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شرع هللا تعاىل حد الردة ٜنماية الشريعة من تنقصها واهتامها ابلبطالف، وٜنماية الدين من اٞنرتبصٌن والعابثٌن، فكاف لزاماً على 
 القياـ بواجبهم ْناه ىذا األمر، أما العلماء فبالبياف، وأما اٜنكاـ فبإقامة اٜندود.اٜنكاـ والعلماء 

 
 حفظ الشريعة للكليات الخمس

 

 

 اٜنمد هلل رب العاٞنٌن، وصلى هللا وسلم وابرؾ على نبينا دمحم وعلى آلو وأصحابو ومن تبعهم إبحساف إىل يـو الدين، أما بعد:

شريعتو، ووضع أحكامو، وأوجب الواجبات وفرض الفرائض وحد اٜندود، وشرع الشرائع، وبينها  فإف هللا جل وعال قد أنزؿ
وجعل مع بياهنا قياـ اٜنجة الواجبة على الناس، فوجب على الناس االنقياد ووجب عليهم االتباع، ومع أف هللا سبحانو وتعاىل 

ِإْف  * َوَما يَػْنِطُق َعِن اْٟنََوى  كالـ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، إذ أنو ال:قد خص االتباع َنملة من النصوص يف كالمو سبحانو وتعاىل، ويف  
 [.4-3]النجم: ُىَو ِإالا َوْحٌي يُوَحى

أمر هللا عز وجل ابالتباع واالقتداء، وأمر هللا سبحانو وتعاىل كذلك وحذر من ٢نالفة طريق اٟنداية، وسلوؾ طريق الغواية، وحذر 
ٓنذير، وبٌن عاقبة من عرؼ اٜنق ٍب نكص عنو ابلعذاب األليم يف الدنيا واآلخرة، وىذا ال يكوف إال مع ظهور من ذلك أشد 

اٜنجة وقوة البياف وظهور الربىاف على الناس، وٟنذا يقوؿ العلماء: إف الشريعة إذا كانت ظاىرًة ١نكمة، ورتب هللا عز وجل 
 و تلك الشريعة، فإف ذلك يدؿ على تعظيم تلك الشريعة اٞنبينة الظاىرة.عقاابً شديدًا إذا خالف اإلنساف ذلك اٜنكم أ

وإذا بٌن هللا سبحانو وتعاىل أمراً فإنو من اٞنطرد ابلنظر لألحكاـ أف هللا عز وجل جيعل عاقبة من خالف ذلك البياف العذاب 
 الدنيا، فإف ىذا يدؿ على أف األصل يف األمر األليم يف الدنيا واآلخرة، وإذا رتب هللا عز وجل على فعل من األفعاؿ عقوبًة يف

الوضوح والبياف، وإال ٞنا كاف يرتتب على التارؾ أو الفاعل لشيء من احملظورات أمثاؿ ىذا العقاب، وىذا مقتضى البياف، وٟنذا 
اىل قد جعل ألصحاهبا ٤ند ما كاف من أمور الشريعة من ٗنلة القطعيات أو الكليات الواضحات البينات، ٤ند أف هللا سبحانو وتع

عقوبًة يف حاؿ التفريط فيها، وحد حدوداً ووضع ضوابط لذلك، وأمر هللا عز وجل والة أمور اٞنسلمٌن بزجر اٞنعتدي واٞنخالف 
 ألمر هللا سبحانو وتعاىل واحملاد لو جل وعال.

ٙنس: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ  يقوؿ العلماء: إف ٗنلة ما أمر هللا سبحانو وتعاىل بو من األمور الكلية ال خيرج عن
 األعراض، وحفظ اٞناؿ، وحفظ العقل.

وىذه ضرورايت ٙنس وكليات قد أمر هللا عز وجل ُنفظها وصوهنا، وما كاف من فروع الشريعة فإهنا مندرجة من جهة األصل يف 
والتعزيرات ىو اتبع ألفراد تلك الفروع، ىذه الضرورايت والكليات اٝنمس، وما فرض هللا سبحانو وتعاىل تبعاً لذلك من اٜندود 

 وما فرضو هللا سبحانو وتعاىل على الناس من زجر وردع ىو ٘ناية ٟنذه األصوؿ والكليات.
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 اهتمام الشريعة بحفظ الدين

 

 

وتعاىل كتاابً  فنجد أف هللا سبحانو وتعاىل قد ٘نى دينو من اٞنروؽ منو وتشويهو، وكذلك الطعن فيو وتنقص شريعة هللا سبحانو
ها حد وسنًة وذااتً هلل جل وعال ولرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُند الردة، و٤ند أف هللا سبحانو وتعاىل قد حفظ العقل َنملة من اٜندود من

 اٝنمر، و٘نى هللا جل وعال األعراض وحفظ النسل واألنساب بتحرًن الزان وبياف حد الزاين ُناليو، وبياف كذلك حد القاذؼ
للشخص بزىن و٥نو ذلك، وحفظ هللا عز وجل األمواؿ ببياف ٗنلة من اٜندود فيها كقطع يد السارؽ، وحفظ هللا عز وجل 

األنفس من التعدي عليها ابلقصاص والدايت، وىذه ٗنلة من الفرائض واٜندود قد حدىا هللا عز وجل وسنها ٘نايًة للكليات 
 يف الشريعة، وللضرورايت اٝنمس.

نو وتعاىل ما أوجد ىذه الضرورايت إال لتكوف موصلة لضرورة واحدة وىي ضرورة الدين، وٟنذا قاؿ هللا جل وعال يف  وهللا سبحا
ْعُبُدوفِ   كتابو العظيم: [ ، أي: أف سبب إجياد اٛنن واإلنس يف ىذه األرض 56]الذارايت: َوَما َخَلْقُت اٛنِْنا َواإِلنَس ِإالا لِيػَ

عبد هللا بن  عن علي بن أيب طلحةمن حديث ابن جرير الطربي وتوحيده طوعاً أو كرىاً، وٟنذا روى ىو لعبادة هللا جل وعال
ْعُبُدوفِ   تعاىل، أنو قاؿ يف قوؿ هللا جل وعال:عليو رضواف هللا  عباس [، 56]الذارايت: َوَما َخَلْقُت اٛنِْنا َواإِلنَس ِإالا لِيػَ

قاؿ: ليوحدوين أو يطيعوين طوعاً أو كرىاً، فأمر هللا سبحانو وتعاىل ابٝنضوع لو واالنقياد، سواًء كاف ذلك على سبيل الطواعية 
ألمر هللا عز وجل طواعية وانقياداً فإنو يفتح لو ما للمسلمٌن من أبواب، ومن أعرض عن ذكر هللا أو سبيل اإلكراه، فمن خضع 

جل وعال وأعرض عن الدين وأعلن احملاربة، فإنو يؤطر على اٜنق أطراً ويقاتل ٘نايًة لدين هللا جل وعال، وٟنذا شرع هللا جل وعال 
وصوانً لو، فقاتل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وبلغ، فمن مل يقتنع ابلبالغ فإف بينو وبٌن رسوؿ  ٗنلًة من الشرائع حفظاً لدين هللا سبحانو وتعاىل

ل هللا ملسو هيلع هللا ىلص أمد، فإف مل يؤمن ويدخل يف اإلسالـ، فإف بينو وبٌن النيب عليو الصالة والسالـ احملاربة، وٟنذا قاؿ هللا ج
 [.6]التوبة: الـَ اَّللِا ٍبُا أَْبِلْغُو َمْأَمَنوُ فََأِجْرُه َحَّتا َيْسَمَع كَ   وعال:

ع بينو قولو جل وعال: )) ٍبُا َأْبِلْغُو َمْأَمَنُو ((، أي: أنو إذا مل خيضع ألمر هللا سبحانو وتعاىل ومل يظهر اإلذعاف وجب عليو أف يوض
ال قد حـر على رسولو عليو الصالة والسالـ أف يقتل وبينو أمد، وىذا األمد ىو إظهار احملاربة واٞنبارزة، وذلك أف هللا جل وع

َوَما ُكناا   رجالً غيلًة أو خدعًة من غًن بياٍف أو إظهار حجة لو، وىذا مقتضى العدؿ، فاهلل جل وعال يقوؿ يف كتابو العظيم:
َعَث َرُسواًل  ِبٌَن َحَّتا نَػبػْ الدنيا واآلخرة حَّت أيتيو الرسوؿ، واٞنراد [ ، فإف هللا جل وعال ال يعذب أحداً يف 55]اإلسراء: ُمَعذِّ

وعال عليو ابلرسوؿ ىو البالغ، أف يبلغو كالـ هللا جل وعال وكالـ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فإذا مل خيضع ألمر هللا عز وجل أقاـ هللا جل 
وتعاىل أو الكافر األصلي ابلعقوبة وىي اٜند، ٍب أيٌب بعد ذلك ما فرضو هللا عز وجل على اإلنساف اٝنارج عن دين هللا سبحانو 

 اٝنلود يف انر جهنم أبداً.

وٟنذا قد جعل النيب عليو الصالة والسالـ الناس على حالٌن: إما مؤمن، وإما كافر، فدخل يف حاؿ اٞنؤمنٌن اٞننافقوف، ودخل يف 
ي العرب وغًنىم من الزاندقة حاؿ الكفار ٗنيع من خرج عن دين اإلسالـ من أىل الكتاب من اليهود والنصارى ومشرك

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1001122&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000117&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000066&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000066&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000066&spid=2102
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 واٞنلحدين، فحمى هللا جل وعال دينو أبف جعل الناس إىل فريقٌن وصنفٌن ال اثلث ٟنما: مؤمنٌن وكافرين.
 

 
 الحكمة من تشريع حد الردة

 

 

 ٘ناية الدين من التشكيك فيو واهتامو ابلبطالف 
 

 

الكليات، وجب ٘نايتو وصونو بتطبيق شرع هللا سبحانو وتعاىل على وٞنا كاف الدين ىو أصل ىذه الضرورايت وأصل ىذه 
اٝنارج عنو، وكذلك على من تنقص قدره أو انزوى ودخل ٓنت لوائو ولكنو قد أاثر البالبل والقالقل يف اإلسالـ، وأاثر الفتنة 

 بلغ الوحي نبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص.والوقيعة يف أركاف اإلسالـ وفروعو، وأراد بذلك أف يشكك بدين اإلسالـ، وأف يتنقص من م

و٤ند أيضاً أف من مقتضى العقل ومقتضى النقل أف اإلنساف إذا انتكس عن ملة ورجع إىل ملة أخرى أنو يُفرح بو عند من قدـ 
ا، سواًء كاف إليو ويُرفع بذلك، ويتخذ ذلك عالمًة على صدؽ تلك الدعاوى اليت أيٌب هبا أرابب اٞنلل والنحل اليت يدعوف إليه

ذلك من أصوؿ الدايانت أو كاف ذلك من فروع اٞنذاىب يف اإلسالـ أو يف غًنىا، وكل مذىب وعقيدة ىي تتكئ على ىذا، 
وٟنذا شدد الشارع يف أمر الردة وبٌن حاؿ اٞنرتد أبنواعو، سواًء كاف ذكراً أو أنثى، سواًء كاف ردتو ردًة مغلظة أو كانت ردًة 

وعال خطر ذلك، وكل ذلك قد نص الشارع عليو يف كالـ هللا سبحانو وتعاىل وكالـ رسوؿ هللا صلى هللا  ٠نردة، وبٌن هللا جل
 عليو وسلم.

كاف رجل من بين النجار كتب لرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وقرأ البقرة وآؿ عمراف ، قاؿ: ) أنس بن مالك حديث من البخاري وقد روى
وجل  ٍب ٜنق أبىل الكتاب، فرفعوه وقالوا: ىذا كاف يكتب حملمد بن عبد هللا، قاؿ: ٍب بعث إليو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقصم هللا عز

 إىل آخر اٝنرب.(، ظهره

وفيو: أنو ٞنا ٜنق أبىل الكتاب رفعوه وقالوا: ىذا كاف يكتب حملمد بن عبد هللا، يريدوف بذلك تقلياًل من شأف دعوة اٜنق، 
دعوة اٜنق ل وأف اٞنقربٌن منها قد انتكصوا عن دعوة نبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، ورغبوا فيما ىو دوهنا، فإذا كاف ىذا يف اٞنقربٌن واٞنالصقٌن

وىم كتاب الوحي، فإف ىذا ٞنن كاف دوهنم يف اٞنراتب من ابب أوىل، وقد بٌن هللا جل وعال أف من أعظم مطامع أىل الكتاب 
َودا َكِثًٌن   من اليهود والنصارى أف يردوا األمة عن دينها، وأف ذلك أغلى أمانيهم، وٟنذا قاؿ هللا جل وعال يف كتابو العظيم:

 َحَسًدا ِمْن ِعْنِد أَنُفِسِهمْ   [ ، والعلة يف ذلك:509]البقرة: ْلِكَتاِب َلْو يَػُردُّوَنُكْم ِمْن بَػْعِد ِإديَاِنُكْم ُكفاارًاِمْن َأْىِل ا
[ ، بٌن هللا جل وعال أف منية أىل الكتاب أف يرتد أىل اإلدياف عن دينهم، وذلك حسداً من عند أنفسهم ٞنا 509]البقرة:

ىذه األمة من ٗنلة فضائل جيدوهنا بينهم، فقد كانوا ال يقيموف ألمر هللا عز وجل وحكمو وزانً، ولكالمو  وىب هللا عز وجل
سبحانو وتعاىل قدراً فحرفوا كالـ هللا عز وجل وطمسوه الذي يشهد بنبوة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، فتجرءوا على كالـ هللا عز وجل حَّت 

  بنبوة وال رسالة وال بقدر، فقاتلوه عليو الصالة والسالـ رغبة ّنتاع الدنيا وحظوهتا.يثبتوا أنو ال حظ لنبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000026&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000181&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7014678&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7014678&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7014678&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7014678&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7014678&spid=2102
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وبٌن هللا جل وعال أف أىل الكتاب يقاتلوف أىل اإلدياف، قاؿ هللا جل وعال مبيناً أف أىل الكتاب يقاتلوف أىل اإلدياف حَّت 
َوال يَػَزالُوَف يُػَقاتُِلوَنُكْم َحَّتا يَػُردُّوُكْم َعْن ِديِنُكْم   ل وعال يف كتابو العظيم:يردوىم عن دينهم إف استطاعوا، وٟنذا قاؿ هللا ج

[ ، وقوؿ هللا جل وعال ىنا: )ِإِف اْسَتطَاُعوا( أي: أف ىذا األمر ليس أبيديهم وأف ٖنة ٗنلًة من 757]البقرة: ِإِف اْسَتطَاُعوا
عز وجل وحيموف البيضة، وأف أمر هللا سبحانو وتعاىل قائم ظاىر إىل قياـ الساعة، وٟنذا أىل اإلدياف الذين يقاتلوف عن دين هللا 

ال تزاؿ طائفة من أميت ظاىرين على اٜنق، يقاتلوف يف  : )مسلم قاؿ النيب عليو الصالة والسالـ كما جاء يف صحيح اإلماـ
والسالـ: ظاىرين، ويقاتلوف يف سبيل هللا، يعين: يقاتلوف من حارهبم يف دين ( ، فقولو عليو الصالة  سبيل هللا إىل قياـ الساعة

 هللا عز وجل وأراد أف يردىم عن أمر هللا سبحانو وتعاىل.

و٤ند أف هللا جل وعال قد جعل ىذا القدر العظيم ٜناؿ الردة، وٚناىا هللا عز وجل بذلك يف قولو سبحانو وتعاىل: )) يَػُردُّوَنُكْم 
 َوَمْن يَػْرَتِدْد ِمْنُكْم َعْن ِديِنِو فَػَيُمْت َوُىَو َكاِفرٌ   ولو جل وعال: )) يَػُردُّوُكْم ((، ويف قولو جل وعال:((، ويف ق
[ ، فهذا دليل على أف حكم الردة يف اإلسالـ هبذا اٞنقاـ العظيم، وٟنذا قد أٗنع علماء األمة على أف من ارتد 757]البقرة:

 قتل على خالؼ عند العلماء يف فروع ذلك كما أيٌب بيانو.عن دين اإلسالـ أف حده ال
 

 ٘ناية الدين من النفاؽ والعبث 
 

 

وحد الردة قد جعل هللا عز وجل بو ٘ناية الدين ورفعًة لشريعة اإلسالـ، ودفعاً لرغبة اٞنرتبصٌن الذين رّنا دخلوا يف اإلسالـ 
يدخلوف وخيرجوف ويذىبوف وجييئوف يف ٘نى اإلسالـ، فمنع هللا سبحانو وتعاىل نفاقاً وىوى، ومن غًن تدين واعتقاد، فأخذوا 

من ذلك كلو وبٌن خطر ذلك، وىذه الشعًنة والشريعة العظيمة ىي موجودة حَّت عند أنبياء هللا عز وجل كموسى وعيسى 
ف ظهرت لو أف أمره إىل وابؿ عليهما والسالـ، فقد جعل هللا عز وجل من شريعتهم أف من خرج عن ملة هللا عز وجل بعد أ

عبد  وخسار، وحده يف الدنيا أنو يقتل، وٟنذا قاؿ بعض العلماء: إف النيب عليو الصالة والسالـ قد عمم يف قولو يف حديث
يَن ِعْنَد   ( ، وقاؿ هللا جل وعال يف كتابو العظيم: من بدؿ دينو فاقتلوه : ) هللا بن عباس ]آؿ  اَّللِا اإِلْسالـُ ِإفا الدِّ

[ ، والدين اٞنراد بو ىنا ما أنزلو هللا عز وجل على سائر أنبيائو كموسى وعيسى ودمحم ملسو هيلع هللا ىلص، قالوا: فإذا خرج رجل 59عمراف:
 من ملة موسى إىل ملة عيسى جيب قتلو ولو مل يدخل اإلسالـ.

هللا سبحانو وتعاىل قد بٌن أف اٞنلل كلها ملُة واحدة، وىي الكفر ولكن يقاؿ: إف يف مثل ىذا اإلطالؽ نظرًا، وذلك أف 
واٝنروج عن اإلسالـ، وإف كاف هللا عز وجل يسمي ما عليو أىل الكتاب ابإلسالـ، وىو االستسالـ واالنقياد هلل سبحانو 

 ن دمحم ملسو هيلع هللا ىلص من وجوه:وتعاىل لو ابلطاعة جل وعال، ولكن بعد نبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ا٥نصر اإلسالـ يف دي

 أوٟنا: أنو ال يوجد دين اتـ إال وقد ورده التحريف، وعليو فالتدين بشيء من ذلك تدين بغًن ما شرع هللا جل وعال.

 اِس َبِشًنًا َوَنِذيًراَوَما َأْرَسْلَناَؾ ِإالا َكافاًة لِلنا   األمر الثاين: أف هللا سبحانو وتعاىل قد بٌن أنو أرسل نبيو إىل الناس كافة:
[ ، فاهلل جل وعال قد أرسل نبيو عليو الصالة والسالـ كافًة للناس ينذرىم ويبشرىم، وأوجب هللا سبحانو وتعاىل 78]سبأ:
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السيف على كل من نكص عن دين هللا عز وجل على حد سواء، ومل يفرؽ النيب عليو الصالة والسالـ بٌن أىل الكتاب من 
رى وبٌن مشركي العرب وبٌن اٞنلحدين والزاندقة، وٟنذا ٞنا خرج من خرج عن دين كسرى ٣نن ارتد وٜنق اليهود والنصا
 من ارتد عن دينو كما يذكر اٞنؤرخوف.  كسرى، بقتلوىو والد   هبراـ ابلزاندقة قاـ

  

 
 معنى الزندقة ومنشؤها

 

 

ومعلـو أف الزندقة ىي كلمة فارسية وليست بعربية، وٟنذا أىل العربية يقولوف: ال يوجد يف كالـ العرب كلمة: زنديق وإمنا أصلها 
ومها: زند: وىي اٜنياة، ويق: واٞنراد بذلك العمل، وقيل: اٞنراد فارسي، وٟنذا يقولوف: ىي ٢نتصرة أو مدموجة من أصل كلمتٌن، 

من  مزدؾ من قـو فارس وتبعو على ذلك ديصاف بذلك الدىر، قالوا: دواـ الدىر ودواـ اٜنياة، وأصل من ابتدع ىذه اٞنلة ىو
، وعقيدهتم يف ذلك: أهنم قالوا: إف هللا عز وجل خلق النور والظلمة فاند٠نتا، فما كاف من الشر فهو من الظلمة وما  هبراـ قـو

  فهو من النور.كاف من اٝنًن

 : ٞنتنيبولعل ٟنذا األمر الذي يذكره اٞنؤرخوف أصاًل، فإنو وجد يف كالـ العرب من الصدر األوؿ ما يشهد لو، وٟنذا يقوال

 وكم لظالـ الليل عندؾ من يد خيرب أف اٞنانوية تكذب

من انتحل   والد كسرى هبراـ ، وقد دعا مزدؾ وكذلك مانويتبعو على ذلك ٗناعة كػ ديصاف ، و ديصاف واٞنانوية: ىم أتباع
 ىذه النحلة حَّت دخل يف ٘ناه فقتلهم عن بكرة أبيهم، وأراد بذلك أنو قتل من ارتد.

وأخذ العرب ىذا اٞنصطلح ٞنا وصل إليهم على من انفق يف دين هللا عز وجل وسلك ىذا اٞنسلك، أبنو سلك ىذا األمر، وٟنذا 
اختلف العلماء عليهم ر٘نة هللا تعاىل يف حد الزنديق وتعريفو على أمور كثًنة، وىذا أصلو، منهم من قاؿ: ىو اٞننافق، ومنهم من 
قاؿ: من ثبت كفره على أي حاؿ كاف، ومنهم من قاؿ: من كاف على اإلٜناد ومل يتدين بشيء من أنواع الدايانت، قالوا: يسمى 

من كاف فيو نوع نفاؽ فإنو يسمى: زنديقاً، ولو مل يكن خيرج من اٞنلة، ولكن اشتهر يف اصطالح  زنديقاً، ومنهم من قاؿ: إف
يف كتابو األـ: أف  الشافعي العلماء إطالؽ الزنديق على اٞننافق، وقد نص على ىذا ٗناعة من العلماء عليهم ر٘نة هللا كاإلماـ

 اٞنراد بذلك اٞننافقٌن.

، وأريد بو صيانة العقائد واٞنذاىب  واألفكار عند سائر أرابب اٞنلل، فإنو لو وعلى كل فإف ىذا يدؿ على أف الردة حد معلـو
أذف لكل أحد أف يلج وخيرج مَّت شاء فإف يف ىذا ضرابً من ضروب التقليل واالستهانة بتلك الشريعة اليت جاء إليها، وقد جاء 

 عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف بياف ذلك ٗنلة من النصوص أيٌب بياهنا إبذف هللا.

ر٘نة هللا تعاىل ٟنذا الباب قدراً عظيماً يف مصنفاهتم، سواًء يف أبواب االعتقاد أو يف أبواب الفقو أو يف  وقد جعل العلماء عليهم
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غًنىا من مسائل الدين كمسائل اآلداب والسلوؾ وغًنىا، فإهنم أفردوا لذلك ابابً مستقاًل خارجاً عن أبواب اٜندود، فإهنم 
حد الزان وحد القتل وغًن ذلك من األحكاـ، وال يذكروف حد الردة، وإمنا  يذكروف يف أبواب اٜندود حد السرقة، ويذكروف

عن مسألة حكم اٞنرتد،  -إبذف هللا عز وجل-يضعونو يف ابب مستقل وىو أحكاـ اٞنرتدين، أو استتابة اٞنرتدين، وأيٌب الكالـ 
 وكذلك حكم اٞنرتدة، واالستتابة وأنواع الردة إبذف هللا عز وجل.

 

 
 كام والعلماء في حماية الدينواجب الح

 

 

وإذا علم أف ىذه الردة هبذا اٞنقاـ علم أمهية ٘ناية الدين على من واله هللا عز وجل األمر، وىم على صنفٌن: علماء وحكاـ، 
الذين يثًنوف علماء يذودوف عن دين هللا عز وجل ببياف شريعة هللا سبحانو وتعاىل، وبياف األدلة والرد على أرابب الزيغ والنفاؽ 

 الشبهات، فإف الشبهات تبدأ صغًنة ٍب تضخم يف آذاف الناس ويعظمها إبليس حَّت تتكوف منها عقائد وأفكار.

وٟنذا من نظر يف كتب اٞنذاىب واٞنلل والنحل، وجد من اٞنذاىب اآلالؼ، ومن التيارات واألفكار ما يزيد على ذلك قد 
بيلها وقتلوا وبذلوا يف ذلك الغايل والنفيس ٣نا يدؿ على أهنم قاتلوا عقيدًة، وأف اندثرت واندثر أصحاهبا الذين قاتلوا يف س

القتاؿ عقيدًة ال يعين أف اإلنساف على حق وصواب، بل إنو ينبغي على أرابب العلم والداينة وعلى والة األمر والسلطاف أف 
وكذلك يقيموا اٜندود يف الناس إذا ظهر من ارتد ٣نن  يقيموا أمر هللا عز وجل بنوعيو: أف يبينوا النصوص وأف ينشروا العلم،

ينتسب لإلسالـ، وٟنذا من نظر إىل البدع منذ أف ظهرت يف أواخر عصر أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وجد أف اٞنبتدعة مل يظهروا 
 البدعة كعقائد وأفكار إال بعد أف ضعف والة أمور اٞنسلمٌن عن إقامة اٜندود.

، وىو الذي قاؿ ابٜنلوؿ ويتدين بذلك، وىو يرى أف هللا عز وجل يف كل مكاف حاؿ فيو، حَّت أنو من  بشرًا اٞنريسي و٥نن ٤ند
وكاف يتدين بذلك، وٞنا  الرشيد جد يقوؿ: سبحاف ريب األسفل! مل يظهر معتقده ذلك يف عصرتدينو بو كاف إذا س

أظهر عقيدتو وتبعو على ذلك من جهاؿ الناس من تبعو على ىذا اٞنعتقد الفاسد فحدثت الفتنة، ولكن ٞنا أقاـ هللا  اٞنأموف جاء
 من أمرين:  السلطاف وأقاـ حدود هللا سبحانو وتعاىل ٘نى هللا عز وجل الدين الرشيد عز وجل يف عصر

ا فلم تنشأ، فبقي اٞننافقوف يظهروف وفاقاً ويضمروف نفاقاً خوفاً من األمر األوؿ: أف بقيت العقائد واألفكار يف نفوس أصحاهب
سطوة السلطاف وقوة أىل العلم، وٟنذا العلماء عليهم ر٘نة هللا تعاىل يشددوف يف أمر الردة، وخاصًة فيما يتعلق أبمر هللا جل 

ابن أخي  : أف رجاًل يدعى:ابن حبيب اٞنالكية، وكذلك عنوىو من أئمة  أصبغ يف كتابو الشفا عن القاضي وعال، وٟنذا قد ذكر
حينذاؾ من أئمة  القاضي ، ٞنا أمطرت السماء يف قرطبة قاؿ: بدأ اٝنراز يرش جلده، فأٌب بو ورفع إىل أمر القضاء، وكاف عجب

، واتفق ٗنلة من الفقهاء على أف أمثاؿ ىذا الكالـ ال يقتل بو وإمنا يؤدب ألنو لو... ، وذىب إىل  موسى بن زايد اٞنالكية وىو
من اٞنالكية فقالوا: ىذا رجل يسب  ابن حبيبو  أصبغ ، ولكن انتدبابن عيسىو  أيب زيدوكػ عبد األعلىىذا ٗنلة من الفقهاء كػ

عبد  وبكى ٍب رفع أمر ذلك إىل السلطاف، وكاف ىو حينذاؾ ابن حبيب رابً عبدانه، وما انتصران لو، وهللا ليقتلن، فقاـ يف الناس
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 قريباً من السلطاف.وكاف  عبد الر٘نن بن اٜنكم ، وكاف ىذا الرجل الذي تكلم عمتو زوجة الر٘نن بن اٜنكم

وأمر ابن حبيب على السلطاف وبٌن لو أمره، ومل تنفعو عمتو وىي زوجة السلطاف، فأمر بقتلو على قوؿ ابن حبيب دخل
 ألنو حاىب الرجل ألجل زوجتو، وىذا يفيد أبمرين: موسى بن زايد بعزؿ

 األمر األوؿ: أف السلطاف قد جيهل ٗنلًة من أحكاـ الدين وجيب يف ذلك البياف.

 األمر اآلخر: أف هللا جل وعال قد جعل يف يد السلطاف ما ال يكوف يف يد العامل، فالعامل يبٌن والسلطاف يقيم.

ا نظران إىل الصدر األوؿ بعد وفاة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٤ند أف والة أمور اٞنسلمٌن ىم علماء وسالطٌن، وٟنذا جاءت النصوص وإذ
إبطالؽ والة أمر اٞنسلمٌن وطاعتهم، ابعتبار أف األصل فيهم اكتماؿ أىلية العلم مع والية أمر اٞنسلمٌن، ولكن ٞنا تقادـ العهد 

ن السلطاف، فتوىل كثًناً من والايت أمور اٞنسلمٌن من جيهل أمور الدين، وبقيت كلمة األمر بطاعة والة أمور انفصل العلم ع
اٞنسلمٌن يتنازعها العلماء واألمراء، فأصبح كثًن من العامة يستشكل ىذا األمر، وغلب يف أكثر العصور إطالؽ ىذه النصوص 

ة اٞنطلقة ْنب للعامل اآلمر أبمر هللا سبحانو وتعاىل إذا ٓنقق فيو وصف على السالطٌن ويف ىذا اإلطالؽ نظر، فإف الطاع
السلطاف، وإذا مل يتحقق معو وصف السلطاف واألمر والنهي، فإنو ينصرؼ إليو أوىل من السلطاف الذي ال يفقو من دين هللا عز 

 وجل شيئاً.

األمر أف يكوف عاٞناً بشريعة هللا، أو يكوف لديو من  ومن احتج َنملة من النصوص اٞنطلقة العامة، فيقاؿ: إف األصل يف ويل
العلماء من يقيم لو أمر هللا سبحانو وتعاىل ونصوصو، وأف يعلمو مواضع األحكاـ واٜندود ويبٌن لو التشريع، فإذا كاف كذلك 

بعض العلماء ويطلق عليهم فإنو من أىل العلم حكماً، ويدخل يف عداد اٞنقلدين ٣نن ينتسب إىل العلم وىم كثًن، وٟنذا يتجاوز 
لفظ علماء، ومن ىذا األمر أنو قد يوجد من الفقهاء من يهوف من بعض األحكاـ الشرعية ابعتبار أهنا ٟنو ولعب وما قصد 

ذلك، وجيب على العلماء العارفٌن أبمر هللا أف يبينوا األمر، وأنو إذا توسع ىذا األمر قلل من شأف شريعة هللا جل وعال وأمره، 
 عن دين هللا سبحانو وتعاىل بتسويغات ليست بظاىرة. وخرج

 

 
 سبب وقوع الردة

 

 

الردة ال ديكن أف تقع من اإلنساف إال وقد نزع العلم منو واإلدياف، وٟنذا يقوؿ العلماء: إف اإلنساف قد يرتد ولديو قرآف إذا مل 
يرتد عن دين هللا جل وعال، قالوا: ومقتضى العلم العمل، فإذا يكن لديو علم وإدياف، وإذا كاف لديو علم وإدياف فإنو ال يكاد 

وجد يف اإلنساف علم وعمل وإدياف فإنو ال يكاد ينتكس عن دين هللا سبحانو وتعاىل، وإف وجد لديو قرآف ومل يكن لديو علم وال 
عليو  أنس بن مالك ، وإىل ىذا أشارفإنو ينتكس وقد انتكس على ىذا كثًن -واٞنراد ابإلدياف ىنا: قوة العقيدة واليقٌن-إدياف 

عبد هللا ملسو هيلع هللا ىلص طرأ عليو الردة كػرضواف هللا تعاىل يف قولو: قرأ البقرة وآؿ عمراف، وٟنذا بعض كتاب الوحي من أصحاب رسوؿ هللا 
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 .وحكم النيب عليو الصالة والسالـ بردهتم وقتلهم أينما وجدوا  وغًنه، بن أيب السرح
 

 
 تعريف المرتد وعقوبته في الدنيا واآلخرة

 

 

ومن األمور اٞنهمة اليت ينبغي تصديرىا يف ىذا الكالـ أف العلماء قد أطبقوا على أف اٞنراد ابٞنرتد: أنو من رجع عن اإلسالـ إىل 
ٍب ذىب إىل ملتو األوىل فيسمى  غًنه، سواًء كاف نشأ على اإلسالـ ٍب خرج منو، أو كاف يف ملة غًن اإلسالـ ٍب دخل اإلسالـ

إبذف -مرتدًا على اٜنالٌن، وذلك لظاىر النصوص اليت تقدمت من كالـ هللا جل وعال، وكذلك من كالـ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وسنورد 
ة من الشبهات يف تنقيص حكم ٗنلًة من النصوص عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص مبينٌن حكم اٞنرتد، وكذلك من تعلق َنمل -هللا عز وجل

 الردة أو تعليل ٗنلة من األخبار الواردة عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف ىذا الباب.
 

 
 خطر الردة ومطامع المشركين في أمة اإلسالم

 

 

أىل الكتاب وغًنىم يف أمة ومن نظر إىل كالـ هللا جل وعال وجد أف هللا سبحانو وتعاىل قد بٌن خطر الردة ومطامع اٞنشركٌن من 
اإلسالـ، وأهنم يفرحوف بذلك، وأهنم يبثوف الشبهات يف أىل اإلدياف، بل يقاتلوف أىل اإلدياف حَّت يردوىم عن دينهم ما 

 استطاعوا إىل ذلك سبياًل.

خرة، فاهلل جل وعال حيبط عملو وال ٤ند يف كالـ هللا جل وعال أمراً معيناً وقضاًء بيناً كحاؿ اٞنرتد يف الدنيا مع ظهوره يف أمر اآل
 َوُأْولَِئَك َأْصَحاُب النااِر ُىْم ِفيَها َخاِلُدوفَ   يف الدنيا وىو يف اآلخرة من اٝنالدين يف النار، وٟنذا قاؿ هللا سبحانو وتعاىل:

عوا على أف من ارتد عن [ ، وىذا إبٗناع العلماء وال خالؼ فيو عندىم، وقد اتفقوا وأٗنعوا على ىذا األمر، وأٗن757]البقرة:
دين هللا جل وعال أنو حبط عملو، على خالؼ عند العلماء يف حبوط العمل: ىل حيبط عمل اٞنرتد ّنجرد ردتو، أـ حيبط عملو 

 إذا مات على الردة؟ اختلف العلماء يف ىذه اٞنسألة على قولٌن.

اإلسالـ، وكاف حج قبل حاؿ إسالمو األوؿ، ىل حجو ذلك وىذه اٞنسألة ٟنا ٗنلة فروع، منها: إذا ارتد اإلنساف ٍب رجع إىل 
 صحيح أـ ال؟ اختلف العلماء يف ىذا األمر.

َوَمْن َيْكُفْر اِبإِلديَاِف فَػَقْد َحِبَط   واألدلة يف كالـ هللا عز وجل بٌن مطلق ومقيد، منها ما ىو مطلق من غًن بياف حد أمر معٌن:
 َوَمْن يَػْرَتِدْد ِمْنُكْم َعْن ِديِنِو فَػَيُمْت َوُىَو َكاِفرٌ   ىو مقيد يف قولو جل وعال: [ ، وجاء منها ما5]اٞنائدة: َعَمُلوُ 

[ ، فقيد األمر ابٞنوت على الكفر، ذىب إىل ىذا اٞنعىن بعض العلماء الذين قالوا: إف ىذا األمر مقيد ابٞنوت 757]البقرة:
عليو ر٘نة هللا، ومنهم من قاؿ: إف ىذا األمر يبقى على إطالقو، ومن نص على  الشافعي على الكفر، ونص على ىذا اإلماـ

عليو ر٘نة هللا، ومن ٖنرة ذلك، قالوا: إذا أسلم اإلنساف ٍب ارتد ٍب أسلم وكاف حج يف إسالمو األوؿ، على  مالك ذلك ىو اإلماـ
النظر إىل اٞنقيد يف كالـ هللا عز وجل، فإنو يرى أنو جيب   عليو ر٘نة هللا إبطالؽ األخذ ابٞنطلق من غًن مالك مذىب اإلماـ

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1002947&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1002947&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000028&spid=2102
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ى، والصواب يف ذلك أف حجو صحيح إذا فعل ذلك ٢نلصاً، وٟنذا قاؿ النيب عليو الصالة والسالـ للرجل عليو أف حيج مرًة أخر 
الذي أشرؾ مع هللا عز وجل غًنه وفعل شيئاً من األعماؿ وىو متعبد هلل عز وجل، مع ذلك قاؿ عليو الصالة والسالـ: 

 (.أسلمت على ما أسلفت من خًن )
 

 
 التوبة من الردة

 

 

والردة قد تقع من اإلنساف مرات من حيث ال يشعر، ولكنو إذا وقع منو ردة وآب ورجع وازداد إدياانً كاف أقرب إىل هللا عز 
وإذا هتاوف يف ذلك فإف ىذا جيره إىل زايدة يف الكفر والزندقة والبعد عن هللا سبحانو وتعاىل، وٟنذا قاؿ هللا جل وعال يف  وجل، 

لثالثة يزداد [ ، أي: يف اٞنرحلة ا537]النساء: ِإفا الاِذيَن آَمُنوا ٍبُا َكَفُروا ٍبُا آَمُنوا ٍبُا َكَفُروا ٍبُا اْزَداُدوا ُكْفًرا  كتابو العظيم:
الكافر كفراً؛ ألف كفر الراجع أشد من كفره قبل ذلك وىذا مشاىد، أف من رجع عن دين اٜنق بعد أف كاف على ابطل قبل 

إتيانو للحق، أنو أيٌب ابلباطل واٞننكر من القوؿ أكثر ٣نا كاف عليو، وٟنذا صد الشارع أمر اٞنرتد أعظم من صد الكافر األصلي؛ 
لى دين اإلسالـ من الكفار األصليٌن، لزايدتو يف الكفر والعناد، واألصل يف ذلك: أف الردة تكوف مغلظة، ألنو أعظم خطراً ع

 على خالؼ عند العلماء عليهم ر٘نة هللا تعاىل يف ٗنلة من فروع ىذا الكالـ، وأيٌب بيانو إبذف هللا.
 

 
 األدلة الواردة في بيان حكم المرتد

 

 

يف   البخاري ملسو هيلع هللا ىلص ٗنلة من األخبار يف بياف حاؿ اٞنرتد، من ارتد عن دين هللا جل وعال، منها: ما رواهوقد جاء عن رسوؿ هللا 
( ، قد  من بدؿ دينو فاقتلوه : أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: ) عبد هللا بن عباس عن عكرمة عن أيوب من حديثكتابو الصحيح 

عبد هللا  عن أنس من حديث النسائي ، وقد رواه عبد هللا بن عباس ٗناعة عن عكرمة من ىذا الوجو، ورواه عن البخاري رواه
يف كتابو اٞنوطأ من  مالك ، ورواهمرساًل عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص اٜنسن مرساًل من حديث النسائيعن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ورواى بن عباس

عن  عبد هللا بن عباس عنعكرمة مرساًل عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وىذا اٜنديث قد جاء من طرؽ عدة عن زيد بن أسلم حديث
 رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أيضاً.

م اٞنرتد، وقد طعن فيو بعض اٞننتسبٌن لإلسالـ من اٞنعاصرين، وقالوا: إف ىذا ىذا اٜنديث ىو من أشهر األحاديث يف حك
يف كتابو  ابن قتيبة ، وىو متهم ابلكذب واٝنطأ، ولذلك قالوا: فإنو قد ذكر عبد هللا بن عباس موىل عكرمة اٜنديث يرويو
موثق،  عكرمة و علي بن عبد هللا بن عباس : أنو دخل على عبد هللا بن اٜنارث عن يزيد بن أيب زايد عن جرير اٞنعارؼ عن

يعين: مربوط، فقاؿ لو: مل؟ قاؿ: كاف يكذب على أيب، وىذه اٜنكاية ال تساوي ذكرىا لوال أف بعض عدديي اٞنعرفة قد أوردىا؛ 
 وال حيتج ُنديثو. يزيد بن أيب زايد وذلك أهنا منكرة، فإنو قد تفرد هبا

: ال  انفع عليو رضواف هللا تعاىل أنو قاؿ ٞنواله عبد هللا بن عمر عن حيٍن البكاء عن عبد هللا بن عيسى وكذلك يستدلوف ّنا رواه
وىو مرتوؾ، وٟنذا ما أٗنل ما  حيٍن البكاء ، وىذا قد تفرد بو عبد هللا بن عباس على عكرمة تكذب علي كما كاف يكذب
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عبد هللا بن  موىل عكرمة عليو ر٘نة هللا تعاىل، قاؿ: كيف؟! ومن احملاؿ أف يطعن بعدؿ بكالـ ٠نروح؛ وذلك أف ابن حباف قالو
، وىو موىل القرشيٌن وأصلو من الرببر من اٞنغرب، وىو عامل فقيو قد شهد بفقهو ٗناعة من معاصريو من رواد الفقو،   عباس

،  عبد هللا بن عباس موىل عكرمة عامل اٜنجاز، فإنو قاؿ ٞنا سئل: ىل رأيت من ىو أعلم منك؟ قاؿ: نعم، سعيد بن جبًنكػ
: ما بقي أحد  عبد هللا بن عباس موىل عكرمة أنو قاؿ يف عامر بن شراحيل الشعيب عن إٚناعيل بن أيب خالد وكذلك قد روى

سلف من التابعٌن وغًنىم، قد روى ، وٟنذا قد روى عنو ٗناعة من كرباء العبد هللا بن عباس موىل عكرمة أعلم بكالـ هللا من
وٗناعة يربوف على مائة نفس من ثقات وأجلة  اٜنسنو  قتادة و أيوب وروى عنو عامر بن شراحيل الشعيب و إبراىيم النخعي عنو

جابر بن عبد  و عبد هللا بن عباسالتابعٌن، وىذا يدؿ على قدره، وكذلك قد روى عن ٗناعة من أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كػ
 وغًنىم من أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص. أنس بن مالك و هللا

، إسحاؽ بن عيسى عليو ر٘نة هللا تعاىل وىو من أعلم الناس ُناؿ أىل اٞندينة، كما جاء يف رواية مالك وٟنذا قد سئل اإلماـ
: ال تكذب علي  نافععليو رضواف هللا تعاىل قاؿ ٞنوالى عبد هللا بن عمر عليو ر٘نة هللا: أبلغك أف مالك بن أنس لتقاؿ: سأ

 ٞنواله. ابن اٞنسيب ؟ قاؿ: ما بلغين ذلك، ولكن ىذا قالو عبد هللا بن عباس يكذب على عكرمة كافكما  

لة ىذا اإلماـ الفقيو العامل العارؼ ابألحكاـ، صاحب الدراية واٞنعرفة يف كثًن من أقضية النيب عليو وىذا يدؿ على ثقة وجال
الصالة والسالـ، مع أنو مل يتفرد هبذا اٜنديث، فإنو قد روي من غًن ىذا الوجو كما تقدـ بيانو، وكذلك قد جاء ىذا اٝنرب عن 

أف النيب عليو الصالة  : ) أيب موسى عن أيب بردةمن حديث مسلم و البخاري و، كما جاء يفرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص من غًن ىذا الوج
يف بلده،  أيب موسى أيٌب إىل معاذ إىل اليمن، وقاؿ: يسرا وال تعسرا، وبشرا وال تنفرا ( ، ٍب كاف أاب موسى و معاذاً  والسالـ بعث

أبو  ، وقسم يقضي ويقيم فيو معاذ ومعلـو أف اليمن قد قسمها النيب عليو الصالة والسالـ إىل قسمٌن: قسم يقضي ويقيم فيو
: رجل  أبو موسى فوجد رجاًل موثقاً مربوطة يده يف عنقو وىو راكب فقاؿ: ما ىذا؟ فقاؿ أيب موسى إىل معاذ ، فذىب موسى

: ما أٌب بو إال ٟنذا،  أبو موسى يهودي ترؾ إسالمو، فقاؿ: وهللا ال أنزؿ حَّت يقتل قضاء رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فقاؿ
 رضواف هللا تعاىل.رضواف هللا تعاىل: وهللا ما أنزؿ حَّت يقتل، قاؿ: فقتل قبل أف ينزؿ عليو   عليو معاذ فقاؿ

ل نبيو وىذا اٝنرب فيو دليل على أف ىذا قضاء رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف ابتداء بعث البعوث، وبقي ىذا األمر إىل أف اختار هللا عز وج
، منها: ما عليو الصالة والسالـ إليو، وبقي على ىذا العمل، وقد جاء يف ىذا اٞنعىن ٗنلة من النصوص عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

عليو رضواف هللا تعاىل: أف رسوؿ هللا  عبد هللا بن مسعود عن مسروؽعن عبد هللا بن مرة عن األعمش من حديث البخاري رواه
( ، وجاء  ث: النفس ابلنفس، والثيب الزاين، والتارؾ لدينو اٞنفارؽ للجماعةال حيل دـ امرئ مسلم إال إبحدى ثال ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: )

عليو رضواف هللا تعاىل، أنو قاؿ:  عثماف بن عفاف عن ابن سهل من حديثكما جاء يف اٞنسند والسنن  عثماف بن عفاف ىذا عن
 (. ، وزانً بعد إحصاف، وقتل النفس بغًن حقال حيل دـ امرئ مسلم إال ارتداد بعد إسالـ )

، وقالت: كفر بعد إدياف، وجاء ىذا اٞنعىن عليها رضواف هللا تعاىل عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عائشة وقد جاء أيضاً ىذا اٝنرب من حديث
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أمرت أف  وىو يف الصحيح: أف النيب عليو الصالة والسالـ قاؿ: ) جابر عليو رضواف هللا تعاىل وحديث أيب ىريرة يف حديث
أقاتل الناس حَّت يشهدوا أف ال إلو إال هللا وأف دمحماً رسوؿ هللا، ويقيموا الصالة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مين 

 على وجوب قتل اٞنرتد، ومل خيتلف القوؿ يف ىذا عند أحد من ( ، وٟنذا أٗنع أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص دماءىم وأمواٟنم إال ُنقها
 العلماء على مر العصور، وقد أٗنع العلماء على ذلك.

ابن و  اٝنطايب واإلماـ النووي و ابن قدامةوحكى إٗناع العلماء على ىذا سائر أئمة اإلسالـ ٣نن يعتين أبمور اٝنالؼ، كػ
عليو رضواف  ن عباسعبد هللا ب عليو ر٘نة هللا حينما عقب على حديث الرتمذي يف كتابو شرح السنة، واإلماـ البغوي و اٞننذر

قيبو على ىذا عليو ر٘نة هللا تعاىل يف تع البغوي هللا تعاىل، حيث قاؿ: وعلى ىذا العمل عند أىل العلم، وقاؿ بنحو ىذا القوؿ
: وحكم اٞنرتد تعاىل يف كتابو االستذكار، قاؿ  عليو ر٘نة هللا ابن عبد الرب اٝنرب أيضاً يف كتابو شرح السنة، وعقب على ىذا أيضاً 

أف تضرب عنقو، وىذا أمر ٠نتمع عليو عند األمة، وىو أمر مل خيتلف عليو أحد من أىل اإلسالـ، وقد أطبق العلماء عليهم 
 ر٘نة هللا تعاىل على قتاؿ اٞنرتد.

 

 
 األمور التي تقع بصاحبها في الردة والكفر

 

 

ٗنيع العرب إال ثالثة   يف كتابو السًنة، قاؿ: ارتد ابن إسحاؽ ارتد من العرب، وٟنذا ذكروٞنا تويف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ارتد من 
د القيس وىم قـو من بين عبد قيس بقوا على إسالمهم، وما عدا ذلك فقد مساجد: مسجد اٞندينة ومسجد مكة ومسجد عب

ارتدوا، منهم من انسلخ من اإلسالـ وأىب االنقياد واٝنضوع لو، ومنهم من منع الزكاة وخضع لبقية أركاف اإلسالـ، ومنهم من 
 ـ للمرتدين؟ وىم اٞننافقوف.بقي على حالو وينتظر حاؿ األمر، النصرة ٞنن: ألصحاب النيب عليو الصالة والسالـ أ

ظهر ٟنم الدليل البٌن، قاتلهم    ٞناعليو رضواف هللا تعاىل يف قتاؿ اٞنرتدين، وخضع لو أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أبو بكر فلما شرع
ٗنيعاً على حد سواء ألهنم يف حكم الردة، وقد نص على أف ٗنيع ىذه الطوائف مرتدوف غًن واحد من العلماء، جاء يف ذلك 

أيب بكر  من اٜننفية يف كتابو أحكاـ القرآف، وعن القاضي عياض و اٛنصاص وعن أيب يعلى وعن القاضي أ٘ند رواية عن اإلماـ
 وغًنىم، وما زاؿ اإلٗناع على ذلك. بن العريب

بل إهنم يروف أف حد الردة أعظم وألـز اٜندود على اإلطالؽ، ويروف أف من ظهر منو ردة ولو كاف ينتسب إىل اإلسالـ من جهة 
يصلح لو إال حرارة السيف،   يف غالة الشيعة، قاؿ: ذاؾ كفر ابرد، ال أبو بكر بن العريب األصل أنو حيد ابلسيف، وٟنذا يقوؿ

 ىذا إشارة إىل أف من ظهرت ردتو ولو بشيء من أصوؿ اإلسالـ مع إديانو ببقية وأما دؼء اٞنناظرة فال ينفع معو بشيء، ويف
 األصوؿ أف ىذا موجب لقتلو، ولو كاف يؤمن ببعض شرائع اإلسالـ.

وما يشكل على كثًن من العامة و٘نلة األقالـ يف وقتنا: أف اإلنساف ال ديكن أف يتحقق فيو الكفر ولو نطق ابلكفر حَّت تنتزع 
شعب اإلدياف، فهذا من الوىم والغلط، بل إف اإلنساف لو بقيت فيو سائر شعب اإلدياف وانتزعت منو شعبة وجاء منو ٗنيع 
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١نلها شعبة من شعب الكفر كفر وىذا ظاىر، ولكن من جهة اإلدياف ال يتحقق فيو كماؿ اإلدياف حَّت أيٌب بشعب اإلدياف كلها، 
 لكفر، وٟنذا كثًن من الناس ينظروف إىل أفعاؿ الناس وال ينظروف إىل أقواٟنم.أما الكفر فتكفي شعبة واحدة ألف يدخل دائرة ا

 وقد أثبت هللا جل وعال أف الكفر يقع يف األقواؿ واألفعاؿ واالعتقاد والشك، فهذه كلها يقع فيها الكفر.

أو السجود لألصناـ وغًن ذلك،  يف األفعاؿ: إذا ظهر منو شيء من أعماؿ الردة كمقاتلة اٞنسلمٌن ومواالة أعداء هللا عز وجل
فهذه ردة ظاىرة يقتل عليها، وابلرتؾ: برتؾ شيء من شعائر اإلسالـ الظاىرة، كالرجل الذي ترؾ اٞنسلمٌن وا٥ناز إىل اٞنشركٌن 

 وصف يف صفهم يف مقاتلة أىل اإلسالـ، وكمن ترؾ الزكاة من أىل اٞننعة فصاروا طائفًة ٣نتنعة فإهنم يقاتلوف على ذلك.

العتقاد: وٟنذا قاؿ العلماء: لو نوى اإلنساف الكفر كفر، بل قاؿ بعض العلماء: لو نوى الكفر بعد حٌن كفر، كأف يقوؿ واب
اإلنساف: إين بعد شهر سأكفر، فهذا كفر وخروج عن ملة اإلسالـ، قد حكى اإلٗناع على ذلك غًن واحد من العلماء، أنو 

ذا وقع يف نفس اإلنساف شك، والشك: ىو أف يستوي لدى اإلنساف األمراف، خارج من ملة اإلسالـ جيب أف يقتل، كذلك إ
ِنالؼ اٝنواطر وما يرد على اإلنساف من وساوس الشيطاف، فذاؾ صريح اإلدياف كما جاء عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف 

 وغًنه. حذيفة حديث

فإذا كاف األمر كذلك ُعلم فساد ما يعتقده بعض العامة من أف من تكلم ابلكفر وكاف يصلي أف ىذا يشفع لو عن عدـ ورود 
[ ، 74]التوبة: حَيِْلُفوَف اِبَّللِا َما قَالُوا  ماذا قالوا؟النفاؽ عليو، وٟنذا ٞنا قاؿ اٞننافقوف كلمة الكفر وحاولوا التملص منها، 

[ : وىذا التحقيق: قالوا كلمة الكفر وكفروا، ٣نا يدؿ على أهنم ما 74]التوبة: َوَلَقْد قَاُلوا َكِلَمَة اْلُكْفِر وََكَفُروا  يعين: ذلك،
أهنم تكلموا كلمة الكفر، وحكم من هللا عز وجل أهنم   عذروا بذلك، وىذا حكم من هللا عز وجل وحكاية حاؿ، حكاية اٜناؿ

كفروا بذلك، قاؿ بعض العلماء: يف ىذا إشارة إىل أف من ظهر منو شيء من أمور الكفر أنو يطلق عليو اسم الكفر مع عدـ 
 إنزالو حَّت تنتفي األعذار، فإذا توفرت الشروط وانتفت اٞنوانع أٜنق ُنكم اٞنرتدين.

وكاف من  عبد العزى بن خطل : أف النيب عليو الصالة والسالـ أمر بقتل البخاري  ملسو هيلع هللا ىلص ما جاء يفوقد جاء عن رسوؿ هللا
عبد هللا بن أيب  و عبد العزى بن خطلاٞنرتدين، والنيب عليو الصالة والسالـ حينما فتح مكة أطلق إىدار دـ ٗنلة من اٞنرتدين كػ

كانتا تغنياف وتسباف النيب عليو الصالة والسالـ،  عبد العزى يف حينو، وكذلك قينتاف عند عكرمة بن أيب جهل و السرح
 ، حكم النيب عليو الصالة والسالـ بقتلهم أينما وجدوا.سارة موالة بين عبد اٞنطلب وكذلك

متعلق أبستار الكعبة، أمر بو النيب عليو الصالة والسالـ فقتل.  ابن خطل وٞنا دخل النيب عليو الصالة والسالـ مكة وقيل لو:
وقاؿ: ال يقتل قرشي   يف كتابو أخبار اٞندينة أف النيب عليو الصالة والسالـ قتلو بٌن زمـز ومقاـ إبراىيم، ابن شبة وقد روى

بعده، يعين: يف ىذا اٞنوضع، وىذا دليل على تعظيم أمر الردة، وٟنذا قاؿ بعض العلماء: إف اٞنرتد إذا كانت ردتو مغلظة ال 
 يستتاب بل يقاتل، وحكي اإلٗناع على ىذا.
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 أقسام الردة

 

 

 والعلماء عليهم ر٘نة هللا تعاىل يقسموف الردة إىل قسمٌن:

األوؿ: ردة مغلظة، وىذه الردة اٞنغلظة اليت يصاحبها حرب ومقاتلة وأذية، واٜنرب واٞنقاتلة أف يبارز وينطوي ٓنت لواء القسم 
اٞنشركٌن ّنقاتلة أىل اإلسالـ، واألذية أف يؤذي أىل اإلسالـ ابلتشكيك يف دينهم، ويدعو إىل ما ىو عليو ابلكالـ يف احملافل أو 

 ، فإف ىذه ردة مغلظة، يقتل يف ذلك وال يستتاب.يف وسائل اإلعالـ و٥نو ذلك

وأما الردة الثانية: فهي الردة اجملردة، وىي إذا ظهر من اإلنساف ما يوجب كفره من غًن إظهار ٟنذا، أي: ال يظهر ىذا القوؿ، 
يف كالـ هللا عز وجل  وىذا ال خيل من حالٌن: إما أف يكوف يتدين ّنلة مستقلة، وإما أف يكوف يظهر شيئاً ٣نا يطعن بو الناس

و وكالـ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص من اٞننافقٌن وغًنىم، فإذا كاف يتدين بدين غًن اإلسالـ فإنو يستتاب، فإذا جيء بشخص أو شهد علي
 واحد و٥نو ذلك أنو يتدين بدين غًن اإلسالـ و٥نو ذلك، ينظر يف حالو ويستتاب.

 

 
 ظهور نفاقهمعدم قتل النبي للمنافقين مع 

 

 

أما إذا ظهر منو ما يظهر من اٞننافقٌن فإف األمر راجع يف ذلك إىل اٞنصلحة اليت يراىا ويل أمر اٞنسلمٌن، وٟنذا النيب عليو 
مع أنو ظهر أمره  عبد هللا بن أيب الصالة والسالـ قد امتنع عن قتاؿ ٗناعة من اٞننافقٌن، فلم يقتل النيب عليو الصالة والسالـ

عليو الصالة والسالـ لو، والعلماء عللوا عدـ قتل النيب عليو الصالة والسالـ للمنافقٌن يف عصره بعلل، منهم من قاؿ: إف النيب 
ال حيكم بعلمو، وىذا ١نل إٗناع، وقد حكي اإلٗناع على أف النيب عليو الصالة والسالـ ومثلو القاضي ال حيكم بعلمو يف حكم 

القتل، واختلفوا يف غًنه من اٜندود واألقضية، وقد نص على اإلٗناع يف ذلك غًن واحد من العلماء: أف القاضي ال حيكم بعلمو 
 ب القتل على خالؼ يف بقية اٜندود.يف أبوا

وف أف يتحدث الناس أف دمحماً أتريد وقاؿ بعض العلماء: إف النيب عليو الصالة والسالـ امتنع من قتاٟنم للتعليل الذي ذكره: )
( فامتنع النيب عليو الصالة والسالـ من ذلك دفعاً ألمر أعظم، وىو أف يرتد الناس يعين: العرب ألهنم حداثء  يقتل أصحابو؟!

صالة عهد بكفر، وىذا ظاىر، فينبغي أف ينظر يف ذلك أىل العلم واٞنعرفة وأصحاب السياسة والدراية، وٟنذا قاؿ النيب عليو ال
( ، وأصحابو ىم من حولو؛ ألف اٞننافقٌن يف الظاىر ىم داخلوف يف حكم  ال يتحدث الناس أف دمحماً يقتل أصحابو والسالـ: )

إلسالـ فحوكموا يف ذلك، ٟنذا قاؿ العلماء: يدخل يف ىذا اٜنكم من دخل يف لواء اٞنشركٌن وىو ينتسب إىل اإلسالـ يف حاؿ ا
اٜنرب، قالوا: فلما كاف اٞننافق أدخلو الشارع يف حكم اٞنؤمنٌن وىو يبطن النفاؽ، كذلك اٞنؤمن إذا انزوى ٓنت اٞنشركٌن عند 

 مو حكمهم وىذا ظاىر.١ناربة اٞنسلمٌن للمشركٌن فحك

وعلل بعض العلماء فقالوا: إف النيب عليو الصالة والسالـ علم أف هللا عز وجل قد عصم أصحابو من الوقوع يف شبهاهتم، وٞنا  
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 كاف بعد النيب عليو الصالة والسالـ وجب قتل أمثاٟنم.

من اٞننافقٌن    عليو ر٘نة هللا تعاىل وغًنه، قاؿ: إنو جيب قتل من كانت حالو القرطيبوقد نص على ىذا غًن واحد من العلماء كػ
 ع العلة وجوداً وعدماً.كحاؿ من كاف يف عصر النيب عليو الصالة والسالـ؛ ألف ذلك سببو زاؿ واٜنكم يدور م

عثماف بن  و عمر و أيب بكر وعلى ىذا األمر بقي أئمة اٞنسلمٌن وخلفاؤىم يف قتل اٞنرتدين، فجاء النص ابلقتل عن
هللا تعاىل أنو   عليو رضواف عبد هللا بن مسعود عن أيب داود عليو رضواف هللا تعاىل، كما جاء يف سنن عبد هللا بن مسعود و عفاف

وآمن بو،  مةمسيل قاؿ: ليس بيين وبٌن أحد من العرب حنة، يعين: بغضاء، وإين مررت ّنسجد بين حنيفة فرأيت منهم من تبع
تعاىل: أما إف النيب عليو الصالة   عليو رضواف هللا عبد هللا بن مسعود ، فقاؿ لو ابن النواحة فأمر هبم فجيء هبم فاستتاهبم إال

 رسوؿ فقتلو ومل يستتبو.والسالـ قد قاؿ لك: لوال أنك رسوؿ لقتلتك، وإنك اليـو لست ب

، وجاء إىل النيب عليو الصالة والسالـ ومعو  ابن النواحة قد بعث إىل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رسلو، ومنهم ىذا مسيلمة وذلك أف
 عليو الصالة والسالـ، وقاؿ: رسوؿ هللا، فغضب النيب مسيلمة فقاؿ: أتشهد أين رسوؿ هللا؟ قاؿ: ال، أشهد أف مسيلمة رسالة

 أف ىذا إبالغ من النيب عليو رضواف هللا تعاىل  عليو عبد هللا بن مسعود لوال أف الرسل ال تقتل وإال لقتلتك، قالوا: فاستدؿ هبذا
 الصالة والسالـ لو واستتابة، فقتلو من غًن استتابة.

 وٟنذا اختلف العلماء عليهم ر٘نة هللا يف حكم استتابة اٞنرتد على أقواؿ أيٌب بياهنا إبذف هللا.

، وقتل  معبدًا اٛنهين : عبد اٞنلك بن مرواف بقي على ىذا األمر علماء اإلسالـ، وكذلك حكامهم يف قتل اٞنرتدين، فقد قتل
،  اٛنعد بن درىم خالد بن عبد هللا القسري ، وقتلاٞنفرتي على هللا وعلى رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص اٜنارث الكذاب كذلك
على سبيل اإلٗناؿ، ونفي علو هللا جل   ٞنا أظهروا ما يوجب قتلهم من إنكار صفات هللا عز وجل اٛنهم بن صفواف أسلم وقتل

 وعال على اإلطالؽ، وإطالؽ الكالـ اٞنتضمن تنقيصاً لذات هللا سبحانو وتعاىل.

أىل وأٗنع العلماء على أف من سب هللا عز وجل أو استهزأ بذاتو أو بكالمو أو بكالـ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أف دمو ىدر إذا كاف من 
 اإلسالـ، واختلفوا إذا فعلو أحد من أىل الذمة.

دمو ىدر، وحده يف ذلك القتل، وقد وأٗنع العلماء على أف الرجل إذا كاف من أىل اإلسالـ أو اٞنرأة، وفعل شيئاً من ذلك أف 
أف رجاًل كانت عنده أـ ولد، وكانت  : ) عبد هللا بن عباس عن عكرمة جاء يف ذلك عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ما صح عنو من حديث

على صدرىا وٓنامل َنسده عليو حَّت قتلها، فجاء   تقع يف النيب عليو الصالة والسالـ وكاف رجالً أعمى، فجاء ّنغوؿ فوضعو
( ، واستدؿ العلماء بذلك على أف  أشهدكم أف دمها ىدرإىل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فقاـ النيب عليو الصالة والسالـ يف الناس، قاؿ: 

 حكم اٞنرأة يف الردة كحكم الرجل وأنو ال فرؽ بينهما، وذلك أف النيب عليو الصالة والسالـ قاؿ: )أال إف دمها ىدر(.
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نيب عليو الصالة واألمر اآلخر أف الشريعة يف ذلك عامة، وال دليل على التخصيص إال فيما دؿ عليو الدليل، وقد أىدر ال
، وىي اليت قبض عليها ومعها خطاب سارة موالة بين اٞنطلبوكػ عبد العزى بن خطلوالسالـ دـ بعض النساء كحاؿ القينات لػ

أىدر بعد حينما جاء النيب عليو   عليو رضواف هللا تعاىل، وقد أىدر النيب عليو الصالة والسالـ دمها فيمن حاطب مكتوب من
رتدين ٣نن الصالة والسالـ فآناً ٞنكة، وبقي على ىذا العلماء عليهم ر٘نة هللا تعاىل من أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وٟنذا قاتلوا اٞن

األسود ارتد من العرب، ومل يفرقوا بٌن الرجاؿ والنساء، فقاتلوا من ادعى النبوة ونكص عن اإلسالـ كػ
 وقتلوىم ومنهم من رجع إىل اإلسالـ ودخل يف حوزتو.  ، قاتلوىم طليحة و سجاح و مسيلمة وكذلك العنسي

 

 
 كيفية التعامل مع أسرى المرتدين المقاتلين

 

 

يقتلوف؟ وىل تسىب نساؤىم أـ ال؟ واختلف العلماء: إذا قاتل اٞنسلموف اٞنرتدين يف حكم رجاٟنم، ىل يؤخذوف من السيب أـ 
 اختلف العلماء يف ىذه اٞنسألة على أقواؿ:

أواًل: ذىب عامة العلماء إىل أف صبياهنم يسبوف وال يقتلوف، يعين: الصغار، واختلفوا يف النساء، فذىب بعض العلماء إىل أف 
وىو -، وذىب ٗناعة من الفقهاء  ةابن تيمي ورجحو شيخ اإلسالـ أيب حنيفة النساء تسىب، وىذا جاء عن

عمل أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف ، وىو ظاىر  علي بن أيب طالب عليو ر٘نة هللا، وجاء عن مالك واإلماـ للشافعي قوؿ
عليو رضواف هللا تعاىل  علي بن أيب طالبإىل أف النساء تسىب وىذا ىو الصواب، وٟنذا سبى -ٞنا قاتل اٞنرتدين أيب بكر خالفة

أبو  أمو من بين حنيفة من السيب الذين سباىم محمد بن اٜننفيةالنساء ٣نن ارتد، فكاف من أبنائو من ىو من موايل السيب، فػ
اىل، ومنهم من قاؿ: إهنا تقتل وال تسىب، عليو رضواف هللا تع محمداً عليو رضواف هللا تعاىل ٞنا قاتل بين حنيفة وأ٤نبت بكر الصديق

أيب  ، ومنهم من قاؿ: إف اٞنرأة ٓنبس وينظر يف أمرىا، وىذا مروي أيضاً عن مالك واإلماـ الشافعي وىذا ظاىر مذىب
 عليو ر٘نة هللا. حنيفة

 

 
 مصير مال المرتد

 

 

وأما اٞنرتد يف مالو فقد أٗنع العلماء على أف من ارتد عن دين هللا عز وجل أنو يقتل، واختلفوا ىل يدخل مالو يف حق الورثة؟ 
 اختلفوا يف ىذه اٞنسألة على قولٌن:

أيب  يقسم بٌن الورثة، وإف ىذا ىو األليق إمعاانً يف اٜنرماف وعدـ حرماف أىل اإلدياف، وىذا مروي عنمنهم من قاؿ: إف اٞناؿ 
 .مالك وروي عن اإلماـ عليو ر٘نة هللا تعاىل، حنيفة

أيضاً رواية أهنم ال يتوارثوف وإمنا ىو إىل بيت ماؿ  مالك وجاء عن اإلماـ أ٘ند وكذلك اإلماـ الشافعي وجاء عن اإلماـ
( ، وىذا ظاىر يف  ال يرث اٞنسلم الكافر وال الكافر اٞنسلم اٞنسلمٌن، وىذا ىو األظهر ٞنا جاء عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ: )
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 أهنم ال يتوارثوف، وال يفرؽ يف ذلك بٌن الكافر األصلي واٞنرتد.

اٞنسائل يف مسألة الردة: من كاف من أىل اإلسالـ ٍب ظهر منو ما حيتمل ردتو من غًن بياف، فيقاؿ: إف العلماء  ومن فروع ىذه
عليهم ر٘نة هللا تعاىل اشرتطوا يف ذلك أف يؤتى بشاىدين، فإذا أٌب بشاىد واحد فإف ىذا ال يغين، فإنو ال بد من شاىدين، فإف 

 و.شهدا عليو أنو قد ارتد فإنو يقتل بردت
 

 
 استتابة المرتد

 

 

وأما االستتابة فهل يستتاب اٞنرتد أـ ال؟ فذىب عامة العلماء وحكي إٗناعاً، ولكن ذىب بعض العلماء إىل أف ىذا إٗناع 
تتابوف، أهنم يس  عن بعض العلماء أف ىذا إٗناع العلماء ابن فرحوف من اٞنالكية، وكذلك نقلو ابن القصار الصحابة، نص عليو

تتابة واٞنراد بذلك أنو يراجع يف دينو على خالؼ عند العلماء يف قدر االستتابة، ومل يثبت عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص شيء يف حد االس
يف استتابة اٞنرتد، ىل يستتاب مرة أو مرتٌن أو شهراً أو شهرين؟ وإمنا جاء يف ذلك بعض العمومات اليت يفهم منها قدر 

ِإفا الاِذيَن آَمُنوا ٍبُا َكَفُروا ٍبُا آَمُنوا ٍبُا َكَفُروا ٍبُا اْزَداُدوا    بة، منها ما جاء يف كالـ هللا عز وجل يف قوؿ هللا جل وعال:االستتا
 [ ، قالوا: يف ىذا استتابة ٟنم عدة مرات.537]النساء: ُكْفًرا

األوىل ىل يستتاب أـ تكفي االستتابة األوىل؟ واألظهر أنو يكفي  واختلف من قاؿ ابالستتابة إذا ارتد مرًة أخرى بعد ردتو
وجل، ولكن   الؽ يف كل ردة، وأف ىذا حكم من هللا عزإىل أنو يستتاب على اإلط إبراىيم النخعي االستتابة األوىل، وذىب

يقاؿ: إطالقو أف ىذا حكم من هللا عز وجل، فيو نظر ابعتبار أنو مل يثبت يف ذلك دليل من كالـ هللا عز وجل أو من كالـ 
استتاب الرجل اليهودي يف اليمن عشرين  اب موسى: أأن أيب موسى عن أيب بردة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وقد جاء يف السنن من حديث

عليو ر٘نة هللا تعاىل يف   النسائي قد رواهيوماً، ويف ىذه الزايدة يف ىذا اٝنرب نظر، واٝنرب يف الصحيح وليس فيو ىذه الزايدة، و 
 كتاب السنن الكربى من ىذا الوجو.

عليو ر٘نة هللا من  مالك عليو رضواف هللا تعاىل يف ذلك، يعين: االستتابة، ما رواه اإلماـ عمر بن اٝنطاب وقد جاء عن
عليو رضواف هللا تعاىل جيء بو ِنرب  عمر بن اٝنطاب : أف دمحم عن أبيو بن دمحم بن عبد هللا بن عبد القاريعبد الر٘نن  حديث

واستتبتموه وأطعمتموه كل يـو رغيفًا؟   عليو رضواف هللا تعاىل: ىال حبستموه عمر بن اٝنطاب ٞنا ارتد، فقاؿ خالد رجل قد قتلو
مل  دمحم بن عبد القاري فقاؿ عليو رضواف هللا تعاىل: اللهم مل أحضر ومل آمر ومل أرض إذ بلغين، وىذا اٝنرب يف إسناده انقطاع، فإف

 عليو رضواف هللا تعاىل شيئاً. عمر بن اٝنطاب يسمع من

عليو رضواف هللا تعاىل أيضاً،  عبد هللا بن مسعود عليو رضواف هللا تعاىل ٥نو ذلك، وجاء عن علي بن أيب طالب وقد جاء عن
عليو وسلم إال ما جاء يف   وال يصح يف ذلك شيء عن أحد من أصحاب رسوؿ هللا صلى هللا،  عثماف بن عفاف وروي أيضاً عن

العمومات، وحكي يف ذلك العمل عند العلماء عليهم ر٘نة هللا تعاىل، وقد نص على ىذا غًن واحد من العلماء  
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قد نص على أف اٞنرتد يستتاب،   عليو ر٘نة هللا أبو حنيفة وكذلك مالك واإلماـ الشافعي عليو ر٘نة هللا، وكذلك أ٘ند كاإلماـ
منهم من قاؿ: ثالاثً، ومنهم من قاؿ: مرًة واحدة، ولكن يقاؿ: إنو يستتاب ويراجع يف ذلك وتظهر لو البينة، فإف رجع إىل 

وازف ودخلت اإلسالـ بعد ذلك أعاد اإلسالـ فإنو حيمد لو عملو ويرجع لو مالو، وٟنذا النيب عليو الصالة والسالـ ٞنا قاتل ى
من العرب ورجعوا يف اإلسالـ يف  عليو رضواف هللا تعاىل ٞنا قاتل من ارتد أبو بكر الصديق إليهم أمواٟنم أتليفاً لقلوهبم، وكذلك

ما بقي من أمواٟنم وذراريهم، إكراماً ٟنم وأتليفاً لقلوهبم، فإف صربىم   عليو رضواف هللا تعاىل عمر بن اٝنطاب أعاد عمر خالفة
ك من تزىيدىم يف على اإلسالـ مع وجود أبنائهم يف الرؽ بٌن أيدي اٞنسلمٌن أو أهنم من اٞنوايل يباعوف ويشرتوف يف ذل

اإلسالـ، وكذلك فيو من اٞنداخل اٛنليلة للشيطاف لصدىم عن اإلسالـ إبيغار صدورىم على أىل اإلسالـ، فوجب يف ذلك 
 أتليف القلوب قدر اإلمكاف كما فعل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وفعل كذلك اٝنلفاء الراشدوف عليهم رضواف هللا تعاىل.

 

 
 الردة المكلف بإقامة حد

 

 

ومن ٗنلة اٞنسائل اٞنتعلقة هبذا الباب: أف يعلم أف إقامة حد اٞنرتد إمنا ىو ٞنن واله هللا عز وجل األمر، وليس ىذا لسواد 
الناس، وإمنا ىو منوط أبمر السلطاف، واختلف العلماء عليهم ر٘نة هللا تعاىل يف بعض أحواؿ الردة، كحاؿ من سب هللا عز وجل 

ملسو هيلع هللا ىلص، فإذا ثبتت البينة فيو، قاؿ بعض العلماء: إنو جيوز للمجتهد أف يقتلو من غًن رجوع إىل أمر السلطاف،  وسب رسوؿ هللا
يف الرجل الذي قتل أـ ولده ٞنا وقعت يف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ٍب  : ) عبد هللا بن عباس عن عكرمة قالوا: وذلك ٞنا صح من حديث

يف قتل ساحرة من غًن الرجوع  حفصة ( ، وروي ىذا اٞنعىن عن أبلغ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بذلك، فقاؿ: أال أشهدكم أف دمها ىدر
 عليو رضواف هللا تعاىل. عبد هللا بن مسعود ، وجاء ٥نو ىذا اٞنعىن عنعثماف إىل

اء ىذا يف اٞنوايل والعبيد ال يف األحرار، قالوا: وذلك أف اٞنوايل والعبيد ٓنت يده، ولكن يقاؿ: إف الشارع مل وقيد بعض العلم
يفرؽ من حيث إقامة اٜندود بٌن األحرار والعبيد، فيجب يف ذلك إقامة اٜندود على حد سواء، واألصل يف ذلك دفعاً للمفاسد 

مر أف يقيمو، وجيب على أىل العلم أف يظهروا األمر ويبينوه ٞنن واله هللا عز وجل العارضة أف يقاؿ: إف األمر منوط بويل األ
األمر، فإف هللا سبحانو وتعاىل يزع ابلسلطاف ما ال يزع ابلقرآف، وٟنذا هللا جل وعال شرع لنبيو عليو الصالة والسالـ قتاؿ 

لسالـ السيف وأشهره على رقاب اٞنشركٌن دخلوا يف اٞنشركٌن بعد أف مل ينفعهم الدعوة، فلما رفع النيب عليو الصالة وا
 عليو رضواف هللا تعاىل: حساف اإلسالـ، وٟنذا يقوؿ

 قد الف منو جانب وخطابدعا دمحم دىرًا ّنكة مل جيب و 

 فلما دعا والسيف صلت بكفو لو أسلموا واستسلموا وأانبوا

، نفع وىذا ظاىر يف أف هللا سبحانو وتعاىل حينما ىدد اٞننافقٌن يف كتابو العظيم، وعلى لساف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف مواضع عديدة
ويعلم أف اٞننافقٌن وأحواؿ الردة ال تظهر إال مع ضعف اإلسالـ، تقوى فيهم التهديد فخنسوا ومل يظهروا حاؿ قوة اإلسالـ، 
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شوكة الشيطاف فيظهروا الشبو، وتقوى شوكة دعاة الباطل فًنتد من الناس اٛنهلة وضعاؼ العقوؿ وكذلك اٞننافقوف الذين 
ـ، كما أظهروه بعد وفاة رسوؿ يرتبصوف ابإلسالـ الذين يظهروف الوفاؽ ويضمروف النفاؽ، يظهروف الردة يف حاؿ ضعف اإلسال

 هللا ملسو هيلع هللا ىلص.

وٟنذا بٌن النيب عليو الصالة والسالـ أنو يقاتل الناس على حد سواء، ومل يعلق األمر ابلبالغ فقط بقولو عليو الصالة والسالـ: 
( ، فأضمر النيب عليو الصالة والسالـ الدعوة إىل هللا  أمرت أف أقاتل الناس حَّت يشهدوا أف ال إلو إال هللا وأف دمحماً رسوؿ هللا )

ويزيل الغشاوة ويبعد الشبهات، وجيعل  ٓنت ستار اٞنقاتلة، ابعتبار أف اٞنقاتلة ىي أقوى ما يذعن لو اإلنساف ويصقل القلوب
الناس يذعنوف للحق، ألف كثًنًا من الناس يلحقوف أبسيادىم إذا قويت شوكتهم، فإذا قويت شوكة أسياد أىل البدع والضالؿ 

ذلك تبعهم السواد، وٟنذا وجب على والة أمور اٞنسلمٌن أف يقللوا من بروز أىل النفاؽ والردة، ويدفعوىم قدر اٞنستطاع، وك
 أىل الذمة أال يظهروا ّنظهر القوي اٞنتنفذ يف ٠نتمعات اٞنسلمٌن.

 

 
 معرفة بلد الكفر من بلد اإلسالم

 

 

ومن اٞنسائل اٞنهمة ىنا، مسألة تطرؽ كثًناً: وىي مسألة دار اإلسالـ ودار اٜنرب، ومَّت يطلق على ىذا البلد أنو بلد إسالـ، 
كفر؟ خاصًة يف زمننا وىو ما انتشر فيو موجبات الكفر على كثًن ٣نن ينتسب إىل اإلسالـ مع ومَّت يطلق على ىذا البلد أنو بلد  

إسالـ الشعوب، وقد يرد أف اٜناكم مسلم والشعب يقع يف الردة، وىذا يقع يف بعض األعصار، فهل حيكم األمر ويناط ابلوالة 
 أـ يناط ابلشعوب؟

فذىب بعض العلماء إىل أف األمر يناط ابلشعوب وال يناط ابلوالة، قالوا: فإذا  اختلف العلماء يف ىذه اٞنسألة على عدة أقواؿ:
ظهر أمر اٞنسلمٌن إبظهار شعائر اإلسالـ الظاىرة من األذاف والصالة، واألمر ابٞنعروؼ والنهي عن اٞننكر، وٓنطيم األصناـ 

 مرتداً، وىنا يقاؿ: إف الردة ال ٔنلو من حالٌن: وعدـ إظهار الدعوة إىل الشرؾ والكفر، فإف ىذا بلد إسالـ ولو كاف اٜناكم

إما أف تكوف ردة مغلظة، أي: أف يكوف الوايل مرتدًا متديناً بدين غًن اإلسالـ كالنصرانية واليهودية، فهنا ال يوصف البلد أبنو 
نت ردتو ابرتكاب انقض بلد إسالـ، وذلك أنو ال ديكن أف يكوف ذلك مع ظهور اٞنسلمٌن وعدـ ظهور أىل الكفر، وإما إذا كا

 من النواقض مع زعمو دخولو يف اإلسالـ فهنا األمر يناط ابلشعب، والشعب ىو الذي يعلق بو دار اإلسالـ ودار الكفر.

ومن العلماء من قاؿ: إف األمر يناط بوالة أمور الناس، فإذا كانوا من الكفار ٚنيت الدار: دار حرب ودار كفر، وإذا كانوا من 
أف القوؿ األوؿ ىو  -وهللا أعلم-ولو كاف الكفر ظاىراً أهنم يسموف: مسلمٌن ودارىم دار إسالـ، والذي يظهر  أىل اإلسالـ

، وذىب إليو ٗناعة  ابن تيمية القوؿ األرجح واألظهر، وقد صوب ىذا القوؿ ٗناعة من العلماء، وىو ظاىر كالـ شيخ اإلسالـ
 األمر منوط ابٜنكاـ لو حظ ووجو من النظر.  وغًنه من العلماء، والقوؿ أبف حنيفةأيب من الفقهاء من أىل الرأي كػ

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7014681&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000002&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000225&spid=2102
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 ونكتفي هبذا القدر و٤نيب على ما ورد من األسئلة:

 
 

 
 األسئلة

 

 

 اٛنمع بٌن حكم اٞنرتد وقولو تعاىل: )ال إكراه يف الدين( 
 

 

ال ِإْكَراَه يف   وجل يف اٞنرتد، وبٌن قوؿ هللا جل وعال:السؤاؿ: ىنا سؤاؿ مهم يقوؿ: كيف ٤نمع بٌن حكم هللا عز 
 [ ؟756]البقرة: الدِّينِ 

 ، اٛنواب: أواًل: إنو ينبغي يف حاؿ النصوص اليت ظاىرىا التعارض عند طالب العلم، أو عند اإلنساف اٞنسلم على وجو العمـو
حيل اإلشكاؿ: أواًل: ىذه اآلية ليست من اٞنشكالت عند أف ينظر يف كالـ العلماء ويف مناسبات الورود والنزوؿ، فإف ىذا 

العلماء وإمنا طرأ اإلشكاؿ عليها عند اٞنتأخرين، فأرادوا أف يضربوا اٞنبينات من النصوص ابجملمالت، وأف يضربوا اٞنفصالت 
ف ال يؤطر على اٜنق عند دخولو ابٞنطلقات، فقولو جل وعال: )) ال ِإْكَراَه ((، نفي اإلكراه ىنا عند الدعوة ابتداًء أف اإلنسا

ابتداًء، وٟنذا النيب عليو الصالة والسالـ حينما يرسل جيشاً أيمر اٞنقاتلة من أصحابو وأمًنىم أف يدعوا الناس إىل ثالث: أف 
ولوا ذلك أف يشهدوا أف ال إلو إال هللا وأف دمحماً رسوؿ هللا، فإذا فعلوا ذلك عصموا دمائهم وأمواٟنم، األمر الثاين: إذا مل يق

 يدفعوا اٛنزية، األمر الثالث: اٛنهاد واٞنقاتلة.

إذًا: دخوٟنم يف اإلسالـ ىل ىو على إكراه، ىل ىم ملزموف بدخوؿ اإلسالـ؟ ليسوا ّنلزمٌن بدخوؿ اإلسالـ، وىذا معىن: ال 
لقتل، إما اإلسالـ أو القتل، بل إكراه، فلو قاتل اٞنسلموف بلدًا من بلداف الكفر ال جيوز ٟنم أف أيطروىم على اإلسالـ أو ا

يقاؿ: اإلسالـ ٍب اٛنزية ٍب القتل على خالؼ عند العلماء يف بعض فروع ىذه اٞنسائل، يف أخذ اٛنزية من مشركي العرب 
 واٞنرتد بعد اإلسالـ إذا كاف صاحب منعة و٥نو ذلك.

( ، فهو فيمن دخل يف اإلسالـ ٍب أراد أف يرجع فإنو يقتل وال   من بدؿ دينو فاقتلوه وأما قوؿ النيب عليو الصالة والسالـ: )
ءت بتبيٌن ىيبة اإلسالـ وتقوية شوكتو، فإذا كرامة لو؛ ألف ىذا يتضمن تنقصاً لإلسالـ وعدـ عناية بو، كذلك أف الشريعة جا

جاز لكل أحد أف يدخل اإلسالـ وخيرج منو فقد جعل اإلسالـ مساوايً لعادات الناس وأقواٟنم وأفعاٟنم، وال يليق ابإلسالـ أف 
ينِ   يكوف كذلك، وعليو يعلم أنو ال فرؽ بٌن قولو: عليو الصالة والسالـ: [ ، وبٌن قولو 756]البقرة: ال ِإْكَراَه يف الدِّ

 (. من بدؿ دينو فاقتلوه )

 
 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7001996&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7001996&spid=2102
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 كيفية إقامة اٜنجة على الكافر 
 

 

 تكوف إبقناعو أـ بوصوؿ اٜنكم لو فقط؟السؤاؿ: ىل إقامة اٜنجة على الكافر 

 َوِإْف َأَحٌد ِمَن اْلُمْشرِِكٌَن اْسَتَجاَرَؾ فََأِجْرُه َحَّتا َيْسَمَع َكالـَ اَّللاِ   اٛنواب: قاؿ هللا سبحانو وتعاىل يف كتابو العظيم:
( فيو أف األمر معلق ابل6]التوبة: سماع وليس معلقاً ابإلفهاـ، وٟنذا يقوؿ العلماء: [، قولو جل وعال: )َحَّتا َيْسَمَع َكالـَ اَّللِا

إف اٞنرتد الذي يستتاب أو الكافر األصلي يف البالغ يسمع كالـ هللا عز وجل فقط على وجو يفهمو لو أراد، وليس لك أف 
ا على وجو يفهمو لو ٔناطب أعجمياً ابلعربية وتقوؿ: أٚنعتو، أو ٔناطب عربياً ابألعجمية وتقوؿ: أٚنعتو، ال، اٞنراد ابلسماع ىن

أراد، ومعىن اإلفهاـ، أي: من كاف مثل ىذا الرجل يفهم ىذه اللغة ومثل حالو، كأف يكوف من أىل العقل والتمييز واإلدراؾ، 
 فإنو قامت عليو اٜنجة يف ذلك، وال تعلق األحكاـ ابإلفهاـ، وذلك ألمور:

ابإلفهاـ؛ ألف النيب عليو الصالة والسالـ فعل ذلك مع اٞنشركٌن األمر األوؿ: أف هللا عز وجل علق األمر ابإلٚناع وما علقو 
 وىو مقتضى أمر هللا عز وجل.

األمر الثاين: أف اإلفهاـ ال سبيل إىل الوصوؿ إليو، فرّنا كاف من اٞنعاندين وقاؿ: مل أفهم أو مل أقتنع، فتعليق األمر ابإلفهاـ 
ب، وما يظهر يف اللساف ىو الظاىر، والظاىر ىنا ٣نا يظهر يف لسانو من عدـ تعليق ابحملاؿ، ومعلـو أف اإلفهاـ حقيقتو يف القل

الفهم اقرتف بظاىر آخر وىو اإلٚناع، واإلٚناع أظهر وأقوى من أنو ينبغي أف يفهم؛ ألف ىذا مقتضى ٕناـ عقلو، فإذا مل جيب 
ُناؿ من األحواؿ، والعلماء عليهم ر٘نة هللا قامت اٜنجة عليو، ومن علق األمر ابإلفهاـ علق األمر ّنحاؿ، فإف ىذا مل يكن 

يفرقوف بٌن الكليات واألصوؿ وبٌن الفروع، فما كاف من فروع الدين يبينوف وحياججوف يف بعض اٞنسائل اٝنالفية و٥نو ذلك، 
 وال يعنفوف ابعتبار أهنا من فروع الدين.

 

 عفو اٜناكم عن اٞنرتد 
 

 

بسبب ٓنليل ما حـر هللا، ٍب قضى القاضي بذلك، فهل للقاضي أو لويل األمر أف السؤاؿ: لو ثبت على شخص أنو مرتد، 
 يعفو عنو؟

 اٛنواب: يقاؿ: أف ىذا ال خيلو من أحواؿ:

اٜنالة األوىل: إذا كانت ردة الرجل ىي ردة مغلظة، فإف ىذا جيب قتلو واستتابتو غًن واردة، أما إذا كانت الردة ردة ٠نردة فإف 
العفو والصفح عنو من غًن استتابة ورجوع فهذا من أبطل الباطل وأ١نل احملاؿ، والتعدي على حكم هللا عز ىذا يستتاب، أما 

وجل وشرعو، ٍب ينبغي أف يعلم أف النيب عليو الصالة والسالـ حينما امتنع عن إقامة اٜند على اٞننافقٌن الذين أظهروا ٗنلًة 
ف أيمر عليو الصالة والسالـ بقتلهم، وٟنذا النيب عليو الصالة والسالـ أمر من اٞنكفرات أنو امتنع عنهم ابتداًء، ال بعد أ
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، وبقي األمر ىكذا فقتل بٌن زمـز ومقاـ إبراىيم، وىذا وجل قد ع  ، ومعلـو أف هللا عز عبد العزى بن خطل بقتل ظم اٜنـر
 يدؿ على تعظيم أحكاـ هللا عز وجل وأحكاـ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص.

وىذا خيرج بعض األحواؿ الواردة من أتليف قلب و٥نو ذلك، ىذا ينظر فيو أىل العلم بكالـ هللا عز وجل وكالـ رسوؿ صلى 
 هللا عليو وسلم.

 

 التحري يف إطالؽ أحكاـ الكفر 
 

 

 السؤاؿ: ما اٜنكم يف شخص قادر ولو سلطاف، ويرى ردة أانس ويقرىم عليها وال يقيم عليهم اٜند؟

اٛنواب: أواًل: النيب عليو الصالة والسالـ علم ردة أقواـ بذاتو وما حكم بعلمو وما أقرىم عليو، ولكن كاف النيب عليو الصالة 
ابٞننافقٌن عن مواضع القيادة ٣نا يقوي شوكتهم، وينحى ابٞننافقٌن عن مواضع اٜنظوة واٝنصوصية واجملالسة لو والسالـ ينحى 

عليو الصالة والسالـ، وإمنا يدين أىل الداينة والعلم والصالح، وأما مسألة اإلقرار فيقاؿ: إف ىذا حيتاج إىل علم وبياف، فإذا  
ردتو بنص ظاىر فاٜنكم حكمو واحد، وإذا كاف مل يظهر ىذا إال بقرائن فال جيوز ألحد كاف علم من اٜناؿ أنو أقر اٞنرتد على 

أف يطلق أحكاـ التكفًن ابلظنوف؛ ألف من أعظم أحكاـ الدين أصولو، وأصولو ىي إطالؽ الكفر واإلدياف، ومعىن إطالؽ 
 الكفر: اٜنكم ابلردة والقتل، وىذا يعظم ىذا اٛنانب.

أف حيذر من ىذا الباب واإلطالؽ، وقد يظن مثالً يف بعض اٞنواقع والنوازؿ واألحواؿ أو اٜنوادث ٟنذا ينبغي على اٞنسلم 
يفهم إقرار فيقاؿ: إنو ال ينبغي أف ٓنمل على األذواؽ واألفهاـ أو ابلقرائن أو ابلتشهي، وإمنا يرجع يف ذلك إىل البينات 

 العلم. الشرعية اليت يفهمها أىل العلم، والرجوع يف ذلك إىل أىل

كالمنا ىو عن الردة وليس عن أسباب ورودىا، ونواقض اإلسالـ، واٞنكفرات واٞنوجبات، ٥نن نتكلم على ىذا اٞنوضوع من 
وجو عاـ، وإال أسباب الكفر ومعىن الكفر والشرؾ والفرؽ بٌن الشرؾ والكفر وأقساـ الكفر، كفر أصغر وأكرب، والشرؾ 

ف كاف لو تعلق ّنسائل اإلدياف، فإف ىذا ليس ١نلو، وقد تكلمنا عليو يف كتاب وكذلك أنواعو، ىذا ليس بداخل معنا وإ
 اإلعالـ بتوضيح نواقض اإلسالـ وىو مطبوع.

 

 وقوع الردة من اٜنكاـ 
 

 

 السؤاؿ: إذا وقعت الردة من اٜناكم، فما اٜنكم؟

 الناس.اٛنواب: إذا وقعت الردة من اٜناكم فاألمر إىل أىل العلم وليس لعامة 
 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1002946&spid=2102
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 عفو السلطاف عن اٞنرتد 
 

 

 السؤاؿ: ىل للسلطاف اٜنق أبف يعفو عن اٞنرتد، وأف يطلقو ليعيش بٌن أظهر اٞنسلمٌن؟

اٛنواب: ترؾ اٞنرتد الردة األصلية لو انتقل من اإلسالـ إىل دين آخر كاليهودية والنصرانية أو اإلٜناد ال جيوز ىذا، ومن جوز 
اٜند أيضاً؛ ألف ىذه ردة، وأوجب هللا عز وجل ىذا األمر، واألمة قد أٗنعت على ىذا اٜنكم، ومل  ذلك فهو الذي جيب عليو

 خيالف يف ذلك أحد.

ولكن بعض األلفاظ اليت توجب ردة إذا ظهرت من اإلنساف مع بقائو على الدين و٥نو ذلك، فللسلطاف أف يعفو عنو إذا رأى 
ؽ أمثاؿ ىذه األمور، وٟنذا النيب عليو الصالة والسالـ ٞنا ظهر لو كفر اٞننافقٌن يف ذلك مصلحة، شريطة أال يستدًن على إطال

الذين استهزؤوا ابلنيب عليو الصالة والسالـ وأظهروا الكفر، وبٌن هللا عز وجل الكفر، وكالـ هللا عز وجل أقوى حجة، وٟنذا 
[ ، بٌن كفر ىؤالء، مع ذلك ما أقاـ النيب عليو 66]التوبة: ِإديَاِنُكمْ  ال تَػْعَتِذرُوا َقْد َكَفْرًُبْ بَػْعدَ   قاؿ هللا سبحانو وتعاىل:

الصالة والسالـ اٜند؛ ألهنم متدثروف بداثر اإلسالـ وظهر منهم ذلك الكفر، ٟنذا قاؿ هللا عز وجل عنهم: )َكَفْرًُبْ بَػْعَد 
 ِإديَاِنُكْم(.

اٞننصوص عليو يف ىذه اآلية ىل ىو اإلدياف الباطن مع أهنم منافقوف قبل ذلك؟ ويف قولو: )َكَفْرًُبْ بَػْعَد ِإديَاِنُكْم( اإلدياف ىنا 
ٞناذا وصفهم ابإلدياف؟ تعليقاً للحكم بظواىر األمور، كفرًب يف الظاىر بعد إديانكم يف الظاىر، مع أهنم منافقوف قبل ذلك، 

الردة، إذا تبع ذلك اعتذار وتوبة، أو كاف من وٟنذا يقاؿ: إف ما يظهر من فلتات لساف اٞننافقٌن من أحواؿ ٣نا يظهر منو 
فلتات اللساف و٥نو ذلك، ورأى الوايل أف يف ذلك مصلحًة كأف يكوف: أال يتحدث الناس أف اٞنسلمٌن يقتلوف اٞنسلمٌن 

حواؿ ابلشبهات و٥نو ذلك، فهذا قد يقاؿ بو اقتداء ابلنيب عليو الصالة والسالـ، ولكن اإلطالؽ ابالحتجاج أبمثاؿ ىذه األ
 على اإلطالؽ، ىذا يقوي شوكة اٞننافقٌن، ويقوي شوكة اٞنرتدين.

وما قوي اٞنرتدوف وقوي اٞننافقوف إال بتعطيل أحكاـ هللا سبحانو وتعاىل، وما ظهرت البدع والتعدي على نصوص الشريعة من  
ليت وقعت من النيب عليو الصالة والسالـ على كالـ هللا عز وجل وكالـ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إال إذا أخذت حوادث األعياف ا

اإلٗناع واإلطالؽ، وىذا ما حدث من النيب عليو الصالة والسالـ على كل اٞننافقٌن، بل منهم من خيطئ، وٟنذا قتل من 
اية، النساء وقتل من كاف مع النيب عليو الصالة والسالـ، فجعل النيب عليو الصالة والسالـ دمو ىدراً. ويف ىذا القدر كف

 وصلى هللا وسلم وابرؾ على نبينا دمحم.
  

 

 


