
 الرحٌم منالرح هللا بسم

 التحرٌر حزب أمٌر الرشتة أبو خلٌل بن عطاء الجلٌل العالم أجوبة سلسلة

 ""فمهً الفٌسبون على صفحته رواد أسئلة على

 سؤال جواب

 دٌنه عن الكافر ارتداد

 Said Abu-unus إلى

 :السؤال

 :سؤال عندي ولكن ،العربٌة لغةالب ا  ملم سال نًنإ ،الشٌخ فضٌلة وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 ال هذا ؟بالعكس أو يٌهودال الدٌن لىإ النصرانً مثال الذمة أهل من انتمل من اإلسالمٌة، الدولة فً حكمال ما

 اإلسالم؟ إال منه ٌمبل ال وهل المرتد حكم له هل كنل مرتدا ٌسمى

 

 :الجواب

 وبركاته، هللا ورحمة السالم وعلٌكم

 .العربٌة باللغة السؤال كتابة فً الجهد بذل على فٌن هللا وبارن واضح، سؤالن إن

 :ٌلً كما سؤالن على والجواب

ت ل وه   ِدٌنَه   بَدَّلَ  َمن  » الحدٌث بأن المسألة فً سابك جواب صدر أن سبك لمد  المسلم على ٌنطبك فمط هو «فَاق 

 ألول تفصٌال   ابالجو ولزٌادة... رآخ كفر دٌن إلى دٌنه ٌترن الذي الكافر على ٌنطبك وال اإلسالم عن ٌرتد الذي

 :التوفٌك وباهلل

اِجعُ  "ُهو   الشرع فً المرتد -ٔ تَدَّ  َمن   آَمن وا الَِّذٌنَ  أٌََُّها ٌَا﴿: تعالى لال اإْلْسال ِم"، ِدٌنِ  ع نْ  الرَّ  ِدٌنِهِ  َعن   ِمن ك م   ٌَر 

فَ  م   ّللاَّ   ٌَأ تًِ فََسو  ِمنٌِنَ  َعلَى ة  أَِذلَّ  َوٌ ِحبُّونَه   ٌ ِحبُّه م   بِقَو  ؤ  ة   ال م   ٌََخاف ونَ  َولَ  ّللاَِّ  َسبٌِلِ  فًِ ٌ َجاِهد ونَ  ال َكافِِرٌنَ  َعلَى أَِعزَّ

َمةَ  ل   َذِلكَ  َلئِم   لَو  تٌِهِ  ّللاَِّ  فَض  دُّ  َحتَّى ٌ قَاتِل ونَك م   ٌََزال ونَ  َولَ ﴿: تعالى ولال ،﴾َعِلٌم   َواِسع   َوّللاَّ   ٌََشاء   َمن   ٌ ؤ   َعن   وك م  ٌَر 

تََطاع وا إِنِ  ِدٌنِك م   تَِدد   َوَمن   اس  ت   ِدٌنِهِ  َعن   ِمن ك م   ٌَر  م   َحبَِطت   فَأ ولَئِكَ  َكافِر   َوه وَ  فٌََم  َمال ه  ِخَرةِ  الدُّن ٌَا فًِ أَع   َوأ ولَئِكَ  َواْل 

َحاب    .غٌره إلى اإلسالم ٌترن يالذ المسلم بالشخص خاص المرتد فلفظ ،﴾َخاِلد ونَ  فٌَِها ه م   النَّارِ  أَص 

 لفظ الفمهاء عند علٌه فٌطلك دٌن غٌر إلى أو آخر دٌن إلى مسلم غٌر وهو دٌنه ٌترن الذي أما -ٕ

اْلع ال ل ةُ ... ): الكوٌتٌة الفمهٌة الموسوعة فً جاء... "المنتقل" ٌْن   و  اْلُمْرت دِّ  اْلُمْنت ِملِ  ب  ا ُكاّل   أ نَّ  و  ج   ِمْنُهم  ر   ِه؛ِدٌنِ  ع نْ  خ 

ج   اْلُمْرت دَّ  أ نَّ  إِالَّ  ر  كِّ  ِدٌنِ  ِمنْ  خ  اْلُمْنت ِمل اْلب اِطل؛ إِل ى اْلح  ج   و  ر   .(.اْلب اِطل إِل ى اْلب اِطل ِمن   خ 

 ولد الحاكم، من االستتابة بعد المتل هو الكفر، إلى اإلسالم دٌن ٌترن الذي أي المعنى، بهذا المرتد حكم -ٖ

 :منها بٌّنة ةواضح أحادٌث لتله فً وردت

ة   ع نْ  البخاري روى - ت ل وه   ِدٌنَه   بَدَّلَ  َمن  » لال  هللا رسول أن عباس ابن عن ِعْكِرم   .«فَاق 

ِ  ع ْبدِ  ع نْ  البخاري روى - ُسولُ  ل ال  : ل ال   ّللاَّ ِ  ر  ِرئ   َدم   ٌَِحلُّ  لَ »:  ّللاَّ ِلم   ام  س  َهد   م   ن ًَِوأَ  ّللاَّ   إِلَّ  إِلَهَ  لَ  أَن   ٌَش 

َدى إِلَّ  ّللاَِّ  َرس ول   انًِ َوالثٌَّ ِب   بِالنَّف ِس  النَّف س   ثَََلث   بِِإح  ٌنِ  ِمن   َوال َماِرق   الزَّ  مسلم رواٌة وفً ،«ِلل َجَماَعةِ  التَّاِرك   الد ِ

ِرئ   َدم   ٌَِحلُّ  لَ »: للحدٌث ِلم   ام  س  َهد   م  َدى إِلَّ  ّللاَِّ  ول  َرس   َوأَن ًِ ّللاَّ   إِلَّ  إِلَهَ  لَ  أَن   ٌَش  انًِ الثٌَّ ِب   ثَََلث   بِِإح   َوالنَّف س   الزَّ

فَاِرق   ِلِدٌنِهِ  َوالتَّاِرك   بِالنَّف ِس   .«ِلل َجَماَعةِ  ال م 
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... دٌن ال إلى أو آخر كفر دٌن إلى كفر دٌن من المنتمل على تنطبك ال "ٖ" البند فً المذكورة األحادٌث -ٗ

 دٌن بدل من منه الممصود بل دٌن أي بدل من منه الممصود لٌس ،«فَاق ت ل وه   ِدٌنَه   دَّلَ بَ  َمن  »:  النبً فحدٌث

 :ذلن وٌؤٌد غٌره، إلى عنه ورجع اإلسالم

ٌنِ  ِمن   َوال َماِرق  »: البخاري عند  النبً لول -  ِلِدٌنِهِ  َوالتَّاِرك  »: مسلم عند ولوله ،«ِلل َجَماَعةِ  التَّاِرك   الد ِ

فَارِ   .اإلسالم دٌن عن ٌرتد الذي المسلم هو أي المسلمٌن، جماعة تارن هو الجماعة وتارن ،«ِلل َجَماَعةِ  ق  ال م 

ِكٌٍم، بن ب ْهزِ  ع نْ  الكبٌر فً الطبرانً روى - ِه، ع نْ  أ بٌِِه، ع نْ  ح  ّدِ ُسولُ  ل ال  : ل ال   ج  ِ  ر   ِدٌنَه   بَدَّلَ  َمن  »:  ّللاَّ

ت ل وه ، بَةَ  ّللاَّ   ٌَق بَل   ل فَاق   الرواٌة هذه ففً ثمات، رجاله: الحدٌث هذا عن الهٌثمً ولال ،«إِس َلِمهِ  بَع دَ  َكفَرَ  َعب د   تَو 

 .إسالمه بعد كفر من هو دٌنه بدل من أن أي أوله الحدٌث آخر ٌفسر

ب ٍل، بن ُمع اذِ  ع نْ  الكبٌر فً الطبرانً روى - ُسول   أ نّ  ج  ِ  ر  نِ  إِل ى ب ع ث هُ  ِحٌن   ل هُ  ل ال    ّللاَّ ل   أٌََُّما»: اْلٌ م  تَدَّ  َرج   ار 

ع ه ، اإِلس َلمِ  َعنِ  ، لَم   َوإِن   ِمن ه ، فَاق بَل   تَاَب، فَِإن   فَاد  ِرب   ٌَت ب   حدٌث الباري فتح فً حجر ابن وذكر ،«...ع ن قَه   فَاض 

ل ع  : لائال   معاذ ِدٌثِ  فًِ )و  ًَّ  أ نَّ  ُمع اذٍ  ح  ا  النَّبِ نِ  إِل ى ْرس ل هُ أ   ل مَّ ل   أٌََُّما» ل هُ  ل ال   اْلٌ م  تَدَّ  َرج  ََلمِ  َعنِ  ار  س  ِ ع ه   اإل   فَِإن   فَاد 

ِرب   َوإِلَّ  َعادَ  َرأَة   َوأٌََُّما ع ن قَه   فَاض  تَدَّت   ام  ََلمِ  َعنِ  ار  س  ِ ع َها اإل  ِرب   َوإِلَّ  َعاَدت   فَِإن   فَاد  ن ُدهُ  «ع ن قََها فَاض  س  س ن(، و   ح 

 .اإلسالم دٌن عن ٌرتد الذي المسلم عن هو الكالم أن الحدٌث من وواضح

 دٌن، غٌر إلى أو آخر كفر دٌن إلى كفر دٌن من المنتمل على تنطبك ال اإلسالم عن الردة أحكام فإن علٌه -٘

 وكذلن... الكفر إلى الكفر من انتماله على آخر كفر دٌن إلى أو النصرانٌة إلى الٌهودٌة من المنتمل ٌُعالب فال وعلٌه

 والنصارى، الٌهود: الكتاب أهل من انتمل من أن مالحظة مع... باختٌاره ٌُسلم نأ إال اإلسالم اعتناق على ٌُجبر ال

 الحالة هذه فً فإنه دٌن، غٌر إلى دٌنه ترن أو المجوسٌة إلى انتمل كأن النصرانٌة، أو الٌهودٌة غٌر إلى دٌنه عن

 إذا الكتاب، أهل غٌر من آخر كفر دٌن إلى الكتاب أهل من المنتمل كان وإن ذبٌحته، واٌأكل أن للمسلمٌن ٌجوز ال

 اإلسالم أهل غٌر من نسائهم ونكاح ذبائحهم أكل ٌجوز الذٌن ألن وذلن... منها الزواج للمسلم ٌجوز فال امرأة كان

 أدٌان من غٌرهما إلى النصرانٌة أو الٌهودٌة من انتمل لد المرء دام وما فحسب، والنصارى الٌهود: الكتاب أهل هم

مَ ﴿: تعالى لال نسائهم، ونكاح ذبائحهم أكل ٌجوز من دائرة من ٌخرج فإنه الكفر،  َوَطعَام   الطٌَّ ِبَات   لَك م   أ ِحلَّ  ال ٌَو 

ك م   لَك م   ِحل   ال ِكتَابَ  أ وت وا الَِّذٌنَ  َصنَات   لَه م   ِحل   َوَطعَام  ح  ِمنَ  ِمنَ  َوال م  ؤ  َصنَات   اتِ ال م  ح   ِمن   ال ِكتَابَ  أ وت وا الَِّذٌنَ  ِمنَ  َوال م 

وه نَّ  إَِذا قَب ِلك م   ٌ ت م  وَره نَّ  آتَ ِصنٌِنَ  أ ج  ح  ٌ رَ  م  َسافِِحٌنَ  َغ تَِّخِذي َولَ  م  َدان   م   .﴾أَخ 

 أخرى آراء هنانو أعاله، ذكرناه ما هو المبٌَّن بالمعنى للمنتمل بالنسبة المسألة فً نرجحه الذي الرأي إن -ٙ

 هو للمنتمل بالنسبة نرجحه ما فإن آنفا   ذكرت كما لكن... الفمه كتب فً إلٌها الرجوع ٌمكنن المسألة هذه فً للفمهاء

 .واضحة أصبحت لد المسألة تكون أن آمل. بٌناها التً األدلة وفك أعاله ذكرناه ما

 

 الرشتة أبو خلٌل بن عطاء أخوكم

 هـٓٗٗٔ رمضان ٘ٔ

 م2ٕٔٓ/٘ٓ/ٕٓ الموافك

 

 :الفٌسبوك على هللا( )حفظه األمٌر صفحة من الجواب رابط

https://www.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192/10

 type=3&theater؟/59389020924835

https://www.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192/1059389020924835/?type=3&theater
https://www.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192/1059389020924835/?type=3&theater

