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  مميحرلا نمحرلا هللا سب

 استهالل
 

 :قال هللا تعاىل 

ّللها َوآََيتاها َوَرُسولاها ُكنُتْم َتْستَ ْهزائُونَ    الَ تَ ْعَتذاُرواْ َقْد َكَفْرُُت بَ ْعَد إاميَاناُكمْ , ُقْل َأِبا
 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َقالَ   : النَِّبِي َصلَّى اَّللَّ

ْلَكلاَمةا ماْن راْضَوانا اّللَّا اَل  َا َدَرَجات  َوإانَّ اْلَعْبَد لَيَ َتَكلَُّم إنَّ اْلَعْبَد لَيَ َتَكلَُّم ِبا ِا  ُ َا َِبال ا يَ ْرفَ ُعُه اّللَّ ََ  يُ ْلقاي 
َا ِبَ  ََ ْلَكلاَمةا ماْن َسَخطا اّللَّا اَل يُ ْلقاي  َا يفا َجَهنََّم ِبا  ال ا يَ ْهواي ِا

 
 

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 إهداء
 

ن من رحل ع, يتحيا قدويت ومثلي األعلى يف ,و اإلخالص والرب واإلميان واإلحسان إىل منبت اخلري

 رص على النفع والرب والصلةهو من علَّمين كيف أعيش حب, وما زال دويُّ نصائحه يوجهين عاملنا

 ..رمحك هللا َي أيب .اهدةوالتضحية واجمل

ي ال أجد كلمات ميكن أن متنحها حقها، فه أمي احلنونة ,والدعاء إىل من أمدَّتين ِبلنصح واإلرشاد

 اوأمدَّه اأطال هللا يف عمره .والثبات والصرب ملحمة احلب وفرحة العمر، ومثال التفاين والعطاء

 .ِبلصحة والعافية

 .زوجيت املخلصة ,لضراء، ومل أرها عابسة يوم ااين السرَّاء واتإىل من شارك

 .مجوع األهل واألصدقاء سندي وعضدي ومشاطري أفراحي وأحزاينو  إىل إخويت

 مني أمجعنيلساملو إخويت و  فضالءالحرفا من أساتذيت ولو مين لو إىل من ع

 ريإىل كل من دعا يل خبو 

 املتواضعة هذه رساليت العلمية همأهدي إلي

 

 

 

 



 شكر وتقدير

احلمد هلل رب العاملني، والعاقبة للمتقني، والصالة والسالم على عبده ورسوله وأمينه على 

هللا، وعلى آله وأصحابه ومن سلك  مامنا وسيدان دمحم بن عبدوحيه وخليله وصفوته من عباده نبينا وإ

 : أما بعد. واهتدى ِداه إىل يوم الدين سبيله

اإلميان مث نعمة العلم فإين أشكر هللا سبحانه وتعاىل مبا أنعم هللا علي بنعمة اإلسالم و 

تابة هذه الرسالة حيث يسرين يف تلقي العلوم من جامعة دمحمية ا سوراكرات ويسرين يف ك ,والتوفيق

 .عسى هللا أن ينفعنا ِا و ينفع مجيع املسلمني ,املتواضعة

ىف هذه اجلامعة املباركة وعلى رأسهم مدير جامعة  إىل كافة املسؤولني تقدم بفائق الشكرأ

 .ووكالئه  األفاضل, ية ا سورإكراتدمحم

ستاذ الدكتور ِبنبانج ألاىل سعادة عميد الدراسات العليا إتقدم بفائق الشكر والعرفان أكما 

رئيس  كذالكقسم برانمج ماجستري الشريعة اإلسالمية الدكتورة ريسكا، و  ةورئيس. سومارجوكو

املكتبة، ومجيع هيئة التدريس يف قسم برانمج املاجستري الشريعة اإلسالمية الذين هيؤا يل الفرصة لتلقي 

 . علوم الدين اإلسالمي احلنيف من هذه اجلامعة املباركة

املشرف على الرسالة والذي  ,ِبلشكر شيخي احملبوب الدكتور عبد اخلالق حسن أخصو 

فقد كان يستقبلين بصدر واسع . حتمل الكثري والكثري ألجل إجناح عملي يف هذا البحث املتواضع

فله من الدعاء أكثره . إمتام هذه الرسالة و لإلستمرار  يف اجلهد واملثابرةينعشجو  وضحى بوقته الغايل

 . ن الثناء أوفرهوم



علي حسن توجيهه ورعايته، فقد  مشس اَداية  ىل استاذي الكرمي الدكتورإتقدم ِبلشكر أكما 

فجزاه هللا  ,كان نعم املوجه واملعلم واملشرف، الذي بذل كل ما يف وسعه من أجل توجيهي ونصحىي

 .عنه خري اجلزاء

واان على حسن توجيهه وسعة كما أتقدم ِبلشكر إىل أستاذي الفاضل الدكتور أندري نري 

 . صدره وعظيم تكرمه يف مناقشة هذه الرسالة حىت أتيت الرسالة إىل ما هو أحسن

وال يفوتين أن أرفع أمسى آَيت الشكر والعرفان إىل مجيع من ساعدين يف إمتام هذا البحث 

فجزاهم هللا تعاىل  واملساعدة يل يد العون من إخواين الزمالء طالب الدراسات العليا وغريهم ممن مده 

 .عين خري اجلزاء، و آخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 



 امللخص

يقدم أن الكاتب حاول , الكفر و وأهنا تتعلق ِبإلميان, اإلسالم نواقض من أعظمِبلدين  اإلستهزاء
وخلطورة ذلك على دين الساخرين واملستهزئني وقداسة هذا , نظرا الحتياج الناس بياهنا الرسالةهذه 
 ,أحكام لدين وذالك ببيانِبه الرساله ألجل التحذير من السخريه واالستهزاء مجعت هذ ,الدين

ال  كل ذالكو  .عقوبة وآاثر من اإلستهزاء ِبلدين أقسام أنواع تدال س من كالم هللا تعاىل وكالم إ
معرفة إىل  هدف البحثي. أئمة املذاهب األربعة املعتربين املفسرين و احملقهاقني من رسوله، وكالم

أحكام و آاثر من ملعرفة وأيضا . ه يف واقع األمةوصور  هأنواع هقسامأباإلستهزاء ِبلدين ماهية 
تتبع اآلَيت القرآنية مث فبدأ بع البياانت، مج على لبحثايقوم  .للمستهزئ أنفسهم اإلستهزاء ِبلدين

ها وبيان مع شرح أتى على ما كتبه أهل التفسري عنها، مث بعد ذلك انتقا إىل السنة النبوية ومجعت
معانيها وأتى على مجلة من كتب العقائد املسندة وغري املسندة مث اجته إىل كتب السري والتواريخ فأخذ 
ما وجده فيها حول املوضوع، وكذلك عرَّج على ما كتب عن الدَيانت القدمية وما كتب عن الفارق 

من نقد وتقومي وبيان ما فيه اإلسالمية املبتدعة الضالة، مث أتى على الفكر املعاصر وما كتب حوله 
وبعد أن اجتمع عند الكاتب مادة كثرية عن االستهزاء ِبلدين وصوره توجهت إىل كتب . من أِبطيل

الفقه، وما كتبه الفقهاء  األئمة األربعة وأتباعهم من أهل السنة واجلماعة يف ِبب حكم املرتد،  الدين
كالم فيما يتعلق ِبالستهزاء ِبهلل تعاىل ورسل   فوقف على تلك املراجع العلمية، وجردت ما فيها من

االستهزاء ِبهلل تعاىل ورسله عليهم الصالة والسالم ودين هذا البحث أبن  ينتهجمث  .ودين اإلسالم
 األدلة من السنة النبوية القرآنية واألدلة  مستند على كفر و خمرج من امللةحكمه حمرم   اإلسالم

  .أئمة املذاهب األربعة احلنفية املالكية الشافعية و احلنابلة نصوص الفقهاء منو  إمجاع السلفو 

 .نواقض, األدلة, قداسة, املذاهب, االستهزاء:  الكلمات الرئيسية
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