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 فيهررا  عتوتصررا     والبرراحثي    ابالكترر    مرر   لكثيررر  اخصب    اموضوع    ةالرد    حروب    لتشك  

 للحرر   طالرر     كرر     علرر   األصرروات  رتوكثرر     األفهررام    وحا ت   األقدام    فيها  توزل     األقالم  

 لرر اخت   وقررد .الموضررو   يف  مرري كل  تالم  لكثرررة  القررو    مرر   الجهررر  زيميرر    ديعرر    لرر   حت    فيها

 المسررةل   يف  لرر   صررا   فبعضرره    ذلرر   علرر   زادوا  برر     ؤوسرره   دبعررد    البرراب  يف  المتكلمون

 . ثالث   أو  قوالن

   بالتفسير  والمفتونون
 
 إال  قرروال    وال  انصرر    يفهمون  يكادون  ال   الديني    فاتللتصر    السياسي

 برر خ    لكرر    بررالطال   اذمرر    تليسرر    لهررا  واإلضرراف   السياسرري  كلمرر     أن    ومرر   المضما    هذا  يف

 قصرردم   وتقرردي  المواقرر  واسررتلال  فررا الن  إلرر  هبررا وانحرراز  داللتهررا هشررو   االسررتدال 

 مصداقيتها.  وتراجعت   هاقيمت    العبا ة  ففقدت   الشا    مقصد  عل    المكل  

 السياسرر  بمقتضرر  الحرراك  تصرررفات   أن للشررر  دا س   كرر    ىلررد   المعلرروم مرر  أنرر  إال

 بعرر  ألن    عنهررا القداسرر  لنررز  وسرريل  وال فات  تصررر   يف وال فيرر  اقرردح   ليسررت الشرررعي 

 وفرررو  الشررر  مقاصررد  وإلرر    الشررر   إلرر   هامسررتند    الفقرر   يف  سياس    تسم    التي  التصرفات

 هرراعالقت   برر  والمكرران  الزمرران بتليررر رةمتليرر   تكررون   أن سياسرر  تهاتسررمي    م   يلزم  وال    األدل  

 الشررر   حرردود  النو   هذا  وم    هبا  ي المعني    ووجود  المواتي   والظروف  واالستطاع   بالقد ة

 أو الدينيرر  ترر هوي   علرر  سرروا   المجتمرر  علرر  خررا   وكرر    المجرررمي  لرررد  ترع  شرر   الترري

   سلطان 
 
 فالنرر   عنرر   منرراتكل    مررا  علرر   مررثال  الصررحاب   عهررد  يف  ةالرررد    قضي   أخذنا  وإذا   السياسي

 وضوح. بك     الموضو   لنا   سيتجل  

 .ةالرد    مفهوم  وهي      هام    م مقد  ب منقد    أند   ب  ال  الموضو   يف  الخوض  وقب 

 : دة  الر    مفهوم

  الحررد  مرر   أع     المفهوم  أن    ومعلوم   ةالرد    د  وح    ةد  الر    مفهوم  بي   الناس  م   كثير  طيخل  

 أمررر   ذلرر  مرر   والتحقرر   .الموانرر  وانتفررا  الشرررو  رترروف   بشررر  عليرر  ب مرتت   عقوب  الحد  إذ

 مرر   فهررو  ومفهومهررا  ةالرررد    كرر ح    بينمررا  .اسالنرر    آحرراد  إلرر   ولرري    الشررر   سلطان  إل    اج 

 :يهرراوتوق    منهررا  بالحررذ   اشرررع     مطالرر    الجميرر   ألن     النرراس   عام    فيها  يشرتك  التي  المفاهي 

ال  } ال ون    و  ل ون ك      ي ز 
ات  ت      ي ق  د وك      ح  ك      عرر    ي ر 

وا    إ ن    د يررن  ت ط اع  مرر    اسرر  د    و 
د  ترر  نك      ي ر 

 د ينرر     عرر    مرر 
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ت   ي م  و    ف  ه  ر    و 

اف  رئ      ك  ل  ة و  ب ط ت    ف  ه      ح  ال  م  ن ي ا  ف ي  أ ع  ة    الررد  ر 
اآلخرر  رئ      و  لرر  أ و  اب   و  ح  ا    أ صرر   هرر     النرر 

ا يه 
ون  ف  ال د     [.217:  ]البقرة  {خ 

 أو بقررو  اطوعرر   اإلسررالم ملرر  عرر  الرجررو    تعني ةالرد   أن   عل   الفقها   كلم     فقتات    وقد  

 .متقا ب     ذل  يف  ه ت  اوعبا    فع 

 الررردة    إذ  اإليمرران   وجررود  بعررد  اللسان  عل   الكفر  كلم   إجرا   ":  الحنفي  الكاساين  يقو 

 .(1)"اإليمان  ع   الرجو   ع   عبا ة

 .(2)"يتضمن   فع  أو  يقتضي   لفظ أو  بصريح  المسل   كفر":  خلي   قا و

 وحرردوده  اإلسررالم  شرررا    علرر   ووقرر   بالشررهادتي   نطرر   أن الكررافر  إذا  يطرريالمت     قر  و

 رتكويرر     هرراالتزام    علرر   كرهي    وال  إسالم    من   يقب   فال  هاالتزام    أب   وإن  إسالم    ت     والتزمها

  هررذا  يوقرر   لرر   وإذا   امرتررد    د  ع  ي    وال   لدين 
 
 أنرر  فالمشررهو  اإلسررالم شرررا   علرر  اإلسررالمي

 القاسرر  وابرر  مالرر  اإلمررام قالرر  .اهلل لعن  يف ترك إبايت   عل   تمادى  فالن  علي    دويشد    بيؤد  

 .(3)والقضا   العم  وب   -عنه   تعال   اهلل   ضي-  وغيرهما

 قالرر  سرروا  فعلرر   أو كفررر  قررو  أو   بنيرر   اإلسررالم قطرر  هرري ةالرررد  ": النرروو  ويقررو 

 .(4)"ااعتقاد   أو   اعناد    أو  استهزا   

ر    ال ذ    :اشرع    المرتد  ":  الحنبلي  البهويت  ويقو  ف  د    ي ك  م      ب ع  ال  ا  إس  ا أ و    ن ط ق  اد  ق 
ت   .(5)"اع 

 :  معان  لثالث   األصلي  الكفر  م   أغلظع  اإلسالم    ةالرد    أن عل   وانص    كما

 كفره.  عل   الكافر  ر  أق    وإن ت  د    عل   ر  ق  ي   ال  أن   :أحدها

 
 (.134/ 7بدائع الصنائع ) (1)
 (.232: )ص خمتصر خليل (2)
 .(250/ 9منح اجلليل شرح خمتصر خليل ) (3)
 (.131/ 1منهاج الطالبني ) (4)
 .(167/ 6كشاف القناع على منت اإلقناع )  (5)
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 الكررافر مرر  يكرر  ولرر  إليرر   ا تررد   الررذ  الرردي  برربطالن أقررر   قد  إسالم   متقد  ب  أن   :والثاين

 ببطالن .  إقرا 

 ظلرر  لل   فوجرر  المشررركي   نفرروس    ويقو    المسلمي  ضعفا   قلوب    دفس  ي    أن   :والثالث

 سررب  عرر  وسررؤاله  إنررذا ه  بعررد إال برر  برردأي   لرر   قترراله   أ اد  فالذا  أهل    بقتا   أبد  ي    أن  حال 

 .(6) فعها  مظلم  ذكروا  وإن  أزالها   شبه  ذكروا  فالن   دهت  

 كررانوا فررالن  ىفررراد   يكونرروا أن وإمررا  جماعرر    يكونرروا أن إمررا اإلسررالم عرر    ونوالمرتررد  

 قترراله  فررالن   عررواوتمن  جماعرر    كانوا  وإن   قتلوا  وإال  تابوا  فالن  ستتابوني     سه     فةمره   فرادى

 ةالرررد    علرر   ذلرر   بعررد  واأصر    فالن":  قول   يف  الماو د     ل جم  وأ     الفقها   علي    نب    تفصي   في 

 مرر   البلرري  أهرر   قتا   وحك   وج    م   الحرب  أه   قتا   حك     قتاله   عل   وأجرى  قاتله  

 فمرر  البلرري أهرر  فيرر  ويخررالفون قترراله  أحكررام مرر  الحرررب أه    في   يساوون  ما  افةم    وج .

 :  أوج   أ بع 

 مقبلي .  إال  البلي أه    يقات    وال  قبلي  وم    مدبري   لوايقات    أن  يجوز  أن   :أحدها

 وال والمنجنيرر   بررالقرادة ويرمرروا والتحريرر   البيرران علرريه   يوضرر   أن يجرروز :والثاااين

 البلي.  أه  يف  ذل   يجوز

 البلي.  أه  يف ذل   يجوز وال  وممتنعي   أسرى  دما ه   إباح  :والثالث

 البلي. أه   أموا   يف ذل   يكون وال  المسلمي    لكاف   فيئا  أمواله   مصير :والرابع

 :  أوج   أ بع   فم   الحرب  أه   في   فونويخال    البلي  أه     في   قونيواف    ما  وأما

 الحرب.  أه   مهادن   جاز  وإن   ةالرد    عل   اإقرا     ع المواد    عل   نوايهاد   ال  هن أ  :أحدها

 علرر  برر  واقررر  ي   مررا  علرر  يصررالحوا أن وال  الجزيرر  منه  تؤخذ  أن  يجوز  ال  أن :  والثاين

 الحرب. أه   يف ذل   جاز  وإن   الردة

 الحرب.  أه   اسرتقا   جاز  وإن   وارق  يست    أن  يجوز  ال أن  :والثالث

 
 (.443/ 13احلاوي الكبري ) (6)
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 أهرر  يف ذلرر  جرراز وإن  أمررواله  لررن ت   وال  ذ ا يهرر  سررب ت   أن يجرروز ال أنرر  :والرابااع

 .(7)الحرب

 وال ه بلرري   لرري     السب وهذا  الطوا   لبع  اإلمام لمقاتل  اسبب   هناك أن   يتبي    وهبذا

 يف امعرر   االثنرران  وقرر   أن اهلل كترر  وقررد .اإلسررالم عرر  هترر د      هررو ب   السلط   عل   ه خروج  

 علرر  بليرر  ألجرر   قوترر   مرر  برري  قواوفر     حكم   نواوبي    فيه  اهلل بةمر  فقاموا   الصحاب   عهد

 نبرري  اآليت المبح  ويف. ت  د   ألج    قوت    م   وبي    الطاع     م   اليد  ونزع   الشرعي   السلط 

 .المرتدي   م   الصحاب   موق 

 موقف الصحابة من المرتدين::  األول   المبحث

 خررروجه   وألجرر   اسياسرري    كرران  بةنرر   للمرترردي   الصررحاب   قتا     الناس  بع     ريفس    حي 

 موقرر     نررد س  حرري   لكرر    جماعرر     ونالمرتررد    دام  مررا  مستسرراغا  يبرردو  هررذا  فررالن  السلط   ع 

  سررلطان  إلرر   ادعرر   وال  جريمرر   يرتكرر   لرر   الررذ   الواحررد  وهررو-  نفسرر   المرتد    م   الصحاب 

 ألحررد  احاسررم    سرريكون    الصحاب   ق مو  فالن    -اإلسالم  ع   الرجو   يف  ف تصر    انحصر  وإنما

 خررروجه  ألجرر  لوه قررات   أهنرر   والثاين   هت د       ألج   ي المرتد    قاتلوا  أهن   وهو   ي التفسير  

 :  دين   ع   المرتد  حك  يف  الصحاب  نصوص   دون و  .الدول   ع 

 لرر  ألقرر  الرريم  يف مرراعنه اهلل  ضرري  األشررعر   موسرر   أبرري  علرر   جبرر   ب   معاذ  مقد    لما

 د هتررو    ثرر   فةسررل   ايهودي    كان:  قا   هذا؟  ما:  فقا   موث     عنده   ج   فالذا  انز  :  وقا   وسادة

   .(8) ت  فق   ب   فةمر  مرات   ثالث  و سول    اهلل  ضا ق    قت  ي    حت   أجل   ال:  قا   اجل  :  فقا 

 عنرر  اهلل  ضرري عثمان م  كنا: قاال عامر  ب   اهلل  وعبد  حني   ب   سه   ب   أمام   أبي  ع و

: فقلنررا !القترر    ليواعرردوين هرر إن  : فقررا    لونرر   رامتليرر   ايومرر   فخررر  محصررو   وهررو الرردا  يف

 عليرر  اهلل صررل  اهلل  سررو  سررمعت  وقررد  !يقتلرروين؟  برر :  قررا   ؤمني  الم  أمير  يا  اهلل  يكفيكه 

 بعااد زنى أو إسالمه، بعد كفر رجل: ثالث بإحدى إال مسلم امرئ  دم    يحل    ال»:  يقو   وسل 

 
 املرجع السابق نفس اجلزء والصفحة. (7)
 .(6923البخاري )أخرجه   (8)
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 بليررر نفسررا قتلررت وال إسررالم   وال  بجاهليرر   زنيت  ما  فواهلل   «حق    بغير  نفسا  قتل  أو  إحصانه،

 .(9)!يقتلوين؟  فب    وج  عز  اهلل  هداين  مذ  بدال  بديني  يتتمن   وال   نف 

 مسرريلم  مرر  كررانوا ممرر  حنيف  بني  م   ناس    كان:  قا   عتب   ب   اهلل  عبد  ب   اهلل  عبيد  وع 

 فكترر  عثمرران  إلرر   عنرر   اهلل   ضرري  مسررعود  ابرر   فةخذه   ويبكون     أحاديث    يفشون  الكذاب

 الكفررر علرر  اإليمرران   واختررا  اهلل إال إلرر  ال أن  مررنه   شررهد  فم    اإلسالم  إل   ادعه   أن  :  إلي 

 وأبرر  ه بعضرر   فترراب فاسررتتاهب  أعنرراقه . فاضرررب أبوا فالن سبيله   وخ    منه   ذل   فاقب 

   .(10)أبوا  الذي   أعنا  فضرب   بعضه 

 الكفررر  اسررتبد    جررال    أن  :  الخطرراب  ب   عمر  إل   عن   اهلل   ضي  العاص  ب   عمرو  كت و

 .(11) عنق   فاضرب  وإال   من    فاقب    تاب  فالن   ب ت  است  : عمر  إلي   فكت   إيمان    بعد

  شرروك    وال لهرر   عرر  من  ال الررذي  ي المرتررد   آحرراد يف الصحاب  آحاد قو  هو هذا  كان  فالذا

 مرر   بالحك   أول   أهن   ييقتض    الفق   أن  ش     ال  منه ؟!  الممتنع   الجماع   يف  بقوله   فكي 

 ه وفظنرر    بكررر أبررو قاترر  الترري الطوا رر  برري  الناس بع  عند  خلط    وق   ذل   وم    غيره 

  اإلسررالم شررعا ر بعرر  عرر  الممتنعرر  الطوا رر    فرريه   نأ  والح    واحدة    مرتب   عل   اجميع  

 .اآليت  المبح   يف  ن سنبي    ما  وهذا   اإلسالم  ع    المرتدي  وفيه 

 :  غيرهم وبين بينهم  والفرق  الصحابة عهد يف ونالمرتد  : الثاين  المبحث

 ال  المرتررد   قت  عل  وقضاة   وخلفا    فقها    الصحاب  تنصيص    األو   المبح   يف  لنا  ثبت

   قنرر  م   لرر  لمرر  النررزا  محرر  يف نص   وهو  ه وقضاؤ   بذل   وفتواه    ةالرد    غير   لعل  
 
 شرررعي

   ومنز 
 
 واالعرررتاض الشرربه  ودفرر    المآخررذ ي تحصرر   المبحرر  هذا م  واللرض .موضوعي

 وبرري  اإلمررام وطاعرر  الشرررا   عرر  الممتنعرري  البلرراة قتررا  برري  بررالتمييز وذلرر   الرردلي  عرر 

 
، واختُله   (2533(، وابن ماجهه )2158لرتمذي )(، وا4502(، وأبو داود )437أخرجه أمحد ) (9)

 ووقفه.يف رفعه 
 (.18707أخرجه عبد الرزاق ) (10)
 .(32744شيبة ) أيب  ابنأخرجه   (11)
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 أصررنافا شررم  ةالرد   بحروب عرف ما أن عل  العل  أه  م  قونالمحق    نص    فقد   ي المرتد  

 عرر  وأجرراب  الشررافعي اإلمررام ذلرر  علرر  نص ومم   وغيره    المرتدون  فيه    الناس  م 

 وسررل   عليرر   اهلل  صررل   اهلل   سررو   بعررد  الررردة  وأهرر :  فقررا   المصررطلح  عل   دالوا     كا شاإل

 ومررنه   وأصررحاهب  نسرريوالع   يلم سرر  وم   يحرر ل  ط    مث   اإلسالم  بعد  رواكف  قوم    منه   ضربان 

 تقررو  والعامرر  ذلرر  علرر  د    مررا :قا رر  قررا  فررالن  .الصرردقات  ومنعوا  باإلسالم  كواتمس    قوم

   لسان  فهو:  تعال   اهلل   حم   الشافعي  قا   الردة؟  أه   :له 
 
 كررانوا عما  اال تداد  فالردة   عربي

  كررذا عرر  ا تررد   :يقررا  أن جاز   شي  ع   ج  وم  :قا  .الح     من ب  واال تداد   بالكفر  علي 

 الناس  أقاتل  أن  »أمرت:  وسل   علي   اهلل  صل   اهلل   سو   قا   قد  ألي   :بكر  ألبي  عمر  وقو 

 وحسااابهم ،بحقهااا إال وأموالهم دماءهم مني عصموا قالوها فإذا  ،اهلل  إال  إله  ال  :يقولوا  حتى

 اهلل صررل   اهلل   سو     واعط  أ    مما  اعناق    منعوين  لو   هاحق    م   هذا  :بكر  أبي  قو   يف  ؟!اهلل«  على

  باإليمرران   التمسرر    عل   هو  م   قاتلوا  مم   بةن  معا  منهما  معرف    علي   لقاتلته   وسل   علي 

  مشررركي  فصا وا اهلل إال إل  ال تركوا قد :بكر أبو ولقا    قتاله   يف  عمر  ش     ما  ذل   ولوال

 ألبرري  ومخرراطبته    مررنه   الشررعر  قررا   مرر   وأشعا   بكر  أبي  جيوش    مخاطبته   يف   بي    وذل 

 :  شاعره  فقا    اإلسا   بعد بكر

 ند    وما  قري  منايانا   لع   ... الفجر نا رة قب   أصبحنا  أال

 ؟! بكر  أبي مل  با  ما  عجبا  فيا ... وسطنا  كان ما  اهلل   سو   أطعنا

 التمر  م  إليه   أحل   أو لكالتمر .. . فمنعت   يسةلكمو  الذ  فالن

 العسر  ساع  يف العزا   عل   كرام ...  بقي   فينا  كان ما سنمنعه 

 أبرري  وقررو   أموالنررا.  علرر   شررححنا  ولكرر    إيماننا  بعد  كفرنا  ما  :اإلسا   بعد  بكر  ألبي  وقالوا

 علرر  ه د  جاهرر  م   أنرر  :أعلرر  تعررال  واهلل أ ى فيمررا يعنرري  اهلل جمرر  مررا برري  قررواتفر   ال :بكررر

ا}: يقررو   وجرر   عررز  اهلل  أن  في    مذهب    ولع    هامثل    الزكاة  وأن   الصالة مرر  وا و  ر 
وا إ ال أ مرر  د  برر  ي ع 

 ل 

ي     اهلل  
ل ص  خ  ي     ل      م  ا     الد  ن ف  وا  ح  يم 

ي ق  الة    و  ت وا  الص  ي ؤ  اة    و  ك  ل      الز  ذ  ي     و 
ي مرر      د  ق    [5:  ]البينرر   {ال 
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 لرر  لزمرر  قررد افرض    من   مت   وأن    والزكاة  والصالة  الح     شهادة  عليه   فرض  تعال   اهلل  وأن

   .(12) يقت   أو   ي  يؤد    حت    ع  ن وم    يرتك

ا ذل :   ح  ومما يج  أن يعل  هاهنا أن  الذي  يلررزمه  اسرر   الررردة "وقا  الخطابي موض 

وا ع  الدي  ونابذوا المل  وعاودوا الكفر  وهرر  م    العرب كانوا صنفي : صن  منه  ا تد 

ر م  كفر م  العرب  وه  أصحاب مسيلم  ومرر  سررل   الذي  عناه  أبو هريرة بقول : وكف 

مذهبه  يف إنكا  نبوة محمد صل  اهلل علي  وسل   والصررن  اآلخررر: هرر  الررذي  فرقرروا برري  

و ا بالصالة وأنكروا الزكاة  وهؤال  عل  الحقيق  أه  بلرري  وإنمررا لرر  الصالة والزكاة  فةقر 

ة  فةضرري  االسرر  يف  وا هبذا االس  عل  االختصرراص برر  لرردخوله  يف غمررا  أهرر  الرررد  ي دع 

خررا بةيررام  الجمل  إل  الردة إذ كانت أعظ  األمري  خطب ا  وصا  مبرردأ قتررا  أهرر  البلرري مؤ  

 ب  أبي طال   إذ كانوا منف
 
ردي  يف عصره ل  يختلطوا بةه  شرررك  ويف ذلرر  تصرروي  علي

 يف قتا  أه  البلي  ودلي  عل  أن  إجما  م  الصحاب  كله 
 
 .  (13)" أ  علي

 وعررادوا كفررروا قرروم :أنوا  ثالث  عل  ةالرد   كانت": فيقو  المسةل   الرب  عبد  ب ا  يويجل  

 منعررت وطا فرر   اليمامرر  أهرر  وه   بمسيلم   آمنوا وقوم  األوثان عبادة م  علي  كانوا  ما  إل 

 .ذكرناه  ما  وتةولوا   أموالنا  عل   شححنا  ولك    ديننا  ع    جعنا  ما  :وقالت  الزكاة

 كررانوا  أن  بعررد  الصررحاب   جميرر   عليرر   ووافقرر    الجميرر   قتا   عن   اهلل   ضي  بكر  أبو  فرأى

 ة  ال  الصرر   وايم  ق  ة  فرر  } :تعررال  قولرر  اهلل علرر  وا د   قررد الزكرراة  منعرروا  الررذي   ألن     ذلرر   يف  خالفوه

 وعرفرروا التنزيرر    شررهدوا الررذي  الصررحاب  جميرر  علرر  واو د    [43 :البقرررة] {اة  كرر  الز   واآترر  و  

 و  م  أ       م    ذ  خ  }:  وج   عز  قول   يف  التةوي   
 احقرر    ومنعرروا   [103  :التوبرر ]  {   ه  ر  هرر  ط  ت       ق  د  ص    ه   ال 

 قترراله  علرر  الصررحاب  وسررا ر وعمر بكر أبو واتف   منه  بةخذه القيام األ م  عل   هلل  اواجب  

 .الصالة يف  ذل   يلزمه   كما  الزكاة يف  اهلل  ح     وايؤد    حت 

 
 .(228/ 4األم ) (12)
 .(741/ 1أعالم احلديث شرح صحيح البخاري ) (13)
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 تررةويال  العرررب  مرر   ا تررد    مرر   حكرر   فرريه   أجرى  قاتله   لما  عن   اهلل   ضي  بكر  أبا  أن  إال

 القتررا   يف  لهرر   مرردخ     ال  والصرربيان  النسررا     أن   أى  الخطرراب  برر   عمررر  لرريو    افلم     واجتهادا

 .(14)"الزكاة  من   يف  له    أ   ال  أهن   األغل  ويف   اهلل  ح     الزكاة  مان   ب استوج    الذ 

 فالنرر  عنرر  اهلل  ضرري بكر أبو فةما": قا  حي   الخطابي  كالم  م   قريب   الماو د   وعبا ة

 عليرر   يختلرر   فلرر    والعنسي  وطليح   مسيلم   م   اإلسالم  ع   تا تد    طا ف :  طا فتي   قات 

   ب  اشررت   بتةويرر  الزكرراة ومنعرروا اإلسررالم علرر  أقرراموا وطا فرر أحررد   قترراله  يف الصررحاب  مرر 

 وضررح حرري  االنتهررا   يف  عليرر   ووافقوه   أي   إل    جعوا  ث   االبتدا    يف  الصحاب   أكثر  فخالف 

 .(15)"الشبه   عنه   وزالت   الصواب  له 

 يف يقرر  لرر  الصررحاب  بي  الخالف أن     منها:أمو  ةعد   عنا ممر   الذ  التفصي   م    ويتبي  

 قررو  إلرر  عمررر و جرر   قترراله  عل  أجمعوا ث   الزكاة  مانعي  يف  وق   وإنما   المرتدي   قتا 

   مستنده   بي    ألن  ب    اإلمام  ألن  ال   بكر  أبي
 
 .(16)الروايات يف  موضح  هو  كما  الشرعي

 أن للشرر    مجرراال يررد  ال بمررا لرر  تبرري  ةالرررد   أهرر     قتا   يف  الوا دة  الروايات  استقرأ  وم   

 :   يمختلف   يمناط  هناك

 لرر و  للقتررا  موجرر  سب  أن  الصحاب  بي  علي  متف  وهو   الردة  منا   :األول   المناط

 ذل . يف  خالف  عنه   ريؤث  

 أم  كررالردة  للقتا   موج   سب   هو  ه    الشرا    ع   واالمتنا   الزكاة  من   :الثاين  المناط

 :  مستويي   عل   في   اختلفوا  وقد  ؟ال

 .للقتا   موجبا  الزكاة  من   كون  وهو   حس   :أحدهما

 
 (.213/ 3االستذكار ) (14)
 (.101/ 13احلاوي الكبري ) (15)
 :  الذي يف هذ  ع املقالاجللتفصيل أكثر ير  (16)

https://alabasirah.com/node/420 

https://alabasirah.com/node/420
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 أم  المرترردي   معامل   الزكاة  مانعو  يعام   ه    يرف   ل   الذ   الخالف  مح   وهو  :والثاين

 ال؟

 اموجبرر   سررببا كانررت وإن سلطاهنا تحت والدخو  الدول  عل  الخرو  قضي  تطرح  ول 

 يرردف   وممررا  البلرري   أه   قتا   :مصطلح  وهو   الفق   يف  ب   اخاص    اسما  ل   لك      امنفرد    للقتا 

 بقترر  الصررحاب  آحرراد تصريح ي المرتد   قتا  و ا  سياسي   أسباب  م   هؤال   عييد    ما  وجود

 .أخرى  لعل   ال  لردت   المرتد  

 أبررو  يكون  أن  بعضه   نف   حي    قا لها  فق   عدم  عل   تد     وهي   هبا  نخت   شبه   وهاهنا

 وسررل   عليرر   اهلل  صل   اهلل   سو   عهد  يف  موجودي   كانوا  المرتدي   ألن   المرتدي   قات   بكر

 بوجررود لهررا اسررتد    الرردعوى لهررذه االسررتدال  أ اد وحرري   يقرراتله  ولرر  يقررتله  ولرر 

 ويعتررز الكفر  يظهر  م   وبي   الكفر  بط وي    اإلسالم  ظهري    م   حك   بي   لط  خ    وهو   قي المناف  

 الموف . واهلل   اإلسالمي  بالفق   إلمام أدن   ل   لم   مؤثر فا    وهذا   ب 


