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الصارم املسلول   
على ساب الرب أو الدين أو الرسول صلى اهللا عليه وسلم   

بقلم الشيخ؛ أيب حممد املقدسي  

أنّ جرمية سب الرب أو الدين أو  - جنبنا اهللا وإياك سبل الغي والضالل - اعلم
الرسول صلى اهللا عليه وسلم جرمية عظيمة نكراء تشمئز منها قلوب املوحدين الذين 

روا اهللا حق قدره.. ولقد رأيناها انتشرت يف ظل دول الكفر هذه بسبب قوانينها اليت قد
تعاقب من طعن يف ملوكها وأُمرائها عقوبات بالغة وتتهاون بل تترك من يسب ملك 
امللوك وجبار السموات واألرض، وتطبيقات هذا موجودة واضحة يف حماكمهم يعرفها 

أنّ سب ملوكهم ال تتوىل احملاسبة عليه ابتداء جهة  قضام، ومن أكرب األدلة على ذلك
غري املخابرات أو أمن الدولة وحنوها، خبالف جرمية سب اهللا العظيم ودينه القومي اليت 
تفشت يف دوهلم وبني خمابرام وأمنهم ويف حماكمهم وبني قُضام أنفسهم وقلَّما ينفذ 

وبة من عقوبام اهلزيلة أصالً.فيها عق  

ا مع أنّ ساب اهللا أو الدين أو الرسول صلى اهللا عليه وسلم كافر مرتد تبِني هذ
عنه زوجته إن كانت مسلمة وحيبط عمله كلّه إن مات على ذلك وال يدفن يف مقابر 
املسلمني ومأواه جهنم وبئس املصري؛ سواء قال ذلك مازحاً أو جاداً، سواء استحله وسواء 

وء، ودمه وماله حالل سواء كان ممن ينتسب إىل اإلسالم أو فعله يف حال الغضب أو اهلد
كان ذمياً أو معاهداً من اليهود أو النصارى أو غريهم، وسواء كان رجالً أو امرأة، 
واألدلة على ذلك كثرية استوعب أكثرها شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل يف كتابه 

."صارم املسلول على شامت الرسولال"  

إنّ الذين يؤذون اهللا ورسوله لعنهم اهللا يف الدنيا واآلخرة {قوله تعاىل:  منها )1
:}وأعد هلم عذاباً مهيناً  

وساب اهللا أو دينه أو رسوله يدخل يف هذا؛ والدليل قول النيب صلى اهللا عليه 
وسلم يف حديث البخاري: (من لكعب بن األشرف؟ فإنه قد آذى اهللا ورسوله. فقام 

وكعب هذا كان  ،قال: أنا يا رسول اهللا، أحتب أن أقتله؟ قال: نعم)حممد بن مسلمة ف
معصوم الدم بالعهد، فلما صدر منه هجاء وسب للنيب صلى اهللا عليه وسلم وصفه الرسول 

رب فأباح دمه صلى اهللا عليه وسلم بأنه قد آذى اهللا ورسوله، وبالتايل عامله معاملة احملا
.مع أنه كان معصوماً  
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اً وعيد للنصارى وحنوهم من الكفار من أهل امللل األخرى الذين قد ويف هذا أيض
يتجرؤن على سب ديننا أو ربنا أو رسولنا صلى اهللا عليه وسلم، ألنّ كعب بن األشرف 
كان يهودياً معاهداً وقد قتله املسلمون اغتياالً عندما سب الرسول صلى اهللا عليه وسلم، 

لساب هللا أو الرسول صلى اهللا عليه وسلم أو الدين وهو فمن باب أوىل أن يقتل النصراين ا
غري معاهد وال ذمي وال يعطي اجلزية وال يعرف الصغار.  

واهللا عز وجل يف اآلية السابقة قد لعن من فعل مثل هذا الفعل يف الدنيا واآلخرة 
وأعد هلم عذاباً مهيناً.  

 للكفار، ألنّ اللعنة ال يكون إال ؛وهذا كما ذكر شيخ اإلسالم يف الصارم املسلول
الطرد من رمحة اهللا ومن طرده اهللا من رمحته يف الدنيا واآلخرة ال يكون إال كافراً دون 

شك.  

وكذلك توعده (بالعذاب املهني) يدل على كفره ألنّ املؤمن العاصي قد يتوعده 
وقد قال  ،راهللا بالعذاب العظيم أو األليم لكن (املهني) مل يرد يف القرآن إال يف حق الكفا

، فهذا كلّه يدل على أنّ ساب الرب أو الدين أو }ومن يهنِ اُهللا فما له من مكرم{تعاىل:
صلى اهللا عليه وسلم كافر مرتد. الرسول  

ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب وال جتهروا {ومن ذلك قوله تعاىل:  )2
:}له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن حتبط أعمالكم وأنتم ال تشعرون  

ففي هذه اآلية أنّ اهللا تعاىل خوف املؤمنني من رفع أصوام فوق صوت النيب 
صلى اهللا عليه وسلم ألنّ ذلك قد يؤدي إىل حبوط العمل الذي ال يكون إال بناقض من 

خبالف حبوط العمل يف  ،}لئن أشركت ليحبطن عملك{: ناقض اإلسالم، قال تعاىل
ذا كان من رفع صوته فوق صوت النيب صلى اهللا عبادة بعينها لنقص شرط أو حنوه، فإ

عليه وسلم يخشى عليه من الكفر املؤدي إىل حبوط العمل، فكيف مبن سب دينه أو من 
أرسله، الشك أنّ فاعل هذا حيبط عمله ويكفر من باب أوىل.  

ولئن سألتهم ليقولن: إنما كنا خنوض ونلعب {ومن ذلك أيضاً قوله تعاىل:  )3
قل: أباهللا وآياته ورسوله كنتم تستهزؤن ال تعتذروا قد كفرمت بعد إميانكم إن نعف عن 

:}طائفة منكم نعذب طائفة بأم كانوا جمرمني  
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فهذا نص قاطع بأن املستهزئ باهللا أو بشيٍء من دينه أو برسوله كافر مرتد بعد 
أو الرسول صلى اهللا عليه وسلم والطعن يف الدين من باب أوىل، سواء  إميانه، فسب اهللا

كان جداَ أم عن هزل ولعب، إذ هذه اآليات نزلت يف قومٍ كانوا قد خرجوا مع النيب 
صلى اهللا عليه وسلم للجهاد يف غزوة تبوك فصدر منهم بعض االستهزاء بصحابته القراء.. 

رون من النيب صلى اهللا عليه وسلم ويقولون: (إمنا فلما نزلت فيهم هذه اآليات أخذوا يعتذ
كنا نتحدث حديث الركب  نقطع به الطريق) أي: إمنا كنا نتمازح  - أي املسافر -

ونلعب لنقطع بذلك تعب السفر وطوله ومل نقصد بذلك أو نتعمد أو نعتقد الكفر، فلم 
ال تعتذروا قد { :يقل اهللا هلم: كذبتم بل تعمدمت أو اعتقدمت ولذلك كفرمت.. بل قال

.أي: بفعلكم هذا ولو مل يكن عن اعتقاد أو تعمد اخلروج من الدين } كفرمت بعد إميانكم  

فكفّرهم سبحانه ملا صدر منهم ذلك رغم أم كانوا يصلون ويصومون وقد 
.مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمخرجوا للجهاد   

.ذه املهالك وأصحاامن هفليحذر املسلم إن كان حريصاً على سالمة دينه   

أنا وهللا احلمد ال أسب أو أطعن أو أستهزئ بشيٍء من دين  ؛وال جيوز أن يقول
اهللا مث يجالس ويؤاكل ويقاعد ويالعب ويمازح ويرافق من يفعل ذلك ويبش يف وجهه أو 
يكرمه.. بل الواجب أن يزجره وأن ينهاه ويظهر الغضب يف وجهه، وإن كان جملساً 

قه إن مل يقدر على إنكار ما فيه من طعن أو سب يف دين اهللا وإال كان شريك أهله فليفار
وقد نزل عليكم يف الكتاب أن إذا مسعتم آيات اهللا يكفر { بالكفر عياذاً باهللا، قال تعاىل:

ا ويستهزأ ا فال تقعدوا معهم حىت خيوضوا يف حديث غريه إنكم إذاً مثلهم إنّ اهللا 
}.قني والكافرين يف جهنم مجيعاًجامع املناف  

وتأمل كيف هدد اهللا املنافقني الذين يسمعون مسبته ومسبة دينه ورسوله صلى 
اهللا عليه وسلم من الكفار مث ال يفارقوم أو ينكرون عليهم بل يجالسوهم ويؤاكلوم 

أن جيمعهم كذلك يف جهنم مجيعاً.ويقاعدوم، فاهللا يتوعدهم ب  

سلم على دينه من هذه اجلرمية النكراء وأهلها الذين يسبون ويبارزون فليحذر امل
ويحاربون خالقهم ورازقهم ليل ار، مع أنّ نعمه عليهم ظاهرة وباطنة ال تعد وال 
تحصى وخرياته تترتل عليهم ليل ار، بينما يف املقابل يهتفون ويغنون ويصفّقون ويتابعون 

احملاربني لدين اهللا املعطّلني لشريعته احملكّمني واملشرعني للقوانني جالديهم من كفرة احلكام 
الوضعية الكافرة، والذين يسوموم سوء العذاب وال يأتيهم منهم إال كلّ ذل وهوان 

وأكل لألموال وبٍ للخريات.. فسحقاً سحقاً ملن بدل وغير.  
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 شريك له وأن نكفر إنّ اهللا أمرنا بتوحيده وترتيهه وتعظيمه وعبادته وحده ال
 }فبدل الذين ظلموا قوالً غري الذي قيل هلم{ ،ونربأ من كلّ طاغوت ومعبود غريه

ونزهوهم  فحاربوه سبحانه وسبوه وسبوا دينه ووالوا أعداءه الطواغيت وعظموهم
.وسبحوهم بكرةً وعشياً  

..فإا ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب اليت يف الصدور.  

اصم املقدسيأبو حممد ع  
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