
 الباب األول

 املقدمة

ال  احلمد هلل والصالة والسالم على من ال نبي  لتابعني آله الطيبني وصحبه وا بعده، وعلى رسول و

 :و بعد ,واتبعيهم إىل يوم الدين

 خلفية البحث :  أوال

إني احلفاظ على قدسية هذا الدين من أهم ما جيب على املسلم مراعاته، ولذلك يتعنيي على  

ومن حمرمات فعله  .يرتكها وحيذر من الغموس فيها كل مسلم أن يعرف األشياء اليت تنايف ذلك حىت

، م الذ  اهاون فيه كي ر من الناسو انقض من نواقض  اإلميان واإلسالإذ ه, من العبد االستهزاء 

ذا الشيئ، وأن يكون حاذرا من الوقوع فيه، حىت يسلم بهفالزم على كل مسلم أن يدر  ما يتعليق 

 .هو ومن معه وميله أمام هللا جل وعلى

" أهووك" رئيس والية جاكارات سابقًا ابسوكي جاهااي فورانما امللقب ب ٧١٠٢يف عام 

من  ١٠تعاقب حببس ملدة سنتني ليبوته خمطئا أمام احملكمة وأنه قد استهزء آبية من القرآن الكرمي وهي 

  .سورة التوبة زاعما أبنه يظلم وخيدع هبذه اآلية، والظلم الذ  يقصده هو صادرا من خماصمه السياسي

ية يقول عرب وسائل اإلعالم أد  أرماندو أحد مدرس جامعة احلكومية اإلندونيس ٧ ١٠٠يف عام و 

ما دام هللا ليس عربيا، ممكن يكون حمبا إذا قرأان آايته القرآنية ب هلجة منانج، صيين، ": اإلجتماعية 
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سنوات مع  ٣ويف نفس العام أحد قسيس جوليوس ه ر  ساروونو عوقب حببس . "هيب هوب أو بلوس

 .مأشهر إذ تشكل قضية حترمي تناول اخلنزير للمسل ٣احلسم 

فيلم دمحم رسول »هـ حتت عنوان 9/7/3171نشر يف جملة اجملتمع الكويتية بتاريخ وأيضا 

وقد تضمن اخلرب املذكور أنه خالل األايم املاضية مت التوقيع على عقد أتسيس الشركة العربية لإلنتاج  «هللا

، ومدة هذا (رب، والبحرينليبيا، والكويت، واملغ: )وكان املميلون عن الدول التالية. السينمائي العاملي

اجمللس لفيلم عبارة عن قصة أقرها الفيلم ثالث ساعات، بعشرين لغة عاملية منها العربية ومادة هذا ا

 . (1) الشيعي األعلى

، وقد ألقاها يف مهرجان املربد ابلعراق ونشراها ”املفردات”تفويه به دمحم احلريب يف قصديته اليت أمساها بـ
 :يقول احلريب يف قصيدته  هـ72/4/6441اليمامة يف اتريخ 

 طوق الليل أرجاءها أرضنا البيد غارقة يف الظالم
 فدانت لعاداته معبًدا وكساها بعسجده اهلامشي

 : إىل أن قال يف تلك القصيدة
 ويد  بعض طفل     بعض طفل نب على شفيت

 وامللوحة يف لقمة العيش  أخرجوا فالشوارع غارقة
 يف نظر املرأة السلعة   فليف املاء يف شفة الط

 وحىت ظهور القناع     والنساء سواسية منذ تبت
 2اثنية تشرتى لتباع           تشرت  لتباع وتباع

                                                 

- 462ص, 6اجلزء( 7442دار القاسم , السعودية), جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة, عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز(  1)
476 

 (7442, هجر للطباعة والنشر, مهدسني ج رة), داثةنظرات إسالمية يف أدب احل احلداثة يف ميزان اإلسالم, عوض القرين  2
  24-12ص
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هـ عن  أحد مسئول كب ر يف 31/1/3191ما نشرته صحيفة الشهاب اللبنانية الصادر يف 

موجًها لرجال الرتبية والتعليم , اليقافة الذاتية والوعي القومي: كان هذا احلديث حول موضوع , لبنان

أن الرسول حممًدا  كان إنسااًن بسيطًا يسافر كي رًا عرب الصحراء العربية، ويستمع »: جاء فيه, يف لبنان

 .(3)إىل اخلرافات البسيطة السائدة يف ذلك الوقت، وقد نقل تلك اخلرافات إىل القرآن

ل هللا ملسو هيلع هللا ىلص إهانة على النب، الذ  يسخر فيه من رسو ( كاريكاتور)ظهر بني أيدينا رسم و 

الفرنسية " شاريل إيبدو"نشرت صحيفة وأزواجه بتسع نساء يف الدانيمارك، " Facebook”أجرى 

أاثرت هذه الرسوم املي رة للجدل عندما  ،74624نشر الصورة املسيئة للنب دمحم اليت سبق نشراها عام 

إميانويل "أيد رئيس الفرنسي وا يف األوسا  املسلمة يف فرنسا والعا،م، نشرت يف املرة األوىل استياء كب ر 

 .بقوله أن فرنسا تفخر حبرية التعب ر وحرية العقيدة ملواطنيها" ماكرون

بعد أقل من أسبوع على مقتل املدّرس الفرنسي صامويل ابيت، الذ  ُقطع رأسه بعد عرضه 

يف درس عن حرية التعب ر، تتعاىل األصوات يف الدمنارك، رسومًا كاريكاتورية للنب دمحم على تالميذه 

جمموعة " يوالندس بوسنت"عامًا أزمة الرسوم الكاريكاتورية بعد نشر صحيفة  62اليت شهدت قبل 

، وتطالب جبعل عرض تلك الرسوم 7442رسوم مسيئة للنب للرسام كورت فيسرتغارد  يف عام 

ويتعّرض املعلمون الدمناركيون لضغو  من قبل حزب الشعب  .ةإلزاميًا يف املناهج الدراسية الدمناركي

( النب)االصطفاف حلماية حرية التعب ر من خالل إظهار صور "، حتت عنوان (ميني متشدد)الدمناركي 

                                                 

 (.22-22 ص 6اجلزء, (7442دار القاسم , السعودية), جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة, عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز (3)
صالح  4 د  وم .)كيف هامجت اليهودية واملسيحية واإلسالم. خال ي ع ال ساب  https://www.youm7.com), (ال
 (7476يناي ر  62مت اسرتجاعه يف , 

https://www.youm7.com/
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الليربايل، والذ  تفجرت األزمة أثناء فرتة حكمه برائسة " فينسرتا"ويّتفق مع هذا املوقف حزب ". دمحم

السجال "إىل أّن " ريتزاو"و" يوالندس بوسنت"وتش ر وكالتا األنباء الدمناركية . سنأندرس فورغ رامسو 

حول الرسوم الكاريكاتورية الدمناركية اندلع جمددًا بعد مقتل املدرس الفرنسي كان يظهر صور النب 

 5.دمحم كجزء من حصص تعليمية عن حرية التعب ر

يف احلي اخلاص هبم وكذلك  (اليهود)جبل  وبينما يعيش قوم»: احلكاية اإلحلادية يف لاقت

حيِّ )يف حيهم ينشأ قاسم يف أكير األحياء فقرًا وبؤًسا  (النصارى -يعين به عيسى) –أتباع رفاعة 

ابئع البطاطا  -يعين أاب طالب - ، وقاسم غالم يتيم يكفله عمه زكراي (اجلرابيع يعين قبيلة قريش

 (يعين آدم) –وأدهم  -يعين به هللا جل وعال  - الفق ر، ويشب قاسم على حكاايت اجلبالو 

، ورفاعة، ويعمل ابلتجارة مع عمه مث يتفرغ لرعي الغنم ويكير من زايرة العجوز (يعين موسى)وجب

 .املؤلف هنا جيعل األستاذ واملعلم للنب هو ورقة بن نوفليقصد .(6) إشارة إىل ورقة بن نوفل)حيىي 

وإىل ما هنالك كي ر من األميلة الواقعية اليت تسخر ابإلسالم . سياوكذالك ما حصل يف بالدان إندوني

 .و تدنس قداسته

من القرآن  دين االسالم يشمل على أكمل املناهج حلياة البشرية الذ  أسسه وتشريعاتهإن  

احلفاظ على : منها  ,موقف فإن اإلسالم ،م يرتك أية انحية من نواحي احلياة اإلنسانية إال وله. الكرمي

عيوب وعادات اجلاهلية  يقوم جمتمع اإلسالمي على احلق واالحرتام، بعيدًا عن لكي. سالمة الدين

                                                 
 ,(العريب جديد) .رسوم النب دمحم جزءاً من املنهاج"ضغو  جلعل : الدمنارك. انصر السهلي   5
(https://www.alaraby.co.uk/society) ,7476يناي ر  62يف  مت اسرتجاعه) 
  (.7476يناي ر  62سلسلة دعوة احلق مت اسرتجاعه يف ). اهلجوم على اإلسالم يف الرواايت األدبية. أمحد أبو زيد(6)

https://www.alaraby.co.uk/society
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عن سب اآلهلة اليت يعبدها املشركون، حىت ال يفعل هؤالء  هللا تعاىل املؤمنني وسلوكها، فقد هناهم

ظيم والتقديس بسب االله الذ  يعبده املسلمون، ألهنم جاهلون ابهلل، ومبا يستحقه تعاىل من التع

َ َعۡدًوۢا بَِّغ ۡرِّ عِّۡلٍم : : يقول سبحانه  .واالحرتام والتجيل    َواَل َتُسبُّوا اليذِّۡيَن َيۡدُعۡوَن مِّۡن ُدۡونِّ اّللّهِّ فـََيُسبُّوا اّللّه

ُعُهۡم فـَيـَُنبِّئـُهُ  لَِّك زَيـينيا لُِّكلِّّ اُميٍة َعَمَلُهۡم ۖ مُثي اِّىله َرهبِِّّۡم ميۡرجِّ . (642سورة األنعام ) ا َكانـُۡوا يـَۡعَمُلۡونَ ۡم مبَِّ َكذه

هللا تعاىل جعل اإلسالم  ألن. فاحلقيقة أنه لن حيفظ على اإلنسان دينه إال إذا كان اإلسالم قائدا

 .طريقاً وحيداً لصالح الدارين

جيب على كل مسلم أن يعظّم هللا حّق . أصل الدين مبناه التعظيم، وتعظيمِّ هللا ودينه ورسوله

من ذِّكرهللا، أوكالمه، أو رسوله ملسو هيلع هللا ىلص واملسلمني عامة، أما ,ظيم، وأن يعظّم كل ما عّظمه هللاالتع

املناقضة،  وأيضا هو من نواقض  االستهزاُء بشيء من ذلك مناف هلذا األصلِّ كله، ومناقٌض له غاية

امتنع أن يكون منقادا ألمره،  من استخلف به و استهزأ بقلبه: "قال ابن تيمية رمحه هللا . 7اإلسالم

ضدان، فمىت حصل يف القلب  فإن االنقياد إجالل و إكرام و االستخفاف إهانة و إذالل، و هذان

يعىن ال ميكن أن . 8اإلميان والدين فاعلم أن السخرية منه و اإلهانة به ينايف. أحدمها انتفي اآلخر

أن يكون الواحد عنده إميان ويف نفس   ميكنجيمتع بني اإلستهزاء و اإلميان ابهلل عزا وجل قط، ال

  .الوقت يستهزئ ابهلل وبرسوله أو بدينه

مع وجوب احلذر منها بظهور هذا املرض يرى أن هذا الداء قد عّم كي ر من الداير يف بالد 

ومن أجل هذه اخلطورة مجة فقد . املسلمني، يشاهد ويسمع ويقرأ مظاهر مشكلة، وأمناطا خمتلفة
                                                 

 7ص( مكة الكرمة. حتذير املسلمني عن السخرية واالستهزاء ابلدين. 7462. عبد هللا بن جار هللا اجلار هللا  7
 262. ص, (6221دار ابن حزم، , لبنان,ب روت)، سلول على شامت الرسول، الصارم املأمحد بن تيمية  8
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أنه من األمور اليت قد يقع . اء رمحهم هللا خمصصا يف ابب الردة من كتب الفقه اإلسالميالعلم أظهر

وهنا مكمن املرض يف حال األمة اليوم، سواء جاءت جذور هذا املرض . أ  إنسان بدون قصد وعلم

ود لوجنظرًا الحتياج الناس بياهنا اجلمة . داخلها، وكال األمرين حاصالن من خارج هذه األمة أو من

تساهل كي ر من املسلمني وعدم الغ رة يف جمال االستهزاء ابلدين وأهله، ونظرًا خلطورة ذلك على دين 

من أعظم  إذ اإلستهزاءالساخرين واملستهزئني وقداسة هذا الدين وألهنا تتعلق ابإلميان و الكفر 

 .9النواقض للشهادتني

لبيان هذا الناقض من ين وأهله الرسالة يف االستهزاء ابلد ،الرسالةسيقدم الكاتب هذه 

املفسرين و احملقِّقني من أهل  نواقض اإلسالم، وهي مستفادٌة من كالم هللا تعاىل وكالم رسوله، وكالم

أن جدير بنا أن أنخذ ديننا جبدية اتمة،  ناأدرك: رض املوجز للحقائق اجلليةلعلنا بعد هذا الع. العلم

اهلمة، فإن  وأن نريب أنفسنا وأجيالنا على اجلدية وعلو وأن نبتعد عن السفاسف واهلزء والسخرية،

هذه األمة وعسى أن تستيقظ وتنتبه  لنا ما كتبناوأسأل هللا تعاىل أن ينفع . ذلك من معايل األمور

صدق ال و  للخوارم واملزالق اليت تفسد عليها أمر دينها، وعسى أن أتخذ امتنا دينها احلق جبدية

 .ن األمة اهلازلة ال مكان هلا يف واقع احلياة والناسإل .بسخرية واستهزاء وهزل

 

 مشكلة البحث  :  اثنيا

 :ميكن تركيزها على بناء على خلفية البحث السابقة يتوصل الباحث إىل مشاكل البحث اليت

                                                 
 22ص, (6222, دار السالم :دمشق سوراي ), اإلسالم. سعيد حوى   9
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من اإلستهزاء وعقوبة  أسباب و هأنواع وه أقسام, من اإلستهزاء ابلدينمفهوم  كيف هو .6

 ؟ابلدين 

املذاهب الفقهية مث رأ  القانون اجلنائي اإلندونيسي حول موضوع  هاء واألئمةكيف أراء الفق   .7

 ؟ اإلستهزاء ابلدين

 أهداف وفوائد البحث  :  اثلثا

 أهداف البحث  .1

 واقعية هوصور  هأنواع ه وأقسام و من اإلستهزاء ابلدين معىنمعرفة  -

 من اإلستهزاء ابلدينوعقوبة و آاثر  أسبابمعرفة  -

 فوائد البحث .2

ىن الباحث أن يكون هذا البحث توسعة جملال البحث العلمي خاصة فيما يتعلق أبمر يتم -

 .اإلستهزاء ابلدين يف الفقه اإلسالمي

بيان وكشف األلفاظ والعبارات يف االستهزاء املسامهة يف الدفاع عن األمة اإلسالمية وذالك ب -

به، وتكمن اخلطورة واملصيبة وصوره والتنبيه على خطورته، وبيان مدى انتشاره وكيرة االبتالء 

 يف أن هذا األمر قد يقع من املسلم ولو بدون قصد

 أن يكون هذا البحث معلومة للمسلمني خاصة والناس عموما -

 الدراسات السابقة :  رابعا
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للباحث  بعد البحث واإلطالع على الدراسات العلمية ذات الصلة ابملوضوع اتضح

ال يوجد من أنه وال يعين . ع ابلطريقة اليت سلكهاأنه ال يوجد أ  حبث يتكلم عن املوضو 

علمية سابقة هلا صلة  يتحدث عن جانب من جوانب هذا املوضوع قط، فهناك دراسات

 :ابملوضوع وهي 

، لعبد السالم بن برجس آل عبد الكرمي، 10القول املبني يف حكم اإلستهزاء ابملؤمنني .6

تهزئني ابهلل و آايته وابلرسول صلى هللا تعرض فيها حكم اإلستهزاء أبهل اإلميان، هل املس

من أهل اإلميان أم الكفر  عليه وسلم وابملسلم من أجل متسكه بشع رة من شعائر اإلسالم

وأيضا تبحث فيها عن أقسام اإلستهزاء، قد . ونقل فيها األدلة القرآنية وكالم أهل العلم ؟

: زاء ينقسم إىل قسمني قسم املؤلف عبد السالم بن برجس ال عبد الكرمي أن اإلسته

اثنيا، اإلستهزاء ابملسلم ملا قام به . مستقذزة أوال، اإلستهزاء بعيب خلقى فيه أو خلقى

وختتلف هذه الدراسة ابلدراسة اليت يقوم . رسوله ملسو هيلع هللا ىلص من أحكام هللا سبحانه وتعاىل وسنة

ات العامة حول اإلستهزاء من انحية أن هذه الدراسة تتناول معلوم احلايل هبا الباحث

ابلدين بدون ذكر آراء الفقهاء أصحاب املذاهب األربعة  مع ذكر األدلة والرباهني 

 .القاطعة

                                                 
دار اإلمام أمحد , السعودية) , رسالة صغ رة أصلها حماضرة ألقيت بعنوان حكم االستهزاء ابملؤمنني, دمحم الصاحل العييمني  10

 .2ص, (ه 6464)
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، وهذه يف إثنا وثالثون صفحة، فيها تبحث عن اإلستهزاء 11خطورة اإلستهزاء ابلدين .7

 الصريح وغ ر اإلستهزاء: من صفات اجلاهلني، وقد قسم املؤلف اإلستهزاء نوعني 

ع اإلستهزاء ابلدين إىل الصريح وغ ر الصريح مع ينو تيف يقتصر الكاتب علمنا  .الصريح

 احلايل وقد أضاف الباحث. بيان شيئ قليل من خطوبته على املستهزئ يف الدنيا واآلخرة

 .هذا البحث عقوبة قانونية خاصة يف القانون اجلنائي اإلندونيسي لخال

دمحم بن سعيد القحطاين، تعرض : فضيلة شيخنا الدكتورل" االستهزاء ابلدين وأهله"رسالة  .1

فيها خلطورة االستهزاء، وبعض أسبابه، وأنه عقبة من عقبات الدعوة إىل هللا تعاىل، وذكر 

بعض الصور فيما يتعلق ابالستهزاء ابهلل ورسوله  ودين اإلسالم، مث أتى على عقوبة 

ذا كله ابختصار يف ست وتسعني وجزاء االستهزاء، وموقف املسلم من املستهزئني، وه

،م يذكر الكاتب خالل رسالته سوى انحية إجتماعية  .صفحة من القطع الصغ ر

 .انحية فقهية و قانونيةمن  والدعوية، وأما اجلديد الذ  قدمه الباحث احلايل 

 

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

، وذلك يف اثنتني وعشرين صفحة من القطع الصغ ر، ذكر فيها اآلايت "لديناب

هذه رسالة قص رة موجزة تتكلم من انحية  .واألحاديث يف التحذير من هذا الناقض

                                                 
 .72ص, (دار احملدث, السعودية) ,خطورة اإلستهزاء ابلدينعبد هللا السعد،   11



10 

 

دية وآاثره الدينية األخروية ال القانونية، و أما الذ  قدمه الباحث احلايل خالل هذه ئعق

 .لماء حول موضوع اإلستهزاء ابلدينالرسالة هو ذكر آراء الفقهاء والع

: «رسالة دكتوراه»عبد العزيز بن دمحم العبد اللطيف يف : ما كتبه فضيلة شيخنا الدكتور .2

، حيث حبث موضوع االستهزاء فيما يتعلق ابهلل «نواقض اإلميان القولية والعملية»بعنوان 

األدلة الشرعية قرآانً وسنة  تعاىل وبرسوله والقرآن الكرمي يف أجزاء من كتابه، ذكر شيًئا من

انقاًل كالم أهل العلم يف تلك املسائل، وذلك ضمن نواقض اإلميان القولية والعملية 

نظرة القانون  كيف  و،م يذكر الكاتب هنا آراء الفقهاء والسيما .األخرى، وليس استقالاًل 

 .الباحث احلايل  هاجلنائي اإلندونيسي الذ  أضاف

 

 ياطار الفك  اإل :  خامسا

وانتشرت انتشار  هناك ظاهرة من الظواهر الدخيلة على بالد املسلمني، سارت مس ر الريح،

الشمس،إهنا السخرية واالستهزاء ابلدين، واملستقرئ للتاريخ اإلسالمي، يعلم أن هذه الظاهرة اخلبيية؛ 

شني، وذلك ،م تنتشر يف زمن كانتشارها يف زمننا هذا إهنا حقا ظاهرة قذرة، حرية بكل وصف سيئ م

وأ  شيء من الدين يبقى .وقواعده فتنقضها، وإىل أركانه ومبانيه فتهدمها ألهنا أتيت إىل أصول الدين

 .بعد السخرية واسهزائه
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أو اسم من أمسائة )فإنيه حيرم على املسلم السخرية واإلستهزاء بشيء فيه ذكر اسم اجلاللة 

واإلستهزاء , إلن أصل الدين مبين على التعظيم  .إلنه خمرج من امللة, أو القرآن أو رسوله( وصفته

 . مناقض هلذا األصل أشد املناقضة وهو أيضا من نواقض اإلسالم

فاالستهزاء بشع رة من شعائر اإلسالم، أو حبكم من أحكامه، أو بسنة من سننه، يسلب صاحبه وصف 

ظم جرمًا من جمرد املعصية، فكل إنسان اإلميان، ويسلكه يف عداد أعداء الرمحن، ألن االستهزاء أكرب إمثًا وأع

 . ميكن أن تغلبه نفسه فيقع يف املعصية، هذا شيء واالستهزاء بدين هللا وشعائره شيء آخر

ونظرا لتساهل كي ر من املسلمني ووقوعهم يف هذه اخلطورة ونظرا ااثرها على دين الساخرين 

التحذير من السخريه واالستهزاء وذالك واملستهزئني من اإلستهزاء ابلدين مجعت هذه الرساله ألجل 

 .عقوبة وآاثر من اإلستهزاء ابلدين, أحكامببيان 

 منهجية البحث: سادسا 

  نوع البحث: األول 

مكتبيا حيث انه معتمدا على البياانت واملعلومات املنشورات  اهذا البحث يكون حبي

ها ذات عالقة مبوضوع يف الكتب والرسائل والبحوث العلمية سواء داخل املنشأة أوخارج

 .البحث

 البحثمنهج : الثاين 

 :وبيانه كما يلي ,    خيتاره يسلكه الباحث هو املنهج التحليلي املقارن منهج الذ
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هو منهج  يبدأ من احلقائق الكلية لينتهي إىل احلقائق اجلزئية، أ  من  منهج التحليلي -

ي ينطلق من قاعدة عامة ليقوم فالباحث عندما يسلك هذا املنهج البحي. العام إىل اخلاص

 .بتطبيقها على احلاالت اخلاصة أو الفردية

املنهج املقارن وهو املنهج الذ  يعتمده الباحث للقيام ابملقارنة بني املذاهب  -

 .واألئمة ، وذلك لبيان أوجه االختالف أو االتفاق بينهما مع األدلة 

 

 مصادر البياانت:الثالث 

ابلدين و  رسالة من املراجع اليت تتكلم حول اإلستهزاءمصادر املعلومات يف هذه ال

 :أهله وتنقسم إىل اثنني

اجلنائي  كتاب قانون  ملذاهب األربعة و كتب الفقه:  املصادر الرئيسية األساسية .6

 اإلندونيسي

ليت هلا ا ت العلمية واملواقع اإللكرتونيةواملقاال الكتب والرسائل :املصادر اليانوية  .7

 .الةعالقة هبذه الرس

 

 اط يقة مجع البياانت: ل ابع ا

تتبع مادته املتناثرة يف بطون الكتب والدواوين، الطريقة اليت سلكها الباحث جلمع البياانت، 

فبدأ جبمع اآلايت القرآنية من املصحف الشريف مث أتى على ما كتبه أهل التفس ر عنها، مث بعد ذلك 
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حة مع شرحها وبيان معانيها وأتى على مجلة من  انتقا إىل السنة النبوية ومجعت األحاديث الصحي

وغ ره، وغ ر املسندة ككتب شيخ اإلسالم ابن تيمية وغ ره، مث " الاللكائي"كتب العقائد املسندة كـ 

اجته إىل كتب الس ر والتواريخ فأخذ ما وجده فيها حول املوضوع، وكذلك عريج على ما كتب عن 

وما كتب عن الفِّرق « الفَِّصل  »و« هداية احليارى»و« اجلواب الصحيح»الدايانت القدمية كـ

اإلسالمية املبتدعة الضالة، مث أتى على الفكر املعاصر وما كتب حوله من نقد وتقومي، وبيان ما فيه 

من أابطيل، فوجد فيه مادة كي رة عن االستهزاء ابلدين، وخاصة فيما يتعلق بصوره، وطالع ما كتب 

الم، وسخرية أبهله، وما كتب يف األدب أيضًا من استهزاء ابلدين  يف الصحافة من هجوم على اإلس

 . وغ رهم كي ر كأهل احلداثة« عالء حامد»و« سلمان رشد »كما فعل 

وبعد أن اجتمع عند الكاتب مادة كي رة عن االستهزاء ابلدين وصوره توجهت إىل كتب الفقه، وما  

نة واجلماعة يف ابب حكم املرتد، وذلك ألجل احلكم كتبه الفقهاء  األئمة األربعة وأتباعهم من أهل الس

، فوقف على تلك املراجع العلمية، وجردت ما فيها من كالم فيما يتعلق "االستهزاء واملستهزئني"على 

ابالستهزاء ابهلل تعاىل ورسل ودين اإلسالم، وأفاد منها كي رًا، حىت اجتمع لد  مادة البحث كايف من 

 .املطلوب

 البياانت حتليل: مس ااخل

الطريقة االستقرائية وهي منهج االستنبا  واالستنتاج حيث يبدأ الباحث جبمع 

احلقائق اخلاصة مث استنبا  منها الفكرة العامة وهذه الطريقة تكون يف معرفة حقيقة قضيىة 

 .االستهزاء ابلدين يف الفقه اإلسالمي
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األقوال واآلراء يف الفقه الطريقه املقارنة وهي مقارنة أوجه التشابه واإلختالف بني 

 .اإلسالمي يف ما يتعلق بقضية االستهزاء ابلدين

 ة البحثخط :   سابعا

 :كما يلي  تتكون هذه الرسالة من مخسة أبواب

أهداف وفوائد و مشكلة البحث و هو مقدمة تشرح فيها خلفية البحث  الباب األول

 .خطّة البحثو  منهج البحثو  اإلطار الفكر  و الدراسات السابقةو  البحث

الفصل األول يف تعريف اإلستهزاء ابلدين ويتناول , الباب الياين حيتو  على ثالث فصول

املبحث الياين  اإلستهزاء ابلدين اصطالحا و  املبحث األول اإلستهزاء ابلدين لغة, مباحث على ثالث

, مباحث ثالث على يتناول الفصل الياينو . املبحث اليالث  ورود لفظ االستهزاء يف القرآن والسنة

واملبحث , املبحث الياين يف أسباب االستهزاء ابلدينو , املبحث األول يف أقسام االستهزاء ابلدين

ثوالفصل اليا. اليالث يف آاثر االستهزاء ابلدين املبحث األول يف أنواع , مبحيني يتناول على ل

 ستهزاء ابلدينواملبحث الياين يف صور و أميلة واقعية من اال, االستهزاء ابلدين 

و السخرية ابلدين يف  الفصل األول يف اإلستهزاء, فصول أربعالباب اليالث حيتو  على 

وحيتو  , املبحث األول هني اإلسالم عن السخرية, مباحث اإلسالم وخطورته ويتناول على ثالث

ي السنة املطلب الياين هن, املطلب األول هني القرآن عن السخرية واالستهزاء, على ثالث مطالب

و .املطلب اليالث أقوال السلف والعلماء يف السخرية واالستهزاء, النبوية عن السخرية واالستهزاء

و الفصل .املبحث اليالث خطورة التالعب آبايت هللا, املبحث الياين االستهزاء من صفات اجلاهلني 
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ألول حكم االستهزاء ابهلل املبحث ا, ويتناول على مبحيني, الياين حكم السخرية و اإلستهزاء ابلدين

وحيتو  على أربع , ودين اإلسالم كفروخمرج من امللة مع األدلة عليهم الصالة والسالمتعاىل ورسله 

املطلب الياين  األدلة من السنة , املطلب األول األدلة من الكتاب على كفر الساب وردته, مطالب

املطلب الرابع نصوص , املستهزئ ابلدين املطلب اليالث نقل إمجاع السلف على كفر وردة, النبوية

الفرع الياين , الفرع األول نصوص علماء احلنفية, وفيه أربع فروع. الفقهاء من أئمة املذاهب األربعة

. الفرع الرابع نصوص علماء احلنابلة, الفرع اليالث نصوص علماء الشافعية, نصوص علماء املالكية

وسائر املؤمنينو وفيه ثالث  -رضوان هللا تعاىل عليهم  -حابة واملبحث الياين يف حكم االستهزاء ابلص

حكم االستهزاء  املطلب الياين, املطلب األول حكم االستهزاء ابلصحابة  مهنع هللا يضر أمجعني, مطالب

و الفصل اليالث  . حكم االستهزاء ابلعلماء وسائر املؤمنني املطلب اليالث, أبمهات املؤمنني  نهنع هللا يضر

حيتو  على , املبحث الياين أقسام املستهزئني, املبحث األول أحوال املستهزئني, و  على مبحينيحيت

الفرع األول املستهزئ الكافر , ويتضمن على الفرعني, املطلب األول املستهزئ الكافر, ثالث مطالب

,  «املنافق»الزنديق  واملطلب الياين املستهزئ. الفرع الياين املستهزئ الكافر املعاهد أو الذميو  احلريب

الفرع , الفرع األول حكم املسلم املستهزئ ,حيتو  على سبعة فروع, املطلب اليالث املستهزئ املسلم

الفرع اخلامس حكم , الفرع اليالث موانع تكف ر املسلم املعني, شرو  تكف ر املسلم املعنيالالياين 

الفرع السابع حكم من حضر , هزئنيالفرع السادس موقف املسلم من املست, جمالسة املستهزئني

معىن اإلستهزاء ابلدين يف  املبحث األول , حثامبثالث  حيتو  علىالرابع  الفصلو  .االستهزاء
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ن يف القانون اجلنائي عقوبة اإلستهزاء ابلدياملبحث الياين و , القانون اجلنائي اإلندونيسي

 .إندونيسيا اء ابلدين يفحوادث اإلستهز  املبحث اليالثو , اإلندونيسي
 

 

الفصل , حيتو  على الفصلني, الباب الرابع يف آاثر اإلستهزاء ابلدين على املستهزئني أنفسهم  

املبحث الياين , املبحث األول إهدار دمه. وحيتو  على أربع مباحث, األول آاثر اإلستهزاء الردة

والفصل الياين يف آاثر  .املبحث الرابع ذبيحة املرتد, املبحث اليالث إيقاف ملكه, حبو  عمله

, املبحث األول عقوبتهم يف الدنيا, يتضمن على  املبحيني, اإلستهزاء تعرضه لسخط هللا تعاىل وعقابه

 عقوبتهم يف اآلخرة: واملبحث الياين

 حيتو  على اخلامتة، أهم النتائج والتوصيات: الباب اخلامس

 

 


