
حكم ساب الرسول صلى 
الله عليه وسلم

الله صلى الرسول ساب حكم
وسلم عليه

العلوان ناصر بن سليمان الشيخ؛ بقلم

*      *      *
صصصلى الرسول ساب يكفر هل ؛الشيخ فضيلة

ذلصصك في يشترط أم السب بمجرد وسلم عليه الله
 الستحلل؟

*      *      *
الجواب: 

أهممل مممن بعممدهم جمماء ومممن والتابعون الصحابة أجمع
تقييد دون كفر صريح كفر هو ما فعل أو قال من أن ؛السنة

بالستحلل. ذلك

أو بالجحممد يكممون قممد الكفر أن على العلم أهل واتفق
العراض. أو التكذيب

اللممه صلى رسوله وسب الله كسب بالقول يكون وقد
بالفعممل ويكممون وأحكممامه بالممدين والسممتهزاء وسمملم عليممه

للجممن والذبممح القبممور علممى والطممواف للصممنام كالسممجود
والوثان.

ًا العمل جنس كترك بالترك يكون وقد وحكممى ،مطلقمم
تممارك كفممر علممى الصممحابة إجماع وغيره راهويه بن إسحاق
ًا الصلةا .عمد

عممن جريممج ابممن طريق من مسلم صحيح في جاء وقد
وسمملم عليممه الله صلى النبي أن جابر عن المكي الزبير أبي
.)الصلةا ترك الكفر أو الشرك وبين الرجل بين: (قال

،الكممبر الكفر على يدل واللم باللف المعرف والكفر
أئمممة بيممن خلف الصمملةا تممارك كفممر فممي جمماء قممد أنممه غيممر

ًا يكفر ل طائفة فقالت المذاهب وجوبها. يجحد مالم مطلق
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ًا يكفر" ؛طائفة وقالت الصممحابة لجممماع "،أكممبر كفممر
،بممتركه يكفممر الممذي القممدر في بينهم خلف على ،ذلك على

"،وقتهمما يخرج حتى واحدةا صلةا بترك يكفر" ؛طائفة فقالت
."الكلي بالترك إل يكفر ل" ؛أخرى وقالت

الممذنوب بمطلممق يكفممرون ل السنة فأهل ؛  وبالجملة
يكفممرون حيممث والمعتزلممة الخوارج تفعل كما ،ذنب بكل ول

ًا ويعتقدون الذنوب بكبائر عليممه ويرتبممون بممذنب ليس ما ذنب
كممثير وهذا ،أقوالهم بلزام الناس يأخذون وتارةا الكفر أحكام

النمموع بيممن الحكممام إطلق فممي يفرقممون ول المتأخرين في
ّففرون وقد ،وأخرى مسألة بين ول والعين يمموافقهم ل من يك

رسممول لسممان علممى نعتهممم جاء وقد ،النحرافات هذه على
السمملم أهممل يقتلممون  (أنهممم:وسمملم عليممه اللممه صمملى الله

أبممي حديث من ومسلم البخاري الوثان) رواه أهل ويدعون
سعيد.

فل والمرجئممة الخمموارج بيممن وسممط ؛السممنة فأهممل
.ذلك يستحلوا مالم الكبائر أهل يكفرون

"ذنممب اليمممان مع يضر ل" ؛المرجئة بقول يقولون ول
باطممل فهممذا "،يسممتحل حممتى بمكفممر أتممى مممن يكفممر ل" أو

.والجماع والسنة بالكتاب

وسمملم عليممه الله صلى رسوله سب أو الله سب فمن
الجممماع حكممى وقممد بالسممتحلل، ذلممك تقييممد دون كفر فقد
واحد. غير ذلك على

أن علممى العلممماء أجمممع وقد: (راهويه بن إسحاق قال
عليممه اللممه صمملى رسمموله سممب أو وجممل عممز اللممه سب من

ًا دفع أو وسلم ًا قتل أو الله أنزله شيئ وهممو الله أنبياء من نبي
كافر). أنه ؛الله أنزل بما مقر ذلك مع
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