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مقدمة، وذكر أقوال العلماء فٌمن سب هللا عز وجل أو الرسول صلى هللا علٌه وسلم أو  (1
 الدٌن

 تحقٌق اسم الكتاب  .

 موضوع الكتاب  .
 تضمن الكتاب ألربع مسائل مهمة  .

 سبب تألٌف الكتاب، وتارٌخ تألٌفه  .
 منهج شٌخ اإلسالم فً كتابه  .
 القٌمة العلمٌة لكتاب الصارم المسلول  .

 من ممٌزات الكتاب  .
 المصنفات فً موضوع شتم النبً صلى هللا علٌه وسلم  .

 من المصنفات فً حكم سب الصحابة رضً هللا عنهم  .
 شبهتان للمرجئة والجهمٌة والرد علٌهما  .
  حكم من سب هللا أو سب رسوله صلى هللا علٌه وسلم أو انتقصهما، وحكم من جحد شًٌئا مما أوجب

.  هللا أو استحل شًٌئا مما حرم هللا
   ٌدخل فً العذر بالجهل سب الدٌن وسب الرب؟ هل 

 ذكر كالم أهل العلم فً من طعن فً القرآن أو الرسول أو استهزأ بهما أو سب هللا عز وجل  .
 السب نوعان  .
   هل سب الدٌن فً حالة الغضب من الكفر؟

 حكم االستهزاء باهلل تعالى أو برسوله صلى هللا علٌه وسلم أو بسنته  .
 حكم من ٌمزح بكالم فٌه استهزاء باهلل أو برسوله أو بالدٌن  .

 ن قوم ٌسبون هللا عز وجل .  حكم البقاء ٌب
   هل تُقبل توبة من سب هللا عز وجل أو سب رسوله صلى هللا علٌه وسلم؟
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أن من سبه صلى هللا علٌه وسلم من مسلم وكافر فإنه ٌجب قتله : المسألة األولى (2

 ترجمة الُمْخَتِصر  .

 مقدمة الُمْخَتِصر  .
 أن من سبه صلى هللا علٌه وسلم من مسلم وكافر فإنه ٌجب قتله: المسألة األولى  .
 األدلة على وجوب قتل الساب  .

 

ٌات واألحادٌث الدالة على كفر الشاتم وقتله  (3 اآل

 تتمة األدلة على وجوب قتل الساب  .
 ا .  اآلٌات واألحادٌث الدالة على كفر الشاتم وقتله إذا لم ٌكن معاهًد

تتمة األحادٌث الدالة على كفر الشاتم وقتله، وذكر إجماع الصحابة على ذلك، ووجوه  (4
االعتبار 

 ا .  تتمة األحادٌث الدالة على كفر الشاتم وقتله إذا لم ٌكن معاهًد
 إجماع الصحابة رضً هللا عنهم فً كفر الشاتم  .

 من وجوه االعتبار على وجوب قتل الساب  .

أنه ٌتعٌن قتله، وال ٌجوز استرقاقه، وال المنُّ علٌه، وال فداؤه، والمسألة : المسألة الثانٌة (5
ٌُستتاب سواء كان مسلًما أو كافًرا : الثالثة ٌُقتل وال  أنه 

 ة ٌتعٌن قتله، وال ٌجوز استرقاقه، وال المنُّ علٌه، وال فداؤه: المسألة الثاٌن .  أنه 

   ٌُستثنى؟ ٌدخل الساب فً ذلك أم  ذكر تخٌٌر اإلمام فً ناقضً العهد، وهل 
 ٌُستتاب سواء كان مسلًما أو كافًرا: المسألة الثالثة .  أنه ٌُقتل وال 
 ذكر أقوال المذاهب فً توبة الساب  .

فً بٌان السب المذكور، والفرق بٌنه وبٌن مجرد الكفر : المسألة الرابعة (6

 ن مجرد الكفر: المسألة الرابعة نه وٌب ان السب المذكور، والفرق ٌب .  فً ٌب
 حكاٌة اإلجماع على كفر الساب  .
  بالقتل دون استتابة- من السب ونحوه - أجوبة الفقهاء فً قضاٌا  .

 ن السب الذي ال تُقبل منه التوبة، والكفر الذي تُقبل منه التوبة .  الفرق ٌب
 ان أن االسم إذا لم ٌكن له حد فً اللغة وال فً الشرع ُرجع فٌه إلى الُعرف .  ٌب

 ما ٌختص بالقدح فً النبوة من األلفاظ  .
 ن سبه للنبً صلى هللا علٌه وسلم ن مجرد كفر الذمً وٌب .  وجوب التفرٌق ٌب
 ن َشتم وَشتم ق ٌب ان أن اآلثار عن الصحابة لم ُتَفرِّ .  ٌب

 من نصوص اإلمام أحمد فً انتقاض العهد بالسب ونحوه  .
 السب نوعان  .

 فصل فٌمن سب هللا تعالى  .
  على قسمٌن- عز وجل - سب هللا  .
 مراتب السب  .

 ان أن الحكم فً سائر األنبٌاء كالحكم فً نبٌنا صلى هللا علٌه وسلم .  ٌب
 فصل فٌمن سب أزواج النبً صلى هللا علٌه وسلم  .

 فصل فٌمن سب أحًدا من الصحابة رضً هللا عنهم  .
 فصل فً تفصٌل القول فً الرافضة، وحكم مقاالتهم  . 


