في إنكاره حد الردة.

قال عدنان إبراهٌم :لم ٌرد بكتاب هللا حد الردة  ،وال ٌجوز لنا قتل الناس
بغٌر دلٌل من كتاب هللا وهللا ٌقول ( :ال إكراه بالدٌن ) وٌقول ( لكم دٌنكم
ولً دٌن).

ويجاب عليه :

بأن حد الردة حكم شرعً دل علٌه النصوص الشرعٌة واإلجماع.

والردة هً الرجوع عن دٌن اإلسالم إلى الكفر.

فمن ارتد عن اإلسالم وهو بالغ عاقل مختار من الرجال أو النساء ٌستتاب
فإن تاب وإال قتل  ،وقد دل على قتل المرتد النص واإلجماع.

 النص:عن معاذ بن جبل رضً هللا عنه – قال فً رجل أسلم ثم تهود ( ال أجلس
حتى ٌقتل قضاء هللا ورسوله علٌه الصالة والسالم فأُمر به فقتل ).
رواه البخاري ( )٦٩٢٣ومسلم (.)١٧٣٣

وفً رواٌة ألبً داود ( ( )٤٣٥٥وكان قد استتٌب قبل ذلك ).

وعن ابن عباس رضً هللا عنهما قال :قال رسول هللا علٌه الصالة
والسالم( من بدل دٌنه فاقتلوه ).
رواه البخاري (.)٦٩٢٢

وعن ابن مسعود رضً هللا عنه قال :قال رسول هللا علٌه الصالة والسالم
( ال ٌحل دم امرئ مسلم ٌشهد أن ال إله إال هللا وأنً رسول هللا إال بإحدى
ثالث الثٌب الزانً والنفس بالنفس والتارك لدٌنه المفارق للجماعة ) رواه
البخاري ( )٦٤٨٤ومسلم (.)١٦٧٦

وعن سعٌد بن عبدالعزٌز ( أن أبا بكر رضً هللا عنه قتل أم قرفة الفزارٌة
فً ردتها) رواه الدارقطنً ( )٣١٧٧وقال الصنعانً فً السبل (:)٤١٧/٣
حدٌث حسن.

وعن علً رضً هللا عنه قال(كل مرتد عن اإلسالم مقتول إذا لم ٌرجع
ذكراًا أو أنثى) رواه الدارقطنً ( )٣١٩٥بسند حسن.

 اإلجماع:قال اإلمام ابن قدامة فً المغنً(:)٨٧/٨
أجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد  ،وروي ذلك عن أبً بكر وعمر
وعثمان وعلً ومعاذ وأبً موسى وابن عباس وخالد وغٌرهم ولم ٌنكر
ذلك فكان إجماعا ًا.اهـ

ونقل اإلجماع أٌضا ًا شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة فً المنهاج (.)٣٠٧/١

 وقتل المرتد إلى اإلمام – أي ولً أمر المسلمٌن – ال لغٌره من عامةالناس  ،فإن اإلمام هو الذي ٌقٌم الحدود.

 وأما قوله تعالى( ال إكراه بالدٌن ).معناه :ال نكره أحداًا من الكفار على اإلسالم.

قال اإلمام ابن كثٌر فً تفسٌره ( )٦٨٢/١قوله ( :ال إكراه بالدٌن ) أي ال
تكرهوا أحداًا على الدخول فً دٌن اإلسالم فإنه بٌن واضح ال ٌحتاج إلى أن
ٌكره أحد على الدخول فٌه.اهـ

وأما من أسلم ثم ارتد عن اإلسالم فإنه ٌستاب وإال قتل  ،كما دلت علٌه
النصوص الشرعٌة  ،واآلٌة فً الكافر األصلً ال المرتد.

 وقوله تعالى ( :لكم دٌنكم ولً دٌن ).معناه :لكم دٌنكم الكفري الذي أصررتم على إتباعه ولً دٌنً  ،وهذا تهدٌد
لهم ولٌس إقراراًا لهم على دٌنهم الكفري.
كتب
در ب محد التدر
٤/٧/١٤٣٦هـ

