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  االحتساب على شامت سيد البشرية
  

  السكرانإبراهيم 



٢ 

 

  

  مدخل-

  احلمد وبعد،،

ليس حديثنا اليوم عن عامل أو داعية بغي عليه، وال عن منكرات سلوكية، وال عن قضايا معيشية، 
ال، ليس ذلك كله، الواقعة اليوم أكرب من ذلك، إنه (عرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) فداه 

  عليه وبارك وسلم سالماً كثرياً إىل يوم الدين. نفسي وأيب وأمي وولدي صلى اهللا

  

قد كنت أعلم أنه (إنه رسول اهللا الذي سأل عنه ملك النصارى هرقل، مث قال وهو يف أة ملكه: 
لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت  مل أكن أظن أنه منكم، فلو أين أعلم أين أخلص إليه لتجشمتوخارج، 
  ].٧يه)[البخاري:عن قدم

  

الذي جعله اهللا منة علينا، مينت ا اهللا سبحانه علينا،  -صلى اهللا عليه وسلم–هللا إنه رسول ا
  حيث يقول اهللا: -صلى اهللا عليه وسلم–يتمدح ربنا سبحانه بأنه أرسل لنا حممد بن عبد اهللا 

)ي فُِسهِمأَن نولًا مسر يهِمثَ فعإِذْ ب نِنيمؤلَى الْمع اللَّه نم لَقَدكِّيهِمزيو هاتآي هِملَيلُو عآل ت](
  ].١٦٤عمران:

  

ويف  ]،١٦)[نوح:وجعلَ الشمس سراجا(بل إن اهللا يف كتابه وصف الشمس بأا سراج كقوله 
بأنه (سراج منري) لشروق مشس رسالته  -صلى اهللا عليه وسلم–القرآن نفسه وصف اهللا حممداً 



٣ 

 

وداعيا إِلَى اللَّه بِإِذْنِه  *يا أَيها النبِي إِنا أَرسلْناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ( على البشرية كما قال اهللا
  ].٦١)[الفرقان:وسراجا منِريا

سراجا منريا؛ ألن نوره للدنيا كنور  -صلى اهللا عليه وسلم  -  حممداً ى اهللامس(قال اإلمام ابن رجب 
  ].٤/٣٤٠)[فتح الباري:وأعظم وأنفعالشمس وأمت 

  

وميزه اهللا سبحانه بالسيادة يف الدنيا واآلخرة، وجعله (األول) يف مقامات كثرية بني الناس مجيعاً، 
  ].٢٢٧٨(سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القرب، وأول شافع، وأول مشفع)[مسلم:فهو 

  

صلى اهللا –لى اخلصوصية القومية، إال رسول اهللا وكل الرساالت والنبوات قبله كانت مبنية ع
وكان النيب يبعث إىل قومه خاصة وبعثت إىل (شرفه اهللا بعاملية الرسالة للبشرية كلها  -عليه وسلم
  ].٣٣٥)[البخاري:الناس عامة

  

وطريقة تركيبه لأللفاظ واملعاين شرفه اهللا بأن تفرد بأسلوب  -صلى اهللا عليه وسلم–بل حىت لغته 
(بعثت جبوامع ص، وهو أسلوب (جوامع الكلم) كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم خا

  ].٥٢٣..)[مسلم:فضلت على األنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم(وقال  ]٧٠١٣الكلم)[البخاري:

  

، فجمع له )نسبأشرف (و )زمانأشرف (و )مكان(بل إن اهللا جل وعال اختار لنبيه أشرف 
بعثت من خري قرون بين آدم، ( وزماناً ونسباً. فقال صلى اهللا عليه وسلم مكاناً  الشرف من أطرافه



٤ 

 

إن اهللا اصطفى كنانة من ولد إمساعيل، واصطفى قريشا من (وقال  .]٣٥٥٧)[البخاري:قرنا فقرنا
  ].٢٢٧٦)[مسلم:كنانة، واصطفى من قريش بين هاشم، واصطفاين من بين هاشم

  
له امللك املوكل خبزانة اجلنة: من أنت؟ فإذا أخربه النيب بامسه بل إن النيب إذا استفتح باب اجلنة يسأ

  ].١٩٧)[مسلم:ال أفتح ألحد قبلك ،مرتك أُبِ(قال امللك 
  

وال يعرف رجل يف البشرية كلها من أوهلم إىل آخرهم نقلت أخباره وسريه وأيامه حدثاً حدثاً 
اليت وقعت يوم مولده،  حىت أم نقلوا اخلوارق -صلى اهللا عليه وسلم–مثل رسول اهللا 

ومرضعاته، وحواضنه، وأول بعثته، وأمسائه، وهجرته، وأوالده، وزوجاته، وأعمامه وعماته، 
وسراريه ومواليه وخدمه وكتابه، ومؤذنيه، وأمرائه، وحرسه، وشعرائه وحداته، وكتبه اليت أرسلها 

وضوئه وصالته وصيامه إىل امللوك، بل حىت من يضرب األعناق بني يديه، وطريقة عبادته يف 
 ، بل حىت أمساء الدواب اليت ركبها،وحجه، ومعامالته وقروضه ورهنه، وطعامه ولباسه، ومشائله

وغري ذلك كثري، وكل ذلك مكتوب يف السري والشمائل واملغازي ودالئل النبوة (ومن هذه 
والشفا للقاضي  بها،الكتب: زاد املعاد وهو أعذا، وشرح الزرقاين على املواهب اللدنية وهو أوع

والعجالة السنية للمناوي شرح ألفيه السرية للعراقي وهو أكثفها، وفصول مهمة يف  عياض،
  اجلواب الصحيح البن تيمية، وغريها).

  
ونقلوا ما عاينوه من  -صلى اهللا عليه وسلم  -كان الذين رأوا حممدا (وقد قال اإلمام ابن تيمية 

  ].٣/٢١)[اجلواب الصحيح:مؤلفة ألوفاً ؛وحديثه ،مسعوه من القرآن وما ،وشريعته ،وأفعاله ،معجزاته
  

وعجائب حياته فهي كثرية جداً، وقد تنافس أهل  -صلى اهللا عليه وسلم–وأما معجزات النيب 
أموراً ويضيفها على السابق، وهذا شأن العلوم، وإن   مجعها، فكان الالحق منهم يستقرئالعلم يف



٥ 

 

لعرب جيعلون هذه املزية إشكاالً، ومن ذلك قول ابن تيمية رمحه كان املستشرقون وشراحهم ا
  اهللا:

القرآن املعجز، وأخبار أهل الكتاب و ومعجزاته تزيد على ألف معجزة، مثل انشقاق القمر،( 
وبشارة ألنبياء به، ومثل أخبار الكهان واهلواتف به، ومثل قصة الفيل اليت جعلها اهللا آية عام  ،قبله

ى عام مولده من العجائب الدالة على نبوته، ومثل امتالء السماء ورميها بالشهب مولده، وما جر
اليت ترجم ا الشياطني خبالف ما كانت العادة عليه قبل مبعثه وبعد مبعثه، ومثل إخباره بالغيوب 

ة فأخربهم باملاضي مثل قص ،اليت ال يعلمها أحد إال بتعليم اهللا عز وجل من غري أن يعلمه إياها بشر
وكان قومه ، آدم ونوح وإبراهيم وموسى واملسيح وهود وشعيب وصاحل وغريهم، وباملستقبالت

يعلمون أنه مل يتعلم من أهل الكتاب، وال غريهم، ومل يكن مبكة أحد من علماء أهل الكتاب ممن 
 يتعلم هو منه، بل وال كان جيتمع بأحد منهم يعرف اللسان العريب، وال كان هو حيسن لسانا غري

وال سافر قبل نبوته إال سفرتني: سفرة وهو ، العريب، وال كان يكتب كتابا، وال يقرأ كتابا مكتوبا
مل يفارقه، وال اجتمع بأحد من أهل الكتاب وال غريهم، وسفرة أخرى  صغري مع عمه أيب طالب

ه وأخرب من كان مع، وهو كبري مع ركب من قريش مل يفارقهم، وال اجتمع بأحد من أهل الكتاب
إخبار حبريى الراهب بنبوته، وما ظهر منه مما دهلم على نبوته،  :بأخبار أهل الكتاب بنبوته مثل

مثل نبع املاء من بني أصابعه غري مرة، ، به خدجية قبل نبوته ملا أخربت به من أحواله وهلذا تزوجت
 شرب منه اخللق ومثل تكثري الطعام القليل حىت أكل منه اخللق العظيم، وتكثري املاء القليل حىت

وهذه األمور مبسوطة يف موضع آخر، ولكن املقصود هنا: التنبيه بأن حممدا صلى اهللا عليه ، الكثري
  ].١/٣٩٩)[اجلواب الصحيح: وسلم له معجزات كثرية

  
  

وفضائله وشرفه وهيبته يف النفوس هلا مقام طويل، واحلديث عنها واعتقادها وحتقق النفوس مبعانيها 
صلى اهللا عليه –مات اإلميان، فكلما حتقق القلب بتشريف وهيبة وحب رسول اهللا من أرفع مقا

  كلما صعد يف مدارات اإلميان. -وسلم

  



٦ 

 

فهل هذا كل شيء؟ ال، ولكن مثة أمر يصل بالعجب إىل منتهاه، وهو كمال شفقة رسو اهللا بنا، 
 كل خري ومصلحة وشدة حب رسول اهللا لنا معشر أمته، وحرصه علينا، وإحلاحه يف سؤال اهللا

  ألمته.

  

  معشر أمته: لناحب النيب -

يقرأ قول اهللا (رب إن أضللن كثرياً من الناس) وقول اهللا  مرةً -صلى اهللا عليه وسلم– أخذ النيب
  (إن تعذم فإم عبادك) فتذكر أمته فرفع يديه كما يف صحيح مسلم:

يا جربيل اذهب إىل حممد، وربك " عز وجل: ، وبكى، فقال اهللا "اللهم أميت أميت" فرفع يديه وقال:( 
صلى اهللا عليه - فأتاه جربيل عليه الصالة والسالم، فسأله فأخربه رسول اهللا  "أعلم، فسله ما يبكيك

يا جربيل، اذهب إىل حممد، فقل: إنا سنرضيك يف أمتك، وال "مبا قال، وهو أعلم، فقال اهللا:  - وسلم
  ].٢٠٢" )[مسلم:نسوءك

  

حىت بكى هو شفقته وحبه  - صلى اهللا عليه وسلم–اهللا سبحانه بأن ما أهم حممداً  انظر إىل علم
  ، نسأل اهللا من فضله.أن يرضيه يف أمته -ووعده احلق–اخلري لنا معشر أمته، حىت أن اهللا وعده 

  

–واهللا سبحانه قد أعطى األنبياء دعوات جييبها هلم، فكل نيب استعملها فاستجيب له، إال حممد 
، أتدري ماذا فعل رسول اهللا ذا اخلصيصة يف الدعوة اابة؟ ادخرها - عليه وسلمصلى اهللا

  لنا حنن معشر أمته:  -صلى اهللا عليه وسلم–رسول اهللا 
  .]٦٣٠٤)[البخاري:أن أختيب دعويت، شفاعة ألميت يوم القيامة -إن شاء اهللا-لكل نيب دعوة، فأريد (



٧ 

 

ل نيب دعوته، وإين اختبأت دعويت شفاعة ألميت يوم ك لكل نيب دعوة مستجابة، فتعجل( وقال
  ].١٩٩)[مسلم:القيامة

  
ولذلك إذا ضاق الناس باحملشر يوم القيامة، وفزعوا لألنبياء فاعتذروا، أتوا حممداً صلى اهللا عليه 

  وسلم، فانظر كيفية شفقة النيب بأمته:

ء، وقد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما فيأتون حممدا فيقولون: يا حممد أنت رسول اهللا وخامت األنبيا( 
تأخر، اشفع لنا إىل ربك أال ترى إىل ما حنن فيه، فأنطلق فآيت حتت العرش، فأقع ساجدا لريب عز وجل، مث 
يفتح اهللا علي من حمامده وحسن الثناء عليه شيئا، مل يفتحه على أحد قبلي، مث يقال: يا حممد ارفع رأسك 

فع رأسي، فأقول: أميت يا رب، أميت يا رب، أميت يا سل تعطه، واشفع تشفع فأر
  ].٤٧١٢)[البخاري:رب

 ، يف أكثر اللحظات ضنكاً،فباهللا عليك هل تعرف شفقة باألمة أكثر من هذه؟ الناس يف احملشر
  يفكرون يف أنفسهم، والنيب يقول (أميت أميت) إنه مهتم بأمرنا حنن معشر أمته!

  

خيربنا ببعض أدعيته لنا معشر أمته، ومن ذلك  -هللا عليه وسلمبأيب هو وأمي صلى ا–وكان النيب 
  :شفقته بنا من الكوارث الكربى، كما يقول صلى اهللا عليه وسلم

وإين سألت ريب ألميت أن ال يهلكها بسنة عامة، وأن ال يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، فيستبيح ( 
  ].٢٨٨٩)[مسلم:بيضتهم
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 - صلى اهللا عليه وسلم–يام، وأضاحي أقارم، وأما رسول اهللا والناس يوم النحر يفكرون بأضح
  ].٢٨١٠)[ابوداود:بسم اهللا، واهللا أكرب، هذا عين، وعمن مل يضح من أميت(فإنه مهموم بشأن أمته 

  

يبني أن املانع له منها هو خوف املشقة  -صلى اهللا عليه وسلم–ويف تشريعات كثرية كان النيب  
وقوله  ]٣٦)[البخاري:ولوال أن أشق على أميت ما قعدت خلف سرية(جلهاد على أمته، كقوله عن ا

وقوله  ]٥٧١)[البخاري:لوال أن أشق على أميت، ألمرم أن يصلوها هكذا(عن تأخري وقت العشاء 
وغريها من  ].٨٨٧)[البخاري:لوال أن أشق على أميت ألمرم بالسواك مع كل صالة(عن السواك 

  يب يبني أن احلامل له على ترك األمر ا هو خوف املشقة على األمة.األحاديث اليت كان الن
  

أراد (جداً يف علة اجلمع قال  -صلى اهللا عليه وسلم–وملا سئل ابن عباس عن سبب ختفيف النيب 
  ].٧٠٥)[مسلم:أن ال حيرج أمته

  
إنه مل (ابه وقال ألصح -صلى اهللا عليه وسلم–وملا كثر الصحابة يف صالة التراويح تركها النيب 

  ].٩٢٤)[خيف علي مكانكم، لكين خشيت أن تفرض عليكم، فتعجزوا عنها
  

ة إىل مائبه لتخفيف الصالة املفروضة علينا من مخسريراجع  -صلى اهللا عليه وسلم–واستمر النيب 
  املعروف يف قصة اإلسراء واملعراج يف الصحاح.مخس صلوات يف احلديث املشهور 

  
بنا معشر أمته؛ هي اليت عرب  - صلى اهللا عليه وسلم– كمال شفقة النيب وهذه الشواهد السابقة يف

لَقَد جاَءكُم رسولٌ من أَنفُِسكُم عزِيز علَيه ما عنِتم حرِيص علَيكُم بِالْمؤمنِني رُءوف عنها القرآن (
يمح١٢٨)[التوبة:ر.[  
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بارات اإلميانية التعظيمية لرسول اهللا حىت قال الشافعي يف ولذلك كان أهل العلم يتنافسون يف الع
  :رسالته املشهورة

 )ا حظا يف دين ودنيا ،بنا نعمةٌ مسِفلم ت ا عنا مكروه فيهما، ويف  ،ظهرت وال بطنت، نلنا أو دفع
  ].١٠)[الرسالة:صسببها -وسلم صلى اهللا عليه- واحد منهما: إال وحممد 

  
والدنيا مظلمة ..، فمنشؤه من جهة الرسول ؛ يف الوجود، إما عام وإما خاصكل خري(وقال ابن تيمية 

  ].١٩/٩٣)[الفتاوى:ملعونة إال ما طلعت عليه مشس الرسالة
  
  
  الضيم واملعرة على رسول اهللا يف جزيرة اإلسالم:-

اهللا بسيادة البشرية،  الذي شرفه -فداه نفسي صلى اهللا عليه وسلم–هذا النيب األعظم أرأيت 
وأشرقت مشس رسالته على الدنيا، وكان شفيقاً بنا  ومساه سراجاً منريا، ة علينا،وجعله اهللا من

، علينا ، ويدع التشريعات خوفاً من املشقةيبكي ويدعوا اهللا لنا وخيتبئ دعوته لنا معشر أمته
 اليوم ض لهتعر؛ هذا النيب األعظم يوينهى عن السؤال حىت ال حيرم علينا شيء مل حيرم من قبل اخل

بأيب هو وأمي صلى اهللا عليه –باالنتقاص والسب، وأين؟ يف احلجاز الذي منها مبعث دعوته 
اهللا بالعبارات  خماطباً رسول بتويترحيث يقول الشانئ يف صفحته على شبكة التواصل  -وسلم
  التالية:

  
ب هاالت القداسة فيك، يف يوم مولدك، أحببت فيك أشياء، وكرهت فيك أشياء، ولن أصلي عليك، ومل أح(

  )وسأصافحك مصافحة الند للند، وأحتدث معك كصديق فحسب، النسق الذي حاربه حممد تسلل ألتباعه
  ).أن يف القرآن مقاطع ركيكة لغوياًويقول عن القرآن (

  ).كل اآلهلة العظيمة الين نعبدها ليست إال من خلق عقولناويقول عن اهللا جل جالله: (
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صلى اهللا –ت اليت فيها سباب صريح وتنقص واستهانة واستخفاف مبقام رسول اهللا وحنو هذه العبارا 
  وسائر شرائع اإلسالم فضال عن اهللا جل جالله. -عليه وسلم

  
توقيتاً لشتائمه يف غاية  -فداه أهلي صلى اهللا عليه وسلم–مث انظر كيف اختار هذا الشانئ لرسول اهللا 

له داللته  ال خيتص بعبادات شرعية، لكن -صلى اهللا عليه وسلم–اخلبث، وهو يوم مولده، ويوم مولده 
 يف شبكة التواصل االجتماعي (تويتر) املسلمني، فيدخل يف الوسم (اهلاشتاق)كثري من الرمزية بني 

لينتقص منه ويستهني به! فأي إمعان يف انتقاص الرسول أكثر  -صلى اهللا عليه وسلم–املخصص ملولده 
  من هذا؟!

  
  ! كان منها مبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، اليتهذا السب يف احلجاز مكان يف كانمث انظر ك

  
مث انظر كيف جعل هذا السب ليس يف صالون أديب خاص مغلق، بل جعله منشوراً على املأل يناظر 

  الناس عليه، وكلما ردوا عليه ازداد إمعاناً يف االنتقاص!
  

الم، واخضلت دموع األشياخ يف دروسهم، وهب الشباب وملا انتفض املسلمون يف جزيرة اإلس
املسلم املبارك ذباً عن عرض رسول اهللا، وغصت جهة الربقيات من رسائل الناس املستنكرة 
الشاجبة، وبلغ األمر ويل األمر، وحترك عدد من الغيورين لدى احملاكم الشرعية وجهات 

 ر فيه التوبة واالعتذار عما بدر منه،االختصاص؛ ملا وقع ذلك كله؛ أصدر الشانئ بياناً يظه
وأسأل اهللا أن تكون توبته توبةً صادقة، وأن يتقبلها منه، واهللا جل وعال هو حسيبنا وحسيبه، 
وهو سبحانه يعلم ما يف نفوسنا ونفسه، وأمر هذه التوبة مللك امللوك سبحانه حيكم فيها وهو 

  أعدل العادلني.
  

بإيقاف اجلاين الساب  ملكياً أمراًأن هناك ع اإللكترونية بعض املواقأعلن  مث إنه قبل ساعات
  لرسول اهللا، والتحقيق معه.
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إىل دولة شرق  روب ساب النيبمث بعدها بساعات أعلن ذات املواقع اإللكترونية عن أنباء 
  آسيوية، عرب األردن مث اإلمارات.

  فاهللا أعلم حبقائق األمور.
  

قضاًء أم ديانةً؟ وهذا  -صلى اهللا عليه وسلم–وبة ساب النيب فثارت هاهنا مسألة وهي هل تقبل ت
  ما سنتعرض له يف الفقرات التالية.

  
  املسلم إذا سب النيب يقتل بإمجاع العلماء واملذاهب األربعة:-

مل خيتلف املسلمون، ال يف املذاهب األربعة وال غريها؛ أن "املسلم" إذا سب النيب حده القتل، وقد 
عات كثري من أهل العلم، وقد نقل اإلمجاعات عدد من علماء القرن الثالث والرابع نقل اإلمجا

  ومن بعدهم.
  

وقد نقلها عنه ابن هـ) ٢٥٦(ت حممد بن سحنونفمن أهم املتقدمني الذين نقلوا اإلمجاع اإلمام 
  دحية يف اية السول:

 - صلى اهللا عليه وسلم–النيب (قال إمام أهل أفريقية حممد بن سحنون: أمجع العلماء على أن شامت 
املنتقص له؛ كافر، وحكمه عند األئمة القتل، ومن شك يف كفره وعذابه كفر)[اية السول يف خصائص 

  ، حتقيق الفادين].٢٦١الرسول: ص
  

وهذا النقل الذي نقله ابن دحية عن ابن سحنون قد يكون من رسالة ابن سحنون اليت ذكرها أهل 
ورسالة .. ألف ابن سحنون :ذكر تآليفه(ن فرحون عن مؤلفات ابن سحنون التراجم عنه، فقد قال اب

  واهللا أعلم حبقيقة احلال. ].٢٣٦)[الديباج املذهب:صفيمن سب النيب صلى اهللا عليه وسلم
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هـ) يف كتاب صنفه يف مسائل "اإلمجاع" ٣٠٥من متقدمي الشافعية (ت الفارسي ابوبكر قالو
ابو  ونص ].١٨/٤٦ية املطلب للجويين:[االقتل) -عليه وسلم صلى اهللا-(حد من يسب رسول اهللا 

  هذه من مسائل اإلمجاع.على أن بكر الفارسي 
  
 طبقيت فقه بنقل اعتىن من من أشهر وهو هـ)،٣١٩املنذر (ت ابن املعروف اجلليل اإلمام منهمو
تابه الذي يف ك اهللا رمحه هـ)٣١٩يقول ابن املنذر (ت حيث خاص، بشكل" والتابعني الصحابة"

  : صنفه يف اإلمجاع
[اإلمجاع البن )القتل - وسلم عليه اهللا صلى- النيب سب من حد أن على العلم أهل عوام أمجع(

  ].، حتقيق اجلربين٢/٥٨٤املنذر:
  
  

وال أعلم أحداً من  ،مقتول -صلى اهللا عليه وسلم-النيب  ساب: (هـ)٣٨٨اخلطايب (ت وقال
  ].٣/٢٩٦امل السنن:[معاملسلمني اختلف يف وجوب قتله)

  
 متنقص قتل على األمة أمجعت(هـ) ما نصه: ٥٤٤اليحصيب (ت عياض القاضيعامل املغرب  وقال 

   ].٢/٤٦٧[الشفا:)وسابه املسلمني، من النيب
  

وهو مذهب  ،الساب إن كان مسلما فإنه يكفر ويقتل بغري خالف(هـ) ٧٢٨وقال ابن تيمية (ت
)[الصارم املسلول على شامت ممن حكى اإلمجاع على ذلكوقد تقدم  ،األئمة األربعة وغريهم

  ].٤الرسول:ص
  

(الفصل األول: يف وجوب قتله، وهو جممع عليه..، ومن استقرأ سري هـ) ٧٥٦وقال السبكي (ت
الصحابة، حتقق إمجاعهم على ذلك، فإنه نقل عنهم يف قضايا خمتلفة منتشرة، يستفيض مثلها، ومل ينكره 

  ، حتقيق إياد الغوج].١٢٢- ١١٩: صللسبكي لى من سب الرسولأحد)[السيف املسلول ع
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 النيب صلى اهللا عليه وسلم) مستقر يف املذاهب األربعة املسلم الذي سب وهذا اإلمجاع على (قتل

(البيان  املالكياملذهب  )١/٦٧٧(جممع األر: احلنفيألهل السنة، وانظر على سبيل املثال: املذهب 
(شرح  احلنبلياملذهب  )١٨/٤٦(اية املطلب: الشافعي هباملذ )١٦/٣٩٨والتحصيل:

  وغريها، وهذه جمرد مناذج) ٣/٣٩٤املنتهى:
  

وال خمالف يف أصل املسألة، ال من  ولست حباجة لنقل اقتباسام ألن املسألة أصالً حمل إمجاع،
  السابقني وال املعاصرين. أهل العلم

  
ساب النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقد بوب عليها وبسبب ظهور هذه املسألة وشهرا، أعين قتل 

باب إذا (أهل احلديث يف مصنفام يف السنة النبوية، ومن ذلك أن البخاري قال يف صحيحه 
   ]٦٩٢٦م)[البخاري:عرض الذمي وغريه بسب النيب صلى اهللا عليه وسل

   ]٤٣٦١بوداود:)[اباب احلكم فيمن سب النيب صلى اهللا عليه وسلم(وقال ابو داود يف سننه 
   ]٤٠٧٠)[النسائي:احلكم فيمن سب النيب صلى اهللا عليه وسلم(وقال النسائي يف سننه 

 - صلى اهللا عليه وسلم-باب من سب النيب (هـ) يف مصنفه ٢١١وقبل هؤالء قال عبد الرزاق (ت
  ].٥/٣٠٧؟)[املصنف:كيف يصنع به

)[املصنف: ل صلى اهللا عليه وسلمقتل من يشتم الرسو(هـ) يف مصنفه ٢٣٥وقال ابن أيب شيبة (ت
٧/٣٠١.[  
  

وإفراد أهل احلديث، وأهل الفقه، ملسألة (سب الرسول صلى اهللا عليه وسلم) من بني مسائل 
يدل على اختصاصها والتشديد يف شأا،  ونقلهم اآلثار اخلاصة فيها؛ الردة، ويف وقت مبكر،

ا أدلة خاصة واعتبارات خاصة، فهي ل فيهوأا ليست داخلة يف مفهوم الردة بالعموم فقط، ب
  عقوبة مستقلة يف الفقه اإلسالمي.
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  حسناً .. دعنا ننتقل اآلن حلكم توبة ساب النيب صلى اهللا عليه وسلم.
  
  توبة ساب النيب: هل تقبل قضاًء أم ديانة؟-

م أدوات ما معىن التمييز بني القضاء والديانة؟ تفريق الفقهاء بني (القضاء والديانة) هو أحد أه
: هي ما بني العبد وربه مبنية فالديانة الفقهاء العبقرية يف توزيع دالالت النصوص بشكل علمي،

حبسب البينات  بني العباد أنفسهم : هو ما حيكم بهوالقضاء، سوياً على األمور الباطنة والظاهرة
  الظاهرة فقط. 

  
ا افترق الظاهر والباطن افترق حكم فإذا تطابق الظاهر والباطن اجتمع حكم الديانة والقضاء، وإذ

  الديانة مع القضاء.
  

منا أنا بشر، وإنكم إ(هو قول النيب صلى اهللا عليه وسلم  صل يف التمييز بني الديانة والقضاءواأل
ختتصمون إيل، ولعل بعضكم أن يكون أحلن حبجته من بعض، وأقضي له على حنو ما أمسع، فمن قضيت له 

  ].٦٩٦٧)[البخاري:ذ، فإمنا أقطع له قطعة من النارمن حق أخيه شيئا فال يأخ
انفكاك اجلهة بني الديانة والقضاء، وأن النيب نفسه قد  - صلى اهللا عليه وسلم–فبني رسول اهللا 

إذا كان مثة  ، ومع ذلك ال جيوز للمحكوم له أخذه (ديانةً)بناًء على الظاهر حيكم (قضاًء) بأمر ما
  والباطن علمه إىل اهللا. أمور باطنه ختالف هذا الظاهر،

  
  هل توبة ساب النيب تقبل قضاء وديانة؟ أم ديانة فقط؟ففي مسألتنا: 

ذهب مجاهري أهل العلم أن (ساب النيب) ال تقبل توبته قضاًء، وتقبل ديانةً بينه وبني اهللا، ألن فيها 
مناذج  وسأنقل حق للنيب صلى اهللا عليه وسلم، وحق النيب ال ميلك أحد من الناس التنازل عنه،

  على ذلك: اء يف املذاهب األربعةنصوص الفقهل
وال تقبل توبته مطلقا، ولو سب اهللا  من األنبياء فإنه يقتل حداً و الكافر بسب نيب( احلنفيقال احلصكفي 

  ].٤/٢٣٢)[الدر املختار مع حاشيته:تعاىل قبلت ألنه حق اهللا تعاىل، واألول حق عبد ال يزول بالتوبة
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بقلبه كان مرتدا، فالسباب  - صلى اهللا عليه وسلم  - كل من أبغض رسول اهللا ( احلنفياهلمام  وقال ابن

  ].٦/٩٨)[فتح القدير:فال تعمل توبته يف إسقاط القتل ،عندنا بطريق أوىل، مث يقتل حداً
  

 ؛تقبل توبته إمنا هو يف مرتد تقبل توبته يف الدنيا، أما من ال "ال يتعرض له"وقوله ( احلنفيوقال ابن جنيم 
  ].١٥٩)[األشباه والنظائر:صكالردة بسب النيب صلى اهللا عليه وسلم ،فإنه يقتل

  
  

قتل وال تقبل  - صلى اهللا عليه وسلم  - رسول اهللا  ومن سب( املالكيوقال ابن أيب زيد القريواين 
  ].٢/٢٠٢)[الرسالة مع حاشية النفراوي:توبته

  
أو شتمه أو  - صلى اهللا عليه وسلم  -اسم: ومن سب رسول اهللا قال ابن الق( املالكي وقال ابن رشد اجلد

  ].١٦/٤١٣)[البيان والتحصيل:ومل يستتب، ومرياثه جلماعة املسلمني ،قتل ؛أعابه أو نقصه، فإن كان مسلما
  

عابه أو قذفه أو استخف حبقه أو أحلق به أو  ..وإن سب نبياً( املالكيةوقال خليل يف خمتصره املعتمد عند 
  ]٢٣٩)[خمتصر خليل:ومل يستتب ،لتقُ: أو غض من مرتبتهنقصا 

  
لو تاب، مل يسقط القتل عنه؛ فإن (يف كتاب اإلمجاع:  ةالشافعيمن متقدمي  أبو بكر الفارسي وقال

القتل، فكما ال يسقط حد القذف بالتوبة، فكذلك ال  - صلى اهللا عليه وسلم- حد من يسب رسول اهللا 
  ].١٨/٤٦)[نقالً عن اية املطلب للجويين:بالتوبة - صلى اهللا عليه وسلم- يسقط القتل الواجب بسب النيب

  
  ].٣/٣٩٩)[شرح املنتهى:فال تقبل توبته..، رسوالً أو سب(البهويت احلنبلي  وقال
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) ليست من مسائل عدم قبول توبة ساب النيب قضاًءهذه املسألة (ومما ينبغي التنبيه له: أن 
وبعض متأخري احلنفية،  ،ماء أجالء من متأخري الشافعية خصوصاًاإلمجاع، فقد خالف فيها عل

املصنفون للرسائل املفردة يف مسألة سب النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومنهم:  وممن أشار لذلك
). ، حتقيق إياد الغوج١٦١السيف املسلول على من سب الرسول:صالسبكي يف رسالته (

ه الوالة واحلكام على أحكام شامت خري تنبيابن عابدين يف رسالته (ومنهم أيضاً: 
  وهو مطبوع ضمن جمموع رسائل ابن عابدين. )١/٣٠٠األنام:ص

  
هو اإلمام ابو  - حبسب ما أعلم–واحلقيقة أن أجلّ من نقل عنه قبول توبة ساب النيب قضاًء 

 صلى اهللا عليه-وأميا رجل مسلم سب رسول اهللا (يوسف، حيث قال يف كتابه املشهور اخلراج 
)[اخلراج، أليب لتوبانت منه زوجته؛ فإن تاب وإال قُ ،أو كذبه أو عابه أو تنقصه؛ فقد كفر باهللا - وسلم

  ، طبعة دار املعرفة].١٨٢يوسف: ص
  

مل  وهذا النص أليب يوسف -صلى اهللا عليه وسلم-النيب  فنص رمحه اهللا على االستتابة لساب
ن يف رسالته املشار إليها قبل قليل (تنبيه الوالة واحلكام نبهين عليه ابن عابدي أكن اطلعت عليه وإمنا

على أحكام شامت خري األنام)، ورجعت لكتاب أيب يوسف ووجدت النص كما ذكر ابن عابدين، 
وقد تعجبت منه، ألنين مل أجده مشهوراً معروفاً، بل لقد نقل عن أيب يوسف قول آخر خمالف 

واهللا أعلم حبقيقة (التوبة) فمنع االستتابة وقبل التوبة كمانع، وهو متييزه بني (االستتابة) و  هلذا،
  احلال.

  
أن قول أيب يوسف هذا مرجوح، وأن قول مجاهري  -واهللا أعلم حبقيقة األمر–والذي يظهر يل 

هم، تقبل قضاًء هو الراجح، لقوة أدلت ال -صلى اهللا عليه وسلم–أهل العلم يف أن توبة ساب النيب 
  قاً لبعضها، والعربة يف اخلالفيات باملرجحات ال بالتخيري احملض.ليت سنشري الحوا
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) وهي مسألة إمجاعية، وبني مسألة النيب املسلم الذي سبقتل واملراد أن هناك فرق بني مسألة (
) وهي مسألة ليست إمجاعية، وإمنا هو قول مجاهري أهل العلم، عدم قبول توبة ساب النيب قضاًء(

زن املسائل حىت يعرف مرتلة املخالف، فمن خالف يف قتل الساب فهو ضال، فال بد من معرفة و
  ومن خالف يف عدم قبول توبة النيب فقوله مرجوح خمالف لألدلة وقول مجاهري أهل العلم.

   
  فقهية لعدم قبول توبة الساب قضاًء؟: نظائر هل هناك-

ا قبلها" فكيف ال تقبل توبة البعض يقول أن القاعدة املعروفة يف الشريعة أن "التوبة جتب م
الساب؟ واحلقيقة أن هؤالء الذين يستغربون قول مجاهري الفقهاء مل يتفطنوا للتمييز الفقهي بني 

  (القضاء والديانة) وسأذكر هاهنا أمثلة:
لو أن شخصاً قتل آخر، مث قال للقاضي إنه تائب ونادم، فهل تقبل توبته قضاًء؟ اجلواب: ال -

صاص واجب إال إن عفا أولياء الدم، ألن هذا حق نه وبني ربه، ولكن القبالطبع، فتوبته بي
  آدميني.

وهكذا: لو أن شخصاً سرق أموال املسلمني، مث قال للقاضي أنه تائب، فهل تقبل توبته -
  ، ولكن احلد ميضي قضاًء، ألن هذا حق آدميني.قضاًء؟ اجلواب: ال، بل توبته بينه وبني اهللا

قذف مسلماً، أو تلفظ عليه، أو طعن فيه مبا ليس فيه، فلما وصل  وهكذا: لو أن شخصاً-
األمر للقضاء قال: أنا تائب ونادم، وأعتذر للمقذوف، فهل تقبل توبته قضاًء؟ اجلواب: ال، بل 

يسقط، بل حيد توبته بينه وبني اهللا، وحق الشخص املقذوف أو املطعون فيه مبا ليس فيه؛ ال 
  اره حق آدمي مل يعف.للقذف ويعزر للتلفظ، باعتب

  
فيجب أن  القضاء بني اجلاين وربه، أما ديانةً وهكذا يف نظائر جنائية كثرية، تكون التوبة مؤثرة

  يأخذ جمراه.
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وقد أشار الفقهاء لذلك كثرياً، وسأعرض عينة واحدة، فمن ذلك أن النفراوي ملا تعرض لعدم 
  قبول توبة الساب قضاًء قال يف تعليل ذلك:

من قبل نفسه قبل االطالع  أو جاء تائباً ،سواء تاب بعد االطالع عليه - أي ساب النيب– ل توبتهوال تقب(
ولو تاب املستحق هلا، كالزاين والشارب  ،وجب، واحلدود جتب إقامتها بعد ثبوت موجبها ألنه حد ؛عليه

  ].٢/٢٠٢)[الفواكه الدواين:والقاتل والسارق
  
  :تعليل عدم قبول توبة الساب قضاًء-

مثة تعليالت كثرية لعدم قبول توبة الساب، لكن جوهرها يدور حول أن (حق النيب) الذي ال 
–جيوز ألحد أن يعفو عنه، ومنها: أن السب فساد يف األرض، وأن السب متعلق حبق املسلمني 

ن فإنه نبيهم وحقهم أن ال يتعرض له، وال حيق ألحد أن يعفو نيابةً عن رسول اهللا، وال أ -أيضاً
  يعفو نيابة عن املسلمني.

  
صلى اهللا عليه -ألنه حق متعلق للنيب (قال القاضي عياض يف تعليل عدم قبول توبة الساب قضاًء 

  ].٢/٥٥٠)[الشفا:ال تسقطه التوبة كسائر حقوق اآلدميني ،وألمته بسببه - وسلم
  

حق هللا وحق  :حقان حق النيب صلى اهللا عليه وسلم يتعلق به(وقريب منه قول القاضي من احلنابلة 
فإنه لو تاب قبل  ،كاحلد يف احملاربة ،والعقوبة إذا تعلق ا حق هللا وحق آلدمي مل تسقط بالتوبة ،لآلدمي

  ].٣٠٢)[الصارم:ويسقط حق اهللا ،القدرة مل يسقط حق اآلدمي من القصاص
  

ستيفاء حقه صلى اهللا ، فله أن يستوفيه، وله أن يتركه، وليس ألمته ترك النيباحلق ل(وقال ابن القيم 
  .]٥/٥٦)[زاد املعاد:عليه وسلم
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شخصاً سب ميتاً من آحاد أموات املسلمني لشرع تعزيره، حىت لو تاب الساب،  هأن ولذلك ترى
  ابن تيمية:، كما يقول فكذلك حق رسول اهللا أعظم

كما أن  ،البة والعفوألن املستحق ال ميكن منه املط ،يتعني القتل - صلى اهللا عليه وسلم- بعد موت النيب (
وإن كان يف حياته ال  ،لكونه معصية هللا ،من سب أو شتم أحدا من أموات املسلمني عزر على ذلك الفعل

  ].٢٩٧)[الصارم املسلول:صيؤدى حىت يطلب إذا علم
  
  

متعلق حبقوق اآلدميني، وليس بالعقيدة فقط،  يف اجلرمية فـاملراد أن (سب النيب) عنصر إضايف
  يستوىف حىت مع التوبة، وقد شرح هذا املفهوم الفقهي ابن تيمية فقال:ولذلك فإنه 

والتوبة اليت  ،وهو من جنس احملاربة ،ذكرنا أن السنة تدل على أن السب ذنب مقتطع عن عموم الكفر(
كما فعل  ،فأما إن ارتد مبحاربة مثل سفك الدم وأخذ املال ،إمنا هي التوبة عن الكفر ؛حتقن الدم دم املرتد

 - صلى اهللا عليه وسلم-كما قتل رسول اهللا  ،فهذا يتعني قتله؛ بابةصوكما فعل مقيس بن  ،العرنيون
وأيضا ما اعتمده اإلمام أمحد من ، وكما قيل له يف مثل العرنيني "إمنا جزاؤهم أن يقتلوا" ،بابةصمقيس بن 

فقتلوا األول من  ،ارد فرقوا بني الساب وبني املرتد - صلى اهللا عليه وسلم- أن أصحاب رسول اهللا 
  احللواين وزميله]. ، حتقيق٣/٦٤٤)[الصارم املسلول:واستتابوا الثاين وأمروا باستتابته ،غري استتابة

  
  قتل الساب دون استتابة:نصوص -

  النصوص اليت استنبط منها أهل العلم قتل الساب دون استتابة كثرية، وسأخلص بعضها:
النيب فقتلها أحد الصحابة فسأل النيب فأخرب بسبها إياه (فأبطل  منها: املرأة اليهودية اليت تسب

وي)، ن رجالً يشتمه فقال (من يكفيين عدرسول اهللا دمها) وبه احتج اإلمام أمحد، وأُخبِر النيب أ
فبني ابو بكر أن قتل  ومنه قول أيب بكر رداً على من أراد قتل من سبه (ما كانت لبشرٍ بعد حممد)

الساب خصيصة ملن سب النيب، وقتل خالد بن الوليد ملالك بن نويرة ملا قال عن النيب متنقصاً 
(صاحبكم)،  وأمر النيب بقتل: ابن خطل، وابن أيب السرح، ومقيس بن صبابة، واملرأتني اللتني 

لسن حماربات، ولكن أهدر كانتا تغنيان بسب رسول اهللا (برغم كونه ينهى عن قتل النساء ألن 



٢٠ 

 

دمهن لسب النيب)، وملا كان كعب بن األشرف ينتج اشعاراً يف هجاء النيب قال النيب (من لكعب 
بن األشرف فإنه قد آذى اهللا ورسوله)، فقتله حممد بن مسلمة وصحبه وجاؤوا برأسه فرموه بني 

وقول النيب "فإنه قد آذى اهللا ملا مسع تكبريهم قال "أفلحت الوجوه"،  النيب يدي رسول اهللا، وكان
رسول ورسوله" صريح يف تعليل القتل وهو أذى الرسول، منها: قتل أيب رافع بن أيب احلقيق لسبه 

  اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وغريها وإمنا أردت التمثيل.
  

فلريجع  ، والتوسع يف شرح وجه الداللة منها،وعزوها ،ومن أراد ختريج األحاديث السابقة
املتخصصة، مثل الشفا للقاضي عياض، والصارم املسلول البن تيمية، والسيف املسلول للكتب 

  للسبكي، وغريها فهي مبسوطة فيه بتوسع.
  

ه، وقتل من سب -صلى اهللا عليه وسلم–ومن تأمل األخبار اليت ساقها أهل العلم يف قتل النيب 
أن النيب والصحابة  -بال استثناء-ها النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ الحظ فيها مجيع الصحابة ملن سب

  مل يستتيبوا الساب بتاتاً، بل قتلوه فوراً، خبالف غريه من املرتدين الذي كانوا يستتيبوم.
  

وقد يسأل بعض القراء: هل هناك وقائع تارخيية حصل فيها (قتل الساب) واجلواب: نعم، وقد 
) وهي منشورة املتعرضني للجناب احملمديمن أخبار مجعت مناذج منها يف مقالة منشورة بعنوان (

  على الشبكة ميكن للقارئ أن جيدها عرب حمركات البحث.
  
  
  :) توبة االضطرار( و ) توبة االختيار(التمييز بني -

ملهمة يف الشريعة واليت يراعيها القضاء الشرعي هو التمييز بني (توبة االختيار) و من التمييزات ا
ختيار هي اليت تكون قبل أن ترفع اجلناية إىل ويل األمر أو القضاء (توبة االضطرار)، فتوبة اال

الشرعي، وتوبة االضطرار هي اليت تكون بعد رفع اجلناية إىل ويل األمر أو القضاء الشرعي، 
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. ففرق ]٣٤دة:)[املائإِلَّا الَّذين تابوا من قَبلِ أَنْ تقْدروا علَيهِم(واألصل يف هذا التمييز قول اهللا تعاىل 
  اهللا سبحانه بني التوبة قبل القدرة، والتوبة بعد القدرة.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف توضيح هذا األصل الشرعي وطريقة تأثريه يف األحكام القضائية  
  اجلنائية :

ن العفو اهللا سبحانه فرق بني التوبة قبل القدرة وبعدها ألن احلدود إذا رفعت إىل السلطان وجبت ومل ميك(
عنها وال الشفاعة فيها خبالف ما قبل الرفع وألن التوبة قبل القدرة عليه توبة اختيار والتوبة بعد القدرة 
توبة إكراه واضطرار مبرتلة توبة فرعون حني أدركه الغرق وتوبة األمم املكذبة ملا جاءها البأس وتوبة من 

سقط احلد الواجب وألن قبول التوبة بعد حضره املوت فقال: إين تبت اآلن فلم يعلم صحتها حىت ي
لتعطلت احلدود وانبثق سد الفساد فإن كل مفسد يتمكن إذا أخذ أن يتوب  القدرة لو أسقطت احلد

خبالف التوبة قبل القدرة فإا تقطع دابر الشر من غري فساد فهذه معان مناسبة قد شهد هلا الشارع 
ؤثرة أو مالئمة فيعلل احلكم ا وهي بعينها موجودة يف باالعتبار يف غري هذا األصل فتكون أوصافا م

  ].٣٨٩)[الصارم املسلول:صالساب فيجب أن ال يسقط القتل عنه بالتوبة بعد األخذ
وتالحظ يف احلادثة اليت حنن بصددها أن الساب بقي جيادل ويناظر ويعاند، فلما االت الربقيات 

ا الدعاوى لدى القضاء، بادر الساب فأصدر بياناً على املسؤولني، وأخرب بعض الشباب أم رفعو
يعلن فيه توبته، فهي توبة بعد رفع اجلناية لويل األمر، فهي داخلة يف توبة االضطرار، ال توبة 

األمر بينه وبني اهللا، واهللا كرمي  الديانةضعيفة التأثري، ومن حيث  القضاءاالختيار، فهي من حيث 
  سبحانه إن صدقنا وصدق.

  
  مي اللغوي ملفهوم السب:التعو-

يف هذه احلادثة البشعة حاول بعض أصدقاء شامت الرسول أن يفزعوا لصديقهم لتخذيل املنتصرين 
فذكر بعضهم أن ما قام به ساب الرسول هو (إساءة تعبري)  - صلى اهللا عليه وسلم–لرسول اهللا 

ن الفقهاء مل أل مناورة مكشوفة وغري مثمرة، وليس (سب) وهذا التالعب اللغوي باملصطلح
يكونوا حيصرون األمر يف السب أصالً، بل كل عبارة فيها انتقاص أو استخفاف أو غض من 

  يف احلكم، ومن ذلك قول القاضي عياض رمحه اهللا: اخل فإنه داخل مرتلته،
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يف  أو أحلق به نقصاً ،أو عابه - صلى اهللا عليه وسلم-مجيع من سب النيب  :علم وفقنا اهللا وإياك أن(ا
أو  ،أو شبهه بشيء على طريق السب له ،ض بهأو عر ،أو خصلة من خصاله ،أو نسبه، أو دينه ،نفسه

واحلكم فيه حكم الساب ، فهو ساب له ؛والعيب له ،اإلزراء عليه، أو التصغري لشأنه، أو الغض منه
  ].٢/٤٧٣)[الشفا:يقتل

  
النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقد أكد هذه األمثلة الفقهاء يف كتبهم إذا تعرضوا ملوضوع سب 

  ويكفي الشاهد السابق إن شاء اهللا.
  

من األمثلة  وأنت إذا تأملت الكلمات اليت فاه ا ساب الرسول وجدا أعظم مما ذكر الفقهاء
رسول اهللا بقوله: "كرهت فيك أشياء"، وقال: "لن أصلي عليك"،  الساب ، فقد خاطبوالوقائع

، وأنه سيتحدث مع النيب كصديق فقط! واعترب أن يف بعض مقاطع واعترب نفسه نداً لرسول اهللا
القرآن "ركاكة لغوية" ! فإذا مل يكن هذا سباً واستخفافاً وانتقاصاً وإزراًء لرسول اهللا، وغضاً من 

  مقام النبوة، وتصغرياً لشأن رسول اهللا، فما هو السب إذن؟!
  

لفقهاء، ووقع فيها أحكام قضائية بأا سب بل لو تأمل الباحث املوضوعي األلفاظ اليت نقلها ا
على سبيل اإلزراء، ومن  "يتيم"لرسول اهللا، لرأى أا أقل من هذا بكثري، مثل من قال للنيب أنه 

على سبيل التنقص، ومن قال "تكذب ولو كنت رسول اهللا"،  "يرعى الغنم"قال للنيب أنه كان 
واشك اخل وقد نقل  فقتلوا مجيعاً النيب" فأفتوا بقتله،إىل  ورجل جييب الضرائب قال ألحدهم "أد
  ).٢/٤٧٩هذه الوقائع وغريها القاضي عياض يف الشفا (

  
" استهانة هذا الرجل بشرائع تكرروخصوصاً أنه قد انضاف إىل األمر قرائن أخرى وهي "

ار باهللا فحسابه الشخصي ومقاالته ومدونته مليئة باالستهت اإلسالم، وإمعانه يف ذلك فترة طويلة،
  :فهذه قرينة معتربة شرعاً يف تغليظ جنايته، قال اإلمام ابن تيمية وكتابه ورسوله وشرائع اإلسالم،
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 )من  ،اعتضد السب بدالالت أخر ؛وحنوه مما يدل على الكفر ،قد تكرر منه السب فإذا كان الساب
كان ذلك  ة؛النفاق والزندق وحنو ذلك من دالالت ،واالستهانة بفرائض اهللا ،االستخفاف حبرمات اهللا

وما  ،مع ثبوت هذه األمور ،ويف أن ال يقبل منه جمرد ما يظهر من اإلسالم ،أبلغ يف ثبوت زندقته وكفره
  ، ت احللواين].٣/٦٥١)[الصارم املسلول:ينبغي أن يتوقف يف قتل مثل هذا

  
السب" فيخشى باللجوء لتمييع مفردة " -صلى اهللا عليه وسلم–ومن يدافع عن ساب الرسول 

عليه أن تكون محيته لصديقه وخليله أعظم من محيته لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فإذا بلغ 
  املرء هذا املبلغ، فليضع رسول اهللا وخليله الساب أمام عينيه، مث ليقرأ قول اهللا:

) ذْتخنِي اتتا لَيقُولُ يي هيدلَى يع مالظَّال ضعي مويبِيلًا وولِ سسالر عا  *مذْ فُلَانخأَت نِي لَمتى لَيلَتيا وي
  ].٢٨)[الفرقان:خليلًا

  
ولو سلمنا جدالً أن مثة خطأ يف أحد اجلهتني، فاخلطأ على صديق مستهتر أهون من اخلطأ يف 

ليس سباً واستخفاف  وين مقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، واادلة جلعل ما هو سب
  لرسول اهللا!  والاستخفافاً

  
وما أمجل عبارة السيوطي يف هذا املقام، حني حاول بعض الناس أن يدافعوا عن رجل قال بعض 
العبارات اليت فيها غض من مقام األنبياء وال تليق م، فرد عليهم يف رسالة خاصة امسها (ترتيه 

ات فيها انتقاص من مقام النبوة، مث قال يف األنبياء عن تسفيه األغبياء)، وبني أن هذه العبار
  خامتتها:

..، املدلس يف هذه املسألة خياصمه كل األنبياء يوم القيامة وعدم مائة ألف وأربعة وعشرون ألف(
 ،وكذلك أقول ألن يكون كل أهل العصر يف هذه املسألة خصمائي أحب إىل من أن خياصمين نيب واحد

  ، مطبوعة ضمن فتاوى السيوطي].١/٢٤٢األنبياء:  )[ترتيهفضال عن مجيع األنبياء
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وهذه هي احلسابات العقالنية الصحيحة، فأن أخطئ على صديق مستهتر أحب إيل من أخطئ يف 
  جمرد غلط تعبريي! -صلى اهللا عليه وسلم–وين مقام رسول اهللا، وجعل سب رسول اهللا 

  
  درء القتل ال يستلزم درء التعزير مبا دونه:-

القتل ملانع راجح؛ فإن هذا يعين أنه ال يوجد  س يظن أن الفقهاء إذا درؤوا عن الساببعض النا
عقوبة أخرى! وهذا خطأ، فالقتل إذا درئ قد تقوم هناك عقوبات تعزيرية أخرى، كما قال 

  القرطيب يف مسألة اللفظ احملتمل لسب رسول اهللا:
واإلهانة  ،بالسجن، والضرب الشديد :بتهوإذا قلنا ال يقتل، فال بد من تنكيل ذلك القائل وعقو(

  ].٨/٨٢)[تفسري القرطيب:العظيمة
  وهذا مثل اللفظ احملتمل للقذف وغريه، إذا درئ احلد فقد يقوم مقامه التعزير باعتباره تلفظ.

  وهلذا شواهد فقهية أخرى نستغين ذا املثال عنها.
ء الشرعي، فإما أن حيكم مبوجب قول جيب أن حيال للقضا ؛مبعىن أن (ساب النيب) تاب أو مل يتب

وهو قبول توبته مع  ، أو حيكم بالقول املرجوحوعدم اعتبار توبته قضاًء مجاهري الفقهاء بالقتل
  هدراً. -صلى اهللا عليه وسلم–دون القتل، وال يذهب عرض رسول اهللا تعزيره مبا هو 

  
  االستهانة بشأن الكالم والكلمة:-

مون األمور؟! املسألة سهلة، هي كلمات عابثة قاهلا مراهق) وهذا بعض الناس يقول: (ملاذا تضخ
 وخطورة الكلمةهللا عليه وسلم، خلل يف تصورات شرعية مسبقة، وهي عظمة جناب النيب صلى ا

إن العبد ليتكلم بالكلمة، ما يتبني فيها، ، كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم (ومكانتها يف اإلسالم
وباهللا عليك تأمل قوله "ما يتبني فيها" يعين  ]٦٤٧٧)[البخاري:د مما بني املشرقيزل ا يف النار أبع

  أنه مستهتر مل يعر األمر اهتماماً، ومع ذلك وقع هذا األثر العظيم.
  

واحملاربة باللسان يف باب  ،احملاربة نوعان: حماربة باليد وحماربة باللسان(ولذلك قال اإلمام ابن تيمية 
يقتل من كان حياربه  -صلى اهللا عليه وسلم- ولذلك كان النيب  ،ى من احملاربة باليدالدين قد تكون أنك
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وما يفسده اللسان من األديان أضعاف ما تفسده  ،مع استبقائه بعض من حاربه باليد ،باللسان
  ]٣٨٥)[الصارم املسلول:اليد
  
  االعتذارات الباردة:-

بل تراه  -صلى اهللا عليه وسلم–اهللا  بعض الناس ال يكتفي بالتقصري يف الذب عن عرض رسول
لني للمنتصرين لرسول اهللا، فيتفنن يف اختراع يزيد على تقصريه بأن يضع نفسه يف صف املخذّ

اليت تفت يف عضد املنكرين والغيورين على عرض رسول  واالحتماالت والتشكيكات الشبهات
رة يقول: ملاذا تتركون فالن اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فتارة يقول: أينكم عن قضة كذا؟ وتا

وفالن؟ وبعضهم يبتكر تأويالت وتسويغات جلعل ما وقع ليس فيه سب واستخفاف وتنقص 
  لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم.

  
، وكأن يسر اإلسالم اخل وبعضهم يتحدث ببالهة عن مساحة اإلسالم ويسر الشريعة ورفع احلرج

ب الرسول! ولو أن هذا الرجل ابتلي مبن يقذف يعين تعطيل القصاص والرجم والقطع وقتل سا
ولو أن هذا الرجل  أباه أو أمه أو قبيلته النتفخت أوداجه ونسي مساحة اإلسالم ورفع احلرج!

سرِقت أمواله وعقاره وقيل له ال تشتك وال تطالب حبقك، وال تضخم األمور، بل تأمل فقط يف 
السارق، لدارت محاليق عينيه ومل يقبل ذلك!  مساحة اإلسالم ويسر الشريعة، وال تشق على هذا

  أفيكون عرض رسول اهللا أرخص شأناً من مالك وعقارك؟! 
  

وبعضهم يقول (هذا حتريض واستعداء للدولة يف قضايا فكرية) وال واهللا مارأيت أكثر سخفاً من 
ت هذا االحتجاج، ألنه قلب الدعوى! فاملنتصرون جلناب الرسول يستنكرون تقصري املؤسسا

الرمسية يف القيام بواجبها يف حراسة الدين وصيانة جناب رسول اهللا، وهذا جزء من وظيفة الدولة 
ون يف األحكام السلطانية وغريها، وهذا املعترض يعفي الدولة من يف اإلسالم كما ذكره املصنف

  وظيفتها ويقدم هلا املسوغات للتقصري يف محاية الدين وصيانة امللة.
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نسري مع هذا املنطق إىل آخره: لو جاءنا مصلحون ونظموا محلة حملاسبة الفاسدين حسناً .. دعنا 
يف العقود احلكومية، أو لصوص املنح العقارية، وحنوها، ويطالبون بإقامة حدود اهللا عليهم، فما 

 ويستعدون الدولة، اخلهؤالء حيرضون احلكومة على املخالف، رأيكم لو جاء شخص وقال: 
االحتجاج، ال شك أنه احتجاج مرفوض، ألن حماسبة الفاسدين يف القضايا فما رأيكم ذا 

املادية/املعيشية جزء من مهام الدولة، فكذلك حماسبة الفاسدين يف القضايا الشرعية/العقدية جزء 
  من مهام الدولة اليت ال يسوغ التقصري فيها.

  
 يهمه إال شبع بطنه شية) ألنه الولكن بعض الناس صار ال يرى أمهية إال للقضايا (املادية/املعي

ومن أثقل األمور عليه أن يرى املصلحني يهتمون بالقضايا العقدية أو قضايا  ،وانتفاخ حمفظته
العفاف واألخالق والفضيلة وحماربة الرذيلة والفحش، بل وتراه يقول حمتجاً: أينكم عن قضايانا 

جات الناس الفعلية؟! يا هللا العجب، وكأن الكربى؟! أينكم عن القضايا احلقيقية؟! أينكم عن احتيا
ليس من قضايا اتمع الكربى ومن احتياجات  - صلى اهللا عليه وسلم–صيانة جناب رسول اهللا 

  املسلمني العظمى؟!
  

إن من ينتقد القضايا العقدية وقضايا الفضيلة بأا ليست من القضايا الكربى فهو يسيء إساءة 
ه وكأنه جمتمع يمي ال تعنيه العقيدة والفضيلة، وإمنا يعنيه الطعام بالغة للمجتمع املسلم إذ يصور

والشراب واملأوى فقط! أي إساءة تمعنا املسلم أكثر من هذه؟! حنن مسلمون معتزون مبنظورنا 
اخلاص، وحياتنا متكاملة، نطالب فيها حبق اهللا وحق رسوله وحق الصحابة وحق حفظ الشريعة 

وقوفني، وحقوق اإلسكان والصحة، ودعم ثورات العرب املباركة، اخل من التحريف، وحقوق امل
وليست هذه القضايا عندنا متناقضة أو متعارضة، وال نضع بعضها يف وجه البعض اآلخر، بل هي 
نسيج متماسك يهمنا مجيعه، ومل خنسر استقاللنا وهويتنا وعزتنا ومشوخنا بعد، حىت نصبح 

  ال يف شهواته وال حيمل رسالة اهللا للناس كافة! كالغريب املسكني الذي ال يفكر إ
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مث يتوهم كثري من هؤالء أنه (مستقل التفكري) وأنه (غري مؤدجل) اخل، وال يعلم أنه يرسف يف  
أغالل (الرق الفكري) والعبودية للمضامني الثقافية الغربية اليت تشرا من خالل أوعية االتصال 

  ت الثقافة الغربية املادية املضمرة يف تفكريه وهو ال يعلم.املعاصر، فهو يفكر من خالل منطلقا
  
  
  هل لساب النيب من حق؟-

، فيعرض على احملكمة ويديل بكل احملاكمة الشرعية العادلةنعم له حقوق، منها: حقه يف 
نشجعه على دفوعاته، وميكن من اجلواب كامالً.  ومنها: أنه إذا أعلن توبته فمن حقه علينا أن 

مع  لعل اهللا أن يغفر لنا وله، وكلنا حباجة لعفو اهللا سبحانه، وندعوا اهللا له، ونثبته عليها، ،التوبة
ألننا ال منلك العفو  - صلى اهللا عليه وسلم-ن كان هذا ال مينع القضاء حبق النيب التنبيه طبعاً إىل أ

  نيابة عن رسول اهللا، ولعل إقامة العقوبة عليه تكون تطهرياً.
  
  إقامة العقوبة؟من ميلك حق -

ال يفوتين تنبيه إخواين الشباب أن تطبيق العقوبات الشرعية منوط باملؤسسات الرمسية، عرب الطرق 
النظامية املتاحة، وال جيوز االفتئات على ويل األمر، وال يسوغ أن ينصب املرء نفسه ليصبح جهة 

تصرف غري حمسوب (ضبط، وحتقيق، وقضاء، وتنفيذ)، وجيب أن نضبط مشاعرنا جيداً، فأي 
سيأيت بنقيض املقصود، وسيفتح النار على األنشطة الدعوية، وأنا واثق إن شاء اهللا أن هذا التصور 
احلكيم عميق يف الشباب اإلسالمي، فلم نر منهم إال االنضباط والعقل، ولكين أحببت التأكيد 

  عليه من حيب إلخواين فقط.
  
  مناذج عملية لالحتساب:-

  قدم لنصرة نبينا فداه نفسي صلى اهللا عليه وسلم؟ هناك أمور كثرية، منها:ماذا ميكننا أن ن
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  زيارة املسؤولني:أوالً: -
ورئيس هيئة التحقيق واالدعاء  ،واملفيت ،وويل العهد ،امللك(الوفود املختصرة اليت تزور املسؤولني 

ا تأثري جوهري يف هل ) وتتحدث باحلسىن، ويكون معها وثائق وخطابات جاهزة وموثقة،اخل ،العام
ت زيارام وهللا احلمد، وأمثر لوجهاء بزيارة املسؤولني،إصالح األمور، وقد قام عدد من اإلخوة وا

  ولكن املوضوع ال زال حباجة للمزيد لتأكيد االهتمام.
  
  الربقيات للمسؤولني:ثانياً: -

كثرياً، والكثري من الناس  وهذه يف مثل واقعنا هي من أقوى الوسائل النظامية، وقد جربه احملتسبون
تأخذ رقماً وتارخياً ويكون  رمسية يستخف مبثل هذه الوسيلة، وهذا غري صحيح، فالربقية معاملة

عليها إجراء نظامي، وقد تغري كثري من األوضاع اخلاطئة بفضل اهللا مث بفضل برقيات املصلحني، 
مسؤولني يف كافة األمور، أعرف وقائع كثرية تدهش من يطلع عليها حول أثر الربقيات للو

يوسف األمحد لسجناء يف حقوق مالية فتحركت معاملتهم، د.وأتذكر اآلن برقيات رفعها الشيخ 
  وبرقيات لفقرات وحماويج وأرامل أمثرت مثرات عظيمة، وليس هذا حمل بسط هذه األخبار.

  
  وطريقة إرسال الربقية بطريقني:

) مث اتباع اخلطوات، واليت تنتهي بثالث ٩٦٩(: إما االتصال على الرقم الطريقة األوىل-
فتملي عليه وهو يسجل،  موظف الربقية اهلاتفية،خيارات: وهي إرسال الربقية حبيث ينقلها شفهياً 

  .الربيد االلكتروينأو إرساهلا عرب الفاكس، أو إرساهلا عرب  وهذه يف غاية اليسر حبمد اهللا،
  
 )/http://www.stc.com.saتصاالت السعودية (الدخول إىل موقع اال الطريقة الثانية:-

(التسجيل الشخصي)، مث مربع مث مربع (خدمايت) وهو أعلى الصفحة على اليسار، والتسجيل عرب 
بعد ذلك الدخول إىل خدمة الربقية واختيار اسم الشخص املرسل إليه ونص الربقية واحتساب 

   اإلرسال، وخذ معك رقم الربقية وتارخيها واحتفظ ا.التكلفة، مث
  

http://www.stc.com.sa
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  ونص الربقية يكون خمتصراً جداً، ويكون بلباقة وحسن عرض للموضوع، ومن ذلك مثالً:
جم على جناب النيب، وخاطبه بأنه يكره  ورمحة اهللا وبركاته، فإن املدعو محزة كشغري(السالم عليكم 

د لرسول اهللا، وأن القرآن ركيك اللغة، وغريها، ونشر هذا يف فيه أشياء، ولن يصلي عليه، وأنه ن
  صفحته بتويتر، وقد آملنا األمر، وخنشى من عقاب اهللا، ونأمل منكم التوجيه عاجالً مبحاكمته شرعاً).

  وهذا جمرد مثال فقط، ولن يعوز القارئ أن يبتكر حبسن أسلوبه صيغاً أخرى.
  

صيغة يف مثل هذه القضايا فليس املؤثر جوهرياً هو ( أنهومن املهم التذكري أن التجربة أثبتت 
م األمور بعدد الربقيات يف ) فكثري من املسؤولني يقيكمية الربقيات يف املوضوع) بل (الربقية

بغض النظر عن  ملف معني، فيقال له: وصلنا اليوم ثالث مائة برقية يف املوضوع الفالين! وهكذا
  .التأمل يف صياغة الربقية نفسها

  
) لدى كثري من نص) وليس باعتبارها (رقممبا يعين أن الربقية الواحدة تعامل باعتبارها (

بربقية أو برقيتني  -صلى اهللا عليه وسلم–املسؤولني، وعليه فال تستخسر االنتصار جلناب النيب 
  حبسب اجلهد والطاقة، لتكون لبنة يف استصدار قرار حماسبة الفاسدين.

  
  ن ميكن أن يكون له دور يف القضية، قل أو كثر.وأقترح خماطبة كل م

  
  ثالثاً: حتريك دعوى احلسبة:-

  وهناك عدة جهات ميكن حتريك الدعوى لديها:
  حتريك الدعوى لدى هيئة التحقيق واالدعاء العام:-أ

جبعل دعاوى احلسبة تقدم  ه٦/١/١٤٢٧وتاريخ ) /م١٣٣خ/حيث صدر األمر السامي رقم (
دعاء العام، فتدرسها اهليئة، فإما حفظت أو رفعت للمقام السامي، وتقدم لدى هيئة التحقيق واال

الدعوى إىل أقرب فرع للهيئة ملسكن املدعى عليه. وهناك صيغة مقترحة هلذه الدعوى اليت تقدم 
  .) ]١امللحق رقم (هليئة التحقيق جتدها يف [
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  حملكمة العامة:حتريك الدعوى لدى ا-ب

) اجلديد، الصادر باملرسوم امللكي ذي الرقم نظام القضاءكما نص ( حيث أن احملكمة العامة هي
الفصل هـ هلا الوالية العامة يف كل القضايا، كما ينص النظام (١٩/٩/١٤٢٨وتاريخ  ٧٨م/

دون إخالل مبا يقضي به نظام ديوان املظامل، ختتص احملاكم بالفصل يف مجيع / ٢٥: موالية احملاكماخلامس: 
  ).  القضايا
النظام الرائع ناسخ ملا سبقه مما يتعارض معه، ومنه األمر الذي جعل دعاوى احلسبة ترفع  وهذا

هـ) فنظام القضاء أرجع دعاوى احلسبة إىل ١٤٢٧هليئة التحقيق (الصادر قبله يف مطلع العام 
والية احملاكم العامة، وهذا موافق ألصول الشرع والقانون، ألن هيئة التحقيق ليست جهة قضاء 

كما أن آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان املظامل" الصادرين باملرسوم تتلقى الدعاوى!  حىت
أكدت على عموم والية القضاء كثرياً، ووضعت  هـ١٩/٠٩/١٤٢٨وتاريخ  ٧٨امللكي رقم م/

  سقفاً زمنياً لتصحيح وضع ما أفلت من والية القضاء عرب معارك التاريخ.
  

رجع (دعوى احلسبة) إىل والية احملاكم العامة موافق للنظام األساسي للحكم ونظام القضاء الذي أ
  ). ختتص احملاكم يف الفصل يف مجيع املنازعات واجلرائم /٤٩(مالذي نص على 

املؤيد  هـ ١٨/٦/١٤٢٥) بتاريخ ٢٩٠/٥٩(كما أنه متسق مع قرار جملس القضاء األعلى رقم 
  .هـ٢/٩/١٤٢٥تاريخ ) و٢٥٢٣/ت/١٣برقم (بتعميم وزير العدل 

(ملحق رقم وجتد منوذج مقترح لرفع الدعوى لدى احملكمة العامة األقرب ملسكن املدعى عليه يف 
  املرفق ذه الورقة. ")٢"
  

  )١املرفق رقم (
  

  لدى هيئة التحقيق دعوى حسبةصيغة مقترحة ل
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  سلمه اهللا      حقيق واالدعاء العام جبدةفرع هيئة التسعادة رئيس 

  كم ورمحة اهللا وبركاته،،السالم علي

 دعاوى ترفعالذي جاء فيه (هـ ٦/١/١٤٢٧وتاريخ ) /م١٣٣خ/( رقملكي الكرمي ذي الاألمر املإشارة إىل 

 يستحق املوضوع أن اهليئة قررت إذا) ونص على أنه (لدراستها العام واالدعاء التحقيق هيئة إىل املواطنني من احلسبة

 مكتوبة بدعواه احملتسب يتقدم) كما نص على أنه (ذلك مبسوغات السامي للمقام الرفع فعليها دعوى بشأنه ترفع أن

 محزة جنيب كاشغري) وحيث أن املدعو عليه املدعى إقامة حملل العام واالدعاء التحقيق هليئة فرع اقرب اىل
جاء فيه  - مصلى اهللا عليه وسل–(يسكن يف مدينة جدة، مشروع األمري فواز) قد نشر سباً صرحياً لرسول اهللا 

يف يوم مولدك، أحببت فيك أشياء، وكرهت فيك أشياء، ولن أصلي عليك، ومل أحب قوله خماطباً رسول اهللا: (
هاالت القداسة فيك، وسأصافحك مصافحة الند للند، وأحتدث معك كصديق فحسب، النسق الذي حاربه حممد 

كل ) وقوله (مل تكوين! متردت عليه منذ اليوم األول (أيتها الصحراء : مذ قال لك اهللا كوين،)  وقوله تسلل ألتباعه

) وحنو أن يف القرآن مقاطع ركيكة لغوياً) وقوله عن القرآن (اآلهلة العظيمة الين نعبدها ليست إال من خلق عقولنا
 - صلى اهللا عليه وسلم–هذه العبارات اليت فيها سباب صريح وتنقص واستهانة واستخفاف مبقام رسول اهللا 

 شهود، ومستعدون بتقدمي البينة الشرعية من وتوجد صور ومناذج ذلك يف املرفقاتأركان اإلسالم، وسائر 
  يدلون بشهادم على املدعى عليه.

وهو موضع إمجاع عند علماء  القتل مطلقاً، - صلى اهللا عليه وسلم–وحيث أن حد سب الرسول 
وقال  )حد من سب النيب صلى اهللا عليه وسلم القتلأمجع عوام أهل العلم على أن (اإلسالم،كما قال ابن املنذر 

وال نعلم خالفا يف استباحة دمه بني علماء  ..وأمجعت األمة على قتل متنقصه من املسلمني وسابه(القاضي عياض 

 ساب النيب حكي عن غري واحد اإلمجاع على قتل(وقال ابن تيمية  ]٢/٤٧٥)[الشفا:األمصار وسلف األمة
  ].٣ملسلول:ص)[الصارم اوتكفريه

  نلتمس من فضيلتكم:ولذلك كله فإننا 



٣٢ 

 

التوجيه بالتحقيق مع املذكور وحتريك الدعوى اجلنائية ضده، والرفع للمقام السامي، الستكمال  -١
صلى اهللا عليه –اإلجراءات القضائية للحكم مبا يقتضيه الشرع مبا أقدم املدعى عليه من سب النيب 

وليعلَم اللَّه من ينصره ورسلَه (نابه، واهللا يقول نصرةً لرسول اهللا وذباً عن ج -وسلم
  ].٢٥)[احلديد:بِالْغيبِ

قرار وزارة الداخلية األمر بإيقافه حاالً حيث أا من اجلرائم الكربى املوجبة لإليقاف الوجويب حسب  -٢
 – ١توقيف هي : اجلرائم الكبرية املوجبة للفيه ( هـ .حيث جاء١٤٢٨) وتاريخ ١٩٠٠( ذي الرقم

 ).احلدود املعاقب عليها بالقتل أو القطع

  مقدم الطلب

  
  )٢املرفق رقم (

  صيغة مقترحة لدعوى حسبة لدى احملكمة العامة
  (معلومات املدعي واملدعى عليه، تعبأ يف منوذج صحيفة الدعوى، املوجودة يف قسم اإلحاالت لدى احملكمة العامة)

  .......................................املدعي األول:

  .......................................املدعي الثاين:

  ......................................املدعي الثالث:

  

    محزة جنيب كاشغرياملدعى عليه: -

  مشروع األمري فواز -جدةالعنوان: -
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  سلمه اهللا      صاحب الفضيلة رئيس احملكمة العامة جبدة

  يكم ورمحة اهللا وبركاتهالسالم عل

هـ ١٩/٩/١٤٢٨وتاريخ  ٧٨إشارة إىل ما جاء يف نظام القضاء اجلديد، الصادر باملرسوم امللكي ذي الرقم م/
: والية احملاكمالفصل اخلامس: التنصيص على الوالية العامة للمحاكم الشرعية يف كل القضايا، كما ينص النظام (

)، وحيث جاء يف النظام األساسي وان املظامل، ختتص احملاكم بالفصل يف مجيع القضايادون إخالل مبا يقضي به نظام دي/ ٢٥م
وحيث نص نظام املرافعات الشرعية املادة  ). ختتص احملاكم يف الفصل يف مجيع املنازعات واجلرائم /٤٩(مللحكم :

قرار وحيث جاء يف ). مصلحة عامة تقبل الدعوى من ثالثة على األقل من املواطنني يف كل ما فيه/٥ماخلامسة من أنه (
ما كان من تعد على العقيدة أو األخالق اإلسالمية أو (هـ ١٨/٦/١٤٢٥) بتاريخ ٢٩٠/٥٩جملس القضاء األعلى رقم (

تنقص للقرآن والسنة وحنوه مما يستدعي عقاباً شرعياً من جلد أو سجن حسب نوع التعدي، فهذا من أعمال احملاكم العامة أو 
امة قد تؤول إىل القتل أو اجللد أو السجن عإذ أن عقوبات ، صرف ذلك عن القضاء الشرعي أمر ال يسوغ شرعاًاجلزئية ، و

ال ، والطويل يتعني أن يكون النظر فيها إىل القضاء الذي فيه إصدار األحكام الشرعية على من تعدى حدود اهللا وانتهك حمارمه
دم هلا قضايا ذات أثر على القيم واألخالق والعقيدة بسبب جرمية تستدعي عقاباً يسوغ للمحاكم العامة العامة أو اجلزئية إذا ق

  .)شرعياً أن حتيلها احملاكم إىل جهة أخرى نظامية لتتوىل النظر فيها

بتأكيد مضمون قرار جملس القضاء  ـه٢/٩/١٤٢٥ وتاريخ) ٢٥٢٣/ت/١٣رقم (بوقد صدر تعميم من وزارة العدل 
  األعلى املشار إليه.

قد ذكر الفقهاء أن دعوى احلسبة يف حق اهللا تسمع، وأن شهادة (ا جاء يف فتاوى الشيخ ابن ابراهيم قوله رمحه اهللا كم
  ].١٣/٣٦)[املدعي فيه تقبل، ألنه ال جير إىل نفسه نفعاً وال يدفع عنها ضرراً

جاء فيه  -ى اهللا عليه وسلمصل–وحيث أن املدعى عليه املدعو محزة جنيب كاشغري قد نشر سباً صرحياً لرسول اهللا 
يف يوم مولدك، أحببت فيك أشياء، وكرهت فيك أشياء، ولن أصلي عليك، ومل أحب هاالت قوله خماطباً رسول اهللا: (
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)  القداسة فيك، وسأصافحك مصافحة الند للند، وأحتدث معك كصديق فحسب، النسق الذي حاربه حممد تسلل ألتباعه
كل اآلهلة العظيمة الين نعبدها ) وقوله (ل لك اهللا كوين، مل تكوين! متردت عليه منذ اليوم األول(أيتها الصحراء : مذ قاوقوله 

) وحنو هذه العبارات اليت فيها سباب أن يف القرآن مقاطع ركيكة لغوياً) وقوله عن القرآن (ليست إال من خلق عقولنا
وتوجد صور وسائر أركان اإلسالم،  -يه وسلمصلى اهللا عل–صريح وتنقص واستهانة واستخفاف مبقام رسول اهللا 

  يدلون بشهادم على املدعى عليه. شهود، ومستعدون بتقدمي البينة الشرعية من ومناذج ذلك يف املرفقات

أمجع (وهو موضع إمجاع،كما قال ابن املنذر  القتل مطلقاً، -صلى اهللا عليه وسلم–وحيث أن حد سب الرسول 

وأمجعت األمة على قتل (وقال القاضي عياض  )من سب النيب صلى اهللا عليه وسلم القتلعوام أهل العلم على أن حد 

وقال ابن  ]٢/٤٧٥)[الشفا:وال نعلم خالفا يف استباحة دمه بني علماء األمصار وسلف األمة ..متنقصه من املسلمني وسابه
  ].٣لول:ص)[الصارم املسوتكفريه ساب النيب حكي عن غري واحد اإلمجاع على قتل(تيمية 

  

  الطلبات:-

  ولذلك كله فإننا نلتمس من فضيلتكم ما يلي:

نصرةً لرسول اهللا وذباً عن  - صلى اهللا عليه وسلم–احلكم مبا يقتضيه الشرع مبا أقدم املدعى عليه من سب النيب - ١
  .]٢٥)[احلديد:وليعلَم اللَّه من ينصره ورسلَه بِالْغيبِ(جنابه، واهللا يقول 

من ، حيث أن التهمة على احملاكمة خشية هربه واختفائهإصدار أمركم العاجل بإيقاف املدعى عليه حلني عرضه - ٢
هـ .حيث ١٤٢٨) وتاريخ ١٩٠٠( قرار وزارة الداخلية ذي الرقماجلرائم الكربى املوجبة لإليقاف الوجويب حسب 

  ).املعاقب عليها بالقتل أو القطع احلدود – ١اجلرائم الكبرية املوجبة للتوقيف هي : فيه ( جاء

  

  انتهت املرفقات، وبه انتهت هذه الورقة.
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  وأن يشفي صدورنا من كل من تعرض جلنابه الشريف. -صلى اهللا عليه وسلم–وأسأل اهللا أن ينتصر لنبيه 

  

  واهللا أعلم وأحكم،،

  وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه.

  ابوعمر

  هـ١٤٣٣ربيع األول 


