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٣٠

التقوى

�لدكتو� _مين فضل عو�� تشـهد �لسـاحة �لعاملية هجمـا9 متعد�� علـى  �لديـن �حلنيف. �6خـر حلقة � 
هـذ� �ملضمـا� �لشـريط �لذE عرضـه عضـو �ل�ملاU ��ولنـدE خـ?9 فيلد��. 
.Uمفحما على ما جـا0 فيه من �لبهتا ���(�حللقة �لثالثة)6ستنشـر "�لتقو�" ع� حلقـا9 كتابا �و� 

�لعمليا9  �إلسالH يشجب 6يدين 
�إل�هابية:

 ¢ �ملذكو�   fلقتا�  '
 بّينا   '
 بعد 
�ملقاتلني  �لقر½' �لكرمي  موجه ضد 
"�ملعتدين من غ� �ملسلمني، ال بد لنا 

' �إلسال�  

' نؤكد "فق هذ� �ملبد
 ëها�) عمل   v
 يدين  بل  يقبل  ال 
�لنا� مهما  �ألبريا¶ من  يوجه ضد 
كا' �ينهم "عقيدִדم، حيث شد� 
سيدنا Tمد � على هذ� �ملسألة ¢ 
فقط،  �ملعتدين  مقاتلة  على  حرصه 
قبل  �ملسلمني  �جلنو�  يأمر  كا'   c)
�لتعر�  بعد�  للحر�  خر"جهم 

�لنا�   من  �ملقاتلني  "غ�  لألبريا¶ 
"لو كانو� ينتمو' () �لفرقة �ملعا�ية، 
 � fحا�يث �لرسو
حيث "�� ¢ 
�ملعركة  قبل  جيشه  يأمر  كا'  
نه 
"ال  متثلو�،  "ال  تغلو�  ال  يلي:  مبا 
فانيا "ال  تقتلو� شيخا  تغد�"�، "ال 
صبيا "ال �مر
�، "ال تقتلو� "ليدÞ "ال 
متبتًال ¢ شاهق، "ال حترقو� �لنخل، 
"ال تغرقو� باملا¶، "ال تقطعو� شجر� 

مثمر�، "ال حترقو� ��عا .....
نستنتج  �أل"�مر  هذ�  على  "بنا¶ 
 fألعما� كل   '
 يس�  بشكل 
�ألبريا¶ ال  فيها  ُيقتل  �ل�  �إل�هابية 

متت () �إلسال� بصلة؛ "
' ما تقو� 
به بعض �لفرU �إلسالمية من تفج� 
ال  عشو�ئي  بشكل  "تدم�  "قتل 

سا� له ¢ �إلسال�، بل هو جرمية 
نكر�¶ يتحمل عو�قبها من ينفذ هذ� 
"من  عليها  ×ّر�  "من  �لعمليا> 
ينّظر %ا على حد سو�¶، "ما على 
عن  يكفو�   '
 (ال  �ملسلمني  هؤال¶ 
�هللا  غضب  "يتقو�   fألعما� هذ� 
يشجب  �لقر½'   '
 "مبا  "عقابه. 
�إل�هابية   fألعما� "يدين كل هذ� 
فليس من �ملمكن 
' ُيحّمل �لقر½' 
مسؤ"لية   � Tمد  "سيدنا  �لكرمي 
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�إلسالمية   Uلفر� هذ�  به  تقو�  ما 
�إل�هابية.

Hال قتل للمرتد � �إلسال 
ال شك 
' �لكث� من مشايخ �ملسلمني 
عن  �ملرتد  لقتل  "ير"جو'  يؤمنو' 
�إلسال�، (ال 
' هذ� �ملوضوä �تَلف 
�ملسلمني، فمنهم من  فيه بني علما¶ 
يؤمن بوجو� قتل �ملرتد "منهم من 
 ¢ �ختلفو�  "قد  بذلك،  يؤمن  ال 
�ملوضوä؛  هذ�  جو�نب  من  �لعديد 
 vلذ� 
هو  �ملرتد،  تعريف   ¢ 
Òها 
بشكل  �إلسال�  عن  ��تد���  يعلن 
عل� "�ضح، 
� cلك �لذv يرتكب 
¸هل  من   "
 �لذنو�،  من  �لكبائر 


صوf �لدين.

ما �لعلما¶ �لذين يقولو' بوجو� " 
طريقة   ¢ �ختلفو�  فقد  �ملرتد،  قتل 
�ل�  "باملد�  عليه،  �حلكم  هذ�  تنفيذ 
 () يرجع   '
 للمرتد   Ýتتا  '
 ¸ب 
�ينه �إلسالمي.  (�c، فاملسألة يشوֲדا 
سيما  ال  كب��'،   fجد" �ختال¬ 
 ¢" للمرتد،  �ألساسي  �لتعريف   ¢
على   fالتكا� ميكن  ال   fحلا� هذ� 
عدمي   vلفكر�  fجلد�" �للغط  هذ� 
  Ý�"�
�لقطعية من 
جل تقرير مص� 
"حيا� �ألشخاÎ �لذين قد ُيظن 
²م 
�لذv ال  �لوقت  �لقتل ¢  يستحقو' 

 ¢ �ملرتد  لقتل  
سا�   v
 فيه  جند 
�لقر½' �لكرمي.

حد�   vلذ� �ألسا�  �لسبب   ')
لإلميا' بوجو�  بالكث� من �ملشايخ 
قتل �ملرتد، هو فهمهم �خلاطئ لبعض 
 úحلو��� "بعض  �لنبوية  �ألحا�يث 
�إلسالمي  �لتا�يخ   ¢ ُسر�>  �ل� 
�ملصد�قية  ضعيفة  
غلبها   ¢ -"�ل� 
هذ�  من  "�لتحقق   äلرجو�  '"�  -
�لكرمي،  �لقر½'  تعاليم  "فق  �ملسألة 
 vلذ� �ألساسي  �ملرجع  هو   vلذ�"
مثل   fنز�)  ¢ عليه  �العتما�  ¸ب 
هذ� �ألحكا� �ملتعلقة باملو> "�حليا� 
¢ مثل هذ� �ملسألة �حلساسة، مسألة 

�ال�تد��.
�إلسالمية  �جلماعة   äتبا
 "øن 
 vلتحد� سبيل  على  نعلن  �أل�دية 
"�لد�J، من مسلمني "غ�  للقاصي 

�إلسال�  ألعد�¶  "بالذ�>  مسلمني، 
�لذين يستغلو' هذ� �ملسألة من 
جل 
تشويه Ïعة �لدين �إلسالمي �حلنيف، 
نعلن 
' �لقر½' �لكرمي ال ×توv "لو 
�ملرتد  قتل  توجب  "�حد�  ½ية  على 
 fلقو�  '
" �إلسالمي،  �لدين  عن 
بوجو� قتل �ملرتد  ما هو (ال خطأ  
لعد�  �ملشايخ،  بعض  فيه  "قع   Ýفا�
"العتما�هم   äملوضو� هذ�  فهمهم 
 "
 صحتها،   ¢ مشكوكا  
حا�يث 
"ما  خاطئ؛  بشكل  فهمت  قد  
²ا 
على هؤال¶ (ال �العتما� على �لقر½' 
�لكرمي من 
جل فهم هذ� �ألحا�يث 

"�لفصل ¢ هذ� �ملسألة.
ال  �لكرمي،  �لقر½'  على  "باالعتما� 
جند ½ية "�حد� تأمر بقتل �ملرتد عن 
�إلسال�، بل على �لنقيض من cلك، 
فإ' �لقر½' �لكرمي ×فظ �حلرية �لدينية 

"النفس بالنفس" أي القتل هو فقط ! حق القاتل، 
 uنسـتنتج بشكل يس� أن كل األعمال اإلرهابية ال
ُيقتـل فيها األبرياء ال متت إ� اإلسـالم بصلة؛ وأن 
ما تقوم به بعض الفرق اإلسـالمية من تفج� وقتل 
وتدم� بشـكل عشـوائي ال أسـاس له ! اإلسالم،
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التقوى

للجميع، "يعطي لكل شخص حقه 
¢ �ختيا� �لدين �لذv يريد� "يرضا�، 
"cلك "فق تصريح �لعديد من �آليا> 

�لقر½نية  �ل� cكرناها ½نفا. 
قتل  
نه ال  �لقاطعة على  "من �أل�لة 
�لقر½'   '
 هو  �إلسال�،   ¢ للمرتد 
�لعديد   ¢ �ملرتدين  cكر  قد  �لكرمي 
من �آليا> �لقر½نية، (ال 
نه ¢ 
vٍّ من 
ب  هذ� �آليا>́  يذكر 
v عقا�̧ 
(نز�له ¢ حق هؤال¶ �ملرتدين بو�سطة 
cُكر  ما   ') بل  
نفسهم،  �ملسلمني 
�ملرتدين  هؤال¶   '
 �آليا>،  هذ�   ¢
سو¬ يلقو' عقابا من �هللا عز "جل 
نو��  �ملسألة  هذ�   Ýإليضا" فقط، 
بعض هذ� �آليا> �ل� تذكر مسألة 

�ال�تد��:
َعن  ِمنُكْم  َيْرَتِدْ�  6ََمن   ...﴿
ِئَك  ـ� َفُأ"َل َكاِفٌر  6َُهَو  َفَيُمْت  ِ�يِنِه 

ْنَيا َ"�ْآلِخَرِ�   َحِبَطْت َ
ْعَماُلُهْم ِفي �لدُّ
ِفيَها  �لنَّاِ� ُهْم  
ْصَحاُ� َ ِئَك  ـ� 
"َلُ"َ

َخاِلُد"َ'﴾  (�لبقر� ٢١٨)
ٌد ِ(الَّ َ�ُسوfٌ َقْد َخَلْت ِمن  ﴿َ"َما ُمَحمَّ
َقْبِلِه �لرُُّسُل َ
َفِإ' مَّاَ> َ
ْ" ُقِتَل �نَقَلْبُتْم 
َعَلى�  َينَقِلْب  6ََمن  
ْعَقاِبُكْم  َ َعَلى� 
 vَعِقَبْيِه َفَلن َيُضرَّ �هللا َشْيًئا  َ"َسَيْجِز
اِكِريَن﴾  (½f عمر�' ١٤٥) �هللا �لشَّ

ُثمَّ  َكَفُر�6  ُثمَّ  ½َمُنو�  �لَِّذيَن   َّ')﴿
ُكْفًر�   �6�ُ��َ�ْ� ُثمَّ  َكَفُر�6  ُثمَّ  �َمُنو� 

لَِيْهِدَيُهْم  َلُهْم َ"َال  لَِيْغِفَر  َيُكِن �هللا  لَّْم 
َسِبيًال﴾ (�لنسا¶ ١٣٨)

﴿َيا 
َيَُّها �لَِّذيَن ½َمُنو� َمن َيْرَتدَّ ِمنُكْم 
َعن ِ�يِنِه َفَسْوَ� َيْأِتي �هللا ِبَقْوٍ� ُيِحبُُّهْم 

ِعزٍَّ� َعَلى َ َ َ"ُيِحبُّوَنُه َ
cِلٍَّة َعَلى �ْلُمْؤِمِنني
�ْلَكاِفِريَن ُيَجاِهُد"َ' ِفي َسِبيِل �هللا َ"َال 
َيَخاُفوَ' َلْوَمَة َالِئٍم  cَ ِلَك َفض�ُل �هللا 
ُيْؤِتيِه َمن َيَشـاُ¶ َ"�هللا َ"�ِسٌع َعِليٌم﴾ 

( �ملائد� ٥٥)
ِ(الَّ  ِ�ميَاِنِه  َبْعِد  ِمن  ِباهللا  َكَفَر  ﴿من 
ِباْإلِميَاِ'  ُمْطَمِئنٌّ  َ"َقْلُبُه  
ْكِرَ� ُ َمْن 
َصْدً��  ِباْلُكْفِر   Ýََشَر مَّن  ِكن  ـ� َ"َل
َعَذ�ٌ�  َ"َلُهْم  �هللا  مَِّن  َغَضٌب  َفَعَلْيِهْم 

َعِظيٌم﴾ ( �لنحل ١٠٧)
َ_ْ�َباِ�ِهم  َعَلى�   �6 �ْ�َتدُّ �لَِّذيَن   َّ')ِ﴿
ْيَطاُ'  مِّن َبْعِد َما َتَبيََّن َلُهُم �ْلُهَدÕ �لشَّ
َسوfََّ َلُهْم َ"َ
ْمَلى� َلُهْم﴾ (Tمد ٢٦)

�لَِّذيَن   َّ')﴿ : �لتالية  باآلية  متعنا  فلو 
½َمُنو� ُثمَّ َكَفُر�6 ُثمَّ �َمُنو� ُثمَّ َكَفُر�6 

ُثمَّ ��6�ُ��َ�ْ ُكْفًر� لَّْم َيُكِن �هللاَُّ لَِيْغِفَر 
�لنسا¶  َسِبيًال﴾ (  لَِيْهِدَيُهْم  َ"َال  َلُهْم 

(١٣٨
 '

²ا تعطي �إلمكانية للمرتد  Õنر
يعو� () �ينه مر� 
خرÕ، فلو كا' 
�ملرتد،  قتل  
"جب  �لكرمي  �لقر½' 
بل ألمر  �إلمكانية،  
عطيت هذ� ُ ملا 
قبل  �لبد�ية  منذ  �ملرتد  بقتل  �لقر½' 
�عتناقه مر� 
خرÕ �لدين �إلسالمي.

�ملذكو��  �آليا>  هذ�  كل   ')  Ä
�نيوية  عقوبة  
ية  تذكر  ال  
عال�، 
تذكر  "(منا  باملرتدين،  (نز�%ا  ¸ب 
بعملهم  �هللا  يضر"�  لن  
²م  فقط 
هذ�، "سو¬ حتَبط 
عما%م "سينا%م 
"جل،  عز  �هللا  من  "غضب  عقا� 
مسألة   ¢ للقتل  cكر   v
  '"�

��تد��هم.
"مما يدعم ما نقوله هنا، س�� سيدنا 
 v
 بقتل  يأمر   ´  vلذ�"  ،� Tمد 

 إن كل هـذه اآليـات املذكـورة أعـاله، ال تذكر أية 
عقوبـة دنيوية �ـب إنزا]ـا باملرتديـن، وإمنا تذكر 
فقـط أنهـم لـن يضـروا اهللا بعملهم هذا، وسـوف 
حتَبـط أعما]م وسـينا]م عقاب وغضـب من اهللا 
عـز وجل، دون أي ذكـر للقتل ! مسـألة ارتدادهم.
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شخص ملجر� ��تد��� عن �إلسال�، 
بقتل   fلرسو� 
مر   '
  úحد لقد 
عد� قليل جد� من �ملرتدين، "لكن 
ألنه  بل  ��تد��هم،  بسبب  ليس 
باإلضافة ال�تد��هم قد �شتركو� ¢ 
جر�ئم قتل "(ثا�� �لفتنة "�لتحريض 
ضد �ملسلمني، "لو 
²م �كتفو� فقط 
باال�تد�� ملا 
مر �لرسوf بقتلهم كما 
�ملرتدين.  ´ يأمر  بقتل غ�هم من 
"لنؤكد 
' �لرسوf � ´ يأمر بقتل 
بأنه  هنا  نذّكر  ��تد���  ملجر�  
حد 
� ´ يأمر بقتل مسيلمة �لكذ��، 
"��عى  �إلسال�   عن  ��تد   vلذ�
 � Tمد   Íلن� يأمر    ´  Ä �لنبو�؛ 
 '
 منه  (ليه يطلب  بقتل �جل جا¶ 
�لرجل  هذ�   '
  v
 بيعته،  له  ير� 

 fما� �لرسو

عر� عن نيته بالر�� 
بقتله  يأمر   ´  fلرسو�  '
 (ال   ،�
 ¢  v�لبخا� صحيح   ¢ جا¶  كما 

فأ	. بيع�.  
قل�   :fفقا "ْعٌك. 
فأ	.  بيع�.  
قل�   :fفقا جا¶�   Ä
فخر¯، فقاf �سوf �هللا �: �ملدينة 
كالك� تنفي خبثها "ينصع طيبها."

مر�   fنقو هذ�  كل  على  "بنا¶ 
�إلسال�.   ¢ للمرتد  قتل  ال   Õخر

ال  �لذين  
عو�نه " فلد��  
ما "
�لقر½'  على  للتهجم  فرصة  يَدعو' 
من  ²ا�  ليل  عملو�  فلو  �لكرمي، 
من  "�حد�  ½ية  �ستخر�¯  
جل 
لن  �ملرتد  بقتل  تأمر  �لكرمي  �لقر½' 
سبيل  على  "هذ�  cلك،  يستطيعو� 
�ملشايخ  بعض  كا'   �c)"  .vلتحد�
يقولو' بقتل �ملرتد فيجب 
' توجه 
للقر½'  "ليـس  �الִדا�  
صابع  %م 

"�إلسـال� "�ملسلمـني كلهم.
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عبد  بن  :"عن جابر  �لتا&  �حلديث 
بايع  
عر�بيا   '
 عنه  �هللا  �ضي  �هللا 
�سوf �هللا � على �إلسال� فأصابه 

G‡]â÷’\;{˜ê¸;ÏËdÄ^Â;G€â°\;{˜ê¸;ÏË›Ê—;UÏ¬dÑ^;‹Ê÷¬’\;

G;{ÂÖ’\;{˜ê¸;ÏËfiÁÄÂ;GÖ“�’\;{˜ê¸;ÏÁÖæ›Â;

I‡]â›b;€â°]d;ˆ;{ÂÖ’]d;ÔÖ∏\Â;




