
اجمللد السادس والعشرون، العدد الثاني عشر - جمادى الثانية ورجب ١٤٣٥هـ  -نيسان / ابريل ٢٠١٤ م

٢٠

التقوى

 �ّ� نؤمن   �� علينا 
 ( �ألساسية  �لقو�عد 
�لدين موجو7_ ) �لقر�� 
�لكرمي، قا& �هللا تعا[ ﴿َما َفرَّْطَنا ِفي 
�ْلِكَتاِ; ِمْن َشْيFٍ﴾ (�ألنعا� ٣٨).. 
�لتعليما�  من   Fشي يبَق   \"  P�
�لكرمي.  �لقر��   À%خا �لضر�%ية 
يتر�  ال  كامل  كتا;  ��لقر�� 
�إلنساَ� لينتظر مكمِّال �خر". بينما 
\ يُقل �لرسو& �: \ �تر� شيئا 0ال 
�قلُته لكم بلسا�، �� �ّ� �ألحا7يث 

ْت ) شيF، بل قا&:  ما فرطَّ
َما  َتْحِرُمي  ِبي  لَْيَس  0ِنَُّه   Kُلنَّا� "َ�يَُّها 

َ�َحلَّ �هللا ِلي". (مسلم)
هًد^  �لكرمي  �لقر��   �ّ� �معلو� 
بقبيلة،  خاصا  ليس  فهو   ،Kللنا

�\ يÑ& �ّص مناسبا� معينة، �� 
�شخاصا معينني، �� ªمنا معينا، بل 
هو عا� للجميع بكل �ªما¨م، قا& 
�هللا تعا[ ﴿َشْهُر َ%َمَضاَ� �لَِّذP �ُْنِزَ& 
ِفيِه �ْلُقْرَ�ُ� ُهًد^ لِلنَّاKِ َ�َبيَِّناٍ� ِمَن 
�ْلُهَد^ َ��ْلُفْرَقاِ�﴾ (�لبقر_ ١٨٥). 

�ما �ألحا7يث فبعُضها قا,ا �لرسو& 
� لشخص بعينه، ال لتكو� عامًة، 
 (  Fجا ما  على   Fًبنا قا,ا  �بعضها 
�لقر��،  �حلكم  نز�&  قبل  �لتو%�_ 
قر��   uِغ بوحي  قا,ا  �بعُضها 
�لكرمي،  بقر�نه  تعا[  �هللا  فنسخها 
 ،Æخا  cسيا  ( قا,ا  �بعضها 
 ( 7قيًقا  %��يها  يكن   \ �بعضها 
نقلها، �بعضها �خطأ �حد �لر��_ ) 
عّمم  �بعضها  فهمها،   Fسا�� نقلها 

 .Æنه خا� �لكال� مع   P��لر� فيها 
�لقر�� �لكرمي فلن جتد فيه مثَل  �ما 

Dلك �لبتة. 
يكو�   �ْ� بّد  ال  كا�  كله  لذلك 
�لقر�� �لكرمي هو �حلَكم ��لقاضي، 
تابعًة  �ألحا7يث  تكو�   �� بد  �ال 
 Àتا: ال  �هذ�  �لعكس.  ال  له، 
يكو�   �� ينبغي  كا�  بل  تدليال، 
لكن،  عاقل.  كل  عند  به  مسلَّما 
يعكس   Pلتقليد� �لفكر   �� سنر^ 
�ألمر، فيجعل �لقر�� تابًعا للحديث 

ًما عليه.  مقدَّ
Dلك،  على  مثالني  �سأضر; 
��ملثاال� فيهما قتٌل �7ماF، ال 'ر7َ 
�ملرتد  حكم  �Rا  بسيط،  حكم 

 .Àملتز�� ��لز�حكم �

 هانـي طاهـر
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بالنسبة للمرتد، لدينا �أل7لة �لتالية: 
ِفي  0ِْكَر�َ@  ﴿ال  تعا[:  قوله 
من  ��لعديد   (٢٥٦ يِن﴾(�لبقر_  �لدِّ
�آليا� ) معناها مثل: ﴿َ�َفَأْنَت ُتْكِرُ@ 
�لنَّاKَ َحتَّى َيُكوُنو� ُمْؤِمِننيَ﴾(يونس 
٩٩). فنحن نقو& ) سطر ��حد: 
 F�ال عقوبة للمرتد ملجر7 %7ّته، سو
كا� هنا� �حا7يث تقو& بذلك �� 
بعكسه، فال- تقو& بعكسه ال بّد �� 
يكو� قد حد� فيها خلل، سو�F من 
�لر��P، �� من عد� معرفتنا بسياقها 

�� مبعا� كلماִדا، �� بظر�فها. 
�لد^ غuنا �ملر�يا� �ل- هي �َحلَكم 
َ& 7ِيَنُه َفاْقُتُلوُ@"  عند@، مثل: "َمْن َبدَّ

.(P%لبخا�)
�سلم  َمن   �ّ� قالو@:  ما  �خالصة 
�آليا�   ��� قتله،  ±ب  ��%تد 
�صال،  ُيسلم   \ مبن  خاصة  �لقر�نية 
 ��  P� �ملرتد..  عن  تتحد�  �ال 
�لقر�� �لكرمي "فرَّ¸" ) Dِكر حكم 
�ملرتّد، بينما �ألحا7يث \ تفرِّ¸ ) 

 !!Fشي
Dلك ) كل  بعد   Fختلف هؤال�  �
َمن  �حلديث:  يقو&  فهل  �لتفاصيل؛ 
فاقتلو@  �إلسال�  عن  �%تّد   � �سلم 
 � مسلما  ُ�لد  عّمن   �Dما� فو%�؟ 
�%تد؟ � هل ±ب قتله فو%� �� بعد 
 Pلذ� �ما  �ملد_؟  هذ@  �كم  مد_؟ 

:ّد7ها؟ 
Ãتصٍّ  حلديث  ميكن  هل  نسأ,م: 
�لتوضيحا�  هذ@  يتر�   �ْ� بقضية 
�,امة الجتها7�� �لناK؟ هل �قف 
�لرسو& � خطيبا ��علن هذ� �لقر�% 

�لعا�؟ 
تعالو� نقر� �لر��يا� �ملختلفة ) هذ� 
�حلديث لنر^ كم هو معقَّد �� يتر� 
للحديث  �يعو�7�  �لقر��   Kلنا�

�حد@. 
هذ� �حلديث قيل ) سياc تعليق �بن 
�هللا  %ضي  علّي  حتريق  على   Kعبا
�هذ@   .Kلنا� من  ملجموعة  عنهما 
�لر��يا� Ìتلف ) سبب حتريقهم، 
�بعضها  �لسبب،  يذكر  ال  فبعضها 
يقو&  �بعضهم  ªنا7قة،  0¨م  يقو& 
كا�  يقو&  �بعضها  مرتد��،  0¨م 
�ُحرقو� هم �كتبهم،  معهم كتب، 
يعبد��  كانو�  يقو&:  �بعضهم 

�ثنا. 
�فيما يلي هذ@ �ملر�يا�: 

 ِّ̧ �لزُّ ِمْن   Kٍِبُأَنا �ُِتَي   � َعِليًّا   َّ��َ
�ْبُن  َفَقاَ&  َفَأْحَرَقُهْم  َ�َثًنا  َيْعُبُد�َ� 
َمْن   � �هللا  َ%ُسوُ&  َقاَ&  0ِنََّما   Kٍَعبَّا

َ& 7ِيَنُه َفاْقُتُلوُ@. (�kد) َبدَّ
�ُِتَي َعِليٌّ � ِبَزَنا7َِقٍة َفَأْحَرَقُهْم َفَبَلَغ 
�ََنا  ُكْنُت  َلْو  َفَقاَ&   Kٍَعبَّا �ْبَن  Dَِلَك 
ال   � �هللا  َ%ُسوِ&  لَِنْهِي  ُ�ْحِرْقُهْم  َلْم 
ِلَقْوِ&  َ�َلَقَتْلُتُهْم  �هللا  ِبَعَذ�ِ;  ُبو�  ُتَعذِّ
َ& 7ِيَنُه َفاْقُتُلوُ@.  َ%ُسوِ& �هللا � َمْن َبدَّ

(P%لبخا�)
 Fَِهُؤال ِمْن  ِبَقْوٍ�  �ُِتَي   � َعِليًّا   َّ��َ
ِبَناٍ%  َفَأَمَر  ُكُتٌب  َ�َمَعُهْم  �لزََّنا7َِقِة 
َقاَ&  َ�ُكُتَبُهْم  َ�ْحَرَقُهْم  ُثمَّ  َجْت  َفُأجِّ
َفَقاَ&   Kٍَعبَّا �ْبَن  Dَِلَك  َفَبَلَغ  ِعْكِرَمُة 
َلْو ُكْنُت �ََنا َلْم ُ�ْحِرْقُهْم لَِنْهِي َ%ُسوِ& 
�هللا � َ�َلَقَتْلُتُهْم ِلَقْوِ& َ%ُسوِ& �هللا � 
َ& 7ِيَنُه َفاْقُتُلوُ@ َ�َقاَ& َ%ُسوُ& �هللا  َمْن َبدَّ

ال بـّد أْن يكون القرآن الكـرمي هو احلَكم والقاضي، وال 
بد أن تكـون األحاديث تابعًة لـه، ال العكس. وهذا ال 
wتاج تدليال، بل كان ينبغي أن يكون مسـلَّما به عند 
كل عاقـل. لكن، سـنرى أن الفكـر التقليدي يعكس 
ًما عليه.  األمـر، فيجعل القـرآن تابًعا للحديـث مقدَّ
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٢٢

التقوى

 . ُبو� ِبَعَذ�ِ; �هللا َعزَّ َ�َجلَّ � َال ُتَعذِّ
(�kد)

 �� �ْ%َتدُّ َناًسا   cََ�ْحَر  � َعِليًّا   َّ��َ
 Kٍَعبَّا �ْبَن  Dَِلَك  َفَبَلَغ  �ْإلِْسَالِ�  َعْن 
 َّ�0ِ ِبالنَّاِ%  ِألُْحِرَقُهْم  َ�ُكْن  َلْم  َفَقاَ& 
ُبو� ِبَعَذ�ِ;  َ%ُسوَ& �هللا � َقاَ& ال ُتَعذِّ
�هللا َ�ُكْنُت َقاِتَلُهْم ِبَقْوِ& َ%ُسوِ& �هللا 
 &َ َ� َفِإ�َّ َ%ُسوَ& �هللا � َقاَ& َمْن َبدَّ
 � َعِليًّا  Dَِلَك  َفَبَلَغ  َفاْقُتُلوُ@  7ِيَنُه 

َفَقاَ& َ�ْيَح �ْبِن َعبَّاKٍ. (�بو 7��7)
سبب  ُيعر<  �ال  ��حد_،  فالقصة 
��ضح لتحريق عليٍّ ,ؤالF، هل هم 

ªنا7قة؟ �ما مع½ ªنا7قة؟ 
عن  �لعر;  لسا�   (  Fجا ما  لنقر� 

�لزنديق: 
�لزِّْنِديُق: �لقائل ببقاF �لدهر فا%سي 
 Pْ�ِكَر ªَْنِد  بالفا%سية  �هو  معر; 
��لزَّْنَدقُة  �لدهر.   Fبقا بد���  يقو& 
يُق �قيل �لزِّْنِديُق منه ألنه ضّيق  �لضِّ
على نفسه. �لزِّْنِديُق معر�< �ªَْنَدَقُته 
�َ�ْحد�نّية  باآلخر_  يؤمن  ال  �نه 

�خلالق. (لسا� �لعر;)
بيد �� هذ@ �ملعا� ال تشمل ما كانو� 
Dلك  �للفظة )  هذ@  من  يقصد�� 
�ملقصو7  ما   P%ند ال  لذ�  �لزما�. 
فهل  �حلديث،   ( �لزنا7قة  بكلمة 
 Kلنا� من  'موعٌة  ُيقتل   �� ُيعقل 
باآلخر_ �ال  يؤمنو�  ملجر7 �¨م ال 

 Kلنا� يسأ&  علّي  �هل كا�  باهللا؟ 
 cر:  �� ُيعقل  �هل  0ميا¨م؟  عن 
بل  �ثنا؟  يعبد��  �¨م  �ناسا ملجر7 
هل ُيعقل �� :رc �حد�؟ هل ُيعقل 
 uية غ�لك؟ فالر�D نه ±هل حرمة�
 uغ ��ضحة �غامضة �فيها َفَجو��
مفهومة. �D0، بعد كل هذ@ �جلهو7 
غامضة.  نتيجة   ]0 �صلنا  �ملضنية 
�لر��ية  �� نشطب ֲדذ@  فهل ميكن 
��ضحة  قاطعة  عامة  قر�نية  �يا� 
�مع  �لعقل  مع  منسجمة  عديد_ 

�لفطر_ كل �النسجا�؟ 
0شكا& عندنا ) هذ@  �ما ¤ن فال 
�لر��ية حني نفهمها ) ضوF �لقر�� 
هذ@  َتِر7ْ   \  �Dملا �لكن  �لكرمي. 
�لر��ية 0ال ) سياc قصة تسيF لعلّي 
 uلتعب� �7%�َ ֲדذ�   \ �Dملا  �ّ �؟ 
�ليس بتعبu: من �%تد عن �إلسال� 
فاقتلو@. ملاD� \ يذكر �إلسال�؟ هل 

�لدين تع¾ �إلسال� فقط؟  
هذ@  كل   ªجتا�  Mفر �على 
 �ّ0 �لقو&  ميكن  �ال  �إلشكاال�، 
�جلماعة  عن   À%خلا� هو  هنا  �ملرتد 
قد  �نه  خصوًصا  ,ا،  �ملحا%; 

جا�F %��يا� تذكر Dلك؟ 
�لكن، هل علينا �� نقر� �لر��يا� 
�يعها ح� نقو& بذلك؟ هل على 
عن  �حلديث  كتب  يقر�   �� �ملسلم 

حكًما  يستخلص  ح�  �بيها  بكر_ 
 �� مستحيال  كا�  هل  مصuيًّا؟ 
نقر�   �� قبل  �آلية  بعمو�  نقو& 
�سانيد هذ� �حلديث �متونه �لعديد_ 

�نقا%¨ا ببعضها؟ 
فمع½  مستحيال  Dلك  كا�   �D0
َفرَّْطَنا  ﴿َما  �لكرمية  �آلية   �ّ� Dلك 
ِمْن َشْيFٍ﴾ كا� ±ب  �ْلِكَتاِ;  ِفي 
�� تقو&: ما فرَّطت �ألحا7يُث ) 

شر� �Pّ �ية.
�D0، ¤ن مبجر7 قر�F_ �ية ﴿ال 0كر�@ 
) �لدين﴾ نعر< �حلكم، فإD� مّر بنا 
حديث �� �كثر مثل: "من بدَّ& 7ينه 
فاقتلو@" ¤ا�& فهمه ) ضوF �آلية، 
 ،Kفإ� \ نستطع �� �خطأنا فال بأ
لن  ألننا  شيًئا،  �ألمر  ِمن  يغّير  �لن 
نسفك 7ًما، �ألّ� �إلجابة ��ضحة 
�ألحا7يث   ( فنقو&  �صال،  عندنا 

�ل- تذكر قتل �ملرتد:
يتسامح  �نه  �إلسال�  ِمن Áاحة   �ّ0
 ( %غبًة  �ظهر��   �D0 �ملعتدين  مع 
 ( �إلسال�  فاعتناُقهم  �إلسال�، 
 �ّ�  P� قبله،  ما  َيُجبُّ  �حلالة  هذ@ 
�لسابقة  جر�ئمه  عن  ُيعفى   Pملعتد�
مبجر7 0سالمه. �هذ� ترغيب عظيم 
له  جتد  �لن  �إلسال�،  به  ُيسبق   \
مثيال؛ فقد قا& �لرسو& � "ُ�ِمْرُ� 
0َِلَه  ال  َيُقوُلو�  َحتَّى   Kَلنَّا� �َُقاِتَل   �ْ�َ
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0ِالَّ �هللا َفِإDَ� َقاُلوَها َمَنُعو� ِمنِّي 7َِماFَُهْم 
َ�َ�ْمَو�َلُهْم 0ِالَّ ِبَحقَِّها َ�ِحَساُبُهْم َعَلى 

�هللا َتَعاَلى". (�بو 7��7)
من   fلنو� هذ�  من  �إلسال�  فقبوُ& 
�ملعتدين �لقَتلة يوقف معاقَبتهم على 
�إلسال�  عن  �%تّد��   �Dفإ جر�ئمهم، 
عنهم،  �لعقوبة  توقُِّف  سبب   &�ª
جر�ئمهم  على  معاقبتهم  ��جبت 
 Fَ�جز غالًبا  �لقتُل  �هي  �لسابقة، 
 uغ  �� مباشر  قتل  من  �قترفو@  ما 

مباشر. 
كانت  �ل-  �لكرمية  �آلية   �ّ�  P�
تنطبق عليهم هي ﴿0ِنََّما َجَز�Fُ �لَِّذيَن 
ِفي  َ�َيْسَعْوَ�  َ�َ%ُسوَلُه  �هللا  ُيَحاِ%ُبوَ� 
�ْألَْ%Mِ َفَسا7ً� َ�ْ� ُيَقتَُّلو� َ�ْ� ُيَصلَُّبو� َ�ْ� 
َع �َْيِديِهْم َ�َ�ْ%ُجُلُهْم ِمْن ِخَالٍ< َ�ْ�  ُتَقطَّ
ُيْنَفْو� ِمَن �ْألَْ%Dَ Mِِلَك َلُهْم ِخْزPٌ ِفي 
ْنَيا َ�َلُهْم ِفي �آلِخَرِ_ َعَذ�ٌ; َعِظيٌم  �لدُّ
* 0الَّ �لَِّذيَن َتاُبو� ِمْن َقْبِل َ�ْ� َتْقِدُ%�� 
َعَلْيِهْم َفاْعَلُمو� َ��َّ �هللا َغُفوٌ% َ%ِحيٌم﴾ 
(�ملائد_ ٣٣-٣٤).. فهؤالF قد تابو� 
�توبُتهم  عليهم،  نقد%   �� قبل  من 
فِر7ُّتهم  0سالَمهم.  بإعال¨م  كانت 
معاقبَتهم  توجب  �حلالة  هذ@   (
�حلر�بة  فآيُة  �لسابقة..  �فعا,م  على 
ال تتحد� عن 'ر7 لصٍّ يتو;، �� 
قاتٍل يتو; قبل �� نقِد% عليه؛ أل� 
 Æلقصا� من  توبُته  تعفيه  ال  �لقاتَل 

�هللا  :ا%;   Pلذ� �ما   .c%لسا� �ال 
فسا7�   M%أل�  ( �يسعى  �%سوله 
هذ@  بنّص  �لعقوبة  من  توبته  فتعفيه 

�آلية. 
حيث  �سامة  حديث  يعر<  كلنا 
0َِلى   �َ �هللا  َ%ُسوُ&  َبَعَثَنا  يقو&: 
َفَهَزْمَناُهْم  �ْلَقْوَ�  َفَصبَّْحَنا  �ْلُحَرَقِة 
َ�َلِحْقُت �ََنا َ�َ%ُجٌل ِمْن �ْألَْنَصاِ% َ%ُجًال 
ا َغِشيَناُ@ َقاَ& ال 0َِلَه 0ِالَّ �هللا،  ِمْنُهْم َفَلمَّ
ِبُرْمِحي  َفَطَعْنُتُه   . ُّP%ِْألَْنَصا� َفَكفَّ 
ا َقِدْمَنا َبَلَغ �لنَِّبيَّ َ�،  َحتَّى َقَتْلُتُه، َفَلمَّ
َقاَ&  َما  َبْعَد  َ�َقَتْلَتُه  ُ�َساَمُة،  َيا  َفَقاَ&: 
Dً� َفَما  ال 0َِلَه 0ِالَّ �هللا؟ ُقْلُت َكاَ� ُمَتَعوِّ
ªَ�َ& ُيَكرُِّ%َها َحتَّى َتَمنَّْيُت �َنِّي َلْم َ�ُكْن 
(P%لبخا�) .�ِْلَيْو�ِلَك Dَ َ�ْسَلْمُت َقْبَل

ُتر^ لو �علن هذ� �ملعتدP %7َّته بعد 
﴿ال  له:  سنقو&  فهل  ساعة،  %بع 
سيحاَسب  بل  يِن﴾؟  �لدِّ ِفي  0ِْكَر�َ@ 
�ملسلمني  ألّ�  ملاD�؟  جر�ئمه.  على 
عد��¨م،  بسبب  �قبيلَته  ها�و@  قد 

فشهد  �ملعركة،   ( سُيقتل  �كا� 
�لشها7_ قناعًة �� من �جل �ال ُيقتل، 
ما  على  فيعاَقب  �إلسال�  فإD� %فض 

سلف.
D0� ُ�سر خائن فُيمكن �� ُيقتل بسبب 
بل   ،uألس قتال  ليس  �هذ�  خيانته. 

قتُل خائن. 
نقو&  ال  فنحن  هنا،  �حلا&  �هكذ� 
بقتل �ملرتد، بل بقتل َمن ª�& سبُب 

�لتوقُِّف ) قتله. 
ليعو7  �ملرتد  هذ�  ُيتر�  هل  �0ال 
مقاتال؟ هل ُيتر� ليما%K غد%@؟ ال 
بد �� ُيحاَسب على جر�ئمه �لسابقة، 
�لظلُّو�  �ملعتد��،  لتحايل  �0ال 
يعتد�� �يعلنو� �إلسال� � يرتد��، 
 � �إلسال�  يعلنو�   � يعتد��،   �

يرتد��. 
�حالة  خاصة،  حالة  مساsَته   �0  �
طا%ئة، ف7ّºِته عا7 0[ �ضعه �لطبيعي. 
على جر�ئمه،  sاسبِته  �هو �جوُ; 

وهـذان احلديثان قطعيا الداللة � أّن املرتد جملرد ردته 
ال ُيقتـل، وإال لذكـر املرتد فقط، مـن دون أن يقيده 
 �بالتارك للجماعة أو احملارب هللا ورسـوله. واحلديث 
جزئيته هذه منسجم متاما مع آية ﴿ال إكراه � الدين﴾.  
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التقوى

��نتهاFُ �لعمل بعْقد �لعفو عنه.
��حلالة �لثانية �ل- ُيقتل فيها �ملرتّد هي 
��لر��ية  للمسلمني،  sا%ًبا  يرتدَّ   ��
�لتالية مثا& ��ضح على هذ@ �حلالة؛ 
َقاَلْت:  َعْنَها  �هللا  َ%ِضَي  َعاِئَشَة  فَعْن 
َقاَ& َ%ُسوُ& �هللا � َال َيِحلُّ 7َُ� �ْمِرٍ¥ 
 َّ��َ�َ �هللا  0ِالَّ  0َِلَه  ال   �ْ�َ َيْشَهُد  ُمْسِلٍم 
ًد� َ%ُسوُ& �هللا 0ِالَّ ِبِإْحَد^ َثَالٍ�  ُمَحمَّ
ُيْرَجُم،  َفِإنَُّه  0ِْحَصاٍ�  َبْعَد  ªََنى  َ%ُجٌل 
َ�َ%ُجٌل َخَرÀَ ُمَحاِ%ًبا هللا َ�َ%ُسوِلِه َفِإنَُّه 
 ،Mِ%َْْأل�ُيْقَتُل َ�ْ� ُيْصَلُب َ�ْ� ُيْنَفى ِمْن 
 É� ِبَها. (سنن  َفُيْقَتُل  َنْفًسا  َيْقُتُل   �ْ�َ

(7��7
7عنا نقا%� �حلديث �لسابق باحلديث 
�لتا : َعْن َمْسُر�cٍ َعْن َعْبِد �هللا َقاَ&: 
َقاَ& َ%ُسوُ& �هللا َ� َال َيِحلُّ 7َُ� �ْمِرٍ¥ 
َ��َنِّي  0ِالَّ �هللا  0َِلَه  َ�ْ� ال  َيْشَهُد  ُمْسِلٍم 
�لنَّْفُس  ِبِإْحَد^ َثالٍ�  َ%ُسوُ& �هللا 0ِالَّ 
ِبالنَّْفِس، َ��لثَّيُِّب �لزَّ�ِني، َ��ْلَماِ%cُ ِمْن 

(P%لبخا�) .لتَّاِ%ُ� لِْلَجَماَعِة�يِن  �لدِّ
يِن  �ال تر^ ��  عبا%_ " �ْلَماِ%cُ ِمْن �لدِّ
�لتَّاِ%ُ� لِْلَجَماَعِة:" عند �لبخا%P هي 
D�ִדا عبا%_ "َخَرÀَ ُمَحاِ%ًبا هللا َ�َ%ُسوِلِه" 
عند �É 7��7.. فاملرتد �لذP ُيقتل هو 
َمن خرs Àا%ًبا هللا �%سوله بعد �� 
كا� قد �علن 0سالمه، �ليس 'ر7 �نه 
�%تّد. �هذ�� �حلديثا� قطعيا �لداللة 
) �ّ� �ملرتد ملجر7 %7ته ال ُيقتل، �0ال 

لذكر �ملرتد فقط، من ��7 �� يقيد@ 
هللا  �ملحا%;   �� للجماعة  بالتا%� 
هذ@  جزئيته   ( ��حلديث  �%سوله. 
0كر�@ )  �ية ﴿ال  مع  متاما  منسجم 

�لدين﴾.  

$ملثا] $لثاY: حكم $لز$Y $ملحصن. 
¤ن لدينا قوله تعا[ ﴿�لزَّ�ِنَيُة َ��لزَّ�ِني 
َفاْجِلُد�� ُكلَّ َ��ِحٍد ِمْنُهَما ِمَئَة َجْلَدٍ_﴾ 
�قد  عا�،  �حلكم  �هذ�   ،(٢ (�لنو% 
﴿َما  عنه:  �هللا  قا&  كتا;   (  7%�
 �Dفإ  ،﴾Fٍَشْي ِمْن  �ْلِكَتاِ;  ِفي  َفرَّْطَنا 
َ��لزَّ�ِني  "�لزَّ�ِنَيُة  تقصد:  �آلية  كانت 
من �لُعّز�; َفاْجِلُد�� ُكلَّ َ��ِحٍد ِمْنُهَما 
ِمَئَة َجْلَدٍ_ �ما �لزنا_ �ملتزّ�جو� فنتر� 
حكمهم للحديث"، فهذ� تفريط، بل 
0نه تضليل، Dلك  �لتفريط،  �شّد من 
 ]0 0شا%_   Î7�  uيش ال   cلسيا�  �ّ�
مثل هذ� �لتخصيص. � كيف يهمل 
�ألقل  �يذكر  �ألهم  �حلْكَم  �لقر�� 
��نعد��  �لتفريط  هو  فهذ�  �Rية؟ 

�لبالغة ��ملنطق. 
غuُنا ال يفهم من هذ@ �آلية شيئا، بل 
يبد� باألحا7يث �ل- يقو& بعضها: َال 
َيِحلُّ 7َُ� �ْمِرٍ¥ ُمْسِلٍم َيْشَهُد َ�ْ� ال 0َِلَه 
ِبِإْحَد^  0ِالَّ  �هللا  َ%ُسوُ&  َ��َنِّي  �هللا  0ِالَّ 
َثَالٍ� �لنَّْفُس ِبالنَّْفِس، َ��لثَّيُِّب �لزَّ�ِني، 
لِْلَجَماَعِة  �لتَّاِ%ُ�  يِن  �لدِّ ِمْن   cُ%ِْلَما��َ

 Àملتز�� ��لز�فيفهم ��  .(P%لبخا�)
�خر^  %��يا�  من  يفهم   � ُيقتل، 
�نه  ��لشيخة"  "�لشيخ  %��ية  مثل 
لقد  ,ا:  �يقو&  لآلية  فيعو7  ُيرجم، 
�آلية خاصة  �يتها  �نك  �حلديث  قرَ% 
خاصة،  �نك  حكم  �قد  بالعّز�;، 
��آل� نقبلك ֲדذ� �حلجم، نقبل منك 
�� تقرِّ%P هذ�، ال �كثر، فِقفي عند 

حدِّ�. 
�ما ¤ن فنقو&: 0ّ� قوله تعا[ ﴿�لزَّ�ِنَيُة 
َ��لزَّ�ِني َفاْجِلُد�� ُكلَّ َ��ِحٍد ِمْنُهَما ِمَئَة 
َجْلَدٍ_﴾ قد نسخ من �حلديث �لسابق 
على  هذ�  �لز��"..  "�لثيب  حكَم 
لدينا  �ليس  �حلديث،  صحة   Mفر
�P مانع من �عتبا% �حلديث صحيًحا، 
على  لتقدميه  �ملو�نع  كل  لدينا  لكّن 
�لذP ما فرَّ¸ �هللا فيه  �لكرمي  �لقر�� 
صّحة  نستبعد  �ننا  مع    .Fشي من 
�ية �حلر�بة  �لنّص، ألّ�  �حلديث ֲדذ� 
 Mِ%َْْأل�توجب قْتَل َمن ﴿َيْسَعْوَ� ِفي 
هذ�  بينما   ،(٣٣ َفَسا7ً�﴾(�ملائد_ 
مينع   � للرسو&  �ملنسو;  �حلديث 
بل   ،M%أل�  ( �ملفسدين  قتل  ِمن 
��لثّيب  �ملحا%;  �ملرتد  بقتل  يأمر 
�الحتما&  ��ما  فقط.  ��لقاتل  �لز�� 
�لثا� لفهم �حلديث فهو �ّ� "�لثّيـب 
�لزنا  �حـتر�<  عن  كناية  �لز��" 
��لعمل على تـر�±ه. ��هللا �علم. 


