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السإتهزاء 
بالدين وأهله

الرحيم الرحمن الله بسم

نصصبّي ل مصصن علصصى والسصصلما والصصصلةا وحده، لله الحمد
ِه، آله وعلى بعده، ِيه نهجه على سإار ومن وصحب ْد َه .و

ُد:  أما بع

ًا - يجد - اليوما المة هذه أحوال في الناظر فإن أمصصور
ًةا!ً ذلصصك عجيبصصة َكصصر ْن المصصة هصصذه حيصصاةا فصصي النحصصراف أّن ُم

ِذٌب ْب قربهصا أو بعصدها بحسصب والنخفصاض، الرتفصاع بين ُمتذ
العظيم. الدين بهذا الجاد اللتزاما من

يشصصخص لصصم موجعصصة!ً ومصصا كصصثيرةا المة هذه وأمراض
ثم ومن الناجع، العلجا وصف في الطبيب ينجح فلن المرض
عقباها. تحمد ل نتائج إلى تصل حتى المور تتفاقم

مصصرض المصصة، حيصصاةا فصصي الخطيصصرةا المصصراض ومصصن
هصصذا جرثومصصة جصصاءت وأهلصصه)) سإصصواء بالصصدين ((السإصصتهزاء

المريصصن - وكل داخلهصصا مصصن أو المصصة هذه خارجا من المرض
مخصصرجا أنه فيه يكفي إذ خطورته في واحدةا - فالنتيجة واقع
بالكلية. الملة من

المسصصتهزئين وأحصصوال - حيصصاةا القصصارئ - أخصصي تأمصصل
َا؛َ - تجصصد - اليصصوما واقعنصصا في والساخرين بصصألم وتحصصس عجبصص

اليمان. نور عليه أشرق الذي قلبك يعتصر وحسرةا

ً أنظر الحداثصصة لشصصعراء ويقصصرأ ينشر كلما - إلى - مثل
ّي اليوما، ِر ًا فيه العقلي)) تجد ((السإهال بص يسمى أن َح كفر
ًا وبرسإصصوله بصصه واسإصصتهزائهم بصصالله سإصصخريتهم خلل من بواح

ًا ذلك عن وتقدس ربنا تعالى وبدينه، ًا. علو كبير

أصصصبح - وقصصد العلمييصصن مصصن كصصثير أحصصوال تأمصصل ثصصم
ًا اليوما العلما ًا - تجصصد السإلحة أخطر من سإلح مصصن صصصنوف

الشرعية. وقيمنا ثوابتنا على والضحك والسإتهزاء السخرية

حصصول العزيز كتابه في لنا الله بينه بما يهزأ كتاب فهذا
اللصصه، كلما مصصن الكصصاتب هصصذا فيسصصخر السلما عليه آدما خلق

قرد!ً النسان أصل أن ويزعم
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ًا)) يسصصخر  يرسإموثاِن: رسإصصول مصصن فيصصه ((كاريكاتير
نساء. بتسع وزواجه وسإلم عليه الله صلى الله

ُكُمصصوَن مصصن ويغمصصز  يضحُكوثاِلث: أو اللصصه بشصصرع َيْح
- المتطرفين بالصوليين ويسميهم شرعه، بتحكيم يطالبون

الضبابية.. إلخ. الظلمية القرون - أصحاب الجامدين

المحجبات بطرد ويطالب الحجاب من  يسخرورابع:
الطب!ً كلية في المتحان من

بصصالجمود ويصصصفها العربيصصة، باللغصصة  يهصصزأوخخخاِمس:
ً اللتينية أو للعامية يدعو ثم والتحجر، القصصرآن، لغة عن بديل

ًا اللغة لهذه الرفيع الدب من ويسخر الفصصراش بصصأدب مطالب
ً)1( والخنا والعفاف!ً السمو ذلك من  بديل

ويصرى الشصرعية، الحدود إقامة من  يسخروسإاِدس:
أن وهصصو للبصصديل، يصصدعو وفظاعصصة. ثصصم بشصصاعة إقامتهصصا فصصي

الحضارةا بإسإم طريق وقطاع عصابات إلى المجتمع يتحول
النسان!ً وحرية

علصصى المحسصصوبين بعصصض أن إلصصى الحصصال وصصصل بصصل
ً ويغمصصصز يهصصصزأ السإصصصلمية والثقافصصصة الصصصدعوةا ًا ليل ونهصصصار

ِة بالمتمسصصكين ّن بأصصصحاب ويصصصفهم المرسإصصلين، سإصصيد ِبُسصص
ِه المريضة العقول َت َع َفه، وال معجصصزات مصصن وسإصصخر بل والّس
الصصصحيحين، فصصي الثابتصصة وسإصصلم عليه الله صلى الله رسإول

في صغير وهو وسإلم عليه الله صلى صدره شق حادثة مثل
الشصصيطان لعلقصصة السصصلما عليه جبريل واسإتخراجا سإعد، بني
ًا وحشوه قلبه، من علصصى الصصصحيح فصصي ثابت ذلك وكل إيمان

لقصصصوره إدراكهصصا البشصصري العقصصل يسصصتطيع ل وهيئصصة أمصصر
عقلصصي رجل قائلً: أنا هذا بإنكار الساخر هذا فيقوما وضعفه،

نصبه حتى سإائل اليمان وهل عقلي، يصدقه بما إل أؤمن ل
قوارير!ً في

- خطصصورةا القصصارئ - أخي لترى هنا ذكرتها أنماط هذه
اللصصه يقصصدر لصصم المستهزئ فإن بصدده، نحن الذي الموضوع

- وأحسب إرتكبه الذي الجرما بفداحة يشعر ولم قدره، حق
للسإصتهزاء - أن أعلصم واللصه ًا يبحصث لصم وأهلصه بالصدين ا بحثص

ً خاصصصة عواره، للناس ويكشف شتاته، يجمع شاملً، مستقل
قصصصد!ً وهنصصا بصصدون النسان من تقع قد التي المور من وإنه

الخطر. مكمن
  الفحش)1(
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علصصى وخطصصره كصصبير، فجرمصصه قصد بدون وقع إن فإنه
وفصصي وأفظصصع، أكبر فجرمه بقصد حصل وإن عظيم، اليمان

ُقْل هذا يعذر لن الحالين كل ِه وآياته َأبالله الهازل: (( َوَرسُإصصول
ُتصصْم ْن َتهزءون ُك إيمصصانكم)) بعصصد كفرتصصم قصصد تعتصصذروا * ل َتْسصص
.66 ،65آية:  التوبة سإورةا

ًا رأيت لذا فصصي بدلوي أدلي - أن تعالى بالله - مستعين
ينفصصع أن اللصصه عسصصى السإصصلما، نواقض من الناقض هذا بيان
والمزالصصق للخوارما وتنتبه تستيقظ أن المة هذه وعسى به،

الحق دينها امتنا تأخذ أن وعسى دينها، أمر عليها تفسد التي
المصصة وهصصزل!ً فصصإن واسإصصتهزاء بسصصخرية ل وصصصدق بجديصصة
والناس. الحياةا واقع في لها مكان ل الهازلة

وتغمصصز وتهمصصز وضصصحك سإصصخرية دينهصصا تأخصصذ أمصصة وإن
َق منها تودع قد أمة لهي وأهله الدين َوَحا ِهْم (( ُنوا ما ِب َا ِه كصص بصص

ُءوَن)) سإورةا َتهز  8 آية هود َيْس

مقدمخخة     إلخخى     البحخخث     هَخخذا     قسخخمت     وقخخد     هَخخذا
هَي:      سإتة     وفصول

السإتهزاء. الول: خطورةا الفصل
السإتهزاء. الثاني: بواعث الفصل
عقبصصات مصصن عقبصصة الثصصالث: السإصصتهزاء الفصصصل

تعالى. الله إلى الدعوةا
السإتهزاء. مظاهر من الرابع: صور الفصل
المستهزئين. وجزاء الخامس: عقوبة الفصل
مصصصن المسصصصلم السصصصادس: موقصصصف الفصصصصل

والمستهزئين. الساخرين

ًاِ: وختاِم

وعظيصصم وجهصصه لجلل ينبغصصي كمصصا وأحمده ربي أشكر
أخصصواني أشصصكر ثصصم وسإصصدد، وأعصصان مايسصصر علصصى سإصصلطانه،

أو بمشصصورةا سإاعدوني الذين وطلبه العلم أهل من الفضلء
كتاب. أو فكرةا أو رأي

ًا ورزقنصصا المثوبصصة، لهصصم اللصصه أجصصزل السإصصتقامة جميعصص
ودنيانا. ديننا في والجدية

 العالمين رب لله الحمد أن دعوانا وآخر
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كتبه
بن سإعيد بن محمد
القحطاِني سإاِلم

أما بجامعة العقيدةا قسم
القرى

حرسإها المكرمة مكة
الباري

الول الفصل
السإتهِزاء خطورة

الكفصصار به تخلق الله، أعداء أخلق من ُخلق السإتهزاء
احصصصترقت الصصصذين المنصصصافقون بصصصه وتخلصصصق والمشصصصركون،

وأهله. الله دين على أحشاؤهم

َق هذا تعالى الله كشف ولذلك ُل صصصلى محمد لنبيه الُخ
كتصصاب فصصي كصصثيرةا آيصصات وأصصصحابه. ووردت وسإلم عليه الله
الرديصصء الخلصصق هصصذا مصن والرسإصصل النبيصصاء موقف تبين الله

الهصصازلين هصصؤلء بكفصصر اليصصات هصصذه صصصرحت بصصل وأصصصحابه،
المستهزئين.

أنه وسإلم عليه الله صلى الله رسإول سإيرةا من وثابت
ًا الناس وأقبل بالناس، الناس أرحم ذلصصك ومصصع للنصصاس، عذر

ًا يقبصصل لصم كله سإصصاخر لحجصة يلتفصت ولصصم لمسصتهزئ، عصصذر
مسصصيره فصصي سإصصخر مصصن وبأصصصحابه بصصه سإخر فحين ضاحك،
الهصصازلون - وجصصاء ذلصصك تفصصصيل سإصصيأتي - كما تبوك لمعركة

عليصصه اللصصه صصصلى يقبصصل ونلعب: لم نخوض كنا يقولون: إنما
ًا، لهم وسإلم الصصذي الربصصاني الحكصصم عليهصصم يتلو أخذ بل عذر

ورسإصصوله وآيصصاته أبصصالله سإصصماوات: ((قصصل سإبع فوق من نزل
إيمصصانكم)) بعصصد كفرتصصم قصصد تعتصصذروا * ل تسصصتهزءون كنتصصم
.66 ،65آية:  التوبة سإورةا

 ننظصصرأرتكبوه:     ماِ     وفداحة     خطورة     ندرك     ولكي
مصصع الغصصزو فصصي خرجصصوا قد أنهم فنجد حالهم، ملبسات إلى

والزواجا الهصصل وتركصصوا وسإصصلم عليصصه اللصصه صلى الله رسإول
وشدةا الصيف، فصل في خروجهم وكان والوطان، والولد
الليصصم، والعطصصش الشديد للجوع معلومة!ً وتعرضوا حرارته

حيصصن الحصصوال هصصذه مصصن حصصال لهصصم يشفع لم  كله1هذ ومع
مصصن معصصه ومن وسإلم عليه الله صلى الله برسإول أسإتهزأوا
الجلء. الصحابة
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رحمهم إجماعهم انعقد فقد المحمدية المة علماء أما
للسإصصتهزاء أن على والحاضر الماضي في الله وبصصدينه بصصالله ا

يتضصصح ولكصصي بالكليصصة، الملصصة من يخرجا بواح، كفر وبرسإوله
ًا: تأمصصل المصصر هذا لك فصصي هصصم الصصذين المنصصافقين حصصال جليصص

ًا النصصاس أشصصد مصصن أنهصصم تجصصد النار من السإفل الدرك هصصزء
مخصصرجا أمصصر وذلك والمؤمنين، ورسإوله وآياته بالله وسإخرية

لهصصم قيصصل عنهصصم: ((وإذا تعصصالى قصصال بالكليصصة الدين عن لهم
إنهصصم أل السفهاء آمن كما أنؤمن قالوا الناس آمن كما آمنوا

قصصالوا آمنصصوا الصصذين لقوا * وإذا يعلمون ل ولكن السفهاء هم
ا قصالوا شصياطينهم إلصى خلصوا وإذا آمنصا ن إنمصا معكصم إن نح

طغيصصانهم فصصي ويمصصدهم بهصصم يسصصتهزىء * اللصصه مستهزءون
ربحصصت فمصصا بالهصصدى الضللة أشتروا الذين * أولئك يعمهون
.16 - 13آية:  البقرةا مهتدين)) سإورةا كانوا وما تجارتهم

العلمصصاء أبصصرزه فقصصد السإصصتهزاء خطصصورةا أجصصل ومصصن
ول السإصصلمي، الفقصصه كتب من الردةا كتاب في الله رحمهم

ًا أعظم الردةا أن شك معلوما هو كما الصلي الكفر من كفر
العلم. أهل عند

اللصه سإصب الله: من رحمه المقدسإي قدامة أبن يقول
ًا سإواء كفر تعالى ًا، أو مازح اد ن وكصذلك ج بصالله أسإصتهزأ م
.)1( كتبه أو برسإله أو بآياته أو تعالى

هي للكفر الموجبة الله: والفعال رحمه النووي وقال
.)2( صريح بالدين واسإتهزاء عمد عن تصدر التي

- العربصصي ابصصن القاضي عن الله رحمه القرطبي ونقل
- قصصوله: ل تبصصوك غصصزوةا في المستهزئين موقف يشرح وهو
ًا ذلك من قالوه ما يكون أن يخلو كيفمصصا وهصصو هصصزلً، أو جصصاد
المصصة، بيصصن فيصصه خلف ل كفصصر بصصالكفر الهزل فإن كفر، كان
والجهل الباطل أخو والهزل والحق، العلم أخو التحقيق فإن

)3(.

الصصتركي الدكتور ) تحقيق299 ،12/298( المرتد : كتاب  المغني)1(
هجر. دار هص1410  سإنة1 ط والحلو،

السإصصلمي المكتصصب نشصصر ،10/64 الردةا / كتاب الطالبين  روضة)2(
هص.1396 سإنة

هص.1380 سإنة : أطفيش تحقيق ،8/397 القرآن لحكاما  الجامع)3(
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اللصصه: إن رحمصصه تيميصصة ابصصن السإصصلما شصصيخ وقصصال
بعصصد صصصاحبه بصصه يكفصصر كفصصر، ورسإوله وآياته بالله السإتهزاء

.)4( إيمانه

رحمصصه الوهاب عبد بن محمد الشيخ المجدد الماما أما
ًا عقصصد فقد الله عنصصونه التوحيصصد كتصصاب القيصصم كتصصابه فصصي بابصص

أو القصصرآن أو اللصصه ذكصصر فيصصه بشصصيء هصصزل مصصن بقوله: بصصاب
.)5( كفر فقد أي الرسإول

المصصة علمصصاء أبصصرز الوهاب عبد بن محمد الماما ولعل
ًا السإصصتهزاء جعصصل في ًا ناقضصص السإصصلما نصصواقض مصصن صصصريح

مصصن بشصصيء السإتهزاء هو السادس الناقض أن ذكر العشرةا
.)6(عقابه أو ثوابه أو وسإلم عليه الله صلى الرسإول دين

سإصصماحة بالصصدين، المسصصتهزئ بكفصصر قصصال وممصصن هصصذا
وسإصصماحة اللصصه، رحمصصه الشصصيخ آل إبراهيصصم بن محمد الشيخ
محمصصد الشصصيخ وفضيلة الله، رحمه باز بن العزيز عبد الشيخ

.)7( الله رحمه عثيمين بن

الملة. من خارجا كافر أنه على فتاويهم اتفقت فقد

الحقة، السإلمية التربية كتاب هو الله كتاب كان ولما
خلصصق عصصن ونهصصاهم المصصؤمنين وتعالى سإبحانه الله حذر فقد

علصصى المسصصلم المجتمصصع يقصصوما لكصصي والسإصصتهزاء، السخرية
ًا والجديصصة، والحصصتراما والحصصق الصصصدق عيصصوب عصصن بعيصصد
ل آمنصصوا الصصذين أيهصصا سإصصبحانه: ((يصصا يقول وأخلقها، الجاهلية

ًا يكونوا أن عسى قوما من قوما يسخر نسصصاء ول منهصصم، خير
ًا يكن أن عسى نساء من ول أنفسصصكم، تلمزوا ول منهن خير

لصصم ومن اليمان، بعد الفسوق السإم بئس باللقاب، تنابزوا
.11آية:  الحجرات الظالمون)) سإورةا هم فأولئك يتب

تعصصالى (ينهصصى تفسصصيرها في الله رحمه كثير ابن يقول
كمصصا بهصصم، والسإتهزاء احتقارهم وهو بالناس، السخرية عن
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عن الصحيح في ذلك ثبت

سإصصنة الولصصى الطبعصصة قاسإصصم، ابن جمع ،7/273 الفتاوي  مجموع)4(
ًا وأنظر هص1381 .15/48 جص أيض

: الرناؤوط  تحقيق520 ص المجيد فتح شرحه مع التوحيد  كتاب)5(
البيان. دار هص1402 سإنة

.283 ص الفريد : الجامع  انظر)6(
وفتاوى ،12/195 ،1/174 ابراهيم بن محمد الشيخ فتاوى  انظر)7(

بصصن الشصصيخ فتصصاوى مصصن الثميصصن والمجمصصوع ،3/165 باز، ابن الشيخ
.1/62 عثيمين
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السإتهزاء 
بالدين وأهله

((وغمصصط الناس. ويروى وغمط الحق بطر قال: ((الكبر أنه
وهصصذا واسإتصصصغارهم، احتقصصارهم ذلصصك مصصن المراد الناس))،

.)8(حراما) 

هصصذه تفسير في الله رحمه قطب سإيد السإتاذ ويقول
ْدي السإصصلما ُيقيُمصصُه الصصذي الفاضصصل المجتمصصع اليصصة: (إن بهصص

ل الصصتي كرامته فيه فرد ولكل رفيع، أدب له مجتمع القرآن،
وع، كرامصة مصن وهي تمس، لمصز هصو فصرد أي ولمصز المجم

واحصصدةا، كرامتهصصا وحصصدةا، كلهصصا الجماعصصة لن ذاتهصصا، للنفصصس
الحصصبيب: النداء بذلك للمؤمنين يهتف الية هذه في والقرآن
أي قصصوما مصن قصصوما يسصصخر أن آمنوا)) وينهاهم الذين ((ياأيها
يسصصخر أن أو اللصصه، عنصصد منهم خير فلعلهم رجال، من رجال
الله. ميزان في منهن خير فلعلهن نساء من نساء

والرجصصل الفقيصصر، الرجصصل من الغني الرجل يسخر وقد
مصصن المصصاهر الصصذكي يسخر وقد الضعيف، الرجل من القوي

وذو العقيصصم، مصصن الولد ذو يسصصخر وقصصد الخامصصل، السصصاذجا
القبيحصصة، مصصن الجميلصصة تسصصخر وقصصد اليصصتيم، مصصن العصصصبية
مصصن والغنيصصة المشوهة، من والمعتدلة العجوز، من والشابة
هصصي ليسصصت الرض قيصصم مصصن وأمثالهصصا هصصذه ولكن الفقيرةا،

الموازين. هذه بغير ويخفض يرفع الله فميزان المقياس،

يكرههصصا الصصتي باللقصصاب واللمز: التنابز السخرية ومن
ًا، سإخرية فيها ويحسون أصحابها، المصصؤمن حصصق ومصصن وعيبصص

.)9(به)  ويزري يكرهه بلقب يناديه أل المؤمن على

القول:     وخلصاة

كصصان سإصصواء لليمان، ناقض وأهله بالدين السإتهزاء إن
ًا السإتهزاء هذا ًا. أما خفي ظاهر

بصصالقلب اللصصه: (السإصصتهزاء رحمصصه تيميصصة ابصصن يقصصول
الضصصد منافصصاةا القلصصب فصي الصذي اليمصان ينصافي والنتقصاص

باللسصصان الظصصاهر اليمصصان ينافي باللسان والسإتهزاء ضده،
.)10(كذلك) 

الحديث أما وآخرين، البنا تحقيق ،7/356 العظيم القرآن  تفسير)8(
 وهصصو4092  ح4/352 اللباس كتاب السنن في داود أبو أخرجه فقد
،1/385 المسصصند في وأحمد ،91 ح اليمان كتاب مسلم صحيح في

.1999 ح البر، أبواب في والترمذي
 بتصرف.6/3344 القرآن ظلل  في)9(
محمصصد تحقيصصق ،370 ص الرسإول شاتم على المسلول  الصارما)10(

الحميد. عبد الدين محي

)7(والجهاد التوحيد منبر



السإتهزاء 
بالدين وأهله

الثاِني الفصل
السإتهِزاء بواعث

الصصذهن إلصصى وأهله: يتبادر بالدين السإتهزاء يذكر حين
هصصصذه ولمصصصاذا السإصصصتهزاء؟ هصصصذا بتعجصصصب: لمصصصاذا سإصصصؤال

السخرية؟!ً

اللصصه لصصداعي اسإصصتجاب مصصن ألسصصنا الحصصق؟ على ألسنا
وبديننا؟!ً بنا الناس يسخر فلماذا به؟!ً وآمن

للسإخختهِزاء أقخخول: إن ذلخخك علخخى وللجإاِبخخة
الهِخخاِزلين نفخخوس علخخى انطخخوت وعوامخخل بخخواعث

والسإخخباِب البخخواعث هَخخذه أهَم من لعل الساِخريِّن،
يِّلي: ماِ

الخخخديِّن     لهِخخخذا     المل     مخخخن     والحقخخخد     ) الكخخخره1
العظيم: 

ًا السإصصلما هصصذا جعصصل وتعصصالى سإصصبحانه الله فإن طريقصص
ًا ًا وحيصصد صصصراطي هصصذا ((وأن والخصصرةا الصصدنيا لصصصلح فريصصد

ًا سإصصبيله عصصن بكصصم فتفرق السبل تتبعوا ول فاتبعوه مستقيم
.153آيصصة:  النعصصاما تتقصصون)) سإصصورةا لعلكصصم به وصاكم ذلك
نمصصط على فريدةا، نشأةا جديد، من الحياةا ينشئ الدين فهذا
الناس. عهده عما فريد

- فصصي اللصصه - بصصإذن لينشئ الجاهلية، موازين يقلب إنه
فكرهصصا فصصي متميصصزةا شصصئ، كصصل في متميزةا أمة الحياةا هذه

لصصن المصصر هذا فإن ثم ومن وموازينها، وسإلوكها، وشعورها،
وترحاب!ً - بسهولة الحديث أو القديم - في الجاهلية تقابله

حقصصد وبكل قوةا، من أوتيت ما بكل وتقاومه سإتعانده بل كل
وكراهية.

)8(والجهاد التوحيد منبر



السإتهزاء 
بالدين وأهله

والخيصصر، الحق من فيه بما عالمة (وهي ذلك تفعل إنها
ّوما الذي هو وبأنه وتكرهصصه الحيصصاةا، شصصؤون مصصن أعصصوجا ما يق
تبقصصى أن وتصصود تقويمه، تريد ل العوجا هذا على حريصة لنها

هصصي لنهصصا تسصصتقيم. تكرهصصه ول اعوجاجهصصا علصصى المصصور
.)11(السإلما)  الجاهلية.. وهو

العمصصى فاسإصصتحبوا فهصصديناهم ثمصصود تعالى: ((وأما قال
ًا أرسإصصلنا ((لقد .17آية:  فصلت، الهدى)) سإورةا على نوحصص
إنصصي غيصصره إله من مالكم الله اعبدوا ياقوما فقال قومه إلى

إنصصا قصصومه مصصن المل * قصصال عظيصصم يوما عذاب عليكم أخاف
-ص 59آيصة:  العصصراف، مبين)) سإصورةا ظلل في لنراك  60.

ًا أخاهم عاد ((وإلى مصصن مصصالكم اللصصه اعبصصدوا ياقوما قال هود
إنصصا قصصومه مصصن كفروا الذين المل * قال تتقون أفل غيره إله

-صص 65آيصصة:  العصصراف، سإصصفاهة)) سإصصورةا فصصي لنصصراك  66.
ًا مصصن بهصصا سإبقكم ما الفاحشة أتأتون لقومه قال إذا ((ولوط

دون مصصن شصصهوةا الرجصصال لتصصأتون إنكصصم العصصالمين مصصن أحصصد
أن إل قومه جواب كان * وما مسرفون قوما أنتم بل النساء

يتطهصصرون)) سإصصورةا أنصاس إنهم قريتكم من أخرجوهم قالوا
.82 - 80آية:  العراف،

اللصصه ديصصن علصصى الجاهليصصة تصصصبه الصصذي الكصصره هصصذا إن
كيانهصصا علصصى مصصن: ((خشصصيتها نصصابع بصصه الملصصتزمين وعلصصى

فهصصي الجديصصد، النصصور مصصن وانحرافاتهصصا وشصصهواتها ومصالحها
الحصصق، عصصن انحرفصصت مصا مقصصدار نفسصصها دخيلصصة فصصي تحصصس

مصصا مقصصدار وتحصصس للشصصهوات، واسإتسلمت الهوى وحكمت
مصصصالح مصصن الرض تحكصصم حيصصن الصصصحيحة العقيدةا تحرمها
ًا اختلسصصتها وشصصهوات ومنصصافع النصصور... غيبصصة فصصي اختلسإصص
مستضصعفون، هصم والصصذين اسإتكبروا الذين ذلك في يستوي

1(عليها) يحرص وشهوات ومنافع مصالح الجاهلية في فلكل

2(.

ًا الله أرسإل وحين إلصى وسإصلم عليصه اللصه صلى محمد
ّبدوا البشر عبودية من الناس حرر الدين بهذا الناس ُع للصصه و

وليصصس وحصصده، للصصه الصصولء أصصصبح ثصصم ومصصن الحصصد، الواحصصد
قصصد المصصر هصصذا الجاهليصصة، ولء كصصان كمصصا القبيلة أو للعشيرةا

وليصصس لشخاصهم الولء يكون أن يريدون الذين المل أزعج
وحده. لله

 دار322 ص قطصصب محمصصد للسإصصتاذ العشصصرين القصصرن  جاهليصصة)11(
الشروق.

الكريصصم لعبصصد الدعوةا : أصول وأنظر ،325 ص السابق  المصدر)12(
.368 ص زيدان
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السإتهزاء 
بالدين وأهله

هصصذا تكصصره المصصة مصصن متعددةا طبقات المل بعد ويأتي
هصصذا لمعارضصصة والسإصصتهزاء السخرية سإلح وتستخدما الدين

وإذاعيصصون وقصاصصصون كتصصاب هصصؤلء ومصصن وأهلصصه، الصصدين
فضصصيلة، كصصل مصصن متحصصررات فصصاجرات ونسصصاء وفنصصانون
ذلصصك وغيرهصصم. يفعلصصون وغيرهم ومخدرات خمور وأصحاب

ديصن قصاما إذا الصتي المحرمصة التجصارةا على قائم عملهم لن
وحلصصه فصصي يعيشصصون الصصذي القصصذر المستنقع ذلك جفف الله

اللصصه لعصصداء الشصصديد الحصصرص . إن)13( دنسه في ويتكاثرون
يجصصادل ل أمصصر الناصصصعة السإلما صورةا وتشويه طمس على
َو ل لصصذا مكابر، إل فيه والهصصزء السصصخرية اسإصصتخدمت إذا َغصصْر

ًا ًا سإلح المعتصصم الضصصباب ونشصصر الصصصورةا هصصذه لتشويه فتاك
ِتصصّم اللصصه ولكصصن المشصصرق، وجههصصا علصصى ِه ُم ِر كصصره ولصصو نصصو

الكافرون.

أهَل     على     النقمة     ؛  السإتهِزاء     ؛  بواعث     ) ومن2
والصلحا:      الخير

ة:  العصراف، يتطهصرون)) سإصورةا أناس ((إنهم .82آي
صصصفو ويعكصصر يزعجهم والفساد الشر أهل أن المعلوما فمن

بصصه يتحلصصى الصصذي والعفاف الطهر ذلك عليه هم وما باطلهم
سإصمعة تشصويه إلصى المفسصدون أولئصصك يسعى لهذا الخيار،

أنصصاس ((إنهصصم ويغمزونهصصم منهصصم ويسصصخرون الخيصصر، أهصصل
ن بد ل المفسدين هؤلء منطق يتطهرون)) فعلى تحويصل م

يبقى أن أما ودنس، وسإقوط رذيلة مجتمع إلى كله المجتمع
الشصرار يطيقصه ل أمصصر فهصصذا وعفصصة طهر أصحاب المة في

الحميصصد)). العزيصصز بصصالله يؤمنصصوا أن إل منهصصم نقمصصوا ((ومصصا
.8آية:  البروجا، سإورةا

الفراغ     ؛  والسخريِّة     السإتهِزاء     بواعث     ) ومن3
الخريِّن:      على     الضحك     وحب

أجله من الذي السإمى الهدف يفقد حين النسان فإن
حيصصن لصصه، شصصريك ل وحصصده الله عبادةا وهو الحياةا، لهذه جاء

لصصذا حيصصاته، فصصي قاتصصل - بفصصراغ شصصك - ول يحصصس ذلك يفقد
الفصصراغ، عليصصه تمل الصصتي الشصصيطان لدروب يتجه ما سإرعان

والمصصؤمنين، ورسإصصوله، وآياته، بالله بالسإتهزاء ذلك كان ولو
النصصاس علصصى بالضصصحك إل تتلصصذذ ل المريضة النفوس وبعض

لعبصصد الصصدعوةا  وأصصصول337 – 330 السصصابق : المصصصدر  انظصصر)13(
.371 ص زيدان الكريم
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والفصتراء وأفعصالهم، بخلقتهصم والسصخرية بهصم، والسإتهزاء
هصصذا مصصن وسإلم عليه الله صلى المصطفى حذر وقد عليهم،
ليتكلصصم الرجصصل  وإن"الصصصحيح:  الحصصديث فصصي فقال الخلق،
بلغصصت مصصا تبلصصغ أن يظصصن مصصا تعصصالى اللصصه سإخط من بالكلمة
.)14("  القيامة يوما إلى سإخطه بها عليه الله فيكتب

هصصذا وسإصصلم عليصصه اللصصه صصصلى اللصصه رسإصصول حصصذر وقصصد
وسإصصلم: " عليصصه اللصه صصصلى بقوله الهازل المضحك الضاحك

1("  له ويل له القوما. ويل ليضحك فيكذب يحدث للذي ويل

بهصصا ليضصصحك بالكلمصصة ليتكلصصم الرجل المسند: " إن . وفي)5
.)16("  الثريا من أبعد من بها يهوي جلساءه

المصصصدوق الصادق من العظيمة النصوص هذه أرأيت
الهصصازلين مصصن كصصثير واقصصع تصصصور إنهصصا وسإلم عليه الله صلى

الغمز وأسإاليب الكاذيب يختلقون المضحكين، المستهزئين
ويضصصحك أحصصدهم ليضصصحك والمؤمنصصات بصصالمؤمنين واللمصصز

فحسصصبنا عليه، سإاخط والله فيه بملء ضاحك وكم الخرين،
الوكيل. ونعم الله

والنظخخر     الكخخبر     ؛  السإخختهِزاء     بخخواعث     ) ومخخن4
باِلمهِاِنخخخة     وللغيخخخر     والكإبخخخاِر،     بخخخاِلعجب     للنفخخخس
:  والحتقاِر

منهصصا العزيصصز كتابه في أمثلة ذلك على الله ضرب وقد
أحصصدهما قصصال حيصصث الرجلين قصة في الكهف سإورةا في ما

ً منك أكثر للخر: ((أنا ًا)) سإورةا وأعز مال آيصصة: الكهصصف، نفر
34 .

السصصفاريني: العلمصصة يقصصول المذموما الخلق هذا وفي
عنهصصا، الرضصصا بعيصصن نفسصصه فضصصل يصصرى بغيصصره ((المستهزئ

لمصصا غيصصره يحتقصصر لصصم لو إذ الحتقار، بعين غيره نقص ويرى
ن يقصول: ((كصل . ثصم)17(منه)) سإخر إخصوانه علصى افتخصر م

ًا واحتقر من بأحد اسإتهزأ أو سإخر أو وإخوانه أقرانه من أحد
. )18(المبين))  والوزر بالثم باء فقد المؤمنين،

: سإلسصصلة  وانظصصر3969 ح مصصاجه وابصصن ،3/469 أحمصصد  مسصصند)14(
.1615 الجامع  وصحيح888 رقم الصحيحة الحاديث

،2705  ح2/206 السإصصتئذان فصصي والترمصصذي ،5/5 أحمد  مسند)15(
.5/265 الدب في داود وأبو

.2/402  المسند)16(
.1/131 اللباب  غذاء)17(
1/134 نفسه  المصدر)18(
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الغير بالسإصتهزاء الممصزوجا الكصبر وخلصق أخلق مصن ب
موسإصصى اللصصه نصصبي عصصن قصصال إنه عنه تعالى الله قال فرعون

يكصصاد ول مهيصصن هصصو الذي هذا من خير أنا السلما: ((أما عليه
.52 آيه الزخرف، يبين)) سإورةا

- فرعصصون قصصاله الصصذي كثير: ((وهصصذا ابن العلمة يقول
الكفصصر علصصى هصصذا حملصصه وإنمصصا واختلق، - كصصذب اللصصه لعنصصه

كصصافرةا بعيصصن السصصلما عليصصه موسإصصى إلصصى ينظر وهو والعناد،
والعظمصصة الجللصصة مصن السلما عليه موسإى كان وقد شقية،
اللباب. وقوله: (مهيصصن) ذوي أبصار يبهر صورةا في والبهاء
ًا خلقة الحقير المهين هو بل كذب، ًا، وخلق هصصو وموسإى ودين

.)19(الراشد))  البار الصادق الرئيس الشريف

يكصصون أن بصصد ل الغافلصصة السصصاذجة الجمصصاهير ((وعنصصد
تحتصصه مصصن تجصصري النهصصار وهصصذه مصر ملك له الذي فرعون

ًا ومقصصاما الحصصق كلمصصة ومعصصه السصصلما عليصصه موسإصصى من خير
 .)20(الليم))  العذاب من النجاةا ودعوةا النبوةا

حسصصاب علصصى والسصصمعة والريصصاء الظهصصور حصصب إن
والسإصصصتهزاء السصصصخرية ذوي أخلق مصصصن خلصصصق الخريصصصن
الضصصارةا السامة كالنباتات فهم المريضة، النفوس وأصحاب

الطيبصصة والثمصصرات الباسإصصقة الشصصجار علصصى تتسصصلق الصصتي
صورتها. وتشوه لتفسدها

والعجصصاب الكصصبر أصصصحاب نجصصد أن غرابصصة ل ولهصصذا
لمصصا المؤمنات ولمز وغمز السخرية بخلق يتخلقون بالنفس
الشريرةا. النفوس تلك عليه انطوت

العمخخى     التقليخخد     السإخختهِزاء؛     بواعث     ) ومن5
الله:     ديِّن     لعداء

مصصا فيهصصم: ((كصصذلك الله فقال الماضي، في هذا حدث
* مجنصصون أو سإاحر قالوا إل رسإول من قبلهم من الذين أتى

52آيصصة:  الذاريات، طاغون)) سإورةا قوما هم بل به أتواصوا
 -53.

.7/218 العظيم القرآن  تفسير)19(
.5/3193  الظلل)20(
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ومصصا القرون، مدار على السإتقبال بهذا تواصوا (كأنما
الحصصق وتجصصاوز الطغيصصان طبيعصصة هصصي إنمصصا بشصصيء تواصصصوا
.)21(واللحقين)  الغابرين بين تجمع والقصد

وفتنوا عقولهم مسخت ممن الحاضر في هذا ويحدث
هصصذه وبريصصق بزيصصف انبهصصارهم أن ذلصصك الغربيصصة، بالحضصصارةا

جعلهصصم بصصدينهم، ثقصصافتهم وقلصصة فكرهصصم، وضحالة الحضارةا
وشصصرائعه وأحكصصامه الله بدين والسإتهزاء بالسخرية ينعقون
سإصصمعت أو رأيصصت فصصإذا وسإصصلم عليصصه اللصصه صصصلى نبيه وسإنن
ًا َا أو يهودي فيه الزاني رجم ويقول: إن الله بشرع يهزأ صليبي

ًا له وجدت وقسوةا وحشية َعًة تابع المسصصلمين أبنصصاء من وإّم
مزيصصد أردت وإن الصصصلي، العصصدو ذلصصك مقالصصة بسخرية يردد

الغربيصصة المخترعات من المقلدةا هؤلء موقف فتأمل إيضاح
السصصنن ذكصصرت وإذا بها، وينبهرون يمجدونها تجدهم وغيرها،
والمور وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ومعجزات النبوية

سإصصمعت إدراكهصصا، عصصن البشصصري العقل يعجز التي الشرعية
قصصوما هصصم بصصل بصصه ((أتواصوا والسإتهزاء واللمز، الغمز منهم

قصصالوا: ((إنصا إنهم المقلدةا هؤلء عن ربنا قال طاغون)) وقد
مقتصصدون)) سإصصورةا آثصصارهم علصصى وإنصصا أمصصة على آباءنا وجدنا

.23آية:  الزخرف،

الخخدرهَم     حخخب     السإخختهِزاء؛     بخخواعث     ) ومخخن6
أدى     ولخخو     كإخخاِنت     صاورة     بأي     الماِل     وتحصيل     والديِّناِر

باِلله!:     الكفر     إلى     ذلك

العصصصر (الممثليصصن) فصصي طائفصصة في المر هذا ونلحظ
ًا للنصصاس يقدمون الذين الحاضر هزليصصة، ومسصصرحيات أفلمصص

هصصذا وراء مصصن ليرتزقصصوا ذلصصك وكصصل الضصصحكات ويستجلبون
عصصن الصصصحافة في تقرأ وأنت تعجب ل ولهذا الدنس، العمل

والهصصازلين المهرجيصصن لهصصؤلء تصصصرف التي الضخمة الرقاما
وإضصصحاك السصصخرية أصصصبحت المهنة. فقد بهذه المشهورين

ًا الخرين يعقلصصون!ً والدهصصى ل من عند ونجومية وبطولة فن
السصصفه بهصصذا يعجبصصون يعلقصصون الصصذين بعصصض أن ذلصصك مصصن

فصصي البواعث أهم ومنتدياتهم!ً هذه مجالسهم في ويرددونه
اللصصه شصصاء - إن تخفصصى ل أخرى أمور هناك يكون وقد نظري

الجاد. القارئ فطنة على

6/3386  الظلل)21(
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الثاِلث الفصل
عقباِت من عقبة السإتهِزاء
تعاِلى الله إلى الدعوة

السإصصصتهزاء عنصصصت مصصصن الصصصدعاةا مصصصن كصصصثير يشصصصكو
والرسإصصل النبيصصاء سإيرةا يتأملون حين ولكنهم والمستهزئين،

قصصد - يجصصدونهم الله خلق أشرف وهم  والسلما الصلةا عليه
ممصصا لهصصم عصصزاء ذلك في فيكون منهم، وسإخر بهم اسإتهزئ
جعلنصصا تعصصالى: ((وكصصذلك قصصال الساخرين، هؤلء من يلقونه

ًا نبي لكل ًا بربصصك وكفى المجرمين من عدو ًا)) هاديصص ونصصصير
مصصن أرسإلنا سإبحانه: ((وكم . ويقول31 آية الفرقان، سإورةا
بصصه كصصانوا إل نصصبي مصصن يصصأتيهم * ومصصا الوليصصن فصصي نصصبي

-صص 6 آية الزخرف، يستهزءون)). سإورةا سإصصبحانه:  ويقول7 
بصصه كصصانوا إل رسإصصول مصصن يصصأتيهم مصصا العبصصاد علصصى ((ياحسرةا

.30 آية يس، يستهزءون)). سإورةا

دعصصا الصصذي  والسصصلما الصصصلةا عليصصه  نصصوح الله نبي هذا
ًا خمسصصصين إل سإصصصنة ألصصصف قصصصومه بالسصصصخرية يقابصصصل عامصصص

رأوه حيصصن منصصه ويسخرون به يضحكون فقومه والسإتهزاء،
مصصر وكلمصصا الفلصصك تعالى: ((ويصصصنع الله قال السفينة؛َ يصنع
فإنصصا منصصا تسصصخروا إن قصصال منصصه سإصصخروا قومه من مل عليه

يصصأتيه مصصن تعلمصصون * فسصصوف تسصصخرون كمصصا منكصصم نسخر
آيصصة: هصصود، مقيصصم)). سإصصورةا عذاب عليه ويحل يخزيه عذاب

38 - 39.

مثلكصصم بشر إل هذا قالوا: ((ما إنهم عنهم تعالى وقال
سإصصمعنا ما ملئكة لنزل الله شاء ولو عليكم يتفضل أن يريد
بصصه فتربصصصوا جنصصة به رجل إل هو * إن الولين آبائنا في بهذا
.25 - 24 آية المؤمنون،  سإورةا)22(حين))  حتى

عصصاد إلصصى اللصصه أرسإصصله السصصلما عليصصه هصصود اللصصه ونصصبي
ماكصصان ونصصذر وحصصده الله لنعبد وقالوا: ((أجئتنا منه فسخروا

الصصصادقين)) سإصصورةا مصصن كنصصت إن تعصصدنا بما فأتنا آباؤنا يعبد
نحصصن ومصصا ببينصصة جئتنصصا مصصا يصصاهود . ((قالوا70آية:  العراف،

إل نقول * إن بمؤمنين لك نحن وما قولك عن آلهتنا بتاركي
.54 - 53 آية هود، بسوء)) سإورةا آلهتنا بعض اعتراك

كصصثير لبصصن النبيصصاء قصص في السلما عليه قصته : تفصيل  انظر)22(
عبدالواحد مصطفى نشر ،1/74
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ثمصصود إلصصى اللصصه أرسإصصله السصصلما عليه صالح الله ونبي
مصصن اسإصصتكبروا الصصذين المل الجصصواب: ((قصصال بهصصذا فأجصصابوه

ًا أن أتعلمصصون منهم آمن لمن اسإتضعفوا للذين قومه صصصالح
الصصذين * قال مؤمنون به أرسإل بما إنا قالوا ربه من مرسإل

وعتصصوا الناقة * فعقروا كافرون به آمنتم بالذي إنا اسإتكبروا
مصصن كنصصت إن تعصصدنا بمصصا ائتنصصا ياصصصالح وقصصالوا ربهم أمر عن

.77 - 75آية:  العراف، المرسإلين)) سإورةا

قومه إلى الله أرسإله السلما عليه لوط الله نبي وهذا
دون مصصن شصصهوةا الرجال وإتيان اللواط، فاحشة عن فنهاهم
قصصالوا أن إل قصصومه جصصواب كصصان ((ومصصا بصصص فأجصصابوه النسصصاء

يتطهصصرون)) سإصصورةا أنصصاس إنهصصم قريتكصصم مصصن أخرجصصوهم
قصصوله . جصصاء56آيصصة:  النمل، سإورةا . وفي82آية:  العراف،

لصصوط آل أخرجوا قالوا أن إل قومه جواب كان تعالى: ((فما
يتطهرون)). أناس إنهم قريتكم من

بالسصصخرية قصصومه يقصصابله السصصلما عليصصه شصصعيب وهصصذا
عنهصصم: ((قصصالوا اللصصه قصصال ويحتسصصب فيصصصبر والسإصصتهزاء

نفعصصل أن أو آباؤنصا يعبصد ما تترك أن تأمرك أصلتك ياشعيب
هصود، الرشيد)) سإصورةا الحليم لنت إنك نشاء ما أموالنا في
والتنقصصص السإصصتهزاء سإصصبيل علصصى هصصذا يقولصصون .87 آيصصة

.)23( والتهكم

بسصصخرية قوبصصل فقصصد السلما عليه موسإى الله نبي أما
تعصصالى: ((وإذ قصصال إسإصصرائيل بني من مهين واسإتهزاء لذعة

قصصالوا بقصصرةا تصصذبحوا أن يصصأمركم اللصصه إن لقومه موسإى قال
ًا أتتخذنا الجاهلين)) سإورةا من أكون أن بالله أعوذ قال هزو
.67 آية البقرةا،

قصصوله: ((أعصصوذ معنصصى فصصي اللصصه رحمه عطية ابن قال
معنييصصن: أحصصدهما الجصصاهلين)) يحتمصصل مصصن أكصصون أن بصصالله

ًا.  تعالى الله عن يخبر أن في الجهل من السإتعاذةا مستهزئ

قصصولهم: ((أتتخصصذنا فصصي جهلصصوا كمصصا الجهل من والخر
ًا)) لمن .)24(تعالى الله عن يخبرهم هزو

مصصن لقصصى فقصصد وسإصصلم عليه الله صلى محمد نبينا أما
اللصصه صصصلى واجه القلوب، له تتفطر ما والسخرية السإتهزاء

الفصصترةا فصصي المشصصركين العصصرب قبائصصل سإخرية وسإلم عليه

.1/279 كثير لبن النبياء : قصص  أنظر)23(
 1/341 الوجيز  المحرر)24(
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فصصي واليهصصود المنصصافقين واسإصصتهزاء سإصصخرية وواجصصه المكية،
إن كفصصروا الصصذين رءاك تعصصالى: ((وإذا قصصال ،المدنيصصة الفترةا

ًا إل يتخذونك الرحمن بذكر وهم آلهتكم يذكر الذي أهذا هزو
.36آية:  النبياء، كافرون)) سإورةا هم

الله: (فاسإصصتهزأوا رحمه تيمية ابن السإلما شيخ يقول
الشصصرك، عصصن نهصصاهم لمصصا وسإصصلم عليصصه الله صلى بالرسإول

بالسصصفاهة ويصصصفونهم النبيصصاء يسصصبون المشصصركون ومازال
أنفسهم في لما التوحيد، إلى دعوهم إذا والجنون، والضلل

رأى إذا منهصصم شصصبه فيصصه مصصن تجد وهكذا الشرك عظيم من
2(الشرك)  من عنده لما بذلك، اسإتهزأ التوحيد إلى يدعو من

5(.

إل يتخصصذونك إن رأوك عنهصصم: ((وإذا سإصصبحانه ويقصصول
ًا ً الله بعث الذي أهذا هزو آلهتنصصا عن ليضلنا كاد * إن رسإول
مصصن العذاب يرون حين يعلمون وسإوف عليها صبرنا أن لول

.42 ،41آية:  الفرقان، سإبيلً)) سإورةا أضل

ًا أن اسإحاق: ثم ابن قال للشصصقاء أمرهصصم اشتد قريش
وسإصصلم عليصصه الله صلى الله رسإول عداوةا في أصابهم الذي
عليصصه اللصصه صلى الله برسإول فأغروا منهم، معه أسإلم ومن

والسصصحر بالشصصعر ورمصصوه وآذوه، فكصصذبوه سإصصفائهم وسإصصلم
ًا وسإصصلم عليصصه اللصصه صصصلى بهم والجنون.. مر والكهانة طائفصص

صصصلى وجهصصه فصصي ذلصصك فعرف القول ببعض فغمزوه بالبيت
بمثلهصصا الثالثصصة ثصصم فغمزوه، ثانية بهم مر ثم وسإلم عليه الله

والصصذي أمصصا قريصصش، معشصصر يصصا قصصال: أتسصصمعون ثصصم فوقف
مصصا حتى كلمته القوما فأخذت بالذبح، جئتكم لقد بيده نفسي
.)26( واقع طائر رأسإه على كأنما إل رجل منهم

عليصصه اللصصه صصصلى بله وغمزهم همزهم الله وصف وقد
ليزلقصصوك كفصصروا الصصذين يكصصاد -: ((وإن سإبحانه بقوله وسإلم

لمجنصصون)) سإصصورةا إنه ويقولون الذكر سإمعوا لما بأبصارهم
.51 آية القلم،

السإصصتهزاء يلقصصون وسإصصنته، شصصرعه إلى الدعاةا وهكذا
عقبصصة فإن ولهذا الدين. يوما إلى باقية سإنة وتلك والسخرية
وآخصصر عضصصده فصصي تفت وآخر الدعاةا بعض تصدما السإتهزاء

ًا الحصصق فصي صصلبة إل تزيصصده ل وآخ وتجنبه تقهقره وإصصرار
وهصصذا الباطصصل ومقاومصصة الصصصلح منهصصج في السإتمرار على

الجليند. محمد الدكتور  جمع3/332 التفسير  دقائق)25(
تصرف. من بقليل ،309 – 1/308 هشاما لبن  السيرةا)26(
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إلصصى الصصدعوةا زاد وهصصو المصصة، تحتاجه الذي هو الخير النمط
والرسإصصل النبياء أقوال إلى ينظر صاحبه لن الحق الله دين

ًا بك مرت - كما لصصتركتهم وارث أنصصه ويسصصتيقن - فيعلصصم آنفصص
والمصصر والتوحيصصد الخيصصر دعصصوةا إل للنصصاس يخلفصصوا لصصم وهصصم

الرض، مصصن الفساد واجتثاث المنكر عن والنهي بالمعروف
الذى مصصن فصصإنه خاطره كدر ولو السإتهزاء بهذا يعبأ ل ولهذا
ل بيعصصه ربصصح فقصصد ولهصصذا الصصدعوةا، سإصصبيل في منه بد ل الذي
يستقيل. ول يقيل

الرابع الفصل
السإتهِزاء مظاِهَر من صاور
مصصن يصصصدر مصصا حسصصب السإصصتهزاء مظصصاهر تتنصصوع

وهصصذا بصصالكلما، السصصخرية تكصصون فقصصد الساخر أو المستهزئ
ًا السإصصتهزاء أنواع من أكثر النوع ًا. وقصصد قصصديم تكصصون وحصصديث

ًا بالشصصارةا السصصخرية وقصصد اللسصصان إخصصراجا أو بصصالعين، غمصصز
اليد. بحركة تكون

ًا قسخخمت     فقخخد     السإخختهِزاء     صاخخور     لكخخثرة     ونظر
:  التاِلية     المباِحث     إلى     الفصل     هَذا

سإصبحانه بصالله السإصتهزاء الول: صصور المبحصث
وتعالى.

برسإصصول السإصصتهزاء مصصن الثصصاني: صصصور المبحث
وأصحابه. وسإلم عليه الله صلى الله

بشصصعائر السإصصتهزاء مصصن الثصصالث: صصصور المبحث
الناما. سإيد وسإنن السإلما

بالمؤمنين. السإتهزاء من الرابع: صور المبحث

...ذلك بيان وإليك
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الول المبحث
باِلله السإتهِزاء من صاور

 وتعاِلى سإبحاِنه
واحصصد، وتعصصالى سإبحانه الله الدين: أن بدهيات من إن

بل آخصصر إبتصصداء بل أول يولصصد، ولصصم يلصصد لصصم صصصمد، فرد، أحد،
ل الصصذي المتعصصال، الكصصبير، الجبصصار العزيصصز، القوي هو انتهاء،
الكمصصال صصصفات لصصه السماء، في ول الرض في شئ يعجزه

البصصصير)) سإصصورةا السصصميع وهو شئ كمثله والجلل: ((ليس
. 11 آية الشورى،

قصصدره، حصصق اللصه يقصصدروا لم بالله كفروا الذين أن غير
وتعصالى سإصبحانه بصالله السإصصتهزاء كفرهصصم أقبصصح مصن فكصان

.ذلك من بالله نعوذ به والسخرية

ماِيِّلي:      باِلله     السإتهِزاء     صاور     ومن

مادةا، والكون إله، (ل الملحدون الماديون ) مايقوله1
ّد ول عشواء خبط تخبط والطبيعة 2(الخلق)  على لقدرتها ح

ولصصو مصصادي، ماركسصصي شصصيوعي كل الصورةا هذه ويمثل .)7
الفصحى!ً بالعربية نطق

مصصن شصصرذمة اللحصصادي المصصادي الفكصصر علصصى ) تربى2
سإصصموه القصصول مصصن بغثصصاء وجصصاءوا العربيصصة، باللغة الناطقين

ًا ًا شعر هصصذه ثصصوابت كصصل علصصى التمصصرد خللصصه من أرادوا حر
يكصصد لصصم جصصرأةا وتجصصرأوا بصصه واسإصصتهزأوا بالله فسخروا المة

ًا تجد كلمهم تقرأ وحين إليها، يسبق ًا كفر منصصه تقشعر بواح
هؤلء: كلما من أمثلة وإليك الجلود،

- روادهصصم مصصن هصصو الصصذي المقالصصح العزيصصز عبصصد يقصصول
اللصصه -: ((صصصار الحصصداثيين بنبي يصفه لدينا الببغاوات وبعض
ًا، ًا رماد ًا صمت ً كصصف في رعب سإصصبحات ينبصصت الجلديصصن. حقل

هوليوود، من القادما والرب الثروةا الغنية الرب بين وعمائم
ًا الله كان ًا، قصصديم ًا وكصصان حبصص تغسصصل أغنيصصة الليصصل فصصي نهصصار

.)28(الرض))  تجاعيد الخضراء بالمطار

فصصإنه قطب محمد للسإتاذ معاصرةا مذاهب : كتاب هذا في  انظر)27(
بابه. في فريد

ً  هص1405 شعبان عدد العربية  المجلة)28( في الحداثة كتاب عن نقل
.86 ص القرني عوض للشيخ السإلما ميزان
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السإتهزاء 
بالدين وأهله

الشصصيوعي قصصاله مصصا تعصصالى بصصالله السإصصتهزاء ) ومصصن3
يصصبيعه مصصدينتي فصصي ((اللصصه البيصصاتي: الوهصصاب عبصصد الحصصداثي

يكون أن الغزاةا أراده طريد، مشرد مدينتي في الله اليهود،
ًا لهم ًا أجير ًا، شاعر العبصصاد المصصذهب قيثصصارةا فصصي يخدع قواد
مصصن الحقول زنابق يصون أن أراد لنه بالجنون، أصيب لكنه

.)29(يكون..))  أن أراد جرادهم

ًا سإصصمعت هصصل كهصصذه بصصالله وسإصصخرية واسإصصتهزاء كفصصر
ًا المجرمون يقول عما الله السخرية؟!ً تعالى ًا علو ثصصم كبير

الوهاب!ً عبد الزنديق؟ هذا أسإم ما

فاسإصصمعه قبصصاني نصصزار الفكريصصة المزبلصصة شاعر ) أما4
الفصصول غلء وهصصل اللصصه: أصصصهار بعنصصوان قصصصيدةا فصصي يقصصول

.)30(الله؟!ً  شؤون من شأن والجرجير والطرشي والحمص
ًا تكن ((ياإلهي... إن ًا رب .)31(عاشقينا))  فدعنا حقيقي

يقول: درويش محمود اسإمه آخر حداثي ) وشيوعي5
.)32( الشحارير وأسإراب عنا نائمة الله فعين نامي

السياب شاكر بدر السحر علمهم الذي كبيرهم ) أما6
ًا القائل: فنحن فهو وهصصذا واللصصه ومحمصصد أمصصوات. أنصصا جميعصص

3( واللصصه محمد اسإم يكتب عليها معفرةا، مئذنة أنقاض قبرنا

مصصن ول قتلنصصاه، مصصا قرانصصا فصصي بصصاق الله يقول: ((وإن . ثم)3
ًا جوعنا الكفصصر هذا عن وتقدس الله . تعالى)34(أكلناه))  يوم

والنقائص!ً

ثصصم الملحصصدةا هصصؤلء بصصه ينعق مما فيض من غيض هذا
عليصصك ل ولكصصن شصصأنهم ويرفصصع ويحمصصدون يمجدون ذلك بعد
منهصصم)) فصصإنه منكصصم يتولهم يقول: ((ومن سإبحانه ربك فإن

.51 آية المائدةا، سإورةا

526ً ص تموت ل كلمات  ديوانه)29( للقرنصصي الحداثصصة كتاب عن  نقل
.93 ص

 ما.1989  سإنة13 العدد الناقد  مجلة)30(
بيروت.  ما1983  طبعة2/65 الكاملة الشعرية  العمال)31(
- بيروت. العودةا دار  الناشر24 ص  ديوانه)32(
بيروت. – العودةا  دار395 ص  ديوانه)33(
.399 ص  ديوانه)34(
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السإتهزاء 
بالدين وأهله

الثاِني المبحث
الله برسإول السإتهِزاء من صاور

وأصاحاِبه وسإلم عليه الله صالى
ّظم قد وتعالى سإبحانه الله إن صلى محمد نبينا قدر ع

سإصصبحانه فقال إليه المر ورد بطاعته، وأمر وسإلم عليه الله
عنصصه نهصصاكم ومصصا فخصصذوه الرسإصصول آتصصاكم وتعصصالى: ((ومصصا
الصصذين أيها تعالى: ((يا . وقال7 آيه الحشر، فانتهوا)) سإورةا

فصصإن منكصصم المر وأولي الرسإول وأطيعوا الله أطيعوا آمنوا
تؤمنون كنتم إن والرسإول الله إلى فردوه شئ في تنازعتم

النسصصاء، تأويلً)) سإصصورةا وأحسن خير ذلك الخر واليوما بالله
يحكمصصوك حتى يؤمنون ل وربك تعالى: ((فل . ويقول59 آية

ًا أنفسهم في يجدوا ل ثم بينهم شجر فيما قضصصيت مما حرج
ًا)) سإورةا ويسلموا .65 آية النساء، تسليم

- ل عليصصه وسإصصلمه اللصصه - صصصلوات الكريصصم النصصبي هذا
بصصالله كفر فقد ذلك فعل فمن به، السإتهزاء ول غمزه يجوز

ن طصرف وإليصك الملصة، من وخرجا بهصذا السإصتهزاء صصور م
وسإلم. عليه الله صلى الكريم النبي

مصن فيهصصا بالمسصصلمين حصصل الصصتي تبصوك غصصزوةا ) في1
الكصثير: اسإصصتهزأ الشصئ والعطصصش والجصوع والتعصصب النصب

فنصصزل اسإصصتهزأ، مصصن وسإصصلم عليصصه اللصصه صصصلى اللصصه برسإصصول
هصصصؤلء كفصصصر يعلصصصن سإصصصماوات سإصصصبع فصصصوق مصصصن الصصصوحي

كنصصا إنمصصا ليقصصولن سإصصألتهم تعالى: ((ولئن المستهزئين: قال
ل تسصصتهزئون كنتصصم ورسإصصوله وآياته أبالله قل ونلعب نخوض
منكصصم طائفصصة عصصن نعصصف إن إيمصصانكم بعد كفرتم قد تعتذروا
اليتصصان التوبصصة، مجرميصصن)) سإصصورةا كانوا بأنهم طائفة نعذب

65، 66.

القرظصصي كعصصب بصصن محمصصد عصصن نزولها سإبب في ورد
هصصؤلء قرآءنا أرى المنافقين: ما من رجل قالوا: قال وغيره

ًا، أرغبنا إل فرفصصع اللقصصاء، عصصن وأجبننصصا ألسصصنة، وأكذبنا بطون
ارتحصصل وقصصد وسإصصلم، عليصصه اللصصه صصصلى الله رسإول إلى ذلك

ونلعصصب نخصصوض كنصصا إنمصصا اللصصه؛َ فقال: يارسإول ناقته وركب
قصصوله تستهزءون)) إلصصى كنتم ورسإوله وآياته فقال: ((أبالله

إليصصه يلتفت وما الحجارةا لتنسفان رجليه ((مجرمين)). وإن
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السإتهزاء 
بالدين وأهله

رسإول بنسعة متعلق وهو وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
.)35( وسإلم عليه الله صلى الله

وسإصصلم عليصصه اللصصه صلى الله رسإول قتادةا: بينما وقال
قصصالوا: إذ المنصصافقين مصصن نصصاس يصصديه وبيصصن تبصصوك غزوةا في

هيهصصات وحصصصونها؟ الشاما قصور يفتح أن الرجل هذا أيرجو
اللصصه نصصبي فقصصال ذلصصك، على نبيه الله ذلك!ً فأطلع له هيهات
الركصصب)) فأتصصاهم علصصّى وسإصصلم: ((احبسصصوا عليصصه الله صلى

كنصصا إنمصصا اللصصه يارسإصصول فقصصالوا وكصصذا))، كصصذا فقال: ((قلتصصم
.)36( الية هذه تعالى الله فأنزل ونلعب، نخوض

المنصصافقين مصصن جماعصصة كصصان إسإصصحاق: (وقصصد ابن قال
بصصن عمصصرو بنصصي زيصصد بصصن أمية بني أخو ثابت بن وديعة منهم
مخشصصن لصصه يقصصال سإلمة لبني حليف أشجع من ورجل عوف

ّير بن وسإصلم عليصه اللصه صصلى اللصه رسإول إلى يشيرون حم
أن لبعصصض: أتحسصصبون بعضهم فقال تبوك، إلى منطلق وهو
ًا؟ بعضصصهم العرب كقتال الصفر بني جلد لكأنصصا واللصصه بعضصص
ًا بكم ًا الحبصصال، فصصي مقرنيصصن غد ًا إرجافصص للمصصؤمنين، وترهيبصص

ّير: والله بن مخشن فقال أن علصصى أقاضصصى أنصصي لوددت حم
فينصصا ينصصزل أن ننفلصصت وإنصصا جلصصدةا مائصصة منا رجل كل يضرب
عليصصه اللصصه صصصلى اللصصه رسإصصول وقصصال هصصذه، لمقالتكم قرآن
فصصإنهم القصصوما ياسإر: ((أدرك بن - لعمار بلغني - فيما وسإلم

قلتصصم فقل: بلصصى، أنكروا فإن قالوا، عما فسلهم احترقوا قد
رسإول فأتوا لهم، ذلك فقال عّمار إليهم وكذا)) فانطلق كذا
ن وديعصة فقصال إليصه، يعتصذرون وسإلم عليه الله صلى الله ب

علصصى واقصصف وسإصصلم عليصصه اللصصه صصصلى اللصصه - ورسإصصول ثابت
إنما الله؛َ -: يارسإول بحقبها آخذ - وهو يقول فجعل راحلته،

سإصصألتهم -: ((ولئن وجل - عز الله فأنزل ونلعب، نخوض كنا
ونلعب)). نخوض كنا إنما ليقولن

اسإصصمي بي قعد الله؛َ حمير: يارسإول بن مخشن فقال
بصصن مخشصصن اليصصة هذه في عنه عفى الذي فكان أبي واسإم
ًا ُيقتصصل أن اللصصه وسإأل الرحمن، عبد فتسمى حمير ل شصصهيد
.)37(أثر)  له يوجد فلم اليمامة يوما فقتل بمكانه، يعلم

 وأسإصصباب4/111 كصصثير ابصصن وتفسصصير ،10/173 الطبري  تفسير)35(
.250 ص للواحدي النزول

 وأسإصصباب4/112 كصصثير ابصصن وتفسصصير ،10/172 الطبري  تفسير)36(
.250 ص للواحدي النزول

.4/112 كثير ابن  وتفسير4/168 هشاما لبن النبوية  السيرةا)37(
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السإتهزاء 
بالدين وأهله

ًا السإصصتهزاء: ماحصصدث صصصور ) ومصصن2 - فصصي - أيضصص
عليه الله صلى الرسإول ناقة ضلت حيث تبوك إلى الطريق

ّلصيت بن زيد فقال وسإلم ًا - وكان ال يزعصصم -: أليصصس منافق
نصصاقته؟ أيصصن يدري ل وهو السماء خبر عن ويخبركم نبي، أنه

ً وسإصصلم: إن عليصصه اللصصه صصصلى اللصصه رسإول فقال يقصصول رجل
دلني وقد الله، ماعلمني إل أعلم ل والله وإني مقالته، وذكر
ْعب في الوادي في هي عليها، الله حبستها وقد وكذا، كذا ِش

3( بها فأتوه فذهبوا بها تأتوني حتى فانطلقوا بزمامها شجرةا

8(.

اللصصه صصصلى اللصصه برسإصصول المستهزءون تبجح ) ولقد3
ملحصصدةا، كفريصصة بألفصصاظ الحاضصصر عصصصرنا فصصي وسإصصلم عليصصه

كصصان - إن الحداثصصة شصصعراء ذلصصك ومصصن البدان، منها تقشعر
الباحيصة للفكار فريسة وقعوا - فقد بشعراء تسميتهم يصح

وشصصرقية غربيصصة أدبيصصة مصصذاهب من اسإتوردت التي الكفرية
كافرةا.

أخطصصر وهصصم بأسإصصمائنا، ويتسمون جلدتنا بني من إنهم
محمصصد اسإصصمه شصصويعر هصصذا الصصصليين، أعدائه من ديننا على
،غارقصصة البيصصد يقصصول: أرضصصنا مصصا وبئصصس يقصصول الحربصصي جبر

فصصدانت الهاشصصمي، بعسصصجده وكساها ،أرجاءها الليل طوف
 )39(معبدا.  لعاداته

اللصصه عبصصد بصصن محمصصد غير الرض هذه عرفت هل ترى
هصصذه بصصه اللصصه أخصصرجا الصصذي الهاشصصمي وسإلم عليه الله صلى
فيطلصصق الوغد هذا يتجرأ ثم السإلما، إلى الجاهلية من المة
والظلما؟!ً الليل اسإم ديننا على

عليصصه اللصصه صلى الله برسإول السإتهزاء صور ) ومن4
المعصصروف الكاريكصصاتير رسإصصاما جاهين صلح رسإمه ما وسإلم
ً فيهصصا رسإم الهراما جريدةا في هزلية صورةا صور حيث رجل
ًا يركصصب وسإلم عليه الله صلى الله رسإول إلى به يرمز بدوي

ًا ًا ليكون مقلوب وضع في حمار أرضصصية وفصي للرجعية، رمز
أفنصصدي محمصصد الرسإصصم وعنوان دجاجات وتسع ديك الصورةا

والسإصصتهزاء الهجصصوما أقبصصح مصصن . وهصصذا)40( التسصصعة جصصوز
وسإلم. عليه الله صلى الله رسإول على والسخرية

: محققصصه  قصصال3/533 المعصصاد  وزاد4/166 هشصصاما لبن  السيرةا)38(
ثقات. سإنده ورجال

بتاريصصخ الوسإصصط الشصصرق وجريصصدةا ،887 عصصدد اليمامصصة  مجلصصة)39(
ً هص15/8/1407 .69 ص للقرني الحداثة عن نقل

.358 ص قطب محمد للسإتاذ المعاصر  واقعنا)40(
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السإتهزاء 
بالدين وأهله

عليصصه اللصصه صصصلى الرسإصصول بسصصنة السصصخرية ) ومصصن5
حصصديث: ((لصصن أورد حيصصث الغزالصصي محمصصد بصصه هزأ ما وسإلم
ْوا قومٌا يفلح ّل الحصصديث، هصصذا مصصن امصصرأةا)). يسصصخر أمرهصصم و

قصصد مصصائير وجولدا غاندي وأنديرا وفكتوريا بلقيس أن ويذكر
مخصصرجا الحصصديث أن  مصصع)41( ذكصصر ما آخر إلى بأممهم أفلحن

البخاري. صحيح في

وسإصصلم عليه الله صلى الله برسإول السخرية ) ومن6
ًا أن ذلصصك ومصصن دينصصه، حملصصوا الصصذين بالرجصصال السخرية ِغصصّر

ًا ًا كتصصب حداثي عصصن محبصصط بصصن محبصصط يقصصول: حصصدثنا سإصصاخر
!ً)42( جاهل

عبصصد صصصالح عصصن إمصصاما الشصصيخ يقول: حصصدثنا له وزميل
. وهصصذا)43( جصصده عصصن أبيصصه عصصن درويصصش بصصن سإيد عن الحي

السإصصناد، رجال هم الذين الله دين حملة على الجرأةا منتهى
فصي أمصة تسصتطع لصم التي المة لهذه العجيبة المفخرةا تلك

رجصصال وتمحيصصص الروايصصة علصصم شصصرف مثل تنال أن الرض،
عنصصد سإصصخرية مأدبصصة المنقبصصة هصصذه فكصصانت للقصصوال السإناد
واللحاد. العبث دهاقنة

- دقيصصق عنصصه الله - رضي مسعود بن الله عبد ) كان7
صصلى الله لرسإول يجتنى الياما أحد في خرجا وقد الساقين،

ًا وسإلم عليه الله ُه الريصصاح وكصصانت الراك، مصصن سإصصواك ُؤ تكفصص
صصصلى اللصصه رسإصصول فقصصال القصصوما فضحك سإاقيه دقة بسبب

ده فصي نفسصي وسإلم: ((والذي عليه الله فصي أثقصل لهمصا ي
.)44(أحد))  من الميزان

- رضصصي الغفصصاري ذر بصصأبي يهصصزأ سإاخر كاتب ) وهذا8
يمشي الغفاري، ذر أبي مثل إماما - فيقول: (عادل عنه الله

. وهكذا)45(وحده)  القيامة يوما ويبعث وحده، ويموت وحده،
السصصقوط وأصصصحاب الفنصصي العفصصن رمصصوز مصصن رمصصز ُيَشصصبه

ِة الخلقصصي البصصرار اللصصه رسإصصول بأصصصحاب النصصاس وسإصصِفل
الطهار؟!ً

.51– 50 ص من النبوية  السنة)41(
ً ،138 ص للقرني  الحداثة)42( .7601 عدد عكاظ عن نقل
71ً ص السابق  المصدر)43( .362 عدد الشرق مجلة عن  نقل
: إسإصصناده محققصصه وقصصال ،2/843 أحمصصد للماما الصحابة  فضائل)44(

.1/421 والمسند حسن،
.3507 عدد المصور  مجلة)45(

)24(والجهاد التوحيد منبر



السإتهزاء 
بالدين وأهله

الثاِلث المبحث
بشعاِئر السإتهِزاء من صاور

الناِما سإيد وسإنة السإلما
بالباطصصل كفصصروا الصصذين تعصصالى: ((ويجصصادل اللصصه قصصال

ًا)) سإصصورةا أنصصذروا وما آياتي واتخذوا الحق به ليدحضوا هصصزو
اللصصه بآيصصات السإصصتهزاء أن العلماء ذكر . وقد56 آية الكهف،
تعصصالى: ((بصصل . وقصصال)46( التكصصذيب أنصصواع أشصصد من وشرعه
ّكصصروا * وإذا ويسصصخرون عجبت ُكُرون ل ُذ آيصصة رأوا * وإذا يصصذ

.14 ،12 اليات الصافات، يستسخرون)) سإورةا

أن هصصي اليصصوما نشصصاهدها الصصتي المصصرةا الحقيقصصة إن
وشصصريعته اللصصه بصصدين اللذعصصة والسخرية الفاضح السإتهزاء

لهصذه أمثلصة وسإأضصصرب عينيصن ذي لكصصل واضصصحة نبيه وسإنة
اللصصه ديصصن حصصرب علصصى كلهصصا تلتقصصي والتي المشينة الصورةا
وهدمه.

أهَخخل     عقيخخدة     مسخخاِئل     ببعخخض     ) السإخختهِزاء1
:  والجماِعة     السنة

وتعصصالى - سإصصبحانه - لربنصصا الثابتصصة الصصصفات كبعصصض
ذلصصك وغيصصر واليصصدين، والرضصصى والغضب والنزول كالسإتواء

السصصنة أهصصل معتقد من بالضرورةا المعلوما حكم في هو مما
السصصنة أهصصل منهج على خرجا مبتدع كل تجد فإنك والجماعة

اللئصصق الصصوجه علصصى الصصصفات هصصذه يثبصصت بمن ويسخر يهزأ
والسصصخرية السإصصتهزاء هصصذا وزر يحملصصون والمؤولصصة بصصالله،
وإل رسإصصوله، وعلصصى اللصصه على يستدرك من مقاما في فإنهم
الحصصاديث مصصن وهصصو النصصزول حصصديث يصصرد أن معنصصى فمصصا

على الخلق صفات ويقيس بذلك يهزأ من تجد ثم المتواترةا،
ًا ذلك عن وتقدس ربنا تعالى الخالق صفات ًا!ً علو كبير

.5/168 كثير ابن  تفسير)46(

)25(والجهاد التوحيد منبر



السإتهزاء 
بالدين وأهله

السإخخلمية     الشخخريِّعة     بتحكيخخم     ) السإخختهِزاء2
وأن     والصاخخوليين،     الرجإعيين     شريِّعة     بأنهِاِ     ووصامهِاِ

ُيِّرجإخخم     السخخاِرق     يِّخخد     تقطخخع     كإيخخف     وحشية! إذ     فيهِاِ و
المحصن!     الزاني

عبصصد الشصصيخ المسصصدد الموفصصق الداعية يقول هذا وفي
بجنصصاب طعصصن أعظم من الله: هذا رحمه الدوسإري الرحمن

وآرائهم لخططهم وتفضيل أسإمائه، في وإلحاد العظيم الله
الواسإع لعلمه إنكار هذا قولهم ففي ومراده، الله حكم على

اللصصه يجعلوا فلم ورحمته، بحكمته وتنديد شئ، بكل المحيط
ًا ًا ول عصصصر، كصصل فصصي النصصاس أحصصوال يصلح بما عليم حكيمصص
فصي المنافقين ورثة تمادى بل أحوالهم، يصلح ما لهم يشرع

ل قاسإصصية شصصرعه فصصي اللصصه أحكصصاما أن فزعمصصوا الزمان هذا
ًا ليصس اللصه أن يقتضصي النسصانية!ً وهصذا تناسإب لن رحيمص

الحكمصصة علصصى ل والخمصصول القسصصوةا علصصى مبنيصصة شصصريعته
غايصصة النفصصاق دركصصات أبشصصع فصصي ارتكسصصوا فقصصد والرحمصصة،
)47(الرتكاس. 

يعقبه والذي الشريعة تحكيم من والجزع الهلع هذا إن
الصصذين العلمصصانيين من خاصة الشريعة بهذه سإخرية ويسبقه

مقولصصة ليصصذكرنا كلصصه ذلصصك إن خيصصر، أي المة لهذه ليريدون
بهصصذا وسإصصلم عليصصه الله صلى الله رسإول أتاهم حيث قريش
4(أرضصصنا))  من نتخطف معك الهدى نتبع فقالوا: ((إن الدين

.57 آية القصص، . سإورةا)8

الله شريعة تحكيم تهاجم التي اليوما العلمانية ومنطق
ًا لقومه قال حيث فرعون، منطق بذاته هو ديصصن مصصن محصصذر

فرعصصون: قصصال السصصلما عليصصه موسإى به أتى الذي الحق الله
الرض فصصي يظهصصر أن أو دينكصصصم يبصصدل أن أخصصصاف ((إنصصي

.26 آية غافر، الفساد)) سإورةا

عصصصر كصصل فصصي ولصصدينه للصصه المعصصادين منطصصق هو هذا
طصاغون)) قصوما هصصم بصل بصه تعصصالى: ((أتواصصوا قصال ومصر
.53 آية الذاريات، سإورةا

نشصصرهم اللصصه أعصصداء لصصدى الفصصزع هصصذا يؤكصصد ) ومما3
الشصصريعة بتحكيصم المطصالبين بالمتصدينين تهصصزأ الصصتي للصور

أخرجت اليوسإف) حيث (روز نشرته ما هذا ومن السإلمية،
ًا للناس ًا رسإم ًا فيصصه تصور كاريكاتيري ًا شصصاب لحيصصة لصصه متصصدين

الرقم. دار  هص1401 ،1  ط2/22 والمفاهيم الثار  صفوةا)47(
الشروق.  دار5/2704 الظلل في تفسيرها  انظر)48(

)26(والجهاد التوحيد منبر



السإتهزاء 
بالدين وأهله

ًا طويلة ً مسصصجد، منصصارةا في يؤذن جد يقصصول: أن مصصن فبصصدل
فصصي رسإصصمته ثصصم السصصلح!ً علصصى قال: حي ،الفلح على حي

(كاسإصصيت) شريط رأسإه في تدس خفية يد وهناك آخر وضع
!ً)49( مسدس فمه وفي

علصصى حصرب كلهصا اللذعصصة السصصخرية هصصذه ترى وهكذا
الكصصرةا تجتصصاح الصصتي المباركصصة السإصصلمية الصصصحوةا شصصباب
والمنة. الحمد ولله اليوما، الرضية

هصصذا فصصي باز بن العزيز عبد الشيخ سإماحة أفتى ولهذا
كفصصر منصه بشصصيء أو بالسإصصلما نصصه: (السإصصتهزاء بما الشأن
علصصى والمحصصافظين الصصدين بأهصصل يسصصتهزئ  ومصصن..أكصصبر.

ًا يعتبر عليه، ومحافظتهم دينهم أجل من الصلوات مسصصتهزئ
النكصار يجصصب بصل مصصاحبته ول مجالسصصته، تجوز فل بالدين،

فصصي يخصصوض مصصن وهكصصذا صصصحبته، ومن منه، والتحذير عليه،
ًا)  يعتبر والسإتهزاء بالسخرية الدين مسائل .)50(كافر

:  باِلصلة     ) السإتهِزاء4

ًا أتخصصذوها الصصصلةا إلصصى ناديتم تعالى: ((وإذا قال هصصزو
ًا .58 آية المائدةا، يعقلون)) سإورةا ل قوما بأنهم ذلك ولعب

سإصصفيه فهصصذا والمصلين، بالصلةا سإاخر من سإمعنا كم
فخصصذونا للجنصصة ذهبتصصم إذا المصصصلون يقصصول: أيهصصا مسصصتهزئ

معكم!ً

ً يسصصتقدما مسصصتهزئ نفعي وهذا ًا عصصامل ً كصصافر مفضصصل
بمسصصلم أتينصصا بقصصوله: لصصو يتبجح ثم المسلم العامل على إياه

بالصلةا!ً وعملنا وقتنا وقطع لشغلنا

:  المسلمة     المرأة     بحجاِب     ) السخريِّة5

حيصصث اليصصوما المنتشصصرةا السإتهزاء صور أكثر من وهذا
والمحجبصصات، الحجصصاب علصصى محمومة مسعورةا حرب تشن
للشصصهوات، الميصصل أصصصحاب الدنسصصة الحصصرب هصصذه يقصصود

النصصاس. تقصصول بصصأعراض النخاسإصصة سإصصوق فصصي والمتصصاجرون
مثقفصصات لفتيصصات - عجبصصت أمينصصة أخالها - وما السعيد أمينة

.)51( الحياةا قيد على وهّن الموتى أكفان يلبسن

.3322 عدد اليوسإف  روز)49(
.978 عدد الدعوةا  مجلة)50(
.404 ص والبراء  الولء)51(

)27(والجهاد التوحيد منبر



السإتهزاء 
بالدين وأهله

حجصصازي: المعطي عبد أحمد الحداثي العلماني ويقول
ًا أقصصل لكنهصصا مسصصاوئ للسصصفور إن مسصصاوئ - مصصن - قطعصص

الحجصصاب إلصصى للعصصودةا يدعونا بمن وشبيه والنقاب، الحجاب
هصصذه والبغصصال والحميصصر النياق ركوب إلى للعودةا يدعونا من
)52(النحطاط.  عصور عقلية هي

بصصدفاعه والمشصصهور الحربصصي، جصصبر محمد الحداثي أما
يقصول: وهصو إليصه فاسإصتمع لهصب أبصي زوجصة جميصل أما عصن

تشصصترى القنصصاع ظهصصور وحصصتى تبصصت، منذ سإواسإية (والنساء
 )53(لتباع).  تشترى وثانية وتباع، لتباع،

أحصصدهم أن هصصذا عصصن والسصصخرية الغمصصز فصصي يقصصل ول
والحصصصراجا)) ((المسصصصرحية المحجبصصصات الطالبصصصات سإصصصمى

بصصصأنه بالحجصصصاب خروجهصصصن سإصصصوداء)) ووصصصصف ((قصصصوارير
وهكصصذا ،)54( بضصصائع بصصأنهن مدهشصصة)) ويصصصفهن ((مسرحية

لنفصصث مهمصصة إعلميصصة وسإصصائل عصصبر العلمصصانيون يتحصصرك
عصصن لتخرجا المسلمة، المرأةا حجاب في وللطعن سإمومهم
البشصصر لصصذئاب سإصصهلة لقمصصة وتكصصون وشصصرفها، عفافهصصا

الباحية وتنتشر والعفة الفضيلة تتوارى ثم ومن المسعورةا،
ِةا في والسقوط والزنا المجتمع هذا يتحول حتى الرذيلة َحَمأ

الغربصصي المجتمصصع إلصصى وأخلقه وقيمه، دينه، على المحافظ
وتصصدمير الجنسصصي، والّسصصعار الباحية وطأةا تحت يرزح الذي

والعفة. الفضيلة ومحاربة السإرةا

محمصصد ذكصصره مصصا الشصصرع بأحكصصاما السصصخرية ) ومصصن6
قصصال: (إن حيصصث ،الكصصثيرةا وهزلياته سإخرياته ضمن الغزالي

ديصصة مصصن النصصصف علصصى المصصرأةا ديصصة يجعلصصون الحصصديث أهل
ٌةا وهصصذه الرجصصل، ْوأ ّيصصٌة فكريصصة سَإصص ِق ُل الفقهصصاء رفضصصها وُخ

 )55(المحققون). 

المسألة هذه أن المستهزئ هذا ذهن عن غاب ولقد 
المنصصذر ابن الحافظ حكاه كما المة بين الجماع مسائل من

 )56(العلم.  أهل من وغيره

:  باِللحية     ) السخريِّة7

 ما.15/4/1992 هص. 12/10/1412 بتاريخ الهراما  جريدةا)52(
887ً عدد  اليمامة)53( .70 ص السإلما ميزان في الحداثة عن  نقل
.1082 رقم عدد اليمامة  مجلة)54(
.19 ص النبوية  السنة)55(
.147 ص المنذر لبن : الجماع  انظر)56(
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بالدين وأهله

اسإصصتهزاء المسصصائل أكثر من المسألة هذه تكون وتكاد
ن ابتلصي الصتي المسصائل أكصثر ومصن الحاقصدين، الهصازلين م

ولطالمصصا السإلمية، الصحوةا شباب من جمع فيها بالسخرية
اللحيصصة فصصي كصصان تقول: لو التي الجائرةا الكلمة هذه سإمعنا

َفْرجا!ً في نبتت ما خير ال

* الكريم بربك غرك ما النسان أيها الله: ((يا سإبحان
ركبك)) شاء ما صورةا أي * في فعدلك فسواك خلقك الذي

.8 ،6 آية النفطار، سإورةا

أنهصصا تتجاهصصل وأنت الضاحك الساخر أيها باللحية أتهزأ
المميزةا؟!ً الصورةا بهذه الرجل لهذا وتصويرها الله خلق

اللصه رسإصول سإصنة وهصي المسصتهزئ أيها باللحية أتهزأ
كاملصصة؟ رجصصل ديصصة نتفها وفي الواجبة وسإلم عليه الله صلى

قصصال فقصصد المسصصلمة، الرجولة علمات من علمة اللحية إن
أحفصصوا المشصصركين، وسإصصلم: (خصصالفوا عليصصه اللصصه صصصلى نبينا

.)57(اللحى)  وأوفروا الشوارب

الشصصيخ آل إبراهيم بن محمد العلمة الشيخ سإئل ولما
يعتصصبر هصصل وسإصصاخة اللحيصصة يقصصول: إن الصصذي عن الله رحمه

ًا؟ عصصن ثصصابت أنه يعلم كان إن تأمل بقوله: فيه فأجاب مرتد
عليصصه اللصصه صلى الرسإول به جاء بما اسإتهزاء فهذا الرسإول

.)58( ذلك عليه يحكم أن فحري وسإلم

تعخخاِلى     اللخخه     بأحكخخاِما     السإخختهِزاء     صاور     ) ومن8
:  الزوجإاِت     تعدد     من     السخريِّة     مسألة

بالفرنصصج احتكاكها نتيجة المة لهذه تسربت آفة وهذه
الخليلت التعصصدد!ً أمصصا ويحرمصصون الدياثصصة يصصبيحون الصصذين

أن نجصصد ولهصصذا الزوجيصصن، مصصن لكصصل فبالعشصصرات والعشصصاق
المتفرنجيصصن من كثير عند أصحبت قد الزوجات تعدد مسألة
والمجون الباحية بلد إلى والسفر الزنا أما تغتفر، ل جريمة
عن وبعد وسإياحة ورقي تقدما فذاك والنحلل الفساد بقصد

يصصصور فيلم عرض أنه المسألة بهذه السخرية الكبت!ً ومن

 ح10/351 اللحصصى اعفصصاء بصصاب اللبصصاس كتصصاب البخصصاري  صصصحيح)57(
طال ما : أحفوا الشوارب أحفوا ،259 الطهارةا في ومسلم ،5893

الشفتين. على
.12/195 سإماحته  فتاوى)58(
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السإتهزاء 
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(أنهبصصل) وخصصرجا أنصصه النتيجصصة فكانت باثنتين تزوجا رجل حالة
ًا للبرية  *)(بيته!ً  إلى يعد ولم وجهه، على هائم

الخبيثصصة مقصصولته فصصي جصصاهين صصصلح غمصصز بصصك مر وقد
التسعة). جوز (محمد

ابصن السإصلما شصيخ ذكصره مصا السإتهزاء صور ) ومن9
أن أحصصدهم يصصرى حيث البدع أهل بعض عن الله رحمه تيمية

قصصبره غيصصر أو قصصبره عنصصد ويتبعصصه فيه يعتقد بالشيخ اسإتغاثته
السصصحر، عصصن المسصصجد فصصي اللصصه يصصدعو أن مصصن لصصه أنفصصع

منهصصم وكصصثير التوحيد، إلى طريقته عن يعدل بمن ويستهزئ
مصصن إل هصصذا فهصصل المشصصاهد ويعمصصرون المسصصاجد، يخربصصون

للشصصرك!ً وإذا وتعظيمهصصم ورسإوله، وآياته بالله اسإتخفافهم
والحضصصور الخشصصوع من له حصل البيات بعض أحدهم سإمع
يسصصتثقلونها بصصل اليصصات، سإصصماع عنصصد لصصه يحصصصل ل مصصا

أعظصصم بصصه لهصصم يحصصصل ممصصا يقرؤهصصا وبمن بها ويستهزءون
كنتصصم ورسإصصوله وآيصصاته أبصصالله تعالى: ((قصصل قوله من نصيب

.)59(تستهزءون)) 

رسإصصول بسصصنة السإصصتهزاء من كثيرةا أمثلة ) وهناك10
أو التيصصامن أو والكصصل اللباس في وسإلم عليه الله صلى الله

ّده، حصصصره يصصصعب ممصصا ذلصصك غيصصر أو السصصواك فصصالله وعصص
المستعان.

1402 سإصصنة يعد) انتصصاجا ولم (خرجا الكويتي المسلسل إلى  إشارةا*)(
محطصصات وجميصصع المحلصصي تلفزيوننصصا شاشصصة علصصى عصصرض والصصذي هص

مرةا. من أكثر الخليج
.50 – 15/48 الفتاوى  مجموع)59(
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الرابع المبحث
باِلمؤمنين السإتهِزاء

ًا أن لصصو بيصصن ومكصصانته لشصصرفه الذى مصصن يسصصلم أحصصد
بصصذلك!ً أحصصق وسإلم عليه الله صلى الله رسإول لكان الناس
التمييصصز أجصصل مصصن والمؤمنصصة للمصصؤمن يحصصصل البتلء ولكن

المصصؤمنين علصصى المسصصتهزئين نقمة أن ومعلوما والتمحيص،
أن إل منهصصم نقمصصوا تعصصالى: ((ومصصا إيمانهم. قصصال بسبب هي

.8آية:  البروجا الحميد)). سإورةا العزيز بالله يؤمنوا

فصصي بصصالمؤمنين المسصصتهزئين موقصصف اللصصه فضصصح وقد
الدنيا الحياةا كفروا للذين سإبحانه: ((زين فقال العزيز كتابه

القيامصصة يوما فوقهم أتقوا والذين آمنوا الذين من ويسخرون
آيصصة: البقصصرةا، حسصصاب)) سإصصورةا بغيصصر يشصصاء من يرزق والله
212.

كتصصابه فصصي اللصصه سإصصماهم المسصصتهزئين فعصصل ولشناعة
الذين من كانوا أجرموا الذين تعالى: ((إن فقال بالمجرمين

إلصصى أنقلبصصوا وإذا يتغصصامزون بهم مروا * وإذا يضحكون آمنوا
* لضالون هؤلء إن قالوا رأوهم * وإذا فكهين أنقلبوا أهلهم

،29آيصصة:  المطففيصصن، حافظين)) سإصصورةا عليهم أرسإلوا وما
33.

مجصصرما كصصل يمارسإصصه الصصذي والضحك واللمز الغمز إنه
مصصن كصصثير خاصصصة منصصه يشصصكو المصصر وهصصذا موحصصد، كصصل ضصصد

بالهدايصصصة عليهصصصم اللصصصه مصصصّن ممصصصن والشصصصابات الشصصصباب
ًا يشكون والسإتقامة، السإصتهزاء، وعصن السصخرية مصن دائم

اللصصه قصصول وليتصصأملوا للمتقيصصن العاقبصصة فصصإن الصصصبر فعليهصصم
فصصي المصصؤمنين مصصن المطصصوعين يلمصصزون تعصصالى: ((والصصذين

منهصصم فيسصصخرون جهدهم إلى يجدون ل * والذين الصدقات
.79آية:  التوبة، أليم)) سإورةا عذاب ولهم منهم الله سإخر

ًا الله: (وهذه رحمه كثير أبن قال صصصفات - مصصن - أيض
جميصصع فصصي ولمزهصم عيبهصصم مصن أحصصد يسصصلم أل المنصصافقين،

اء إن منهصم، يسلمون المتصدقون ول حتى الحوال، أحصد ج
يسصصير بشصصئ جصصاء ُمصصَراء!ً وإن هصصذا قصصالوا جزيصصل بمال منهم

.)60(هذا)  صدقة عن لغني الله قالوا: إن

.4/125 العظيم القرآن  تفسير)60(
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ًاِ وإليك بخخاِلمؤمنين السإخختهِزاء صاخخور مخخن بعض
الناِس: صافوف في وذاع اليوما شاِع مماِ

للسإخخختهِزاء1 المريِّخخخن     الحسخخخبة     برجإخخخاِل     ) ا
المنكر:     عن     والناِهَين     باِلمعروف

هصصذه خيريصصة أهميصصة اسإتشصصعروا الصصذين الرجصصال أولئك
لة خيصصر وتعصصالى: ((كنتصصم سإصصبحانه اللصصه قصصول فصصي المصصة أمصص

المنكصصر عصصن وتنهصصون بصصالمعروف تصصأمرون للنصصاس أخرجصصت
بهصصذا . فقصصاموا110آية:  عمران، آل بالله)) سإورةا وتؤمنون

هصصذه علصصى الله أفترض ما لداء وذلك العظيم، النبيل العمل
منهصصم يسخر هذا ومع المسلمين، وأمان أمن ولحفظ المة،

.والّزيوف التهم بهم ويلصقون السفهاء،

يقصصول: باسإصصم حيث الله الجار أحمد ماكتبه هذا ومن 
زوجتصصك أن تثبصصت أن منصصك ويطلبون سإيارتك يوقفون الدين

آخصصر أسإم عن المرأةا يستجوبون الدين زوجتك!ً وبإسإم هي
وماركصصة حمامهصصا ولصصون نومهصصا، غرفصصة شصصكل وعصصن أبنائهصصا

يلفصصظ زوجتصصك!ً ثصصم أنها لثبات تستخدمه (الكلينكس) الذي
مثصصل لحيتصصه بقصوله: واحصصد حقصصده أنفصاس اللصصه الجصصار أحمصد
ّدين رجال عن تتحدث وقال: لماذا أوقفني التيس .)61( ال

نفصصر الهيئصصات: أنهصصم رجال عن قال بل بهذا يكتف ولم
يتصصدخلون النصصاس علصصى أوصصصياء أنفسهم نّصبوا مسؤول غير

قصصال: تحركصصاتهم!ً ثصصم فصصي ويتصصابعونهم خصوصصصياتهم، فصصي
الشيوعية!ً أبتداع من الغوغائي السإلوب

ًا  رسإصصاما وبيصصن الكصصاتب هصصذا بيصصن العلقة لعمق ونظر
مقاله الله الجار أحمد وسإط فقد عياد!ً جرجس الكاريكاتير

.)62(مشنوقة!ً  أمرأةا حالة يحكي لجرجس برسإم

التجصصاه مصصع النصصصراني الصصصليبي الحقصصد يلتقصصي وهكذا
ًا كاريكاتير ورسإم مقال في الباحي العلماني هصصؤلء من ظن

كصصره ولصصو نوره متم والله بأفواههم الله نور سإيطفئون أنهم
الكافرون.

 ما.28/11/1991 الخميس بتاريخ السياسإة  جريدةا)61(
 ما.12/12/1991 بتاريخ السياسإة  جريدةا)62(
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ْيتب: مدح هذا من عجب َو ُك طصصوال والبعثيين البعثية ال
بصصورةا صصورهم حصصتى الشصصيعية إيصران مصصع حربهصصم سإنوات

واللحصصاد العلمانيصصة دعصصاةا عصصن وكتصصب المظفريصصن، الفاتحين
جريصصدته فمل الفن على عّرجا ثم شأنهم، من ورفع فمجدهم
الصصدور رأى ولمصصا السصصكارى وخمريصصات الليل علب بحكايات
ة في الحسبة رجال به يقوما الذي العظيم المنكصرات محارب

ًا قلبصه وأمتل بهصم شصرق والفواحش فأسإصتعان عليهصم حقصد
فعلصصه إخصصال ومصا كتصصب، مصصا وكتب جرجس الصليبي بأسإتاذه

الشاعر: قال كما إل هذا

ًا صخرةا كناطح رأسإه وأوهى يضرها  فلم ليوهنها يوم
الوعل

القائل:  وصدق

يطعمم لم المزكوما إذا   حوته وما الورود ضر وما
شذاها

الله:      سإبيل     في     باِلمجاِهَديِّن     ) السخريِّة2

ًا بنشصصرها المسصصلمين عكصصاظ جريصصدةا آذت فقصصد رسإصصم
ًا الفغصصان المجاهصدين علصى دفيصصن حقصد خلله من ظهر خبيث

صصصورةا فيصصه رسإصصمين: الول للنصصاس أخرجصصت حيصصث خاصصصة
جصصذع علصصى المصصاء فيصصه يصصصبان أفغانسصصتان مصصن لمجاهصصدين

الرسإصصم فصصي ثم الجهاد، بدايات إلى يشير وهذا نابتة، شجرةا
فحصصدث الثمصصرةا، قطصصاف وحصصان الشصصجرةا كصصبرت قصصد الثاني

شصصعر ينتف منهما وكل المجاهدين هذين بين مسلح أشتباك
!ً)63( الخصصر لقتصصل برشاشصصه يسصصتعد منهمصصا وكل الخر، لحية

المشصصين، الشصصكل بهذا المجاهدين حياةا عكاظ تصور وهكذا
ً بهصصا إذا الكلمصصة لجمصصع الهادفصصة الكلمصصة تنشصصر أن مصصن فبدل

فصصي بلصصة الطين زاد ومما المجاهدين، على السفهاء تضحك
للطفال))  بعنوان: ((حكاية الرسإم لهذا عنونت أنها هذا

فصصي الجهصصاد كراهيصصة غصصرس تريصصد بهصصذا هصصي ترى: هل
نفصصوس فصصي الجهصصاد أهصصل صصصورةا وتقبيصصح الناشصصئة؟ نفصصوس

.*)(وراءها!ً  ما الكمة ووراء ربما؛َ الصغار؟

المة:      بعلماِء     ) السخريِّة3

 هص26/10/1412  في9405 العدد عكاظ  جريدةا)63(
ُهْزء عن ذلك  يقال*)( ًا نفسه، عن أخبر من بكل ال يريصصده ل ما سإاقط

إظهاره.
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وقع بل الدين، أعداء على فعله يقتصر لم الجرما وهذا
محمصصد والصصدعاةا. فهصصذا الصصدعوةا علصصى يحسصصبون أنصصاس حتى

رسإصصول كلما على يعلق وهو الحنابلة، بعلماء يسخر الغزالي
واليصصوما بصصالله يصصؤمن كصصان ((مصصن وسإصصلم عليه الله صلى الله

 فيقصصول:)64(قريظصصة))  بنصصي فصصي إل العصر ُيَصلين فل الخر
ة هؤلء كان (قلت: لو لقصالوا حاضصرين المتشصددون الحنابل

النصصبي تعصصصى ورسإصصوله اللصه الصصلةا: ياعصدو اسإصتعجل لمن
فصصي نصصصلي نفصصاق!ً كيصصف هصصذا إن علينصصا، عزيمتصصه وترفصصض
ًا:)65( قريظة بني في الصلةا في أمرنا وقد الطريق، ؟!ً) حقصص

النصصاس اتهصصاما مصصن هصصذا ماشصصئت!ً إن فاصصصنع تسصصتح لصصم إذا
وكفصصى صصصدورهم، ومكنونصصات نياتهم على والتقول بالباطل،

ًا بهذا والسصصاخرين المهرجيصصن مصصن وكصصم ووقاحة وخّسة شر
ًا لصصم فصصإذا فتاويهم أو أصواتهم أو أشكالهم في بالعلماء هزو
هصصؤلء علصصى حديصصد مصصن بيصصد ويضصصرب المنكصصر هصصذا ينكصصر

.*)( منها تودع قد المة أن فأعلم الساخرين

مسصصلم صحيح في فهو الحديث أصل بالمعنى. أما يروي  الغزالي)64(
.1770 برقم

 ما.6/8/1991 بتاريخ المصرية الشعب  جريدةا)65(
سإصواء فكصاهيين يسصمون ومصن السصاقطين بعض يفعله مما  وذلك*)(

فصصي مقصصالت مصصن ينشصصر مصصا وبعصصض العربيصصة، البلد فصصي أو هنصصا كانوا
النترنت.  مواقع وبعض الصحف
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الخاِمس الفصل
المستهِزئين وجإزاء عقوبة

كصصالمجرمين مينلالمسصص تعصصالى: ((أفنجعصصل الله يقول
. ويقول36 - 35آية:  القلم، تحكمون)) سإورةا كيف مالكم

الذلين في أولئك ورسإوله الله يحادون الذين سإبحانه: ((إن
عزيصصز)) سإصصورةا قصصوي الله إن ورسإلي أنا لغلبن الله * كتب

.21 - 20آية:  المجادلة،

العظيمصصة - اليصصات البحصصث هذا خلل - من تأملت لقد
سإصصبحانه فيهصصا ذكصصر والصصتي تعصصالى الله كتاب في وردت التي

بهصصم، المحيصصط الليصصم اللصصه وعقصصاب المسصصتهزئين عقوبصصة
ًا فوجصصدت ًا أمصصر لهصصوله وتنخلصصع الكبصصاد، منصصه تتفطصصر عظيمصص
الفئدةا.

 الخرةا. في وعذاب الدنيا، في خزي

 العاجلة. في ودمار هلك

الجلة. في مقيم وعذاب

ذلصصك بيان تقدما كما منه سإخروا السلما عليه نوح قوما
أشصصد الخصصرةا ولعصصذاب الصصدنيا، فصصي بصصالغرق اللصصه فصصأهلكهم

الفلصصك فصصي معصصه والصصذين تعصصالى: ((فأنجينصصاه قصصال ،وأنكصصى
ًا كانوا إنهم بآياتنا كذبوا الذين وأغرقنا عميصصن)) سإصصورةا قومصص

.64آية:  العراف،

فأنجصصاه وكصصذبوه، منصصه سإخروا السلما عليه هود وقوما
لة معه والذين تعالى: ((فانجيناه قال وأهلكهم الله منصصا بحرم

مصصؤمنين)) سإصصورةا كصصانوا وما بآياتنا كذبوا الذين دابر وقطعنا
ًا نجينا أمرنا جاء تعالى: ((لما . وقال72آية:  العراف، هصصود

غليصصظ عصصذاب مصصن ونجينصصاهم منصصا برحمصصة معه آمنوا والذين
كصصل امصصر واتبعوا رسإله وعصوا ربهم بآيات جحدوا عاد وتلك
إن أل القيامصصة ويصصوما لعنة الدنيا هذه في * وأتبعوا عنيد جبار
ًا ًا أل ربهصم كفصروا عصاد هصصود، هصصود)) سإصورةا قصصوما لعصاد بعصد

.60 - 58اليات: 

منصصه فسصصخروا ثمصصود إلصصى أرسإصصل السلما عليه وصالح
الرجفة تعالى: ((فأخذتهم قال وأهلكهم الله فأنجاه وكذبوه

.78آية:  العراف، جاثمين)) سإورةا دارهم في فأصبحوا
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منصه فسصصخروا قصصومه إلصصى أرسإصصل السصصلما عليه ولوط
ولمصصن لصصه النجصصاةا يتطهصصرون)) فكصصانت أناس وقالوا: ((إنهم

قصصال والمكصصذبين، للسصصاخرين والصصدمار والهلك معصصه، آمصصن
* الغصصابرين مصصن كصصانت إمرأتصصه إل وأهلصصه تعالى: ((فأنجينصصاه

ًا عليهم وأمطرنا المجرميصصن)) عاقبصصة كان كيف فانظر مطر
-صص 83اليتان:  العراف، سإورةا سإبحانه: ((فلمصصا . وقال84 

مصصن حجصصارةا عليهصصا وأمطرنصصا سإصصافلها عاليها جعلنا أمرنا جاء
الظصصالمين مصصن هصصي ومصصا ربصصك عنصصد مسصصومة منضود سإجيل

.83 - 82اليتان:  هود، ببعيد)) سإورةا

لصصه: ((ياشصصعيب وقصصالوا منصصه سإصصخروا شصصعيب وقصصوما
فصصي نفعصصل أن أو آباؤنصصا يعبصصد مصصا نصصترك أن تصصأمرك أصصصلتك

آيصصة هصصود، الرشيد)) سإورةا الحليم لنت إنك نشاء ما أموالنا
الرجفة سإبحانه: ((فأخذتهم وأنجاه. قال الله . فأهلكهم87

ًا كذبوا * الذين جاثمين دارهم في فأصبحوا هصصم كصصانوا شعيب
سإبحانه: . وقال92 ،91آية:  العراف، الخاسإرين)) سإورةا

ًا نجينا أمرنا جاء ((ولما منصصا برحمصصة معصصه آمنوا والذين شعيب
جصصاثمين ديصصارهم في فأصبحوا الصيحة ظلموا الذين وأخذت
ًا أل فيها يغنوا لم * كأن ثمود)) سإورةا بعدت كما لمدين بعد
.95 ،94اليتان:  هود،

بصصه وأسإصصتهزأوا منصصه وسإصصخروا كصصذبوه موسإصصى وقصصوما
تعصصالى: ((فأوحينصصا قصصال عصصدوه وأهلك معه ومن الله فأنجاه

فصصرق كل فكان فأنفلق البحر بعصاك أضرب أن موسإى إلى
ومصصن موسإصصى * وأنجينصصا الخرين ثم وأزلفنا العظيم كالطود

اليصصات: الشصصعراء، الخرين)) سإورةا أغرقنا ثم أجمعين معه
63، 66 

بصصه اسإتهزأوا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وأعداء
للمتقيصصن، العاقبصصة فكصصانت وآذوه وكصصذبوه منصصه وسإصصخروا

المفسصصدين الهصصازلين للطغصصاةا والهلك والنار والعار والخزي
المكذبين.

كالقصصصر شررها ونار عذاب ربك وعند الدنيا في قتلوا
هصصؤلء عصصن اللصصه رحمصصه تيميصصة ابصصن السإصصلما شصصيخ يقصصول

معصصه ومصصن وسإصصلم عليه الله صلى الله برسإول المستهزئين
ًا اللصصه إهلك فصصي المؤمنين: والقصصصة من ًا واحصصد مصصن واحصصد

السصصير أهصصل ذكرهصصا فقصصد معروفصصة، المسصصتهزئين هصصؤلء
مثصصل: قريش رؤوس من قيل: نفر ما على وهم والتفاسإير،

عبصصد ابصصن والسإصصودان وائصصل، بن والعاص المغيرةا، بن الوليد
قيس...  بن والحارث يغوث، عبد وابن المطلب،
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وسإلم عليه الله صلى الله رسإول كتاب مزق وكسرى
ممصصزق، كصصل ملكصصه ومصصزق قليل؛َ بعد الله فقتله به واسإتهزأ

.ملك للكاسإرةا يبق ولم

هصصو شانئك تعالى: ((إن لقوله تحقيق أعلم والله وهذا
وأبغضصصه شصصنأه مصصن . فكصصل3آيصصة:  الكصصوثر، البصصتر)) سإصصورةا

وأثره...  عينه ويمحق دابره يقطع الله فإن وعاداه

مسصصمومة)) العلمصصاء السصصائر: ((لحصصوما الكلما ومصصن
؟!ً السلما عليهم النبياء بلحوما فكيف

قصال: وسإصلم عليصه اللصه صلى النبي عن الصحيح وفي
ًا لصصي عصصادى تعصصالى: ((مصصن اللصصه يقصصول بصصارزني فقصصد وليصص

اللصصه حصصارب ومصصن النبيصصاء، عصصادى بمصصن بالمحاربة)) فكيصصف
. )66(ُحرب.  تعالى

صصصحيح فصصي فهصصو الحصصديث أمصصا ،165 ،164 المسصصلول  الصارما)66(
.6502  ح11/341 التواضع باب الرقاق كتاب البخاري
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الساِدس الفصل
الساِخريِّن من المسلم موقف

والمستهِزئين
الوبصصاء، هصصذا من الدعاةا وخاصة الناس من كثير يشكو

منصصا، يسصصخرون النصصاس الصصدعوةا، طريصصق في يعترضهم الذي
وللجصصواب نتصصصرف؟ وكيصصف نفعل ماذا بنا، يستهزئون هؤلء
التوفيق. وبالله أقول، ذلك على

أحخخد     اللخخه     سإخخبيل     فخخي     الذى     علخخى     الصخخبر  ) 1
:  الله     إلى     الدعوة     ثوابت

وقصصد كيف ثمرةا ورائها من يرجى ل صبر بدون فدعوةا
إن بقصصوله: ((فاصصصبر وسإلم عليه الله صلى نبيه الله خاطب
نبيه إلى الله  وأوحى49آية:  هود، للمتقين)) سإورةا العاقبة

السصصلما عليصصه موسإصصى قصصاله مصا نبصصأ وسإصصلم عليصصه اللصصه صلى
إن واصصبروا بصالله اسإصتعينوا لقصومه موسإصى لقومه: ((قصال

* للمتقيصصن والعاقبصصة عبصصاده مصصن يشاء من يورثها لله الرض
عسصصى قصصال جئتنصصا ما بعد ومن تأتينا أن قبل من أوذينا قالوا
كيصصف فينظصصر الرض في ويستخلفكم عدوكم يهلك أن ربكم

أن بصصد  ول129 ،128اليتصصان:  العصصراف، يعملون)) سإورةا
يقصصول وحصصده، اللصصه علصصى صصصادق توكصصل الصصصبر مصصع يكصصون

وتوكصصل أذاهم ودع والمنافقين الكافرين تطع سإبحانه: ((ول
.48آيصة:  الحصزاب، وكيلً)) سإصورةا بصالله وكفصى اللصه علصى

فيمصصا والطمصصع وحصصده، عليه والعتماد سإبحانه عليه فالتوكل
الطويل، الطريق هذا لسالك الركين الركن هو وحده، عنده

ًا الدين. في المامة ُتنال واليقين قيل: بالصبر وقديم

:  مناِ     خير     هَم     ممن     العبرة      أخذ  )2

والسصصلما الصصصلةا عليهصصم اللصصه أنبيصصاء خبر بك مر فقد 
عصصن السصصخرية هصصذه أثنتهصصم هل أقوامهم، منهم سإخر الذين
لقد كل به؟ أرسإلوا الذي والدين أجله من قاموا الذي المبدأ

ويصصؤذونه السصصفينة، يصصصنع وهصصو منصصه يسخرون نوح قوما كان
للسإصصتهزاء والضصصحك واللمز بالهمز إل ذلصصك فصصي زاده فمصصا وا
ًا ًا طريقه، في مضي كصصانو لصصوط وقصصوما لصصه، ربصصه بوعصصد ويقينصص

ويتنصصدرون معصصه، آمصصن ومصصن هصصو طهارته ومن منه يسخرون
إل ذلصصك زاده يتطهصصرون)) فمصصا أنصصاس قائلين: ((إنهصصم بذلك
ًا ًا الحق على ثبات سإصصبحانه: ربصصه له قاله الذي الله بأمر ويقين

هصصود، بقريصصب)) سإصصورةا الصصصبح أليصصس الصبح موعدهم ((إن
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بصصه سإصصخر لمصصا وسإصصلم عليه الله صلى الله . ورسإول81آية: 
تعصصالى ربه خاطبه السفهاء هؤلء أذى عليه واشتد سإخر من

بالصصذين فحصصاق قبلصصك مصصن برسإصصل اسإصصتهزئ بقصصوله: ((ولقصصد
آيصصة النعصصاما، يسصصتهزءون)) سإصصورةا به كانوا ما منهم سإخروا

تعالى: ((ولقصصد وقال النبياء، سإورةا  من41 آية ومثلها ،10
أخصصذتهم ثصصم كفصصروا للذين فأمليت قبلك من برسإل اسإتهزئ

.32آية:  الرعد، عقاب)) سإورةا كان فكيف

- هَخخم     خاِصاخخة     - والخخدعاِة     عاِمخخة     المؤمنخخون  ) 3
تحزنخخوا     ول     تهِنخخوا     تعاِلى: ((ول     بقوله     الناِس     أحرى
يِّمسسخخكم     * إن     مخخؤمنين     كإنتخخم     إن     العلخخون     وأنتخخم
اليِّخخاِما     وتلخخك     مثلخخه     قخخرحا     القخخوما     مخخس     فقخخد     قخخرحا

ويِّتخخخذ     آمنخخوا     الذيِّن     الله     وليعلم     الناِس     بين     نداولهِاِ
* وليمحخخص     الظخخاِلمين     يِّحخخب     ل     والله     شهِداء     منكم
أن     حسخخبتم     * أما     الكاِفريِّن     ويِّمحق     آمنوا     الذيِّن     الله

منكخخم     جإاِهَخخدوا     الخخذيِّن     اللخخه     يِّعلم     ولّماِ     الجنة     تدخلوا
-139  آيِّخخة:      عمخخران،     آل     الصاِبريِّن)) سإورة     ويِّعلم  
142:

ًا العلصصى هو فالمؤمن ًا قصصدر ًا وشصصرف ومكانصصة، ومنهجصص
يحمصد الممصصات وعنصد الّسصصرى، القصوما يحمصصد الصصصباح وعنصد
الردى. أهل الله يخزي التغابن ويوما التقى، القوما

السخخخخاِخريِّن     الهِخخخخاِزلين     مخخخخوالة     ) عخخخخدما4
:  المستهِزئين

هصصؤلء مصصن بصصالبراءةا إل بصصالله اليمصصان يصصصح ل فصصإنه
ل آمنصصوا الصصذين وتعصصالى: ((ياأيهصصا سإصصبحانه ربنا العداء. قال

ًا دينكصصم اتخصصذوا الصصذين تتخذوا ًا هصصزو أوتصصوا الصصذين مصصن ولعبصص
كنتصصم إن اللصصه وأتقصصوا أوليصصاء والكفصصار قبلكصصم مصصن الكتصصاب

.57آية:  المائدةا، مؤمنين)). سإورةا

اتخصصاذ المصصة هصصذه بهصصا بليصصت التي الرزايا أكبر من وإن
ون ديننصا، يعيبصون هصم أولياء، والنصارى اليهود نبينصا وينتقص
لصصه خلق ل مصصن والسذجا بنا، ويهزأون وسإلم عليه الله صلى

منهج في يستقيم ل المر وهذا وأصدقاء، أولياء، يتخذهم منا
علصصى وأهلصصه الكفصصر مصصن البراءةا فيه قدمت الذي الحق الله

يكفصصر سإصصبحانه: ((فمصصن ربنصصا فقصصال وحصصده بصصالله اليمصصان
الصصوثقى)) بصصالعروةا اسإتمسصصك فقصصد بصصالله ويؤمن بالطاغوت

.256 آية البقرةا، سإورةا
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مصصن وسإصصيلة الكتصصاب أهل ترك ما الحاضر عصرنا وفي
سإلكوها، إل المؤمنين وبعباده وبدينه بالله السإتهزاء وسإائل

في وحتى بل وخططهم، وإعلمهم أقوالهم في واضح وهذا
اللصصه - تعالى الله اسإم عليها يكتبون النعال فحتى منتجاتهم،
للرجصصال الداخليصصة الملبصصس - وعلصصى ذلصصك عصصن وتقصصدس
القرآنيصصة، اليصصات امتهصصان إلى الحال بهم وصل بل والنساء،

بطريق ولو يوالونهم المسلمين، من المغفلين تجد هذا ومع
الصصتي الشركات وتلك المصانع، هذه من بالشراء مباشر غير

قاما وإذا إسإلمنا، حرمة وتستبيح بربنا وتهزأ ديننا في تطعن
ُغمصصز ُهمصصز اليمصصاني الصصواجب بهصصذا المصصة وذكصصر غيصصور فينا و

والتعسصصفية النسصصانية وعصصداوةا والرجعية، بالتطرف ووُصف
من يصبه الذي الشتائم قاموس من ذلك وغير والسوداوية،

فصصإلى الموحصصدين، المصصؤمنين علصصى بالمجرمين الله سإماهم
الوكيل. ونعم حسبنا وهو المشتكى، الله

مجاِلستهِم:     وعدما     عنهِم     ) العراض5

آياتنصصا فصصي يخوضصصون الصصذين رأيصصت تعصصالى: ((وإذا قال
ينسصصينك وإمصصا غيصره حديث في يخوضوا حتى عنهم فأعرض

على وما الظالمين القوما مع الذكرى بعد تقعد فل الشيطان
لعلهصصم ذكصصرى ولكصصن شصصئ مصصن حسصصابهم مصصن يتقصصون الذين
ًا دينهم اتخذوا الذين * وذر يتقون ًا لعب الحيصصاةا وغرتهصصم ولهو
دون مصصن لها ليس كسبت بما نفس ُتبسَل أن به وذكر الدنيا
.60 - 68 آية النعاما، شفيع)) سإورةا ول ولي الله

لم إذا الساخرين الهازلين هؤلء يجالس من الله وهدد
تعالى: قال بعذابهم ويعذب منهم فسيكون عنهم ويقم يبتعد

يكفر الله آيات سإمعتم إذا أن الكتاب في عليكم نزل ((وقد
حصصديث فصصي يخوضصصوا حتى معهم تقعدوا فل بها ويستهزأ بها

في والكافرين المنافقين جامع الله إن مثلهم إذا إنكم غيره
ًا)) سإورةا جهنم .140آية:  النساء، جميع

ألة هصذه - فصي السإصف - مصع التسصاهل كثر لقد المس
بصصل وأخلء، وأصفياء وجلساء أولياء الهازلين يتخذ من فرأينا
اللصصه قصصول نسي قد وكأنه أعراضهم، عن ويذب عنهم يدافع

ل اللصصه إن أنفسصصهم يختصصانون الصصذين عن تجادل تعالى: ((ول
ًا كصصان مصصن يحصصب ًا)) سإصصورةا خوانصص .107آيصصة:  النسصصاء، أثيمصص
ًا)) سإصصورةا للخائنين تكن تعالى: ((ول ويقول النسصصاء، خصيم

.105آية: 
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عصصن بأنفسصصهم يربصصأوا أن واليقيصصن الحصصق أهل على إن
رب برضصصاء يفصصوزوا حصصتى المستسصصخرين الهازلين مجالسة
المرسإلين. سإيد لواء تحت ويحشروا العالمين

اللخخه     صاخخلى     برسإخخولناِ     اقتخخداء     باِلحق     ) الصدع6
:  وسإلم     عليه

لصصه: اللصصه قال والسخرية، السإتهزاء عليه كثر لما فإنه
كفينصصاك إنصصا المشصصركين عصصن وأعصصرض تصصؤمر بمصصا ((فاصصصدع

95 ،94اليتان:  الحجر، المستهزئين)) سإورةا

عليصصه الله صلى الله لرسإول القائلة هي قريش أليس
مصصا لصصو لمجنصصون إنصصك الصصذكر عليه نزل الذي أيها وسإلم: ((يا

الحجصصر، الصصصادقين)) سإصصورةا مصصن كنصصت إن بالملئكصصة تأتينصصا
.7 ،6اليتان: 

السصصاخرةا الهازلصصة الناقمصصة الملتهبصصة نظراتهصصم أليصصس
كصصل فصصي وسإصصلم عليصصه اللصصه صصصلى اللصصه رسإول تلحق كانت

لمصصا بأبصصصارهم ليزلقونصصك كفصصروا الصصذين يكصصاد مكان: ((وإن
ذكصصر إل هصصو ومصصا لمجنصصون إنصصه ويقولصصون الصصذكر سإصصمعوا

.52 ،51اليتان:  القلم، للعالمين)) سإورةا

اللصصه - صصصلوات اللصصه نصصبي زاد فمصصا حصصصل ذلصصك كصصل
ًا - إل عليه وسإلمه ّي يتصصصدون والصصذين الحق، طريق في ُمض
ليسصوا سإصصاقطة، غمصصزةا أو سإصصاخرةا، كلمة تردهم ثم للدعوةا

ً تقصصال كلمصصة ليصصس اليمصصان فصصإن الصصدعوةا، هصصذه لتحمل أهل
وأمانتهصصا تكاليفهصصا لها كبرى حقيقة هو وإنما وكفى، باللسان

عزمصصه ثنصصت أو السصصخرية ردتصصه وجهادهصصا. فمصصن وأعباؤهصصا
وليصصترك الطريق، عن التنحى عليه فيجب السإتهزاء وسإائل

وكفء. أهل له هم لمن المر

كل مع فإنهم الضللة، ودعاةا الباطل هذا في والعجب
مصصن لصصديهم تجصصد أنصصك إل بصصاطلهم طريصصق فصصي تقابلهم عقبة

وأنصصت يصصذهلك مصصا وعنصصادهم وإصرارهم مبدأهم على الثبات
همصصزةا بسبب دينه أمور عن تنازل اليمان ضعاف بعض ترى

ماجنصصة. فصصإلى مسصصرحية سإصصخرية أو لذعة، كلمة أو لمزةا أو
التقي. وعجز الفاجر جلد نشكو الله

العصصصور في الله إلى الدعاةا من داعية حال تأملنا ولو
الوهصصاب عبصصد بصصن محمد الشيخ المجدد الماما وهو المتأخرةا

سإخرية وكم لقاها، صعوبة كم تاريخه في وقرأنا الله رحمه
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بصصأنه عليه وافتروا منه، الناس ونفروا به، ضحكوا منها عانى
الصصصحابة، ويبغصصض وسإصصلم عليصصه اللصصه صصصلى الرسإصصول يكره

...و الولياء ويكره خامس، بمذهب وأتى المة، جمع ويفرق
مصصن مصصوقفه كصصان فمصصاذا والكاذيب الفتراءات آخر  إلى...و

؟ الله رحمه ذلك

ًا الحصصق فصصي شصصجاعة إل زاده مصصا الذى هذا إن وصصصدع
الشصصرك مصصن الصصبراءةا وإعلن الخصصالص التوحيد إلى بالدعوةا
صصصدر ذلصصك كصصل والضلل، الزيغ أهل شبهات وكشف وأهله،
فهصصو اللصصه على يتوكل من وأنه ربه نصر من واثق وهو منهم

ُبُه، اليصصوما محمصصد الشصصيخ ذكصصر أيصصن النتيجة؟ كانت فماذا َحْس
ًا وأمس، أمثصصال: العصصداء أولئصصك - وأيصصن اللصصه شاء - إن وغد

جرجيصصس وابصصن ودحلن والكوكبصصاني والقبصصاني عفصصالق أبصصن
وغيرهصصم وغيرهصصم والعصصاملي، والصصدجوي والنبهاني والنجفي

ًا ورجلهصصم بخيلهصصم جلبوا الذين عشرات من ًا إرجافصص وخصصذلن
النكصصرات هؤلء ذهب  لقد)67( المباركة السلفية الدعوةا لهذا

المصصاما هصصذا تاريصصخ وبقصصى التاريصصخ، أحصصداث خضم في ونسوا
ًا المجدد علمصصه من ينهل كلها الدنيا هذه سإماء في يتلل علم
مشصصارق فصصي الناس آلف دعوته على ويهتدى كتبه، وتترجم
الشصصيخ هصصذا به جاء الذي الحق الله ويظهر ومغاربها، الرض
الخصصصوما: بصصه جصصاء الصصذي الباطصصل ذلصصك اللصصه ويزهصصق الماما
ًء فيذهب الزبد ((فأما َفا فصصي فيمكصصث النصصاس ينفع ما وأما ُج

.17آية:  الرعد، الرض)) سإورةا

أولئصصك وسإصصفاهة وكيصصد سإصصخريات النصصاس أجل!ً نسصصي
بيصصت يكصصاد الناس. ول ينفع العظيم الخير هذا وبقي العداء،

- واحصد كتصاب مصن - ولصو يخلصو اليصوما المسصلمين بيوت من
مثصصوبته وأجصصزل لصصه وغفصصر اللصصه رحمصصه العظيصصم الماما لذلك
قدير.  شيء كل على ربي إنه درجته، ورفع

ًا قيم كتاب  هناك)67( لصدعوةا المنصاؤئين ((دعصاوى عنصصوان يحمصصل جصصد
بصصن العزيصصز عبصصد للشصصيخ ونقد الوهاب)) عرض عبد بن محمد الشيخ
فصصإنه منه والسإتفادةا قراءته العلم بطلب يجدر اللطيف العبد محمد
بابه. في فريد
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السإتهزاء 
بالدين وأهله

...وبعد
بيصصن وضصصعتها المزجصصاةا وبضصصاعتي المقصصل، جهصصد فهصصذا

نظصصرك لفصصت هصصذا فصصي - ليكصصون الكريصصم القارئ - أيها يديك
والصصذي بصصه، البتلء كصصثر الصصذي المر هذا خطورةا إلى وغيرك

بصدون ولصو النسصان مصن يقصصع قصد والصذي فيه، التساهل كثر
قصد.

ًا خطورةا إلى المة وتنبيه المقصد حسن الله من راجي
بجدية ديننا نأخذ أن بنا عقيدتها. وجدير ويفسد دينها يهدما ما

وأن والسصصخرية، والهصصزء السفاسإصصف عصصن نبتعصصد وأن تامصصة،
من ذلك فإن الهمة، وعلو الجدية على وأجيالنا أنفسنا نربي

القائل: وصدق المور، معالي

َذا ُفوُس َكانت وإ ّن ًا ال َبار َها في  تعبْت ِك ِد ُمَرا
الجسامُا

فقصصدمها زلصصل أو خلصصل - من الله - حفظك وجدت فما
ًا، هدية السطور هذه كات لخيك النصصصياع منصصه ولصصك ونصح
وخيصصر صصصواب مصصن وجدت وما الغيب، بظاهر والدعاء للحق

السإصصتهزاء خطصصورةا إلصصى وذويك إخوانك ونبه لكاتبه، فادعوا
يتولنا والله المشين العيب هذا عن والعين اللسنة وحفظ
ًا ّنه بحفظه جميع وكرمه. وم

 العالمين رب لله الحمد أن دعوانا وآخر

الجمعة يوما ضحى
هص20/11/1412

الباري حرسإها المكرمة، مكة
مكروه كل من
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منبر التوحيد والجهِاِد
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