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 حكم المرتد  -3

  :هي الرجوع من اإلسالم إلى الكفر. الردة 

 هو من كفر بعد إسالمه طوعاً. والمرتد: 

  :أقسام الردة 

 الردة تحصل بارتكاب ناقض من نواقض اإلسالم.

 وتنقسم الردة إلى أربعة أقسام، وهي:

 ردة باالعتقاد.. وردة بالشك.. وردة بالقول.. وردة بالفعل.

 قاد:الردة باالعت -1

كأن يعتقد اإلنسان وجود شريك مع هللا في ربوبيته، أو ألوهيته، أو يجحد 

 ربوبيته، أو وحدانيته، أو صفة من صفاته.

أو يعتقد تكذيب رسل هللا، أو جحد كتب هللا المنزلة، أو ينكر البعث، أو 

 الجنة، أو النار، أو يبغض شيئاً من الدين ولو عمل به.

ما أنزل هللا، أو يعتقد أن الربا والزنا ونحوهما  أو يعتقد جواز الحكم بغير

من محرمات الدين الظاهرة حالل، أو يعتقد أن الصالة والزكاة ونحوهما 

من واجبات الدين الظاهر غير واجبة ونحو ذلك مما ثبت وجوبه أو ِحلّه 

أو ُحْرمته قطعياً، ومثله ال يجهله، فإْن َجِهله فال يكفر، وإن كان يجهله 

فن  اه حكمه وأصر على اعتقاده َكفَر.وعرَّ

 الردة بالشك: -2

وتكون بالشك فيما سبق، كمن شك في تحريم الكفر والشرك، أو شك في 
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تحريم الربا والزنا، أو شك في حل الماء والخبز، أو شك في الرسل، أو 

 الكتب، أو دين اإلسالم ونحو ذلك.

 الردة بالقول: -3

 ، أو كتبه المنزلة.كأن يسب هللا، أو رسله، أو مالئكته

 وكأن يدعي النبوة، أو يدعو مع هللا غيره، أو قال إن هلل زوجة وولداً.

وكأن ينكر تحريم شيء من المحرمات الظاهرة كالزنا وشرب الخمر 

 ونحوهما.

 وكأن ينكر وجوب الصالة والزكاة ونحوهما من الواجبات الظاهرة.

 والجنة والنار. أو يستهزئ بالدين أو شيء منه كوعد هللا ووعيده

أو يسب الصحابة رضي هللا عنهم أو أحداً منهم من أجل دينهم، أو قَذَف 

 أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها؛ ألنه كذَّب بصريح القرآن. 

 الردة بالفعل: -4

كأن يسجد لصنم من شجر أو حجر، أو يسجد لغير هللا، أو يسجد على 

 القبور، أو يذبح ألهلها.

ن اإلسالم ال يتعلمه، وال يعلِّمه، وال يعمل به، أو يحكم عرض عن ديأو يُ 

بغير ما أنزل هللا، أو يتعلم السحر ويعلِّمه، أو يظاهر المشركين ويعاونهم 

 على المسلمين ونحو ذلك.

  :أسباب الردة 

 يمكن حصر أسباب الردة في ثالثة أمور: 

ي، أو سب كتب : الكفر باهلل والتحلل من اإلسالم بسب هللا، أو سب نباألول

This file was downloaded from QuranicThought.com



 187 كم المرتـدح                                                                                            كتاب الحـدود

 هللا، أو سب الدين، أو االستهزاء بشيء من ذلك.

: إنكار حكم مجمع عليه في اإلسالم، كإنكار وجوب الصالة والزكاة الثاني

 .ونحوهما والصوم والحج ونحو ذلك، وإنكار تحريم الخمر والربا

: فعل بعض أفعال الكفر كإلقاء مصحف في القاذورات، وكالسجود الثالث

 ذلك.لصنم ونحو 

  :حكم المرتد 

الردة كفر مخرج من اإلسالم، وموجب للخلود في النار إن مات ولم يتب 

 منها.

والمرتد أغلظ كفراً من الكافر األصلي؛ ألن الكافر لم يعرف الحق، 

 والمرتد عرف الحق وخرج عنه إلى الباطل.

وإذا قُتل المرتد أو مات قبل أن يتوب فهو كافر ال يغسل، وال يكفن، وال 

 يصلى عليه، وال يدفن في مقابر المسلمين.

فالردة أفحش الكفر، وأغلظه حكماً، ومحبطة للعمل إن مات ولم يتب 

 منها.

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )قال هللا تعالى:  -1

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

 .[217البقرة: ]  (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے

 نَـهُ َمْن بَدََّل ِدي» :الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ نَّ النَّ ا أْنـُهـمَ َي هللاُ عَ َعبَّاٍس َرِض  اْبنِ َوَعْن  -2

 .(1)أخرجه البخاري .«فَاْقتُلُوهُ 

  :حكمة مشروعية قتل المرتد 

                                                 

 . (3017برقم )أخرجه البخاري ( 1)
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اإلسالم هو الدين الكامل، والنظام الشامل لكل ما يحتاجه البشر، موافق 

  قائم على الدليل والبرهان. للفطرة والعقل،

 واإلسالم من أكبر نعم هللا على خلقه، وبه تحقق سعادة الدنيا واآلخرة.

ومن دخل فيه ثم ارتد عنه فقد انحط إلى أسفل الدركات، وردّ ما رضيه 

 هللا لنا من الدين، وخان هللا ورسوله.

إال به، فهذا يجب قتله؛ ألنه أنكر الحق الذي ال تستقيم الدنيا واآلخرة 

 وصرف غيره عن الدخول فيه.

  .[3المائدة: ]    (چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ )قال هللا تعالى:  -1

 [. 85آل عمران: ]  (ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ)وقال هللا تعالى:  -2

  :ما يُفعل بالمرتد 

ب فيه،  من ارتد عن اإلسالم وهو بالغ عاقل مختار دُعي إليه، وُرّغِ

يه التوبة لعله يتوب، فإن تاب فهو مسلم، وإن لم يتب وُعرضت عل

 وأصر على ردته قُتل بالسيف كفراً ال حداً.

دَ، فَأتَـهَ ثُمَّ  لَـمَ أنَّ َرُجالً أسْ  ْنـهُ َي هللاُ عَ َرِض  َعْن أبِـي ُموَسى ُمعَاذُ ْبُن  تَـىوَّ

دَ، قالَ تَـهَ ثُمَّ  لَـمَ سْ : أذَا؟ قالَ ِلـهَ ُموَسى، فَقَاَل: َما  بِـيَجبٍَل َوُهَو ِعْندَ أ : ال وَّ

ىأْجِلُس حَ   .(1)متفق عليه .ملسو هيلع هللا ىلص ِلـهِ َوَرُسو ٬، قََضاُء الَـهُ أْقتُ  تَـّ

  :أحكام المرتد 

المرتد عن اإلسالم يستتاب ثالثة أيام، فإن تاب قُبل منه، وإن أبى وجب  -1

 على إمام المسلمين قتله.

                                                 

 كتاب اإلمارة.  (1824) ومسلم برقمواللفظ له، (, 7157أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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تتابته، فإن أسلم فهو له، وإن يُمنع المرتد من التصرف في ماله في مدة اس -2

 أصر على ردته فماله فيء لبيت مال المسلمين. 

 يُفّرق بين المرتد وزوجته المسلمة؛ ألنها ال تحل لكافر.  -3

 المرتد كافر ال يرث أقاربه المسلمين وال يرثونه. -4

ال يغسل، وال يكفن، وال يصلى عليه، وال يدفن في  ، إذا ماتالمرتد كافر -5

 مقابر المسلمين، فيوارى في التراب في أي مكان.

  :حكم زوجة المرتد 

ويجوز له مراجعتها بعد إذا ارتد الزوج فال تحل له زوجته المسلمة، 

دامت في العدة، فإن خرجت من العدة ولم يراجعها َملَكت التوبة ما

جها بعقد ومهر جديدين، وإن شاءت تزوجت نفسها، فإن رضيت به تزو

 غيره.

وإن ارتدت الزوجة، فإن تابت فهي زوجته، وإن أصرت على ردتها 

 فهي كافرة ال تحل له.

  :صفة توبة المرتد 

توبة المرتد وكل كافر هي أن يسلم، واإلسالم أن يشهد أن ال إله إال هللا، 

 بالقلب، وعمالً بالجوارح.وأن محمداً رسول هللا، نطقاً باللسان، واعترافاً 

ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه فتوبته مع الشهادتين إقراره 

 بالمجحود به.

 فالكافر األصلي إسالمه يكون بالشهادتين.

ً في الحكم عليه  والمرتد إسالمه بالشهادتين، وأن يتوب مما كان سببا
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بالردة، سواء كان جحد فرض، أو جحد محرم مجمع على تحريمه، أو 

 د ُمـَحلَّل مجمع على حله ونحو ذلك.جح

 .[5التوبة: ] (   ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې) قال هللا تعالى: -1

أُِمْرُت أْن أقَاتَِل » :قالَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا اْنـُهـمَ َي هللاُ عَ َرِض  َعِن اْبِن ُعَمرَ وَ  -2

ىالنَّاَس حَ  ، َويُِقيُموا ٬دًا َرُسوُل اَحـمَّ ـإال هللاُ َوأنَّ مُ  لَـهَ وا أْن ال إَهـدُ يَشْ  تَـّ

َكاةَ، فَإذَا فَعَلُوا ذَِلَك َعَصُموا مِ   لَـُهـمْ َوأْمَوا ُهـمْ ِدَماءَ  نِّـيالصَّالةَ، َويُْؤتُوا الزَّ

 .(1)متفق عليه .«٬ا لَـىعَ  بُـُهـمْ إال بَِحّقِ اإلْسالِم، َوِحَسا

  ملسو هيلع هللا ىلصحكم توبة من سب هللا ورسوله : 

و في صفة من صفاته، أو في شرعه، أي حكمته، من سب هللا بأن طعن ف

ه هللا  أو قال إن هللا مفتقر للزوجة والولد ونحو ذلك من النقائص التي ينزَّ

عنها فهو مرتد يجب قتله إن لم يتب، فإن تاب قُبلت توبته، وحكمنا 

 بإسالمه. 

بأن وصفه بما هو نقص في حقه بأن قال  ملسو هيلع هللا ىلصمحمداً  ٬ومن سب رسول ا

ساحر، أو يخدع الناس ونحو ذلك، فهو مرتد يجب قتله إن  إنه كاذب، أو

 لم يتب، فإن تاب قُبلت توبته، وحكمنا بإسالمه.

ً في إيمانهم، فإنه يجب قتله  وكذا من سب الصحابة أو أحداً منهم طاعنا

 إن لم يتب، فإن تاب قُبلت توبته وحكمنا بإسالمه.

  ( ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ )قال هللا تعالى:  -1

 [.53الزمر: ]

                                                 

 . (22ومسلم برقم )واللفظ له، (, 25أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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  (ڳڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ گ ڳ ڳ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ) وقال هللا تعالى: -2

 [.66-65التوبة: ]

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ )وقال هللا تعالى:  -3

 [.100التوبة: ]  (  ڻ ڻ ڤ ڤ

ال تَُسب وا »: ملسو هيلع هللا ىلص بِـي  النَّ  : قالَ قالَ  ْنـهُ  عَ َي هللاُ َرِض ُخدِْرّيِ الَسِعيٍد  بِـيَعْن أوَ  -4

َوال  ِهـمْ ، فَلَْو أنَّ أَحدَُكْم أْنفََق ِمثَْل أُحٍد ذََهبًا، َما بَلََغ ُمدَّ أَحدِ بِـيأْصَحا

 .(1)متفق عليه .«فَـهُ نَِصي

  :حكم من تكررت ردته 

 يقبل من تكررت ردته إذا علمنا صدق توبته قبلناها ولو تكررت؛ ألن هللا

 التوبة من كل تائب.

 بِّـهِ ِكي َعْن رَ يَـحْ َما فِـي، ملسو هيلع هللا ىلص بِـّيِ َعِن النَّ  ْنـهُ َي هللاُ عَ َرِض  َعْن أَبِـي ُهَرْيـَرةَ 

ُهـمَّ أَْذنََب َعْبدٌ ذَْنباً، فَقَاَل: ال»َعزَّ َوَجلَّ قَاَل:  فَقَاَل تَبَاَرَك  بِـيذَنْ  ِلـياْغِفْر  لَـّ

َربّاً يَْغِفُر الذَّْنَب َويَأُْخذُ بِالذَّْنِب، ثُمَّ  لَـهُ أَنَّ  ِلـمَ ْبِدي ذَْنباً، فَعَ : أَْذنََب عَ لَـىَوتَعَا

: َعْبِدي لَـىفَقَاَل تَبَاَرَك َوتَعَا بِـيذَنْ  ِلـيَعادَ فَأَْذنََب فَقَاَل: أَْي َرّبِ اْغِفْر 

ً فَعَ  ً يَْغِفُر الذَّْنَب، لَـهُ أَنَّ  ِلـمَ أَْذنََب ذَْنبا َويَأُْخذُ بِالذَّْنِب، ثُمَّ َعادَ فَأَْذنََب  َربّا

 ِلـمَ : أَذْنََب َعْبِدي ذَْنباً فَعَ لَـىفَقَاَل تَبَاَرَك َوتَعَا بِـيذَنْ  ِلـيفَقَاَل: أَْي َرّبِ اْغِفْر 

متفق  .«َما ِشئَْت فَقَدْ َغفَْرُت لَكَ  لَربّاً يَْغِفُر الذَّْنَب َويَأُْخذُ بِالذَّْنِب اْعمَ  لَـهُ أَنَّ 

 .(2)عليه

  :حكم السحر 

                                                 

 . (2541ومسلم برقم )واللفظ له، (, 3673أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 ، واللفظ له. (2758(, ومسلم برقم )7507أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)
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 السحر: ُعقد ورقى يُتوصل بها إلى إيقاع  الضرر بالمسحور.

 ويحرم تعلم السحر، وتعليمه، وفعله، والداللة عليه.

والسحر من الكبائر، وال يمكن أن يحصل إال بمعونة الشياطين، فإن 

الساحر يطيعهم في الكفر، فيقضون حاجته، والساحر كافر مرتد، 

ً لدابر الشر والمشعوذين فيستتا ب، فإن تاب وإال قُتل مرتداً؛ قطعا

 والدجالين.

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڻ ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ )قال هللا تعالى: 

 .[102البقرة: ]   (ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ
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