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  الــــردة 

 هو َمْن كفر بعد إسالمه طوعاً. المرتـد : 

 :حكم المرتد 

المرتددد لظ ددر كفددراً مددن اللدداور ادةدد ر  والددردة كفددر م ددر  مددن الم دد   

وموجب ل   ود ور النار إن لم يتب قبل الموت  وإذا قُتل المرتد لو مات ولم 

 بر المس مين. يتب وهو كاور ال يُـغسَّل وال يُص َّى ع يه وال يُدون ور مقا

  (ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ )      قال هللا تعالى: -1

 . [217]البقرة/

ْينَدـهُ وَداْقتُ ُو ُ »قال:  ×عن ابن عباس رضر هللا عنهما لن النبر و -2 «. َمْن بَددََّل دي

 .(1)لخرجه الب اري

  :حكمة مشروعية قتل المرتد 

ة  ونظددام مددامل للددل مددا يحتاجدده الب ددر  مواودد  اإلسددالم مددنهم كامددل ل حيددا

ل فطرة والعقل  قائم ع ى الدليل والبرهان  وهو من لكبر الدنعم  وبده تتحقد  

 .سعادة الدنيا واآلخرة

ومن دخل ويه ثم ارتد عنه وقد انحط إلى لسفل الدركات  ورد مدا رضديه هللا 

ح  الذي ال تستقيم لنا من الدين  وخان هللا ورسوله  ويجب قت ه؛ دنه لنلر ال

 الدنيا واآلخرة إال به. 

                                                           

 (.3017برقم ) أخرجه البخاري( 1)
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  :أقسام الردة 

 تنقسم الردة إلى ثالثة أقسام: 

كدد ن يعتقددد اإلنسددان وجددود مددرير مددت هللا وددر ربوبيتدده  لو  الررردة الاتعتقرراد: -1

للوهيتدده  لو جحددد ربوبيتدده  لو وهدانيتدده  لو ةددف  مددن ةددفاته  لو يعتقددد 

لو جحددد اللتددب المن لدد   لو ينلددر تلددذيب الرسددل ع دديهم الصددالة والسددالم  

 البعث  لو الجن   لو النار  لو يبغض ميئاً من الدين ولو عمل به.  

لو يعتقد لن ال نى لو ال مر ونحوهمدا مدن محرمدات الددين الظداهرة هدالل  

لو جحد وجوب الصالة  لو ال كاة  لو نحوهمدا مدن واجبدات الددين الظداهرة 

  ودإن عدرح هلمده ولةدر ع دى اعتقداد  ومث ه ال يجه ه  وإن جه ه لم يلفدر

 كفر  لو مر ور مرء من واجبات الدين ومث ه ال يجه ه كالصالة.

كدد ن يسددب هللا  لو رسدد ه  لو مالئلتدده  لو كتبدده المن لدد   لو  الررردة الررالق  : -2

ولددداً لو جوجدد   لو لنلددر  ٬ادعددى النبددوة  لو دعددا مددت هللا ظيددر   لو قددال إن 

اهرة كددال نى والربددا وال مددر ونحوهددا  لو تحددريم مددرء مددن المحرمددات الظدد

استه ل بالدين لو مرء منه كوعد هللا  لو وعيدد   لو سدب الصدحاب  لو لهدداً 

 منهم ونحو ذلر. 

كد ن يدذبل لغيدر هللا  لو يسدجد لغيدر هللا  لو يتدرة الصدالة  لو  الرردة الالعلرل: -3

يعرض عن دين هللا ال يتع مه وال يعمل بده  لو يظداهر الم دركين ويعداونهم 

 ع ى المس مين ونحو ذلر. 

 :ما يعلل الالمرتد 

ددَب ويدده   َمددْن ارتددد عددن اإلسددالم وهددو بددال  عاقددل م تددار دُعددر إليدده َوُرظ ي

يتوب  وإن تاب وهدو مسد م  وإن لدم يتدب ولةدر  وُعرضت ع يه التوب  لع ه

 ع ى ردته قُتل بالسيف كفراً ال هداً.

دَ  وَ تَى ُمعَداذُ ْبدُن َجبَدل   َعْن لبير ُموَسى رضر هللا عنه لنَّ َرُجالً لْس َـَم ثُمَّ تَـَهوَّ
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دَ  دـَهذَاَ قَداَل: لْس َدـَم ثُدمَّ تَدـَهوَّ ْندَ لبير ُموَسى  وَقَداَل: َمدا لي   قَداَل: ال لْج يدُ  َوُهَو عي

َ. متف  ع يه  .(1)َهتَّى لْقتُ َـهُ  قََضاُء هللا َوَرُسوليـهي

  َمْن كانت ردته بجحد مرء من الدين وتوبته مت ال هادتين إقرار  بدالمجحود

 به.

 :حكم ردة الزوج 

إذا ارتد ال و  وال تحل له جوجته  ولده مراجعتهدا بعدد التوبد  مدا دامدت ودر 

العدة ولم يراجعها م لت نفسها  و م تحل إال برضاها العدة  وإن خرجت من 

 بعقد ومهر جديدين.

 ُعقَد وُرقَى تؤثر ور بدن المسحور وعق ه. السحر : 

 السحر حكم : 

  .السحر يحرم تع مه  وتع يمه  ووع ه  والدالل  ع يه

 : هحكمو

ل إن كان السحر بواسط  ال ياطين وإنه يلفر السداهر  ويُدـقتل إن لدم يتدب قَتْد -1

 ردة. 

وإن كددان السددحر باددويدد  والعقدداقير وقددط و ددي  هددذا كفددراً  بددل معصددي  مددن  -2

 اللبائر  يُـقتل قتل الصائل إن لم يتب هسب اجتهاد الحاكم. 

 . [102]البقرة/ ( پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ) قال هللا تعالى: -1

« َت الُموبيقَاتي اْجتَنيبُوا السَّبْ »قال:  ×عن لبر هريرة رضر هللا عنه عن النبر و -2

َ قَاَل:  ْحرُ »قَالُوا يَا َرُسوَل هللا َوَما ُهنَّ ْرُة بياهلل َوالس ي  .(2)متف  ع يه« ... ال  ي

 

                                                           

 ( ور كتاب اإلمارة.1824(  وال فر له  ومس م برقم )7157  لخرجه الب اري برقم )متعق عليه( 1)

 (.89(  وال فر له  ومس م برقم )2766ب اري برقم )  لخرجه المتعق عليه( 2)
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