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( عببدديها فببي الخليجيببة النخبببة جريدة ذكرت
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مببن آيببات بغنبباء يبببدأ بمببّوال الغأنيببة يفتتحببون
ًا أصبببح المببر وهذا القرآن، مببن كببثير لببدى مألوفبب
لحببن فيمن السلما حكم فما والممثلين، الفنانين

ّناها.  القرآنية اليات وغأ

*      *      *
الجواب: 

.لله الحمد

هييذا عظيييم ييدرك عليها ولد التي بفطرته النإسان إن
مع يتجاوب ول الجإرام هذا وشناعة الذنإب هذا وكبير الفعل

التوحيد.  نإقي الفطرة سليم الشيطانإية الممارسات هذه

كلم احييترام وجإوب على مجمعون كلهم فالمسلمون
والنقائص.  العيوب عن وصيانإته وتعظيمه الله

يييزل لم والله صفاته من صفة وهو الله كلم فالقرآن
ًا وقيياله والسيينة الكتيياب عليييه دل الذي هذا شاء، إذا متكلم

السلم. أئمة

إسييقاط محاوليية أو بكتييابه أو اللييه بكلم فالسييتهزاء
تعالى: الله قال أحد، فيه ينازع ل صريح كفر ومهابته حرمته
ئئْن َل َو ُهْم { َت ْل أ

َ ُلّن َس ُقو َي ّنإَمييا َل ّنييا ئإ َعييُب َنإُخييوُض ُك ْل َنإ ئه ُقييْل َو ّل ئبييال أ
َ

ئه ئت َيا َءا ئه َو ئل ُتْم َوَرُسو ْن ُئوَن ُك ئز ْه َت ئذُروا ل*  َتْس َت ْع ْد َت ُتْم َق َفْر َد َك ْعيي َب
ُكْم...}  ئنإ . ]التوبة سورة[ئإيَما

وآييياته بييالله اسييتهزأ ميين كفيير فييي نإييص الييية وهييذه
السييتهزاء فمجرد يستحل لم أو ذلك استحل سواء ورسوله
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يقصد لم ولو المسلمين بإجإماع الدين عن ردة بالمذكورات
ًا يكون كأن الستهزاء حقيقة هازلً.  أو مازح

وسييلم عليييه اللييه صييلى للنييبي قييالوا الييذين كفر وقد
ًا أرغب هؤلء قرائنا مثل رأينا وأصحابه. ما أكييذب ول بطونإيي

ًا تفسيييره في جإرير ابن ذلك روى اللقاء، عند أجإبن ول ألسن
بن زيد عن سعد بن هشام طريق من جإيد  بسند]10/172[

تبوك غزوة في رجإل قال: (قال عمر بن الله عبد عن أسلم
ًا أرغييب هييؤلء قرائنييا مثييل رأينييا  مييا:مجلس في ول بطونإيي

ًا أكذب المجلييس: في رجإل  فقال!اللقاء عند أجإبن ول ألسن
عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول لخأييبرّن منافق ولكنك كذبت

ونإييزل وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي ذلييك فبلييغ ،وسييلم
ًا رأيته فأنإا( :عمر بن الله عبد فقال )،القرآن بحقييب متعلقيي

وهييو الحجييارة تنكبييه وسلم عليه الله صلى الله رسول نإاقة
اللييه  ورسييول!ونإلعييب نإخوض كنا إنإما الله رسول  يا:يقول
كنتييم ورسييوله وآييياته أبييالله{يقول:  وسلم عليه الله صلى

). }إيمانإكم بعد كفرتم قد تعتذروا ل تستهزءون

فكفييروا مييؤمنين قبييل ميين كييانإوا أنإهييم الييية وظيياهر
ًا.  يظنوه لم ولكن حرمته يعلمون الذي بالستهزاء كفر

ّوال أغييانإيهم يفتتحييون الييذين ذلك ومن بغنيياء يبييدأ بميي
الكريييم القييرآن آيييات اتخييذوا قييد فهييؤلء القييرآن من أيات

السييتخفاف أنإييواع أعظييم من وهذا واللعب والطرب للغناء
بحرمته.  والستهانإة بالقرآن

هييزل أو اسييتخف ميين كفيير علييى الميية أجإمعييت وقد
ّنإُه منه. قال بشيء أو بالقرآن ئإ ْوٌل تعالى: { َق َوَمييا*  َفْصييٌل َل

َو ئل}  ُه َهْز ْل ًا اتخذ من . فكل]الطارق سورة[ئبا آيات من شيئ
ًا اتخييذها فقييد والطرب والرقص والغناء للهزل القرآن هييزو

ًا تعييالى: فقييال المهييين بالعييذاب هييؤلء الله توعد وقد ولعب
عييذاب لهييم أولئييك هييزوا اتخذها شيئا ءاياتنا من علم {وإذا

ئقيَل:. وقال]الجاثية سورة[مهين}  َو ْوَم  { َييي ْل ُكْم ا ْنَسييا َكَمييا َنإ
ُتْم ئسي َء َنإ َقا ُكْم ئل ئم ْو َذا َي ُكُم َه َوا ْأ ّناُر َوَم ُكْم َوَما ال ئريَن ئمْن َل ئص * َنإا
ُكْم ئل ُكُم َذ ّنإ َأ ُتْم ئب ْذ ّتَخ ئت ا َيا ئه َءا ّل ًوا ال ُكييُم ُهييُز ْت َغّر ُة َو َيييا ْلَح َيا ا ْنإ ّد اليي

ْوَم َي ْل َها ُيْخَرجُإوَن َل َفا ْن ُبوَن ُهْم َوَل ئم َت ْع َت .]الجاثية سورة} [ُيْس

:الشييفاء شييرح[ اللييه رحمييه عييياض القاضييي قييال
2/549) أو المصييحف أو بييالقرآن استخف من أن واعلم]: 
ًا أو جإحده أو سبهما أو منه بشيء به كذب أو آية أو منه حرف

أو حكييم ميين فيه به صرح مما بشيء كذب أو منه بشيء أو
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أو بييذلك منييه علييم على أثبته ما نإفى أو نإفاه ما أثبت أو خأبر
بإجإميياع العلييم أهييل عنييد كييافر فهو ذلك من شيء في شك
مين الباطيل ييأتيه ل*  عزييز لكتيياب تعالى: {وإنإه الله قال
. )حميد} حكيم من تنزيل خألفه من ول يديه بين

الُحصييني الُحسيني محمد بكر أبو العلمة الشيخ وقال
(494[ "الخأيييار كفاييية" كتابه في الشافعي الكفيير وأمييا]: 
وإلقييياء والقمييير والشيييمس للصييينم فكالسيييجود بالفعيييل

الشييمس عبادة فيه الذي والسحر القاذورات في المصحف
تعييالى الله أسماء من باسم والسخرياء للصنام الذبح وكذا

َءة أو وعيده أو بأمره أو الدف...).  ضرب على القرآن قرا

بالموسيييقى عليهييا والعزف للغناء القرآن آيات واتخاذ
ًا أشد ًا وأكبر كفر َءة من ذنإب الدف.  ضرب على القرآن قرا

فييي اللييه رحمييه الحنبلي البهوتي الشيخ العلمة وقال
]682 ص" [المسييتقنع زاد شييرح المربييع الييروض" كتييابه
فييي صييريح فعييل أو بقييول أتييى  (أو:المرتد حكم باب تحت

حرمته...).  أسقط أو القرآن امتهن أو بالدين الستهزاء

فييي اللييه رحمييه المييالكي فرحييون ابيين العلمة وقال
أو بالقرآن استخف ومن]: (2/214" [الحكام تبصرة" كتابه

ًا أو جإحييده أو منه بشيء أو منييه بشيييء كييذب أو منييه حرفيي
في شك أو بذلك منه علم على أثبته ما نإفى أو نإفاه ما أثبت
العلم).  أهل بإجإماع كافر فهذا ذلك من شيء

وكتييابه اللييه بكلم واسييتخفافهم بكفرهييم والراضييي
ْد قال ،مثلهم كافر َق َو ُكييْم َنإّزَل تعالى: { ْي َل ئب ئفييي َع َتييا ئك ْل َأْن ا

َذا ُتْم ئإ ْع ئم ئت َس َيييا ئه َءا ّليي َفييُر ال ْك َهييا ُي ُأ ئب ْهَز َت ُيْسيي َهييا َو ُدوا َفَل ئب ُعيي ْق َت
ُهْم َع ّتى َم ئديٍث ئفي َيُخوُضوا َح ئه َح ئر ْي ُكْم َغ ّنإ ًذا ئإ ُهْم ئإ ُل ْث ّلييَه ئإّن ئم ال
ُع ئم ئقيَن جَإييا ئف َنييا ْلُم ئريَن ا ئف َكييا ْل ّنييَم ئفييي َوا َه ًعييا}  جَإ ئمي سييورة[جَإ
. ]النساء

عظيمين:      أمرين     من     حذار     وحذار

اسييتخف أو استهزأ ممن وانإتقامه الله  عقوبةالول:
.بكلمه

عبييد طريق  من]3617[ البخاري صحيح في جإاء وقد
:قييال عنييه اللييه رضييي أنإييس عيين العزيز عبد حدثنا الوارث

ًا رجإل كان( فكييان عمييران وآل البقييرة وقرأ فأسلم نإصرانإي
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ًا فعيياد وسييلم عليييه اللييه صييلى للنبي يكتب فكييان ،نإصييرانإي
فييدفنوه اللييه فأميياته ،لييه كتبت ما إل محمد يدري يقول: ما
محمييد فعييل  هييذا:فقييالوا ،الرض لفظتييه وقييد فأصييبح

فييألقوه، صيياحبنا عيين نإبشييوا منهييم هييرب لّمييا ،وأصييحابه
 هييذا:فقالوا ،الرض لفظته وقد فأصبح فأعمقوا له فحفروا

ٍد فعل منهييم هييرب لّمييا صيياحبنا عيين نإبشييوا وأصييحابه محم
اسييتطاعوا مييا الرض فييي لييه وأعمقييوا له فحفروا فألقوه،
النيياس ميين ليييس أنإييه فعلمييوا الرض لفظتييه قييد فأصييبح

طريييق  ميين]2781[ صييحيحه فييي مسييلم ورواه ،فييألقوه)
قييال: كييان أنإييس عيين البنانإي ثابت عن المغيرة بن سليمان

فييتركوه: (آخأييره وفييي النجييار... فييذكره بنييي من رجإل منا
ًا . )منبوذ

.عقوبة بدون الجإرام هذا  تمريرالثاني:

قلييوب فييي ومكييانإته قييدره لييه اللييه كلم فييالقرآن
منييه بشيييء والسييتهزاء بحرمتييه فالسييتخفاف المسييلمين

عظيم.  وذنإب كبير جإرم

العشييرين القييرن فييي البشييرية أراذل يييأتي فحييين
ّفون ويجعلييونإه صييفاته ميين وصييفة اللييه كلم بحرمة ويستخ

والطييرب للغناء ويتخذونإه الناس وسقط البشر كلم كسائر
َلمون واللعب َيْس اللييه حكييم وإقاميية والييردع العقوبيية ميين َو
الييذات في والطعن بالشريعة التلعب باب يفتح فهذا فيهم،

بييه يفتخييير شييييء بييأعظم والسيييتهانإة وصيييفاته اللهيييية
المسلمون. 

تطبييق وغيييره السجن من الدنإيوية العقوبة كانإت وإذا
ًا سييب ميين علييى ًا أو حاكميي تتنيياول ول وبغيييره بحييق أمييير

من فهذا صفاته من وبصفة العالمين رب بكتاب المستهزئ
الكبائر.  وأكبر المحرمات أعظم

المسييتهزئين هييؤلء عيين الطييرف بغض لخأشى وإنإي
حييد إلييى العصييرية بالحكومييات المييور تصييل أن الله بآيات
الشاعر:  قول

فإن الله سبومن الزعيم سب من للسجن يقاد
أحرار الناس

ٍذ وتفلييت الفسيياد ظييل فييي بييالعيش تفييرح فل وحينئيي
طورها.  عن وخأروجإها المور
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