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 كلمة الناشر
 

منذ فجر اإلسال  يحىت اليو  مل يتضرر اإلسال  يأهىه من قُل أعدائه أكثر مما تضرريا 
ىمني السذج ، قل الواق  أن األعداء أهفسهم قد اعتمديا ِف معظم عى  يد قعض العىماء املس
 0األحيان عى  سذاج  هؤي ء

هذا اي جتاه اخلاطيء من العىماء املسىمني يرج  إىل أهنم، يقسُب أتثري حميطهم السياسي 
ياحلضاري ، فضىوا شريحًا لىتعىيمات اإلسالمي  كاهت مصُوغ  قصُغ  سياسي  ، قديً  من 

 0إىل الورآن الكرمي ، ياألسوة النُوي  األصىي  أن يرجعوا
ييُعد اي عتواد "قوتل أهل الردة" ياحدًا من هذه اي جتاهات اخلاطئ  يالنظرَيت الُاطى ، 

إمنا هي .  ، ي  إىل الورآن، يي  إىل سن  هُينا دمحم  أن هذه املريع  ي  تستند أقداً ياألمر الواق
هم السياسي  عن طريق قعض لعُاسيون يغريهم ملصاحلهظري  سياسي  حبت  أيجدها املىوك ا

 .ِف للك العصر إي  أن يتأثريا هباحبيث مل يستط  العىماء احملايدين اآلخرين  ..املشايخ
، يالذين ترقوا ِف مدارسهم الفكري  ظم العىماء الذين جاءيا من قعدهميلسوء احلظ فإن مع

 .قدين هود يفحص رية غري اإلسالمي أيضا قُىوا هبذه النظري  اخلط
يكاهت هلذه النظري  الفاسدة عواقُها الوخيم  حيث صار العىماء املسىمون أهفسهم 

 املشايخي فوا  قعض ليي النفول من احلكا   .ي رتداد عن اإلسال  ألدىن اختالفيُرماون اب
يهذه األقواب من اتريخ  .ح ضد معارضيهم قكثرة يقدين هوادةابستخدا  هذا السال

، حيث  اأبسُاهيمل  يخميف  لدرج  أهنا تعيد إىل األلهان عصور احلكم املسيحي اإلسال  مؤ 
عهم من كان املسيحيون الوائىون قنظرة كهذه يضطهدين قوحشي  يقرقري  من اختىف م

 .املسيحيني ِف قعض املسائل
الفرتة املظىم  من اتريخ يلود جتنب صاحب اخلطاب عن اخلوض ِف تفاصيل هذه 

، ِف ضوء الورآن الفاسدة اخلطرية من مجي  جواهُهاعى  حتىيل هذه النظري   ، مرّكزاً اإلسال 
ىفائه الراشدين رضوان للا ياألحداث التارَخي  ِف زمنه يزمن خ  الكرمي يأسوة هُنا دمحم

، أن أشن  يصم  ُشوه هبا يجه اإلسال  األغّر هي أثُت مبا ي  ياداُع جمايً  لىشك كما  .عىيهم
فكاهت هذه النظري  الفاسدة أفتك سالح  .ن اإلسال  ِحكم قوتل املرتد عنهاعتواد الُعض أب

 .إلسال  ضدهمحىه أعداء ا



 

 ب

 

لتعاليم اإلسال  هرجو أن يساعد هذا الكتاب احملووني غري املتعصُني عى  إدراك أفضل 
 .عن اإلسال  خاص  عى  هذه اجلُه  ، يأن يُعث فيهم احلماس لىدفاعالصحيح  الطاهرة

كما أضيفت   .اخلطاب عند حتضريه ِف صورة كتاب خىت قعض التعديالت عى يلود أد
 .مل تتيسر من قُلإليه قعض املراج  اليت 

قسم للا الرمحن ، يقوي أن هشري أن أرقا  اآلَيت الورآهي  قد أيردانها ابعتُاران هذا
 .سور الورآن ما عدا سورة الرباءة جزًء من كل سورة من الرحيم
 

 عُاسي0ح0ص                           
 لندن انظر ييكيل إضاِف لىتأليف يالتصنيف                           

 0990/إقريل/00                          
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فأعول  ،أما قعد .يأشهد أن دمحمًا عُُده يرسولُه ،أشهد أي  إله إي  للا يحداه ي  شريك له

 .الرجيمابهلل من الشيطان 
 احلمد للا رب العاملنيي الرمحن الرحيم ي مىك يو  الدين ي بسمميحرلا نمحرلا هللا  

إَيك هعُد يإَيك هستعني ي اهدان الصراط املستويم ي صراط الذين أهعمت عىيهم غري 
 آمني! املغضوب عىيهم يي  الضَّآّلني

 ِْقواْو ي ِحُُِ ُُّهْم ياِحُُِّوهاُه أاِللَّ ي ْوفا َياِْت للاُ ِديِنِه فاسا  َيا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوا ماْن ي اْرتادَّ ِمْنُكْم عان 
اِفرِينا  ُِيِل للاِ  عاىا  اْلُمْؤِمِننيا أاِعزَّةي عاىا  اْلكا  ما ا ي ئِمي لاِلكا فاْضُل للاِ  ياي  َخاااُفونا لاوْ ُُيااِهُدينا ِف سا

للاُ   يااِس ع عاِىيمع يُ ْؤتِيِه ماْن ياشااءُ يا
0 

يترتقَّص قه قواتع معادي  من  ، هذا الزمن األخري أخطارع جسيم لعامل اإلسالمي ِفحُتدق اب
يأدها  يأمرُّ من للك أهنم يستخدمون  .هتامجه أبسىح  متنوع  متجددة ،الشرق يالغرب

يمن يُىِق هظرة  .احلرب عى  اإلسال  ابسم اإلسال  ييشّنون ،أسىح  لات صُغ  إسالمي 
يقتال أعداء اإلسال  قووة إل يرى الوائىني جبهاد السيف ..مي ينده عاقرة عى  العامل اإلسال

يسيف اإلسال  مسىول عى   ،هم أهفسهم ي  ينفكون يضرب قعضهم رقابا قعض ،السالح
فسواء أكان اخلالف . يخناجر املسىمني ي  تطعن إي  ِف صدير املسىمني ،العامل اإلسالمي
أي قني  ،أي قني سورَي ياألردن ،جملاهدين الفىسطينينيأي قني طائفتني من ا ،قني العراق يإيران

يجدتا أن قواتِه متشاقك  متواتى  فيما  ،أي حيثما هظرتا إىل العامل اإلسالمي ،ليُيا يمصر
 .اب اإلسال يللك ابلطُ  عى  حس ،قينها

يمن العجب العجاب أن يفرتق العامل اإلسالمي اليو  إىل معسكرين متحارقني: معسكر 
يتستدل عى  للك ِف زعمها  ،اشرتاكي اهلوِيَّ ، يالُه اإلسالمي  أن اإلسال  أمحر الىونتعىن دُ 
كما يرى هذا املعسكر أهه ي  فرق قني اإلسال    .ت الورآن الكرمي ياحلديث النُويآبَي

ضفنا فكرةا اإلله إىل إل يوولون: لو أ ،ويو  األمر إي  من جه  اي سم فوطياي شرتاكي  ِف ح
حلياة يلُويت كىتا هظرييت ا ،أي هزعنا فكرة اإلله من اإلسال  لظل احلال كما هو ،اي شرتاكي 

 .ِف احلالني متشاهبني متاما

                                                 

 .55 املائدة: :0
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يتوف  ،فتوو  ُديالُه اإلسالمي  قتمثيل اي ستعمار الغريب يأتييده عىنا ،أما املعسكر اآلخر
من هدف آخر ه يكأن اإلسال  مل يكن ل ،مرتديً  رداء اإلسال  أيضاً  ،ِف صفه قكل محاس
 .سوى أتييد الرأمسالي 

 
 مؤامرة عاملية خطرية ضد اإلسالم

من  ،يوو  أعداء اإلسال ..لغريب يترتيُه ِف اآليه  األخريةيقتأثري اي ستعمار ا ،هذا
هظرَيت ..َيت معين  داخل الشعوب اإلسالمي إبشاع  يترييج هظر  ،صفوف املعسكر الثاين

 ،ني ديل  إسالمي  يقني أختها فحسبو  رحا  احلرب دائرة قحبيث إهنا ي  تُُ ،ابلغ  اخلطورة
قل أقوى أسىح   ،يأشد هذه النظرَيت خطراً  .هلا إىل حريب أهىي  داخل كل ديل قل يحتوِّ 

و  اهتماما  تشاع هذه النظري  يتى . قتل أهل الّرِدَّة( هو سالح ،اي ستعمار فتكاً ضد اإلسال 
اليت تؤيد السياس  األمريكي   ،اضع  لىنفول األمريكي الديل اخلِف..كُريا عى  يجه اخلصوص

جتري  ،يهناك استعدادات ياسع  النطاق .يتشكل هظا  حياهتا حتت إشراف أمريكي ،عىنا
دِّ  لكم تعىيما يلذلك رأيت من الضريري أن أق .ةِف هذه الديل لتطُيق هذه النظري  اخلطري 

حسُما   ،للك كي تستطيعوا ،ن موضوع الرّدةالتعىيم اخلالد الرائ  ِف شأ..اإلسال  احلويوي
 .ؤامرة الكريه  الدهيئ  املريِّع حمارق ا هذه امل ،تسمح لكم الظريف

 
 اخلطوة األوىل ملناقشة املوضوع

  ي قد لنا من تعريف مصطىحاني.. قتل أهل الردة( يقُل الُحث التفصيىي ِف عويدة
   مرتّداً؟ يكيف يصري مرتدا؟من لا الذي ُيسمَّ  من هو املسىم؟ ي اثهيا( أيي (

خطارا قُايل توريُر احملكم  اليت تشكَّىت قرائس   ،دما أاجاىُت فكرى ِف هذا املوضوععن
اليت حدثت ِف ابكستان الواضيني الفاضىني: السيد منري يالسيد ِكياين لىتحويق ِف الفنت 

استفتاًء إىل عىماء  هيقّدما خالل ،الواضيان قتحويقي دقيق كل الدق  يلود قا .  0951 سن 
جلواب عى  مسألتني يأراد منهم معرف ا ا ،ي  الفرق اإلسالمي  عى  اختالفهاخ مجييمشا

 مها: ما هو تعريف اإلسال ؟ يمن هو املسىم؟ ،هامتني لىغاي 
ما اي هتواُل لن ميكن هل..مل يتعنّي أييً  تعريف املسىم ماأهه ..كل يضوحيأعىن الواضيان ق

أّما إلا حتدَّد تعريف  .مسأل  اي رتداد غري منطوي أصالً  ييكون الُحث ِف ،ي إىل اخلطوة التال
 املسىم أمكن الفصُل ِف مسأل : هل خرج أحدع ما عن اإلسال  أ  ي ؟
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اهته  الواضيان  ،يمناقشات مفصَّى  ،ياستفسارات كثرية ،قعد حبث طويل يدقيق
ها احلرِف:  الفاضالن إىل هتيج  ألكرها لكم قناصِّ

لذلك طالُنا معظما  ن من املسائل اجلوهري  اهلام  معرفُ  هل فالنع مسىم أ  ي ؟"كا
ياحلكمُ  يراء للك أهه إلا كان عىماء الِفرق اإلسالمي   .العىماء الُارزين أن يُعرِّفوا لنا املسىم

ا ياضح ع ، م عى  قصرية ييونيي قشأن فتواهمفال قدَّ يأهن..فِّرين األمحدينيُيك ِف يأن أسُاهبا
للك أن الدعوى  .َيتوا قتعريف دقيق قطعيّي لىمسىمألهاهنم قدرج ي يستطيعون معها قيسري أن 

يستىز  أن يكون ِف لهن املدَّعي تصوُّر ياضح ..ج شخص أي مجاع  عن دائرة اإلسال خبري 
 .ن لا الذي ُيسمَّ  مسىماعن م

فإلا كان  .تيج  ُمرضي مل ُيسِفر عن ه..ِف هذه اجلزئي  من الوضي  لألسف يلكن التحويق
فمن السهل جدا ..لتخُط ِف مثل هذه الوضي  الُسيط نا يتخُطون هذا اَخعىماؤان يمشا

  2.تصور مدى اختالفهم ِف الوضاَي األكثر تعويداً"
 

 تعريف واحد للميلم! مل يتفق املشايخ على
 يأاثر املسأل  التالي : ،يقد  الواضيان منالج هلذه التعريفات

قعدما قدمه ..فهل قويت هناك حاج  .لعىماء عى  تعريف ياحد لىمسىم"مل يتفق ا
ول: إهه ي  يوجد قني ، إي  أن هوإىل تعىيق من انحيتنا..عىماء من تعريفات متضارق  متعددةال

 تعريف  هعين..ى  هذه املسأل  اجلوهري  اخلطرية، يتفوان عان، حىت يي  اثنعىماء الدين
يفنا ، يكان تعر ، كما فعل ياحد من العىماءيران أي تعريف لىمسىمقدَّمنا قد يلو أهنا .املسىم(

يلو قُِىنا  .قكوهنا خارجني عن دائرة اإلسال  ألفتوا ابإلمجاع..معارضا لتعريفاهتم املختىف 
، لكننا هصري ِف عداد الكافرين حسب تعريفات عنده من املسىمنيتعريفا ياحدي منهم لُوينا 

   1."اآلخرين
، يإي  فإن الواضيني الفاضىني قد جاءا قُحث تني العُارتني كنمولج فوطلكم ها قدَّمت

 .املزيد فىريج  إىل الكتاب األصىييمن أراد  ،شيق دقيق مفصل
 
 

                                                 

 ،  0951كياين يالواضي السيد دمحم منري، تورير حمكم  التحويق ِف فنت قنجاب سن  . ر. الواضي السيد   :2
 .212، 210: مطُع  إهصاف، ي هور، ص   
 .212، 215 املرج  الساقق، ص: :1
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 للميلم  تعريف النيب
ه ابثنني أي يلود لكر  .قنفسه  كما عرَّفه سيُدان دمحم..ياآلن أسوق لكم تعريف املسىم

، يما املشايخعريفات النُوي  عن لاكرة ل أن تغيب هذه التيي  يُعو .ثالث  أساليب متنوع 
، إي  ألهنا تعريفات ي  تسمح هلم ريفات الُسيط  اجلىي  ِف ألهاهنممنعهم أن جتول هذه التع

يإلن فهو ظىم عظيم يخياه    .ي  صورة من الصورقتكفري اجلماع  اإلسالمي  األمحدي  أب
، يِحايلوا   الواضح ، يينُذيها يراء ظهورهميأن يعرضوا عن هذه التعريفات النُو ..كربى
يما للك إي  لفرط عدياهتم لىجماع  اإلسالمي   .تالق تعريف لىمسىم من عند أهفسهماخ

 .فشىوا ِف حمايي هتم فشال لريعاً  األمحدي  يم  للك فود
 

 التعريف النبوي األول
التعريفات يأيسعها  و أعمُّ ، فه ، كما جاءان عى  لسان سيدان دمحمأما التعريف األيل

، الىهم إي  إلا أعىن املرُء أن يفيت ابرتداد أحد من املسىمني، حبيث ي  يرتك جمايً  ألحد هطاقا
 قنفسه ارتداده يخريجه عن دائرة اإلسال  ييؤخذ هذا التعريف من الرياي  التالي : قال النيب

4"... من تىفَّظ ابإلسال  من الناس: "اكتُوا يل 
يملا كاهت  .صاء عا  لسكان املدين  املنوَّرةاألمر النُوي الكرمي قغرض إحيقد صدر هذا 

، ناسُ  أمشلا التعريفات يأعمَّهاِف هذه امل  ، لكر النيبضي  اإلحصاء أعمَّ يأمشلا تصنيفاق
يمل يسمح  .سما كل من يوول أبهه من املسىمنيأن يكتُوا له ا ..ىمنيفطىب إلحصاء املس

 ، حىت إهه مل يهتم ِف هذا الصدد مبا إلا كان الوائلفحص أي هواشأبي حبث أي   النيب
  يابلسياس  فهذا ، قل قال إهه فيما َختص ابإلحصاء العاابإلسال  ينطق ابلشهادتني أ  ي 

ِف قائم  ..أان هيب اإلسال ..سه مسىما فاكتُوا امسه يلفكل من يسم  هف..التعريف يكفيين
 .املسىمني
إهين أقُل  :يوول  ، يكأههي هتُاه، فهي كىم  ُحىوة، حُيُ  جدا"يل" جديرع اب: يقوله

دمحم الذي ..أي قعُارة أخرى: أّما أان .يي  أابيل أيوُىه اآلخرين أ  ي  ،هذا التعريف لىمسىم
 .إين مسىم: أن يوول أحدع ..عريف عا  لىمسىمكت..قعثه للا رسوي ، فيكفيين

 
 

                                                 

يصحيح مسىم ، كتاب اإلميان ، ابب اي ستسرار  .الناسجلهاد ، ابب كتاق  اإلما  صحيح الُخاري ، كتاب ا :4
 .ابإلميان لىخائف
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 التعريف النبوي الثاين
و  يهو أيضا من الُساط  يالوضوح ياحلسن حبيث ي  يُُ .إىل حد مايهو تعريف ديين 

تنا، ، ياستوُلا قُىتانا: "من صّى  صالتانا ، قاللسامعه جماي  لىِمراء ياخلالف ، يأكلا لقيحا
ِفريا للاا ِف لمته" يلم  رسولهالذي له لمُ  للا..فذلك املسىم   5.، فال َتا

ِف  املشايخيلكن اهظريا كيف ُيرتئ  .ناه من تعريف!يما أحس..يما أيضاحاه..فما أعظاماه
يكان من هتيج  تعريفهم  . ابكستان عى  تىفيق تعريف جديد لىمسىم َخالف تعريف النيب

 2.، يزُجَّ هبم السجونيو  مئاتع من املسىمني األمحدينيأن أُلي ال

                                                 

 .صحيح الُخاري ، كتاب الصالة ، ابب فضل استوُاله الوُى  :5
خ املتعصُون يأتُاعهم الرعاع قسُب هذا التعريف، يقاموا  خلدم  اإلسال ( إبجنازات ابلغ  األمهي  يتشج  املشا :2
قكل يحشي  يقرقري ، كما ..رجاي  يهساء يأطفاي ..فود قتىوا العديد من املسىمني األمحديني األقرَيء املساملني..خلطورةيا

 .خرقوا ممتىكاهتم، يهُهوا مئات الُيوت، يأحرقوا مئات احملالت، يهدموا عشرات املساجد، يأحرقوا مئات املصاحف
يمواطعتهم اجتماعيا، يحرماهنم من احلووق اإلهساهي  يالوظائف  هنياً،هذا م  قذل أقص  اجلهد ِف تعذيُهم قدهيًا يل

هورد فيما يىي قائم  خمتصرة قُعض هذه اإلجنازات اليت حوووها يي  . احلكومي  يغري احلكومي  اليت يستحووهنا عن جدارة
ا ييشجعها ييظاهرهم ياليت يشرف عىيه..ضد املسىمني األمحديني  0992يزالون ِحوووهنا ابسم اإلسال  منذ عا  

 .عىيها النظا  احلاكم يرجال اإلدارة يالشرط  يحمرتفو الدين السياسي
 اإلجناز النشاط

 مسجدا 02 إحراق املساجد يهدمها متاما
 مسجدا 00 إغالق املساجد يمن  الصالة فيها

 مسجدا 90 حمو كىم   ي  إله إي  للا دمحم رسول للا( من خارج املساجد يمن داخىها
 إىل أغسطس املاضي(  0992 منذ  10 قتل املسىمني األمحديني املساملني األقرَيء

 ..منذ إهشاء اجلماع  000 
 يحدها(  0994منهم ِف سن  24استشهد

 9 أحكا  ابلسجن املؤقد
 أعداد كُرية يتعذر حصرها أحكا  ابلسجن

 025 قضاَي جبرمي  إعالن دينهم اإلسال 
 999 قرآهي  أي محىها أي عرضهاقضاَي جبرمي  كتاق  آي  

 021 قضاَي جبرمي  رف  اآللان يالصالة عى  الطريو  اإلسالمي 
 194 قضاَي جبرمي  الدعوة إىل للا يرسوله

  21قضاَي جبرمي  لكر اسم الرسول
 249 قضاَي متفرق  كىها تدير حول اي قرتاب من اإلسال  يهُّيه يكتاقه

 0920 إمجال الوضاَي
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ىهم قائىني: إهنم رين قت، يرب عىنًا قوتل املسىمني األمحديني املشايخعندما يُفيت هؤي ء 
راى؟ ، ألهنم يوومون قنشاطات خطرية فما هي تىك النشاطات اخلطرية َي ت ُ خرجوا من لمتنا

مل ينته األمحديون عن يلئن  .يَيكىون لقيحتنا، قالوا إهنم يصاّىون صالتنا، ييستوُىون قُىتنا
 ، يمبجرد أن ينتهوا عنها هدخىهم ِف لمتنا!لن هدخىهم ِف لمتنا..هذه األمور

؟ كالّ، قل إهنم اصطنعوا من عند  فهل لمتهم هذه هي هفس الذم  اليت لكرها الرسول
د يضعوا إهنم ق .لذم  للا يلم  رسوله ..ِف كل ُجزئي  من جزئيَّاهتا..أهفسهم، لمً  خمالف  متاما

، ن هبد  مساجد املسىمني األمحديني، إل يطالُو تعريفا جديدا لىمسىم، يأتاوا قِوُى  جديدة
 .عامل قذلك أساليبا جديدة لىعُادةفعّىموا ال..قُىتهم إلال غري الكعُ  املشرف  تحويليل

، يتُرضيها لم  يكف   فحسُُها تعريُف حممدي ..نسُ  لىجماع  اإلسالمي  األمحدي أما ابل
 .املشايخأخرى من هؤي ء املىويني  ، يي  حتفال مطىاواً أبي  لم لم  رسوله فحسبللا ي 
 

 بوي الثالثالتعريف الن
ف إن مل هذا التعري .ِحايلون تربير قتل غري املسىمني ، َختص مبنمث إن هناك تعريفا اثلثا
، يكان موقف  إي  إهه ُيستنُط من ياقع  حدثت ِف زمن النيب..يكن تعريفا مبعىن الكىم 

 توول الرياي : .الرسول منها مبثاق  تعريف لىمسىم
، ِف ساريَّ   قعاثانا رسوُل للا: اقن أيب شيُ ، قال"عن أسام ا ِقن زيدي، يهذا احلديث 

فوق  ِف هفسي  .فأدركُت رُجاًل، فوال: ي  إله إي  للا، فطعنُته .فصَّحنا احلُرُقاِت من ُجهين ا 
، يقتىتاه!؟ قال: قىُت: َي ي  إله إي  للا: : أقال فوال رسوُل للا ، فذكارتُه لىنيب .من للك
، حىت تعىام أقاهلا أ  : أفال شواوتا عن قىُِه قال .ا خوفا من السالحللا! إمنا قاهلرسول 

 .ي ؟ فما زال يكررها عىيَّ حىت متنيُت أين أاسىمت يومئذ"
 .و "يِف رياي : "حىت متنيت أين مل أكن أسىمُت قُل للك الي 

قال: َي ؟ ، إلا جاءت يو ا الويام : فكيف تصن  قال إله إي  للا قال" يِف رياي  اثلث :
يكيف تصن  قال إله إي  للا إلا جاءت يو  الويام ؟ قال: فجعل : قال .رسول للا! استغِفر يل

أي إلا جاءت  .إلا جاءت يو  الويام " ي  يزيدُه عى  أن يوول: كيف تصن  قال إله إي  للا
  9.يو  الويام  تشهد عىيك

                                                 

 ح مسىم، كتاب اإلميان، ابب حترمي قتل الكافر قعد أن قال ي  إله إي  للا.صحي :9
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 .مل يشفاعها قوول  دمحم رسول للا(، ي اقتصر عى  قول  ي  إله إي  للا(يي ِحظوا أن الرجل 
فهل  .الفا متاما هلذا التعريف النُوي، يىفِّوون تعريفًا معاكسا يخمُ يلكنهم اليو  قرغم للك كىه

فا  هذا احلديُث أي يفوت عى  هؤي  حىت يعىنوا عى  املأل أبن ..املشايخء من املعوول أن َخا
ابي ..يستحق الوتل، يأهنم لن يصربيا ل للا(، دمحم رسو إله إي  للا أي أمحدي يتفوه قوول  ي 

، أي يريه إله إي  للا، دمحم رسول للا( عى  أن يسمعوا من األمحدي  ي ..صورة يأبي مثن
قل لود قىغ هبم غيظهم درج  دفعتهم أن  .الناس معىَّوً  ِف شارة عى  صدرهميشي هبا قني 

 .يلنوطعن ألهه ،ناجداعنَّ أهفهلا يوولوا: لو رأينا قعد للك أمحدَي ينطق ابلشهادتني 
يحجتهم عى   .كما أفتاوا أبن قتلا أمحدَي ينطق ابلشهادتني ياجب عى  كل مسىم

، فحجتهم أن رفضا قاطعا أقدَي  فتواهم هي هفس احلج  اليت رفضها سيد الكوهني
 .ديني ينطوون ابلشهادتني قىساهنم، يمل يدخل اإلميان ِف قىوهبماألمح

للك السيد الذي  ، متردع يخريج عى ثري الدهش  ياحلرية! فهذا يي  شكي إهه لاعامري أمرع 
يأعجب من للك أيضا أهنم ُيصرُّين عى   .، ييفتخرين هبا لسيادته..يدينون ِف زعمهم

ربين احلكوم  عى  أن ، قل قىغ هبم الظىم يالعديان أهنم ُيُ لواضحهذا اخلريج السافر ياملريق ا
إله إي  للا، دمحم رسول  لكل من يتىفظ من األمحديني قوول:  ي  عن قتل عا ّي ..تعىن معهم

 .للا(
ىها، إهين مل أجد إي يخالص  الوول ،  هذه التعريفات النُوي  الثالث ، يهي اليت أِحُّها يأفضِّ
 ، هُينا دمحمن مؤسس اإلسال األهنا تعريفات قىس، وُول أي تعريف سواهايلست مستعدا ل

. 
 

 خيملشاعذٌر واٍه من ا
، يوول أبهه مل لويني أن تورير احملكم  املذكورةياملو  املشايخ، أهه ملا قىغ ياجلدير ابلذكر

فرص    أبهنم ملم تُ تاح هلم..لىمسىم، عىاووا عى  للك قائىني يتفق منهم اثنان عى  تعريف ياحد
أُعطُوا يلو أهنم ..ين مطىوا لإلجاق  عى  هذا السؤال، يأهنم مل يكوهوا مستعدكافي  لذلك

 9.املهى  الكافي  لوجديا تعريفا يتفوون عىيه يوينا
تظار ياي ستعداد لذلك زمنا طويال، يمضت سنوات يسنوات قعد مث ما زالوا ِف اي ه

، يلفَّووا تعريفا جديدا ، يكاهوا قد أعدُّيا ُعدَّهتم كامى  0994حىت جاء عا  .. 0951
                                                 

مكتب جريدة  ، 0951مرتض  أمحد خان دراين، "حماسُ " أي التعىيق عى  تورير التحويق ِف فنت قنجاب سن   :9
 .هواء يقت، ي هور
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، كتاب اإلسال ..إىل الورآن اجمليديي  مُيتُّ  ،تعريفا ي  مُيتُّ إىل مؤسس اإلسال ..لىمسىم
 .ن  النُوي  الشريف  عى  اإلطالقيي  ميت إىل السّ 

 
 خيتعريف جديد من تلفيق املشا
قال إله إي  للا دمحم رسول حيث قالوا: إن املسىم من يُِورُّ ..أدخىوا ِف تعريفهم إقراراً سىُيا

يمن ي  يستكمل هذه العناصر  .كُفر قنُوته صراح ، يييكذِّب مرزا غال  أمحد الوادَيين، ي للا
 ي  يُ عادُّ مسىما؟

تزال تظهر آاثرها ، يي  قد ظهرت..ِف حصن اإلسال  املشايخيت فتحها إن هذه الثغرة ال
 ،إي  أهين أتوجه إىل صميم املوضوع يأقول:السيئ  الكثرية

 
 مناقشة تعريفدم

، للك أن أيَّ تعريف ُيشرتط يثوىه سه يُواجه اعرتاضا له قوتهإن تعريف هذا من أسا
فالتعريف  .ي  َخض  لعصري أي حلديد جغرافي  ، أعين أههي َّ يتويَّد أقدا قزمان أي مكانلصحته أ

إمنا التعريف  .ا صحيحامن احملال أن يُعترب اليو  تعريف.. الذي ي  ينطُق عى  زمن النيب
يزال ينطُق عى  كل زمان  ي  ، مث هو للك الذي ينطُق عى  زمن النيب..املوُول
كما ُيب أي  ينطُق   .يكون فيها هذا التعريف غريا صاحلفال أتِت حلظ  من الزمن ..قعده

، شرقيًا كان أي غرقيا ..، قل يصىح قعينه لكل قىد آخرالتعريُف عى  ابكستان فحسب
ا قُل عا  ل اهطُاقُه عى  مإل يستحي ،يلكّن تعريفهم هذا غريبع جدا .جنوقيًا كان أي مشاليا

سيح املوعود عىيه الصالة ، حىت إهه ي  ينطُق عى  عهد سيدان اإلما  املهدي يامل 0994
، فكاهوا ه الدهيا قُل اختالق هذا التعريففكثريع من األمحديني قد ارحتىوا من هذ..يالسال 

كاهوا أحد ِف زمنهم فُهم   ، يمل َخطر قُالفُما أن هذا التعريف مل يُىفَّق .ُيسمَّون مسىمني
 .مسىمني

ني قُل قعث سيدان فما قوهُلم فيمن خاىاوا من املسىم..هذا من انحي ، يمن انحي  أخرى
قل ..، الذين مل يكفريا قهح املوعود عىيه الصالة يالسال املهدي ياملسي..مرزا غال  أمحد

 اقتصريا عى  شهادة أي  إله إي  للا يأن دمحما رسول للا؟
هو اليو  أيضا تعريفع خاطئ ابطل، ..طُق عى  الورين املاضي لذي ي  ين، فالتعريف اإلن

 .يي  يصح األخذ قه قتاات
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ألهه مل ..يب متنيبء كالب ِف التعريف يقتئذيلو أهنم قالوا: مل يكن ابإلمكان لِكُر تكذ
، ألن لكان للك منهم كذاًب ما قعده كذب..كالب ِف للك العهد  يكن يوجد أي متنيبء
يرغم  .9 كان موجودا ِف زمنه   ةا الكالق  قصورة قطعي ي ضد النيب دمحمأيل من ادَّع  النُو 

مل يُدخل تغيريا ِف تعريف املسىم، يمل يفعل للك   فإن النيب..يجود هذا املتنيبء الكذاب
 فِىم مل يفكر النيب .يي  أحد من األجيال التالي  هلم ،التاقعنيي  أحد من ي  ،أحدع من خىفائه

 الكالب( حىت يكتمل  ئاف إىل تعريف املسىم إهكاُر هذا  املتنُِف ضريرة أن يض
 .التعريف؟

، يأاُريان كيف يا النظر ِف كل العصور اإلسالمي ، يأِعيدُ فهاتوا قرهاهكم إن كنتم صادقني
، كيف ، أريان يلو ملرة ياحدةهعم 0 0994عى  أي زمن قُل عا   تطُوون تعريفاكم املنحول
إي  إلا  توولون فيه أبهه ي  ميكن أن يكون املرُء مسىما  يالعيال ابهلل(تطُِّوون تعريفاكم الذي 

 .أقر قتكذيب متنيبء كالب
 

 تعريف امليلم عند املودودي
َختىف عن كل ما سُوه  فهو..ديدييلنرتك اآلن تعريفاهِتم تىك، يهتوجه إىل تعريف املو 

يسأقرأ  .ه أراان كيف يطُِّوهإي  أه..ريفهيم  أن املوديدي مل يذكر تفاصيل تع .من تعريفات
فه إىل يجوه املسىمني ِف ، لننظرا ِف ضوء تعريم قعض ما قاله عن تعريفه يتطُيوهعىيك

  ِف ابكستان خاصً  يإن الفئ ا احلاكم..ل هي يجوُه املسىمني أن الكافرين، لنتُني هابكستان
، الوهاقيني ياملوديديني ملشايخاي ، يزماُ  احلكوم  ليس ِف احلويو  إي  ِف أيداليو  فئ ع موديدي 

 يوول املوديدي: .أعرض عىيكم أيضا تعريفا املوديديفىذا كان من الضريري أن 
فإن تسعامائ  يتسعً  ..اليت يطىق عىيها األم  اإلسالمي .."أما هذه اجلموع الغفرية

ق من وِدرين عى  متييز احل، يي  يأللف منهم ي  يعرفون ما اإلسال ، يما الورآنيتسعني اب
اههم الفكري وحو تعاليم ، يي  عى  اجتأيُّ تغيري عى  ُسىوكهم األخالقييمل يطرأ  .الُاطل
 .ا هم مسىمون، يهكذيِرث اي قن اسما املسىم من أقيه، يهذا يرثه عن جده ، يإمنااإلسال 
أهه لو سىَّمنا يلو ظن أحدع  .يمل يكُفريا ابلُاطل ألهه الُاطل، فُهم مل يوُىوا احلقَّ ألهه احلقيإي ّ 
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مل يكن ظنُّه هذا إي  ..ت عجىُ  اإلسال  ِف طريوها قسال الويادي أليدي األغىُي  منهم لسار 
  00."..ياجلنونضرابً من اخلُل 

لذي عدُّيه تعريفا أعين اختالق التعريف ا.. 0994يأقول: هل كان الذي حدث عا  
 .ي قو  كهؤي ء؟ادة اإلسال  ِف أيدإي  هتيجً  لتسىيم قي..حويويا لىمسىم
أمر ما ي   هو أن إمجاع عام  الناس عى ..ن أحد أن هدف املوديدي من موالتهيرمبا يظ

ه مبا لديهم من ليق إسالمي يتفوُّ ..يالعىماء الُارزين املشايخيلكن  ،يكون له يزن يي  قيم 
من هم ..لذين أصدريا الفتوى ضد األمحدينييملا كان ا..ِف الدين يكون هلم احلق ِف للك

 .فيؤخذ قوهلم مأخذ اجلد، ييكون لفتواهم قوهتا يثوىها..أمثال هؤي ء العىماء الُارزين
ألهنم من العوا  الذين يصفهم ..آخر أن قول العام  مرفوض متاما أي رمبا يظن احدع 

احلق، ألهنم خنُ  الوو  يصفوهتم، ، يلكن أعضاء جمىس الشعب يتمتعون هبذا آهفااملوديدي 
 .وديدي مبا قالهيي  يعنيهم امل
فهو ..ترك املوديدي لريد قنفسه عى  للكأ..من أن أقدِّد هذه األيها  قنفسي يقدي ً 

 يستطرد ليزيل هذا الوهم قائال:
 ".ي  غرقي ، أي عىماءا الدين املفتني"سواء أكاهوا زعماءا سياسيني ليي ثواف ي يترق

التعريف الذي يعدُّ ، ي جمىس الشعب الذي أصدر تىك الفتوىأقول: يهل كان أعضاء 
إي  من هذين الصنفني؟ يستمر املوديدي ..محديني خارجني عن دائرة اإلسال املسىمني األ

 قائال:
لظىمات عى  السواء ضالُّون ِف ا..قسُب آرائهم يهظرَيهتم.."فِكال الصنفني من الوو 
  00."..اإلسالمي ، ليس ألحد منهم الُصرية يعمهون يعن الصراط انكُون

هم إلا ف..مهما ساءت حاهلم..أبن أعضاء جمىس الشعب..يتعىق ابلوهم الوائل أما فيما
د من تنفيذ فتواهم يقُول ، فال قحصىوا عى  أتييد اجلماهري، يانلوا حقَّ متثيل الشعب

 فريد املوديدي عى  هذا الوهم أيضا ِف هفس الكتاب قائال:..تعريفهم
 "..من الىنبدة "إن اي هتخاب اجلمهوري مثىه كمثل استخراج الزق

 أقول: ما أحسنه من مثال! يمن ينكر أهه حوا مثالع رائ  لىغاي ، يلكن ما هي هتيجته؟

                                                 

املوديدي، املسىمون يالصراع السياسي الراهن، الطُع  السادس ، الناشر مكتُ  اجلماع  اإلسالمي ،  أقو األعى  :00
 .002، 005ي هور، ص: 

 .99، 99املرج  الساقق، ص:  :00



 ة يف اإلسالمحقيقة عقوبة الر ِّدَّ 

 

11 

 

فالذين  .افإلا كان الىنب مسموما ي  قد يأن تكون الزقدة املستخرج  أشدَّ من الىنب مسّ .."
ظا  نديكي ، يأقيم فيها هيظنون أهه إلا حتررت مناطق األكثري  املسىم  من السيطرة اهل

يإمنا يؤدي للك كىُّه إىل  .، فظنهم هذا ابطلمكن قذلك أتسيس ديل  إهلي  فيها، ألمجهوري
 .اد حكوم  كافرة أبيدي املسىمني"إُي

فهل هكذا يتىوَّن اإلسال   .  فىهم رأي آخر، أما اليو قول: هذا ما قالوه ابألمس الوريبأ
األشكال املختىف  الغرقي  يتنكَّر ، يإىل تىك الشيء إىل ضده؟ يهل هبذه السرع  ييتحول من

 احلق؟
 ييستطرد املوديدي ييوول:

أخالق الكفار  ، يما من ُخىقي منن هنا مسىمني فيهم الغّث يالسمنيفالذين ُيسمَّو .."
  02."..إي  ييوجد فيهم

 
 ي     ي     ي
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 تعريف االرتداد

 م  األصفهاين:يوول العالَّ  .هتنايل احلديث عن تعريف اي تداد ،ياآلن
و الرجوع ِف الطريق الذي جاء منه، لكن الردة َتتص ابلكفر، "اي رتداد أي الّرِدة ه

َي قال:  ..عى  أدابرهمإن الذين ارتدُّيا ، قال للا تعاىل: ياي رتداد يستعمل فيه يِف غريه
 01.لكفر"يهو الرجوع من اإلسال  إىل ا ..امنوا من يرتدَّ منكم عن دينهأيها الذين ء

 
 احلكمة اإلهلية يف استخدام كلمة )يرتدَّ(

، ي  مُيكن استخدامه متعدَِّي أقدا، ي ، ارتداداً( ي  يكون إي  ي زِماً الفعل  ارتد ، يرتد   
، للك ألن املرتدَّ ي  ول أبن فالاًن صريَّ غرياه مرتدامبعىن أن قواعد الىغ  العرقي  ي  جتيز الو

فىيس ِف لفظ اي رتداد ما يدل  .نفسه خريجاه عن دائرة اإلسال ن قيكون مرتدًا إي  إلا أعى
 .توقف ارتداده عى  رغُته الشخصي ، يإمنا يا املرتد َخرجه عن دائرة اإلسال  عى  أن أحداً غريا 

أهه استخد  ملفهو  اي رتداد  ..عجائب قدرة للا، سُحاهه يتعاىل، يحكمته الُالغ يمن 
يقد لكر الورآن الكرمي أيضا تعريفاً  .الغري ِف ارتداد أحد ماتدخُّلا  كىمً  تنفي هفيًا اتما

 لالرتداد مياثل للك متاما حيث يوول:
 ْفاماْن شااءا ف اْىيُ ْؤِمْن ياماْن شااءا ف اْىياْكُفرْ ..ياُقِل احلْاقُّ ِمْن راقُِّكم...04 
 

 غريه ال حيِّقُّ ألحٍد تكفري
يهلذا فىيس ِف أي موضوع من الورآن  . يالواضح أن املشيئ  ياإلرادة من األمور الوىُي

سال  هذا أي كفر لاك حبسب هواكم، قل أعط  كل ياحد الكرمي ما يُيح لكم أن تُفتوا إب
 .، يمسح له يحده هبذا النوع من اإلعالناحلق

مل يُقا أي جمال لىجرب  يمن شاء فىيكفر..من شاء فىيؤمن..يقعد هذا التصريح الرابين
، فما معىن قوله: داد يالكفر قعد اإلميان هي الوتلإلا كاهت عووق  اي رتللك ألهه  .ياإلكراه
من شاء ؟ يهل يُفصح عن إرادة امريء يرغُته إي  املرء هفُسه؟ فمثال لو سئل أحد: هل

                                                 

 اإلما  الراغب األصفهاين، املفردات ِف غريب الورآن، َتت مادة: ردد. :01

 .10سورة الكهف:  :04
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، فحيث إن كىم   شاء( تتعىق ابلوىب، ري مسىم؟ فوال: إهين من املسىمنيأهت مسىم أ  غ
  .احلق ِف احلكم عى  ما ِف قىب هذا املسىم قعد إعالهه هذافثُت أن الورآن ي  مينح أحداً 

 ي     ي     ي
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 القرآن دستوُر احلرية الدينية
اليت تنصُّ عى  للك التعىيم السمايي السامي ..ياآلن، أيرد لكم قعض اآلَيت الورآهي 

يت إىل تىك احُلجج ال..شاء للا الديني ، مث أتوجه إن الذي جاء قه اإلسال  ِف شأن احلري 
 .قتل املرتد املشايخُُييز هبا 
 

 اآلية األوىل
 ِف شأن احلري  الديني  التام : يوول للا 

 ا الرُّْشُد ِمنا اْلغايِّ فاماْن ياْكُفْر اِبلطَّاُغوِت يايُ ْؤِمْن اِبَّللَِّ ف اواِد ي  ِإْكرااها ِف الدِّيِن قاْد ت اُ انيَّ
  .05..ْلُعْرياِة اْلُوثْ وا  ي  اْهِفصاا ا هلااااْستاْمساكا ابِ 

يي  داعيا لذلك  .ي  ُيوز اجلرب ياإلكراه أبي شكل ..أعىموا أهه فيما يتعىق ابلدِّين أي
فمن كفار  .يالضَّالل قد أصُح ياضحا جاىيّا ألن الفرقا قني اهلُدى..ملالا؟ .عى  اإلطالق

، فود ابهلل عن طيب خاطر يرغُته شخصي  آمانا ، ي ُصدُّ عن احلق، يمين  من اخلريقكل ما يا 
يرتكها هو يلن يتخىَّ  عنها ، أي اليت لن لوثو  اليت ي  تنحلُّ يي  تنفكُّ استمسك ابلعرية ا

 .أقدا
ما يزعمه الوائىون ، يمضموهنا يعاكس متاما ابلغ يي  غريا أن هذه اآلي  لاُت حكم ي 

، قل قال: ِف أن متنعوا الناس من اي رتداد لكم احلق إل مل يول للا عز يجل أبنَّ ..قوتل املرتدين
 .إن مضمون اآلي  عى  عكس ما قالوايهكذا ف .ألحد أن ُيكرهاكم عى  ترك دينكم ليس

أقىغناكم أهه ي  إكراه ِف  يها وحن قد..اماً يكأهه سُحاهه يتعاىل يوول: أماا يقد تُني احلق مت
كم أيضا أن ، قل يلن يستطي  غرُي جلرب ياإلكراهجأيا قعد للك إىل ا، فر شك أهكم لن تىالدين

ُيكرهكم عى  اي رتداد، ألهكم آمنتم ابحلق موتنعني قه، فمن يواي  ُقوى الطاغوت، ييرفض 
حال..مؤمنا ابهلل تعاىل..الرجوع إىل دينها

ُ
 فكأمنا استمسك ابلعرية الوثو  املتين  حبيث من امل

 عز يجل: إهنا هعىم أن اجلرب سُيستاخدا  ضدكم، يوول للا..أي قعُارة أخرى 0أن يُفصال عنها
أن تُعوديا حبيث إهه من املستحيل ..  الُصرية التام  ياليوني الكامليلكّننا هعىم أيضا أهكم عى
 .إىل الظىمات مرة أخرى

 
 

                                                 

 .259سورة الُورة:  :05



 ة يف اإلسالمحقيقة عقوبة الر ِّدَّ 

 

15 

 

 اآلية الثانية
 ييوول للا تعاىل:

ُريا فاِإْن ت اوا ُعوا للاا ياأاِطي ُتْم فااْعىاُموا أامنَّاا عاىا  راُسولِناا اْلُاالُغ  ياأاِطيُعوا الرَُّسولا يااْحذا لَّي ْ
  .02اْلُمُِنيُ 
فإن توليتم يارتددمت قعد للك ..يكوهوا حِذرين .ي عىيكم قطاع  للِا يطاع  رسولهأ

فىو كان جزاء  .يليست الوتل كما يزعمون..املُني فاعىموا أن ُمهمَّ  رسولنا هي الُالغ
، فىو حدثت منكم رِدَّةع عن منا قد قيَّنا األمر قينا كامالتعاىل: ما دُ ، لوال اي رتداد هو الوتل

 .لسيف ِف اهتظاركم يالوتل عووقتكمفا..  رغم هذا التُىيغ الصريح اجلىياإلسال
 

 اآلية الثالثة
ُني كيف إهنا عى  ، لييكشف للا تعاىل عن خطَّته..كرمييِف موضوع آخر من الورآن ال

حبيث مل يرتك فيه أي منفذي ..د للا عزا يجّل صارحا هذا الدينيَّ لود ش .خالف ما يزعمون
، مل ُيعل فيها يهو تعاىل املصّوِر الكامل..يالوهر إليه، يراساما له صورةا  ليتسرب منه اإلكراهُ 

 يهذه اخلطَّ  اإلهلي  تُدي جىيً  ِف قوله تُارك يتعاىل: .سر ِف العويدةظالً لىجرب يالو
 يعاً كا آلمانا ماْن ِف األا اءا راقُّ يالاْو شا أافاأاْهتا ُتْكرُِه النَّاسا حاىتَّ ياُكوهُوا ..ْرِض ُكىُُّهْم مجِا
 .09ُمْؤِمِننيا 

دخل الناُس مجيعا ِف أي لو كاهت مشيئُ  للا تعاىل أن يزدادا عدُد املؤمنني حبيث ي
للُا تعاىل مل ادا  ، يلكن ملتحويق هذا الغرض يحدها كافي ً  لكاهت املشيئُ  اإلهلي ..زمرهتم

 َي دمحم! ُتكرِه الناسا حىت يكوهوا مؤمنني!؟..فهل أهت..يشأ للك
 

 رسالتان هامتان
 يلنعىم أن ِف هذا الوول اإلهلي رسالتني هامتني:

، للك ألن إرادة جلربا ياإلكراه هفيًا اتما أقدَيا  إحدامها أهه تعاىل هف  هبا عن النيب
 ِإْن ُهوا ِإي  ي ياماا ي اْنِطُق عاِن اهْلاواى كما قنيَّ ِف قوله تعاىل:.. تعاىلإمنا هي إرادُة للا  النيبِّ 

رابِّ  ِكي ياحماْياايا يامماااِت هللِ ُقْل ِإنَّ صاالِت ياُهسُ  يهو املأمور من للا تعاىل: . 09ياْحيع يُوحا 
                                                 

 .91سورة املائدة:  :02
 .000سورة يوهس: :09
 .5، 4سورة النجم:  :18



 ة يف اإلسالمحقيقة عقوبة الر ِّدَّ 

 

16 

 

ق من هفسي ..اىلالذي يُعىن أبمري من للا تع فهو إلًا النيب الوحيد .09اْلعاالاِمنيا  أهه مل يُا
 .أصُحت هلل تعاىل..قل سائر حياِت يمماِت..لنفسي شيء، فجمي  عُاداِت يتضحياِت
ي  ُيكراه أحدع أقدا ، يأ  الناس ابحلري  الديني  الكامى يما دامت إرادة للا تعاىل أن يتمت

 .يسنته  ، فال قد يأن تكون هذه هي إرادة النيبعى  اإلميان
أي زجري أي  أفأهت تكره الناس حىت يكوهوا مؤمنني يس ِف اآلي  الكرمي يلنعىم أهه ل

، يكأن للا تعاىل يوول له: إهنا هعىم جيدا أن مثل ، قل هي كىمُ  حبّي يتودير لو  لىرسول
 .ألهك قد عرفت مشيئتنا..لفعل ي  ميكن أن يصُدرا منك أقداهذا ا

جيال الوادم  كىها، أبهكم قعد هذا اإلعالن ي  قالغًا لألهي أن ِف اآل..يالرسال  الثاهي 
فاعىموا أهكم َتالفون قذلك مشيئ ا ..اع  يترييج عويدة اجلرب ِف الدين، لو قمتم إبشالصريح
 .، يإي  فىن تفعىوا للك أقداتعاىل يرسوله الواضح ا الصرِح للا 

 
 اآلية الرابعة

 ييوول للا تعاىل:
 ِّعاذاابا عاذِّقُُه للُا الف اي ُ  ي  ماْن ت اواىلَّ ياكافارا ِإي  ي لاْستا عاىاْيِهْم مبُصاْيِطري يرع فاذاكِّْر ِإمنَّاا أاْهتا ُمذاك

 .ْكُ ارا األا 
20  

تستمر ِف ُمِهمتك فعىيك أن ..ذكري يالوعظ، يمل تُُعث مصايطرًا ُمراِقُاأي أهك مُعوثع لىت
ُس الذي للك كما ُِحاساب احلار ، فىن حُتااسابا عى  يإلا مل يؤِمن منهم أحدع  .ُمذكِّرا ياعظا

لست هو معىن قوله: هذا  ه.فإن ضاع منه شيء حوسب عىي..يُوكال إليه حراسُ  متاع
 .عىيهم مبصيطر
ما عىيك ، فا مل هُعِطك حقَّ اجلرب ياإلكراه، يلكننخرى: إهنا قعثناك هلداي  الناسيقعُارة أ

مَّنَّك عدُ  إميإي  أن تستمر ِف تذكريهم ِِ ، شيئا، يلن ُتسأل عن أصحاب الكفراهنم ، يي  يُِه
 .قل سنعذهبم أشدَّ العذاب

 ي     ي     ي
 
 
 

                                                 

 .021سورة األهعا : :19

 .25 ،22سورة الغاشي :  :21
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 خيمناقشة احلَُجج )القرآنية( للمشا
نُطوهنا ييست .لتأييد موقفهم املشايخياآلن أعرض عىيكم قعضا احلجج اليت ِحتج هبا 

 .ا هصوصا قرآهي  صرِح  تؤيد رأيهم، يِحسُوهنقزعمهم من الورآن الكرمي
 

 دليلدم األول
، يمل ُيد ِف الورآن الكرمي مه العالم  شُري أمحد العثماين، يهو دليىه الورآين األيحددِّ ييوا 
 قىن استدي له عى  قول للا تعاىل: .دل قه سواهشيئا يست
 ِر االُِكُم اْلِعْجلا ف اُتوقُوا ِإىلا ابا

تُ ُىواِإهَُّكْم ظاىاْمُتْم أاهْ ُفساُكْم اِبَتِّ  ..أاهْ ُفساُكمْ  ِئُكْم فااق ْ
 ياستشهد ابآلي  عى  جواز قتل املرتدين قائال:

يلكنه قد  . كذا!( "يم  أن هناك العديد من اآلَيت الورآهي  الدال  عى  قتل املرتدين
تدين، أبمر صريح من للا عز يجل، يردت ِف الورآن الكرمي ياقع ع ِف شأن قتل مجاع  املر 

 ."..لذين َخافون للا رب العاملنيد اعن..حبيث ي  تاداع أي جمال لىتأييل
، عند ىتأييلفيها جمال قل جماي ت ل..الورآهي  اليت تىوهتا عىيكم آهفاأقول: يكأنَّ اآلَيت 

 الذين َخافون للا رب العاملني! مث يوول العاّلم :
، قل السُُب ط  السُيل، يي  ألي  جرمي  أخرى، يي  لول مل يارِد هنا أي لِكر لىمحارق "إ

أمر للا تعاىل قوتل هؤي ء ياي رتداد هو اجلرمي  الوحيدة اليت ألجىها  .وحيد هو اي رتداد فوطال
 .يا قدين هوادة"، قتال مجاعالوو 

ِف الورآن الكرمي  ، أي لُكرت أي  ياقع  حدثت ِف العهد النُوي أقول: يكأن العاّلم  مل ُيد
فإمنا هو ياقع  حدثت لوو  00، يكل ما اطَّى  عىيه أي يصل إىل عىمهكما يزعم قنفسه

م  عويدته ِف قتل املرتدي00موس   مث يُني تفصيل ..ن!يلكرها الورآن ، فُىن عىيها العالَّ
 الواقع  قائال:

يوتل قيديه أقربا أقارقه ممن اَتذيا العجل ..ُديا العجل"يقا  كل ياحد من الذين مل يع
  20" .إهلا

، يسوف أانق  هذه اآلي  قعد قىيل .لأقول: يمل َيت العالم  عى  قوله هذا قدلي
م  قد اوح  ييكمل قياهاه قائال: .رف عن فحوى اآلي  اوحرافا ياضحايسيتُني لكم كيف أن العالَّ

                                                 

املولوى  : املولوى شُري أمحد العثماين، عووق  اي رتداد ِف اإلسال ، جمى  الشهاب لرجم اخلاطف املراتب، الناشر:21
 .09إىل  05دمحم طاهر، مطُع  الوامسي، ديوقند، اهلند، ص:  دمحم طيب ياملولوى
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ووق  عى  "فألنَّ الذين عُديا العجل صاريا مرتدين، لذلك هُ فِّذ فيهم هذا احلد كع
من تشريعات يأحكا  لكرمي يمن املعىو  أن كل ما لكره الورآن ا .فُوتىوا..عُادهتم لىعجل
آن أي الور   ، يللك ما مل مينعنا الرسولحن ُمىزامون ابتُِّاعها يتطُيوهافن..لألمم الساقو 

اتُِّاعا ِلما ..ياجُنا أيضا أن هاوُتل املرتدين فإلا كان من .الكرمي عن شيء منها قصف  خاص 
  22. جراى ِف هذه الواقع "

 
 تزييٌف جريء حلقيقة اترخيية!

 من شرائ  يأحكا  لألمم م ( أبن كلَّ ما لكره الورآن الكرميل: إن ما ادَّعاه  العاّل أقو 
  ، ما مل مينعنا عنه الورآن أي الرسولُ ة جزًء من شريعتناُيصُح ابلضرير ..الساقو 
ياحلق إهه ِف فرتة  .تزييف شديد حلويو  اترَخي  اثقت ، ي فهو ادِّعاء ابطل متا  الُُطالن..قصراح 
زل قعد قصورهتا  مي  مل تن، يعندما كاهت الشريع  اإلسالل اكتمال التعاليم الورآهي ما قُ
أن يوافقا أهلا الكتاب، ييعملا ابلتعاليم الواردة ِف كتب   ، كان من عادة الرسولالكامى 
يلكن فيما  0مل يارِد قصددها أيُّ حكم ِف الورآن..إلا عاراضت له مسأل ع 00م السالف األم

ِف شأهنا   فىم يارج  الرسولُ ..فيها احلكُم الورآين قنصّي صريح ئلا اليت قد ه ازالَخص املسا
ئذ ابلشرائ  الساقو  عى  ، يما متسَّك عندألجل أمور املسىمني ،قط إىل الُكتب الساقو 

 .اإلطالق
 ، يجاءآن الكرمي أي لكري لوتل املرتدين، م  أهه تنايل لكراهم مراراً ، يليس ِف الور هذا

، م  قد لاكرا املرتدين مرارا يتكرارافإلا كان الورآن الكرمي  .يمات مفصى ي كثرية ِف شأهنمقتعى
أعين ..هذا الزعم الفاسد قكل يضوح يجالء، فود ثُت قذلك قطالُن مر قوتىهمللك مل َي

فعىينا أن هىتز  هبا ..حادث  جرت ألم  من األمم الساقو الزعما الوائل: إلا لكر الورآن 
، يخمالف ع صرِح  لىسن  النُوي  الشريف ، إهه قال شك خطأ فاح  .من شريعتناا كجزء يهطُِّوه

الىهم إي  إلا مل ُيد ِف الورآن ..تُُ  الكتبا السمايي  الساقو  قطمل يكن ي  ألن الرسول
إىل  مل يىتفت..ا يجاد ِف الورآن ُحكما ِف شأهنافإل..رمي ُحكمًا ياضحا ِف مسأل  جدَّتالك

 .ساقو  أدىن الِتفاتالكتب ال
 
 

                                                 

 .09: املرج  الساقق، ص 22
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 أين هو االستدالل؟!
، استمعوا معي إىل قص  استدي ل  العالم ( لنارى هل تتحدث اآليُ  عن عووق  ياآلن

 يكتب العثماين: .اد، يهي الوتل ِف زعمه، أ  ي ؟اي رتد
" ي اْرمحاْناا راق ُّناا ياي اْغِفْر لاناا لاناُكوهانَّ ِمنا لامَّا ُسِوطا ِف أاْيِديِهْم ياراأاْيا أاه َُّهْم قاْد ضاىُّوا قااُلوا لاِئْن ملْا يا

اخلْااِسرِينا 
  24".مل تُنِجهم من العووق  الدهيوي  يلكن توقتهم هذه أيضا 21

 أقول: يكأن األمر قوتىهم ي  ُيعىهم من اخلاسرين ِف هظر املولوى العثماين!!
 

 تفصيل احلادث يف ضوء اليياق القرآين
حرَّف  ، يمنه اآلَيت الورآهي  اليتِف ضوء السياق الورآين..واقع يإليكم تفصيلا هذه ال
ىاً  مُثَّ اَتَّاْذمُتُ اْلِعْجلا ِمْن ، يوول للا تعاىل: املولوى العثماين معاهيها ِإْل يااعاْدانا ُموسا  أاْرقاِعنيا لاي ْ
ناا ُموسا   ي ِلكا لاعاىَُّكْم تاْشُكُرينا مُثَّ عافاْوانا عاْنُكْم ِمْن ق اْعِد لا  ي ق اْعِدِه ياأاهْ ُتْم ظااِلُمونا  ياِإْل آت اي ْ

ياِإْل قاالا ُموسا  لِواْوِمِه َيا ق اْوِ  ِإهَُّكْم ظاىاْمُتْم أاهْ ُفساُكْم  ي اْلكتاابا يااْلُفْرقاانا لاعاىَُّكْم ت اْهتاُدينا 
تُ ُىوا أاهْ ُفساكُ  رِِئُكْم فااق ْ االُِكُم اْلِعْجلا ف اُتوقُوا ِإىلا ابا

رِِئُكمْ اِبَتِّ ي ْرع لاُكْم ِعْندا ابا فتاابا ..ْم لاِلُكْم خا
   .25إهَُّه ُهوا الت َّوَّاُب الرَِّحيمُ ..عاىاْيُكمْ 
غم ، يلكننا ر ظىمتم أهفسكم ياَتذمت العجل إهلاعندما ..أي الكريا َي قين إسرائيل ..

للا  هو أن..وا الرابين عند املولوي العثماينيلكن العف .للك عفاوان عنكم لعىكم تشكرين
يكأهنم قُِتىوا يهم  .أامارا قوتىهم..تعاىل قال هلم: عفوان عنكم، يمن انحي  أخرى

فما راأاينا له ..عفوك الكامل النادر هذا! ييوولون: َي رب: وحن جدُّ شاكرين عى ..يشكرين
 ، ، يمل هسم  مبثل هذه املغفرة املنوطع  النظري! يكأمنا كان هذا العفو يصدر من انحيمثيال

 فما أعظاما هذا العفو يما أحسناه! .يمن انحي  أخرى كان هناك تدقري قوتىهم
تم أهفسكم مث يوول للا سُحاهه يتعاىل هلم: الكريا عندما قال موس  لوومه إهكم قد ظىم

 !.اقتىوا أهفسكم..ن مث قعد التوق ، فاآلن توقوا إىل للا خالِوكم ابَتالكم العجل معُودا
ني ِف قولهيمما يالحاظ أن ا ُخاطُا
ظىمتم  هم املخاطُون ِف قوله..اقتىوا أهفسكم مل

، ن ياوتل األقرَيُء الظاملني، ي  أتلا هفساه قنفِسه، يكأن للا تعاىل أمر الظاملا أبن ياوأهفسكم

                                                 

 .050: سورة األعراف: 23
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ا أن ، يهم الذين أُمري فاخلطاب موجَّه ملن ظىموا أهفسهم . اقتىوا قعُضكم قعضا(: ألهه مل يول
 .سكم اليت ظىمتوهاأقتىوا أهف
 

 معىن قتل النفس
ع من حيث الىغ يمعىن قتل الن فاهلل  .ال، يهو قتُىها ابلُكاء ياي قتهفس هنا ياضح قنيِّ
أهتم ..ياي قتهال، يالتوق  ياي ستغفار ابلُكاء ..تىوا أهفسكم األمَّارةا ابلسُّوءتعاىل يوول: اق
ل، فاآلظىمتموها قو  رك ، نقوِعكم ِف اإلشراك ابهلل من قُا لكي متحوا آاثرا الشِّ

 .غفار، يالتوق  ياإلانق  ياي ستياقتىوها عن طريق لكر للا تعاىلاظىموها مرة أخرى، ..السيئ ا 
، ييذكر َبا أن يفهم هذه احلويو  الواضح ، أن املولوى العثماين َييالعاجاب كل العجب

يملا كان أادراك أهه ليس من  .ي  مُيتُّ إىل الورآن أبي  صى ، ي  من قريب يي  من قعيد معىنً 
فىجأ  سع  لىتخىص من هذا املأزق، .هفساه قنفسه يينتحر قعد التوق  املعوول أن يوُتل الظاملُ 

زاعمًا أن للا تعاىل أمر األقرَيء منهم قوتل اآلمثني! أي أانَّ ..إىل لكر هذه الوص  السخيف 
، يمل َيمر رآن مل َخاطب هنا إي  الظاملنيلوم  أن ا. وائمني عى  الدين قتىوا املرتدينالُاقني ال

  22.، أن يوتل األقرَيُء منهم اآلمثنيآي ي أخرى لكر فيها هذا املوضوع للا تعاىل ِف أي ِ 
  

 القرآن يعارض رواية التوراة
ا ، ياقتُس منهعالم  اطى  عى  الوص  ِف التوراة، يلكنه لو كان راج  التوراةهوول: لعل ال

 .رآن ِف هذا الشأن تعاُرضا قيِّنا، ألن التوراة تتعارض م  الوهذا املنوالملا هسج الوص  عى  
 .يهًوى لدى املسىمني يمن مث يستحيل أن تاىوا  رياي  التوراة أي قُولي 

عى  ارتكاب  ، يأن أيل اآلمثني الذي حضَّ ن مجي  قين إسرائيل كاهوا آمثنيالتوراة توول أب
 ( عى  هذا يملا زجار موس  هارين  عىيهما السال .يليس السامري..هذا اإلمث هو هارين 
فوين يكاديا ، فإن الوو  استضعردَّ عىيه أبهين كنت مضطرا لذلك..(الشرك  يالعيال ابهلل

اضطريه لالشرتاك معهم ِف ، ي قين اسرائيل تغىَُّوا عى  هارين فرياي  التوراة تورر أن .يوتىوهين
كما   ،يعندئذ .اها ِف النار يصن  منها العجلألو، ي هممجاا ا ُحالحيى ي أبن  ىجأ إىلف .اجلرمي 
يهم ..فدعا قين ي يي..هلل(،  يالعيال ابموس  هبذا اإلجراء العادل املنصف، قا  التوراةتوول 
م  أهنم كاهوا أيلا  .ِت، فتعالوا لُنصر نتم صادقني ِف يفائكم ييي ئكم يل، قائال: إن كعشريته
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يهكذا قُتل من الوو  ثالث   .يأاماراهم قوتل اآلمثني..اجلرمي اجملرمني، يأصحابا أكرب دير ِف 
  29.آي ف ِف للك اليو 

يلي قرآين عى  جواز قتل كدل..ي يودِّموهه ِف زعمهمهذا هو  الدليل العثماين( الذ
مثواُل  ، لدرج  أن من كان ِف قىُهمن أن الورآن الكرمي يرفضه صرِحا، عى  الرغم املرتدين

للك أن  .ن ُييز هبذه اآلي  قتلا املرتدينلن ُيرتيء قعده أ..يخشيته لرة من تووى للا
تاوىلَّ ِكرباه حسب النص ، يالذي العظيم السامري الذي كان صاحب فكرة هذا الظىم

               .29..فااْلهاْب فاِإنَّ لاكا ِف احلْايااِة أاْن ت اُوولا ي  ِمسااسا  ، قل قيل له:مل يُوتال..الورآين
هك، ، أي أهك ستصاب مبرضي يُفسد قدسنعزلك يهواطعك مواطع  اجتماعي  ىن أهنامبع

، قل اقتعديا ، أي أهك قنفسك توول: ي  تاوراقوا مين يي  متسُّوينفياكرهك الناس يينِفرين منك
 .د ِف الورآن الكرمي أي لكر لوتىهيهكذا مل ير  .عين ألين جنس

 
 القرآن يؤكد قبول توبة اليدود

يِف كل ..كامل  ، فإن الورآن الكرمي كىَّما لكر احلادث قنيَّ قوضوحأخرى يمن انحي 
يمل يكتِف قوول: إهكم تُتم فحسب، قل قال:  ،همأن للا قاُِل توقت ..موضوع قدين اسثناء

فتاب عىيكم.. فيوول  .يهذه هي هعميت اليت ألكِّركم هبا، أي قد قاُِىت أان أيضا توقتكم
 :للا 
 االُِكُم الْمُتْم ِإهَُّكْم ظاىا ي ْرع أاهْ ُفساُكْم اِبَتِّ تُ ُىوا أاهْ ُفساُكْم لاِلُكْم خا رِِئُكْم فااق ْ ِعْجلا ف اُتوقُوا ِإىلا ابا

رِِئُكْم ف اتاابا عاىاْيُكْم ِإهَُّه ُهوا الت َّوَّاُب الرَِّحيمُ    .29لاُكْم ِعْندا ابا
 .م، للكم خري لكم عند رقكمأي ارجعوا إىل للا موي كم، يأهيُوا إليه، ياقتىوا أهفسك..
مل تكن التوق  من جاهُكم ..ندما تُُتم أهتم يرجعتم إىل للاأي ع ..فتاب عىيكميقوله: 

إهه هو التواب يقوله:  .قل إن للا تعاىل أيضا اتب عىيكم، أي قاُِل توقتاكميحدكم، 
ولاه لتوقتنا  ، يما أكرا ا ه: ما ألطافا رقَّنا يما أرمحاا يعين أهكم أبهفسكم أقررمت قائىني الرحيم قُا

 ..مرة قعد أخرى!
ر احلكُم من قىوب الذين كاهوا يعىمون أهه قد صد..فهل ميكن أن يصدر مثل هذا النداء

أفحاشاها، يما أاقُاحاها  فما .قضرب رقاهبم رغم توقتهم، يكان مصريُهم الوتل ي  حمال ؟!
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يم  للك يزعمون ..شادَّ اوحرافاهم عن مراده!يما أ يىصووهنا ابلورآن الكرمي! يما أيضاحا ..هتم ً 
، ييّدعون أهه لن َخرج من هذه ورآهي  الواطع  عى  قتل املرتدينأهنم يستنُطون الرباهني ال

كال! قل ُيب أن يوال: إهه لن يو  أقدا ِف ..ن له مثوال لرة من العول السىيم!األحُول  ما 
ن آَيت للا الُينات ي  تسمح مطىوا ، ألمن عنده مثواُل لرَّة من العول..هذه املصيدة
 .قتل املرتدين منها قطريق أي آبخرابستنُاط 
 

 القرآن يصر ِّح أبن القتل هنا غرُي ماد ِّي  
 مث يوول للا قعد آي  الوتل:

 مُثَّ ق اعاثْ نااُكْم ِمْن ق اْعِد ماْوِتُكْم لاعاىَُّكْم تاْشُكُرينا.10   
مث قعثناكم من قعد موتكم فووله ..قنو اسرائيل ا املوت الذي ماتاه يهكذا قنيَّ هوعي

دي ، يمل يُوتاىوا ، ييُني أهنم مل ميوتوا ميتً  مايوضح كيفي ا يهوعي  هذا املوت نلعىكم تشكري 
يكان هذا ابلضُط  .، يقم  شهواهتمأهفساهم أبهفِسهم قوتل أهواِئهم ، قل أماتواقتاًل ظاهرَي

صُُح حياتُه ِف لمِّ  للا مُييت هفساه هلل تعاىل ت ، للك ألن اإلهسان حينمااملطىوب منهم
 .تعاىل

ُول توقتهم، فىما قاتىوا أهفساهم هذا يقد أيضح سُحاهه يتعاىل هنا أيضا كيفي  ق
، فأحياان ُكنَّا أمً  تُ عادُّ من األموات  ، فشكريا قائىني: إهنايهُاهم للا حياًة جديدة..يأهواءاهم

 .، لذا يجب الشكر عىيناحي  جديدةللا تعاىل حياًة ري 
 

 آراء املفيرين القدامى
ا الزعم الفاسد يالتفسري ، يهناك آَيتع يأدل  قرآهي  أخرى تدل عى  خطأ هذهذا
فوهاء يالعىماء من الورين ، إي  أهين هظرًا ي فتنان عىماء هذا العصر قفتايى الالسخيف
يألكر لكم ..قُطالن هذا التفسريالورآهي  عى  ، أكتفي هبذا الودر من اآلَيت ياألدل  الوسط 

 .رين الساقوون ِف تفسري هذه اآلي اآلن قعض ما قاله املفس
 
 يقول صاحب روح البيان:  -0
"فاقتىوا أهفسكم ى  ، يارجعوا ابي ستنصار ع، ألن اهلوى هو حياة النفسقوم  اهلوى

م خري لكم عند للك .فاقتىوا أهفسكم قنصر للا يعوهه ،قتل النفس قِناهِيها عن هواها
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ى ي رِفعً  يدرج  لكم عند يعين قتل النفس قسيف الصدق خري لكم ألن قكل ِقت ابرئكم
م ابلتوفيق لىتوق  ، يهو يتورب إليكإىل للا قوتل النفس يقام  اهلوىفأهتم تتورقون ..ابرئكم

  10".يللك قوله: فتاب عىيكم إهه هو التّواب الرحيم .يالرمح  عىيكم
 .  يالوضاء عى  الشهوات الشيطاهي قتُل األهواء النفسي إلن فالوتل هنا

 
 ويقول اإلمام الراغب: ـ 7

قيل: معناه: ليوتل قعُضكم قعضا، يقيل: ُعيِنا قوتل النفس  فاقتىوا أهفسكم"يقوله 
 .. الدليلا( العثماين ما فعىنا قه أرى أهه قد كف   12.إماطُ  الشهوات"

 
 دليلدم الثاين

، يلكنه مل يذكر فيما لكره فود لاكاره املوديدي ِف جمىته..الورآهي  املزعوم ا اثين األدل  أم
يإيّ  ي  ستشهد قه هو ..أيضاالدليلا العثماين السالف الذكر، يكأهه ي  يزن له عند املوديدي 

، إن املوديدي استدل استدي ي  آخر عى  كل حال .أيضا، لو رأى فيه شيئا من يزن أي قوة
 :من اآلي  التالي 

 ُقُوا ياأاقااُموا الصَّالةا ياآت اُوا الزَّكااةا فاِإْخوااُهك ُل اآلفاِإْن اتا  َيِت لِواْو ي ي اْعىاُمونا ْم ِف الدِّيِن ياهُ فاصِّ
ُثوا أامْيااه اُهْم ِمْن ق اْعِد عاْهِدِهْم ياطاعاُنوا ِف ِديِنُكْم ف اوااتُِىوا أاِئمَّ ا اْلُكْفرِ  ي ُْم  ِإه َُّهْم ي  ..ياِإْن هاكا أامْياانا هلا

ت اُهونا     .11لاعاىَُّهْم ي ان ْ
 يوول املوديدي:

ل وحن هفصِّ  .، يآتوا الزكاة فإخواهكم ِف الديناتقوا من الكفر، يأقاموا الصالة"أي فإن 
م من قعد ع .آَيتنا يأحكامانا لوو  يعىمون أي قعد عهِد قُول ، هدهميإن هكثوا أامياهنا

هه ي  اعتُار ألمياهنم ، ألِف دينكم، فواتِىوا أئم  الكفر يقسطوا ألسنتهم ابلطعن..اإلسال 
 .يأقسامهم، لعىهم ينتون"
ا ِحايل املوديدي تُُطل كىِّيا م ..لعىهم ينتهونأعين ..من اآلي  أقول: إن هذه الفورة

ل تفاستنُاطاه منها، يجتعىه هُاًء منثورا  ..صيلا للك يألكُر استدي لاه أيي ، إي  أهين اآلن أؤاجِّ
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 استدالل املودودي
عد فإن عاديا ق .ة يالزكاة فهم إخواهكم ِف الدين"لو أهنم اتقوا يياظُوا عى  أداء الصال

 .للك إىل الكفر انكثني عهوداهم، فواتىوا أئم  الكفر
عهد هنا هوضا ، أن ياعين هوُض اليُيب أن هعىم أهه ي  ميكن، قصورة من الصور

أي  يهو اي رتداُد عن ..حقنفسه يعنيِّ املعىن قكل يضو ، قل إن السياق املعاهدات السياسي 
إي  حمارق ا زعماء يأئم  حرك   فواتىوا أئم ا الكفر :إلن فال يعين قولُه تعاىل .اإلسال 
 14.اي رتداد"

، منها  أيي (: دعوى املوديدي يان عدة أمور تستحق النظر يالفحصهناك ِف هذا الُ
جدان أن السياق هفسه يلكننا إلا أتمَّىنا السياق ي  .املفهو الكال  هفسه يعنيِّ هذا  أبن سياق
أن ..يت يذكر فيها للا سُحاهه يتعاىلال..رة التوق ، للك أن هذه اآلَيت من سو يُُطل دعواه
م أن حتارقوا ، فىذا عىيكلذين عاهديكم سينكثون معاهداهِتم، ألهه ي  اعتُار لعهدهماملشركني ا

 ياراُسولِِه ِإىلا الَِّذينا ق ارااءاةع ِمنا للاِ  تُتديء قووله تعاىل: السورة..من ينكث العهد منهم
  .15عااهاْدمُتْ ِمنا اْلُمْشرِِكنيا 

فمىت لُكر املسىمون هنا؟ يمن أين عرف أن هؤي ء املشركني كاهوا مسىمني؟ م  أهه تعاىل 
عهودهم ركني فمن ينكث من هؤي ء املش .ا هتحدث عن املشركني يعن عهودهميوول: إهنا إمن

 مث يوول للا تعاىل: .فهم الذين أنمركم قوتاهلم
 ْْدمُتْ ِعْندا اْلماْسِجِد ُمْشرِِكنيا عاْهدع ِعْندا للِا ياِعْندا راُسولِِه ِإي كاْيفا ياُكوُن لِى  الَِّذينا عااها

ا اْست اوااُموا لاُكْم  ُْم ِإنَّ للااحلْارااِ  فاما   .12ُمتَِّونيا ِحُِبُّ الْ  فااْستاِويُموا هلا
، قل يوول للا تعاىل: ي  ر لىمسىمني حىت يي  أبدىن إشارةفىم يرد هنا أيضًا أي لك

، كني أبي أًلى ما داموا عى  عهدهم، يي  تووموا أبي هشاط حريب ضدهمتصيُوا هؤي ء املشر 
 .إن للا ِحب املتوني .هتم أيضا هذه العهود ما راعاوهاقل ُيب أن تراعوا أ
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 سُحاهه: مث يوول
 ْأتاَْبا قُ ُىوقُ ُهْم ُكْم ي  ي اْرقُ ُُوا ِفيُكْم ِإي ً كاْيفا ياِإْن ياْظهاُريا عاىاي  ياي  ِلمًَّ  يُ ْرُضوهاُكْم أبِاف ْوااِهِهْم يا

ُِيِىِه ِإه َُّهْم سااءا ماا كا اْشت اراْيا آِبَيِت للاِ  ي ياأاْكث ارُُهْم فااِسُوونا   اهُوا ي اْعماُىونا  مثاانًا قاِىياًل فاصادُّيا عاْن سا
  .19 ياي  ِلمًَّ  ياأُيلاِئكا ُهُم اْلُمْعتاُدينا ي  ي اْرقُ ُُونا ِف ُمْؤِمني ِإي ً  ي

يراعوا  ، ياحلاُل أهنم إن ينتصريا عىيكم لنون ألمياهنم يعهودهم يزن ياعتُارأي كيف يك
إي  فهم ، ي هم يُرضوهكم قكالمهم فوط .فيكم أي رِحمي يي  قراق ، يي  أي عهد يي  لم 

فصديا ، اشرتيا آبَيت للا مثنا قىيال .ييِكنُّون لكم حودا يقغضا شديدا ،يرتقصون قكم الديائر
 .عن سُيىه، إهنم ساء ما كاهوا يعمىون

، هو سياق اآلي ، يالعجب كل العجبفهل كلُّ هذا احلديث يدير حول املسىمني؟ هذا 
ملذكور فيها عى  يجه اليوني أن العهد ا أن املوديدي م  للك يوول: اهظريا إىل السياق جتديا

 .أي عهد الُيع ..هو عهد قُول اإلسال 
 :مث يوول للا 

 ُقُوا ياأاقااُموا الصَّالةا ياآت اوُا الزَّكااةا فاِإْخوااُهك ُل اآلفاِإْن اتا َيِت لِواْو ي ْم ِف الدِّيِن ياهُ فاصِّ
  .19ي اْعىاُمونا 
يقال تعاىل: لو  ،احيث ترك لِكر العهد مؤقت..دت هذه اآلي  هنا كجمى  اعرتاضي ير 

 ، ألنفخىُّوا سُيىهم، ياصرفوا النظر عنهم..آمن قعض هؤي ء املشركني املعاهدين يأسىموا
يُو  قعد للك أي هزاع  ، فيجب أي زاع قينكم يقينهم قد زال، ياهوىب الوض  متاما سُب الن

 ، ييوول:رة السالف  الذكلكرا هفس املعاهدمث يستأهف للا عز يجل  .يي  خصوم 
 ُثوا أامْيااه اُهْم ِمْن ق اْعِد عاْهِدِهْم ياطاعاُنوا ِف ِديِنُكْم ف اوااتُِىوا أاِئمَّ ا اْلُكْفِر ِإه َُّهْم ي  أامْيا يا انا ِإْن هاكا

ت اُهونا  ُْم لاعاىَُّهْم ي ان ْ   .19هلا
كال ا   ما أعظاما ف .وض العهد يحده سُُا كافيا لوتىهمي  يعترب ه..ي حظوا! إن للا 
، قل يوول: لو د ياملواثيق، حيث ي  َيمر قول املشركني رغم هوضهم العهو للا، يما أيس ا رمحتاه

 خرجوا عىيكم خريجا..إىل جاهب هوضهم العهود ياملواثيق..هبم الىؤ  ياخِلسَّ  حبيث أهنمقىغ 
رعاي  ، يي  أميان هلم ألهنم ي ..ياضحا، ياعتديا عىيكم مرة أخرى، فواتىوا أئم  الكفر عندئذ

 .تهملعىهم ينتهون عن ُخُثهم يخس..لديهم لىمعاهدات ياملواثيق
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يراين أن اهتهاء املرتدين عن خُثهم ..املشايخيمن كان عى  شاكىته من ..يلكن املوديدي
حىت يإن اتب، .. قدَّ من قتل املرتد عى  كل حال، إل ي فجورهم أيضا لن يُغينا عنهم شيئاي 

 .فوض ع مرديدةيأن توقته مر 
، ما داموا ىمون، ملا ينتهون؟ يملا ي  ميوت هؤي ء اجملاهني يهم يواتىون؟ يملالا يستحسناً 

يدل دي لً  ياضح   لعىهم ينتهونيرين أن الوتل مصريهم أيضا قعد اي ستسال ؟ فووله 
ي ء فيا ليت هؤ  .تدين من هذه اآلي  استدي لع ابطل، يظُىم عظيمعى  أن استنُطا قتل املر 

الكرمي ما ي  ، فال يعزيا إىل الورآن ياألقوال السخيف ..لفعى  الشنيع ينتهون عن هذه ا املشايخ
 ، قل هو منه قاراء!ي  من قريب يي  من قعيد..صى  له قه
 

 القرآن ال يتحدث هنا عن املرتدين وقتلدم
لنعرف مان هم ..ن فهىموا هتدقر ِف اآلي  التالي ، أما اآلإىل هنا كنا ِف صدد سياق اآلي 

رتدين، يهو الوتل  ، يما إلا كان يتحدث عن عووق  املالذين يذكرُهم الورآن الكرمي هناهؤي ء 
 .م هؤي ء الذين َيمر للا قوتاهلميلنعىما من ه..كما يزعمون، أ  هو ِف صدد موضوع آخر

 يوول للا تعاىل:
 أُيُكْم أايَّلا مارَّةي أاي  تُ وااتُِىونا ق اْومًا هاكاثُوا أامْيااه اُهْم يامهاُّو ا إبِِْخرااِج الرَُّسوِل ياُهْم قادا

ْوه اُهمْ  ُتْم ُمْؤِمِننيا فااهللُ ..أاَتاْشا ْوُه ِإْن ُكن ْ   .40 أاحاقُّ أاْن َتاْشا
ياضح جىيٌّ كالشمس ِف كلُّ شيء ..ه من يصف! يما أيضاحاه من قيان!فما أكماىا 
عددا يي  أضعفا جندا، حىت تظنوا أن أقلَّ منكم  : هم ليسوا ، حيث يوولهصف النهار

حبيث أهكن ..، يالعدة يالعتادالووة يالُأس ن، قل أنمركم قوتال قو  هم مرقاهبم ِف أيديكم
، وحن أنمركم ، يعى  الرغم من للك كىهَتشوهنم يَتافون من اي صطدا  هبمقوصفكم قشرا 

 .دين تردد أي خوف، ألن للا معكمابلتصدِّى هلم يقوتاهلم 
، ، فىم يول: قاتىوهم ألهنم ارتديا عن اإلسال كر األسُاب اليت دعت إىل قتاهلمل مث 

من   ، يمهُّوا إبخراج الرسول دمحم، يإمنا ألهنم هكثوا أمياهنمكالَّ   .يرجعوا إىل الكفر مرة أخرى
 .هم الذين شاهريا السيف ِف يجوهكم، ي قدأيكم أيل مرة ابي عتداء عىيكم ، يهماملدين 
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 )تـَُقاتِّلون( ومل يقل )َتقُتلون( قال هللا
يدُّل عى  أن األمر ابلِوتال ليس إي  ضد قو   أي  تُ وااتِىون :، يإن قوله تعاىلهذا

فاعى اع
ُ
واتى  من امل

ُ
تل يلو كان املراد جمرد قا  .تديا عىيكم، يهصُوا احلرب عىيكم، إل أن امل

رآن الكرمي فالو .أدىن إملا  ابلىغ  العرقي من له يهذا ي  َخف  عى  ..املرتدين لوال: أي  تاوتُ ىاون
 .، قل:  أي  تُ وااتِىون(ي  يوول: أي  تاوتىون
أيضًا تُني السُب قكل يضوح يجالء، يهو أهنم  يهم قدءيكم أيل مرةمث إن كىم  

، يكاهوا يي  يزالون يعتدين عىيكم، يينكثون عهدهم، ييتآمرين عىيكم ،سّىوا السيف عىيكم
، يما داموا يُق ملعاهدهتم أي يزن يي  اعتُارفُما أهه مل  . خراج الرسولييكيدين كيدا إل

 .ألهنم هم الذين قدأيكم ِف احلرب ،رتكُوا كل هذه اجلرائم، فىذا قاتىوهمقد ا
اًل عن أن دليىه أيضا ، فضالذي يزعم أهه دليل قرآين..وديديفهذه هي حويو  دليل امل

شيئا سواه من الورآن الكرمي   فىم يستط  أن ُيد .لوحيدكمثل الدليل العثماين ا..يحيدع فريد
 .كىه

 
 دليلدم الثالث

أما  احملكم  الشرعي   املشايخياآلن أجته إىل مناقش  اآلَيت الورآهي  اليت قدَّمها 
 عى  يجوب قتل املرتدين يهي:..اكستاهي  كأدل  قرآهي  حسب زعمهمالُ

 ْرِض فاساادًا أاْن يُ وات َُّىوا أاْي ُيصاىَُُّوا أاْي ياراُسولاُه ياياْسعاْونا ِف األا  اُء الَِّذينا ُِحاارِقُونا للاا ِإمنَّاا جازا
هْ ياا..ْرضِ أاْي يُ ن ْفاْوا ِمنا األا تُ واطَّ ا أاْيِديِهْم ياأاْرُجُىُهْم ِمْن ِخالفي  ُْم ِخْزيع ِف الدُّ ُْم ِف ..لاِلكا هلا ياهلا

  .40اآلِخراِة عاذاابع عاِظيمع 
، السيف ضد املسىمني اعتداًء عىيهمأي يستخدمون ..يوومون مبحارق  للا يرسولهلذين ا
ض الفساد، ، ييسعون جاهدين ليظهريا ِف األر ن قنشاطات َتريُي  خمُِى  ابألمنييوومو 

يدي ابلوتل أي الصىب أي قط  األ..فإهنم يُعاِقُون حبسب جرميتهم..ييضرُّيا أبمن الُالد
 .الدياألرجل أي الطرد من الُ

تنايل موضوع ، قل مل تكىم  ميكن أن يراد هبا اي رتداد  فرتى أهه مل تذكر اآلي  أي 
 ي  تصرِحا يي  تىميحا!..اي رتداد
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هلاو من الظىم ..ارق  ِف هذه اآلي  هو اي رتدادعى  أن املراد ابحمل..املشايخإلن فإصرار 
يف أهنم رغم تسميتهم ك  يالغريب حواً  .ورآن الكرمي يالىغ  العرقي  أيضاالعظيم ابل
 .ُيدين ِف أهفسهم هذه اجلرأة..ابلعىماء

 تفيري اآلية من عاملِّ كبري من اهلند
، له مكاه  عالي  ِف قالده  غري أن عاملا من عىماء هذا العصر، يمفتيا من قالد اهلند

يوول ِف تفسري هذه اآلي  ..وس أهىها، يهو املفيت دمحم شفي ، ياحرتا  ابلغ ِف هفكىها
 مي :الكر 

، أيي : ما هو املراد من حمارق  للا يرسوله يالفساد ِف "يمما ُيب التدقر فيه هنا هو
 األرض؟ يمن هؤي ء الذين ِحارقون للا يرسوله؟

فظ احملارق  يُيستخدا  ل .من احلرب يهو السىب يالنهب لغ ً  فىنعىم أن لفظ احملارق  مشتق
ىم يمن الُنيِّ أن  .اد ياإلخالل أبمن الُالدرض لىفسيهو السعي ِف األ..اصطالحا ضد السِّ

 .".. َخالَّن أبمن العام حاداث أي حادثتني لىسرق  أي الوتل ي 
اف أن يستنُط الفوهاُء من ، ألهه كان َخإهه يستدل استدي ي  معووي  جدا أقول: حوا  

اإلسال  وا فيعرِّض..جلرمي  السرق  الُسيط ..ري عادي أبن الورآن يشرع عووابت قاسي  غ..اآلي 
 مث قال: .لتهم  التشدُّد ياهلمجي 

"يمن أجل للك لود أرى الفوهاء الكرا  أهه ي  يعاقب هبذه العووق  الواسي  إي  الفرد أي 
قِنيَّ  خرق الوواهني، يخمالفِ  هظا  احلكوم  ..سىح  اليت توط  السُيل عى  الناسالعصاق  امل

أما الذي يرتكب جرمي  فردي  ِف  .الُُغاة املتمردينقطَّاع الطرق ي ..قتعُري أدق..ابلووة، أي هم
 .يغريمها، فىيس من هؤي ء ِف شيء قعض األحيان ِمن سارق أي هشال

يث قال: ، حي  يردت منسوقً  إىل للا يرسولهأن احملارق  ِف اآل..ياثهيا: من املىفت لىنظر
ِحارقون للاا يرسولاهر ِف  ا، م  أن قطاع الطرق يالُغاة املتمردين إمن ِحارقون الُشر، يالسِّ

ن أهه عندما حتايل أي  فئ  لات قوة اهتهاكا قواهني للا يرسوله ابلووة ن فعى  الرغم م..للك
 .حراب عى  احلكوم إي  أن حرهبا ِف حويو  األمر تعترب ..أهنا حتارب الناس يتواتل الُشر
داُر يالِووا  هلذه احل هي..يحيث إن قواهني للا يرسوله

ا
، فىذلك تعترب هذه احملارق  كوم امل

  42.حمارق ا للا يرسوله"
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 تفيري اآلية لقاٍض ابحملكمة الشرعية الباكيتانية
، أحد كُار الوضاة ابحملكم  ي  كتب الواضي قري دمحم كر  شاهيحول تفسري هذه اآل

 الشرعي  الُاكستاهي :
ِف  ، يقم  الفتن  يالفسادعام قام  األمن، يحفظ الطريق الإب  "لود أمر للا تعاىل يرسوله

ف اواط ا السُيل، يقتالا النفوس، يهنبا ..ألمريمن خالف هذا ا .مجي  أرجاء الديل  اإلسالمي 
الكرمي كلَّ اعتداء عى  أي ، لذلك يعترب الورآن فكأمنا خرجا عى  للا يرسوله..األموال
يا مسىما كان..مواطن  .حمارق  هلِل يرسوله..أي ِلمِّ

، ِجيء هبا يايع قياهي ع  ون ِف األرض فسادايياسعا ىل: الواردة ِف قوله تعي الواي( ا
 .ارق  املذكورة ِف اجلمى  األيىللتوضيح احمل
فود قال الفوهاء أبهنم الذين تتوفر فيهم خصالع ..ارقون الذين لُكرت عووقتهم هناأّما احمل

 ثالث:
ياثهيها:  .وف يغريها من األسىح ُنادق يالسيحني ابلتسى، أي مأيهلا: أن يكوهوا حمارقني

كن املأهول  ِف الرباري ، قعيدا عن األما   السُيل عى  الناس يهنب أمواهلمأن يووموا قوط
، يرين أن مان قط  يزاعي يالىيث، رمحهم للا تعاىليلكن األئم  الشافعي ياأل .يالصحراء

 .العووابت حماراب، ييُعاقاب قنفسالطريق ِف املدن يالورى فهو أيضا يعادُّ 
الناس عىنا، ييهامجوهنم ، قل يتحدَّين وهوا يوومون هبذه النشاطات سر اياثلثهما:أي  يك

  41.، يينهُون أمواهلم عى  املأل"جاهرةً 
، يالذي يتفق متاما م  قواعد الىغ  اآلي  الكرمي  كما لكره عىماُؤهمهذا هو تفسري 

يي  ميكن ألي إهسان لي عول  .السياقايرة الورآن، ييتالئم م  ، ييتناسب م  حمالعرقي 
ا  ، إي  إلستطي  أن َُخلَّ مبعىن هذه اآلي ، يلن ياملرتدين قسيط أن ُيِسيغ من هذه اآلي  قتلا 

 .كان قرأسه خىل، يالعيال ابهلل
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 دليلدم الراب 
، يهي هفس احملكم  اليت لدى احملكم  الشرعي  الُاكستاهي يهذا أيضا من األدل  املرغوق  

، مما َخالف متاما ما حكمت قه عض ما كتُه أحُد قضاهتا الشهريينرأُت عىيكم آهفًا قق
 دليىهم هو قوله تعاىل: .احملكم  اآلن
 ِْقواْو ي ِحُُِ ُُّهْم ياِحُُِّوهاُه أاِللَّ ي ِديِنِه فاساْوفا َياِْت للاُ  َيا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوا ماْن ي اْرتادَّ ِمْنُكْم عان 

اِفرِينا عاىا  ُِيِل للاِ    اْلُمْؤِمِننيا أاِعزَّةي عاىا  اْلكا  ما ا ي ئِمي لاِلكا فاْضُل للاِ  ياي  َخاااُفونا لاوْ ُُيااِهُدينا ِف سا
للاُ يُ ْؤتِي  .44 يااِس ع عاِىيمع ِه ماْن ياشااءُ يا

مي  ، يهيهات أن تاوُل هذه اآلي  الكر هي هفس اآلي  قدأت هبا خطايب هذاهذه 
 إهنم قد قناوا استدي هلم عى  الفورات الثالث التالي : .ي ي ً سخيفا كما ينُغوناسِتد
 .وف َيِت للا قوو  ِحُهم يِحُوههفس -0
 .عى  املؤمنني أعزّة عى  الكافرينأللّ   -2

 .ُياهدين ِف سُيل للا -1

سال  أهه يقالوا: من الواضح اجلىيِّ أن للا تعاىل يوول هنا: ليعىم الذين يرتدين عن اإل
يي  خفاء ِف أن الضمري ِف  ُياهدين( عائد إىل  .يتعاىل َيِت قوو  ِحُهم يِحُوهه سُحاهه

، يهكذا فُهم الذين سوف َيتون يُياهدين ِف سُيل للا، ملذكورين ِف  قو  ِحُهم يِحُوهه(ا
 ن ألل  عى  املؤمنني رمحاءيكوهو  ..للك ألهنم كما يصفهم للا .رتدينييضرقون رقاب امل

سيأِت  :، فاملذكورين ِف قوله تعاىلإلن .س الوقت يكوهون أشداء عى  الكفار، يِف هفقينهم
 .قل سيأتون فيما قعد"..ا َيتواهم قو  ملَّ  للا قوو 

  ، أفىم يكن أحد  يالعيال ابهلل!( ِمن ق انْي النيبوول: إلا كان الوتل جزاءا املرتديلكننا ه
مل يكن منهم أحدع ِحبُّ للاا ..الذين ُأخربيا هبذا اي رتداد..نيع، رضوان للا عىيهم أمجيأصحاِقه
يل! يما أفحاشاه ؟ أمل يكن قينهم من يغار لدين للا؟ أي  ما أسخافاه من دليِحُّه للُا 

هم أمجعني! إهه ، يإميان أصحاقه رضوان للا عىي عى  إميان سيدان دمحم..يأشناعه من هجو 
 تعاىل  يالعيال قه!( يوول لسيدان دمحم يأصحاقه الذين رابهم كأن للا..ِف ضوء استدي هلم

، ألهنا فال يُِهمَّنَّكم ارتدادُه شيئا ،قريحه الودسي : لو ارتد أحد منكم، يزكَّاهم الطاهرةقنفسه 
، ييكوهون رمحاء ابملؤمنني يأشداء عى  الكافرين، ِحُهم للا يِحُوهه..قوو  آخرين سوف أنِت

 سُيل للا ييواتىون املرتدين لىوضاء عىيهم ياستئصال شأفتهم!! يهم ُياهدين ِف
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ُياهدين ِف ه تعاىل: هذا املعىن الغريب لوول املشايخمن العجيب حوا أن ُيول قذهن 
يجااِهْدهم قه ، فود يرد ِف الورآن الكرمي: ، م  أن لىجهاد معاين أخرى عديدةسُيل للا

             .45ِجهادا كُريا
ُياهدين ِف ، ليس هناك ِف قوله تعاىل: يِعالية عى  للك .و اجلهاد ابلورآنيهذا ه
 .أدىن إشارة إىل اجلهاد ابلسيف سُيل للا

ن للا عىيهم، يألصحاقه رضوا  إن ِف هذا اي ستدي ل السخيف إهاهً  شديدة لىرسول
، حىت إن للا دينهيواتل ِف سُيل للا ييغار ل ِمن أحدي ..يالعيال ابهلل..حيث مل يوجد فيهم

م مئوها  قتال تعاىل أخربهم أي َّ يهتموا أبمر املرتدين، ألهه سوف يرسل فيما قعد قومًا يا  ْكُفوهنا
 للك فضل للا يؤتيه من يشاء يللا ياس  عىيم! .املرتدين

إن مل ..أهكم َي دمحم أهت يأصحاقك..الوول الرابين ِف ضوء استدي هلم ييعىن هذا
كم ينالون هذا ، فسوف أنِت قوو  غري ا الفضل العظيم، فال داعي لىوىقوا هذتستطيعوا أن تنال
 .وتال األعداء يضرب رقاب املرتدينأي التوفيق ل..الفضل العظيم
 ينساون أ  كىم   عزيز( هذه قد يزدت ِف الورآن الكرمي ِف حق الرسول املشايخمث إن 

 يلود يصف للا ،  ُحَّه يصفًا أمسا  درج  يأعظام شأان ..لىمؤمنني يعطفه عىيهم
 :قكثري من كىم   أِعزة( حيث قال للا 

 عازِيزع عاىاْيِه ماا عاِنتُّْم حارِيصع عاىاْيُكْم اِبْلُمْؤِمِننيا راُؤيفع راِحيمع.42   
ييؤليه ..يكاقده املؤمنون من عنف ياضطهاد ما  أي أهه ياعزُّ ييُشقُّ عى  هذا الرسول

مل  يالواضح أهه  .شديدا عى  األعداء الذين يؤليهنمِف هفسه غضُا للك لدرج  أهه يثري 
 حىت شق الرسول..ن هناكا ابلفعل من يؤلي املؤمننيإي  ألهه كا عزيز عىيه ما عنتميول: 
 فويل: إيذاؤهم ،عزيز عىيه ما عنتم. 

ين فأ..يف رحيمؤ ابملؤمنني ر ني قائال: لىمؤمن  ِف أتكيد حب النيب مث يستمر 
، ياحلق !؟ احلقيف رحيمؤ ملؤمنني ر ابمن هذا الوصف الرائ :  ألل  عى  املؤمننيدرج  

  ِف لات النيب ..لىتان مها من صفات املوىل ا..قول، إهه قد ظهرت هااتن الصفتانأ
 .يف رحيمؤ ر   قوضوح يجالء حىت إن للا تعاىل مساه ِف الورآن الكرمي أبهه
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 تعاىل قوتل املرتدين يهذا الرؤيف الرحيم كان قني أظهر املؤمنني؟ أقول: فِىما مل َيمر للا
مهم  ..ريب قوما يوومون لكم هبذه املهم ، سأرسل عن قلا سوَّفاهم قائال: ي  أبس عىيكميملا

 .قتل املرتدين
، عى  ء من األدل  الورآهي ، ِف زعمهم، إهين مل أجد فيما قدمه العىماخالص  الوول

ى  دليل آخر منهم، فعىيه يلو اطَّى  أحدُكم ع .دين سوى هذه األدل  األرقع املرتيجوب قتل 
 .مشكورا إبقالغي، يسأسرد عىيه أيضا، إن شاء للا تعاىل
 ي     ي     ي
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 اآلايت القرآنية بشأن االرتداد اخلالية من ذكر قتل املرتدين
اق  موضوع اي رتداد اليت تن..ي  العديدةعضًا من اآلَيت الورآهياآلن أعرض عىيكم ق

عم ، قل َتالف هذا الز ي لكر لعووق  قتل املرتدين قتاات، يم  للك مل تتنايل أقوضوح يتفصيل
جمال لىشك ِف قطالن هذه  ، لدرج  أهنا ي  ترتك أيالفاسد ِف صراح  ييضوح يتفصيل

 .العويدة
 

 اآلية األوىل
 قال للا تعاىل:

 ُللاُ نااِفُوونا قااُلوا ِإلاا جااءاكا اْلم للاُ  ي اعْ هاْشهاُد ِإهَّكا لاراُسوُل للِا يا  ياْشهاُد ِإنَّ ىاُم ِإهَّكا لاراُسولُُه يا
اِلقُونا  ُِيِل للاِ اَتَّاُذيا أامْيااه اُهْم ُجنَّ  ي اْلُمنااِفِونيا لاكا اهُوا ي اْعماُىونا ً  فاصادُّيا عاْن سا  ي  ِإه َُّهْم سااءا ماا كا

ياِإلاا راأايْ ت اُهْم تُ ْعِجُُكا أاْجسااُمُهْم  ي ه َُّهْم آماُنوا مُثَّ كافاُريا فاطُُِ ا عاىا  قُ ُىوهِبِْم ف اُهْم ي  ي اْفواُهونا لاِلكا أبِا 
ُُونا ُكلَّ صاْيحا ي عاىاْيِهْم ُهُم اْلعاُديُّ  اْحذاْرُهْم فا  ياِإْن ي اُووُلوا تاْسماْ  لِواْوهِلِْم كاأاه َُّهْم ُخُشبع ُمسانَّداةع ِحاْسا

ُْم ت اعاالاْوا يا  ي  أاىنَّ يُ ْؤفاُكونا قاات اىاُهُم للاُ   لاوَّْيا ُرُؤيساُهْم ياراأايْ ت اُهْم ْست اْغِفْر لاُكْم راُسوُل للاِ ياِإلاا ِقيلا هلا
  .49ياُصدُّينا ياُهْم ُمْستاْكربُينا 

هك رسول للا، سيوولون: وحن هشهد إ، أي َيتيك املنافوون يوولون دمحم! عندما أي َي
ك ، فمن يعرفك أكثر منه؟ يلكنه م  للذي قعثك ابحلقيهو ال..يللا يعىم حواً أهك رسوله 

وولون ، للك ألهنم يفهي كىم  حق يريدين هبا الُاطل..يشهد إهنم كالقون ِف قوهلم هذا
 .أبفواههم ما ليس ِف قىوهبم

ر أن يطَِّى  عىيها كان لُش، يما  حال  هعرفها ِف صدد هذا املوضوع هذه هي أيل
 فاهلل العىيم اخلُري َخرب: أن ِمن الناس .، الذي يعىم ما ِف الصديرما مل َخربه هبا للا..قنفسه

لكنَّا هشهد إهنم لكالقون مرتدين، يمل يُق هلم أي  عالق  ، ي مان يُِورُّين ابإلميان ابلىسان
مياهنم ِسرتا يسترتين قه  لفظ أميان ، أي جعىوا عهوداهم أي إاَتذيا أمياهنم ُجنَّ قل ..ابلدين

ين الناس يمينعوهم عن سُيل للا، كما أهنم يصدُّ   .عنيني كىيهما: الواسام ياإلميان(هنا يس  امل
 . ساء ما كاهوا يعمىون(

مما  .أهنم آمنوا مث كفريا قعد اإلميان..، يسوء عى  سوءثيالذي يزيدهم خُثًا عى  خُ
للك  ، فىن يستطيعوا أن يؤمنوا قعد فطُ  عى  قىوهبم( .ناياضحا قيِّ يعىن أن ارتدادهم كان 
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 فهم ي   .، قل قىاغ هبم ارتداُدهم الصريح حبيث اهغىوت ديهنم سائر أقواب التوق  لألقدأقدا
 .ي  يكادين يشعرين مبا ُيري عىيهمأي رغم للك كىه ..(نيفوهو 
 

 الرسول وأصحابه عرفوا املرتدين
يأصحاقه يعرفوهنم عى  يجه التحديد   ان الرسولفمن كان هؤي ء الوو ؟ يهل ك

ذه الشهادة ، رغم يجود هِىم مل َيمرهم للا تعاىل قوتىهمف..أ  ي ؟ يإلا كاهوا يعرفوهنم يالتأكيد 
  ، قل يإهنم مرتدين ممن لن توُلا توقُتهم أقدا؟ مث ملا مل َيمر الرسولالوطعي  عى  ارتدادهم

 قوتل أحد منهم؟
 فود يصفهم الورآن الكرمي قائال:..عيني يحتديد هؤي ء الوو َختص قت يفيما
 ُْم ت اعاالاْوا يا  لاوَّْيا ُرُؤيساُهْم ياراأايْ ت اُهْم ياُصدُّينا ياُهْم ْست اْغِفْر لاُكْم راُسوُل للاِ ياِإلاا ِقيلا هلا

تهم رغم عىمكم حبال..ينون، تعرفوهنم، يِصفاتهم أهنمأي أهنم أشخاص مع..ُمْستاْكربُينا 
 .ستغفريا، ليستغفر هلم الرسول أيضاي  يستجيُون لكم كىما تدعوهنم ليتوقوا يي..السيئ 

إل ليس ..هم الرسوُل عى  الفور قعد توقتهم، مل يول هنا: ليوتُ ىا يي ِحظوا أهه عز يجل
قوا حىت يستغفرا لكم قل قيل هلم: استغفريا يتو  .الوتل رغم توقته كما يزعم الُعض لىمرتد إي 

رءيسهم طعناً يمالا عس  أن يتمنوا أكثر من للك؟ يلكنهم م  للك يْىُوين  .ول أيضاالرس
، ييصرُّين ييصدين اآلخرين أيضا..ريهنم يصدين أهفسهم عن سُيل للا، يتيحتوريا ياستخفافاً 

 .عى  غيِّهم مستكربين
قذات ها للُا يهو العىيم اليت شِهد في..عن هذه اآلَيت الورآهي  املشايخ فما رأيُ 

يأصحاقه   ، حىت أن الرسولراح ُ ، يكشف عن أمرهم صالصدير، عى  كفِر يارتداد قو ي 
ك استمريا ِف يلكنهم رغم لل..ابلدعوة إىل التوق  ياي ستغفار؟ ، يخصُّوهمعرفوهم معرف  اتم 

يم  للك كىه مل َيمر ، استكُارهم يإصرارهم عى  اي رتداد، يمتاديهم ِف صّدهم عن سُيل للا
 .أيضا مل يوتل أحدا منهم  ، يالرسول قوتىهمللا

 
 معاملة نبوية كرمية لزعيم املرتدين

أْعىاما رسولاه  للك أن للا ملا..ان الورآن الكرمي أبمر غريب جداَخرب ..قل عى  العكس
ل جاهدا طىب املغفرة هلذا ، عاِىما أن رسوله لا الوىب الرحيم سيحاي قرئيس املنافوني، يمسَّاه له

 :لذلك هناه هنيا خاصا يقال..الىعني
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 ُِْهْم مااتا أاقادًا ياي  ت اُوْم عاىا  ق ارب  ياراُسولِِه يامااُتوا ِه ِإه َُّهْم كافاُريا اِبهللِ ياي  ُتصالِّ عاىا  أاحادي ِمن ْ
 .49ياُهْم فااِسُوونا 

 .ك عندما ميوت حتف أهفه، يليس قتال قيد الرسول يأصحاقهيلل
، ييذكر أهه مل يزل طوال حياته يسع  سعيا ل هذا املنافقالورآن ِف سرد أحوايميضي 

 :حدَّا جعىه يوول  يالعيال ابهلل(يقىغ قه خُثه يهفاقه  .، يالنْيل من كرامتهدءياب إلهاهته 
 ْعناا ِإىلا ِديناِ  لاُيْخرِجانَّ األاعازُّ ِمن ْهاا األا لاِئْن راجا  .49لالَّ  اْلما

ياحلكم  ِف للك أهه كان ..مل يذكر هنا اسم هُيه ، أن للا تعاىل يمما ُيب مالحظته
يهذا هو ابلضُط ما  .  الذي أراده هذا املنافق الىعنيإبمكان الصحاق  أن يعكسوا املفهو 

ل للا، لود ، قال: َي رسو حاق  َخرب الرسول قتفاصيل احلادث، فحينما كان أحد الصحدث
، أللَّ الناس اس، أي أهت َي رسول للافإهه يوول: لُيخرجن أعزُّ الن ،صدق عديُّ للا هذا

 .أي عديَّ للا هذا، من املدين  ،رلهلميأ
يظل  .ود هذه اإلشارة الورآهي  الواضح ، م  يجمل َُخرْجه من املدين  يلكن الرسول 
، متزاعِّما عصاق  كاهوا يقغيه، يصد الناس عن سُيل للا ، مارِدا عى  هفاقهالرجُل سادراً ِف غيِّه

عديان يسخري  يعصيان ، يما من ظىم ي ريباملسىمني ِف أحىك الظريف أثناء احل َخذلون
، حىت إن للا هم مبنته  الكر  يالنُل ياملريءةم  كل للك كان يعامى يالرسول  .إي  ارتكُوه

إن ..استغفْر هلم أي ي  تستغفْر هلم ، قائال:هظراً ملا ِف قىُه من رأف  يرمح .. تعاىل حذَّره 
ُهْم  ، يقال له أيضا:.. هلمهلم سُعني مرًة فىن يغفرا للا تستغفرْ  ياي  ُتصالِّ عاىا  أاحادي ِمن ْ

  .50مااتا أاقاداً ياي  ت اُوْم عاىا 
 

 استُحوا من نيب الرمحة!
مًا يأيضح ارتدادا من ، يأاُرْيان مرتدا هو أكرب جر َي قو  قرهاهكم إن كنتم صادقني فهاتوا
تستطيعوا، يلن ! فإن مل عى  معامى  أكر  يألطف من معامى  النيب ، يدلُّوان هذا املرتد
، يي  تىّوِثوا ا عن هذه اجلسارة الوقح  اخلطرية، ياتركوا هذه الدعايى الُاطى ، فكفُّو تستطيعوا
هدين لتصغِّريا شأهه أما  َي قو ! ملالا تسعون جا . األعظم يي  مترغوها ِف األيحالمسع  النيب

، يي  ترتدعون عن لصق هذه التهم   للا؟ مل ي  متوتون خجال يهدما عن كال، معِرضنيالعامل
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، تعريضه ني؟ يمل حتايلون، يالعيال ابهللرمح  للا لىعاملني يأكر  الناس أمجع قسيدان دمحم 
 يدينه لإلهاه  أما  العامل؟

 
 اآلية الثانية
 :يوول للا 

 ِاِر يااْكُفُريا  ياقاالاْت طاائِفا ع ِمْن أاْهِل اْلِكتااب آِمُنوا اِبلَِّذي أُْهزِلا عاىا  الَِّذينا آماُنوا ياْجها الن َّها
 .50آِخراُه لاعاىَُّهْم ي اْرِجُعونا 

 يكما تذكر كتب التفسري فإن هذه اآلي  هزلت قعد قدي  يفد هصارى جنران إىل النيب 
مما يعين أهه مل يكن  ،مي أي يقت استتُاب الديل  اإلسال..كان هذا ِف أياخر الُعث  النُوي ي 

إىل للك احلني أي يجود لنظري  قتل أهل الردة، إل كيف ميكن أن يشري قعض أهل الكتاب 
  52.عى  إخواهنم أبن يؤمنوا ابلورآن صُاحاً ييرتدين عنه مساءً 

، يكان أهل الكتاب ت فيه الديل  اإلسالمي  ياستحكمتيللك ِف يقت قد استتَّ 
ميكن أن يتجاسر هؤي ء عى  تودمي هذه املشورة إىل أصحاهبم م   مغىوقني حمكومني؟ فكيف

لردَّ عى  ..ر كما يزعم الوائىون قوتل املرتدلو كان األم .ىمهم أن عووق  اي رتداد هي الوتلع
هؤي ء أصحاهبم: هل جننتم حىت تشرييا عىينا قوُول اإلسال  صُاحًا ياي رتداد عنه مساًء؟! 

 صحاقه سوف يضرقون رقاقنا عى  الفور لو ارتددان؟يأ أي  تعىمون أن دمحماً 
مما يدل عى  أهه مل يكن هناك أي خطري عىيهم لو أهنم ..يلكن الورآن يذكر هذا األمر

 .ا ِف الصُاح مث ارتديا ِف املساءأسىمو 
 

 اآلية الثالثة
 ِف موض  آخر: يوول للا 

 ُللاُ ْم ياشاِهُديا أانَّ الرَُّسولا حاقٌّ يا  ق اْومًا كافاُريا ق اْعدا ِإميااهنِِ كاْيفا ي اْهِدي للا  جااءاُهُم اْلُ ايِّنااُت يا
ِ  ياالنَّاِس أامْجاِعنيا أانَّ عاىاْيِهْم لاْعنا ا للاِ  أُيلاِئكا جازااُؤُهمْ  ي ي  ي اْهِدي اْلواْو ا الظَّاِلِمنيا   ي  يااْلماالِئكا

اُب  ُهُم اْلعاذا اِلِدينا ِفيهاا ي  َُخافَُّف عان ْ قُوا ِمْن ق اْعِد لا ِإي  ي ياي  ُهْم يُ ْنظاُرينا خا ِلكا  الَِّذينا اتا
  .51 غاُفورع راِحيمع ياأاْصىاُحوا فاِإنَّ للاا 
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ا إيضاحلود أيضح للا تعاىل  دي للا كيف يه، حيث قال: هنا موضوع اي رتداد أميَّ
د اإلميان ابلُواء عى  ، يمل يول: كيف يسمح للا هلؤي ء الكافرين قعقوما كفريا قعد إمياهنم

 .ئننيقيد احلياة؟ أي كيف يىيق قه أن يرتكهم قعد ارتدادهم أحياء ميشون عى  األرض مطم
الرسول يشهديا أن مث قال:  .كيف يهدي للا، يقال: يإمنا تنايل موضوع اهلداي 

 .ين قعد أتكدهم من صدق هذا الرسول، يشهديا عى  للكأي أهنم أهكريا هذا الد..حق
يللا  .جاءهتم اآلَيت الُينات عى  صدقه ، قلبمل يكوهوا معرتفني قصدقه ابلىسان فحسي 

 ياهُديهنم حبد السيف!! املشايخيلكن ..ي  يهدي الوو  الظاملني
يمل يول: إن ..للا ياملالئك  يالناس أمجعني جزاؤهم أن عىيهم لعن ا  :مث يوول للا 
 .ي ء املرتدينالناس سوف يوتىون هؤ للا يمالئكته ي 

 
 القوم الظاملني يال يدد :معىن

رب ياإلكراه، فىو ي  يهدي ابجل يعين أهه  يللا ي  يهدي الوو  الظاملنيقوله تعاىل: 
أيضا أبن جتربيا أحدا عى   كما ي  يسمح لكم..شاء هلدى، يلكنه ي  يهدي جربا

يِف  .سُق يارتديا أبهفسهمكما ..تدين فوط حوا أن يتوقوا أبهفسهم يإمنا منح املر ..اهلدى
 .ه احلال  ُيدين للا غفورا رحيما، يليس ظاملا منتوماهذ

 
 اآلية الرابعة
 :يوول للا 

 ِْإنَّ  ي مُثَّ اْزدااُديا ُكْفراً لاْن تُ ْوُالا ت اْوق اتُ ُهْم ياأُيلاِئكا ُهُم الضَّالُّونا ..ِإنَّ الَِّذينا كافاُريا ق اْعدا ِإميااهِنِم
ِدِهْم ِملُء األا فاُريا يامااُتوا ياُهْم ُكفَّارع ف اىاْن ي ُ الَِّذينا كا  ًُا يالاِو اف ْتاداى ِقِه أُيلاِئكا ْوُالا ِمْن أاحا ْرِض لاها

ِصرِينا  ُْم ِمْن انا ُْم عاذاابع أالِيمع ياماا هلا  .54هلا
هنم قد ، يفكِّريا لو أيا قعد إمياهنم مث ازداديا كفراإن الذين كفر اهظريا إىل قوله تعاىل: 

لن  :مث يوول ..كيف استطاعوا ليزداديا ِف الكفر؟فمىت ي ..أعناقهم فورا ارتدادهم ضرقت
 توُل توقتهم يأيلئك هم الضالون
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 ئاستدالل خاط
من العىماء من ِحايل استنُاط قتل املرتدين من هذه اآلي  قائال: أي  ترين أهه تعاىل 

التالي  تُطل هذا يلكن اآلي   .ي  حالى  أ، أي أهنم يُوتىون علن توُل توقتهميوول: 
، أي ماتوا ِف حال  ن الذين كفريا يماتوا يهم كفار(إ، حيث يوول تعاىل: اي ستدي ل كىي 

أي ..ماتوا يهم كفاركفريا يقتىوا يهم كفار، قل قال: إن الذين   :يمل يول  .الكفر
 .وا موات طُيعيا حال كوهنم كافرينمات

قد أيضح  ..ِمْلُء األرض لهُا يلو افتدى قهىن يُوُل من أحدهم ف :مث قوله تعاىل
، قل ِف وله توق  املرتدين ِف هذه الدهيااملوضوع متاما حيث أخرب أبن ي  دخل لىُشر ِف قُ

ث إن هؤي ء ميوتون ِف حال  يحي .لن يوُل منهم أي فدي  مهما عظمت اآلخرة أيضا
قل هلم عذاب أليم، يليس هلم من انصر يدف  ..ا  أيضفال قي  يي  شراء يو  الويام..الكفر
 .عنهم
 

 اآلية اخلامية
 ، يم  للك مل تتحدث عن قتل املرتدين فتوول:إهنا تنايلت موضوع اي رتداد

 ا الَِّذينا آماُنوا ِإْن ُتِطيُعوا الَِّذينا كافاُريا ي اُردُّيُكْم عاىا  أاْعوااِقُكْم ف ات ان ْواِىُُوا خااِسرِينا   .55َيا أاي ُّها
تدين عن دينكم يتعودين إىل ، إن تطيعوا الكفار ُيعىوهكم تر أي أيها املؤمنون

 .ْظ أهه مل يول فتنوىُوا موتولنيي حِ ..فتنوىُوا خاسرين..الكفر
 

 اآلية اليادسة
 ْفرًا ملْا ياُكِن للاُ اُديا كُ ِإنَّ الَِّذينا آماُنوا مُثَّ كافاُريا مُثَّ آماُنوا مُثَّ كافاُريا مُثَّ اْزدا  يوول للا تعاىل:

ُِيالً  ُْم ياي  لِي اْهِدي اُهْم سا اابً أالِيماً  ي لِي اْغِفرا هلا ُْم عاذا ِر اْلُمنااِفِونيا أبِانَّ هلا  .52قاشِّ
 عز يجل أن يغفر هلؤي ء أهه ليس من سن  للا مل يكن للا ليغفر هلم :ييعين قوله تعاىل

 0، يأن يهديهم سُيالالوو 
 ، يلكنه مل يذكر قتىهمعد اإلميان مث ازدَيدهم ِف الكفركر فوط كفرهم قل  فرتين أهه 
 .ذابي أليم من عنده أبن ينذرهم قع ، يإمنا أمر هُيه أبيدي املسىمني
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 اآلية اليابعة
 يوول للا تعاىل:

 ِْقواْو ي ِحُُِ ُُّهْم ياِحُُِّوهاُه أاِللَّ ي  ِديِنِه فاساْوفا َياِْت للاُ  َيا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوا ماْن ي اْرتادَّ ِمْنُكْم عان
ُِيِل للاِ  كاِفرِينا ُمْؤِمِننيا أاِعزَّةي عاىا  العاىا  الْ   ما ا ي ئِمي لاِلكا فاْضُل للاِ  ياي  َخاااُفونا لاوْ ُُيااِهُدينا ِف سا

للاُ   .59 يااِس ع عاِىيمع يُ ْؤتِيِه ماْن ياشااءُ يا
ستُداله مبن ، يإمنا قالت فوط ابمل حتدد حكم املرتد ابلوتلأيضا  فاهظريا أن هذه اآلي 

 .ِحُهم للا يِحُوهه
 

 اآلية الثامنة
 :يوول للا 

 ُِطاْت أا اِفرع فاُأيلاِئكا حا هْ ياا يااآلياماْن ي اْرتاِدْد ِمْنُكْم عاْن ِديِنِه ف اياُمْت ياُهوا كا اهُلُْم ِف الدُّ ِخراِة ْعما
اِلُدينا ياأُيلاِئكا أاْصحااُب النَّ    .59اِر ُهْم ِفيهاا خا

، ، يعذاهبم ِف النار يو  الويام اآلي  تتحدث عن حُوط أعمال املرتدين ِف الدهيا ياآلخرة
 .ا إىل أي عذاب دهيوي أبيدي الناسيي  تشري أقد

يلكنها ي  تذكر مطىوا ، يهناك آَيت عديدة أخرى تتحدث عن موضوع اي رتداد، هذا
 .رض هذا الزعم الفاسد قكل شدة يصراح ، يإمنا تعاقتل أصحاقه

 
 ي     ي     ي
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 مناقشة املوضوع يف ضوء احلديث النبوي
عندما ي  خ فاملشاي .ِف ضوء األحاديث النُوي  الشريف ياآلن أتوجه إىل مناقش  املوضوع 

، جائزإهين ي  أقول هذا غري  .ديثِف الورآن الكرمي ما يؤيد مزاعمهم يرجعون إىل احل نُيدي 
تخراج مسأل  ما من قل يتحتم عىينا الرجوع إىل احلديث النُوي عندما تتواصر أفهامنا عن اس

، يي  اعرتض فال أهكر للك..ىم يكل مسأل  ِف الورآن قال مراء، يإن كان كل عالورآن الكرمي
، ابلورآن الكرمي هذا العُث الشني ، يإمنا أقول أبن الذين عُثوا عى  للك ِف حد لاته

 ، كيف يتوق  منهم أهنم سريتدعون عن هذا العُثتخفُّوا قه هذا اي ستخفاف املشنيسيا
ه، قل عزيا يالذين مل يُالوا قكال  للا عز يجل يمل ِحرتمو ..ياي ستخفاف ابألحاديث النُوي 

لوقح  ابألحاديث ، كيف يرج  منهم أي  يفعىوا هفس األفعال الشائن  اإليه ما هو منه قراء
 .يكذلك يفعىون .ريف النُوي  الش
 

 خرواايت حيتج هبا املشاي
 

 الرواية األوىل
قن أيب سرح كان أحد كتَّاب الوحي، فأزله الشيطان إحدى هذه الرياَيت أن عُد للا 

الرسول، استجار له  يلكن سيدان عثمان  .قوتىه يملا فتحت مك  أمر الرسول  .فارتد
  59.، فعفا عنهياستعفاه له

ا خياه   ، يلكنهم ارتكُوا ِف لكرهيت يستدلون هبا عى  قتل املرتدينالهذه هي الرياي  
، يأيمهوكم كما لو أن ا عىيكم خىفي  احلادث ظىما يزيرايأخفاو ، ، يإل مل يذكريا سياقهاكربى
كال! قل احلويو    .يتحني الفرص  ليتمكن منه فيوتىه ، مث مل يزلأمر قوتىه فور ارتداده النيب 

عفا عنهم من ممن  أعدى األعداء يأقغ  الُغاة الذين استثناهم الرسول أن الرجل كان من 
نه أيضا مثىما كان عفا عن ألجل رمحته الواسع  عفا ع يلكنه  .مشركي مك  يو  الفتح

ذا مرتدا فحسب، قل كان فىم يكن عُد للا قن أيب سرح ه .معظمهم، رغم استثنائه إَيهم
ِف زمرة  ، يملا فتحت مك  أدخىه الرسول سىمني، يحارب امل، يحلق ابألعداءقغ  يطغ 

يهاكم قعض الرياَيت اليت توضح  .يلكنه استجار عثمان فأجاره .الذين استثناهم من عفوه
 للك:
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 ." عن أيب عُاس قال: كان عُد للا قن سعد قن أيب سرح يكتب لرسول للا  أ(: 
فاستجار له عثمان  .تل يو  الفتحقه رسول للا أن يو فأمر .فأزله الشيطان، فىحق ابلكفار

  ".20، فأجاره رسول للا قن عفان
 "عن مصعب قن سعد عن أقيه قال: ملا كان يو  فتح مك  أامَّنا رسول للا  ب(: 

، عكرم  يجدمتوهم متعىوني أبستار الكعُ  ، يقال: اقتىوهم يإنالناس، إي  أرق  هفر يامرأتني
  20.يعُد للا قن سعد قن أيب السرح" قن صُاق  قن أَب جهل يعُد للا قن خطل يمويس

، كان يكتب لرسول للا سعد قن أيب سرح الذي كان عى  مصرعُد للا قن .." ج(: 
له عثمان قن فاستجار  .فأمر قه أن يُوتال يو  الفتح .ار، فىحق ابلكف، فأزله الشيطان

    ".22، فأجاره رسول للا عفان

مل يكن يعرف إىل يو  الفتح أبن  كأن عثمان ..خاملشايا، يِف ضوء استدي ل هذ
إلن فإعطاء اجلوار ملثل هذا اجملر  ِف حد لاته جرمي  فادح   .لورآن الكرمي َيمر قوتل املرتدينا

ضي ي  يشعرين كيف أهنم يىصوون قعثمان ر  املشايخيخمالف  شديدة لىورآن الكرمي، أاعين أن 
 . الصريح أجار هذا اجملر  املرتدهذا احلكم الورآين ، أبهه رغمللا عنه، هتمً  خطريًة جداً 

يمل ينته األمر إىل هذا  .ليوُل منه الُيع  يقىغت قه جسارته أن جاء قه يأيقفه عى  الرسول 
، أي  تعىم  عى  للك يمل يول له: ما هذا، َي عثمانهفسه مل يعنِّفه  ، قل إن الرسول احلد

تتذكر أهنم عندما شفعوا عندي ي مرأة سارق   كيف أغار عى  حديد للا عز يجل؟! أي 
 زجرهُتم قائال:

إل ي  رأف  ِف  21."يالذي هفسي قيده لو أن فاطم  قنت دمحم سرقْت لوطعُت يدها"
 ، حىت تشف  هلذا املرتد عندي؟فكيف تتجاسر َي عثمان 0حديد للا
اقن أيب سرح يوُل قيع   أن ، قل الواق  أن عثمان ملا سأل النيب مل يول للك إهه 

سيدان دمحم  يِف املرة الراقع  مدَّ  .فسأله اثلث ، فىم ُيب .فكرر سؤاله، فسكت .أعرض عنه
  24.يداه يقُل قيعته..يهو رمح  لىعاملني
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 حادث آخر
ه أيضا العىماء عى  ، يستشهد قآخر حدث إثر هذه الواقع هذا يهناك حادث صغري 

الُيع  أقُل عى  أصحاقه قائال: أمل تعىموا أهين   ملا فرغ من يهو أن الرسول ..قتل املرتدين
كان فيكم رجل رشيد يوو  إىل هذا، عندما رآين    كنت قد استثنيته ممن عفوت عنهم؟ أما

نعكم من ، فما الذي مللك مرتني قل ثالث، فيوتىه. لود تكرر كففت يدي عن قيعته
فوال:إهه ي   0مأت إلينا قعينك، ما ِف هفسك؟ هاّل أي للا ل، َي رسو للك؟ فوالوا: يما يدرينا

  25.، قل إهه يصارح ِف كل شيءلنيب أن يكون له خائن  أعني يينُغ
الذي يفعل  يلكين لست أان .دُت قتىه فعال ألمرتكم قكل صراح ، يقىت:اقتىوهأي لو أر 
واضح، ييستنُطون استنُاطا يغضون النظر عن هذا الوول ال املشايخياألسف أن  .مثل للك
 .خاطئا
 
 ىن: خائنة أعنيمع

، يهو أن مثل هذه يكون له خائن  أعني" قنيِّ ياضح لنيب أن ي: "ي  ينُغ فمعىن قوله 
اح : فىو أردت قتىه اآلن لوىت لكم قكل صر ..ال اخلسيس  ي  تتفق يعظم  أخالقياألفع

من قتىه رغم عىمكم قوراري يإمنا أسألكم ألعرف السُب الذي منعكم  .قوموا ياقتىوه
 .الساقق

صريح أبن عووق   يالسؤال الذي يفرض هفسه هنا هو: لو كان ِف الورآن الكرمي حكم
، مث  حد من حديد للا؟! كال أن أتخذه رأف  ِف ، فهل كان لىنيب املرتد هي الوتل

ذ حد فرضه أهه يوصر ييتهاين أدىن هتاين ِف تنفي ي ميكن أقدا أن يُتصور عن النيب ..كال
 .للا ِف الورآن الكرمي

 
 الرواية الثانية

 يلود استدل املوديدي حبديث آخر قائال:
ِف شأن امرأة مرتدة تدع  أ  رمان، أبن يعرض عىيها قال  "يرد ِف حديث آخر أهه 
ى لىُيهوي: فأقت يِف رياي  أخر  .الدار قطين يالُيهويلكره  .اإلسال ، فإن اتقت يإي  قُتىتْ 

  22.أن تسىم فوتىْت"
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  قن عىي الشوكاين يوول ِف هذه الرياي :يلكن العالم  اإلما  دمحم
  29."قال احلافظ: يإسنادمها ضعيفان"

 كما قال العالم  مشس احلق العظيم آابدى ِف التعىيق املغين عى  الدار قطين:
  29."إسنادمها ضعيفان"

 .أي ي  ُِحتجُّ هبا
النُوي  ن األحاديث فها أهتم ترين أن املوديدي إلا مل ُيد من الورآن الكرمي يي  م

إىل اي عتماد عى  رياي  يوول عنها  ..يلوعه ابلوتل يتعطشه لدماء الوو ، دفعه الصحيح  شيئا
 .إهنا ضعيف  اإلسناد يي  ِحتج هباكثري من كُار العىماء 

 
 الرواية الثالثة

 يهناك حديث آخر لكره املوديدي:
 أرسل معال قن قعثه إىل اليمن ياليا عىيها، مث "ريى أقو موس  األشعري أن النيب 

و  فأل .إليكم ، إين رسول رسول للا قد  معال عىيهم قال: أيها الناس فىما .جُل انئُا له
ودَي، فأسىم مث  يقينما هم ِف للك إل ُأِت قرجل كان يه .له أقو موس  يسادة ُيىس عىيها

يملا قتل  -ره ثالاثيكر  .وال معال: لن أجىس حىت يُوتل هذا، يهذا قضاء للا يرسولهف .كفر
  29.اليهودي جىس"

، يلكننا من انحي  أخرى ي  جند من انحي  يوول: قضاء للا يرسولهمما يالحظ أن معال  
أعين أن يوتل  ،ديث النُوي، ي  ِف الورآن يي  ِف احلر معني ملثل هذا الوضاء أي احلكمأي لك

ا إمنا هو جمرد هذ يمن هنا فمن األقرب لىوياس أن هوول أبن قول معال .أحد جملرد ارتداده
ري إىل ، مث ي  يشحي  يوول: قضاء للا يرسوله معاً ، ألن معال من اناستنُاط شخصي منه

، مما يدل عى  أهه ي  يذكر قضاء معينا هلل تعاىل يي  لىنيب  .قضاء معني من للا يرسوله
 .يإمنا يستنُط ييوول: هكذا اثقت من الورآن الكرمي يسن  الرسول 

                                                 

مطُع  الُايب احلىيب  : اإلما  دمحم قن عىي الشوكاين، هيل األيطار شرح منتوي األخُار من أحاديث سيد األخُار،67
 ابب قتل املرتد. مبصر، أقواب أحكا  الردة ياإلسال ،

، كتاب 1ع ، مصر، ج، دار احملاسن لىطُا 0922: مشس الدين العظيم آابدى، التعىيق املغين عى  الدار قطين، 68
 .022احلديد يالدَيت، رقم احلديث 
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دي؟ يما هي ، ملالا جيء ابليهو ذا، فإهه مل ترد أي  تفاصيل لىحادثيعالية عى  ه
فيمكن أن يكون قد ..يدع جماي  ياسعا ي حتماي ت عديدةمما  .جرميته؟ فكل شيء مُهم

، يكون من الظىم أن هعتمد ِف يهظرا هلذا الغموض .أخرحارب املسىمني أي ارتكب جرما 
ي  تذكر إي  جمرد استنُاط    مُهم  التفاصيلمثل هذه املسأل  الُالغ  األمهي  عى  رياي

ا يجد رغم أهه من املسىَّم قه أهه إل..ا َخالف النصوص الورآهي  الصرِح ، فنحكم مبصحايب
، فاألقرب لىتووى أن ح السند ِف ظاهره، يلو كان صحيهص قرآين صريح يخالفه حديث

 .ديث املعارض آلَيت للا الُيناتهرفض للك احل
ما سُق ، كعارض هذه الرياي  ِف صراح  كامى ن هناك أحاديث أخرى تهذا فضال عن أ

كان   ابإلضاف  إىل أن الرياي  ي  تذكر ما إلا كان الرسول  .أن قرأت عىيكم حديثا منها
الُين ، يالسن  النُوي  ، فمالا كان رد فعىه؟ فاآلَيت الورآهي    ي ؟ يإلا أخربُأخرب هبذا اخلرب أ

تواترة أبهه مل َيمر قوتل املرتد، حىت عاش يمات امل ، يأسوة النيب سال الشريف ، ياتريخ اإل
كل للك يدل دي ل  ياضح  عى  أهه ي  قيم  يي  اعتُار مطىوا ملثل هذا ..موات طُيعيا

، يأهه من احملال أن ألدل  الواطع  يالرباهني الساطع اي ستدي ل الواهي السخيف إزاء هذه ا
 .وهري  الُالغ  اخلطورة ياألمهي وضي  اجلهعتمد عىيه ِف مثل هذه ال

 
 االرتداد والعدد الصد ِّيقي
للك أهك جتد أن سائر الُكتَّاب  ،دان أيب قكر الصديق هنع هللا يضرياآلن هدخل ِف عهد سي

  فإهنم املؤيدين لنظري  قتل املرتد عندما يتنايلون املوضوع ِف ضوء الورآن الكرمي ياألسوة النُوي
ثون أن يسرعوا إىل العهد ، مث ي  يىُديثا عاقرا، ييىمسوهه ملسا خفيفايتحدثون عنه ح

متناسني ..زاعمني أن هذه سن  صديوي ..عن مالل هلم يطىُا لتعزيز موقفهم، حبثا الصديوي
 .ىون لكر السن  الصديوي  املزعوم ييطي..ماالسن  احملمدي  متا

 
 حقيقة قتل الصديق للمرتدين

، قل ا إىل سيدان الصديق ليست ِف احلويو  تىك اليت يعزيهن يلكن السُّنَّ  الصديوي 
من ، أي أهه ابلرغم قتل أحدا حملض اي رتداد..إن التاريخ ينفي هفيا ابات الزعم الوائل أبهه هنع هللا يضر

، راره ابلزكاة، مث قيامه أبدائها، يإق، ياستوُاله قُى  املسىمنيإسالمه يإصراره عى  الشهادتني
، قل األمر الواق  أهه مل يواتل من املرتدين إي  من كال  .ق ابرتداد أحد أي أمر قوتىهأفىت الصدي

مني أشد عذاب، ، يعذقوا املسىديا ياثريا عى  الديل  اإلسالمي ، يأخرجوا يي ته يعمالهارت
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السيف ِف ، حيث يضعوا األشوياء قدأيا ابلظىم يالعديان قاتاىهم ألن هؤي ء..يقتىوهم شر قتل
زاعمني أن املسىمني هم املرتدين، ألهنم هم الذين خرجوا عن ..ملسىمني األقرَيءرقاب ا

ألى ، يآلايهم كل م: لنوتىنكم أي لتعودين ِف مىتنايقالوا هل .مىتهم، يتركوا دينهم يأسىموا
ذا العديان السافر يالظىم فوا  الصديق مبحارقتهم ليكفُّهم عن ه .جزاء ي رتدادهم ِف زعمهم

 .هم يمتردهم عى  الديل  اإلسالمي ىهم ألجل خريجقات..العظيم
 

 شواهد على مترد املرتدين
 تذكر لنا كتب السرية يالتاريخ تفاصيل اي رتداد يالتمرد كاآلِت:

 
أيديهم  فمن استطاع أن ينفىت من .املسىمني أشد العذاب"إن املتمردين عذقوا  (0)

، قل أعدُّيا العدة لشن الغارة عى  مركز يمل يكتف املتمردين قذلك .لهب إىل املدين  املنورة
من ِقُال يتصادف أن كان عمري قن العاص هنع هللا يضر راجعا  .املدين  املنورة..الف  اإلسالمي اخل

كرين فيما قني اليمن إىل املدين ، يكاهوا كثريين ، فوجد املتمردين معسالُحرْين ِف تىك األَي 
، م، مواره  ابألعداء، ضئيال جدادين  فكان عددهأما املسىمون ِف امل .مثل لرات الرمال

 90.فضال عن أهنم كاهوا قدين عدة يعتاد"
 
رفيوه األعى  إي  يظهرت قوادر الثورة  ما أن لوي سيدان دمحم " ييوول غريه: (2 

ان إي  أهل مك  ، يمل يُق عى  اإلميِف اجلزيرة العرقي  طوي  يعرضا يالتمرد عى  دين للا 
رة ، حىت تضرمت اجلزين  اي رتداد يالتمرد قسرع  الربقياهدلعت هريان فت .لطائفياملدين  يا

ن يي ة يعّمال احلكوم  اإلسالمي ، يقتىوا فطرد املتمردي ..العرقي  من أقصاها إىل أقصاها
يطم  الكثريين ِف النُوة  .اي هفالت من أيديهم ي ل ابملدين يمن استطاع ..املسىمني كل قتى 

من أشهرهم طىيح  ، ي فوا  املتنُئون ِف قُائل خمتىف  .تح يظفر حالف لىنيب ملا رأيا من ف
، إي  أن املسىمني كاهوا يسموهه طُىاْيح  حتوريا كان امسه احلويوي طىح ..قن خويىد األسدى

، يكان قد ادع  النُوة ِف عهد ه قين أسد يقني قري  عداية قدمي يكان قني قُيىت. لشأهه
 ." الرسول 
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، كر املرتدين، ألهنم يوولون: اهظريا كيف حارب أقو قمى  جديرة ابي هتُاههذه اجل
، ألهنا جند طىيح  حارب املتنُئني يلكنهم لن يستطيعوا أن يوولوا: اهظريا كيف أن النيب 

، يلكنه مل يتعرض ألي  موايم  أي هجو  من هذا يتنُأ كغريه ممن تنُأيا ِف حياة الرسول 
، شريع يكأن الذي هزلت عىيه ال .ك أمثاله من الكذاقني اآلخرينكذل، ي ِقُال الرسول 

ا ، يلكن عىماء اليو  فهموها يأدركوا كنهها! قل يليسو عيال ابهلل، مل يستط  فهمها حوايال
، يإن مل يستط  أقو قكر الصديق أيضا كان يفهمها ، يإمنايحدهم الذين فهموا هذه احلويو 

، يي  َخشون للا العزيز الوهار! يسيئون ون ظىما قعد ظىم! فاهظر كيف يظىمإدراكها النيب 
ييستمر  .، يي  يرتدعون عن الن َّْيل من لات النيب إىل اإلسال  هذه اإلساءة الفادح 

  املؤلف قائال:
يلكنه قعد يفاة  .، يمل تنفق قضاعته"يلكنه ما استطاع أن يسحر الناس ِف حياة النيب 

فاهم عيأ .ن الصالة حبج  أن فيه مشو  يتعُافوض  السجود م..واهاقُيىته كىها يأغ لَّ أز نيب ال
جهه لىهجو  عى  املدين  ، يي فجند جيشا كُريا .فاجتم  حوله كل ما هعي الزكاة .من الزكاة
 .املنورة"

هذا املتنيبء  ، يما مل يرسل اجلي  ما فكَّر الصديق ِف حمارقهفرتى أهه يرسل جيشا أيضا
 ستطرد الكاتب:يي .الكالب جزاء لكذقه

  90.، فالل ابلفرار"دي"فعندئذ خرج الصديق ابملسىمني لوتال الع
 
 ( نبذة من اتريخ ابن خلدون3)

ياجتم   .ياستغىظ أمر مسيىم  .لعرب عام  يخاص  إي  قري  يثويفا"جاء اخلرب ابرتداد ا
 يقدمت..يتوقفت هوازن فأمسكوا الصدق  .انيارتدت غطف  .عى  طىيح  عوا  طيء يأسد

 .فاض العرب عام  يخاص من اليمن ياليمام  يقين أسد يمن كل مكان ابهت رسل النيب 
ُس يلقيان، فعاجىته ع .ل، ياهتظر مبصادمتهم قدي  أسام يحارهبم أقو قكر ابلكتب يالرس

اي قتصار  يقعثوا يفدا إىل أيب قكر يطىُون .يهزل آخرين  قذى الوص ( .يهزلوا ِف  األقرق(
الزقري يطىح  ، يجعل عى  أهواب املدين  عىيا ي فأَب أقو قكر للك .الزكاة عى  الصالة دين

يأخربيا قومهم  يرج  يفد املرتدين .يأخذ أهل املدين  حبضور املسجد .يعُد للا قن مسعود
فخرج ِف أهل  .فُعثوا إىل أيب قكر .غاريا عى  من كان أبهواب املدين فأ .قوى  أهل املدين 

مث هّفريا  .ملسىمون ِف إتُاعهم إىل  لى خشب(فهرقوا يا .ل( أي اإلقاملسجد عى  النواضح 
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هنا إىل املدين ، يمل يصُهم ، يهم ي  ميىكو فنفرت يرجعت هبم .قىعُات اَتذيهاإقل املسىمني 
مث خرج أقو قكر  .ثوا إىل أهل لى الوص  يستودموهنم، فُعيظن الوو  ابملسىمني الوهن .شيء

 .فما لر قرن الشمس إي  يقد هزموهم..فجر ياقتتىوا  ال، يطى  عىيهم مِف التُعي 
يفعل للك غريهم  .عُس عى  من كان فيهم من املسىمني، فوتىوهمييثب قنو لقيان ي 

  92.يحىف أقو قكر لايوتُ ىان من املشركني مثل من قتىوهم من املسىمني يزَيدة" .من املرتدين
 
 ( نبذة من اتريخ الطربي4)

  قد غىب عى  اليمام ، يأن األسود ، مث قىغنا أن مسيىملنيب "يق  قنا اخلرب قوج  ا
إي  قىيال حىت ادع  طىيح  النُوة، يعسكر قسيمراء، ياتُعه فىم يىُث  .قد غىب عى  اليمن

 .يقالوا: هرّد املىك ِف آل املنذر، ياجتمعت رقيع  ابلُحرين يارتدت .، ياستكثف أمرهالعوا 
من كل مكان  فىم يىُثوا أن قدمت كتب أمراء النُيي  .املنذركوا املنذر قن النعمان قن فمىَّ 

فحارهبم أقو قكر مبا كان  .، يتُسُّطهم أبهواع امليل عى  املسىمنيابهتفاض  عام  يخاص 
 .عاجاىوه..كان أيل من صاد   عُس( ي  لقيان(ي  .أي ابلرسل..حارهبم قه رسول للا 

، فوتىوهم  سىمنيعُس عى  من كان فيهم من املفوثب قنو لقيان ي ..فواتىهم قُل رجوع أسام 
، يليوتىن ِف  قكر ليوتىن ِف املشركني كل قتى  يحىف أقو .يفعل مان يراءهم ِفعىهم .كل قتى 
يكتب أقو قكر إىل خالد: ي   .مث مل يصن  إي  للك .ى  مبن قتىوا من املسىمني يزَيدةكل قُي

يمن أحُُتا ممن حاّد للا أي ضاّده  .مني إي  قتىتاه، يهكىتا قه غريهتظفرين أبحد ق اتالا املسى
 .ن ترى أن ِف للك صالحا، فاقتىهمم

 
 معيكرات املرتدين املتمردين

يعمري  فمات رسول للا  .قد قعث عمري قن العاص إىل  جيفر( كان رسول للا 
 .فأطافت قه قري  يسألوه .املدين  فأقُل إىل املدين  مريرا ابلُحرين حىت قد  .قعمان

 .ة من  داب( إىل حيث اهتهيت إليكمفأخربهم: إن العساكر معسكر 
 
 
 

                                                 

، اجملىد الثاين، الوسم الراق ، اخلرب عن اخلالف   0990: اتريخ اقن خىدين، دار الكتاب الىُناين، قرييت، 72
 ،  ابختصار(.959إىل  959اإلسالمي  يالردة، ص: 



 ة يف اإلسالمحقيقة عقوبة الر ِّدَّ 

 

48 

 

 أخبار األسود املتنيب
 .عى  يد األسود كاهت عى  عهد الرسول ..أيل رِدة كاهت ِف اإلسال  ابليمنإن 

ان معه سُعمائ  فارس سوى يك .يجعل أمره يستطري استطارة احلريق، فكاتُته  مذحج(
ِسُكوا عىينا ما أخذمت من ، أامْ توردين عىينافهدد عمال الديل  اإلسالمي  قائال: أيها امل .كُانالر 

عامىني من مث يثُوا عى   .أيىل قه يأهتم عى  ما أهتم عىيه فنحن .أرضنا، ييافِّريا ما مجعتم
فىم  .د قن العاص، يأهزلوه من ْزاهلاماعمري قن حز  يخالد قن سعي..عمال الديل  اإلسالمي 

، يقتل  شهرا قن ابلان( عاِملا رسول للا  .األسود أن سار إىل صنعاء فأخذها ينشب
  يهو  مبأرب(، فاقتحما ، حىت مر أبيب موسيخرج معال قن جُل هاراب .يأثخن ِف األرض

 .استغىظ أمره حىت قُتل ِف اليمام ، ي يصفا لألسود اليمُن، يثُت مىكه .حضر موت
 

 طليحة بن خويلد
فافرتقوا فرقتني،  .فىم حتمىهم الُالد، ياتُعه العوا  .طىيح  النُوة، يعسكر قسيمراءادع  

أخربيا ، فيفد مان يىي املدين  من املرتدينفرج   .فردهم أقو قكر .يقعثوا يفودا، فودموا املدين 
عى  أهواب ..ج الوفدقعدما خر ..يجعل أقو قكر .عشائرهم قوى  أهل املدين ، يأطعموهم فيها

ن إهكم ي  تدري  .، يقد رأى يفدهم منكم قى رة، يقال لىمسىمني: إن األرض كافدين  هفراامل
 .فىما لُثوا إي  ثالاث حىت طرقوا املدين  غارًة م  الىيل .، فاستِعّديا يأِعدُّياأليال ُتؤت اْون أ  هنارا

 .فواتىهم أقو قكر يهزمهم
 

 مييلمة املتنيب الكذاب
فأخرج منها مثام  قن أاثل عامل  .غىب عى  حجر اليمام ، فاتفوت معه أكثر قىن حنيف 

هاهبا ..تنُأت هي األخرى ، يكاهتحتارقه..ا جاءته سجاحيمل .، ياستغىظ أمرهالرسول 
عى  حرب املسىمني: لنا هصف األرض، يكان لوري  هصُفها، لو ، يقال هلا ِحرضها يصاحلها
؟هل لك أن أتزيجك فآكل قوومي يقومك العر  .عادالاتْ  يكان عدد جيشه أرقعني ألف  با
  91.يهزمه"  فحارقه خالد قن الوليد .مواتل
 
 

                                                 

، لكر األحداث اليت كاهت 00، سن 1، ج 0922: دمحم قن جرير الطربي، اتريخ الطربي، دار املعارف مصر، 73
  ابختصار(. ،290إىل  095 فيها ص:
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 ( نبذة من اتريخ اخلميس:5)
، يأخرج مثام  قن أاثل "اتفوت م  مسيىم  أكثر قىن حنيف ، يغىب عى  حجر اليمام 

 فىما توىف رسول للا كتب إىل .فكتب إىل رسول للا َخربه .يمام عى  ال عامل رسول للا 
فُعث أقو قكر خالد قن الوليد ِف جي    .أيب قكر الصديق َخربه أن أمر مسيىم  قد استغىظ

  94.كُري إىل حرب مسيىم "
، قل ألهنم ارتكُوا يقُيىته قين حنيف  ي رتدادهم فوطفرتى أن الصحاق  مل ِحارقوا مسيىم  

 .سالمي ، يألهنم هامجوا املسىمنيجرمي  التمرد ياخلريج عى  الديل  اإل
 
 ( نبذة من عمدة القاري:1)

  95.، يهصُوا احلرب لألم "ابلسيف، ألهنم امتنعوا ي الزكاة"يإمنا قاتالا الصديق هنع هللا يضر ما هع
 

 أْسُر املرتدين
 ، يقد لكر الطربي ياقن خىدين ِف اترَخهما:هذا

  92.سرى""أن أاب قكر الصديق هنع هللا يضر عندما اهتصر عى  هؤي ء املتمردين أخذ قعضهم أ
سُب الوحيد لوتال أيب ، يإلا كان اي رتداد هو الل: إلا كان جزاء املرتد هو الوتليأقو 
 هذا ، فِىما هسي أقو قكر هنع هللا يضر  لىمرتد، يإن اتب، إي  الوتل، يإلا مل يكن ِف اإلسالقكر إَيهم

ىهم قعدما اهتصر فىاْم يوت..الشريع  اإلسالمي  خمالف  صرِح  ، يخالفاحلكم اإلسالمي اخلطري
 ،قد أمر قوتىهم ِف كل حال..ار الوتلكما يزعم أهص..م  أن للا..عىيهم، قل أخذهم أسرى

 .يأي  ميهىوا أكثر من ثالث  أَي 
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 قصة قتل مرتدة
 . مر أيب قكر الصديق هنع هللا يضرمث يذكر املوديدي أن امرأة مرتدة تدع   أ  قرف ( قُتىت ق

عى  الرغم من أن الرياي  ي  تذكر  .ا قتىت قسُب ارتدادها فوطلو أهن ييوهم الواريء كما
 ، يلكنه ُمِصرٌّ عى  للك ييوول:ا أهنا قتىت حملض اي رتدادمطىو

  99."إن قتىها أيضا حىو  من حىوات هذه السىسى "
 يلكن العالم  السرخسي يوول:
 قتىها كسر ، يِفيكاهت حترضهم عى  قتال املسىمني ،"يأ  قرف  كان هلا ثالثون اقنا

  99شوكتهم"
، يقتىت لكي ُتْكسارا شوكُ  قتال املسىمنيأي أهنا قتىت ألجل حتريضها أقناءها عى  

يكأن ِف قتل أمهم حتدَيً أبهنم إلا كاهوا من  .ني الذين أظهريا ِف األرض الفسادأيي دها احملارق
تل الصديق للك مل يويم   .ء فىيمنعوا املسىمني من قتل أمهمالووة ياملنع  ِف شي

للك ألهه هنع هللا يضر رأى أهه إلا كان  .ِف األرض الفسادأقناءها الثالثني الذين كاهوا يسعون ..هنع هللا يضر
 .  هذه الفتن  قوتل هفس ياحدة فوط، فىتوتل ياحدة فوطيستطي  قم

يب ، يهذه هي الرتقي  احملمدي  اليت رَب هبا النالشأن الصدِّيوي يهذه هي السُّن فهذا هو 
 هذه كيف يستنتجون من هذه السن  الصديوي    املشايخيلكن اهظريا إىل هؤي ء  .أصحاقه

 لات الوجه الوُيح غاي  الوُح!..اي ستنتاجات الدموي  الُاطى 
 

 رواية من العدد الفاروقي
، يالرياي  اليت استشهد هبا املوديدي يياآلن هنتول من العهد الصديوي إىل العهد الفاريق

 هي:
إليه أن رجال أسىم، مث ، كتب  مصر من قُل عمر هنع هللا يضر، يايلا عامري قن العاص "أن 

فهل هوُل منه إسالمه قعد للك أ  ي ؟ فرد عىيه  .م، مث ارتد، يقد فعل للك مرارا، مث أسىارتد
فاعرض عىيه عىيه اإلسال ،  .يوُل إسالمه فعىيك أيضا أن توُل عمر قائال: ما دا  للا 

 .، يإي  فاضرب عنوه"م فخالِّ سُيىهفإن أسى
 ييعضُّ املوديدي عى  كىم   يإي  فاضرب عنوه( قائال: 
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  99.، أليس دليال قاطعا عى  قتل املرتدين؟""اهظر إىل قول عمر هذا
أن  ، فمن املستحيل من اخلىيف  الصار  عمر وتلأقول: إلا كان جزاء املرتد هو ال

العكس كان ي قد يأن يزجره قشدة قائال: كيف تتجاسر ، ابل كال  .ُييب الوايل هذا اجلواب
يقد رأيت اهه قد فعل للك، ..ى لوُول اإلسال ؟ كيف ساغ لك للكيتعطي املرتد مهى  أخر 

، يمل مل تضرب عنوه؟ يلكنه ارا؟ فِىم مل تكفَّ عن هذا العُث، قل مرارا يتكر ي  مرة يي  مرتني
أي كىما توُض عىيه، ..ضا، فعىيك أن توُىه أهت أيمهيوُل إسال ما دا  للا  هنع هللا يضر يوول:

 .فيوول: قد أسىمت، فمن ياجُك أن َتىي سُيىه، فىيس لك عىيه من سُيل
املرتدين الوائىني قوتل  حيهذا اي ستنُاط أيضا ي  مين .هذا استنُاط من عمر غري أن 

سُْق  اإلسال  م ، للك ألن عمر يوول لواليه: إهه كىما يعىن أي حق عى  حياة اآلخرين
عى  أهه مينح املرتد يحده مما يدل  .، فعىيك إبخالء سُيىه ِف كل مرةارتداده مرة أخرى

يي  ميكن أن يدع  أحد  .وق كل اعتُار، ييصدقه عى  كل حال، يُيعل قوله هو فاخليار
مهما  ، فال توُل قعد للك توقتهليه: أما يقد ثُت كفره يظهر غدرهقال لوا أبن عمر 

 .ابإلسال  ادع 
ي  قتل املرتدين يعد  العفو عنهم، يللك رغغم ، أن ُييز أحد هبذه الريافكيف ميكن إلن

 ، قل َيمر قضرب أعناقهم فور اي رتداد؟!توقتهم
 

 قاعدة هامة لقياس صحة الرواايت
أعين أن األحاديث ..ائم  كما هي قدين خىل أي استثناءعى  أن تىك الواعدة ي  تزال ق

، اآلَيت الورآهي  الُين  الصرِح  ، يتناِفاملستمرة يي  اليت تعارض سن  الرسول ياآلاثر املر 
، ي عن مجي  الصحاق  مهنع هللا يضر، يالعيال ابهللسواء أكاهت عُارة عن استنُاط مريي عن عمر أ

، حيث ن هذا الوول استنُاط منه أي منهم، قل هوول إن الرايي فاسق كذابفىن هوول أب
إل ..الصحاق  رضوان للا عىيهم أمجعنيالوول الُاطل إىل عمر أي غريه من ينسب مثل هذا 

، أن قنفسه الطاهرة يستحيل من هؤي ء الصىحاء األقرار األتوياء الكُار الذين رابهم النيب 
يهذا ي   .عتُار يي  يزن ملثل هذه الرياَيتفىذلك ي  ا .اسوا أسوته احلسن  يسنته املطهرةيتن

، يإمنا هوول: حيث إن هذا احلديث أي األثر يتعارض م  قول عمر فض يعين أهنا هر 
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ا أهه ، فىذا ي  قد أن اخلطأ من الرايي: فإمسن  النُوي  الشريف  تعارضا قيناالورآن الكرمي يال
 .أخطأ الفهم، يإما أهه كذب

 
 املرتد كان حماراب
 .أثناء احلرب ض عىيه، فإن تفاصيل احلادث تذكر أن هذا املرتد قُيعالية عى  للك

، يرأى احلاكم أي قائد اجلي  قتىاه، أهه إلا يق  أحد أسريا ِف احلرب ، يهييهنا قاعدة أخرى
استور رأيه عى  قتىه يأراد قتىاه، فىو ..أمرين: إما أن يوتىه أي يعفو عنهألن الواهون َخربه ِف 

و عاد يارتد قعد للك فال ، يلكنه لائدفارتكه الو..فأعىن األسري أهه يسىم، يللك إهوالاً لنفسه
هون لىحاكم ي  ، ألن حق قتىه الذي منحه الواه املرة إي  أهه يود  هفسه لىوتليعين ارتداده هذ

هذا  .دع إبعالن إسالمه لينجو من الوتل، فال يسمح لىمرتد أبن َخيزال ِف يد احلاكم
 .موضوع آخر مستول قذاته، يي  عالق  له ابي رتداد

 
 َلويرواية من العدد العَ 

قل ..إل يُريى من هذا العهد أيضا حديث، ل ِف عهد سيدان عىي ياآلن هدخ
 ، ياألثر هو:ِف غاي  اخلطورة، ييذكر معه فورة من حديث آخر..أثر

، فوال: لو  فُىغ للك اقن عُاس .قزاندق ، فأحرقهم ِت  عىيٌّ "عن عكرم  قال: أُ 
، يلوتىُتهم لوْول رسول للا ا قعذاب للا: ي  تعذقو  كنت أان مل أحرقهم لِنْهي رسول للا 

"90.: من قدَّل دينه فاقتىوه  
 

 فحص الرواية
يقد جاءت  .دل  لدى الوائىني قوتل املرتدينهذه هي الرياي  اليت تعد من أكرب يأقوى األ

 .أيب دايد، النسائي، ياقن ماجه ،ذي، الرتممن كتب الصحاح املعريف : الُخاريِف مخس  
فوط عى  يريده ِف كتاب من ، يلكن صح  احلديث ي  تتوقف توف صحتها عند هذه احلد

يمن أهم هذه املعايري حبث دقيق ..معايري أخرى يىز  توافرها لصحته ، قل هناكالصحاح
 .يق لتفصيل شخصي  الرياة يتسىسىهميعم

 يقد قال كُار العىماء الذين كرسوا حياهتم ملثل هذه الُحوث يالدراسات أن هذه الرياي 
 .سىسل عن راي ياحد يهو عكرم أي يردت ِف ت..ِف طائف  أحاديث اآلحاد الغرقي  تو 
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يث رييا عنه عن عكرم  أبن جامعي احلد..ان عُد احلي الىكهنوي رمحه للايقد قال موي 
  90.يللك قدين أن يتحريا أبهفسهم ..ألن الُخاري ريى له

ن طريق ياحد حديث يلو كان م من املمكن أن يكون احلديث صحيحا يمعتربا
يمثل هذه  .اياة م  حديث مدين أبكثر من طريقيلكنه ي  يكون عى  قد  املس..آحاد

، ياملسئوليات يالواجُات يالعووابتاألحاديث ي  يؤخذ هبا ِف األمور اليت تتعىق ابحلووق 
 .عووابت اليت حددها الورآن الكرميأي تىك ال..ديعى  يجه اخلصوص ِف مسائل احلدي 

حىت ..تُار ِف مثل هذه املسأل  اخلطريةس هبذا احلديث حديث اآلحاد أي اعإلن فىي
 .إن ُعدَّ صحيحا عند قعض املصنفنيي 

 
 الراوي من اخلوارج

يعندما هفحص الرياي  من هذه الناحي   .نا أن هعرف أكثر عن عكرم  يمسعتهمث ي  قد ل
ود يرد ِف أمهات كتب ف .عديا لسيدان عىيّي  جند أن عكرم  الذي رياها كان خارجيا

 .ىمني مل يصىوا عىيه صالة اجلنازةرجال احلديث أهه كان من اخلّس  ياخلُث حبيث إن املس
، أهه ي  اعتُار ة ياسع  يابع طويل ِف جمال السنديلذلك قال عىماء احلديث ممن هلم خرب 

 تا قدأإىل أعداء عىيّي خاص  عندم ، يمليىهاي ، لكون راييها زهديوا خارجياهلذه الري 
 .رة عىي ياقن عُاس رضي للا عنهمااخلالفات قني حض

عظيما كعامل ابرع متعدد  يِف العصر العُاسي اكتسب عكرم  شهرة كُرية ياحرتاما
، يلكون العُاسيني معادين ب خصومته حلضرة عىي يمن الُني أن للك قسُ .اجلواهب

 .قسُب السياس  ..أبيي د سيدان  لكل ما يرتُط
لوقائ  ِف الُصرة ، لُوحظ أن رياي  قتل املرتد هشأت أساسا قشأن العمو يعى  يجه ا
يي   . ( عى  معرف  هبذه الرياي  كىي ً يمل يكن أهل احلجاز  مك  ياملدين..يالكوف  ياليمن

يِف هذا الصدد  .ن رياي  عكرم  عراقي  السىسى يستطي  املرء أن يغمض عينيه عن حويو  كو 
 ل  العالم  املكي اإلما  طاييس قن قيسان:عى  الوارئ أي  ينس  موا

، يكن من الُاقي ِف ائ  حديث فاطرح منها تسع  يتسعني"إلا حدثك العراقي م
  92.الشك"
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إليك هذه الشواهد التارَخي  من ..رم  خارجًيا، غري ثو ، كذَّاابيفيما يتعىق قكون عك
 أمهات كتب الرجال:

 
 قال الذهيب: )أ(

ما يسوءين  ، فوالل : سألت دمحم قن سريين عن عكرم قا، "حدثنا الصىت أقو شعيب
 .أن يكون من أهل اجلن ، يلكنه كذَّاب"

 يأيضا قال:
ب املسجد فوال: ما فيه إي   ، قال: يقف عكرم  عى  اب"عن يعووب احلضرمي عن جده

 .رأي األابضي "قال: يكان يرى  .كافر
عىيَّ كما كذب عكرم  عى  اقن  يقال: "عن اقن املسيب أهه قال ملوي ه قُ ْرد: ي  تكذب

  91.عُاس"
 

 يكتب غريه: )ب(
لا عكرم  ِف ، فإىت عى  عىّي قن عُد للا قن عُاس، قال: دخ"عن عُد للا قن احلارث

 .ُيث يكذب عى  أيب"فوىت له: أي  تتوي للا؟ قال: فإن هذا اخل .ياثقي عند ابب احلسن
 يقال أيضا:

، فوال ِحي د األهصاري يأيوب، فذكرا عكرم شهدت ِحي قن سعي، قال: "حدثنا يهيب
  94.اقن سعيد: كان كذاابً"

 
 يقال عامل آخر: )ج(

ألن عكرم  كان ينتحل رأي "قال ِحىي قن معني: إمنا مل يذكر مالك اقن أهس عكرم  
 .الصفري 

 .يقال عطاء: كان أابضًيا
 .ان صفرَيً ًيا؟ فوال: يُوال إهه كيقال اجلوزجاين: قىت ألمحد: عكرم  كان أابض

                                                 

،  0921ه ، ميزان اي عتدال ِف هود الرجال، الطُع  األيىل،  949: دمحم قن أمحد قن عثمان الذهيب املتوىف سن  83
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 .قريي: كان عكرم  يرى رأي اخلوارجيقال مصعب الز 
ريه: كان مالك ي  يرى عكرم  ثوً ، يَيمر يقال إقراهيم قن املنذر عن معن قن عيس  يغ

 .أي  يُؤخذ عنه
،  عزِّة قُاب املسجد ِف يو  ياحدمسعت قعض املدهيني يوول: اتفوت جنازته يجنازة ُكث ارّي 

 .د الناس جنازة كث ارّي، يتركوا عكرم فشه .دفما قا  إليها أح
 .يعن أمحد وحوه

، يقد أيب لئب يوول: كان عكرم  غري ثو ، مسعت اقن عن هشا  قن عُد للا املخزيمي
  95.رأيته"

 . عداء سيدان عىيإلن فال ُيوز األخذ قرياي  يضعها رجل كذَّاب يأعدى أ
 

 معايري داخلية
 ها غىطا من عدة طرق:مث إلا فحصنا الرياي  أكثر يجدان فحوا

فهو ..كن أن يُاري عىيًا هنع هللا يضر، إي  أهه ي  ميي  شك أن ي قن عُاس درج  يمواما -0
  يمن احملال أن يتذكر ييراعي اقن عُاس 0خىيف  اختاره للا عز يجل خلالف  هُيه 

 . ي  يُايل يي  يكرتث قه، ِف حني أن عىياً هنع هللا يضرحكم الرسول 
دق قول من أقىغه ، يعين أهه مل يصوب اقن عُاس، عى  شرط صح  الرياي إلن فأسى
، ألهين أان أيضا ي  لست مستعدا لوُول مثل هذا اخلرب ، قل قال ما معناه:إبحراق الزاندق 
ألن الرسول قد هن  عن للك صراح ، فما  ،فكر ِف مثل هذا الفعل جمرد تفكريأستطي  أن أ
 .ابلك قعىي 

ييؤيد  .نيل من سيدان عىيّي ا أحرق الزاندق  حمايل  شنيع  من الرايي لىفالوول أبن عىي  
، اس رضي للا عنهماللك أيضا رياي  أخرى يذكر فيها عكرم  أهه ملا قىغ عىًيا قول اقن عُ

  92.قال غاضُا: "ييح اقن عُاس"
 .اتحبيث ميكن تفسريها قعدة تفسري ..ن قدل دينه فاقتىوه( تفيد العمو إن مجى   م -2

م  أن العديد من فوهاء ..  الرجال يالنساء ياألطفال مجيعافهي عى  إطالقها تصدق عى
 .يوافووا عى  قتل املرأة املرتدة األم  مل

                                                 

: اإلما  احلافظ شهاب الدين امحد قن حجر العسوالين، هتذيب التهذيب، مطُع  جمىس دائرة املعارف النظامي ، 85
 .290ىل إ 229، ص 9ج  ،0ط  حيد آابد  اهلند(،

 : سنن أيب دايد، كتاب احلديد، ابب احلكم فيمن ارتد.86
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، قل إن دين يليس اإلسال  قعينه..دين( أيضا كىم  عام  تعين أي دينيكىم    -1
  99.عُدة األياثن يسم  ديناً 

ه الرياي  ِف املسىم الذي يغري دينه؟ ففي لغ  يعى  ضوء هذا كيف ميكن حصر معىن هذ
ييعين  .ن يُغري دينه مهما كان هذا الدينيوتل كل إهسا..اهون الدقيو  يطُوا هلذه الرياي الو

الذي يدخل املسيحي ، يقتل املسيحي الذي يسىم، يقتل الوثين الذي هذا قتلا اليهودي 
 .يعتنق أي دين

ل مُدل دينه حديد الديل  اإلسالمي ، مبعىن أن يوتإن إطالق كىم   ماْن( يتجايز أيضا 
 !! ِف اسرتاليا أي جماهل أفريويا أي غاق  جنوب أمريكا..حيثما كان ِف العامل

أن  ، حبيث أهه يطىب من كل مسىمىيغ هلداي  الناس إليهاإلسال  ِحض أتُاعه عى  التُ
دافعني عن مُدأ ى؟ إن امليلكن مالا قشأن الدَيانت األخر  .يكون مُىًغا يداعيا إىل للا

هساهي  فيما قني األمم مُدأ قتل املرتد ي  يدركون عواقُه عى  العالقات اإل..منتحل غري إهساين
 ،الدَيانت األخرى حق تغيري دينهم ملالا ي  يدركون أهه حبسب رأيهم يكون ألهل .يالدَيانت

، يلكن حويل الناس إليهله احلق يحده قت يأن اإلسال ..يلكن املسىمني ليس هلم هذا احلق
أتُاع الدَيانت األخرى ي  حق هلم ِف حتويل املسىمني إىل عوائدهم؟ ما أسوأ صورًة يعرضون 

 هبا عدال  اإلسال ؟!!
ياي  غري مستويم، لكون مدلوهلا غري ياضح، يألن راييها كذاب فاي ستدي ل من تىك الر 

يأثُت رجال  .هم  أهه أحرق الزاندق  أحياءً قت يريد النيل من سيدان عىي هنع هللا يضر..فاسق خارجي
مل يتسن لىُخاري أن يدرك للك ، يإن يث ممن جاءيا قعد اإلما  الُخاري، رمح  للا عىيهاحلد
املسىمني مل يصىوا عىيه  ، يقىغ قه خُثه يفسوه أنيا عديا لعىي هنع هللا يضر، أهه كان خارجعنه

 .اجلنازة
 

 حقيقة من بدل دينه فاقتلوه

يما يتعىق ابلوول  من قدل دينه فاقتىوه( يما ِف معناه، فهذا الوول، إن صح، فإهه أما ف
يهي كىها، ..خرىلكر هنا خارج سياقه احلويوي الوارد ِف كثري من األحاديث املفصى  األ

قدين استثناء، خالي  من لكر املرتدين، يإمنا توول قوتل املرتدين احملارقني الذين شهريا السيف 
 ملسىمني.ِف يجوه ا

  
                                                 

 : سورة الكافرين.87
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 يإليكم قعض هذه األحاديث:
 

أي  إله إي  للا : ي  ِِحلُّ دُ  امريء مسىمي يشهد "عن عُد للا قال، قال رسول للا  )أ(:
إي  إبحدى ثالث، النفس ابلنفس، يالثيُِّب الزاين، ياملارق من الدين التارُك ..يأين رسول للا

  99.اجلماع ا"
 

يوما لىناس، مث ألن هلم،  قن عُد العزيز أقرز سريره "حدثين أقو قالق  أن عمر )ب(:
أحدا قط إي  ِف  قىت: فوللا، ما ق اتال رسول للا ..قال يل: ما توول َي أاب قالق ..فدخىوا

إحدى ثالث خصال، رجل ق اتالا جبريرة هفسه ف اُوِتل، أي رجل زىن قعد إحصان، أي رجل 
وو : أيليس قد حّدث أهس قن مالك أن حاب للا يرسوله، يارتد عن اإلسال . فوال ال

قط  ِف الساراِق يمساارا األعني، مث هُذهم ِف الشمس؟ فوىت أان أحدثكم حديث  رسول للا 
، فُايعوه عى  اإلسال . أهس، حدثين أهس أن هفرًا من عكل مثاهيً  قدموا عى  رسول للا 

أفال َترجون  . قال: فاستومخوا األرض، فسومت أجسامهم، فشكوا للك إىل رسول للا
م  راعينا ِف إقىه، فتصيُون من ألُاهنا يأقواهلا؟ قالوا: قى . فخرجوا. فشرقوا من أابهنا يأقواهلا، 

ِف  فأرسل، ، يأطرديا النعما. فُىغ للك رسول للا فصحُّوا. فوتىوا راعي رسول للا 
رجىهم، يمسر أعينهم، مث هُذهم ِف آاثرهم، فأُْدرُِكوا. فجيء هبم، فأمر هبم، فُوطِّعت أيديهم يأ

الشمس حىت ماتوا. قىت: يأي شيء أشد مما صن  هؤي ء، ارتديا عن اإلسال ، يقتىوا، 
  99.يسرقوا"
 

، فاستاقاوا، يارتديا عن عن اقن عمر، أن أانسًا أغاريا عى  إقل رسول للا  )ج(:
خذيا. فوط  أيدياهم مؤمنا. فُعث ِف آاثرهم، فأُ  اإلسال ، يقتىوا راعي رسول للا 

  90.يأرجىاهم، يمسل أعيناهم. قال: يهزلت فيهم آي  احملارق "
 

                                                 

 : صحيح الُخاري، كتاب الدَيت، ابب قول للا تعاىل: أن النفس ابلنفس.88

 : املرج  الساقق، ابب الوسام .89

 : سنن أيب دايد، كتاب احلديد، ابب ما جاء ِف احملارق .91
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: ي  ِحل د  امريء مسىم يشهد أي  إله قال رسول للا  ،عن عائش  اهنع هللا يضر، قالت )د(:
إي  للا يأن دمحماً رسول للا إي  إبحدى ثالث، رجل زىن قعد إحصان، فإهه يُرجاُم، يرجل خرج 

  90 هلل يرسوله، فإهه يُوتاُل أي يصىب أي ينف  من األرض، أي ياوُتل هفساً فُيوتال هبا".حمارابً 
 

قال: ي  ِحل د  امريء مسىم إي  إبحدى ثالث  "عن عائش  أن رسول للا  )ه(:
خصال، زاني حمصن يُرجام، أي رجل قتل متعمداً فُيوتال، أي رجل َخرج من اإلسال  ِحارب للا 

  92ه، فيوتل أي ُيصىب أي ينف  من األرض".عز يجل يرسول
 

: ي  ِحل قتل امريء مسىم إي  ِف ثالث قال رسول للا  ،"عن عائش  أهنا قالت )و(:
خصال، زاني حمصن فريجم، يرجل يوتل متعمدا فيوتل، يرجل َخرج من اإلسال  فيحارب للا 

  91يرسوله، فيوتل أي يصىب أي ينف  من األرض".
 

 لمعاٍن أخرى للقت
 الىغ : جهاقذةهذا، يقد قال 

: إلا مزجه أن يوال ق اتالا الشيء خربًا يعىمً من اجملاز  ا: عاِىمه عىما اتم ا. يق اتال الشرابا
ابملاء فأزال قذلك حدته. يق اتال فالان: أللّه. يتاوتَّل الرجُل لىمرأة: خض  هلا. يانق  موتَّى ع: 

 مذلى .
قااتىهم للُا أىّن : لُِعن، قاله الفراء. يقوله تعاىل: فاراهُ قُِتلا اإلهساُن ما أاكْ يقوله تعاىل: 

: لعنهم. يِف احلديث: قااتل للُا اليهود: قتىهم للا، يقيل: لعنهم، يقيل: عااداهم. يُؤفاُكون
يِف حديث املاّر قني يدي املصىي: قاتِْىه فإهه لشيطان: أي دافعه من ِقُىتك. يليس كل قتل 

 مبعىن الوتل.
للا فالان فإهه كذا: أي دف  شره. يِف حديث عمر: من دعا إىل إمارة هفسه أي  يقتل

غريه من املسىمني فاقتىوه: أي اجعىوه كمن قُِتلا يمات، أبي َّ توُىوا له قويً ، يي  تويموا له 

                                                 

 .فيمن ارتد : املرج  الساقق، ابب احلكم91
 .: سنن النسائي، كتاب احملارق ، ابب الصىب92

 .: سنن الدار قطين، كتاب احلديد يالدَيت93
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 دعوًة. يلذلك احلديث اآلخر: إلا قُوي  خلىيفتني فاقتىوا األخري منهما: أاقِطىوا دعوتاه، ياجعىوه
  94كمن مات.

فما دا  لىوتل معاني أخرى غري الوتل املادي، فمن اخلطأ الفاح  ياملخالف  الصرِح  
 لآلَيت الُينات يالسن  النُوي  الواضح  اجلىي ، أن يفسر الوتل هنا ابلوتل املادي.

 
 القتل مبعىن املقاطعة االجتماعية

اي جتماعي  يعد  ، أهه استخد  كىم  الوتل مبعىن املواطع  كما ثُت عن عمر
املُاي ة، يللك أن صحاقيا من كُار الصحاق  رضوان للا عىيهم أمجعني، مل يُاي  أاب قكر 

  95هنع هللا يضر ِف ابديء األمر، فوال عمر فيه: "اقتىوه قتىه للا".
يأن  يكان مجي  الصحاق  قد فهموا أهه يشري إىل مواطعته، أي أن ُيعىوه كمن قُِتلا،

 فال يعتدُّيا قه يي  يوُىوا له قوي ...من مات يهىك ِحسُوه ِف عداد
أخرى غري اإلعدا ، يمن انحي  اثهي ، يجدان  قد ثُت من انحي  أن لىوتل معاني فما دا  

 فاقتىوه( قدين قيد أي شرط، يمن انحي  اثلث   رياي ، يإن كاهت صحيح ، يردت فيها كىم 
قنفسه تفسريا  الصرِح  اليت فسرها النيب يجدان أن الوتل الظاهري َخالف اآلَيت الورآهي  

عمىيا ي  ِخفاء فيه، إل مل يوتل املرتدين املعريفني ممن كاهوا أئم  اي رتداد يزعماء النفاق، م  
، فىذلك كىه مل يُق لنا إي  أن هفهم من أهه كان قادراً عىيهم، قل مل يزل يستغفر هلم للا 

أهه الوتل اجملازي، أي اعتُارهم قتى ، يللك مبواطعتهم لفظ الوتل املذكور ِف مثل هذه الرياي  
 .لتجنب عنهم يعن أتثرياهتم السيئ يا

 
 
 

 أحاديث صحيحة تعارض قتل املرتد
هذا، يهناك أحاديث صرِح  تُطل هظري  قتل املرتدين، يإليكم حديثا من الصحيح 

احلديث رجال ثوات  الُخاري يرفض هذا اي عتواد الزائف، ييدمغه فإلا هو زاهق، يرياة هذا
 مل يتكىم أحد ِف عدالتهم.

 
                                                 

 .: لسان العرب، اتج العريس، املعجم الوسيط، حتت مادة: قتل94
 .222، ص 1: اتريخ الطربي، ج 95
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 احلديث األول
، فأصاقته احلم . يكان قديًَي يمهيًا سالجاً، فظن إن أعراقيًا جاء املدين ، يابي  النيب 

فوال: َي رسول للا أِقىين  أن احلم  إمنا أصاقته قسُب دخوله ِف اإلسال . فجاء النيب 
إىل  ِف قيع  أكاقد منها هذا التعب يالعناء. يفاطنا  قيعيت، يرّدين إسالمي، فال أرغب

 سذاج  الُديي، فأَب قائال: ي  أردك قيعتك.
، ما قال له: لو ارتددت لضرقت عنوك، قل أَب ِف صراح ، يقال: ي  أرد  اهظريا أهه 

 قيعتك(.
يعىن  حمموما. يظن املسكني أهه ما مل لمث جاءه األعرايب من الغد مرة اثهي  يكان ي  يزا

قائال: لست قراد  رد قيعته لن ترتكه احلم ، فجاء يقال: أِقىين قيعيت. فأَب النيب  النيب 
. فخرج األعرايب من املدين  إليك قيعتك. مث جاءه مرة اثلث ، يقال: أقىين قيعيت. فأَب النيب 

  92: إمنا املدين  كالِكرْي ت اْنِفي خُثاها.غاضُاً. فوال النيب 
يستوم عى  اإلسال  رغم  كان فاسدا خُيثا، ي  خري فيه، فىذلك ملأي إن الرجل  

يإن طهارة املدين  يصفاءها يطيب جمتمعها الريحاين مل تتحمىه، قل لفظته منها،  ..حمايي ِت
 كما تنفي الكرُي اخلُيثا الرديء الفاسد.

ِف  ، قل كان قنفسه يطالب قرد إسالمهيالواضح أن الُديى كان مرتدا ِف رأي النيب 
صراح  اتم ، ييور قىساهه أهه ي  عالق  له ابإلسال ، يكرر للك ثالاث. يعندما خرج قنفسه 

أبهه كان فاسدا شريرا خُيثا، يإي  فىو كان ِف قىُه لرة من اخلري يالصالح  من املدين  قال 
 لوُىته املدين .

ياقن عُاس، كل مل َيمر قوتىه أقداً. يإلن فكيف أن أاب قكر يعمر  ها أهتم ترين أهه 
أيلئك كاهوا يعرفون أن عووق  اي رتداد هي الوتل، يلكن إلا كان هناك من مل يعرف للك 

 !! فهو، يالعيال ابهلل، الرسول 
 

 احلديث الثاين
تصاحل م  املشركني يو  احلديُي ، يكان فيما تصاحل عىيه أهه مان فر من  مث إن الرسول 

  99يه.أصحاب دمحم يجاء قريشا مل يرديه عى

                                                 

 .: صحيح الُخاري، كتاب احلج، أقواب احملصر يجزاء الصيد، ابب املدين  تنفي اخلُث96

، اجملىد الثاين، اجلزء  0990: أقو دمحم عُد املىك قن هشا ، السرية النُوي ، مكتُ  الكىيات األزهري ، الواهرة، 97
 .201الثالث، ص
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أقول: إلا كان قتل املرتد فرضا من فرائض الدين، يحد ا من حديد للا، يخكما من 
ليتهاين ِف حكم من أحكا  للا عز يجل،  أحكا  الشريع  اإلسالمي ، فما كان الرسول 

 فيوُل هذا الشرط املعارض حلكم صريح.
 

 احلديث الثالث
املرتدين اختُأ عند عثمان هنع هللا يضر  يعالية عى  للك، قد لكرُت من قُل رياي  أبن أحد

  99هلذا املرتد، فعفا عنه. فأجارهن قل استعف  النيبا 
 أي تصور لوتل املرتدين. فهذا احلادث ايضا دليل قاط  عى  أهه مل يكن عنده 

 
 احلديث الراب 

"عن أهس قال: قعثين أقو موس  قفتحي إىل عمر. فسألين عمر، يكان ست  هفري من قكر 
يائل قد ارتديا عن اإلسال  يحلووا ابملشركني، فوال: ما فعل النفر من قكر قن يائل؟  قن

قىت: َي أمري املؤمنني، قو  قد ارتديا عن اإلسال ، يحلووا ابملشركني، ما سُيىهم إي  الوتل؟ 
فوال عمر: ألن أكون أخذهُتم سىمًا أحب إيلَّ مما طىعْت عىيه الشمس من صفراء يقيضاء! 

م؟ قال يل: كنت عارضا عىيهم الُا قىت: َي با أمري املؤمنني، يما كنتا صاهعا هبم لو أخذهتا
  99فإن فعىوا للك قُىت منهم، يإي  استودعتهم السجن"...الذي خرجوا منه أن يدخىوا فيه

 أيضا كان يعارض قتل املرتد. مما يعين أن اخلىيف  الراشد عمر 
 

 ي     ي     ي
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 : سنن أيب دايد، كتاب احلديد، ابب احلكم فيمن ارتد.98
 ين اهلندي.ز العمال ِف سنن األقوال ياألفعال، العالم  عالء الدين عى  املتوي قن حسا  الد : كن99
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  ضوء أقوال اليلفمناقشة املوضوع يف
يي   إن الوائىني قوتل املرتدين عندما ي  ُيدين، قرغم حمايي هتم املضني ، ِف عهد النيب 

ِف عهد خىفائه الراشدين رضوان للا عىيهم، دليال حويويا عى  موقفهم فإهنم يتعىىون حبج  
مي  اإلمجاع..يقناء عى  اي ستنُاطات الواهي  من أقوال عىماء من العصور اإلسال

الوسط ..اليت كثر فيها اجلهل يالضالل يظهر الفساد ِف الرب يالُحر، يعىنون أبن عىماء 
 األم  قد أمجعوا عى  هذه املسأل ، يأهه ي  اعتُار ملا َخالف هذا اإلمجاع.

 
 األدلة على بطالن اإلمجاع

 أما دعوى اإلمجاع هذا فستنكشف لكم حويوته فيما َيِت:
 

 000هه جيء أقو قكر ابملرتدين األسرى فىم يوتىهم.سُق أن لكرت أب )أوال(
مما يدل عى  أهه إن كان هناك ِف زمن أيب قكر أي إمجاع فإمنا كان عى  خالف ما 
يدعون..إل لو كان هناك إمجاع عى  عويدة قتل أهل الردة فكيف ميكن أي  َيمر أقو قكر 

 حد قائال: إن الورآن َيمر قوتل هؤي ء املرتدين، يكيف مل يتعرض عىيه حىت يي  صحايب يا
قوتل املرتد، َي أاب قكر، يهذا حد من حديد للا، يمن ياجُك أن تنفذه، يي  ِحق لك أن 

 تعاقُهم قعووق  غري الوتل.
فكيف أسرهم، مث أطىق سراحهم، يمل يوتىهم رغم هذا احلكم الرابين الصريح كما 

إل مل يرتف  يي  صوت ياحد من يزعمون؟! فهذا، قال شك، إمجاع توريري لىصحاق  الكرا ..
الصحاق  ضد فعل أيب قكر هذا. مما يدل عى  أن إمجاع الصحاق  هو أن اإلسال  ي  َيمر 

 قوتل املرتدين.
 

 يوول: يهناك رياي  أخرى عن اقن عُاس  )اثنيا(
 000"عن اقن عُاس قال: املرتدة عن اإلسال  حتُس يي  توتل".

النساء حىت ِف احلرب. فهااتن الريايتان أيضا قد هن  عن قتل  مث إن الرسول 
 تتعارضان م  ما يودمه املوديدي من دليل عى  قتل املرتدة، يعى  دليل اإلمجاع.

                                                 

، اتريخ اقن خىدين، اجملىد 221، 220، 259: اتريخ الطربي، اجلزء الثالث، حوادث السن  احلادي  عشرة، ص: 000
 .925، 924الثاين، ص: 

  : مسند الدار قطين، كتاب احلديد يالدَيت.111
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 هج: 591يوول العالم  املرغيناين املتوىف سن   )اثلثا(
هن  عن قتل النساء، يألن األصل أتخري األجزي  إىل دار اآلخرة، إل  "يلنا أن النيب 

لُّ مبعىن اي قتالء. يإمنا ُعِدلا عنه دفعاً لشر انجز يهو احلراب..يي  يتوجه للك من تعجيىها َخُِ 
 002النساء لعد  صالحي  الُني  خبالف الرجال".

أي  ما أحسنه يما أقواه من استنُاط حيث يوول: ي  تُوتل النساء ألجل ارتدادهن. يمل؟ 
لذي َتافون أهه إلا أُطِىق فال قد أن ألهه ي  يوتل كل مرتد، يإمنا الذي يرتد يِحارب أيضا، يا

يىتحق ابلعدي يِحارقكم من جديد. يحيث إن النساء ألجل تكوينهم الُدين ي  يصىحن 
 عموما لالشرتاك ِف احلريب، لذلك ي  ِحل ألحد قتىهن مبجرد اي رتداد.

ِف ابكستان ي  يعرفون للك، ألهنم يفتون قوتل السيدات  املشايخيابملناسُ ، فإن 
 دَيت، يلود قتل قعضهن ابلفعل.األمح
 

 هج: 290يوول اإلما  الفويه اقن اهلما  املتوىف سن   )رابعا(
"...ُيب ِف الوتل ابلردة أن يكون لدف  شر حراق ..ي  جزاًء عى  فعل الكفر، ألن 
جزاءه أعظم من للك عند للا تعاىل. فيختص مبن يتأت  منه احلراب يهو الرجل. يهلذا هن  

قتل النساء..يهلذا قىنا: لو كاهت املرتدة لات رأي يتُ  توتل، ي  لردهتا، قل عن  النيب 
 001ألهنا حينئذ تسع  ِف األرض ابلفساد".

 
 هج: 992ييوول اإلما  الُاقرت  املتوىف سن   )خاميا(

"ي  قتل إي  ابحلراب، فكان الوتل ها هنا مستىزما لىحراب، ألن هفس الكفر ليس مبُيح 
 004ل األعم  ياملوعد يالشيخ الفاىن".له، يهلذا ي  يوت

 
 ييوول العالم  السرخسي، من عىماء الورن اخلامس اهلجري: )سادسا(

"أصل الكفر من أعظم اجلناَيت..يلكنها قني العُد يقني رقه، فاجلزاء عىيها مؤخر إىل 
ه  دار اجلزاء. يما ُعّجل ِف الدهيا سياسات مشريع  ملصاحل تعود إىل العُاد كالوصاص لصيا

                                                 

، ج  0925 احلىيب مبصر، : عىي قن أيب قكر املرغيناين، اهلداي  شرح قداي  املُتدي، الطُع  األخرية، شرك  الُايب112
، ابب أحكا  املرتدين، ص 2  .025، كتاب الِسريا

: اإلما  كمال الدين دمحم قن عُد الواحد، املعريف ابقن اهلما ، شرح فتح الودير عى  اهلداي ، الطُع  األيىل، 113
 .92، كتاب السري، أحكا  املرتدين، ص 2، جزء  0990شرك  الُايب احلىيب، 

 .94ق، ص : املرج  الساق114
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النفوس، يحد الزان لصياه  األهساب يالفرش، يحد السرق  لصياه  األموال، يحد الوذف 
لصياه  األعراض، يحد اخلمر لصياه  العوول. يابإلصرار عى  الكفر يكون حماراب لىمسىمني، 
 ، فيوتل لدف  احملارق ..فإلا ث اُاتا أن الوتل ابعتُار احملارق ، يليس لىمرأة قِْني  صاحل  لىمحارق

 005فال توتل ِف الكفر األصىي يي  ِف الكفر الطاريء".
، رغم هذه الفتايى الصرِح ، يّدعون ابإلمجاع عى  هذه املسأل . املشايخفاهظر كيف أن 

 يي ِحْظ أن أصحاب هذه الفتايى هم من عىماء العصور اإلسالمي  الوسط .
 

 عىماء احلديث يالفوه، يالذي  مث إن اإلما  إقراهيم النخع  لا املكاه  العالي  قني )سابعا(
أي حىت  002كان شيخا لإلما  محاد شيخ اإلما  أيب حنيف ، يرى أن املرتد يستتاب أقدا.

 موته. يهذه ابلطُ  مهى  غري حمديدة.
فرتى أن هذا العامل الذائ  الصيت أيضا َخالفهم قصراح ، يلكنهم ي  يىتفتون إىل 

 ، ييوولون:حيث إن األم  قد أمجعت عى  اختالفه، قل يصرين عى  دعوى اإلمجاع التا
 للك فود أصُح أصال من أصول اإلسال  يحكما من أحكامه!!

 
 العلماء املعاصرون خيالفون هذه النظرية

يعىماء عصران هذا أيضا قد خالفوا هذا اي عتواد الزائف، فما كان هناك أي إمجاع ي  
 ِف الورين الوسط  يي  ِف هذا العصر، يإليكم أقواهلم:

 
 يوول اإلما  حممود شىتوت شيخ األزهر ساقوا: -0

يمن ي اْرتاِدْد منكم عن دينه "...الذي جاء ِف الورآن عن هذه اجلرمي  هو قوله تعاىل: 
ُِطْت أعماهلم ِف الدهيا ياآلخرة، أيلئك أصحاب النار هم فيها  فياُمْت يهو كافر، فأيلئك حا

 .خالدين
حكم حبُوط العمل ياجلزاء األخريي ابخلىود ِف  ياآلي  كما ترى، ي  تتضمن أكثر من

 النار.

                                                 

: مشس الدين السرخسي، كتاب املُسوط، الطُع  الثاهي ، دار املعرف  لىطُاع  يالنشر، قرييت، اجلزء العاشر، ص 115
000. 

 : هيل األيطار، أقواب أحكا  الردة ياإلسال ، ابب قتل املرتد.116
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أما العواب الدهيوي هلذه اجلناي ، يهو الوتل، فيثُته الفوهاء حبديث يريى عن اقن عُاس 
 قال: قال رسول للا ،."من قدل دينه فاقتىوه" : 

يقد تنايل العىماء هذا احلديث ابلُحث من جهات...يقد يتغري يجه النظر ِف هذه 
سأل  إلا لُوحظ أن كثريا من العىماء يرى أن احلديد ي  تثُت حبديث اآلحاد، يأن الكفر امل

قنفسه ليس مبُيح لىد ، يإمنا املُيح لىد  هم حمارق  املسىمني يالعديان عىيهم يحمايل  فتنتهم 
عن دينهم، يأن ظواهر الورآن الكرمي ِف كثري من اآلَيت أتَب اإلكراه عى  الدين، فوال 

: "ي  إكراه ِف الدين قد تُني الرشد من الغي"، يقال سُحاهه: "أفأهت تكره الناس حىت تعاىل
 009يكوهوا مؤمنني".

 
األساتذة دمحم حممود زغىف، يالدكتور عالء الدين زيدان، يعُد املنعم ِحي الكامل،  -2

 يِحي كامل أمحد..مجيعهم يعارضون هذا الزعم الفاسد فيوولون:
طالق أي دليل ِف الورآن أي السن  الصحيح  عى  يجود مثل "...ليس هناك عى  اإل

هذا احلد املزعو ..قل إن اآلَيت الورآهي  العديدة توط  قُطالن هذه املزاعم يترتك املشيئ  ألي 
إهسان ِف اختيار طريوه من اإلميان أي الكفر، يِف أن يدخل اإلسال  أي أن يرتد عنه..مث تُني 

هسان عى  إمياهه أي إعراضه عن احلق هو لىموىل عز يجل أن احلساب ِف النهاي  لكل إ
 يحده..فهو األعىم مبا َتفيه صدير عُاده يحبويو  ما ِف قىوهبم...

يإلا كان الُعض ممن ياْدعون لتطُيق هذا احلد املزعو  يستندين إىل حريب الردة ِف زمن 
يلنا اجلواهب التارَخي  حلريب سيدان أيب قكر الصديق لتربير مزاعمهم قوتل املرتد، فإهنا إلا تنا

الردة فسنجد أن املرتدين كاهوا يشكىون مجاعات تدعو إىل الفتن  داخل اجملتم  اإلسالمي، 
يتعمل عى  هتديد أمنه ييجوده...أن املرتدين قىغوات ِف اعتدائهم عى  اجملتم  اإلسالمي 

وتاهلم يَتىيص املدين  من حد حماصرة املدين  املنورة. مما تطىب خريج سيدان أيب قكر قنفسه ل
حصارهم..فىم يكن األمر إلًا هو حمارق  أفرادي جملرد أهنم ارتديا عن دينهم..يإمنا كان رداً 
لالعتداء عى  اجملتم  اإلسالمي يإاثرة الفتن  فيه يهتديد أمنه يسالمته، تنفيذا ألمر املوىل عز 

تىوهكم يي  ت اْعتاُديا إن للا ي  ِحب يقااتِىوا ِف سُيل للا الذين يُوايجل ِف قوله تعاىل: 
 .009املعتدين

                                                 

 . 291، 292: اإلسال ..عويدة يشريع ، طُع  دار العىم ابلواهرة، ص: 117

 .090: : سورة الُورة118
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يإلا توقفنا أما  قص  ثعىُ ، كما أيردته كتب السرية، فسندرك ِف يضوحي قطالنا هذه 
املزاعم عن مواتى  سيدان أيب قكر لىمرتدين جملرد إهكارهم لفريض  الزكاة..إل أن ثعىُ ، كما يرد 

، يتطايل عى  متن  عن دفعها لسيدان رسول للا ِف هذه الوص ، قد أهكر فريض  الزكاة، يا
من جاء يطىُها منه. يرغم للك مل َيمر الرسول قوتىه أي أخذها منه ابلووة. فىما عدل ثعىُ  

رفض حضرته أخذها منه..مث جاء  عن هذا املسىك يحايل تودمي الزكاة لسيدان رسول للا 
 أاب قكر أصر عى  هذا الرفض طوال أقو قكر، فحايل ثعىُ  أن يدف  الزكاة، يلكن سيدان

 خالفته، كما رفضها منه سيدان عمر يسيدان عثمان طوال خالفتهما.
يلعل ِف هذه الوص  ما يوط  أبن الزكاة ِف يقت سيدان أيب قكر، كما كاهت ِف يقت 

ا ، مل تكن جُايً  جُتَْبا ابلووة..ييتحايل من ميتن  عن أدائها، يإمنا يودمهسيدان رسول للا 
 املسىم إبرادته الكامى  طاع  لىموىل عز يجل يتزكي  لنفسه.

، ييتأس  حبضرته يقطُيع  احلال فإن سيدان أاب قكر الذي كان يتُ  سيدان رسول للا 
ِف كل أموره، مل يكن ليجرب أحدا حبد السيف عى  الرجوع إىل الدين. فحاشا هلل أن يُنسبا 

..يإمنا كان يدف  العديان يالفتن  عن اجملتم    إىل حضرته ما َخالف سن  سيدان رسول للا
اإلسالمي الناشيء. يهذه احلوائق تسوط كل املزاعم اليت ريج هلا املستشرقون يأعداء اإلسال  

 009عن حريب الردة".
 
 كما عارض هذه العويدة الواهي ، يقكل شدة من هؤي ء العىماء الكُار:  -1

  000ياملولوى غال  أمحد قرييز.
 000ي أقو الكال  آزاد.يياملولو 

 002يياملولوي دمحم عىي جوهر رئيس األحرار.
 001يياملولوي هواب أعظم َير جنك جراغ عىي.

 004يياملولوي ثناء للا األمرتسري، يكان من أكرب عىماء فرق  أهل احلديث ابهلند.

                                                 

 ،  ابختصار(.012إىل  022، دار هنر النيل لىطُاع ، الواهرة، ص: 0: حويو  احلكم مبا أهزل للا، ط 119

: ِف كتاقه: هوط  قركار خيات..املفهو  الصحيح لىجهاد ِف ضوء الورآن الكرمي، إدارة طىوع اإلسال ، مطُع  111
 . 0929أشرف، ي هور، 

 ، شرك  زمز  احملديدة، ي هور، اجملىد األيل.: ِف تفسريه املسم : قرتمجان الورآن111

 زل، ي هور. ، دار كتاب من0: سرية دمحم عىي، قوىم رئيس أمحد اجلعفري، ط 112

 ، اجلزء األيل. 0900، حيدر آابد، اهلند، 0: ِف كتاقه: أعظم الكال  ِف ارتواء اإلسال ، ط 113

 . 0940زار، أمرتسر، اهلند، : ِف كتاقه: اإلسال  ياملسيحي ، مطُع  ثنائي قرق ، هال اب114
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 005يياألستال رمح  للا طارق.
 002ييالواضي س.أ.رمحان، قاضي الوضاة قُاكستان  ساقوا(.

 ابإلضاف  إىل الواضيني الُاكستاهيني السيد دمحم منري يالسيد كياين. يهذا 
 هذه هي حويو  إمجاعهم الذي ي  ينفكون يدعون قه مبلء أفواههم.!

 
 هل املودودي جاد  يف فتواه؟

هذا، يسُق أن لكرت أن املوديدي يوول أبن هذه اجلموع الغفرية اهلائى  اليت يطىوون 
احلويو ، ليست من اإلسال  ِف شيء. فيجب أن هعرف ما إلا كان  عىيها  املسىمون( إهنا ِف

املوديدي جاد ِف قوله هذا أ  ي ؟ يما هي حويو  فتواه؟ فتعالوا هسم  قياهه التايل الذي ِحذر 
 فيه املنفصىني عن مجاعته.. اجلماع  اإلسالمي  املوديدي ، يليس املرتدين عن اإلسال ، قائال:

ك اليت سواء فيها السري ُقدمًا أي الرجوع عنها. كال، قل ي  "إن هذا الطريق ليست تى
 009يعين الرجوع عنها إي  اي رتداد".

يملا كان اي هفصال، جمرد اي هفصال عن اجلماع  اإلسالمي  ياي خنراط ِف سىك مجاع  
 أخرى ارتدادا ِف رأيه، فهل قو  قعد للك أي خفاء ِف أن اجلماع  األخرى ي  تعين إي  كفرا!

 
 خاف املشايأهد

خ؟ يمالا ينوين إن استطاعوا أن يستولوا عى  احلكم، ي  فما هي أهداف هؤي ء املشاي
قدر للا. يكما أسىفت أهنم ي  يزالون يسعون لذلك جاهدين، يللك حسب مؤامرة ديلي . 
يلكي هطى  عى  أهدافهم عىينا الرجوع إىل تورير احملكم  اليت تولت التحويق ِف فنت مذهُي  

 ِف ابكستان، يوول التورير:  0951سن  
، 01"إن احملكم  متأكدة من أصال  فتوى الديوقنديني املرقوم  قرقم إي اكس أي أي 

الوائى  ابرتداد الشيع  اي ثناعشريني. لود مت توثيق هذه الفتوى من مكتب دار العىو  
 ديوقند".

قل تتحدث عن   أي إن احملكم  ي  تتحدث عن فتوى مزيرة منشورة ِف جريدة يمهي ،
 فتوى أتكدت من أصالتها(.

                                                 

 . 0999، 1: ِف كتاقه: قتل املرتد..احليثي  الشرعي ، إدارة أدقيات إسالمي ، مىتان، ابكستان، ط 115

 ، إدارة الثواف  اإلسالمي ، ابكستان. Punishment of Apostasy in Islam: ِف كتاقه: 116
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"هذا من انحي ، يمن انحي  أخرى فإن أهل الورآن الذين ينكرين احلديث النُوي يي  
يعمىون قه هم أيضا كافرين، أي عند أهل الشيع  يالسن  عى  سواء. يهفس احلال ابلنسُ  

حلديث يالربيىويني كل يأهل ا0لىمفكرين األحرار. مما يدل عى  أن أهل الشيع  يأهل الورآن 
هؤي ء كافرين عند قعضهم الُعض. يمن هنا فإلا تولت طائف  من هذه الطوائف زما  

خ هذه الطوائف، ديل  اإلسالمي  اليت يتصورها مشاياحلكوم  فال قد أهنا، حسب قواهني ال
 009سوف تعاقب كل من يرتك طائفته ييدخل ِف أخرى أي يستُدل عويدة قدل أخرى".

كم آهفا، أن اإلسال  مهدد من ِقُل املسىمني أهفسهم، يأن العامل اإلسالمي فكما أخربت
يواجه حتدَي من العامل اإلسالمي هفسه. يهذه هي املؤامرة الديلي  املريع  اليت يدقرها 
اي ستعمار األمريكي..فكل الديل اإلسالمي  اخلاضع  له تثار فيها هظري  قتل املرتدين. 

ن هذه املكيدة اخلُيث  أن يشغل املسىمني قضرب رقاب قعضهم يهدف اي ستعمار الغاشم م
الُعض، ييىيهم عن هفسه. يهو يدرك جيدا أن هذه الديل الفورية العائش  عى  ما ُيود قه 
هو عىيها من غذاء يكساء يسالح، لن جترتيء أقدا عى  قتل هنديكي يي  مسيحي يي  

 فوط، يأهنم لن يضرقوا إي  أعناق زل صاعوتهم عى  إخواهنم املسىمني يهودي، يإمنا تن
األشواء..فكل فرق  سوف تكّفر غريها من الفرق اإلسالمي ، يأي  فرق  قويت شوكتها سوف 
توتل أهل الفرق األخرى املرتدة ِف رأيها..يلسوف توو  الويام  ِف العامل اإلسالمي، ييىعن 

السخيف  يالرهيُ ، يالذين  العامل كىه عى  دين كهذا، يعى  الذين هلم مثل هذه اي عتوادات
 يستُيحون هبذه الطريو  املخزي  دماء إخواهنم األقرَيء، ييضرقون رقاب قعضهم الُعض.

 
 لُعبة ُمعادة

هذه هي خالص  تىك املؤامرة اخلُيث  اخلفي . ياعىموا أهنم قد لعُوا هذه الىعُ  من قُل 
د العامل اإلسالمي هفس أيضا، فىيس هذا قص  يمهي  أي قدعًا منهم، قل ابلفعل قد شه

خ املتعصُون عى  ي  استوىل فيها املولويون ياملشاياملشاهد املأسايي  من قُل..فكل ديل  إسالم
هم، فود لعُت فيها ابسم قتل املرتدين لعُ  أي استخد  حّكامها الغامشون مشاَخ احلكم،

 توشعر منها اجلىود، يتنخى  من هوهلا الوىوب.
يقعت ِف عهد املىك العُاسي املأمون يمن يىيه من مىوك يأسوق لكم األحداث اليت 

العُاسيني، حينما ظن قعض العىماء الرابهيني األفاضل الذين كرسوا حياهتم خلدم  اإلسال ، 
زيهي ..ي  قد من الفصل قني للا تعاىل يقني كالمه، يقالوا أبن  أهه ابلنظر إىل صفات للا التن
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خ املتعصُون هذه النظري  خمالف  لإلسال ، يأفتوا أبن ملشايآن خمىوق. فاعترب الفوهاء ياالور 
وط ألهنم الوائىني هبا خارجون عن دائرة اي سال ..فأريوت دماء املسىمني األقرار كاألهنار، ف

خ مرتدين، يعووق  املرتد هي الوتل. يحجتهم عى  ارتدادهم هم أصُحوا عند أيلئك املشاي
 أهنم قالوا خبىق الورآن.

 لدرك السحيق يصل الظىم ياجلور ِف تىك الفرتة املشئوم .إىل هذه ا
يي  ينتهي األمر لعهده فحسب، قل لود تكررت مثل هذه األحداث املنكرة املريع  ِف 
الديل اإلسالمي  األخرى عى  اختالف زماهنا، مما ترك ِف جُينها يصم  عار، يجعل العامل 

يالضالل يالظىمات. غري أن  ييرميه ابجلهليشمئز من اإلسال  ييتنفر منه يِحتوره ييزدريه، 
خ حىت اآلن ي  ينتهون عن للك، يي  يشعرين، يي  أي درس يتىوون، يي  َخجىون، قل املشاي

ي  يزالون يعزين إىل دين للا عوائد منافي  لىورآن الكرمي يالسن  النُوي ، ييىوثون مسعته، 
 ييىطخون ابلدماء اترَخه.

 
  بداية نظرية خلق القرآن

"أيل من ُعِرف هبذا النظري  هو اجلعد قن درهم مؤدب مريان املىك األموي، يالذي قتىه 
هج  009قسُب هذه النظري  خالد قن عُد للا الوسري يايل العراق يو  عيد األضح  سن  

 قعد صالة العيد ابلكوف .
 ج.ه 029يالرجل الثاين هو اجلهم قن صفوان الذي قتىه هصر أحد قواد قين أمي  سن  

يِف العصر العُاسي، ِف عهد هارين الرشيد عى  يجه التحديد، ظهر قشر قن غياث 
املريسي، يقال خبىق الورآن. يملا مس  الرشيد قذلك قال: هلل عىي، إن أظفرين قه ألقتىنه. فظل 

 قشر متوارَيً طيى ا حكم الرشيد.
تل قسُب قوهلم خبىق يمن املفارقات الغريُ  أن الرشيد الذي هدد العىماء املسىمني ابلو

الورآن..صار قعد يفاته اقُنه معتنوا هبذه النظري ، قل مل يزل طيى  حياته يهدد ييعذب عىماء 
املسىمني ليجربهم عى  قُوهلا، حىت أهه أيص  أصحاقه، يهو عى  فراش املوت، أبن ي  َخى  

فريهم شغىه سُيل هؤي ء العىماء حىت يوولوا خبىق الورآن. فىم يزل تعذيب العىماء يتك
الشاغل حىت مات. يلود قا  أبمر منه يايل قغداد إبكراه مخس  يعشرين من كُار العىماء 
يالفوهاء ياحملدثني مبا فيهم اإلما  أمحد قن حنُل، رمحه للا، عى  قُول خىق الورآن. فاضطر 

 معظمهم إىل قُوهلا قعد أن ياجهوا تعذيُا شديدا.
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 اإلمام ابن حنبل ضحية االضطداد
لكن اإلما  أمحد قن حنُل يدمحم قن هوح رمحهما للا، قويا عى  صمودمها. فأرسىهما ي 

الوايل مويداين إىل املأمون ِف طرسوس مشال املمىك  اإلسالمي . يلكن شاء للا أن ميوت 
املأمون يمهُاا ِف الطريق إليه مويدين ابلسالسل. فرجعوا هبما إىل قغداد، يشاءت املوادير أن 

 قن هوح ِف الطريق ييسىم الريح، يرجاله ِف احلديد. ميرض دمحم
يقد  اإلما  أمحد مصفدًا ِف السالسل إىل املعتصم. يملا أصر عى  اإلهكار خبىق الورآن 

  خ مناظرات أمافيه الشمس. يجرت قينه يقني املشايأمر املعتصم حبُسه ِف مكان ي  يرى 
مضل مُتدع، اقتىه، يي  تُال قشيء،  خ لىمىك: إهه ضالاملىك ألَي  طويى ، يقال املشاي

 فدمه ِف أعناقنا.
يكان املعتصم َخىوا قه، ييهمس ِف ألهه قائال: يِحك َي أمحد..أان يللا عىيك شفيق، 
يإين ألشفق عىيك مثل شفويت هبارين اقين..فأجُين حىت أخىي سُيىك. يلكنه رمحه للا،  

احدا ياحدا ييضرقوه قووة يهو عاري اجلسم، كان ي  يُزِعن له. فكان َيمر اجلالدين أن َيتوا ي 
قل إهنم كاهوا يضرقوهنم ِف رمضان يهو صائم، حىت تدم  جريحه ييغش  عىيه. يلود رأيا 
 جبسمه، مبا فيه يجهه، أثر ألف سوط. يكان أثر الضرب قيناً ِف ظهره إىل أن تُوِفا، رمحه للا.

لثويى . كما شديا يديه قووة حىت كاهوا يدسوهه ِف السجن ابألرجل يأحياان ابألحجار ا
 توىعت إحدمها، فكان يتأمل منها إىل حني الوفاة.

شهرا ِف سجن يحديد يضرب يتعذيب، أطىق املعتصم  29يقعد أن قض  حضرته 
سراحه، يلكن التعذيب أثر فيه حبيث مل يعد قعده يودر عى  حتريك أطرافه. فُديِييا من 

 نه إىل أن توفاه للا تعاىل.الضرب لعدة شهور، يلكنه كان يتأمل م
يملا جاء الواثق قعد املعتصم فإهه مل َيمر إبيذاء اإلما  قدهيا، يلكنه أيقفه عن التدريس، 
يطىب أن ي  يساكنه ِف قىده..يأما غريه من الناس فود أعمالا الواثق فيهم السجن 

 .هج210يالوتل..فود قتل قيديه أمحد قن هصر اخلزاعي لىسُب هفسه سن  
متتد هذه الفتن  إىل هواحي العراق يحدها، يإمنا محىوت إىل األقطار ياألمصار،  يمل

فشمىت خراسان ياملشرق، ييصىت إىل احلجاز يمصر. يمحُِل من كل هذه األقطار عىماء 
يفوهاء يأئم  ازدمحت هبم سجون قغداد، يضاقت هبم سجون سامرا، يتعطرت قدمائهم 

من هذه الفتن  اليت اكتوى قضرامها مئات العىماء ياألقرار الزكي  أرض قغداد. يمل تنج األم  
 هج حني هىك املىك الواثق. 212إي  ِف 
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 ضحااي أخرى
يإليكم أمساء قعض العىماء الذين يقعوا ضحاَي هلذه الفتن  ِف عهد املأمون ياملعتصم 

 يالواثق:
، هعيم قن محاد، يوسف قن ِحي املصري، دمحم قن إقراهيم ا إلسكندري، أمحد دمحم قن هوحي

 قن اخلزاعي، يدمحم قن عُد للا قن احلكم.
فمنهم من مات ِف السجن، يمنهم من أُعِد ا ابلسيف".

009 
 

 هذا بالغ للناس
خ املتعصُني، ممن ُأشرب ِف قىوهبم سفك الدماء، يُحُّب غري أن قعض املولويني ياملشاي

تُه العامل اإلسالمي اليو  أيضا، يمل إليهم قتل األقرَيء، لن يوىعوا عن للك قسهول . فإلا مل ين
يرفض آراءهم الواهي  السخيف ، يمل َيخذ عى  أيديهم، يمل مينعهم عن إقحا  األمور الديني  
احملض  ِف سياس  الُالد، يعن الظىم يالعديان عى  دين للا اإلسال ، يأن يكتفوا قتىوني 

فعل العامل اإلسالمي للك، فال قد الناس الصالة يالزكاة يالرب يالصالح فوط، أقول إن مل ي
يأن يعيد التاريخ املخيف هفسه مرة أخرى. ياعىموا أن يراء هذه املؤامرة دييً  عظم  ترتقص 
ابملسىمني الديائر، يتنوى أل يتم قتل املسىم إي  خبنجر املسىم، يأي  يتم الوضاء عى  اإلسال  

 قووى العامل اإلسالمي هفسه.
 

 اقتباٌس هامٌّ آخر
ن، يقُل أن أتنايل احلديث عن اجلزء األخري من املوضوع، أقرأ عىيكم موتُسا آخر ياآل

 هاما من تورير احملكم  الُاكستاهي  السالف  الذكر، يهو:
 خ متفوون عى  أن جزاء اي رتداد هو الوتل"."إن احملكم  تسّىم أبن املشاي

خ الذين اشرتكوا املشاييالحظ الوارئ أن املراد من املشايخ هنا هم فوط أيلئك ُيب أن 
خ ِف   معهم. يإي  فما كان مجي  املشايِف تىك املناقشات ياي ستجواابت اليت أجرهتا احملكم

للك الوقت أيضا يرين قتل املرتدين، كما سُق أن قرأت عىيكم أمساء قعضهم..فهؤي ء مل 
كان قد حارب هذا   يفتوا قوتل املرتدين أما  أي  حمكم ، فمثاًل إن املولوى غال  أمحد قرييز،

اي عتواد ِف تىك األَي  يكذلك من قُل، يألف العديد من املؤلفات ضده..يلود جرت قينه 
                                                 

، الفصل اخلامس، فتن  خىق 0: د.مصطف  الشكع ، األئم  األرقع ، دار الكتاب املصري الىُناين، قرييت، ط 119
 ،  قتصرف ياختصار(.919إىل  999الورآن، ص 
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يقني املوديدي مصادمات مثرية يمناظرات ممتع  ِف هذا الشأن. لذلك فىيس املراد من قوله 
 كم  فوط.خ قد أفتوا قوتل املرتدين، يإمنا الذين استجوقتهم احململشاياحملكم  هذا أن مجي  ا

"كما تسىم احملكم  أيضا أهه لو أصُح من املولويني كأَب احلسنات السيد دمحم حسن 
خ العديدين املذكورين ِف الربيىوي، أي أحد من هؤي ء املشايالوادري، أي املرزا أمحد رضا خان 

..لو أصُح رئيسا ملثل هذه املمىك  اإلسالمي ، فال قد 04الفتوى املرقوم  قرقم ايكس
وقنديني يالوهاقيني  الذين منهم املولوي دمحم شفي  الديوقندي عضو هيئ  التعىيمات لىدي

اإلسالمي  يعضو الىجن  التشريعي  الُاكستاهي ، ياملولوي دايد الغزهوي( من أن يىووا هفس 
املصري، أي الوتل. يلو توىل املفيت دمحم شفي  الديوقندي احلكم فال قد أن يفىت قكفر من كّفر 

نديني، ييعاقُهم ابلوتل، إلا اهطُق عىيهم تعريف اإلرتداد، أي إلا مل يكوهوا قد يرثوا الديوي
 020عوائدهم من أابئهم، قل اعتنووا أبهفسهم قدي  من غريها من العوائد".

 
 تشدد املودودي

يلكن املوديدي َختىف معهم ِف للك، ييظهر تشددا يعنفًا غريًُا حيث يرى أبن الذين 
املسىمني هم أيضا مرتدين ِف احلويو ، لذلك فىن هوُىهم ِف ممىكتنا ُيِلديا ِف قيوت 

اإلسالمي  كمسىمني، قل منهىهم ملدة سن ، يهوول: حيث إهكم مرتدين ِف احلويو  فاختاريا 
أحد األمرين، فإما أن تكذقوا اإلسال  أبلسنتكم، يتنكريا صدقه صراح ..يِف هذه الصورة 

إهنا وحذركم قصراح  أهكم لو قويتم عى  هفس احلال اليت خنى  سُيىكم يهعفو عنكم..يإي  ف
هعدها ارتداد، لنوتىّنكم يهستأصل شأفتكم، يهكرهكم عى  للك اإلسال  الذي هراه وحن 

 إسالما. يوول املوديدي:
"كل منطو  وحدث فيها اي هوالب اإلسالمي، فإهنا هوجه إىل أهىها املسىمني قالغا أبن 

سال  اعتوادَي يعمىيا، ييريدين أن يُووا منحرفني عنه، فعىيهم أن الذين اوحرفوا منهم عن اإل
يعىنوا إعالان خاصا قكوهنم غري مسىمني، يَخرجوا من هظامنا اي جتماعي، يللك خالل مدةي 
أكثرها سن  ياحدة. يقعد هذه املدة سوف هعترب كل من يلد ِف قيوت املسىمني مسىمني، 

يهضطرهم إىل اي لتزا  ابلواجُات يالفرائض الديني . يكل  يهنفذ فيهم كل الوواهني اإلسالمي ،
 020من َخرج قعد للك من دائرة اإلسال  يُوتل".

 فهذه غاي  غاَيته يآخر حسراته أبن يسم  تكذيب اإلسال  من أفواه املسىمني.
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يُيب أي  ينخدع أحد قووله: سوف هعترب كل ُيِلد ِف قيوت املسىمني مسىمني، ألهه قد 
من األلف من املسىمني ليسوا ِف احلويو  مسىمني. يمعىن للك أهه 999  أن قال فيما مض

 يوول: "كل مولود عى  الفطرة". يرى أن هؤي ء املسىمني كافرين موِلداً، م  أن الرسول 
خ، يهذا هو تصورهم إلسال ، يهذه هي حري  هذه هي هواَي يأهداف هؤي ء املشايف

 الرأي يالعمل لديهم!
 

 ء واالرتداداتريخ األنبيا
ياآلن أقول كىميت هي مبثاق  احلرف األخري لىموضوع، يهي شيو  ممتع  من انحي ، 
يلكنها من انحي  أخرى حمزه  مؤمل  جدا..يهي أن الورآن الكرمي يود  لنا اترَخا لألهُياء 
املرسىني عىيهم السال ، اترَخا صادقا حويويا مفصال، من عوائد اعتوديها من لدن آد  يهوح 

، يمُادئ يقواهني متسكوا هبا، يعادت أخالق َتىووا هبا هم  سيدان دمحم املصطف  إىل
يأتُاعهم، يدعايي ادعوها، مث أدل  يقراهني أتوا هبا، ياعرتاضات ياجهوها، يمُاحثات 
يمناقشات جرت قينهم يقني أعدائهم..كل هذه األمور سجىها الورآن الكرمي ِف صورة اتريخ 

 متسىسل مفصل.
 

 أعداء األنبياء عقيدة
َخربان الورآن أن كاف  املكذقني ابلرسل، قدين استثناء، كاهوا يعتودين أبهه ي  قد من 
معاقُ  من َخرج عن مىتهم إىل أخرى، ييرتد عن دينهم ييدخل ِف آخر..ِف حني أن األهُياء  

كراه كىهم كاهوا يعارضون هذا اي عتواد، ييريهه ظىما عظيما، ييوولون: ي  عواب، إل ي  إ
 ِف الدين.

مث َخربان الورآن الكرمي أبن للا عز يجل كان م  أهُيائه، يلعن الذين أصريا عى  هذا 
اي عتواد السخيف، يسعوا لتطُيوه..أي كاهوا يرين أن كل من َخرج عن مى  فال قد من 

داهلم معاقُته عى  ارتداده هذا، إما قوتىه أي إبحراقه أي حبُسه أي قنفيه من الُالد. ما كان جِ 
م  أهُيائهم إي  عى  هذا املنوال. أمعنوا النظر ِف الورآن من أيله إىل آخره جتديا هفس 

 املوضوع.
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 سيدان نوح..يـُتَّدم ابالرتداد
يجهوا إليه هفس اي عرتاض قائىني: إهك قد  َخربان الورآن الكرمي أن قو  هوح 

تاِه َيا هُوُح  دديه قووهلم:ارتددت عن مىتنا، قل تتسُب ِف ارتداد اآلخرين أيضا، يه لاِئْن ملْا ت ان ْ
 .022لاتاُكوهانَّ ِمنا اْلماْرُجوِمنيا 

قالوا له قصوت ياحد: َي هوح إن مل تنته عن ارتدادك، يمل متتن  عن التسُب ِف ارتداد 
 اآلخرين، فال قد لنا من أن هوتىك رمجا.

و  ابرتداد املسىمني األمحديني، خ ِف مدين  الكوئت   ابكستان( قد أفتوا اليكان املشايفإلا  
أيضا  يقالوا ليس جزاؤهم إي  الرجم، فال عجب يي  غراق ، ألن أعداء سيدان هوح 

 أصدريا هفس الفتوى من قُل.
 

 وسيدان إبراهيم أيضا..
كما يذكر الورآن أن أاب إقراهيم، أي عمه كما قال الُعض، يلكن الورآن يسميه أابه، 

 هدده قائال:
 تاِه ألا  ،أاْهتا عاْن آهِلايِت َيا ِإقْ رااِهيمُ أارااِغبع  .021ْرمُجانَّكا يااْهُجْرين ماِىّياً لاِئْن ملْا ت ان ْ

أي هل ترتد عن عُادة آهليت َي إقراهيم؟ إلا مل تنته عن هذا اي رتداد ألرمجنك، يمن 
 األفضل أن تغرب عن يجهي لُعض الوقت حىت يهدأ غضيب.

 الصوت، قل اقتكريا لعووقته أسىواب جديدا فوالوا:مث قدأ قومه أيضا يرفعون هفس 
 ُتْم فااِعِىنيا ُر ُكوين ق اْردًا ياساالمًا عاىا   ي قااُلوا حارُِّقوُه يااْهُصُريا آهِلاتاُكْم ِإْن ُكن ْ قُ ْىناا َيا انا
ْيداً فاجاعاْىنااُهُم اأْلاْخسارِينا  ي ِإقْ رااِهيما   .024ياأارااُديا ِقِه كا

سه هدده ابلرجم فكان طُيعيا أن يسُووا أابه ِف عدايته، فيعىنوا: حرقوه فما دا  أقوه هف
حيا، هكذا اهصريا آهلتكم، إن كنتم فاعىني، ألهه قد أصُح خطرا يهدد دينكم. عندئذ قىنا 
َي انر كوين قردا يسالما عى  إقراهيم. يللك ألهه ما كان حلكم الوائىني إبحراقه لينفَّذ، يإمنا  

هو مفعوي ، ألن النار من َتىيوي..فأمرهتا: ي  حترقيه، قل كوين له قردا يراح  كان أمري لىنار 
 يسالم .
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 إن يف ذلك لعربة
هذا، يإن ِف هذا األسىوب الورآين حلكمً  يعربة، يللك أن الناس ِف قعض األحيان 
 يسُوون النار ِف الشر ياإليذاء، فيكوهون أشد إحراقا من النار، إن اإلهسان الذي خىوه للا
عى  الفطرة يأيدعه صفات الطني يالنار..هذا احملىوق لظىمه يجهىه عى  هفسه، يتعدى 
حديده، يُيرتيء لدرج  أهه يتخى  عن الويم اإلهساهي ، ييتصف ابلصفات اجلني  الناري ، قل 
أظىم يأطغ . لذلك ترى هنا أن للا تعاىل َيمر هذا املخىوق لينتهوا ييهدأيا ييربديا، ألهه كان 

ى  عىم أهنم قد أصُحوا أكثر شرا يأشد حرا من النار..يإمنا أمر النار ملا كان يتوق  منها ع
 .َي انر كوين قردا يسالما عى  إقراهيمأهنا ي قد أن تتمثل ألمره، فوال: 

 .راديا قه كيدا فجعىناهم األخسرينأي  يلكر فشىهم ِف مكيدهتم اخلُيث  قائال:
 

 سيدان لوط وقومه
لوط أيضا عامىوه قنفس املعامى ، يأصريا عى  معاقُته حبج  اي رتداد، يلكنهم  مث إن قو 

 اقرتحوا أن يعاقب ابلنفي من األرض، فوالوا:
 تاِه َيا ُلوُط لاتاُكوهانَّ ِمنا اْلُمْخراِجنيا ِىُكْم ِمنا اْلوااِلنيا  ي لاِئْن ملْا ت ان ْ يِن  ي قاالا ِإيّنِ لِعاما رابِّ جناِّ
 .025ا ي اْعماُىونا ياأاْهِىي ممَّ 
يعين:فاقضوا ما أهتم قاضون، فإين أيضاً قد سئمت من  إين لعمىكم من الوالني :قوله

سوء أعمالكم، يتضايوت من خُث هفوسكم..فال أتوق  منكم أي خري يي  أدىن رمح . مث 
، جنين يأهىي مما يعمىون.  اهتول لهنه عى  الفور إىل رقه، فناداه:ربِّ

 
 االرتداد سيدان صاحل وهتمة

مىتهم ياملتمرد عى  دينهم يستحق العووق  أ  ي ؟ حىت استور هبم الرأي أهه ي قد من 
 عواقه، فتآمريا عى  قتل صاحل يقالوا:

 ِنا ياِإانَّ لاصااِدُقو  ، لانُ ُ ايِّت انَُّه ياأاْهىاُه مُثَّ لان اُوولانَّ ِلوالِيِِّه ماا شاِهْدانا ماْهِىكا أاْهِىهِ ت اواامساُوا اِبهلل.022 
أي تعالوا وحىف ابهلل أهنا سوف هنامجه يأهىه ليال..فنوتىهم غيى ، يإلا جاءان يرثته 
يطالُون قدمه هوول هلم: وحن ي  هعرف شيئا عن موتىهم، إل مل هشهد هالكهم، يإان 

 لصادقون.
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ييعين للك أن أعداء الرسل أحياان كاهوا يعاقُون اخلارجني عن مىتهم عىناً، يِف قعض 
ث اليو  ِف يهامجوهنم سر ا، كي ي  يوعوا ِف أيدي الواهون. فإلا كان هفس الشيء ِحد األحيان

خ ِحرضون األرالل يالرعاع عى  قتل املسىمني األمحديني املستضعفني ابكستان، يترين املشاي
من الرجال يالنساء يالولدان الذين ي  ُيدين حيى  يي  يهتدين سُيال، يينصحوهنم أن 

كي ينجوا من العووق  الدهيوي ..فال داعي لىعجب..فود سُق أي ياجاها هيب للا يوتىوهم غيىً   
 صاحلا عىيه السال  هفس التهديدات، يعومل هفس املعامى  الواسي  من ِقُاِل قومه.

 
 سيدان شعيب يعارضدم

 ، ييوول:مث يسرد الورآن الكرمي األحداث اليت حدثت ِف زمن شعيب 
 ُاْستاْكُ اُريا ِمْن ق اْوِمِه لاُنْخرِجانَّكا َيا ُشعاْيُب ياالَِّذينا آماُنوا ماعاكا ِمْن ق اْرياِتناا  الَِّذينا قاالا اْلماأل، 

ُكْم ق اْعدا  كاِذابً ِإْن ُعْدانا ِف ِمىَّتِ قاِد افْ ت ارايْ ناا عاىا  للاِ  ي أايالاْو ُكنَّا كاارِِهنيا  :قاالا  ،أاْي لات اُعوُدنَّ ِف ِمىَِّتناا
 .029 راق ُّناالاناا أاْن ه اُعودا ِفيهاا ِإي  أاْن ياشااءا للاُ  ياماا ياُكونُ  ، ِمن ْهاااانا للاُ ِإْل جناَّ 

أي لو كنا  اهظريا إىل رد شعيب عى  قومه، فإهه رد رائ  خالد حواً، حيث يوول: 
 .كارهني

فما  أي هل جتربيهنا عى  العودة إىل دينكم، يتعىمون جيدا أن قىوقنا تكره دينكم قشدة؟
 دمنا غري ُموتنعني قه، فىن تستطيعوا أن تدخىوه ِف قىوقنا جربا يقسراً.

غري أن عىماء عصران قد اهتديا إىل حيى  يتمكنون هبا، ِف زعمهم، من إدخال دينهم ِف 
قىوب الناس جربا، يإن مل يهتد إليها قو  شعيب..حيث ِحسُون أن هلم حواً ِف مطالُ  الناس 

ستخدا  الووة يالعنف، يأ، هذا هو عني اإلسال ، يما يؤيده الورآن ابلرجوع إىل مىتهم اب
 يالعول أيضا. يلكن امسعوا الرد عى  يمههم هذا الُاطل قىسان سيدان شعيب حيث يوول:

قد افرتينا عى  للا كاِذابً إْن عدان ِف مىتكم قعد ال جننا للا منها. 
من الدَير، ألصُحنا إلن مفرتين عى  أي لو عدان ِف مىتكم خوفا من الوتل أي اإلخراج 

 .للا 
خ أن اإلسال  َيمر إبكراه الذي مل يعد يوتن  ابإلسال  عى  ارتكاب فهل يظن املشاي

 جرمي  أشد يأشن ..جرمي  اي فرتاء عى  للا تعاىل؟
يما يكون لنا أن هعود فيها إي  أن يشاء للا  ييستمر شعيب ِف الرد عى  الوو  قائال:

 .رقنا
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ي من احملال لنا يلكم أيضا أن هرج  وحن أي ترجعوان إىل مىتكم، ألن الوىوب قيد للا أ
نا منها، من املستحيل أن هوُل ما  فوط. فما مل يرد للا رقنا أن هرج  إىل مىتكم اليت أخراجا

 توولون أي تكرهوان عىيه.
يوُل قه هيب  يلكن العجب كل العجب..أن عىماء اليو  يدعون أبهنم يودرين عى  أمر مل

للك الزمان، يمل يودر عىيه أعداؤه. كال؟ إمنا األمر كىه هلل..فإهه، يي  ريب، هو الودير، 
صاحب التصرف التا  عى  الوىوب، يّوىُها كيف يشاء.. فاليو  أيضا ي  تتغري الوىوب إي  

 إبلهه.
 

 قصة سيدان موسى وفرعون
ى ، قل جتايزيا احلديد كىها ِف هفس املعام مث إن فرعون يقومه أيضا عامىوا موس  

هذه املعامى  الواسي  ظىما يزيرا..فاقتكريا أهواعا من العنف يالتعذيب مل َتطر قُال أعداء 
األهُياء الساقوني..يمل ياداعوا أي هوع من العنف إي  مارسوه عى  موس  يأصحاقه، يللك 

 الكرمي:حبج  أهنم قد ارتديا عن دينهم، يخرجوا عن مىتهم، يوول الورآن 
 ْتُ ُىوا أاقْ نااءا الَِّذينا آماُنوا ماعاُه يااْستاْحُيوا ِهسااءاُهم ياماا   ،ف اىامَّا جااءاُهْم اِبحلْاقِّ ِمْن ِعْنِدانا قااُلوا اق ْ

اِفرِينا ِإي  ْيُد اْلكا أاْن  ِإيّنِ أاخاافُ  ،ياقاالا ِفْرعاْوُن لاُريين أاق ُْتْل ُموسا  ياْليادُْع راقَّهُ ي   ِف ضااللي كا
ياقاالا ُموسا  ِإيّنِ ُعْذُت ِقرايبِّ ياراقُِّكْم ِمْن ُكلِّ  ي يُ ُادِّلا ِديناُكْم أاْي أاْن يُْظِهرا ِف اأْلاْرِض اْلفاساادا 

 .029ُمتاكاربِّي ي  يُ ْؤِمُن قِي اْوِ  احلِْساابِ 
فحسب، أي ملا جاءهم موس  ابحلق الذي آتيناه من عندان، قالوا: ي  توتىوا املؤمنني قه 

قل اقتىوا أيضا أقناءهم. إن كىم   م ( ميكن أن تكون متعىو  ابإلميان، فيكون املعىن: اقتىوا 
أقناء الذين آمنوا م  موس ، ألن اآلي  التالي  َتربان أهنم كاهوا ينوين قتل أقنائهم م  موس  

داخىون ِف أيضا. يهكذا، فىم يورتحوا قتل موس  فحسب قل قالوا: اقتىوا أيي دهم فهم أيضا 
 خكم املرتدين.

خ ِف ابكستان ضد املسىمني س الصوت يرف  اليو  من قُل املشايفإلا كنتم ترين أن هف
األمحديني، فال غراق  ِف للك، ألن الورآن الكرمي َخربان أن أعداء احلق دائما ما يفكرين ِف 

 مثل هذه املكائد، ييرفعون هفس األصوات.
ي ي  توتىوا هساءهم، قل اتركوهن عى  قيد احلياة ، أياستحيوا هساءهممث قالوا: 

 لنفضحهن يهُنينهن.
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، أي أن مكائد منكري احلق ي  يما كيد الكافرين إي  ِف ضاللمث يوول للا تعاىل: 
 تفىح أقداً، قل تكون عاقُ  أمرها ُخسراان.

وين أقتل ، أي اتركيقال فرعون لريين أقتل موس ، يليدع رقهمث َخربان الورآن الكرمي: 
 موس ، يليدع رقه، يه ارا كيف ينجيه من قُض  يدي الووي  الواهرة.

 مث يربر فرعون ما ميارسه من عنف يتعسف قائال:
ما كنت ألتعرض له ألجل دينه هو فوط، فىيعتنق أي دين، يلكن ما يوىوين هو أهه 

 يُشر قدينه، ييُدل دين اآلخرين، يهذه جرمي  ي  يستهان هبا أقدا.
 

 ومة ابكيتانحجة حك
يهذه هي هفس احلج  اليت قدمتها احلكوم  الُاكستاهي  فيما أمسته  الُيان األقيض( الذي 
هشرته ضد املسىمني األمحديني..يوول املتحدث ابمسها لىديل األخرى: إهكم ي  تدرين سُب 
عدايتنا هلم، إهنم ي  يكتفون ابعتناق دينهم فحسب، قل يُشرين قه اآلخرين أيضا، يهكذا 

 يظهرين ِف أرضنا الفساد. يهل تستطي  أي  ديل  السكوتا عى  هذا الفساد.
قل كان األليق قه أن يوول: أافال ترين أن الورآن الكرمي يذكر أن فرعون أيضا مل  :أقول

 يتحمل هذا الفساد، فكيف هتحمىه وحن!
 

 إهلام اإلمام املددي يتحقق
لريين قنفس اآلي  الورآهي :  املوعود هذا، يقد أيح  للا تعاىل إىل املهدي ياملسيح 

. يإن عىماءهم ِف ابكستان قد أتوا قنفس الفرعوهي  ِف حق هذا أقتل موس ، يليدع رقه
العُد الضعيف أيضا، يقنفس الكىمات، حيث أصريا عى  قتىي مرارا يتكرارا..يتدل شواهد 

: سوف هدقر مؤامرة، ..قد قط  هلم يعدًا ابلفعل، يقال 029األحوال أن اآلمر الُاكستاين
خ أغريا قتهم  قتل رجل. مث إن املشاي فنتهمه قتهم  الوتل، متامًا كما اهِتم سيدان موس  

احلكوم  ِف إحلاح شديد قوتىي قائىني: لو قتىتموه لوطعتم يتنيا اجلماع  اإلسالمي  األمحدي ، 
ِف األرض الفساد، حيث  يقضيتم عىيها قضاء هنائيا..يالعيال ابهلل. اقتىوه ألهه يُغ  ييُظهر

ِحض مجاعته عى  التُىيغ ييوول: اهتشريا ِف األرض مسرعني، يقىغوا العامل رسال  للا 
جاهدين..يقا  ِف هذا الصدد قتوجيه دعوة خاص  يمساها  دعوة إىل للا(. قل إهنم قالوا: إن 
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ث النشاط ِف خىفاءهم الساقوني كاهوا شرفاء إىل حد ما، يلكنه خُيث مفسد جدا، ألهه يُع
 اجلماع ، يينفخ فيهم ريح احلماس. فكيف هتحمل كل للك؟

 
 هذا هو جوايب

أما أان فأرد عىيهم عى  لسان الورآن الكرمي قنفس الرد الذي رد قه هيب للك الزمان عى  
أعداء احلق، يأان ي  أسايى حىت يي  ترق  أقدا  األهُياء عىيهم السال ، إي  أهين أرى تُّاع 

 يقىسان الورآن: َي..فها أان أيضا أرد عىيه أسوًة مبوس  سنتهم ضرير 
قيو  احلساب نإين عذت قريب يرقكم من كل متكرب ي  يؤم ابهلل إين عذت قريب !

يرقكم منكم يمن أمثالكم، من كل شرير متكرب ي  يؤمن قيو  احلساب..هعم، ي  يؤمن قيو  
 دهيئ  املنكرة.احلساب، يإي  ما أت  أقدا هبذه األفعال اخلسيس  ال

 
 يتدم ابالرتداد نبينا 

يهكذا يستمر الورآن الكرمي ِف توضيح هذا املوضوع قتسىسل دين اهوطاع، ياآلَيت ِف 
للك كثرية جدا، إي  أهين أريد إهناء اخلطاب، فأقول: إن خري الُشر، يأفضل الناس، يأمساهم 

..هذه هي  ء دمحم املصطف  شأانً، يأعالهم مرتُ ، هو موي ان سيد الرسل يأفضل األهُيا
عويدتنا وحن املسىمني مجيعاً، يهذا ما يورره الورآن، يما تثُته املواره  املفصى  قني اإلسال  
يقني غريه من األدَين. يليس هذا جمرد ادعاء فحسب، قل لدينا أدل  قاطع  يقراهني ساطع  

 عى  للك.
م  قنفس التهم ..هتم  اي رتداد. يجاءه اقول هذا الرسول الكرمي األعظم أيضا كان قد اهتُّ

قومه قنفس احلج  الواهي  قائىني: قد تركت مى  آابئنا، فال قد أن تنال جزاء هذه اجلرمي ..يمل 
ترتد فحسب، قل إهك تتسُب ِف ارتداد اآلخرين أيضا. لو كنت يحدك لكان من املمكن 

دينك، يتون  اآلخرين أن هتغاض  عى  ارتدادك، يلكن كيف هتحمل أن تستمر ِف الدعوة ل
 آبرائك يعوائدك؟

فهؤي ء أيضا كاهوا يرين أهه من املستحيل أن تسمح قذلك أي  مى  متحضرة كما يرى 
الشعب الُاكستاين، قل ُيب أن أقول: كما يرى احلكا  الغامشون ِف ابكستان اليو ..إل أن 

 الشعب الُاكستاين قريء من كل للك حلد كُري.
 ابملؤامرة اليت دقرها قومه قائال: ه يذّكر للا تعاىل رسول
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 للاُ  ،يامياُْكُرينا يامياُْكُر للاُ  ،ياِإْل مياُْكُر ِقكا الَِّذينا كافاُريا لِيُ ْثُُِتوكا أاْي ي اْوتُ ُىوكا أاْي َُخْرُِجوكا  يا
ُر اْلمااِكرِينا  ي ْ  .010خا

كيدا، يكان أي َي دمحم، تذكر للك الوقت الذي كان فيه الكفار ميكرين قك ييكيدين  
قنيتهم أن ِحُسوك أي يوتىوك أي َخرجوك من قريتك. مما يعين أهه ما من مكر أي كيد دقّره 

، يمل يفكريا فحسب، قل عزموا عى  أعداء الرسل الساقوني ضدهم إي  يفكر فيه أعداؤه 
را، تنفيذ هذه املكائد..يابلفعل مل يدخريا يسعا ِف حتويق أهدافهم اخلُيث ، يمكريا مكرا كُا

 يللا خري املاكرين.
 

 ما جوابكم
هذا اتريخ سجىه الورآن الكرمي ِف لوح حمفوظ، ييعرضه عىينا ِف صراح  يأبساليب 
متنوع  مرة قعد أخرى..ييذكر فيه أحوال يأحداث األهُياء عىيهم السال ، م  لكر أمسائهم، 

ثناء، أَي كان زمنه أي يَخربان أن أعداء كل هيب، قدين است .. من لدن هوح إىل سيدان دمحم 
يطنه، كاهوا جممعني عى  أهه ي  قد من معاقُ  املرتد، إما ابلوتل أي ابإلخراج من الدَير 

 يالنفي من الُالد..ُيب أن يعاقب عى  كل حال.
خ ِف ابكستان اليو  أيضا يورتحون هفس العووابت لىمرتدين ِف زعمهم، يترين أن املشاي

خاص  عى  قتل أيلئك  املرتدين( الذين يُشرين اآلخرين ييصرين عى  تنفيذها، يِحّضون 
قدينهم قتال قدين هوادة. م  أن للا تعاىل َخربان ِف هذا التاريخ الورآين..ِف تسىسل 

أن هؤي ء املصرين عى  عووق  املرتدين ابلوتل أي أبي طريق آخر، كاهوا هم  ياستمرار..
يزين ييدينون ابإلكراه ِف الدين..يأن األهُياء، اخلاطئني يالكالقني يالظاملني، ألهنم كاهوا ُي

، كىهم قدين استثناء، كاهوا يرفضون هذه الدعايي، ييعتربيهنا يعى  رأسهم سيدان دمحم 
 دعايى خاطئ  ابطى  مشين  لىغاي ، ييدعون إىل حري  الرأي يحري  الضمري يحري  الدين.

 
  ال تـَتَّدموا النيب 

حدث فجأة،  سل للا..يالذي سجىه الورآن الكرمي، كيف فرغم هذا اإلمجاع من جاهب ر 
غرّي موقفهن  خ، يالعيال ابهلل، أن سيد األهُياء يفخر الرسل دمحما كما يتوهم هؤي ء املشاي

يقال قوتل املرتدين، ياهسحب، يالعيال ابهلل، من زمرة األهُياء الطاهرة إىل زمرة أعدائهم 
مثل هذا اي عتواد الفاسد، يأستغرب أن هؤي ء  اخلُيث  النجس ؟ يللا، إن فكري يىعن
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، كيف يعتودين هذا اي عتواد الُاطل السخيف؟ أي  خ، يهم يّدعون حبب النيب املشاي
يستحون؟ مل ي  يتوارين ِف األرض خجال يهدما؟ كيف جترتيء ألسنتهم عى  هذا اي دعاء 

يمكان، كاهوا يرفضون مُدأ  الُاطل؟ رغم أن أهُياء للا كىهم، قدين استثناء، يِف كل زمان
ِف الورآن أن األهُياء كاهوا هم الصادقني، إل ي  إكراه ِف  معاقُ  املرتدين..يشهد للا 

الدين، يأن الوائىني ابجلرب ياإلكراه ِف الدين كاهوا هم الكالقني، يأهه عز يجل أهىكهم، 
 ياستأصل شأفتهم، يحما آاثرهم.

قل، فكِّريا ياهظريا إىل أي  زمرة حُتايلون أن جتريا َي قو ، دعوان من كل دليل!عى  األ
يللا، إن رب العزة لن يسمح لكم قذلك أقدا، قل سُيحُط  !. كالسيدان يموي ان دمحما 

أعمالكم. إن اعتوادكم هذا ميت، يي  قد أن ميوت، يلو تطىب من املسىمني األمحديني قذل 
 . كل هتم  ييصم  متس شرف النيب   هفوسهم فسيفدين هبا..يليمُحوّن قدمائهم الزكي 

 
 حنن اليوم يف عامل آخر

هذا، يإن الوض  قد اختىف اآلن عما قُل..فود تناس  أعداء الرسل ماضيهم..فمن  
كاهوا يعاِقُون املرتدين قشىت العووابت قد اتقوا اليو  من هذا اي عتواد، م  أهنم مجيعا..قرغم 

قكىم  ياحدة، يتناسوا  ذاهُهم.. عارضوا النيب اختالف أدَيهنم، يتُاين آرائهم، يتعدد م
أبهه ي قد من معاقُ  املرتد، إما  اتريخ أدَيهنم، يسرية أهُيائهم، ياّدعوا قسُب عدياهتم لىنيب 

ابلوتل أي السجن أي النفي من الُالد. يكأهنم كاهوا يعىنون أبهفسهم عندئذ قطالن تعاليم 
دة..للك ألهنم رغم اهتساهبم إىل أهُيائهم أيديا عويدة قتل أهُيائهم الوائىني حبري  الرأي يالعوي

خ اليو ، أبن هذا هنم ادعوا عندئذ، كما يدعي املشاياملرتد املخالف  ألدَيهنم. أي قتعُري آخر، إ
 هو الدين يالتعىيم الذي جاء قه أهُياؤهم، فال قد من اتُاعه يتطُيوه.

كاهت أتمر مبعاقُ    ة ِف زمن الرسول أقول: حىت إلا افرتضنا أن كل األدَين املوجود
املرتدين، فأعىموا أن الزمن قد تغري اآلن، يالوض  قد اهوىب متاما..فاليو  قدأ اليهود أيضا 
يعارضون فكرة قتل املرتدين، ييوولون إن للك ظىم عظيم، يإهاه  شديدة لإلهساهي ، ييصم  

ىنون أبن ما فعىناه ِف ماضينا عاري عى  جُني الدين. كما أن املسيحيني أيضا أخذيا يع
األسود..من قتل فئات من املسيحيني حبج  اي رتداد، فود كان للك منا جهال  منكرة يظىما 
عظيما..وحن اندمون جدا عى  للك التاريخ، يرؤيسنا تنحين خجال عندما هورأ اتريخ املظامل 

عندما هتصفح اتريخ  يالعنف الديين الذي مارسناه ِف أسُاهيا، يإن جُيننا ليتصُب عرقاً 
 الوم  يالتعذيب الذي مارسناه حبج  اي رتداد ِف اجنىرتا.
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ُشركون األرياحيُّون 
فكىهم قد اتقوا اليو ..لود اتب الُُوِليون، ياتب اجلاينّيون، ياتب امل

أيضا..هعم، لود اتب اهلنادك العاقدين لىوثن  ماُنومساارِت(، يالذين كاهوا ابألمس الوريب 
يب املرتدين عن دينهم أشد العذاب..إل كاهوا يصُون الرصاص املغىي ِف ألن َيمرين قتعذ

قد اتب هؤي ء أيضا عن هذا اي عتواد  010 الشودر( الذي يتجرأ عى  مساع كتاهبم الديين.
 اآلن.

فما ابل الوض  قد اهوىب متاما؟ يما هذه املفاجأة اتمؤمل ..فال ترى اليو  أحدا يطالب 
 ي!؟ فهل ميكن أن يُتصور مشهد مأساي ين ينتمون إىل سيدان دمحم قوتل املرتدين إي  الذ

 أشد من هذا؟!
 

 انظر أّن  يـُْؤَفكون
إن لىجهل حديدا، يلكنهم جتايزيا كل حديد اجلهل ياحلمق يالسفاه . يحالتهم عندما 
يثري عواطفي قشدة، يتمىكين غضب شديد، يمن جه  أخرى يصيُين حزن عميق يأمل 

لث  أضحك عى  جهىهم متسائال: مالا أصاهبم حىت أفودهم الوعي..فال شديد، يمن جه  اث
يشعرين مالا يفعىون..يأىن يؤفكون..يكيف يعتدين عى  دين للا اإلسال ..ييظىمون سيدان 

..يكيف يشوهون دينه أما  العامل. يِحضرين قرؤي  حالتهم هذه طريف   خري األان  دمحمًا 
ىعراة..  يهي قدع  شائع  ِف هذه األَي ، حيث ُيتم  حدثت ابجنىرتا: كان هناك اندي ل

أعضاء هذه النوادي عراًة متاماً(..يِف يو  من األَي  دعا هؤي ء العراة أستالا من جامع  
أكسفورد ليوضي يوما ِف صحُتهم. فحضر األستال إىل النادي مرتدَي لُاسا مجيال. يعندما 

رين اجلالسني حول املائدة عراًة، يكان هو اجتم  معهم عى  مائدة الغداء يجد مجي  احلاض
 املسكني الوحيد من قينهم الذي يرتدي لُاسا.

يكان من ضمن الربانمج أن يُىو  األستال خطااب ِف املساء. فوال ِف هفسه: ي  يىيق يب 
هذا الشذيل! ُيب أن أفعل ِف ريما كما يفعل الريمان..أي حرج لو تعريت أان أيضا اليو ، 

  العراة!فىن يراين إي 
يأما هؤي ء العراة فهم أيضا فكريا يتشايريا أبن الرجل عى  أي  حال ضيف عىينا. فأي 

 أبس لو ارتدينا الثياب ليو  ياحد تكرميا ياحرتاما له.
يملا حان املساء شهدت أرض النادي يمساؤه مشهدا غريُا جدا..إل جاء مجي  أعضاء 

 سكني هو الوحيد الذي حضر عارَي!!النادي يقد ارتديا الثياب، يكان األستال امل
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 يُق أحد عارَي فوسما ابهلل العظيم، لود لُس كل عراة التاريخ ثياهبم ِف عصران هذا، يمل
 يُق أحد عارَي إي  هؤي ء خ ياملولويون املتعصُون يحدهم. هعم، اتهلل، ملإي  هؤي ء املشاي

 خ ياملولويون يحدهم.املشاي
 

 ي     ي     ي
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فيا ليت هناك آلان تسم ، يقىواب تعول، يأفئدة تصغي لىحق  اآلن أختتم خطايب..
، يي  أسوة لنا إي  ياهلدى! مهما يكن من أمر، فىيس موقفنا من الوو  إي  كموقف النيب 

أسوته احلسن ، صدَّق للك أحد أ  مل يصدق. يلن هزال متمسكني ابلسُّن  احملمدي  
 له تعاىل:الطاهرة..طُوا لوو 

 لاْستا عاىاْيِهْم مبُصاْيِطري  ي فاذاكِّْر ِإمنَّاا أاْهتا ُمذاكِّرع.012 
ي  شك أهنا قتوفيق للا تعاىل هسع  جاهدين ي فنحن ما جئنا إي  لندايي جريح العامل..

لتصحيح أخطاء الدهيا يتوومي ِعواجها، ابحلكم  ياملوعظ  احلسن ، يابلربهان ياحملُ ..يلكنا 
أحد فهو حرٌّ خمتار.. من شاء فىيؤمن يمن شاء فىيكفر، يما  مل ييطرين. فإلا لسنا مبص

 عىينا إي  الُالغ.
 

  معجزة دعاء النيب 
يلكن م  هذا الُالغ ي  قد لنا من الدعاء، ألن سالح الدعاء أفضل األسىح  

ينظر  العامل لحبيث ي  يزا يأقواها..يلود شاهدت اجلزيرة العرقي  معجزات دعاء الرسول 
إليها حىت اليو  منُهرا حرياان. احلق، ياحلق أقول: إن اي هوالب العظيم، يالتطور املنوط  
النظري..الذي حصل ِف اجلزيرة العرقي ، يحتوق ِف خالل قضع  أعزا  فوط عى  عهد الرسول 

 ، إمنا كان قفضل دعواته..أكثر منه ابلدليل يالربهان. إهكم مسعتم أثناء اخلطاب رياي ،
رمبا مل تاْست ارِْع اهتُاهكم..توول الرياي  أن أهل الطائف، كأهل مك  ياملدين ..الذين ابشر ي 

. يللك ألن ترقيتهم قنفسه..مل يرتديا ملا ارتدت سائر اجلزيرة العرقي  عند يفاته  الرسول 
الطائف إمنا كاهت أسىمت خالصً  قفضل دعواته اخلاص  اليت دعا هبا يو  لهب إليها يدعوا 
زل  أهىها إىل اإلسال ..فطرديه يأغريا قه سفهاءهم يسُوهه ييرمجوهه ابحلجارة حىت أدموه. فن

هبالكها، قل دعا  عىيه مىك، يقال: لو شئت لدّمرُت هذه الوري  الظامل أهىها. فىم يرض 
 هلا قائال: الىهم، اهد قومي فإهنم ي  يعىمون.

 .. اهظريا كيف استجاب للا دعاءه هلداي  هذه الوري ، مث اهظريا إىل دعاء سيدي 
فىما اكتسح طوفان اي رتداد اجلزيرة العرقي  كىها، فإن هذه الوري  اليت كاهت ِف يو  من األَي  
أظىم يأطغ  الورى العرقي ، استوامت عى  اهلدى يمتسكت ابإلسال  قفضل دعاء سيدي 

 ، رغم طوفان اي رتداد اجلارف.يموي ي دمحم 
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اإلسال  ِف اجلزيرة العرقي ، يكذلك ِف غريها من أقطار األرض، إمنا  ي  شك أن اهتشار 
، إي  أهه إلا تركزت الدعوات عى  أمر معني، ياختصت قوو ، يإلا كان قفضل دعواته 

متثل يجه املدعو له ألهظار الداعي عياانً، فعندئذ تكون لىدعاء أتثريات خاص  يهتائج خارق  
مي . فما الذي ُيعل طالب الدعاء ِحايل أن يتمثل ألهظار لىعادة..يإي  فكل منا يدعو لىج

الداعي، ييسع  ليحظ  قورب رجل قرّتوي، حىت ينال دعواته اخلاص ؟ ما للك إي  ألن ِف 
ِف  الدعوات اخلاص  أتثريات خاص  غري عادي . يقد متثىت قري  الطائف ألهظار النيب 

حبيث حظيت الطائف قربكات يأفضال مل  للك الوقت، يتوجهت وحوها دعواته الوىُي  احلارة
 حتظ هبا غريها من املناطق العرقي  التعيس .

فادعوا لُاكستان خاص ، فنحن وحب هذا الُىد، ي  ألهه يطننا وحن الُاكستاهيني 
فحسب، قل ألهه، كما لكرت للك مرارا، هو الُىد الوحيد الذي قا  خالصاً ابسم اإلسال ، 

صا إلابدة اإلسال . هعم إهه الُىد الوحيد ِف العامل الذي حترر يالذي يستخدموهه اليو  خال
لذي يأتسس ابسم كىم  الشهادة  ي  إله إي  للا، دمحم رسول للا(، يهو الُىد الوحيد التعيس ا

ه اجلاهىون، أن يوضوا اليو  عى  هذه الكىم  املُارك . ِحايل حّكامه الغامشون، يمشاَخ
يمُتاراس فيه العديد من  .. فيه دسائس ضد العامل اإلسالمي فُتخطَّط فيه مؤامرات، يتنسج

 األهشط  املعادي  لإلسال ..اليت تشّوه يجهه، يحتط من شأهه أما  العاملني.
إهنا حصىنا عى  هذا الُىد أساسا ابسم حب للا يحب رسوله..فىذا ي  هربح وحُها، قل 

ر فأكثر حينما هرى استغالهلم املشني لُىدان يهزداد حُاً هلا، قل يتشتد كريقُنا يتنفطر قىوقنا أمث
احلُيب. هذا أمر طُيعي، ألهه ما من شك ِف أن األ  حتب أيي دها الذين يتمتعون عموما 
قصح  جيدة، يلكنه لو أصيب أحدهم مبرض فال ينوص للك شيئاً من حُها له، قل يزيدها 

آلن كما كاهت حتُه من طفل ظن أن أمه ي  حتُه ا حُا له يعطفا عىيه. أي  تذكرين قص 
قُل..فىجأ إىل حيى  ابرع  ليخترب هبا حُها له..فصعد عى  كرسي حبيث َختل اتزاهه..يتعمد 
السووط عى  األرض. فهريلت إليه األ  تسأله ِف لطف ابلغ يحنان غامر عن سُب 

 سووطه. فأجاهبا: مل ِحدث شيء، يإمنا كنت أخترب حُك يل َي أمي!
الغايل احلُيب! ابهلل، وحن وحُك. يكىما تزداد ظىما يجفاء كىما  فيا ابكستان، َي يطننا

هزداد حُا لك يعطفا عىيك، لكي هنوذك من اهلالك يالدمار. قل إن مجي  املسىمني 
األمحديني، الذين قىغتهم دعوة األمحدي ، عن طريق أقناء أرضك املودس  أيضا يشكريهك، 

 يلن يزالوا يشكريهك، ييدعون لك ابخلري.
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عوا لُاكستان خاص ، مث ادعوا لىعامل اإلسالمي، الذي َتطط ضده مؤامرة عاملي  فاد
خميف  جدا. يادعوا لكل قين الُشر. يادعوا لىمسىمني األمحديني الُاكستاهيني الذين يكاقدين 
شىت املصائب ياآلي  ، يمن كان منهم ي  يكاقدين آي   السجن فهم يعيشون ِف كرب 

م ياجلور قشىت األساليب..فود ُحرموا من حووقهم األساسي  عظيم، يميارس عىيهم الظى
حرماان هّغض عىيهم العي ، يضاقت عىيهم األرض مبا رحُت..فال ُيدين راح  ِف النهار، 

 يي  يور هلم ابلىيل قرارا..فادعوا هلم مجيعا.
مث ادعوا لىذين حضريا هذه احلفل، يلىذين سوف يرجعون إىل قالدهم قعد احلفل. مث 

ا لإلخوة الذين استضافوكم هنا. يادعوا لىذين ما استطاعوا احلضور إىل هنا. يي  تنسوا ادعو 
ِف دعواتكم عى  يجه اخلصوص، أيلئك اإلخوة الذين خرجوا من دَيرهم قِنيَّ  احلضور ِف 

اي جتماع، يلكن أُلو  عىيهم الوُض ِف كراتشي، ألهنم اصطحُوا قعض الكتب الديني ، هذا 
 عا.فادعوا هلم مجي

مث ادعوا جلمي  اإلهساهي  ابخلري يالرخاء يالعافي . إن احلريب قالء عظيم، ي  تُوي يي  
ييزدهر كىما تزداد احلريب هوي  يدمارا، فال تستطي  الوواهني تذر..يكىما يتطور اإلهسان 

ما ، يي  سياإلهساهي  يالويم األخالقي  من  اإلهسان من استخدا  العنف يالربقري  أثناء احلريب
من كاهت ثوافته سطحي ، يحضارته ضحى ..ي  توو  عى  قيم عميو  من األسس اإلهساهي  
يالديني . فود شاهدان مرارا يتكرارا أن األمم اليت كاهت يطىق عىيها ابألمم املتحضرة..هي 
هفسها اليت قامت ابلعنف يالربقري  أثناء احلريب..فظاىام املسيحيون املسيحيني، ياعتدى 

أهنم كاهوا ليي حضارة سطحي  زائف ، يمل تكن جذيرها  ون عى  اي شرتاكيني. للكاي شرتاكي
 متأصى  ِف ترق  اإلهساهي ، كما مل تكن هلم معرف  حويوي  ابلدين.

أما اليو  فود ساءت األحوال أكثر من لي قُل. يمن هنا فال شك أن حرب الغد 
ل للا تعاىل شُح هذا الغول، ييويم تكون أشد يطأة يأكرب هوي  يأكثر دمارا. فادعوا أن يزي

 من شأهه أن يؤدي ِف آخر امر إىل احلريب.للك اي عوجاج ياخلىل الذي 
مث ادعوا لىفوراء الُؤساء ياليتام ، يأليلئك الذين يعاهون من اجملاع ، يكذلك لألفراد 

 عافي .ا. يادعوا لإلهساهي  كىها ابخلري يالطحنً  يالديل الفورية اليت تطحنها رح  احلرب
عندما تدعون هبذه الدعوات فسوف تعود كىها عىيكم ابخلري يالعافي ..إن شاء للا 

 تعاىل.
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 90 ضحااي أخرى
 90 هذا قالغ لىناس
 90 اقتُاس ها  آخر
 92 تشدد املوديدي

 91 اتريخ األنبياء واالرتداد
 91 عويدة أعداء األهُياء

 94 سيدان هوح يُتهم ابي رتداد
 94 يسيدان إقراهيم أيضا
 95 إن ِف للك لعربة
 95 سيدان لوط يقومه

 95 حل يهتم  اي رتدادسيدان صا
 92 سيدان شعيب يعارضهم



 ة يف اإلسالمحقيقة عقوبة الر ِّدَّ 

 

93 

 

 99 قص  سيدان موس  يفرعون
 99 حج  حكوم  ابكستان

 99 إهلا  اإلما  املهدي يتحوق
 99 هذا هو جوايب

 99 يُتهم ابي رتداد هُينا 
 90 مالا جواقكم؟
  90ي  تتهموا النيب 

 90 وحن اليو  ِف عامل آخر
 92 أهظر أىن يؤفكون!

   94جزة دعاء النيب مع
 99 املراج  
 99 الفهرس

 
 

 


