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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 :والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه الحمد هلل
م م عددهاا مللاداه  ( مللرسدالة) هدافقد قرأت مقالة نشرهتا جريدد  ملدديةدة م مق ق: أما بعد 

حدو  فودوم م د  ( م 4002يوليدو 42) وملفد  ملد( ادد 3241 جد  عدام 31)يوم ملجلمعة ملدوملفد  
 : مار م إجاز   ه  مسقمني جده لقمسي ية 

 :ومن فقرملت اذه ملدقالة 
 دد  مللددديا  ملداددرية مللددد وو  عقدد  فعددة ومللدد  أفددة فيهددا  ددوملز مللددره  عددن  فعددف فوددوم م" -3

مللديةيدددة  ادددر ومللددد  هسدددي ر عقيهدددا هدددا  جهدددات اددد  مل زادددر  ملإلسدددام ملجلدددد   هملسددد  ملد سسدددة 
 دددىعقي ايإدددة إسدددامية مسدددوققة م مللدددواه   ووزمل   مل وقددداط مللددد  هشدددرط عقدددي مللق دددا  مللددددعو  

 .ومللسي ر  عقي ملدةابر  مث همل  ملإلفواء مللوابعة لوزمل   مللعد  
ص عدن هيةدإ إمث إّن ختقد  مللشد : " - مدا نققدف مللاد ي ة -وقا  م   مللديا  ملدادرية  -4

يعاقوددإ ملع عقيددإ يددوم مللقيامددة وإألمل  ددان مل مددر يوعقدد  بشدد ص يددرفه ملإلسددان ف سدد    ف نددإ لددي  
اةاك عقاب هنيو  لكن إألمل  ان ملعوةدا  هياندة أسدرم مدن  دىنإ هقدويه أمدن وملسدوقرمل  مل ومد   

 " .ف ن مل مر يةوغ  أن حيا  إىل مللقضاء
إّن ادد  ء ملدسددي يني وإن  ددانومل مرهدددين عددن " :  -م مللادد ي ة  -وقددا  م فوددومله  مددا  -3

ملإلسام من مللةاحية ملل قهية إ  أن ملحلقو  ملددنية ملدرتهوة عقي مل هدملهام عن ملإلسام جتاه مللدولدة 
وملهليإددة مل جوماعيددة أمددر يرجدد  إىل جهددة ملإلهمل   ولددي  إىل مللددرأ  مللشددرع  اسدداب ملدةدداف  وملدضددا  

مللقددوملنني ملدعمدددو  دددا ومددددم هدددىهله عقددي مل مدددن مللقدددوم  ومدددم موملفقدددة اددذمل مللوادددرط لقدسدددوو  و 
ومل جومددداع  و دددّ  أللدددا يوعقددد  باحليدددا  ملددنيدددة مللددد  هعدددّد ملإلهمل   مسددد ولة عةهدددا بغدددّه مللة دددر عدددن 

 ". ملحلكم مللديين م ملدسىلة 
 : وقا  مللكاه  م مللا ي ة ملدذ و   ناقاً موقف م يد  ملل ووم  -2 
كددرين مللقيلملليددني ومللقددانونيني بالقدداار  مدد  ملل وددوم ملجلديددد  مللدد  ومله دد  عددده مددن ملل قهدداء وملد " 

وأن ملحلدددديل مللةودددو  مللشدددريف مللدددذ  يشدددل إىل قوددد  ملدرهددددين " هدددرم أن لدددي  اةددداك حدددد مللدددره  
 " .ملدقاوه مةإ عقاب سياس  عقي ملخليانة مللوطةية ولي  عقاباً عقي ملدعوقد 
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ووم وأمثاهلا من م   بقد إسدام   ودل  إّن من عجائ  اذمل مللزمن أن هاد  اذه ملل : أقو  
 مادر   وأن جتدد ادذه ملل ودوم م يددين مدن فقهداء وم كدرين وللملليدني وقدانونيني اجدة أندإ لددي  

 .اةاك حد لقره  
مل هددومل إىل ( أ بعمائدة مسدقم)وهزهمله مللكا هة ف اعة أن هىيت اذه ملل ودوم م حالدة  ه  فاعيدة  

م ووحاً أمامها ودن يريد أن يرهد عن ملإلسام م بقد مسقم  مللةارملنية فوجد اذه مل موعة مللواب
 . 

ومسوةدام أنإ لي  اةاك   ومللذ  فوح اذمل مللواب او ملد   وم يدوه من مل صةاط ملدذ و   
 .حد لقره    وغال  ا  ء يو د  باسم ملإلسام 

و  أه   أادذمل مدةهم وعةد ملد   أن مللره    هعاجل من ناحية إسامية وإمنا من ناحية أمةية   
 . جه  بشريعة ملإلسام أم جتاا  وأحامها مّر 

صددريح م أندددإ لددي  ع و  لرسددولإ و  لديةدددإ حكددم عقدددي  -إن صدددح عةددإ  -إّن  ددام ملد دد  
وأّن ملحلكدددددم م أللدددددا لقدسدددددوو  ومللقدددددوملنيني مللددددد  و دددددعها مللوشدددددر ملدودددددىهرون   ملدرهددددددين م مللددددددنيا

اهل مللغربية مللكافر  ملل  متةح ملإلنسان ملحلرية م هيةإ وهادرفاهإ مدا   بالدسوقرملطية ومللقوملنيني ومللدس
وبددذلا يكددون قددد   يادد دم دددذه مللقددوملنيني مللضددالة ملشا بددة لقشددريعة ملإلسددامية ملخلامتددة لقرسددا ت
 .سالف اذمل ملد   ومن أيده مللةاوص مللقرآنية ومللةووية وإفا  عقماء مل مة

ددة  ﴿:  -صددقي ملع عقيددإ وسددقم-مددد قددا  هعدداىل مويةددا مكانددة نويددإ ح  ةِددون  ح  ف ددا و   بَددا    يِدُ من
ددددَقِمومل ه ُسددددقنيماً  ددددهنُم ح ر جدددداً َن ددددا ق ض ددددُيف  و ِيس  ددددةد ِهُم مِث    ف نددددِدومل من أ نُدِ سن ددددج ر  بد يدُ ددددا     ﴾حِي َكِمددددوك  فنيم 

دددددداِ ُم ع ُةددددددِإ ف ددددددانُدود ِهوملو م ددددددا آه دددددداِ ِم مللر ِسددددددوِ  ف ِ ددددددِذوِه و م ددددددا ﴿: وقددددددا  هعدددددداىل   (56:مللةسدددددداء)  ﴾ند ه 
ددديود ِهُم ﴿: وقدددا  هعددداىل   (2:ملحلشدددر) ة دددة  أ ُو ِيان ددديود ِهُم فنودُ فد ُقي ُ دددذ  ن ملل دددذنين  ِف دددالنِ ون  ع دددُن أ ُمدددرنهن أ ُن ِهان

  وقد أمر ملع م آيات  ثل  ب اعوإ وطاعة  سولإ وملهوا   سولإ وما (51: مللةو  ) ﴾ع ذ ملب  أ لنيم  
 .أنز  إليإ
-ن أنف أيها ملد   ومن ي يدك من اذه ملآليدات مللع يمدة ملحلا دة م وجدوب طاعدة مللةد  فىي

ومةهدا ملحلكدم عقدي ملدرهددين بالقود  م عدده ! وملهواعدإ ومل سدذ بىحكامدإ   -صقي ملع عقيإ وسقم
 .من مل حاهيل مللا ي ة عةإ 
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مللدذ   ومله  -سدقمصدقي ملع عقيدإ و -أين أندف أيهدا ملد د  ومدن ي يددك مدن قدو  سداء مل نويداء 
 : عده من أص ابإ مل مةاء مةهم 

ملبدددن عودددا  مللدددذ   وم حديثدددإ عدددده مدددن مل ئمدددة مدددةهم ملإلمدددام مللو دددا   حيدددل قدددا  م  -3
  وملإلمددام مللشددافع  ( 5241)صدد ي إ م  ودداب ملسددووابة ملدرهدددين وملدعاندددين وقودداهلم   حددديل 

حكم ملدرهد   وأنإ مللقود  بعدد وهكقم عن (  3/462) م مل م حتف عةوملن ملدرهدين عن ملإلسام 
) مل سددووابة   وسددا  آيددات   وأحاهيددل هوعقدد  بددالره  وملدرهدددين   وملحلميددد  م مسددةده حددديل 

  و أبو هملوه م  واب ملحلدوه باب ملحلكم فيمن مل هدد   ومللةسدائ  م بداب حكدم ملدرهدد (  611
 :ملحلديل بومامإ   ومللرتمذ  م ملحلدوه باب ما جاء م ملدرهد وااك نص (  2062)حديل 

حدددهةا أبددو مللةعمددان حمددد بددن ملل ضدد  حدددهةا محدداه بددن :  – محددإ ملع  –قددا  ملإلمددام مللو ددا   
بزناهقة فىحرقهم   فوقغ أللا ملبن  -    ملع عةإ-أيت  عق  : عن أيوب عن عكرمة  قا   زيد 

 هعدذبومل  ": -وسدقم  صدقي ملع عقيدإ-لو  ةدف أندا   أحدرقهم ن لةهد   سدو  ملع : عوا  فقا  
و ومله   "وقوهمن بد  هيةدإ فداق"  -صقي ملع عقيإ وسقم-ولقوقوهم لقو   سو  ملع   "بعذملب ملع

اذمل حديل حسن ص يح   : مللرتمذ  من طري  أسرم إىل أيوب عن عكرمة بإ  مث قا  عقوإ 
قالددف ومللعمدد  عقددي اددذمل عةددد أادد  مللعقددم م ملدرهددد وملسوق ددومل م ملدددرأ  إألمل مل هدددت عددن ملإلسددام   ف

واددو قدو  مل وزملعدد  وأمحدد وإسد ا    وقددا  طائ دة حتددو  و  " هقود  : " طائ دة مدن أادد  مللعقدم 
 ".هقو  واو قو  س يان مللثو   وغله من أا  مللكوفة 

فيما يوعق  بادرهدد مدن مللرجدا   و  يدذ ر " ومللعم  عقي اذمل عةد أا  مللعقم: "وقو  مللرتمذ  
درأ  ي يد أن مللعقماء قد أفعومل عقي قو  ملدرهد من مللرجا  م أللا سافاً وإمنا أل ر ملخلاط م مل

. 
مللدذ   ومله مللادد اجل ملجلقيدد  ملبددن  أيدن أنددف أيهددا ملد د  ومددن ي يدددك مدن قددو  مللرسددو    -4

  حي  هم ملمرئ مسقم يشهد أن   إلإ إ  ملع وأين  سدو  ملع إ  : "  -    ملع عةإ-مسعوه 
أ  ملدرهدد عدن " ي  مللزملين   وملد دا   لديةدإ مللودا ك لقجماعدة ب حدم ها  مللة   بالة     ومللث

 .ملإلسام 
مللددة   : ) حددديل مو دد  عقيددإ   أسرجددإ مللو ددا   م  ودداب مللددديات   بدداب قددو  ملع هعدداىل 

 :قا  (  3121) ملآلية   حديل ( بالة     ومللعني بالعني 
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يدد  عددن مل عمدد  عددن حدددهةا أبددو بكددر بددن أجل  دديوة   هةددا ح ددص بددن غيددا  وأبددو معاويددة وو 
  : "  قدا   سدو  ملع : قدا  ( يعين ملبن مسدعوه ) عود ملع بن مر  عن مسرو  عن عود ملع 

 . بإ " حي  هم ملمرئ     مسقم 
من طدر  إىل ملبدن مسدعوه (  3525)وأسرجإ مسقم م باب ما يواح بإ هم ملدسقم   حديل 

 .بإ 
 ( . 2164)حديل وأسرجإ أبو هملوه م ملحلدوه   باب حكم ملدرهد   

) وأسرجدددإ مللةسدددائ  م سدددةةإ م  وددداب حتدددر  مللددددم   بددداب مدددا حيددد  بدددإ هم ملدسدددقم   حدددديل 
 .من حديل ملبن مسعوه (  2035

مسقم إ  ب حدم هدا   ئوأسرجإ مللرتمذ  م أبوملب مللديات   باب ما جاء   حي  هم ملمر 
 ( . 3204)حديل

يعدددين ) اهه إىل  دددعوة عدددن سدددقيمان ب سدددة( 2243)وأسرجددإ مللةسدددائ  م بددداب مللقدددوه حدددديل 
عددن ( يعددين ملبددن مسددعوه )   قددا   عددف عوددد ملع بددن مددر  عددن مسددرو  عددن عوددد ملع ( مل عمدد  
 .بإ   سو  ملع 

أنوىنددا عوددد مللددرمحن   : أسلنددا إسدد ا  بددن مةاددو    قددا  : وأسرجددإ مللةسددائ  م سددةةإ   قددا  
 .و    عن عود ملع بإ عن س يان  عن مل عم    عن عود ملع بن مر    عن مسر 

 .ف دهف بإ إبرملايم ف دهين عن مل سوه عن عائشة  ثقإ : قا  مللةسائ   
: حدددهةا سدد يان   قددا  : حدددهةا حيددق   قددا  : أسلنددا عمددرو بددن عقدد    قددا  : مث قددا   -1

قدا   قالف عائشدة أمدا عقمدف أن  سدو  ملع : حدهةا أبو إس ا  عن عمر بن غال    قا  
ملمدددرئ مسدددقم   إ   جدددد  زن بعدددد إحادددانإ   أو   ددددر بعدددد إسدددامإ   أو مللددددة      حيددد  هم: "

 .وق إ زال " بالة   
زال اةا سالف س يان مللثو   م  ومليودإ عدن أجل إسد ا  فوق هدا  و ومليدة سد يان اةدا : أقو  

ملدرفوعدة أ جدح مدن  ومليدة زادل ن  ن سد يان أهودف وأقددم  ومليدة عدن أجل إسد ا  مدن زادل ن  ن 
لملً    من   أجل إس ا  أسلمل بعد هغله   ولو   يكن أللا   فا يقدم عقي س يان مللثدو   زا

 .مللذ  يقدم عقي  عوة م أّ  ساط   فكيف بزال 
 : مث  وم حديل عثمان م اذمل ملدو و    فقا   -2
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  حدددهةا محدداه بددن زيددد   : حدددهين حمددد بددن عيسددي   قددا  : أسددلين إبددرملايم بددن يعقددوب   قددا  
حدهين أبو أمامدة بدن سده    وعودد ملع بدن عدامر بدن  بيعدة      : حدهةا حيق بن سعيد   قا  : قا  
 ةا م  عثمدان وادو حادو    و ةدا إألمل هسقةدا مددسا نسدم   دام مدن بدالوا    فددس  : قا  

قدوين   فقدم يقو: إهنم ليووملعدوين بالقود    ققةدا يك ديكهم ملع   قدا  : عثمان يوماً مث سرج فقا  
 جددد    دددر بعدددد :   حيددد  هم ملمدددرئ مسدددقم إ  ب حددددم هدددا  : " يقدددو    عدددف  سدددو  ملع 

إسدددامإ   أو زن بعدددد إحادددانإ   أو قوددد  ن سددداً بغدددل ن ددد    فدددو ملع مدددا زنيدددف م جااقيدددة و  
واددذمل " إسددام   و  متةيددف أن ي بددديين بددد  مةددذ   ادددملين ملع و  قوقددف ن سدداً   فقددم يقوقددوين 

 .حديل ص يح وإسةاهه ص يح 
 .-    ملع عةهما-حديل معاأل بن جو  وأجل موسي مل  عر   -6

حددددهةا ( :  5241) قدددا  ملإلمدددام مللو دددا   م صددد ي إ م  وددداب ملسدددووابة ملدرهددددين حدددديل 
حددهةا أبدو بدره    : حدهين محيدد بدن ادا    قدا  : مسده حدهةا حيق   عن قر  بن سالد قا  

 وسدا  قادة مدن طقودومل مللعمد  مدن  سدو  ملع  أقوقدف إىل  سدو  ملع : قا  عن أجل موسي 
لن أو   نسوعم  عقي عمقةا من أ ملهه   ولكن ملألا  أنف يا أبا موسدي    وقو   سو  ملع 

أو يا عود ملع بن قي  إىل ملليمن مث أهوعإ معاأل بن جو    فقما قدم عقيإ ألقدي لدإ وسداه    قدا  
:  دددان يهوهيدددا فىسدددقم   مث هتدددوه قدددا  : مدددا ادددذمل  قدددا  : عةدددده موهددد  قدددا  ملندددز    فددد ألمل  جددد  : 

"..   أجقدددد  حددددة يقودددد  قضدددداء ملع و سددددولإ هددددا  مددددرملت   فددددىمر بددددإ فقودددد  : ملجقدددد    قددددا  
 .ملحلديل

حدددهةا عوددد ملع بددن سددعيد وحمددد بددن :   قددا  (  3211)وأسرجددإ مسددقم م ملإلمددا   حددديل 
 .مللق ان بإ حدهةا حيق بن سعيد : حاء    قا 

فهدذه فقدة مدن مل حاهيددل مللاد ي ة مللثابودة فيهددا حكدم ملع و سدولإ بقودد  ملدرهدد   وقدد عمدد  
 . دا مل مة وسيىيت أل ر ملإلفا  عقي أللا 

فهدد  نىسددذ اكددم ملع و سددولإ وإفددا  مل مددة أو نىسددذ ب وددوم م دد  ماددر ملد ال ددة لددذلا  قددإ 
 !. اوملدعومد  عقي مللدسوو  ومللقوملنيني ملدعمو  د

دُن : قا  هعاىل  ِدِم ملخلُنيد در ِ  من ة ٍة إنأل مل ق ض دي مللق دِإ و   ِسدولِِإ أ ُمدرملً أ ُن ي ِكدون  هل  ﴿و م ا   ان  لنِمُ منٍن و   ِمُ من
 (15:مل حزملب)أ ُمرنانُم و م ُن يد ُعصن مللق إ  و   ِسول ِإ فد ق ُد        ا ً ِمونيةًا﴾
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 إجماع الصحابة على قتال المرتدين

بددداب قوددد  مدددن أف قودددو  ملل دددرملئه : "م  وددداب ملسدددووابة ملدرهددددين  - محدددإ ملع-قدددا  مللو دددا   
حددهةا حيدق بدن بكدل   حددهةا مللقيدل   عدن عقيد  ( : 5242)حديل " نسوومل إىل مللره   (3)وما

 دددا هددوم مللةدد  :   عددن ملبددن  ددهاب أسددلين عويددد ملع بددن عوددد ملع بددن عووددة أن أبددا اريددر  قددا  
يا أبا بكر  يف هقاهد  مللةدا    وقدد : أبو بكر   و  ر من   ر من مللعرب قا  عمر  وملسو قف

  إلددإ إ  ملع : أمددرت أن أقاهدد  مللةددا  حددة يقولددومل   إلددإ إ  ملع   فمددن قددا   قددا   سددو  ملع 
وملع  قداهقن مدن فدر  بدني :   وحسابإ عقي ملع  قا  أبدو بكدر (4)عام مين مالإ ون سإ إ  اقإ

لقداهقوهم عقدي مةعهدا   قدا   اا  ومللز ا  وملع لو مةعدوين عةاقداً  دانومل ي هوهندا إىل  سدو  ملع ملل
 ".فوملع ما او إ  أن  أيف أن قد  رح ملع صد  أجل بكر لققوا  فعرفف أنإ ملحل  : عمر 

ملع   إلددإ إ  : و ومله ملإلمددام مسددقم م  ودداب ملإلسددان   بدداب مل مددر بقوددا  مللةددا  حددة يقولددومل 
وأّن مدن فعد  أللدا عادم ن سدإ  ويقيمومل مللاا  وي هومل مللز ا  وي مةدومل  ميد  مدا جداء بدإ مللةد  

ومالإ إ  اقها وو قف سريرهإ إىل ملع هعاىل وقودا  مدن مةد  مللز دا  أو غلادا مدن حقدو  ملإلسدام 
بددن  حدددهةا قويوددة بددن سددعيد   حدددهةا ليددل: قددا  ( 40)وملاومددام ملإلمددام بشددعائر ملإلسددام حددديل

أسدلين عويدد ملع بدن عودد ملع بدن عوودة بدن مسدعوه عدن أجل : سعد   عن ِعقيد  عدن مللزادر  قدا  
 .بإ  ارير  

  إلدإ : وأسرجإ مللرتمذ  م أبوملب ملإلسان   باب ما جاء أمرت أن أقاه  مللةدا  حدة يقولدومل 
 .ب سةاه مسقم وموةإ ( 4502)إ  ملع حديل 

 1024  1023)   بدددداب وجددددوب ملجلهدددداه   حددددديل  وأسرجددددإ مللةسددددائ  م  ودددداب ملجلهدددداه
 .من طر  إىل مللزار  بإ ( 1021 

 .ب سةاه مسقم (  1223   1220)وأسرجإ مللةسائ  أيضاً م  واب حتر  مللدم   حديل 
 .ومللرتمذ  ب سةاهه إىل س يان عن مللزار  بإ 

مدة آسدرون ب سةاه مسدقم ومللرتمدذ  وأسرجدإ أئ( 3665)وأبو هملوه م  واب مللز ا    حديل 
. 

                                                 

 .ما مصدرية  (1)

 . ماإلسال بحق أي (2) 
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نقدد  مللةددوو   ددرح ملخل دداجل هلددذمل ملحلددديل وساصددوإ أن ملدرهدددين مللددذين قدداهقهم مللادد ابة عقددي    
قسددمان مل هددومل عددن ملإلسدام فمددةهم مدن عدداه إىل عوداه  مل وهددان   وقسدم هددابعومل مسدديقمة : أقسدام 

 .ومل سوه مللعةس  وصدقوام م ملهعاء مللةوو  
  ومللز ددا    فددىقرومل بالاددا  وأنكددرومل فددر  مللز ددا    واددم مللددذين فرقددومل بددني مللاددا: وقسددم هالددل 

و ان م  من ا  ء ملدانعني لقز ا  من  ان يسمح بالز ا  و  سةعهدا إ  أن  سسداءام صددوام 
عن أللا وقوضومل عقي أيديهم م أللا  وين يربو  ف هنم فعومل صدقاهتم وأ ملهومل أن يوعثومل دا إىل 

أللددا   وفرقهددا فدديهم وم أمددر ادد  ء عددر  ملخلدداط  فمددةعهم مالددا بددن نددوير  مددن أجل بكددر 
أمددرت أن    وندداهره وملحددوي عقيددإ بقددو  مللةدد   فرملجدد  أبددا بكددر  ووقعددف مللشددوهة لعمددر 

إىل . . ." أقاه  مللةا  حة يقولومل   إلإ إ  ملع فمن قا    إلدإ إ  ملع فقدد عادم ن سدإ ومالدإ 
 " .دموة  من مللاا  إفا  من مللا ابة و ان م أللا هلي  عقي أّن قوا  مل: " أن قا  
 : أقو  

فمعا  ة عمر إمنا  انف من أج  اذمل مللاةف أ  مانع  مللز ا  وما عدملام من ملدرهدين فقم 
يعا   فيهم عمر و  غله   وأللا إفدا  مدةهم عقدي قودا  ملدرهددين   وإألمل صدح إفداعهم عقدي 

 .        قي قوا  ملدرهدين أوىل قوا     ها    مللاا    ومانع  مللز ا  ف فاعهم ع
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 اإلسالم على قتل المرتد إجماع علماء 
) م  وداب ملإلفدا  ص ( 131) قا  ملإلمام أبو بكر حمد بدن إبدرملايم بدن ملدةدذ  ملدودو  سدةة

 : واب ملدرهد (    315
ا    أف  أا  مللعقم عقي أن  هاه   اادين ف  قووهلا عقي مل  هدمله   ويقو  ملدرهد بشهاههتم

 .إن   يرج  إىل ملإلسام 
وملن ددره ملحلسددن فقددا    يقودد  م مللقودد  إ   ددهاه  أ بعددة   فاحلسددن معهددم م اددذمل ملإلفددا  إ  

 .م    عده مللشهوه
م  ودداب ملدغددين ( 540)وقددا  ملإلمددام موفدد  مللدددين ملبددن قدملمددة ملدقدسدد  ملحلةوقدد  ملدوددو  سددةة 

 : واب ملدرهد ( 34/452)
ومددن يرهددده مددةكم عددن : )عددن هيددن ملإلسددام إىل مللك ددر   قددا  ملع هعدداىل اددو مللرملجدد  : ملدرهددد 

هيةددإ فيمددف  واددو  ددافر فىولإددا حو ددف أعمدداهلم م مللدددنيا وملآلسددر  وأولإددا أصدد اب مللةددا  اددم       
 (.432:مللوقر ( )فيها سالدون 
   و أفدد  أادد  مللعقددم عقددي( مددن بددد  هيةددإ فدداقوقوه : ) -صددقي ملع عقيددإ وسددقم-وقددا  مللةدد  

وجدددوب   قوددد  ملدرهددددين و و  أللدددا عدددن أجل بكدددر   وعثمدددان   وعقدددّ    ومعددداأل   وأجل موسدددي   
 " .وملبن عوا    وسالد وغلام   و  يةكر أللا   فكان إفاعاً 

 ( :4/262)م بدملية مل وهد ( 626) وقا  أبو مللوليد ملبن   د ملدوو  سةة 
عقيدددإ مللادددا  -أندددإ يقوددد  مللرجددد  لقولدددإ وملدرهدددد إألمل ه دددر بدددإ قوددد  أن حيدددا ب   فددداه قومل عقدددي "

  وملسوق ومل م قو  ملدرأ  واد  هسدوواب قود  أن هقود    فقدا  ( من بد  هيةإ فاقوقوه )  -ومللسام
  هقودد  و ددوهها بالكددافر  مل صددقية   وملجلمهددو  ملعومدددومل : هقودد  ملدددرأ  وقددا  أبددو حةي ددة: ملجلمهددو 

 ". ن  ملجعف ملإلسام هقو  وإ: مللعموم مللومل ه م أللا   و ذ قوم فقالومل
 ( :31/30)وقا  حمد حسني مللعق  م هكمقة مل مو  لقةوو  م ملدذا  مللشافع  

 :وقد انعقد اإلجماع على قتل المرتد 
مث أل دددر ملخلددداط م قوددد  ملددددرأ  ملدرهدددد  و ّجدددح " وإن مل هددددت ملمدددرأ  حدددر  أو أمدددة وجددد  قوقهدددا"
 .قوقها
 .م ملدرهدين عن ملإلسام  -أيها ملدسقمون  –فهذمل حكم ملع و سولإ  
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وقام عقي أللا إفا  مللا ابة وإفا  عقماء مل مة من    ملدذملا     مدا هقددم بيدان أللدا 
. 

فيددا عقمدداء ملإلسددام وعقاءاددم وحكددامهم أه  ددومل س ددر مللدسوقرملطيددة   وأه  ددومل آها اددا ملخل ددل  
مدددن اددددم ملإلسدددام  وأه  دددومل مددداألمل يريدددد أعددددملء ملإلسدددام مدددن يهدددوه ونادددا م و ددديوعيني وعقمدددانيني

ومللقضددداء عقيدددإ وعقدددي عقائدددده وأحكامدددإ   ومددداألمل يريددددون بةشدددر مةدددااجهم وأفكدددا ام م أوسدددا  
 .ملدسقمني 

إن يريدومل إ   ّه  ملدسقمني عن هيةهم وجعقهم أألناباً هلم م    ملدياهين مللعقائدية   ومللعمقيدة 
يدان   وأسدّو  مل هيدان   وهقددي    ومل ساقية   وأه  ومل س ر مللرمل ضني و ملءام باسم حريدة مل ه

 .مل هيان 
ولدن هر دي عةدا : ) ولقد حذ نا ملع من مكايد مللك دا  وبدني  أاددملفهم وسدوء نومليداام فقدا  

ملليهددوه   و  مللةاددا م حددة هوودد  مقددوهم قدد  إن ادددم ملع اددو ملهلدددم ولددإن ملهوعددف أاددوملءام بعددد 
 ( .340:مللوقر  ) ( مللذ  جاءك من مللعقم ما لا من ملع من وي و  نال 

وه  ثل من أا  مللكواب لو يرهونكم من بعد إسدانكم   دا ملً حسددملً مدن عةدد : ) وقا  هعاىل 
أن سددددهم   مدددددن بعددددد مدددددا هودددددني هلددددم ملحلددددد  فدددداع ومل وملصددددد  ومل حدددددة يددددىيت ملع بدددددىمره إن ملع عقدددددي          

 (302: مللوقر  ( )     ء قدير 
 يعدددومل فريقددداً مدددن مللددذين أوهدددومل مللكوددداب يدددرهو م بعدددد يدددا أيهدددا مللددذين آمةدددومل إن ه: ) وقددا  هعددداىل 
 ( .300: آ  عمرملن ( )إسانكم    افرين 

عقددددي مل مددددة ملإلسددددامية حكومددددات و ددددعوب أن يومسددددكومل باإلسددددام مللع دددديم ملدهدددديمن عقددددي 
مللرسا ت وملجلام  لك  ما حتواج مللوشرية من سل  مللدنيا وملآلسر  وملدشوم  عقي أ مد  مللعقائدد 

فادقف ( )  يىهيإ مللواط  من بني يديإ و  مدن سق دإ هةددزي  مدن حكديم محيدد )   وملدةااي ومللذ
 :24. ) 

أيها ملدسقمون ملعوزومل ددذمل مللددين مللكامد  م  د  نوملحيدإ   وملعوادمومل بدإ فيعداً ومل فعدومل بدذلا  
 . سوسكم و  هسوكيةومل حلمات أعدملء ملإلسام و يقهم لقشوهات مللس ي ة  د هيةكم 

  أسدددواب مللعدددز  ومللكرملمدددة وفدددا  أللدددا مللومسدددا باإلسدددام وحتكيمدددإ م  ددد  وملسدددعومل م حتقيددد
 .مللش ون وملدياهين من عقائد وأحكام وأسا  

 .موا يا ي  مللدعاء هيةا وملع   ق مللقهم أعز
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