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الله رحمه

*      *      *
الشضضعيبي عقلءا بضضن حمضضود الشضضيخ فضضضيلة 
الله؛ سلمه

اللضضه يضضا أنضضت يقول: (مسضضكين فيمن رأيكم ما
ويقضضول: (اللضضه أخطضضاءا)، مضضن بضضه نقضضوم مضضا نحملك

لعملضضة وجهضضان وكلهمضضا هنضضا واحضضد والشضضيطان
فضضي أضضضعه حضضتى ربضضك يقضضول: (أيضضن ومن واحدة)،
بالضضدين يسضضتهزئ ومضضن عليضضه)، وأقفضضل الضضدرج

هضضؤلءا مثضضل عن يدافع فيمن رأيكم والنبياءا؟! وما
خيرا.  الله وجزاكم ويحميهم؟

*      *      *
الجواب: 

نبينسسا علسسى والسسسلم والصلةا العالمين، رب لله الحمد
أجمعين. وصحبه وآله محمد

وبعد: 

إل تصدر ل السؤال في وردت التي العبارات هذها فإن
سسسبا فيهسسا لن العظيسسم، بالله كافر أو مجنون إما رجلين عن
ورسسسوله لله والساب بالدين، واستهزاء وتعالى سبحانه لله

يكسسون أن إمسسا يخلسسو؛ ل عسساقل كسسان إن بالسسدين والمسسستهزئ
السلم.  يدعي مسلما أو ذميا، كافرا أو حربيا، كافرا

لسسم ولسسو القتسسل، فحكمسسه حربيضضا؛     كضضافرا     كان     فإن
لنسسه بالسسسلم اسسستهزاء أو رسسسوله أو للسسه سسسب منسسه يصدر

حال. بكل يقتل والحربي حربي،
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منتقسسض فعهسسدها ذلسسك فعل إن الذمي؛     الكافر     وأما
َغى وأمانه ْل أيمانهم نكثوا تعالى: {وإن قال كما قتله ويجب ُي

إنهسسم الكفسسر أئمة فقاتلوا دينكم في وطعنوا عهدهم بعد من
كفر.  أئمة بأنهم لهم... الية}, فوصفهم أيمان ل

للسسه بسسسبه فسسإنه السلم؛     يدعي     مسلما     كان     وإن
جسسادا قتلسسه فيجب دينه، عن يرتد بالدين واستهزائه ورسوله

تعسسالى: {ولئسسن لقسسوله مستحسسسنا، نسساقل أو هسسازل أو كسسان
وآيسساته أبسسالله قسسل ونلعسسب نخسسوض كنسسا إنمسسا ليقولن سألتهم

بعسسد كفرتسسم قسسد تعتسسذروا ل تسسستهزئون، كنتسسم ورسسسوله
إيمانكم... الية}.

فاقتلوها). دينه بدل والسلم: (من الصلةا عليه ولقوله

سسسب من أن على وحديثا قديما متفقون المة وعلماء
بكسسل قتلسسه يجسسب كسسافر فهو بالدين استهزأ أو رسوله أو الله
يستتاب.  ول حال

تعالى الله رحمه الشيخ آل الله عبد بن سليمان يقول
أو بكتسسابه أو بالله استهزأ الحميد": (فمن العزيز "تيسير في

السسستهزاء حقيقسسة يقصد لم هازل ولو كفر، بدينه أو برسوله
إجماعا). 

الله شتم تعالى: (ومن الله رحمه البر عبد ابن ويقول
شسستم أو وسلم عليه الله صلى رسوله شتم أو وتعالى تبارك

مظهسسرا كسسان إذا قتسسل عليهم، الله صلوات الله أنبياء من نبيا
استتابة).  بل للسلم

تعسسالى الله ساب أن خلفا عياض: (ل القاضي ويقول
الدم).  حلل كافر المسلمين من

اللسسه سسسب تعسسالى: (أمسسا اللسسه رحمسسه حسسزم ابن ويقول
مجرد).  كفر أنه يخالف مسلم الرض ظهر على فما تعالى

إليهضضا     ينتمضضي     الضضتي     البلد     أمر     ولي     على     فيجب
القتل     وهو     تعالى     الله     حكم     فيه     ينفذ     أن     المرتد     هذا
كبيرة:      مفاسد     تركه     في     لن     استتابة،     غير     من

لمسسا ويتسسألمون بفعلسسه يتسسأذون المسسسلمين  أنأول:
لسسه تسسسول مسسن كسسل ويرتدع المسلمون يرتاح فبقتله ينشرها
دينه.  أو رسوله أو الله على يتطاول أن نفسه
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بيسسن وشسسكوكه لشسسبهاته بسسث تركسسه فسسي  إنوثانيضضا:
وروايات.  مقالت من ينشرها فيما المسلمين

مثلسسه مرتسسد فهسسو يحميسسه أو هذا مثل عن يدافع من أما
ومنهجه.  بطريقته عالما كان إن قتله يجب

.كلمته ويعلي دينه ينصر أن الله ونسأل هذا

وسلم وآله محمد نبينا على الله وصلى

عقلءا بن حمود
الشعيبي
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