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ال  يالذ ،حممد بن عبدهللا ؛احلمد  رب العاملني، والصالة والسالم على رسول رب العاملني
 نهم مث الك فيما شجر بيفال وربك ال يؤمنون حىت حيكمو { :قال عنه ربه ؛ينطق عن اهلوى

  }. *ا مما قضيت ويسلموا تسليمً  انفسهم حرًج أ جيدوا يف

  :أما بعد

َ لَ  ؛ن مبادئ اإلسالممِ  االذي تلقى بعًض  يَّ مفإن املرء املسلم األ ب ملا يرى غاية العج ُب عَج ي
لم هلم يف ،ن غري حتصيلمِ  يَّ ن قومٍ يدَّعون العلم الشرعمِ  عْ ُ ويريدون  ،خرب هذا الباب بل مل يـ
علوم  د ختصصوا يفم ق اعلمً  ،وعلى مصادرها سالمعلى الشريعة واإل ان يكونوا حكامً أ

ن يقول كلمة مهما كانت تلك الكلمة  ا؛حق  ولو كانت ،ال يرضون ألحد مل يتخصص فيها 
م يرون  تَّ بذي ان هذا احلكم على دين االسالم ال كفهّال  !هل هذا الفنأن نه ليس مِ أأل

دوه إىل الرسول وإىل :نزله بقولهأ يفيه الذ تنبطونه األمر منهم لعلمه الذين يس  أويل{ ولو رَ
هل الذكر ألوا أفاس: {وقوله ، }منهم ولوال فضل هللا عليكم ورمحته التبعتم الشيطان إال قليًال 

 العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما والراسخون يف: {وقوله ،}*تعلمون  إن كنتم ال
لقسط  اإله إال هو واملالئكة وأولو العلم قائمً نه ال أو { شهد هللا  ،األلباب} يذكر إال أولو

ربك  أنزل إليك من يويرى الذين أوتوا العلم الذ{ :وقوله ،}*ال إله إال هو العزيز احلكيم 
وقوله تعاىل: { ومن الناس والدواب واألنعام  ،}*ىل صراط العزيز احلميد إ يهو احلق ويهد

َ من  ذين يتلون  إن ال * ه العلماء إن هللا عزيز غفورعبادخمتلف ألوانه كذلك إمنا خيشى هللا
وقوله: {  ،}*وعالنية يرجون جتارة لن تبور  اقاموا الصالة وأنفقوا مما رزقناهم سر أكتاب هللا و 

ء الليل ساجًد  ن هو قانت آ الذين  يرمحة ربه قل هل يستو  خرة ويرجوحيذر اآل اوقائمً  اأمّ
ا قال كم  ،وشرط العلم العمل به ،}* لبابأولو األيعلمون والذين ال يعلمون إمنا يتذكر 

 يتم إن كنت على بينة من ريبأ جل وعال عن شعيب عليه السالم: { قال  قوم أر موال
اكم عنه إن أريد إال اإلصالح ما أوما أريد أن أخالفكم إىل ما  احسنً  امنه رزقً  ورزقين

مرون الناس { :وقوله تعاىل ،}*إال  عليه توكلت وإليه أنيب  ياستطعت وما توفيق أ
  }. *لرب وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفال تعقلون 



قل ألى وع ،وليس اجلهلة وأهل النفاق والزندقة ،حيمله العلماء العاملون يهذا هو العلم الذ
ُ  :تقدير وْ  ،ن اإلصالحى نوع مِ أعلم هلم مل ي رَ ُ ت العلم والفق يف اا يومً ومل يـ مساجد  ه يفمنتد

متت لإلسالم بصلة، بل مل  ل يوم قامت الن أو وإمنا هم أصحاب حركة معلومة مِ  ،املسلمني
بسبب  لكنهم ،بل معلوم من أهل اإلحلاد أن الدين عندهم أفيون الشعوب ،تدَِّع هذا الشرف

ل وحقيقة حنن أه ار التاريخ،كما فعل أهل النفاق على مد،  غفلتنا ركبوا موجة اإلسالم
لب وأسوأها هذه اليت ،تصيبنا هذه النكبات اليت اإلسالم السبب يف  ي؛حث العلمتظاهرت 

 ،الميتحدثون عن اإلس ؛بل حىت أهل الكفر الصريح ،حبيث يتحدث اليوم الرويبضة
 الربيطاين وينت وما أفىت به ،عن اإلسالم بوشوليس ببعيد ما قاله  ،فون أهل اإلسالمويصنّ 

فغانستان: إن الذى مير على أهل اإلسالم يف رَّ على مل مي ؛هذه اآلونة خبصوص إخواننا 
رخيه الطويل إال أن  ،أصابت بالد اإلسالم حىت مع حاالت الضعف اليت ،اإلسالم عرب 

 ،يب مؤسس لهتغر  ويف ،غربة كاملة لكننا اآلن يف ،الناس كانوا متمسكني بدينهم وبعلمائهم
كانة تفوق وا مؤ أن يتبوّ  :كان على شاكلتهم وما ،الصادق أو الرتايب أو الوراق وإال فلو سألنا

م حيكون عن السلف اإلمجاع على قتل املرتد ؛ن السلفأهل العلم مِ   ينقضون مث ،حبيث أ
 ،يّ هذا أن سلفنا على خطأ علم ومعىن !كانوا عليها مل تصح  ذلك بزعم أن النصوص اليت

لتايل انب من ج حصل خلل يف ألنه مىت ما ؛هلذا اإلسالم بكل جوانبه ياملعىن يسر  و
 ومستحيل ،فمعىن ذلك أن األمة على ضاللة ؛وخاصة مصادر الشريعة ،جوانب الشريعة

  !وهذا ما تسعى له هذه الفئة ،وإال سرى الشك هلذا الدين ،إمجاعهم على خالف الشريعة

إلسالم وبكل ما :ولنا سؤال للوراق قل  : {جاء به اإلسالم؟ كما قال تعاىل هل هو يؤمن 
أ أول و  رُت مِ شريك له وبذلك أُ  ال *  رب العاملني ممايتو  يوحميا يونسك إن صاليت
ذين آمنوا ال أيها ال {  :هللا ورسوله يجيوز له أن يتقدم بني يد الفوعليه  ،}*املسلمني 

 ن آمنوا ادخلوا يفأيها الذي {  ،}*هللا ورسوله واتقوا هللا إن هللا مسيع عليم  يتقدموا بني يد
منة { وما كان ملؤمن وال مؤ  ،}*تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبني  السلم كافة وال

ضل  هللا ورسوله فقد يعصِ  نن أمرهم ومَ أن يكون هلم اخلرية مِ  اإذا قضى هللا ورسوله أمرً 
أيها الذين آمنوا استجيبوا  وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم واعلموا  {  ،}*ا ضالالً مبينً 

نقياد والعلم فاإلميان يتطلب التسليم واال ؛}*أن هللا حيول بني املرء وقلبه وأنه إليه حتشرون 



على  وإال فليعلم أنه ،ضاد هذا الدينوالعمل واحلب والوالء والرباء من كل ما ي ،من قبل ذلك
ٍف هاٍر، مث إن اإلنسان لَ  عموده  يف كيف حيق له وملن يكتب  :تصيبه الدهشة واحلريةشفا ُجرْ

على و  ،ن اختصاص الطب واألطباءن هذا مِ إ :وقالوا ،أو قصاصته، وقد تكلموا عن اخلتان
هو أعظم من كل  يالذ ؟على دين هللا سري كان هذا احلكم يفهّال  ؛خرين أن يسكتوااآل
حملافظة عليه توضع األمور يفظ الدنيا واآلفَ وحبفظه حتُ  يء،ش انص خرة و ألن هللا سبحانه  ؛ا

 جل فا ؛حيسنون التصرف ولو ملكوا من الدنيا ما ملكوا وهم الذين ال ؛وصف السفهاء
م سفهاء لتايل ،سورة البقرة كما جاء يف  ،وعال وصف اليهود  م ملك و وا كل فلو أ

م ميثلون القوة املهيمنةو  ،إسرائيلو  أمريكا دوات احلياة كما هو احلال يفأ هذا فهم  ومع ،أ
ولو كان  ،فهو مثلهم ؛ن دان أو دندن أو حام أو حامت حوله هذه الشبهوكل مَ  ،سفهاء

 ؛ملراتبأ أعلى ابوّ ويت ،حسن اللغاتأوجييد  ،حسن املراكبأويركب  ،حسن املساكنأيسكن 
}، مث إن اسفارً أمث مل حيملوها كمثل احلمار حيمل {مثل الذين محلوا التوراة  :قال هللا سبحانه

رفعون فوق األئمة ،الرتايب مسعدو األ احلاج وراق يستفيت ُ  فصار اليوم من األئمة الذين ي
ن أمثاهلم مل أل ؛نلوم أمثاهلمصبح جيمعه معه هذه الضاللة، وحنن نلوم احلكومة وال أو  !الكبار

ستحياءؤ يكونوا ليتجر  كل حكومات   تفعله ما فعلته مل اإلنقاذ فحكومة ؛وا على قولة إال 
تنصري وإخراج وال ال ،فما ظهر الفسق وال الكفر البواح ؛مرت على هذه البالد العلمانيني اليت

 هلأعنهم أهل الكفر وال  يومع هذا كله ما رض ،عهدهم إال يف :ىل الكفرإ املسلمني
ت بال قيد :نقاذاإل ن بدع حكومةاإلسالم، ومِ   ،اللهم إال ما ميس هيبة الدولة ،إطالق احلر

 ول النيبقيف وكل هذا يدخل  !اهليبة يففهذا غري داخل  ؛أما العقيدة والشريعة واألخالق
، كتاب العلم  -يرواه البخار  ة"الساعد األمر لغري أهله فانتظر ّس إذا وُ " :صلى هللا عليه وسلم

 ما ن النصوصنتم مرتدون؟ ولذلك حتاولون أن جتدوا مِ أهل  :ونسأل احلاج وراق وشيعته
هو مفهومكم لإلسالم إن كنتم تّدعون  ؟ ونسألكم مالكم على ارتدادكم يكون عًو 

 ،ةدة وشريععقي ،ورجاء وخشوع وخوف ،رغبة ورهبة :اإلسالم؟ فإن اإلسالم كما هو معلوم
م  :وبعد هذا كله ،وسلوك، عبادة ومعاملة وأخالق م وجلة أ {والذين يؤتون ما آتوا وقلو

م راجعون  يت ،) ٦٠} ( املؤمنون *إىل ر راأللألدهى و  مث  ن ينقل هو أن الوراق ومَ و  ؛مّ
اجلرح خ "ليّدعيها األكابر على مر التاري أعلى درجة مل يكن جعلوا أنفسهم يف :عنهم



م ثقا  ،التوثيق واحلكم على الرجال ،"والتعديل ة يفوهذه صفة ق ،أو جمروحنيً كو  وم قمّ
الية مع الو  ،والنظر الثاقب ،والذكاء وامللكة ،والدقة يوالعمادة والتحر  ،العقيدة واألخالق

يئته هلم هلذا الشأن ،ن هللا تعاىل وحفظه هلمالتامة مِ   مسعنا يف وما .ن قليلوهم أقل مِ  ،و
اهيل تصد م هم مصنّ  ؛وا هلذا العلمر ريخ اإلسالم أن ا   فون ىف قسم اجلهالة. أل

ّد كلب الصيد مع الفرسان ي؛وامرح يمهازل فاسرح اليوم يومك  :رحم هللا الشاعرَ    !لقد عُ

َ لَ  ؛ن هذا الشخصإن األمر مِ   عليه  أمر مل يتجرأ يريد أن يقوم به يف على صفاقة ما لّ ُد ي
ا منهجية يف ،فحول املستشرقني ا أ ن املؤسسات عندهم مِ  مع ما ،ففضحهم هللا ؛دراسة اّدَعوْ
ُ  بل ال ؟النفري العري وال يف فكيف مبن هو ليس يف ،العلمية واملختربات عرف على مدار ي

ريخ -التاريخ  لذين جعلوا وا ،هله املوصوفني بهأن يتطفل على علٍم حىت أ -إن كان له 
م وقفً  اآللة ود عون حىت مع وجوكانوا يتورّ  ،ن القليلقل مِ أوهم مع ذلك  ؟هلذا العلم احيا

  الشفافية.  يوالصالح ذ ،والتقوى وامللكة

ده إال فن مل جي وخاصة يف ،ن العلماءنكون مِ  أندعك  ،ن العقالءمِ  مل نُك  ؛السودان إننا يف وّ
ناس إليها وإىل فصل الدين عن حياة ال بل ويدعو ،علمانيتهينكر  فإنه ال ؛أما الوراق، القلة

ال غريه واحلمد  ليس هو و  ،-إن كانت له رواية  -فمثل هذا ال حيفل بروايته  ؛وعن احلكم
ت يه يعرفون ما ال – لعلهم - هول !الروا ً  ،لكن الضعيف وا ال   :اوحىت لو كان صاحل

 ياو ال يس ،ال كرامة :فيقولون عنهم ؛نفسهمأ هل احلديث عندما يدخلونأكرامة هلم عند 
 ! منه: البعرة خريه قالآفلما ر  ،ذكر له رجالً وصالحه وعلمه ،بل قال ابن املبارك ا،فلًس 

رة: وخاصة عبا ،هل اجلرح والتعديلأمام مسلم عبارات ر اإلوقد فّس  ،وهكذا جاء عند مسلم
م يإن الكذب جير  ؛-املتعبدين  أي -ن الصاحلني كذب مِ أينا أما ر  م ال إو  ،على لسا

ل مَ  ،هذا الفن م مل يتمرسوا يفوأل ،صابتهمأ يتعمدون للغفلة اليت ان سيئ الطوية ن كما 
 نولكل معىن عندهم ممّ  ،وهم الكذابني والدجاجلةهؤالء مسّ  ؟مر عظيمأويسكت على 

هم لكذب فيحكم على روا ،ذا رووا ما وافقوا فيه الثقاتإحىت  ،ذكر و أ لضعفو أم 
لطب ،ىف ذلك ن هلم شًأ وأل ،تدل على علمهم النكارة حسب احلال، املوافقة ال ع هذه و

  .ها ضئيلة للغايةلعلّ  ،بلد إال عند القلة عرف يفتُ  املعامل والعلوم ال



ع ؛فأسألكم   جلهل  -ي هذا املِدّ ُ أوىل أوهو  إن مما و  -اء قلة حي يتجرأ يف -وصف ن ي
هل ألى ع - يرواه البخار  "صنع ما شئتاف ذا مل تستحِ "إ :وىلن كالم النبوة األدرك الناس مِ أ

ُ نقل مِ  ،سالم والنقلة هلذا الديناإل   ؟دراكإله وال عنده  يوع ن الوينقل

ن أجل أن صحٍو مِ  يف ن تكوينأرجو أ :وجه نداء هليئة علماء السودانأ ؛حال أيعلى 
م يبواسطة احلاكم الذ امرً أتصدر  يقوم به  ينع العبث والتالعب والتهافت الذمي ،اعرتف 

حزاب صدرت هيئة العلماء خبصوص هذه األأن أوقد سبق  ،حزابهأ) و ي(التجمع الدميقراط
  سم الدين.ن التحدث ن قانون مينع هؤالء مِ بد هلم مِ  ال اإذً ، الباطلة فتوى

وصاف  ،ئمة احلديثأتكلم عن  - قلنه ال يعأحسب أ يوالذ -هذا الرجل   ووصفهم 
ا ( الصحافة عدد اخلميس / أهو  بو أقال عن مسروق: ( قال  ؛هـ )١٤٢٤رجب /  ٦وىل 
لقو  :حامت ن بن مسروق بن معدهو مسروق بن ا :يعنيه يوالذ ،) يمسروق ليس  ان ملرز

 ،ذهيبامليدان للحافظ ال جاءت ترمجته يف ه،ابن ماج روى له. بو سعيد الكويفأ ي،الكند
لقو  :بو حامتأقال  ،ومجاعة امسع شريكً  ؛صدوق معروف :)٨٩٣٥رقم ( لد ا ،يليس 

ليس : بو حامتأقال  ؛)٦٨٧٥ذيب التهذيب رقم ( وجاءت ترمجته يف ،٩٠الرابع ص 
دوق مات ص :وقال صاحل بن حممد ،الثقات بن حبان يفاوذكره  ،يكتب حديثه ي،لقو 
لد الثامن ١٣٥ص  ،و بعدها بقليلأ ،و قبلها بقليلأ ،ربعني ومائتنيأسنة  بن اوقال عنه  ،ا

ئ حيل دم امر  ( ال :حديث الباب يما صاحبنا راو أو  ،وهامأصدوق له  حجر ىف التقريب:
حدى ثالث بو أ ،العابد اهلمداين ،جدع بن مالك الكويففهو مسروق بن األ ؛)مسلم إال 

بكر  أيبن ع ييرو  ،اجلماعة الستة تعين اليت ؛، روى له اجلماعة ورمزه ( ع )عائشة الفقيهة
ك بن . قال مالكثري  بن كعب وخلق أيبو  ،ومعاذ وخباب وبن مسعود ي،وعمر وعثمان وعل

ه رمجتت وجاء ذكره يف ،ما ولدت مهدانية مثل مسروق  السفر غري مرة قال:أمغول: مسعت 
لد الثامن صفحة  يف ُ  ال ) بكل ذكر حسن: ١٣٤،  ١٣٣ذيب التهذيب ( ا سأل عن ي

 :لتق :بن حجراقال  ،صحاب ابن مسعود الذين يقرؤون ويفتونأحد أوكان  ،ثقة ،مثله
  .ني وستنيتمات سنة اثن بو نعيم:أوقال  ،ثالثة وستني تويف ،مناقبه كثرية



وهذه  ،عنيهيال ما ين يتكلم فأىل إودت بصاحبها أ اليت ،مانةهللا هلذه األانظروا  عباد ف
 يف  اخلسرانىلإبه  يتؤد ،ىل هللا تعاىلإورمبا على عدوانه إْن مل يتب  ،داللة على جهالته

 :جدعفمسروق بن األ ؛-هداه هللا تعاىل  -ألن حلوم العلماء مسمومة  ؛خرةالدنيا قبل اآل
 مات سنة يمثال ابن مسعود الذ؛ أن الصحابةعن الكبار مِ  ييرو  ،ن الطبقة الثانيةمِ 
ن مِ  ،هـ)٣٢(  " اهذا بعيد جد  ،هـ)٢٤٠ن الطبقة العاشرة مات سنة (ومسروق بن املرز
، نة مائةمات س ،ن الثالثةثقة مِ ف ؛الكويف اخلاريف ما عبدهللا بن مرة اهلمداينأ"! و خا حقأ

خا أ" و خأذكره  يما الذأو  ،حد تكلم فيهأال  ،ثقة ثبت ،اجلماعة، روى له قبلها :وقيل
يفف - ذلك وهؤالء بضاعة له يف -" حق  ،صدوق :بعدها واو يبفتح الزا ،عبدهللا بن مرة الزَّوْ

بو أوى له منا ر إ ،وال مسلم يوهذا مل يرِو له البخار  ا،روايته انقطاًع  ن يفأ إىل يشار البخار أ
لد الثاين ،امليزان يف وقال عنه الذهيب ،) ٣٧٠٥( تقريب رقم  هبن ماجاو  يداود والرتمذ  ا

 فما علينا إن مل ،ن بعضيعرف مساع بعضهم مِ  : اليقال البخار  :٤٩٧٥رقم  ٣٨٦صفحة 
روى  ،زمهو حممد بن خاف ؛بو معاوية الضريرأما أ ،سعد بل ذا تورد اإلوما هك ،تفهم البقرة
 م يف، وقد يهعمشحفظ الناس حلديث األأ ،وهو صغري، ثقة يَ َعِم  ،، الكويفله اجلماعة

، وجاءت وله اثنتان ومثانون سنة ،هـ ) ٩٥مات سنة (  ،ن كبار التاسعة، مِ حديث غريه
بن امحد و أفنقل نقوالً موسعة عن  ،البن حجر (6056)ذيب التهذيب  ترمجته موسعة يف

 ،األعمش ثبت الناس يفأنه أاتفقوا على  ؛عنيوخاصة كل الذين كتبوا سؤاالت ابن م ،معني
بو معاوية أ :قال ؟عمشصحاب األأثبت أن مَ  :معاوية بن صاحل سألت ابن معني وبأو 

حاديث االعمش من أكان   احًد أدركنا أوقال وكيع: ما  ،وشعبة وسفيان  ،ىب معاويةأعلم 
لد الثالث صفحة  يف وقال الذهيب حممد بن خازم ( ع )  :) ٧٩٢٣ترمجة  ٥١١امليزان ( ا

الكىن  ويف: ىف الكىن وسيأيت ا،فيه مقاالً يوجب وهنه مطلقً  ما علمُت  ،ثقة ثبت ؛الضرير
  هـ. . ائمة األعالم الثقاتحد األأ) ١١٠٢٠(

ته عن األعمش وتقدميه على كل الناس إنه مل ينفرد ف ؛هذاومع  ،وكلهم اتفقوا على قبول روا
له ال إأيشهد  ،ال حيل دم امرئ مسلم" :حديث يخرج البخار أفإنه  ؛لرواية عن االعمش

حدى ثالث ،رسول هللا أينإال هللا و  لنفس ،الثيب الزاين :إال  تارك لدينه وال ،والنفس 
 :ق قالعن طري يفالبخار  ؛روت احلديث " رواه اجلماعة، وهذه الطرق اليتاملفارق للجماعة



روق رة عن مسعمش عن عبدهللا بن مثنا األ :قال ،يبأحدثنا  :قال ،حدثنا عمر بن حفص
 ؛ىب شيبةأبكر بن  بوأحدثنا : قال مسلم (١٦٧٦ ، ومسلم ح)٦٨٧٨عن عبدهللا ح (

ه ، وكذلك رواعمش احلديثعن األ :قالوا ،بو معاوية ووكيعأثنا حفص بن غياث و  :قال
 ،عمشألكلهم عن ا  ،وعبدهللا بن منري وعيسى بن يونس يسفيان الثور ق عن طري ؛مسلم

، ورواه سود عن عائشة مبثلهعن األ به إبراهيم، فحدثين فحدثُت  :وقال مسلم: قال األعمش
 عمش حوابن اجلارود عن طريق وكيع عن األ ،معاوية أيببو داود عن طريق أو  يالرتمذ

محد  أ)، و ٤٢٤١عمش احلديث (: حدثنا األالق ؛محد بن حنبل قال: حدثنا وكيعأ) و ٨٣٢(
 مسعُت  :، عن سليمان قالحدثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة :قال؛  (4429)كذلك ح 

 ) سنده رقمم يف يبو داود الطيالسأخرجه أ، و بن مرة حيدث عن مسروق عن عبدهللاعبدهللا 
وق مسر  عمش قال: مسعت عبدهللا بن مرة حيدث عنحدثنا شعبة عن األ :، قال( 1504

سفيان عن شعبة و  -عمش عن األ -مسنده يرويه بطرق  عوانة يف بوأخرجه أعن عبدهللا، و 
عن  يواحلميد ،)٦١٦١إىل  ٦١٥٤عمش: (كلهم عن األ  ،وزهري وابن منري ويعلى بن عبيد

ن بّدل دينه فاقتلوه) رواه اجلماعة إال مسلم. (مَ : وحديث ،)١١٩عمش (سفيان عن األ
 ،يوب عن عكرمة عن ابن عباسأحدثنا عفان، حدثنا وهيب عن  :قال ؛محدأمحد وطريق أو 

ب حكم املرتد واملرتد  يف يخرجه البخار أو  ،وله قصة  ،ةكتاب استتابة املرتدين واملعاندين، 
هللا  يكيف يهد{ :وقال هللا تعاىل ،قتل املرتدة واستتابتهمبراهيم: تُ إو  يوقال ابن عمر والزهر 

 وم الظاملنيالق ين الرسول حق وجاءهم البينات وهللا ال يهدأ وشهدوا ممياإكفروا بعد   اقومً 
فف عنهم خيخالدين فيها ال  *مجعني أيهم لعنة هللا واملالئكة والناس ن علألئك جزاؤهم * أو 

بوا مِ  *العذاب وال هم ينظرون  إن  *صلحوا فإن هللا غفور رحيم أن بعد ذلك و إال الذين 
َ لن تُ  امث ازدادوا كفرً  ممياإالذين كفروا بعد   وقال: { ،}*ون الّ لئك هم الّض أو ل توبتهم و قب

 ،}*م كافرين ميانكإن بعد وكم مِ وتوا الكتاب يرّد أن الذين مِ  امنوا إن تطيعوا فريقً آأيها الذين 
ر هلم وال مل يكن هللا ليغف اإن الذين آمنوا مث كفروا مث آمنوا مث كفروا مث ازدادوا كفرً : {وقال

يتمَ : {} وقال* الً ليهديهم سبي ذلةٍ أهم وحيبونه هللا بقومٍ حيب ن يرتّد منكم عن دينه فسوف 
لكفر صدرً ولكن مَ : {وقال ،}*عزٍة على الكافرين أعلى املؤمنني  هم غضب فعلي ان شرح 

 هديال ي ن هللاأخرة و ى اآلم استحبوا احلياة الدنيا علذلك  *ن هللا وهلم عذاب عظيم مِ 



م ومسعهم و أو  *القوم الكافرين   *هم الغافلون  لئكأو بصارهم و ألئك الذين طبع هللا على قلو
نُوا مث ن بعد مامث إن ربك للذين هاجروا مِ  *خرة هم اخلاسرون اآل م يفأال جرم  ِ  جاهدوا فُت

نكم يقاتلونكم حىت يردوكم عن ديوال يزالون }، {رحيم *وصربوا إن ربك من بعدها لغفور 
الدنيا  يفعماهلم أولئك حبطت أمنكم عن دينه فيمت وهو كافر فن يرتدد إن استطاعوا ومَ 

النعمان حممد بن  بوأحدثنا  :قال ،}*صحاب النار هم فيها خالدون ألئك أو رة و اآلخو 
دقة ه بهللا عن يرض يّ : أتى علقال ؛يوب عن عكرمةأبن زيد، عن الفضل، حدثنا محاد  ز

ى هللا عليه رسول هللا صل يلنه ؛حرقهمأ مل أفأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت 
ن بدل مَ " :لقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ؛قتلتهمولَ ، "تعذبوا بعذاب هللا ال" :وسلم
ب ال كذلك يف  يخرجه البخار أو  ،)٦٩٢٢" ح (قتلوهادينه ف ب يعذ اجلهاد والسري، 

قال: حدثنا سفيان بسنده  ؛بن عبدهللا يحدثنا عل :، من طريق)٣٠١٧بعذاب هللا ح (
ن بكري عن ث ع: ثنا الليقال ؛واحلديث له شاهد من حديث حدثنا قتيبة بن سعيد ،السابق

 عليه وسلم رسول هللا صلى هللا بعثنا" :نه قالأهللا عنه  يهريرة رض أيبسليمان بن يسار عن 
لنار وفالً  إن وجدمت فالً  :فقال ؛بعث يف لى هللا عليه  صمث قال رسول هللا ،"فأحرقوهم 

ا إ ، وفالً ن حترقوا فالً أمرتكم  أإين"رد اخلروج: أوسلم حني  ، ال هللاوإن النار ال يعذب 
، كذلك من قتل هؤالء كانوا مرتدين كما هو معلومو  ،)٣٠١٦" (قتلومهاافإن وجدمتومها ف

ستار الكعبةطلخ ابن" هل أ من ب احملاربنيكتا  يف يرواه البخار  ، وكذلك ما" وهو متعلق 
بن  يذين حياربون هللا ورسوله } اآلية. حدثنا عل{ إمنا جزاء ال :وقول هللا تعاىل ،الكفر والردة

 حدثين: ثري قالك  أيب حيىي بن حدثين ي:وزاععبدهللا قال: حدثنا الوليد بن مسلم: حدثنا األ
سلم نفر من عليه و   صلى هللاىينهللا عنه قال: قدم على ال ينس رضأعن  يّ بو قالبة اجلرمأ

ا املدينة وْ توا أفأمرهم  ،عُكٍل فأسلموا، فاجتوَ اأاهلا و بو أبل الصدقة فيشربوا من إن   ،لبا
ا واستاقوا اإلاف ،فصحوا ،ففعلوا رهم فبعث يف ،بلرتدوا وقتلوا رعا م ،آ ع فقط ،فأتى 

)، ١٦٧١خرجه مسلم ح (أو  ،مث مل حيسمهم حىت ماتوا ،عينهمأوَمسَلَ  ،رجلهمأيديهم و أ
محد قال: حدثنا أمام مسند اإل وحلديث ابن عباس شاهد يف، )١٢٩٣٥محد ح (أوكذلك 

ى يب موسأبردة قال: قدم على  أيب عن يعبد الرازق عن معمر عن محيد بن هالل العدو 
 :وقال ،وهقتلان رجع عن دينه فمَ  ؛قضى هللا ورسوله": فذكر احلديث :قال ،معاذ بن جبل



عربة  ، والقةنه ثأ، وعكرمة اتفق الناس على رجاله رجال الشيخيني ،"قتلوهان بدل دينه فمَ "
د كما جاء يف أيبمبا رواه يزيد بن  بن ال وقا ،ن الرجل ضعيفأل ؛بن حجرايب ذ ز

وما جاء  ،اقوه مجيعً وثّ  :وعلماء اجلرح والتعديل ،سالمهل اإلأن ه، وألال تشغل مبا روا حجر:
ابن عباس   نأ ي:البخار  صح كما جاء يف يبل الذ ،مل يصح :بن عبدهللا بن عباس يعن عل

لقيود مِ  ه تركه نأ، وكذلك ال يصح عن مالك ةن حيفظ القران والسنّ أجل أن كان يوثقه 
ولو تركناها  ،كتب السنة  حاديث كثرية يفأمث إن الرجل روى  ،املوطأ بل روى له يف ،وحتاشاه

ننا لو أ :ومعىن ذلك ،حبجة املنهج ؛هل الزندقة والنفاقأليه إيسعى  وهذا ما ،لرتكنا السنة
يهجم  مر الأهذا و  ، بال منهجرْ ِص ولَ  ،بطلت السنة ؛و بغري حقأن قيل فيه حبق تركنا كل مَ 

ملنهج العلممنافق يت وأ ،عليه إال كافر معلوم الكفر وكذلك  ،يدثر ىف زعمه وكذبه 
ت كثريةأل ؛تركه احًد أن أيعلم  وال ،اتفق الكل على روايته :عمشاأل مر الردة أو  ،ن له روا
 ،املرتدين حماوراته خبصوص يفبكر ورجوع عمر له  أيبن حديث مِ  ؛حاديثها متواترة ومعلومةأ

غريه، محد و أن حديث عثمان عند ومِ  ،فق عليهاوهذه مت ،وابن عمر أيب هريرة ن حديثومِ 
، يحزم واملقدسمنهم ابن املنذر، وابن  ؛مجاع على ذلكسالم اإلهل اإلأئمة أوكذلك نقل 

، وابن همجيع كتب الفق وتبويب الردة يف ،ربعةصحاب املذاهب األأو  ،، وابن حجريو والنو 
  .ذلك فيما بينهم هل السنة يفيعلم خمالف أل وال ،وتلميذه ابن القيم ،تيمية

 .ن احلمد  رب العاملنيأ :خر دعواآو  ،ن وراء القصدوهللا مِ  ،وللبحث تتمة

 


