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 وبيان حكم املتدنس ابلسبِ  والتحقري 

 بسم هللا واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه،

َوَسلَّمَ فإن    أما بعد، َعَلْيِه  النفس  حمبته :  تشمل  حقوق رسول هللا َصلَّى هللاُ  اتباع    فوق حمبة  حمبة 
 ، مع التعزير والتوقري.وأتسي

َعَلْيِه َوَسلََّم:  (  44)(، ومسلم  15أخرج البخاري ) من حديث أََنٍس، قَاَل: قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ 
  َأْْجَِعنَي«.»الَ يُ ْؤِمُن َأَحدُُكْم، َحَّتَّ َأُكوَن َأَحبَّ إِلَْيِه ِمْن َواِلِدِه َوَوَلِدِه َوالنَّاسِ 

ُ َعْنُه، َعِن النَِّبِي َصلَّى  43(، ومسلم )16وأخرج البخاري )  ( من حديث أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اَّللَّ
ُ َوَرُسولُُه َأَحبَّ   ِمَّا   إِلَْيهِ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "َثاَلٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه َوَجَد َحاَلَوَة اإِلميَاِن: َأْن َيُكوَن اَّللَّ

أَ  َيْكَرُه  الُكْفِر َكَما  يَ ُعوَد ِف  أَْن  َيْكَرَه  َوَأْن   ، َّللَِِّ ِإالَّ  ُيُِبُُّه  الَ  ْرَء 
َ
امل َوأَْن ُيُِبَّ  يُ ْقَذَف ِف  ِسَواُُهَا،  ْن 

 النَّاِر". 
{ تعاىل:  هللا  َوتُ َوقِيُروُه  وقال  َوتُ َعزيُِروُه  َوَرُسولِِه  ِِبهلِل  لِتُ ْؤِمُنوا  َونَِذيرًا.  َوُمَبشِيرًا  َشاِهًدا  أَْرَسْلَناَك  ِإَّنَّ 

ُبْكَرًة َوَأِصياًل{، وقال:   َوات َّبَ ُعوا النُّوَر الَِّذي أُْنزَِل َمَعهُ َوُتَسبِيُحوُه  ِبِه َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه    }فَالَِّذيَن آَمُنوا 
 أُولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن{. 

َوأَْعَدائِهِ  اَّللَِّ  أَْعَداِء  َعَلى  َوأََعانُوُه  النَّاِس..  ِمَن  َوََحَْوُه  َوَعظَُّموُه  َوق َُّروُه  "يَ ُقوُل:  جرير:  ابن   قال 
 ِِبََهاِدِهْم َوَنْصِب احْلَْرِب ََلُْم". 

ب َ }وقال هللا عز وجل:   الرَُّسوِل  ُدَعاَء  ََتَْعُلوا  الَِّذيَن  الَ  يَ ْعَلُم هللاُ  َقْد  بَ ْعًضا  بَ ْعِضُكْم  َنُكْم َكُدَعاِء  ي ْ
َنٌة أَْو ُيِصيبَ ُهْم عَ   َذاٌب أَلِيٌم{.يَ َتَسلَُّلوَن ِمنُكْم ِلَواًذا فَ ْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُُيَالُِفوَن َعْن أَْمرِِه َأن ُتِصيبَ ُهْم ِفت ْ
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البيان"   ابن جرير ِف "جامع  بَ ْعِضُكْم  17/389) أخرج  ُُمَاِهٍد: }َكُدَعاِء  َعْن  بسند صحيح   )
، ِف ِلنٍي َوتَ َواُضٍع، َواَل يَ ُقوُلوا: ََي حُمَمَُّد،  63بَ ْعًضا{ ]النور:   [ قَاَل: أََمَرُهْم َأْن يَْدُعوا ََي َرُسوَل اَّللَِّ

 ، ِف ِلنٍي َوتَ َواُضٍع". ِف ََتَهٍُّم"، وِف رواية: "أََمَرُهْم َأْن يَْدُعوُه: ََي َرُسوَل اَّللَِّ 
ُموُه َوُيَشريُِفوُه".   وأخرج بعده بسند صحيح َعْن قَ َتاَدَة، قَاَل: "أََمَرُهْم َأْن يُ َفخِي

ِِبْلَقْوِل َكَجهْ  َلُه  ََتَْهُروا  َواَل  النَِّبِي  َصْوِت  فَ ْوَق  َأْصَواَتُكْم  تَ ْرفَ ُعوا  اَل  آَمُنوا  الَِّذيَن  بَ ْعِضكُ }ََيأَي َُّها  ْم  ِر 
 لِبَ ْعٍض َأْن ََتَْبَط أَْعَماُلُكْم َوأَنْ ُتْم اَل َتْشُعُروَن{.

لكن ليس من حمبته وتوقريه االحتفال مبولده؛ ألن هذا االحتفال مل يقم به أكثر الناس حبًّا له،  
 وهم أصحابه والتابعون َلم إبحسان من السلف الصاحل. 

  ه (734  ت اإلسكندري، اتج الدين الفاكهاين )عمر بن علي بن سامل بن صدقة اللخمي  قال  
املورد ِف عمل املولد": "ال أعلم َلذا املولد أصالً ِف كتاب وال سنة، وال ينقل عمله عن أحد  ِف "

ِف الدين، املتمسكون آباثر املتقدمني؛ بل هو بدعة أحدثها  ،  من علماء األمة، الذين هم القدوة
 اه  الون".البطالون، وشهوة نفس اغتىن هبا األكَّ 

ابتدعوا  قلت:   بـ"الفاطميني"، حيث  أنفسهم  لقَّبوا  الذين  الرافضة  ابتدع هذا االحتفال  وإمنا 
  ست ة موالد كما نقل هذا تقي الدين أمحد بن علي املقريزي يف "االعتبار بذكر اخلطط واآلاثر" 

 لعلمية(. /ط دار الكتب ا436/ 2/ مؤسسة الفرقان( )591/األمريية( )اجمللد الثاين/490/ 2)

 ومقابل تعزير النِب صلى هللا عليه وسلم وتوقريه: السبُّ والشتم والتحقري. 
 : بيان حكم سابِي النِب صلى هللا عليه وسلموقد صنِيفت عدة مصنَّفات ِف 

الزنديق وسابِي الرسول صلى هللا    جاء ِف مقدِيمة  َتقيق كتاب "السيف املشهور املسلول على 
ه ( َتقيق    904ىي الدين حممد بن قاسم املعروف  ب  )أَخَوين( )ت  مل (  7-6عليه وسلم" )ص 

 :ِف هذا الباب  املصنَّفات ذكر أهم الشيخ عبداجمليد ْجعة اجلزائري 
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وسلم"    عليه  هللا  صلى  النِبَّ  سبَّ  فيمن  )ت:  *"رسالة  القريواين  سحنون  ه (،    265لإلمام 
َذهَّب" ) 

ُ
 (. 236ذكرها ابن فرحون ِف  كتابه "الديباج امل

ه (، وهو أشهرها،    728*"الصارم املسلول على شامت الرسول" لشيخ اإلسالم ابن تيمية )ت:  
 وأكثرها َتريرًا وَتقيًقا.

 ه (.  756 )ت: بَّ الرسول" لتقيِي الدين السُّبكييِ *"السيف املسلول على من س

ه (، وهي مطبوعة ضمن ُمموعه:    911*"تنزيه األنبياء عن تسفيه األغبياء"  للسيوطي )ت:  
 (. 223/ 1"احلاوي للفتاوى" )

)ت:   احلنفي  ِبشا  البن كمال  الرسول"  املسلول ِف سبِي  نسخة    940*"السيف  توجد  ه (، 
صور  ومنها  ِبستانبول،  السُّليمانيَّة  ِبخلزانة  منه  برقم  خطِييَّة  ِبملدينة  اإلسالمية  ِبجلامعة  ة 

 (. 74906(، وصورة مبركز امللك فيصل ِبلرَيض )2/ 7661)

احلنفي )ت:   السالم" البن طولون  عليه  النِبَّ  السِيهام ِف أضالع من سبَّ  ه (    953*"رشق 
  –  37ذكره ِف كتابه ِف ترْجة نفسه بيده: "الفلك املشحون ِف أحوال حممد بن طولون" )ص:  

 ه (.  1348املقدسي/ دمشق: مكتبة 

)ت:   عابدين  البن  األَّنم"  خري  شامت  أحكام  على  واحلكَّام  الوالة  وهي    1252*"تنبيه  ه (، 
 (. 371 – 1/313مطبوعة ضمن ُمموع رسائله )

  214/  2كما عقد القاضي عياض فصالً مهمًّا ِف كتابه: "الشفا بتعريف حقوق املصطفى" ) 
 َلا؛ حَّت صار عمدًة ملن جاء بعده".اه سألة، وبنيَّ أصوَلا وفصو وما بعدها( استوىف الكالم ِف امل

 ومن املصنيفات أيًضا ِف هذا الباب: قلت:
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التيتوي  • السندي  عبدالغفور  بن  هاشم  أتليف: حممد  النِب"،  على سابِي  اجللي    "السيف 
 ( )ط دار الضياء/َتقيق: عبدهللا الفهيمي السندي(. 1174احلنفي )ت 

؟ ؟ لكن من هو السابُّ  وما هي صفة السبِي
 قال القاضي عياض ِف "الشفا بتعريف حقوق املصطفى":

يع من َسبي النَِّبي َصلَّى اَّللَّ َعَلْيه َوَسلَّم أَو َعابَه أَو أحلَْق ِبه نَ ْقًصا ِف    "اْعَلم وفقنا اَّللَّ وإَيك َأني ْجَِ
ن ِخَصالِه أَو َعريض ِبه أو شبَّهه بشيء َعَلى طريق السَّبي َله  نَ ْفِسه أَو َنَسِبه أَو ِدينه أَو َخْصَلة م

اإل أوأَو  َعَلْيه  َساب    ْزرَاء  فَ ُهو  َله  َواْلَعْيب  ِمْنه  اْلَغضي  أَو  ِلَشْأنِه  َواحلُْ   التَّْصِغري  ُحْكم  لَه  ِفيه  ْكم 
وََكَذِلك من لعنه أَو دعا َعَلْيه أَو متىن مضرة َله أو نسب إليه َما اَل يليق مبنصبه السَّابي يْقَتل...  

ْلَكاَلم َوُهْجر َوُمْنَكر ِمن اْلَقْول َوُزور أَو  َعَلى طريق الذم أَو عبث ِف جَهِته الَعزِيَزة بُسْخف ِمن ا
  ه بشئ ِمَّا َجَرى ِمن اْلَباَلء واْلِمْحَنة َعَلْيه أَو َغَمَصه بِبَ ْعض اْلَعَوارض اْلَبَشرِيية اجْلَائَِزة َواْلَمْعُهوَدة عريَّ 

َلُدن   من  اْلَفت َْوى  َوأئِمَّة  اْلُعلَماء  ِمن  إْْجاع  َوَهَذا ُكلُّه  َهُلمي َلَدْيه  ِإىَل  َعَلْيِهم  اَّللَّ  ِرْضَوان  الصََّحابَة 
 َجريا". 

تيمية   ابن  اإلسالم  شيخ  هللا–وقال  )  -رَحه  املسلول"  "الصارم  حميي  /543-538صِف  ط 
 : ط رمادي(( )1010-1005/ 3) الدين(

  أخزاه "السب نوعان دعاء وخرب؛ أما الدعاء فمثل أن يقول القائل لغريه: لعنه هللا أو قبحه هللا أو  
دابره أو قطع هللا  عنه  أو ال رضي هللا  أو ال رَحه هللا  ولغريهم    ،هللا  لألنبياء  وأمثاله سب  فهذا 

وكذلك لو قال عن نِب: ال صلى هللا عليه أو ال سلم أو ال رفع هللا ذكره أو حما هللا امسه وحنو  
وإذا    رة..."، مث قال: "ذلك من الدعاء عليه مبا فيه ضرر عليه ِف الدنيا أو ِف الدين أو ِف اآلخ

معروف ِف اللغة وال ِف الشرع فاملرجع فيه إىل عرف الناس فما كان ِف العرف   مل يكن للسب حد  
سبًّا للنِب فهو الذي جيب أن ننزل عليه كالم الصحابة والعلماء وما ال فال وحنن نذكر من ذلك 

 أقساما فنقول:
ال شك أن إظهار التنقص واالستهانة عند املسلمني سب كالتسمية ِبسم احلمار أو الكلب أو  
ذلك  وحنو  اخلالئق  آاثم  عليه  وأن  العذاب  أبنه ِف  اإلخبار  أو  واملهانة  واخلزي  ِبملسكنة  وصفه 
وكذلك إظهار التكذيب على وجه الطعن ِف املكذب مثل وصفه أبنه ساحر خادع حمتال وأنه  
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تبعه وأن ما جاء به كله زور وِبطل وحنو ذلك فإن نظم ذلك شعرا كان أبلغ ِف الشتم  يضر من ا
فإن الشعر ُيفظ ويروى وهو اَلجاء ورمبا يؤثر ِف نفوس كثرية مع العلم ببطالنه أكثر من أتثري 
الرباهني فإن غين به بني مأل من الناس فهو الذي قد تفاقم أمره وأما من أخرب عن معتقده بغري 

فيه مثل أن يقول: أَّن لست متبعه أو لست مصدقه أو ال أحبه أو ال أرضى دينه وحنو    طعن
ذلك فإمنا أخرب عن اعتقاد أو إرادة مل يتضمن انتقاصا ألن عدم التصديق واملبة قد يصدر عن  
العلم بصفات   اجلهل والعناد واحلسد والكرب وتقليد األسالف وإلف الدين أكثر ِما يصدر عن 

ما إذا قال من كان ومن هو رأى كذا وكذا هو وحنو ذلك وإذا قال: مل يكن رسوال    النِب خالف
وال نبيا ومل ينزل عليه شيء وحنو ذلك فهو تكذيب صريح وكل تكذيب فقد تضمن نسبته إىل  
الكذب ووصفه أبنه كذاب لكن بني قوله: "ليس بنِب" وقوله: "هو كذاب" فرق من حيث إن  

اسطة علمنا أنه كان يقول: إين رسول هللا وليس من نفى عن غريه هذا إمنا تضمن التكذيب بو 
ا له إىل الكذب ِف دعواها واملعىن الواحد قد يؤدى  سبً بعض صفاته نفيا ُمردا كمن نفاها عنه َّن

 بعبارات بعضها يعد سبًّا وبعضها ال يعد سبًّا...إخل". 
على    جيبفإنه يكفر و   -اإذا كان مسلم  -هللا عليه وسلم  قلت: لذلك َمن سبَّ النيب صلى  

 قتله.  ويل األمر
صلى هللا    /َتقيقي(: "وأْجعوا على أن ]على[ من سبَّ النِب720قال ابن املنذر ِف "اإلْجاع" ) 

 : القتل".عليه وسلم
(: "أْجع عوام أهل العلم على أن من سبَّ  8/60وقال ِف "اإلشراف على مذاهب األشراف"  )

 القتل.النِب صلى هللا عليه وسلم:  
 وِمن قال ذلك: مالك، والليث بن سعد، وأَحد، وإسحاق، وهو مذهب الشافعي.

، وما من أهل الذمة  صلى هللا عليه وسلم النِب وقد حكي عن النعمان أنه قال: ال يقتل من سبَّ 
 عليه من الشرك أعظم".  هم

العلماء"   اختالف  "خمتصر  ِف  الطحاوي  سالمة  بن  أَحد  جعفر  أبو  "َواَل  3/506) وقال   :)
ْساَلم أَنه  خالف َبني اْلُمسلمني َأن من فعل َذِلك ِِبلنَِّبِي صلى هللا َعَلْيِه َوسلم َوُهَو ِمَّن ينتحل اإْلِ

 ُمْرَتد يقتل".
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(: "وأْجع عوام أهل العلم على أن 3763وقال ابن القطَّان ِف "اإلقناع ِف مسائل اإلْجاع"  ) 
 عليه وسلم القتل". النِب صلى هللا  على من سبَّ 

عليه   هللا  صلى  الرسول  شامت  على  املسلول  "الصارم  ِف  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  هذا  قرير  وقد 
بنحوه    هذا مذهب عليه عامة أهل العلم..."، مث نقل كالم ابن املنذر(، وقال: " 2/13وسلم" )

الفارسي من أصحاب الشافعي إْجاع  ، مث قال: "من "اإلشراف" املسلمني  وقد حكى أبو بكر 
من سبَّ غريه اجللد، وهذا   النِب صلى هللا عليه وسلم القتل كما أن حدَّ   من يسبُّ   على أن حدَّ 

اإلْجاع الذي حكاه هذا حممول على إْجاع الصدر األول من الصحابة والتابعني أو أنه أراد به  
مسلمً  إذا كان  قتله  جيب  وسلم  عليه  هللا  صلى  النِب  ساب  أن  على  قيَّ   ،اإْجاعهم  ده وكذلك 

ي عن  كِ ه" وكذلك حُ القاضي عياض فقال: "أْجعت األمة على قتل متنقصه من املسلمني وسابيِ 
 ..". غري واحد اإلْجاع على قتله وتكفريه

 قلت: وهذا اإلمجاع خاص ابلنيب صلى هللا عليه وسلم. 

أبو داود )  َعَلى 4363أخرج  فَ تَ َغيََّظ  َعْنُه،   ُ َرِضَي اَّللَّ َبْكٍر  َأِب  ِعْنَد  قَاَل: ُكْنُت  بَ ْرَزَة،  َأِب  َعْن   )
ْلُت: أَتَْذُن ِل ََي َخِليَفَة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْضِرُب ُعنُ َقُه؟ قَاَل:  َرُجٍل، فَاْشَتدَّ َعَلْيِه، فَ قُ 

اْئَذْن ِل   فََأْذَهَبْت َكِلَمِِت َغَضَبُه، فَ َقاَم، َفَدَخَل، فََأْرَسَل ِإَِلَّ، فَ َقاَل: َما الَِّذي قُ ْلَت آنًِفا؟ قُ ْلُت: 
قَ  ُعنُ َقُه،  بَ ْعَد  َأْضِرُب  لَِبَشٍر  َما َكاَنْت   ، َواَّللَِّ قَاَل: »اَل  نَ َعْم،  قُ ْلُت:  أََمْرُتَك؟  َلْو  فَاِعاًل  َأُكْنَت  اَل: 

 . -رَحه هللا–حُمَمٍَّد َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم«، وصحيحه األلباين 

 : ، خاص ة إذا اتبحكم قتل الساب إذا كان ذميًّا أو معاهد امبحث يف  •
وإن  –خالف فيها أهل الرأي من األحناف اجلمهور الذين قالوا بوجوب قتله هذه املسألة 

 .-اتب 
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القطَّان ِف "اإلقناع ِف مسائل اإلْجاع" ) النِب[ من 1979قال ابن  (: "وأْجعوا أن ]من سبَّ 
منهم؛ ألن  أهل الذمة )قتل( إال النعمان فإنه قال: ال يقتل من سب النِب صلى هللا عليه وسلم  

 ].....[ فأما من بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فال أعلم أحًدا يوجب قتل من سبهم". 

 ( العلماء"  اختالف  "خمتصر  ِف  الطحاوي  سالمة  بن  أَحد  جعفر  أبو  "قَاَل  3/504وقال   :)
ا َوَلو َكاَن  َصار ُمْرَتدً   ا فقدَأْصَحابَنا: ِفيَمن سبي النَِّب صلى هللا َعَلْيِه َوسلم أَو عابه وََكاَن ُمسلمً 

 ِذمِييا عزير َومل يقتل". 
( ِف "هناية السول ِف خصائص الرسول" 632وقال أبو اخلطَّاب عمر بن احلسن بن دحية )ت  

ذكر هللا تعاىل ورسوله وكتابه مبا ال ينبغي، أو استخفَّ  (: "وفيه من الفقه أن الذمي إذا 246)ص
إن مل يسِلم؛  وال خالف عندَّن ِف قتله ر به، انتقضت ذمته، بقدره  أو وصفه بغري الوجه الذي كف

 ل عامية العلماء..ألننا مل نعطه الذمة والعهد على هذا، وهذا قو 
ال تنتقض ذميته، وما هو عليه من الشرك أعظم، وقال أبو حنيفة والثوري وأتباعهما من الكوفة:  

 لكن يؤدَّب ويُعذَّر".
االستنكار، أشد  األحناف  من  القول  هذا  حزم  ابن  استنكر  وقد  "امللَّى"   قلت:  ِف  فقال 

احْلََنِفيُّوَن  12/61) َوأَمَّا   " اَّللَِّ   -(:  َعَلى  ِخاَلفًا  ِِبْلَكاِفِر  اْلُمْسِلَم  َرُسولِِه  فَ يَ ْقتُ ُلوَن  َوَعَلى  تَ َعاىَل،   
ُ َعَلْيِه َوآلِِه َوَسلَّ َعَلْيِه السَّاَلمُ  َم ، َوحُمَاَفظًَة أِلَْهِل اْلُكْفِر، َواَل يَ ْقتُ ُلوَن اْلَكاِفَر إَذا َسبَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

اَّللََّ   َمْن َسبَّ  اْلُكْفِر  أَْهِل  ِمْن  يَ ْقتُ ُلوَن  َواَل  َوَمَساِجِدِهْم،  َأْسَواِقِهْم  ْساَلِم ِف  اإْلِ أَْهِل  َعاىَل ت َ ِِبَْضَرِة 
َها-ِجَهارًا ِِبَْضَرِة اْلُمْسِلِمنَي   ". -َوَهِذِه أُُموٌر نَ ُعوُذ ِبََِّللَِّ ِمن ْ

الصارم ) فإنه  16/ 2وقال شيخ اإلسالم ِف  الساب إن كان مسلًما  فيها: أن  القول  (: "وَترير 
يكفر ويقتل بغري خالف؛ وهو مذهب األئمة األربعة وغريهم، وقد تقدم ِمن حكى اإلْجاع على 
ذلك  من األئمة مثل إسحاق بن راهويه وغريه، وإن كان ذميًّا فإنه يقتل أيًضا ِف مذهب مالك 

 وأهل املدينة... وهو مذهب أَحد وفقهاء احلديث". 
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)قلت:   من  الصارم  ِف  اإلسالم  شيخ  )3/551قام  إىل  ِف 3/578(  املذاهب  بتحرير   )
قوله: "وقد ذكرَّن أن املشهور عن  حكم استتابة املسلم السابي إذا اتب، مث قام بتلخيصها ب

 مالك وأَحد أنه ال يستتاب، وال تسقط القتل عنه توبته، وهو قول الليث بن سعد.

الوجهني   أحد  وهو  العلماء،  وْجهور  السلف  قول  من  املشهور  أنه  عياض  القاضي  وذكر 
 ألصحاب الشافعي. 

توبته، وهو قول أِب حنيفة وأصحابه تقبل  أنه  املشهور من  وُحكي عن مالك وأَحد  ، وهو 
 مذهب الشافعي بناء على قبول توبة املرتد". 

 (: 3/620وأما املذاهب ِف توبة الذمي السابي إذا اتب، فقد خلصها بقوله ِف ) 

 "وقد ذكرَّن فيه ثالثة أقوال:
بعد  إذا اتب  مالك  أَحد، ومذهب  اإلمام  املشهور من مذهب  بكل حال وهو  يقتل  أحدها: 

 مام الشافعي. أخذه، وهو وجه ألصحاب اإل
 الثاين: يقتل إال أن يتوب ِبإلسالم، وهو ظاهر الرواية األخرى عن مالك وأَحد.

والثالث: يقتل إال أن يتوب ِبإلسالم أو ِبلعودة إىل الذمة كما كان وعليه يدل ظاهر عموم  
 كالم الشافعي إال أن يتأول وعلى هذا فإنه يعاقب إذا عاد إىل الذمة وال يقتل".

ذ  مث  "الصارمقلت:  ِف  اإلسالم  شيخ  طرق  (  864-3/707)"  كر  من  طريقة  وعشرين  سبًعا 
 .  -وإن اتب – االستدالل على َتتم قتل الذمِيي واملسلم الساب 

(: "ومن أتمَّل سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ِف قتله لبين قريظة وبعض 3/707وقال ِف )
أهل خيرب وبعض بين النضري وإجالئه لبين النضري وبين قيُنقاع بعد أن نقض هؤالء الذمية وحَرصوا  
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امل هذا  مثل  خلفائه وصحابته ِف  مث سنة  يفعل،  فلم  اثنًيا  الذمة  عقد  إىل  جييبهم  أن  ؤذي  على 
 وأمثاله". 

الذمِيي واملسلم ِبلسبيِ  ، وذكر منها االستدالل  وذكر بعد ذلك طرق االستدالل على َتتم قتل 
من أشد    -ا السبي هبذ–، وأن السابي يدخل فيها، وأنه يستحق القتل والصلب؛ ألنه  آبية احلرابة

د املؤذي ال ريب  : "أن َّنقض العهد واملرت -( 724/ 3كما ِف ) -املاربني هلل ورسوله؛ لذلك ذكر  
أنه حمارب هلل ورسوله فإن حقيقة نقض العهد حماربة املسلمني وحماربة املسلمني حماربة هلل ورسوله  

الطريق وحنوه قاطع  االسم من  هبذا  أوىل  املسلمني على   ؛وهو  ملا حارب  لكن  ألن ذلك مسلم 
  هلل ورسوله". يكون حمارِبً  هلل ورسوله فالذي ُيارهبم على الدين أوىل أن الدنيا كان حمارِبً 

النِب صلى هللا عليه وسلم وحنوه حاله    أن َّنقض العهد بسبيِ أيًضا ِف موطن آخر قبله: "  وذكر
وأذى هللا ورسوله   الدين  عليه ِبلطعن ِف  األصلي وخروجه عما عاهدَّن  احلرِب  أغلظ من حال 

يه قوله سبحانه وتعاىل:  ومثل هذا جيب أن يعاقب عقوبة يزجر أمثاله عن مثل حاله والدليل عل 
ُهْم مُثَّ يَ ن ُْقُضو  َن َعْهَدُهْم  }ِإنَّ َشرَّ الدََّوابِي ِعْنَد اَّللَِّ الَِّذيَن َكَفُروا فَ ُهْم ال يُ ْؤِمُنوَن الَِّذيَن َعاَهْدَت ِمن ْ

َمْن َخْلَفُهْم َلَعلَُّهْم يَذَّكَُّروَن{ فأمر هللا    ِف ُكلِي َمرٍَّة َوُهْم ال يَ ت َُّقوَن فَِإمَّا تَ ثْ َقَفن َُّهْم ِف احْلَْرِب َفَشريِْد هِبِمْ 
الناكثني ِبلعهد ِف احلرب أن يشرد هبم غريهم من الكفار أبن يفعل هبم ما  رسوله إذا صادف 

أمَْيَاهَنُْم َوَُهُّوا إبِِْخرَاِج الرَُّسوِل َوُهْم بَ  َنَكُثوا  تُ َقاتُِلوَن قَ ْوماً  َدأُوُكْم يتفرق به أولئك وقال تعاىل: }َأال 
أَوََّل َمرٍَّة{ فحض على قتال من نكث اليمني وهم إبخراج الرسول وبدأ بنقض العهد ومعلوم أن 
من سب الرسول صلى هللا عليه وسلم فقد فعل ما هو أعظم من اَلم إبخراج الرسول وبدئنا أول 

َوُيُْ  أِبَْيِديُكْم   ُ اَّللَّ هْبُُم  يُ َعذِي }قَاتُِلوُهْم  تعاىل:  قال  مث  قَ ْوٍم مرة  ُصُدوَر  َوَيْشِف  َعَلْيِهْم  َويَ ْنُصرُْكْم  زِِهْم 
وشفاء  عليهم  املؤمنني  ونصر  وإخزاءهم  هؤالء  تعذيب  أن  فعلم  قُ ُلوهِبِْم{  َغْيَظ  َويُْذِهْب  ُمْؤِمِننَي 
صدورهم ِبالنتقام منهم وذهاب غيظ قلوهبم ِما آذوهم به أمر مقصود للشارع مطلوب ِف الدين 

قصود ال ُيصل ِمن سب النِب صلى هللا عليه وسلم وآذى هللا تعاىل ورسوله  ومعلوم أن هذا امل
 وعباده املؤمنني إال بقتله ال ُيصل مبجرد اسرتقاقه وال ِبملن عليه واملفادة به". 
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تعلَّق ِبلنِب صلى هللا عليه   الساب قتلٌ   (: "أن قتل3/856وذكر ِف الطريقة اخلامسة والعشرين )
نبيًّا مث    وسلم فلم يسقط إبسالم  إذا قتل  املعاَهد  أو  املسلم  نبيًّا، وذلك أن  لو قتل  الساب كما 

 أسلم بعد ذلك مل يسقط عنه القتل". 

( فقال ِف   ، السابي الذمي  املتعلق ِبلرسالة إبسالم  القتل  (:  3/932وأجاب عن شبهة سقوط 
  ، املتعلق بشتم الرسول وسبه وإن سلمنا سقوط احلق املتعلق ِبلكفر ِبلرسالة لكن مل يسقط احلق  "

لتزم لنا أن ال يظهر السب فإن الذمي م  ،رسول مع التزام تركهافإن هذه جناية زائدة على نفس ال
 رَّنه عليه؟". قرَّ ف جيعل ما التزم تركه من جنس ما فكي ، ا لنا أن ال يكفر بهوليس ملتزمً 

الذمة قد أقررَّنهم على دينهم  242)ص   أيًضا كما ِف قال  و  الدين(: "فإن قيل: أهل  /ط حميي 
فإذا قالوا ذلك مل يقولوا غري ما أقررَّنهم    ،النِب صلى هللا عليه وسلم  ومن دينهم استحالل سبيِ 
 عليه وهذه نكتة املخالف. 

فليس َلم  قلنا: ومن دينهم استحالل قتال املسلمني وأخذ أمواَلم وحماربتهم بكل طريق ومع هذا  
ومَّت فعلوه نقضوا العهد وذلك ألَّن وإن كنا نقرهم على أن يعتقدوا   ، أن يفعلوا ذلك بعد العهد

ما يعتقدونه وُيفوا ما ُيفونه فلم نقرهم على أن يظهروا ذلك ويتكلموا به بني املسلمني وحنن ال  
ك كان  نقول بنقض عهد الساب حَّت نسمعه يقول ذلك أو يشهد به املسلمون ومَّت حصل ذل

 قد أظهره وأعلنه". 

)ص ِف  الذي 535وقال  السب  ِف  الشافعي  أصحاب  اختلف  "وكذلك  الدين(:  حميي  /ط 
السب   ينتقض مبطلق  أحدُها:  الوجهني:  بذلك على  قلنا  إذا  به  ويقتل  الذمي  به عهد  ينتقض 

وهذا قول أكثرهم والثاين: أهنم    ، اوإن كانوا يعتقدون ذلك دينً   ، لنبينا والقدح ِف ديننا إذا أظهروه
إذا ذكروه مبا يعتقدونه فيه دينا من أنه ليس برسول والقرآن ليس بكالم هللا فهو كإظهارهم قوَلم  
العهد بال تردد بل يعزرون على إظهاره   ينقض  قالوا: وهذا ال  التثليث  ِف املسيح ومعتقدهم ِف 
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دينً  يعتقدونه  مبا ال  ما ذكروه  نس وأما  العهدا كالطعن ِف  ينقض  فيه:  قيل  الذي  فهو  وهذا   ،به 
 اختيار الصيدالين وأِب املعاِل وغريُها.

دينً  فيه  يعتقدونه  ما  فرق بني  يعتقدونه  ،اوحجة من  املالكية وبعض    ،وما ال  اختاره بعض  كما 
قروا على دينهم الذي يعتقدونه لكن منعوا من إظهاره فإذا أظهروه كان كما لو  الشافعية أهنم قد أُ 

بكتاهبم وحنو  أظه الصوت  ورفع  والصليب  واخلنزير  دينهم كاخلمر  الِت هي من  املناكري  روا سائر 
 ذلك وهذا إمنا يستحقون عليه العقوبة والنكال مبا دون القتل.

يؤيد ذلك أن إظهار معتقدهم ِف الرسول ليس أبعظم من إظهار معتقدهم ِف هللا وقد علم هؤالء 
واستبعدوا أن ينتقض عهدهم إبظهار معتقدهم إذا مل يكن    أن إظهار معتقدهم ال يوجب القتل

ا  ا فإَّن مل نقرهم على ذلك ظاهرً وه مبا ال يعتقدونه دينً ا ِف الشرط وهذا خبالف ما إذا سبُّ مذكورً 
ا وليس هو من دينهم فصار مبنزلة الزَّن والسرقة وقطع الطريق وهذا القول مقارب لقول وال ِبطنً 
فإن األدلة    ،وليس األمر كما اعتقده  ،أنه خلص بذلك من سؤاَلم  وقد ظن من سلكه  الكوفيني

ا وما  على السب مبا يعتقده فيه دينً   الِت ذكرَّنها من الكتاب والسنة واإلْجاع واالعتبار كلها تدلُّ 
وأن مطلق السب موجب للقتل ومن أتمل كل دليل ِبنفراده مل ُيف عليه أهنا   ،اال يعتقده فيه دينً 

ومنها ما هو    ،اكما تدل على السب الذي ال يعتقده دينً ا،  املعتقد دينً   ا تدل على السبيِ ْجيعً 
ونه من الكفار الذين فإن الذين كانوا يهجُ   ،ا بل أكثرها كذلك الذي يعتقد دينً   ِف السبيِ   نص  

دينه    ا مثل نسبته إىل الكذب والسحر وذمي أهدر دماءهم مل يكونوا يهجونه إال مبا يعتقدونه دينً 
فأما الطعن ِف نسبه أو خلقه أو أمانته أو    ،ومن اتبعه وتنفري الناس عنه إىل غري ذلك من األمور
وال يتمكن    ،ك ِف غالب األمرا يتعرض لذلوفائه أو صدقه ِف غري دعوى الرسالة فلم يكن أحدً 

 . "وال يصدقه أحد ِف ذلك ال مسلم وال كافر لظهور كذبه ،من ذلك 
الدين علي بن عبدالكاِف السيبكي )ت  و  ( ِف "السيف املسلول على من سبي 756قال تقي 

وألن السب ِبلقذف وحنوه إمنا أوجب القتل لكونه طعًنا ِف النبوة ووسيلة  (: "346الرسول" )ص 
 إليها، وإذا كانت الوسيلة توجب انتقاض العهد فاملقصد أوىل.
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القتل   ملا أمكن  يعتقدونه  أنه    ِبلسب أصاًل، ألهنم ميكنهم دعواه ولو مل نقتلهم مبا  ِف كل سب 
 معتقدهم.

وغريه جير إىل موافقة أهل الرأي ِف أن العهد ال ينتقض بشيء    ومالحظة الفرق بني ما يعتقدونه
،  سبًّادونه وغريه، لكن بشرط أن يسمى  ، فاألوىل موافقة اجلمهور والتسوية بني ما يعتقمن السبيِ 

له حد   ليس  ما  فإن كل  العرف،  إىل  فيه  يرجع  أمر  اللُّ   وهو  وال ِف  الشرع  إىل  ِف  فيه  يرجع  غة 
 ، وما ال فال". قلنا هو سب   سبًّاأهل العرف  والعادة، فما عَده ف العر 

إذا قُ 245)ص  ِف  وذكر املوادع  الكافر  للنِب صلى هللا عليه وسلمتِ (: "أن  يُ ف  ،ل أبذاه  ل  قتَ ألن 
 ي التزم أحكام اإلسالم، واملوادع مل يلتزم". ألن الذميِ   ي بذلك أوىل؛الكافر الذميِ 

 تفريعة ِف اشرتاط االستحالل ِف السبِي املكفِير:  •
سبُّ هللا عز وجل وسبُّ رسوله صلى هللا عليه وسلم وسبُّ دين اإلسالم وسبُّ كتاب 

ال يشرتط فيه االستحالل،  لذاته كفٌر مستقل  -كل واحد من هذه األفراد–هللا عز وجل 
 إمنا اشرتط االستحالل اجلهمية واملرجئة. 

اإلسالم الدين( 515)ص  (957/ 3)   ِف  -رَحه هللا–  ونقل شيخ  يعلى ِف قو   /ط حميي  أِب  ل 
: "وإذا حكمنا بكفره فإمنا حنكم به ِف  -ولعله الكبري، وطبع خمتصره–ِف أصول الدين"    املعتمد"

ظاهر احلكم فأما ِف الباطن فإن كان صادقًا فيما قال فهو مسلم كما قلنا ِف الزنديق: ال تقبل  
 توبته ِف ظاهر احلكم". 

الن سابَّ  أن  الفقهاء  عن  القاضي  "وذكر  قال:  إن كان  مث  وسلم  عليه  هللا  صلى  ِب 
 مستحالً كفر وإن مل يكن مستحالً فسق ومل يكفر كسابِي الصحابة".

قائالً مث   عليه  َتريرهردَّ  من  بد  ال  موضع  "وهذا  أبن كفر    ، :  القول  أن  يعلم  أن  وجيب 
زلة منكرة وهفوة عظيمة السب  إمنا هو الستحالله  األمر  ويرحم هللا    ،الساب ِف نفس 
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ما يناقض ما قاله هنا وإمنا وقع من وقع   من كتبه القاضي أِب يعلي قد ذكر ِف غري موضع
اجلهمي وهم  املتكلمني  متأخري  من  طائفة  من كالم  تلقوه  ما  املهواة  هذه  اإلَّنث ِف  ة 

الذين ذهبوا مذهب اجلهمية األوىل ِف أن اإلميان هو ُمرد التصديق الذي ِف القلب وإن 
 مل يقرتن به قول اللسان ومل يقتض عمال ِف القلب وال ِف اجلوارح". 

( قال ِف  أن  (: "964/ 3مث  اتبعهم من اخللف  األمة ومن  أن مذهب سلف  تبني  وإذا 
صاحبها أو مل يستحلها فالدليل على ذلك ْجيع ما  هذه املقالة ِف نفسها كفر استحلها  

الَِّذيَن  ُهُم  }َوِمن ْ تعاىل:  قوله  مثل  الساب  الدليل على كفر  من  األوىل  املسألة  قدمناه ِف 
يُ ْؤُذوَن النَِّبَّ{ وقوله تعاىل: }ِإنَّ الَِّذيَن يُ ْؤُذوَن اَّللََّ َوَرُسوَلُه{ وقوله تعاىل: }ال تَ ْعَتِذُروا َقْد 

 مُتْ بَ ْعَد ِإميَاِنُكْم{...". َكَفرْ 

النِب"   سابِي  على  اجللي  "السيف  ِف  احلنفي  التيتوي  السندي  عبدالغفور  بن  هاشم  وقال حممد 
اجتمعت األمية على أن    اعلم أنه ذكر الفاضل اجللِب ِف "حاشية شرح الوقاية"  أنه(: "173)ص

ذلك  فاعل  فعله  سواء  األنبياء كفٌر،  من  نِب  أي  أو  وسلم  عليه  هللا  صلى  النِب  استخفاف 
استحالاًل، أم فعله معتقًدا احلرمة، ليس للعلماء خالٌف ِف ذلك والذين نقلوا اإلْجاع فيه، وِف 

  تفاصيله أكثر من أن ُُيَصوا منهم إمام احلرمني وغريه".اه  

 :حكم قيام آحاد املسلمني بقتل الساب   مبحث يف  •

ِف "السيف املسلول على من سبي    (756)ت    تقي الدين علي بن عبدالكاِف السيبكي  ذكر
ه صلى هللا عليه وسلم قتلوه وإن  إذا مسعوا من يسبُّ   أن الصحابة كانوا(: "287الرسول" )ص

ى من فعل  هم صلى هللا عليه وسلم على ذلك وال ينكره؛ بل يرضاه، ورمبا مسَّ كان قريًبا، فيقرُّ 
 ذلك َّنصر هللا ورسوله". 
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 وقد يُفَهم من هذا الكالم أنه يقوم بذلك آحاد املسلمني دون الرجوع إىل وِل األمر!  قلت:

السلطان، ليس آبحاد  لكن هذا احلكم ِبلقتل على الساب إمنا هو مناط بوِل األمر املسلم ذات   
 املسلمني.

الدي شهاب  )ت  قال  القراِف  إدريس  بن  أَحد  ِف684ن  عن "  (  الفتاوى  متييز  ِف  اإلحكام 
 /ط دار األمان الرِبط(: 92األحكام وتصرفات القاضي واإلمام" )ص

  ِة والرسالة والُفتيا والقضاِء؛ ِبإِلمامِة فهو وصٌف زائد على النبوَّ   ا تصرُّفه صلى هللا عليه وسلم"وأم
الذي هو  اإِلمام  العامة   ألَن  السياسة  إِليه  وَدْرءُ    فُ ويَضْت  املصاحل،  َمعاِقِد  وَضْبُط  اخلالئق،  ِف 

ِما   ذلك  غري  ِإىل  البالد،  ِف  الِعَباد  وتوطنُي  الطَُّغاة،  وقَ ْتُل  اجلَُناة،  وَقْمُع  هذا املفاسد،  من  هو 
 اجلنس.

وهذا ليس داخالً ِف مفهوم الُفتيا وال احلُكِم وال الرسالِة وال النبوَّة، لتحقِق الُفتيا مبجرد اإِلخبار  
بطريق اإِلمامِة كقسمِة   -عليه السالم -فما فَ َعله  "، مث قال: "عن ُحكِم هللا تعاىل مبقتضى األدلة

املصاحل على  املال  بيت  أموال  وتفريِق  البُ َغاة،  الغنائم،  وقتاِل  اجليوش،  وترتيِب  احلدود،  وإقامِة   ،
اإِلقطاع ذلك؛ وتوزيع  واملعادن، وحنو  الُقرى  عليه    ات ِف  اإِلقداُم  ِإماِم إالَّ إبفال جيوز ألحٍد  ذِن 
ِإمنا فَ َعله بطريِق اإلمامة، وما استُِبيَح ِإالَّ إبذنه،    -صلى هللا عليه وسلم    -ألنه    الوقت احلاضر؛

 اه  شرعاً مقرراً لقوله تعاىل: }َواتَِّبُعوُه َلَعلَُّكْم ََتَْتُدوَن{".فكان ذلك 

السمعاين )ت  قلت:   بن عبداجلبار  منصور  بن  أَحد  القاسم  أبو  "النكت ِف 534وذكر  ( ِف 
الشافعية واحلنفية" احلد على 479/ 2)   املختلف ِف اخلالف بني  إقامة  السيد ِف  ( مسألة حق 

ِملوكه، وانتصر لقول الشافعية ِف إثبات هذا احلق له، وعليل هذا بقوله: "دليلنا: أَّنَّ أْجعنا على  
أن السلطان ميلك إقامة احلد، فكذلك السيد وجب أن ميلك"، والشاهد نقله لإلْجاع على حق  

 السلطان ِف إقامة احلدود.
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  املسلمون الذين يعيشون َتت والية الكفَّار ِف بالد الكفر، وهم مستضعفون، كيف يناطُ أما  و 
 هبم هذا احلكم؟!

( من حديث أسامة بن زيد: "وََكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأْصَحابُُه  4566أخرج البخاري )
ْشرِِكنَي، َوأَْهِل الِكَتاِب، كَ 

ُ
ُ َعزَّ َوَجلَّ:  يَ ْعُفوَن َعِن امل ُ، َوَيْصربُوَن َعَلى اأَلَذى، قَاَل اَّللَّ َما أََمَرُهُم اَّللَّ

عمران:   ]آل  أًَذى َكِثريًا{  َأْشرَُكوا  الَِّذيَن  َوِمَن  قَ ْبِلُكْم  ِمْن  الِكَتاَب  أُوُتوا  الَِّذيَن  ِمَن  }َولََتْسَمُعنَّ 
ُ: }َودَّ َكِثرٌي ِمْن أَ 186 بَ ْعِد ِإميَاِنُكْم ُكفَّارًا َحَسًدا  [ اآليََة، َوقَاَل اَّللَّ يَ ُردُّوَنُكْم ِمْن  َلْو  ْهِل الِكَتاِب 

[ ِإىَل آِخِر اآليَِة، وََكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ َتَأوَُّل الَعْفَو  109ِمْن ِعْنِد أَنْ ُفِسِهْم{ ]البقرة:  
ِبِه، َحَّتَّ أَِذَن اَّللَُّ   ُ ِبِه  َما أََمَرُه اَّللَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم بَْدرًا، فَ َقَتَل اَّللَّ  ِفيِهْم، فَ َلمَّا َغزَا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ 

ْشرِِكنَي َوَعَبَدِة اأَلْواَثِن: َهذَ 
ُ
ا أَْمٌر َقْد َصَناِديَد ُكفَّاِر قُ َرْيٍش، قَاَل اْبُن ُأَِبٍي اْبُن َسُلوَل َوَمْن َمَعُه ِمَن امل

 فَ َبايَ ُعوا الرَُّسوَل َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى اإِلْساَلِم فََأْسَلُموا".  تَ َوجََّه،

"وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  /ط حميي الدين(218ِف الصارم )ص   شيخ اإلسالم  قال
وأصحابه يعفون عن املشركني وأهل الكتاب كما أمرهم هللا تعاىل ويصربون على األذى قال هللا  

َوِإْن تَ  ْصربُوا تعاىل: }َولََتْسَمُعنَّ ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن قَ ْبِلُكْم َوِمَن الَِّذيَن َأْشرَُكوا أَذًى َكِثرياً 
يَ ُردُّوَنُكمْ  َلْو  اْلِكَتاِب    َوتَ ت َُّقوا فَِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم األُُموِر{ وقال هللا عز وجل: }َودَّ َكِثرٌي ِمْن أَْهِل 

َ ََلُُم احلَْقُّ فَاْعُفوا َواصْ  ا َحَّتَّ َفُحو ِمْن بَ ْعِد ِإميَاِنُكْم ُكفَّاراً َحَسداً ِمْن ِعْنِد أَنْ ُفِسِهْم ِمْن بَ ْعِد َما تَ َبنيَّ
ُ أِبَْمرِِه ِإنَّ اَّللََّ َعَلى ُكلِي َشْيٍء َقِديٌر{..."،   مث قال: " وْجلة ذلك أنه ملا نزلت براءة أمر أن  ََيِْتَ اَّللَّ

تلك   إليهم  ينبذ  وإن  يكفوا  مل  أو  عنه  سواء كفوا  وكتابيهم  وثنيهم  ِبلقتال  الكفار  ْجيع  يبتدئ 
يل له فيها: }َجاِهِد اْلُكفَّاَر َواْلُمَناِفِقنَي َواْغُلْظ َعَلْيِهم{ العهود املطلقة الِت كانت بينه وبينهم وق

بعد أن كان قد قيل له: }َوال ُتِطِع اْلَكاِفرِيَن َواْلُمَناِفِقنَي َودَْع أََذاُهم{... فكان ذلك عاقبة الصرب  
الذين ِبملدينة  والتقوى اللذين أمرهم هبما ِف أول األمر وكان إذ ذاك ال يؤخذ من أحد من اليهود  
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وال غريهم جزية وصارت تلك اآلَيت ِف حق كل مؤمن مستضعف ال ميكنه نصر هللا ورسوله  
بيده وال بلسانه فينتصر مبا يقدر عليه من القلب وحنوه وصارت آية الصغار على املعاهدين ِف  

ن املسلمون  كل مؤمن قوي يقدر على نصر هللا ورسوله بيده أو لسانه وهبذه اآلية وحنوها كا  حقيِ 
وكذلك هو    ،يعملون ِف آخر عمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعلى عهده خلفائه الراشدين

إىل قيام الساعة ال تزال طائفة من هذه األمة قائمني على احلق ينصرون هللا ورسوله النصر التام 
فليعمل آب فيه مستضعف  أو ِف وقت هو  فيها مستضعف  املؤمنني أبرض هو  ية فمن كان من 

فإمنا   ،الصرب والصفح عمن يؤذي هللا ورسوله من الذين أوتوا الكتاب واملشركني وأما أهل القوة
وآبية قتال الذين أوتوا الكتاب حَّت يعطوا    ، يعملون آبية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون ِف الدين

 اه اجلزية عن يد وهم صاغرون".

 

 وهللا املستعان وعليه التكالن.
 وصلى هللا على حممد وعلى آله وأصحابه وسل م.

 وكتب 
 أبو عبداألعلى خالد بن حممد بن عثمان املصري 
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