاء ابلدين

، «ية والعمليةنواقض اإلميان القول»بعنوان  العزيز بن دمحم العبد اللطيفعبد  شيخنا الدكتور

حيث حبث موضوع االستهزاء فيما يتعلق ابهلل تعاىل وبرسوله والقرآن الكرمي يف أجزاء من  
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كتابه، ذكر شيًئا من األدلة الشرعية قرآاًن وسنة انقاًل كالم أهل العلم يف تلك املسائل، 

كاتب هنا ومل يذكر ال .وذلك ضمن نواقض اإلميان القولية والعملية األخرى، وليس استقالاًل 

 .الباحث احلايل  هنظرة القانون اجلنائي اإلندونيسي الذي أضاف كيف  آراء الفقهاء والسيما

 منهج البحث .3

البياانت واملعلومات  مجع نه معتمدا علىأ مكتبيا حيث احبث البحث يكون

 بتتبع صلة ابملوضوع املنشورات يف الكتب والرسائل أو املقاالت والبحوث العلمية ذات

بطون الكتب والدواوين، فبدأ دجمع اآلايت القرآنية من املصحف الشريف  مادته املتنانرة يف

مث أتى على ما كتبه أهل التفسري عنها، مث بعد ذلك انتقا إىل السنة النبوية ومجعت 

على مجلة من كتب العقائد املسندة األحاديث الصحيحة مع شرحها وبيان معانيها وأتى 

والتواريخ فأخذ ما وجده فيها حول املوضوع، وكذلك  ، مث اجته إىل كتب السريوغري املسندة

عرَّج على ما كتب عن الدايانت القدمية وما كتب عن الفِّرق اإلسالمية املبتدعة الضالة، مث 

أتى على الفكر املعاصر وما كتب حوله من نقد وتقومي، وبيان ما فيه من أابطيل، فوجد فيه 

ما يتعلق بصوره، وطالع ما كتب يف الصحافة مادة كثرية عن االستهزاء ابلدين، وخاصة في

. من هجوم على اإلسالم، وسخرية أبهله، وما كتب يف األدب أيضًا من استهزاء ابلدين

وبعد أن اجتمع عند الكاتب مادة كثرية عن االستهزاء ابلدين وصوره توجهت إىل كتب 

اجلماعة يف ابب حكم الفقه، وما كتبه الفقهاء  األئمة األربعة وأتباعهم من أهل السنة و 

، فوقف على تلك املراجع العلمية، االستهزاء واملستهزئنيم على يحكتاملرتد، وذلك ألجل ال
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وأفاد منها  وجردت ما فيها من كالم فيما يتعلق ابالستهزاء ابهلل تعاىل ورسل ودين اإلسالم، 

 .من املطلوب ةمادة البحث كافي ى الباحثكثريًا، حىت اجتمع لد

 ناقش واملالنتائج  .2

املوت : ، و تعين على عدة معان تدور حولهزأكلمة   مشتق من اإلستهزاء لغة

 .ولكل من املعىن استعمال خيصه وخيتلف عن غريه . الكسر ، التحريك ، والسخرية,

االستهانة والتحقري والتنبيه على العيوب : "أبو حامد الغزايل هىكما قال اصطالحا  و 

قول وقد يكون د يكون ذلك ابحملاكاة يف الفعل والوالنقائص على وجه يضحك منه وق

االستهزاء معناه انتقاص الر ب سبحانه وتعاىل والسخرية منه، أو انتقاص . "ابإلشارة واإلمياء

االستهزاء ابلدين يشمل كلَّ قول .  7الرسول والسخرية منه، أو انتقاص الدين والسخرية به

منه واالستخفاف به، كمن إذا ذُكِّرت عنده أو فعل، يدل على الطعن يف الدين، والتنقص 

فيمد شفته أو  وسلم شيء من آايت هللا أو أمسائه سبحانه أو أوصاف رسوله صلى هللا عليه

 .غري ذلك من صفات االستهزاء عرفا أو أو خيُرج لسانهيغمز بعينه 

قرآن لابواستدالال اإلسالم عن السخرية واإلستهزاء ابلدين استنادا  ىهنقد 

أمثلة واقعية من االستهزاء  و صورومن مظهر . العلماء القدسية و أقوال سلفاديث واألح

أو  بدين اإلسالم  برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصأو  االستهزاء ابهلل سبحانه وتعاىلقد يكون :  ابلدين

 يغار هللا. مشرتك بني مجيع أعداء الرسلاالستهزاء ابلدين والرسل أمر . اإلستهزاء ابملسلمني

                                                                                                 
 6، ص (دار احملدث, السعودية)، خطورة اإلستهزاء ابلدينعبد هللا بن عبد الرمحن السعد،   7
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ويغضب حني يستهان بدينهم، وينتقم مِّ مَّن فعل ذلك؛ اترة دجنده وعباده  على أوليائه

قوبته على الساخرين يف صور  املؤمنني يعذب ِبم أعداءه املستهزئني، واترة يسلط هللا ع

 إِّالَّ ُهوَ  َوَما يَ ْعَلُم ُجُنوَد رَب ِّكَ أمراض فتَّاكٍة، ومصائب ُمْهلَِّكٌة، وآفات حُمْدَِّقٌة  هامن ,كثرية

 .، وما يُعِّدُّه هلم من عذاب اآلخرة أكرب[18: املدنر]

ض أمرا :أسباب داخلية من , خارجية و  االستهزاء ابلدين له أسباب داخلية

ضعف و  حب املال و اجلهل و النفاق و الكربو  احلسد و النفسية لدى املسلمني من احلقد

االستهزاء  ارجية مناخلأسباب ومن  .رينالرغبة بتحطيم مكانة اآلخمث  اإلميان والعقل

 إحياء املستعمرين الصليبيني هذه الظاهرة، ليتمكنوا من االستيالء على البالد هي 8ابلدين

تسخري مجيع وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة لبث مث  .اإلسالمية بسهولة ويسر

سام غريبة بني صفوف دخول أجمث  .خدمة ألغراض اليهود وأذانِبم هذه الظاهرة،

تشويه صورة اإلسالم، وإظهار املسلمني مبظهر  املسلمني؛ ابسم اإلسالم والعلم؛ تعمل على

تعطيل حد الردة على املستهزئني، والزاندقة مث , ضعف سلطان العلماء واحملتسبنيمث  .السوء

 .واملرتدين

 ط عنو سق و الوقارفقدان  هيب من السخرية واالستهزاء ابلدين من عواقإن و 

أن مث  .يصرف عن قبول احلق، واستماع النصحجيعل املستهزئ مث   .املروءة املستهزئ

السخرية واالستهزاء مث  .راجع إليهم أنَّ ضرر استهزائهمو  يظلم نفسه واملستهزئ الساخر

                                                                                                 
 9ص ,القول املبني يف حكم االستهزاء ابملؤمنني, عبد السالم بن برجس بن انصر, آل عبد الكرمي  8
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تبذر بذور العداوة مث  .تقطع الروابط االجتماعية القائمة على األخوة، والتواد، والرتاحم

السخرية متيت القلب، مث  .تولد الرغبة ابالنتقام وناء، وتورث األحقاد واألضغوالبغضا

 .يوم القيامة هحسناتضياع  و املستهزئ يعرض نفسه لغضب هللا، وعذابهمث  .وتورنه الغفلة

الساخر متعرض للعقوبة يف الدار العاجلة أيًضا، أبن حيدث له مثل ما حدث للمسخور مث 

  .منه

ردٌَّة صرحية،  ودينه، ورسله عليهم الصالة والسالمهلل تبارك وتعاىل أنَّ االستهزاء اب

وكفر بواح؛ بدالئل الكتاب والسنة الظاهرة البي ِّنةِّ، وأقاويل سلف هذه األمة من الصحابة 

مث إن  .قوٌل وعمل: والتابعني، ومن تبعهم من أهل السنة واجلماعة الذين يعتقدون اإلميان

ن، واحملارب هلل ورسوله، والساعي يف األرض فساًدا عدٌو هلل املستهزئ الطاعن يف الدي

من : إن هللا قال»: قال رسول هللا  . ورسوله، فقد وقع يف احملاربةعادى هللاورسوله، ومن 

 .(9)« ابحلرب عادى يل ولًيا فقد آذنته

 تتنوع مظاهر االستهزاء حسب ما يصدر من املستهزئ أو الساخر فقد تكون السخرية 

 وقد تكون السخرية ابإلشارة غمزاً . الم، وهذا النوع أكثر من أنواع االستهزاء قدميًا وحديثاً ابلك

السخرية من :  أنواعله ابلدين ولإلستهزاء . ابلعني أو إخراج اللسان، وقد تكون حبركة اليد

السخرية من آايت هللا أو , السخرية من شخص ملعصية ارتكبها, السخرية من الفقر, الشكل

                                                                                                 

, (ه 1379, املطبعة السلفية, مصر, قاهرة) ,فتح الباري شرح صحيح البخاري ,ابن حجر العسقالين( 9)
 141.ص, 88.اجمللد
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ابلدين  ءمن األستهزا .السخرية من املؤمنني، أو السخرية من األعمال الصاحلة, رسول هللامن 

, االستهزاء أبمهات املؤمنني, الكرامصحابة باالستهزاء , أو السنة النبوية االستهزاء  ابلقرآن هو

هم الصالة حكم االستهزاء ابهلل تعاىل ورسله عليو . واملسلمني االستهزاء ابلعلماء وسائر املؤمنني

األدلة من السنة  القرآنية واألدلة  كفر و خمرج من امللة  مستند علىحرام  والسالم ودين اإلسالم 

نصوص الفقهاء من أئمة املذاهب األربعة احلنفية املالكية الشافعية و و  إمجاع السلفو  النبوية

 ا وإما أن يكونحربيوالكافر إما أن يكون , املستهزئ الكافر:  أقسام املستهزئنيو . احلنابلة

من تنق ص  و.املستهزئ املسلمو , املنافقأو املستهزئ الزنديق , الكافر املستهزئو , اذمي عاهد أوم

أصحاب النب حكمه خيتلف عمَّن تنقص األنبياء واملرسلني، فال يبلغ القتل، بل جيلد وحيبس 

ه وتنقصه لدينهم فهذا كفر، طوياًل حىت يقلع عن َسب ِّهم واالستهزاء ِبم، إال إذا كان استهزاءُ 

عليه الصالة  ية أزواجهوخباصة الشيخان، إال  ما كان يف حق عائشة اهنع هللا يضر فيما برَّأها هللا منه، وبق

على القول الراجح أنَُّه َكَسب ِّ عائشة ألنَّ فيه إحلاق العار والعيب للرسول فمن َسبَّ  والسالم

 .زوج الرجل فقد َسبَّ الرجل ذاته

يف حال : أحدمها: موقف املسلم من املستهزئني ال خيلو من حالني وأما

االستضعاف وقِّلَّةِّ الناصر واملعني، فالواجب الصرب على األذى، وكفُّ األيدي، وإقامة 

: واثنيهما .الصالة وتربية النفس واألمة على الفضائل واستكماهلا ريثما تعود األمة إىل دينها

ة عقوبوأما . فالواجب جهاد الكفار واملنافقني سالم؛يف حال التمكني وقوة أهل اإل
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: ومن مستلزماهتا , ابلدين هو الردةاالستهزاء آاثر و . اآلخرة و يف الدنيا تكون املستهزئ

 .تهذبيحال حتل لنا ,  إيقاف ملكه, حبوط عمله, إهدار دمه

ون أن يك (8:أو الرسول أو دين اإلسالم له نالث حاالت  أحوال املستهزئ ابهلل

( 9 .واالعتقاد هو عقد القلب على شيٍء ما معتقًدا للسخرية واالستهزاء ومصًدقا بذلك،

أن يكون عن قصد ولكن بغري اعتقاد، وحكم املستهزئ القاصد لالستهزاء، سواء كان 

جيتمع  معتقد واحد، وهو أنه يكون كافرًا ابهلل العظيم؛ ألنه ال ميكن أن معتقًدا أو غري

اإلنسان عنده إميان ويستهزئ ابهلل  ميان ابهلل عزَّ وجل، فال ميكن أن يكوناالستهزاء مع اإل

إميَاِّنكمْ : )أو برسوله أو بدينه، ولذلك قال هللا عز وجل  : التوبة( ال تَ ْعَتذُِّرواَ قْدَ  َكفْرمُتْ بَ ْعَد ِّ

ض والغر  .اعتقاد ولكنَّ االستهزاء مع االعتقاد يكون أشد كفرًا من االستهزاء بدون. ٦٦

ذا التنبيه على أنَّ االستهزاء ابلقلب واالنتقاص ينايف اإلميان الذي يف القلب منافاة الضد ِّ به

و أنَّ السب الصادر عن .اإلميان الظاهر ابللسان كذلك ضد ه، واالستهزاء ابللسان ينايف

أن يكون االستهزاء عن سبق لسان وخطأ، كأن ( 1. الكفر ظاهرًا وابطًنا القلب يوجب

أخرى فيها استهزاء،  إلنسان أن يقول كلمة ليس فيها استهزاء فيسبق لسانه إىل كلمةا يريد

 .خطًأ من غري قصد، فهذا ال يؤاخذ بذلك

( 8: ة شروطد مع املستهزئني ال يكون مثلهم يف الكفر إال بتوفر أربعو عالقحكم 

خمتارًا غري أن يكون  (4عدم القيام مع إمكانه،  (1عدم اإلنكار مع القدرة،  (9الرضى، 
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له  موقف املسلم من املستهزئني وأما .(10)اإلمام البغوي رمحه هللاكما ذهب إليه  .مكره

أن يقوم وال وإما , وهذا قد فعل الواجب عليه املستهزئ أن ينكر علىإما : نالث حاالت

وَن يفِّ آاَيتَِّنا َوإَِّذا رَأَْيَت الَّذِّيَن خُيوضُ : ) وهذا يكون قد امتثل قوله تعاىل, جيلس مع املستهزئ

أن جيلس ويسكت وال ينكر مع إما و (. خُيوُضوا يفِّ َحدِّيٍث َغريْهِّ  َحىتَّ  َفَأْعرِّْض َعنْهمْ 

وأما التبسم . يكون كافرًا بنص ِّ القرآن الكرميوهو عامل ابحلكم، فعل هذا  ومن املستهزئني

كان عن رضاً والضحك عند مساع هذا الكالم، فيجعل صاحبه شريكا للقائل يف اإلمث إن  

 .وقبول

هو اهلجوم على قداسة  معىن اإلستهزاء ابلدين يف القانون اجلنائي اإلندونيسيوأما 

وذالك يكون عن طريق كتابة، أو مهز أو ملز، أو . دين أو شخص أو إعتقاداهتم عمدا وعلنا

وقد نص قانون اجلنائي اإلندونيسي حول  11.قول أو فعل، مث يسخرون الناس مبا فعلوا

اإلستهزاء هو عبارة عن تعبري املشاعر عمدا وعلنا أو تصرفه  وم اإلستهزاء ابلدين أبنهمفه

عقوبة اإلستهزاء و  .عمليا الذي تعين على إساءة معتقدات داينة اآلخرين املعتربة يف البالد

الواقع يف امليدان أن لكن و . سنة ٥هي احلبس أكثره ابلدين يف القانون اجلنائي اإلندونيسي 

اإلستهزاء ابلدين تطبق على شكل ردة الفعل، أي العقوبة اليت يقرره احلاكم اعتباراً و  عقومة

 .انظرا إىل كيف أاثره اإلجتماعي ومدى إزعاجه على الشعب واجملتمع

                                                                                                 

, (م 8212, دار طيبة, السعودية, رايض), معامل التنزيل أو تفسري البغوي, احلسني بن مسعود البغوي أبو دمحم(10)
 428ص , 8اجمللد 

11
  J.R.C. Simorangkir, SH, Kamus Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), Hal 1 
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 اخلامت  .0

 :لقد وصل الباحث الفقري إىل مجلة النتائج اليت تشتمل فيما يلي

االستهانة والتحقري والتنبيه : "هىأبو حامد الغزايل كما قاله اإلستهزاء  مفهوم ( 8

قول على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه وقد يكون ذلك ابحملاكاة يف الفعل وال

االستهزاء معناه انتقاص الر ب سبحانه وتعاىل والسخرية منه، و . "وقد يكون ابإلشارة واإلمياء

االستهزاء ابلدين يشمل   .أو انتقاص الرسول والسخرية منه، أو انتقاص الدين والسخرية به 

أنواع  .لدين، والتنقص منه واالستخفاف بهكلَّ قول أو فعل، يدل على الطعن يف ا

السخرية من شخص , السخرية من الفقر, السخرية من الشكلهي  االستهزاء ابلدين

السخرية من املؤمنني، أو السخرية , السخرية من آايت هللا أو من رسول هللا, ملعصية ارتكبها

االستهزاء , أو السنة النبوية االستهزاء  ابلقرآن ابلدين ءمن األستهزا. األعمال الصاحلة من

. واملسلمني االستهزاء ابلعلماء وسائر املؤمنني, االستهزاء أبمهات املؤمنني, الكرامبصحابة 

 عاهد أوم ا وإما أن يكونحربيوالكافر إما أن يكون , املستهزئ الكافر  أقسام املستهزئنيو 

على االستهزاء والسخرية  وافعالدو  .املستهزئ املسلمو , املنافقأو املستهزئ الزنديق , اذمي

كاحلقد واحلسد والكرب، والنفاق واجلهل، وضعف , أمور نفسيةابلدين قد يكون انجًتا عن 

اإلميان والعقل، وحب املال، وقد يكون الباعث إليه أمورًا خارجية كالتقليد لألمم السابقة، 

حنراف العقدي، يف حياة األمة املسلمة، والضعف يف أوساط العلماء واحملتسبني، وجرأة واال

الردة على املستهزئني  املشرعني من دون هللا على تعطيل احلدود الشرعية ومنها حد  
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 ابلدين هياالستهزاء آاثر ومن  اآلخرة و يف الدنيا تكون املستهزئة عقوبوأما  .واملرتدين

 .تهذبيح للمسلم ال حتلو ,  إيقاف ملكه, حبوط عمله, إهدار دمه: ماهتا ومن مستلز , الردة

حرام   حكم االستهزاء ابهلل تعاىل ورسله عليهم الصالة والسالم ودين اإلسالم ( 9

 إمجاع السلفو  األدلة من السنة النبوية القرآنية واألدلة  كفر و خمرج من امللة  مستند على

رأي وأما . ب األربعة احلنفية املالكية الشافعية و احلنابلةنصوص الفقهاء من أئمة املذاهو 

هو اهلجوم على قداسة دين أو  القانون اجلنائي اإلندونيسي حول موضوع اإلستهزاء ابلدين

وذالك يكون عن طريق كتابة، أو مهز أو ملز، أو قول أو . شخص أو إعتقاداهتم عمدا وعلنا

نص قانون اجلنائي اإلندونيسي حول مفهوم وقد .  فعل، مث يسخرون الناس مبا فعلوا

اإلستهزاء ابلدين أبنه اإلستهزاء هو عبارة عن تعبري املشاعر عمدا وعلنا أو تصرفه عمليا 

عقوبة املستهزء ابلدين و . الذي تعين على إساءة معتقدات داينة اآلخرين املعتربة يف البالد

اإلستهزاء ابلدين تطبق على شكل  والواقع يف امليدان أن عقومة. سنة ٥هي احلبس أكثره 

ردة الفعل، أي العقوبة اليت يقرره احلاكم اعتبارًا و انظرا إىل كيف أاثره اإلجتماعي ومدى 

 .إزعاجه على الشعب واجملتمع

 : فهي البحث هذا توصيات أما

فعلى املسلم العاقل أن حيذر مواطن اهلالك والعطب، ومزالق الطريق . 8 

األحيان إىل التلفظ بكلمة الكفر، وهو ال يشعر، فتهوي به اليت تفضي به يف بعض 
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يف النار كذا وكذا، فالواجب على املسلم حفظ أقواله وأفعاله وتصرفاته، وأن يضبطها 

 .بضابط الشرع، وأن يتورع عن اخلوض يف الباطل

أن الدعوة اإلسالمية ال ينبغي أن ختضع لتلك اآلاثر النكدة اليت . 9 

االستهزاء ابلدين، بل ينبغي أن جتعل تلك الصور املقيتة من نتجت عن السخرية و 

ا أَحٌد من ذلك أعداء الدين احلق عالمة على صحة الطريق وسالمة املنهج، فلو جن

املستهزئني يف مكة والطائف أوهلم، ولكنه لقي من املكذبني  لكان أفضل اخللق

تُ ْهزَِّئ بُِّرُسٍل م ِّن قَ ْبلَِّك َوَلَقدِّ اسْ : واملدينة، ليكون ذلك تسلية ألتباعه من بعده

ن ُْهم مَّا َكانُواْ بِّهِّ َيْستَ ْهزِّئُونَ  ُرواْ مِّ لَّذِّيَن َسخِّ  [.48: ، واألنبياء80: األنعام] َفَحاَق ابِّ

كومةعلى. 1 اجملتمع قداسة  واملسؤولني أن تضمناإلندونيسيا   احل

 .لتحقيق أمن الشعب ومعتقداهتم

مر أن يراعي األنظمة ما تنظر إىل ومن يهمه األ رجال القوانني على. 4

 .مصلحة الفرد واجلماعة خاصة بني أفراد معتنقي الدايانت

أن تعيد األمة اإلسالمية اليوم االحرتام والتعظيم واإلجالل إىل هللا  تعاىل . 9

وكتابه املبني ولنبيه الكرمي، ولشرعه املتني بداًل من السخرية واالستهزاء  لتنال رضى 

 .ا كرامتها وعِّزَّهاهللا وتعود هل

وعلى األمة أن تعود إىل دين اإلسالم؛ عقيدة وشريعة قواًل وعماًل، يف . 6 

مجيع جماالت احلياة اخلاصة والعامة، بداًل من االعتقاد الباطل يف أن سبب ختلف 
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وليتحقق لألمة وعد هللا هلا ابلتمكني يف  -املسلمني هو متسكهم ِبذا الدين 

َوَعَد اّللَُّ الَّذِّيَن آَمُنوا مِّنُكْم َوَعمُِّلوا : وان عنها، قال تعاىلاألرض، ورفع الذلة واهل

َاتِّ لََيْسَتْخلَِّفن َُّهم يفِّ اأْلَْرضِّ َكَما اْسَتْخَلَف الَّذِّيَن مِّن قَ ْبلِّهِّْم َولَُيَمك َِّننَّ هَلُْم  الصَّاحلِّ

ًئا  دِّينَ ُهُم الَّذِّي اْرَتَضى هَلُْم َولَيُ َبد ِّلَن َُّهم م ِّن بَ ْعدِّ  َخْوفِّهِّْم أَْمًنا يَ ْعُبُدوَنينِّ اَل ُيْشرُِّكوَن  يِّ َشي ْ

ُقونَ   [.99: النور] َوَمن َكَفَر بَ ْعَد َذلَِّك َفُأْولَئَِّك ُهُم اْلَفاسِّ

وعلى األمة أن حتفظ حرمة النب يف خاصَّةِّ نفسه؛ ويف آل بيته وبقية . 8

تقدمي ذلك على آراء أصحابه، وأزواجه أمهات املؤمنني، ويف ُسنَّتِّه وهديه، و 

األشخاص، وعصبيَّات املذاهب، وحزبيَّات الطوائف واجلماعات والفرق، حىت 

 .تصبح األمة أمة واحدة حبق، وما ذلك على هللا بعزيز

وعلى األمة  أن حتفظ حرمة النب يف خاصَّةِّ نفسه؛ ويف آل بيته وبقية . 1 

، وتقدمي ذلك على آراء أصحابه، وأزواجه أمهات املؤمنني، ويف ُسنَّتِّه وهديه

األشخاص، وعصبيَّات املذاهب، وحزبيَّات الطوائف واجلماعات والفرق، حىت 

 .تصبح األمة أمة واحدة حبق، وما ذلك على هللا بعزيز

جيب على علماء أهل السنة واجلماعة  ويتبعهم يف ذلك طلبة العلم بيان . 2

ُكل ِّ الطوائف، والطبقات يف   احلق والدعوة إىل هللا  تعاىل يف مجيع اجملاالت ومع

اجملتمعات اإلسالمية، مع الرتكيز على التوحيد وبيان أمهيته، ونشر املفاهيم العقدية 
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الصحيحة، وبيان ضد ِّ ذلك من الشرك بكافة صوره وأشكاله، سواًء يف العبادة أو 

 .يف الطاعة والتشريع، حىت تتحقق العبودية الكاملة هلل تعاىل

ف أهل السنة واجلماعة يف مجيع أحناء العامل، وذلك جيب توحيد صفو . 80 

 .تقدمة لتوحيد صفوف األمة كلها على منهج السلف الصاحل

كما جيب التعاون على خطط دعوية وعلمية مثمرة لنشر هذه . 88 

العقيدة مع جتنب إاثرة اخلالفات الفقهية اليت يسوغ فيها االختالف، وذلك مبراعاة 

السلف، ألن اهلجمة الشرسة من أصناف املستهزئني، أدب اخلالف كما كان بني 

تعامل املسلمني كجبهة واحدة، فالواجب توحيد اجلهود ال تبديدها، لصد هذا 

 .العدو املشرتك

على الدعوة اإلسالمية واملتمثلة يف هذا العصر يف الصحوة املباركة . 89 

ح سبيل اجملرمني مضاعفة اجلهد وااللتفاف حول العلماء الرابنيني والتعاون يف فض

وإنكار املنكرات واالحتساب على ُكل ِّ من يتجر ُأ على الدين ابلسخرية واالستهزاء، 

وعلى احلرمات إبشاعة الفاحشة عرب وسائل اإلعالم والقنوات الفضائية، وبذل 

 النصيحة يف ذلك بطرقها املشروعة إبراًء للذ ِّمة وإقامة احلجة

وت هللا إىل جمدها وعزها، ووظيفتها إحياء رسالة املسجد، وإعادة بي. 81

يف اإلسالم، فتقام فيها الصلوات، وتفتح حلقات الوعظ والتعليم للعلماء والدعاة 

واملصلحني، ليبثوا علم الكتاب والسنة، فيتذكر الغافل، ويتعلَّم اجلاهل ويتعظ 
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العاصي، وتتهذب النفوس، وَتْسُموا األخالق، ويُقبل الناس على الطاعة، وتعود 

هِّمْ : األمة خلرييتها وجمدها، قال تعاىل َنْ ُفسِّ ُوْا َما أبِّ ُ َما بَِّقْوٍم َحىتَّ يُ َغري ِّ  إِّنَّ اّلل َ اَل يُ َغري ِّ

 .ئني احلاقدين يف ُكل ِّ اجملاالتوذلك ملقاومة هجمات املستهز [. 88: الرعد]

ينبغي للمتخصصني يف الدراسات الشرعية، من أهل السنة واجلماعة، . 84

يف اجلامعات تكثيف الدراسات والبحوث املتخصصة ألجل بيان أصناف وخباصة 

املستهزئني؛ كأهل العلمنة واحلدانة، وأرابب الفرق الباطنة، والصوفية، والعصرانيون 

أرابب العقالنية، الذين حياربون هللا ورسوله، ويطعنون يف الدين ويسخرون من رب 

ذاب ِّني عن دين هللا، مراغمني ألعداء العاملني، فيتصدون هلؤالء جماهدين أبلسنتهم 

َنٌة َوَيُكوَن الد ِّيُن ُكلُُّه ّللِّ  : هللا  [.12: األنفال] َحىتَّ الَ َتُكوَن فِّت ْ

 

 

 ابلصواب  تعاىل أعلمهللاو

 وصلَّى هللا وسلَّم على نبينا دمحم وآله وصحبه أمجعني

 واحلمد هلل رب العاملني
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 املراجع واملصادر
, دار ابن حزم, لبنان, بريوت), عون املعبود على شرح سنن أيب داود, و عبد الرمحنآابدي أب
 (م9009

. نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور ,إبراهيم بن عمر بن حسن الرابط بن علي بن أ ي بكر البقاعي
 (. م8214, دار الكتاب اإلسالمي, مصر, قاهرة)

, عيسى البا ي احللب, مصر), لى ابن قاسم الغزيحاشي  الباجوري ع ,ابراهيم بن دمحم ابجوري
 , (م9086

 .(م9001, دار الكتب العلمية, بريوت لبنان) ,أحكام القرآن ,ابن العر ي
, دار املدينة للطباعة والنشر, اإلمارات العربية املتحدة), اإلشراف على مذاهب العلماء, ابن املنذر
9004) 

, دار الكتب العلمية, لبنان, بريوت) ,اي  شرح بداي  املبتديشرح فتح القدير على اهلد, ابن اهلمام
 (م9001

 (م9002, دار هجر, السعودية, جيزة), االستقام , ابن تيمية 
 (م9008, دار الكتب العلمية), التفسري الكبري, ابن تيمية
 (م8228 ,جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية, السعودية), درء تعارض العقل والنقل, ابن تيمية
, جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف, السعودية), جمموع فتاوى شيخ اإلسالم, ابن تيمية
 (م9004

 (8216), منهاج السن  النبوي  يف نقض كالم الشيع  القدري , ابن تيمية
 (م8218, دار الكتب العلمية, لبنان, بريت ), الفتاوى الكربىابن تيمية؛ 

 (دار هجر للطباعة والنشر, تركيا), لبيان عن أتويل آي  القرآنجامع اابن جرير الطربي؛ 
 (م8229, لبنان, بريوت, دار الكتب العلمية), اإلصاب  يف متييز الصحاب , ابن حجر العسقالين
 (ه 1379, املطبعة السلفية, مصر, قاهرة) ,فتح الباري شرح صحيح البخاري ,ابن حجر العسقالين

دار , سوراي, دمشق), ، الزواجر عن اقرتاف الكبائرنصاريابن حجر اهليتمي السعدي األ
 (م8218,الفكر

 (م9089, دار البشائر, بريوت, لبنان), جامع العلوم واحلكم, احلنبلي ابن رجب
 (م 8229,دار الفكر, سوراي, دمشق), اتريخ مدين  دمشق, ابن عساكر

 (8228), املغين, ابن قدامة
 (م8221, املكتبة التدمرية, السعودية, املكتبة املكية), ناظرروض  الناظر وجن  امل, ابن قدامة

 (م8228, رمادي), أحكام أهل الذم , ابن قيم اجلوزية
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, جممع الفقه اإلسالمي, السعودية, جدة), إغاث  اللهفان يف مصايد الشيطان, ابن قيم اجلوزية
 (م8419

 (ه8499, دار علم الفوائد, املكرمةمكة ), الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب, ابن قيم اجلوزية  
 (م8418, جممع الفقه اإلسالمي, السعودية, جدة), روض  احملبني ونزه  املشتاقني, ابن قيم اجلوزية
 (9002, مؤسسة الرسالة), زاد املعاد, ابن قيم اجلوزية
 (م8492, يجممع الفقه اإلسالم, السعودية, جدة), عدة الصابرين وذخرية الشاكرين, ابن قيم اجلوزية
 (م9001, دار الكتاب العر ي, لبنان, بريوت), مدارج السالكني, ابن قيم اجلوزية
دار عامل , جدة السعودية) ,؛ جالء األفهام يف فضل الصالة والسالم على خري األانمابن قيم اجلوزية

 (م8499, الفوائد
 (دارعلم الفوائد, جدة), ؛ كتاب الصالةابن قيم اجلوزية

 (8222,دار طيبة, السعودية) سري القرآن العظيم أو تفسري ابن كثريتف, ابن كثري
 (م9089, دار ابن حزم, بريوت لبنان), أسد الغاب  يف معرف  الصحاب , ابن األنري

 (8212,دار الشروق, جدةو السعودية), السرية النبوي , أبو الندوي
 (9001, مكتبة الرشد), اجلامع لشعب اإلميانأبو بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي، 

 (م9009, دار ابن خزم, لبنان, بريوت), إحياء علوم الدينأبو حامد الغزايل؛ 
 (م8219, املطبعة العلمية, سوراي, حلب), معامل السنن, أبو سليمان اخلطا ي

, سلسل  األحاديث الصحيح  وشيء من فقهها وفوائدها, أبو عبد الرمحن دمحم انصر الدين األلباين
 (م8229مكتبة املعارف , عمان)

 (سلسلة دعوة احلق). اهلجوم على اإلسالم يف الرواايت األدبي . أمحد أبو زيد
تنبيه الغافلني عن أعمال اجلاهلني وحتذير , أمحد بن إبراهيم ابن النحاس الدمشقي حميي الدين أبو زكراي

 (8218, بريوت لبنان. )السالكني من أفعال اجلاهلني
 (9004, دار الكتب العلمية), مواهب اجلليل من أدل  خليل, نقيطيأمحد بن أمحد الش

 (م8224, دار الغرب اإلسالمي, لبنان, بريوت), الذخرية, أمحد بن إدريس القرايف شهاب الدين
 (8211دار ابن حزم، , لبنان,بريوت)، ، الصارم املسلول على شامت الرسولبن تيميةا

 (م ٨٠٠٢, دار التقوى, سوراي, دمشق), سالماإلعالم بقواطع اإل, ابن حجر اهليتمي
الرد على اجلهمي  والزاندق  فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وأتولوه على غري  ,أمحد بن حنبل

 (9001, دار الثبات, السعودية) ,أتويله
 (م9001, دار العلم والفوائد), طريق اهلجرتني وابب السعادتني, ابن تيمية
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, خمتصر اختالف العلماء تصنيف أيب جعفر الطحاوي, ازي أبو بكرأمحد بن علي اجلصاص الر 
 (م8229, دار البشائر اإلسالمية, لبنان, بريوت)

 (م9089,دار القبس, السعودية, رايض), بلوغ املرام من أدل  األحكام, ابن حجر العسقالين
, بريوت) ,د بن حنبلأحكام أهل امللل من اجلامع ملسائل اإلمام أمح, أمحد بن دمحم اخلالل أبو بكر

 (م8224, دار الكتب العلمية, لبنان
 (السعودية), شرح العقيدة الطحاوي , أمحد بن دمحم الطحاوي

 (م8224, مؤسسة الرسالة, بريوت), جامع البيان عن أتويل آي  القرآن, اإلمام الطربي
 (9088,دار الفكر), الدر املنثور يف التفسري املأثور, جالل الدين السيوطي
, مؤسسة الكتب الثقافية,لبنان, بريوت), لباب النقول يف أسباب النزول, جالل الدين السيوطي

9009) 
دار , مدينة نصر قاهرة), الفروق اللغوي , احلسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد أبو هالل العسكري

 (م8228العلم والثقافة للنشر والتوزيع 
, دار طيبة, السعودية, رايض), التنزيل أو تفسري البغوي معامل, احلسني بن مسعود البغوي أبو دمحم 

 (م 8212
 (8228, دار املعرفة, لبنان, بريوت) ,مغين احملتاج إىل معرف  معاين ألفاظ املنهاج, اخلطيب الشربيين

 نواقض اإلميان االعتقادي  وضوابط التكفري عند السلف ,دمحم بن عبد هللا الوهيب. د
 (م9008), رتفسري املنا, رشيد رضا

مكة ) ,دالئل األحكام أليب احملاسن يوسف األسدي ابن شداد, سراج بن سعيد الكناين الزهراوي
 (ه8498, السعودية, املكرمة

 (8212, دار السالم :دمشق سوراي ), اإلسالم. سعيد حوى
, السعودية), تيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد, سليمان بن عبد هللا بن دمحم بن عبد الوهاب

 (9008, دار الصميعي
 (م9001, دار الشروق), تفسري ظالل القران, سيد قطب 

 (8211املكتب اإلسالمي ), شرح السن , احلسني بن مسعود بن دمحم بن الفراء البغوي
دار , لبنان, بريوت) ,عون املعبود على شرح سنن أيب داود, شرف احلق العظيم آابدي أبو عبد الرمحن

 م9009, ابن حزم
 (9080,السعودية), جمموع فتاوى ورسائل, الشيخ دمحم بن إبراهيم آل الشيخ
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, اإلرشاد إىل صحيح االعتقاد والرد على أهل الشرك واإلحلاد, صاحل بن فوزان بن عبد هللا الفوزان
, ادالرائسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرش, مملكة العربية السعوعية, رايض)

 (ه8489
 ,الروض  الندي  شرح الدرر البهي , صديق بن حسن بن علي احلسيىن القنوجي البخاري أبو الطيب

 (م9089, إدارة الطباعة املنريية, مصر)
صالح د  يوم .)كيف هامجت اليهودي  واملسيحي  واإلسالم. خال ع ال ساب , (ال

(comhttps://www.youm7.) 
تفسري ابن ), احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز, عبد احلق بن غالب بن عطية األندلسي أبو دمحم

 (م9008,دار الكتب العلمية, لبنان, بريوت), (عطية
مؤسسة , السعودية) ,فتح اجمليد شرح كتاب التوحيد ,عبد الرمحن بن حسن بن دمحم بن عبد الوهاب

 (م9081, قرطبة
 , (م8229 دار الكتب العلمية, لبنان, بريت ), صيد اخلاطر, اجلوزيابن دمحم 

, السعودة), حاشي  الروض املربع شرح زاد املستقنع ,عبد الرمحن بن دمحم بن قاسم العاصمي النجدي
8128) 

 ,تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان أو تفسري السعدي, عبد الرمحن بن انصر السعدي
 (9009, مكتبة دار السالم, يةالسعود, رايض)

 (م8220, مكتبة العلم, مصر, القاهرة), التوقيف على مهمات التعاريف, عبد الرؤوف املناوي
 (9001دار القاسم , السعودية), جمموع فتاوى ومقاالت متنوع , عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز

اإلحتاف ىف الرد على , لشيخعبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن بن دمحم بن عبد الوهاب آل ا
 (8229, دار العاصمة) ,الصحاف

, الشؤون الدينية, قطر), زاد احملتاج إىل فهم مقاصد املنهاج, عبد هللا بن الشيخ حسن احلسن الكوهجي
 (م8219

 (مكة الكرمة. حتذير املسلمني عن السخري  واالستهزاء ابلدين. 9082. عبد هللا بن جار هللا اجلار هللا
 (دار احملدث, السعودية)، خطورة اإلستهزاء ابلدينهللا بن عبد الرمحن السعد،  عبد  
 (دار القبلة, السعودية,جدة), قالئد اخلرائد وفرائد الفوائد, عبد هللا بن دمحم ابقشري 

 (م8220,دار الكتاب العر ي, لبنان), السرية النبوي , عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري
دار الغرب , لبنان, بريوت), التفريع, هللا بن احلسني بن احلسن بن اجلالب البصريعبيد  

 ,(م8218,اإلسالمي
دار الكتب , لبنان, بريوت) ,جممع الزوائد ومنبع الفوائد, علي بن أ ي بكر بن سليمان اهليثمي

 , (9008,العلمية

https://www.youm7.com/
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 (م9088, يلةدار الفض), معجم التعريفات, علي بن دمحم السيد الشريف اجلرحاين
هجر , مهدسني جرية), احلداث  يف ميزان اإلسالم نظرات إسالمي  يف أدب احلداث , عوض القرين

 (9002, للطباعة والنشر
املكتبة , سوراي, دمشق) ,تبيني كذب املفرتي فيما نسب إىل اإلمام أيب احلسن األشعري, ابن عساكر

 (األزهرية للرتاث
 (.مكتبة زكراي بديوبند, اهلند), تاوى التااترخاني الف, فريد الدين عامل بن العالء

, السعودية, رايض) ,منهج املدرس  العقلي  احلديث  يف التفسري, فهد بن عبد الرمحن بن سليمان الرومي
 (م8211, الرسالة

لدولية جائزة د ي ا, اإلمارات العربية املتحدة) ,الشفا بتعريف حقوق املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص, القاضي عياض
 (م9081, للقرآن الكرمي

حلب ), النهاي  يف غريب احلديث واألثر, املبارك بن دمحم اجلزري بن االنري جمد الدين أبو السعادات
 (م8261, دار احللب, سوراي

 (م8222, دار إيالف الدولية للنشر والتوزيع,الكويت), اجلامع يف ألفاظ الكفر ,جمموعة من املصنفني
 (م9001, دار اهلدى للنشر والتوزيع, الرايض السعودية), اليهود يف القرآن والسن , دمحم أديب الصاحل

, دفع إيهام االضطراب عن آايت الكتاب, دمحم األمني بن دمحم املختار بن عبد القادر اجلكين الشنقيطي
 (8496, دار علم الفوائد)

) , حكم االستهزاء ابملؤمننيرسال  صغرية أصلها حماضرة ألقيت بعنوان , دمحم الصاحل العثيمني
 (ه 8480)دار اإلمام أمحد , السعودية

 (9001,الدار التونسية للنشر, تونس), تفسري التحرير والتنوير, دمحم الطاهر بن عاشور
 ( ه8122, مطبعة احلكومة, مكة املكرمة), فتاوى ورسائل, دمحم بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

, بريوت) ,هناي  احملتاج إيل شرح املنهاج, بن محزة بن شهاب الدين الرملي دمحم بن أ ي العباس أمحد
 (م9088, دار الكتب العلمية, لبنان

مؤسسة , لبنان, بريوت), اجلامع ألحكام القرآن, دمحم بن أمحد بن أ ي بكر بن فرح األنصاري القرطب
 (م9006, الرسالة

ن والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل يف املسائل البيا, دمحم بن أمحد بن رشد القرطب أبو الوليد
 (م8211, دار الغرب اإلسالمي, لبنان, بريوت), املستخرج 

دار الكتب , بريوت, لبنان), غذاء األلباب يف شرح منظوم  اآلداب, دمحم بن أمحد بن سامل السفاريين
 ( م8226, العلمية

 (م8219, مؤسسة الرسالة), م النبالءسري أعال, دمحم بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهب
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 (م9088, دار الوفاء)األم , دمحم بن إدريس الشافعي
 (م8489, دار العاصمة), القول املفيد على كتاب التوحيددمحم بن صاحل العثيمني، 
 (ه8496,دار الوطن للنشر), شرح رايض الصاحلنيدمحم بن صاحل العثيمني، 

 (8221,ابن جربين ), شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي, احلنبليدمحم بن عبد هللا الزركشي املصري 
 (دار مسلم), نواقض اإلميان االعتقادي  وضوابط التكفري عند السلف, دمحم بن عبد هللا الوهيب

 (9006, دار اآلاثر, مين, صنعاء), رسال  يف الرد على الرافض , دمحم بن عبد الوهاب
 (م9009, دار اإلميان, السعودية), كشف الشبهات, دمحم بن عبد الوهاب

, لبنان, بريوت), الفوائد اجملموع  يف األحاديث املوضوع , دمحم بن علي بن دمحم بن عبد هللا الشوكاين
 (م8229, دار الكتب العلمية

 (دار املعرفة, لبنان, بريوت), فتح القدير, دمحم بن علي بن دمحم بن عبد هللا الشوكاين
، اجلزء (دار إحياء الكتب العربية,  إندونيسيا) ، ، إحياء علوم الدينأبو حامددمحم بن دمحم الغزايل 

 الثالث، 
 ( 9001, كويت), اتج العروس من جواهر القاموس, دمحم بن دمحم بن عبد الرزاق املرتضى الزبيدي

ر الكتب دا, لبنان, بريوت) ,شجرة النور الزكي  يف طبقات املالكي  ,دمحم بن دمحم بن عمر قاسم خملوف
 (9001, العلمية

, مؤسسة الرسالة) الفروع ومعه تصحيح الفروع وحاشي  ابن قلدس, دمحم بن مفلح مشس الدين املقدسي
 (م9001

 (9009, دار الرسالة, السعودية), القاموس احمليط, دمحم بن يعقوب الفريوز آابدي جمد الدين
اجمللس , مصر, قاهرة), ة خري العباد ملسو هيلع هللا ىلصسبل اهلدى والرشاد يف سري  ,دمحم بن يوسف الصاحلي الشامي

 , األعلى للشئون اإلسالمية
 (م8298, عيسى البا ي احللب), حماسن التأويل, دمحم مجال الدين القامسي

دار , مصر, قاهرة), حتف  األحوذي شرح جامع الرتمذي, دمحم عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفوري
 , (م8264, الفكر

 (8288, دار املعرفة), فيض القدير شرح اجلامع الصغري,  عبد الرؤوف املناويدمحم
املكتب ) ,مطالب أويل النهى يف شرح غاي  املنتهى وجتريد الزوائد الغاي , مصطفى السيوطي الرحيباين

 (م8268, اإلسالمي
, ام الشافعيالفقه املنهجي على مذهب اإلم, مصطفى سعيد اخلن و مصطفى البغا و علي الشردجي

 (م8229, دار القلم, سوراي, دمشق)
 , (ه8198, دولة العربية املتحة, قطر), شرح الفقه األكرب أليب حنيف , املال على القاري
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شرح اإلمام علي القاري على كتاب ألفاظ الكفر للعالم  بدر , مال علي بن سلطان دمحم القاري اهلروي
 (ه  8496, مكتبة الرشد) ,الرشيد
 (9081, مكتبة الرتكي), شرح منتهى اإلرادات, بن يونس بن إدريس البهويتمنصور 

 (م9089,دار املعرفة, لبنان, بريوت), إلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل, موسى احلجاوي أبو النجا
 رسوم النيب دمحم جزءاً من املنهاج"ضغوط جلعل : الدمنارك. انصر السهلي

, السعودية, الرايض), حكام املرتد يف الشريع  اإلسالمي  دراس  مقارن أ, نعمان عبد الرزاق السامرائي
 (م9002, دار العلوم

 (املكتبة السلفية, التضامن األخوي), اجملموع شرح املهذب, النووي أبو زكراي
, شرح أصول اعتقاد أهل السن  واجلماع , هبة هللا بن احلسن بن منصور الطربي الاللكائي أبو القاسم

 (9008,دار اآلاثر, مين ,صنعاء)
 (8214, مكتبة الدار, مدينة املنورة)كتاب الزهد, وكيع بن اجلراح

 (م9006, دار الفكر, دمشق سوراي), الفقه اإلسالمي وأدلته, وهبة الزحيلي
مؤسسة ) ,املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج, حيىي بن شرف النووي حمي الدين أبو زكراي

 ( م8224, قرطبة
, الكايف يف فقه أهل املدين  املالكي, ن عبد هللا بن دمحم بن عبد الرب النمري القرطب أبو عمريوسف ب

 (م8281, مكتبة الرايض احلديثة, السعودية, رايض)


