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 أبعاد ذلا اليت ادلهمة التارؼلية احلوادث من وىي ابلصحابة، مرَّت اليت احلوادث أكرب من الردة ظاىرة تعد
 اجلزيرة يف العرب قبائل بعض من وقعت واسعة ارتداد حاؿ عن عبارة وىي عديدة، وسياسية وشرعية معرفية

  سنة فيها احلروب ودامت ومواجهتها، ّنقاومتها مهنع هللا يضر الصحابة وقاـ شرائعو، بعض أو اإلسالـ قبوذلم عن
 .(1) ألفاً  ستوف يُقارب ما الطرفٌن من فيها قتل أنو الباحثٌن بعض وذكر كاملة،

 ذلا أفرد ادلؤرخٌن بعض إف بل واحلديث؛ القدمي يف كثًنة  اترؼلية كتاابت  ومشاىدىا اترؼلها يف وُكتبتْ 
 للكالعي، الردة، حروب وكتاب: للمدائين، الردة اب:وكت للواقدي، الردة، كتاب:  مثل خاصة، مؤلفات
 .(2) وغًنىا

 ورصدوا تفاصيلها، من كثًناً   تتبعوا وقد ادلسلمٌن، علماء من ادلؤرخٌن كبار  وتفاصيلها الردة أبخبار واىتم
 اليت واألسباب فيها، ظهرت اليت واألوطاف فيها ادلشاركة والقبائل اترؼلها بداية فتناولوا مشاىدىا، من قدراً 
 فيها. ادلؤثرة والقيادات حدوثها، إىل أدت

 اعُتِمد من أكثر فإف موثوقٌن، غًن رواة على جاءت الردة حادثة عن ادلنقولة التفصيلية ادلشاىد أكثر ولكن
 الكليب، دمحم بن وىشاـ سعيد، بن ػلٍن بن لوط سلنف وأبو التميمي، عمر بن سيف مشاىدىا: نقل يف عليو

 مع التعامل يف الشديد االحتياط توجب احلاؿ وىذه ،(3)أخبارىم يف ومطعوف عدالتهم يف دوحمق وىؤالء
 اجلهد من قدراً  تتطلب ابلغة صعوبة إىل ودالالهتا مشاىدىا كتابة  يف البحث مهمة وٓنوِّؿ الردة، أخبار

 النتائج. استخالص يف واذلدوء

                                                           
 (.5اهظر: حروب امردة، دمحم أ محر ابمشيل ) (1)

 ( .317(، وأ ثر امتش يع ػىل امراوايت امتارخيية، غبرامؼزيز دمحم هور ويل )391اهظر: غرص اخلالفة امراشرة أ كرم امؼمري ) (2)

 (.131-67غبرامؼزيز دمحم هور ويل )  أ حوال ىؤالء وغريمه: أ ثر امتش يع ػىل امرواايت امتارخيية يف املرن ال ول اميجرياهظر يف دراسة   (3)



 ذلك على -هللا رمحو- تيمية ابن اإلسالـ شيخ ونبّ  وقد بينها، فيها متفاوتة الردة أىل فأخبار ذلك ومع
 الثقات، نقلو ما ومنو والعامة، اخلاصة عند متواتر ىو ما ذلك فمن» احلادثة: تلك عن نقل عمَّا يقوؿ حيث
 .(4)«وكذب ضعيف أنو يعلم ما ومنو وكذابً، صدقاً  تكوف أف ػلتمل ومراسيل مقاطيع أشياء ومنو

 ادلواقف من عدد طبيعة ومعرفة الردة، حادثة مشاىد من قدر توثيق خالذلا من ؽلكن اليت ادلصادر أىم ومن
 التحريف من تسلم مل أهنا مع ابلصدؽ تتصفُ  عادة فهي ادلرحلة، تلك يف قيلت اليت األشعار فيها: الغامضة
 وىو ،ادلعاصرين بعض وقاـ بعضها، األدابء ومجع منها، شيء إىل ادلؤرخوف أشار وقد الضياع، أو والكذب

، علي .د  مع بيت، ستمئة من أكثر فيو مجع الردة(، )ديواف كتابو  يف وأخرجها منها، إلينا نُقل ما برصد العتـو
 .(5) إلينا يصل ومل ضاع الردة يف قيل شلَّا كثًناً   أف إىل أشار أنو

 ثالثة غلعلهم من فمنهم بينها، الفروؽ وبياف االرتداد ظاىرة يف ادلندرجٌن أصناؼ بكتابة العلماء اىتم وقد
 أقساـ. ستة غلعلهم من ومنهم أقساـ، أربعة غلعلهم من ومنهم أقساـ،

 ادلرتدين حلادثة كاف  لذلك ونتيجة متفرعة، ومسائل مطولة تفاصيل وفيها سلتلفة، تعليقات ذلا احلادثة وىذه
 مدة.ادلعت اإلسالمية ادلدوانت يف والفقهي العقدي البحث يف ومتنوع كثيف  حضور ومشاىدىا

 لكتب القارئ فإف ذلا، واستحضارىم هبا استدالالهتم وتنوعت دلشاىدىا، العلماء تداوالت اختلفت وقد
 القتاؿ أحكاـ ويف الردة كتاب  يف وحضوراً  ادلواريث، أبواب ويف الزكاة أبواب يف ذكراً  الردة حلادثة غلد الفقو
 العقيدة. علماء لدى واألحكاـ األمساء أبواب ويف

 الردة حادثة يف البحث السطح على يطفو بدأ الليربالية؛ احلرية مفهـو وضغط ادلادي التفسًن طغياف ومع
 ٓناوؿ ادلرتدين، من الصحابة دلواقف أخرى وتفسًنات تقريرات نشهد وغدوان منهم، الصحابة مواقف ويف

 احلديثة. التفسًنية ادلستجدات مع تنسجم بطريقة تفسًنىا

 الكشف وزلاولة الردة، حادثة من الصحابة موقف بياف يف جديد من الكتابة إىل إبحلاح يدعو كلو  وىذا
 الشرعية. أبعادىا عن

                                                           
 (.8/325مهناج امس نة امنبوية، ابن تميية ) (4)

 (.15اهظر: ديوان امردة، ػًل امؼتوم )  (5)

 



 مواقف تفاصيل رصد وال الردة، حادثة هبا مرَّت اليت األحداث تفاصيل ذكر البحث ىذا من ادلراد وليس
 وادلعرفة. رابلفك تعلق ذلا اليت الشرعية ادلواقف أبرز دراسة منو القصد وإظلا منها، الصحابة

 وهي: قضااي، ثالث الصحابة موقف كتابة  فيها ينبغي اليت القضااي وأهم

 ال؟! أم أصنافهم كل  يكفرون كانوا  وهل املرتدين، حكم يف الصحابة موقف كتابة األوىل:

 ال؟!! أم ذلك على جممعني كانوا  وهل قتاهلم، يف الصحابة موقف كتابة والثانية:

 لقتاهلم. الصحابة دعا الذي احلقيقي واملناط املؤثر السبب كتابة والثالثة:

 املرتدين: حكم من الصحابة موقف كتابة  وهي األوىل: القضية أما

 تكتنفو زمنهم يف الردة اسم مشلها اليت األصناؼ مجيع من الصحابة موقف حقيقة على فالوقوؼ 
 يف بيِّناً  جواابً  تقدـ وال لشديد،ا واالقتضاب ابإلمجاؿ تتصف ادلنقولة اآلاثر أف وذلك عديدة؛ صعوابت

 اإلسالـ. من واخلروج ابلكفر عليهم احلكم جهة من موقفهم ٓنديد

 أحداث يف قاتلوىم من كل  كفر  على رلمعٌن كانوا  الصحابة إف القوؿ: ادلتأخرين من كثًن  عند اشُتهر وقد
 أقواذلم اختلفت وإظلا واحد، موقف نقل على يتفقوا مل أهنم صلد ادلتقدمٌن العلماء مواقف إىل رجعنا وإذا الردة،

 قولٌن: على القضية ىذه من الصحابة موقف ٓنديد يف

 األول: القول

 وإهنم اإلسالـ، عن خارج كافر  الردة اسم ٓنت دخل من كل  أف على رلمعٌن كانوا  الصحابة إف يقوؿ: من
 وتركوا اإلسالـ مجلة عن خرجوا مألهن إما اإلسالـ، عن والردة ابلكفر قاتلوىم من كلِّ   على ػلكموف كانوا
 الدين. يف ظاىر أمر على الصحابة وقاتلوا شلتنعة طوائف ألهنم وإما ادلتنبئٌن، واتبعوا الدين

 الردة: ظاىرة يف اندرج من كلِّ   كفر  على رلمعٌن كانوا  الصحابة أف على كالمو  ظاىر يدؿُ  من أقدـ ومن
 قاؿ: ابلكفر عليهم وحكم أدائها نع واالمتناع ابلزكاة اإلقرار قضية ذكر دلا فإنو سالـ، بن القاسم عبيد أبو
 هللا رسوؿ كجهاد  للزكاة، العرب بعض منع على واألنصار ابدلهاجرين هنع هللا يضر بكر أيب جهاد :ذلذا وادلصدؽ»

 غًن ذلا كانوا  فإظلا ،األمواؿ واغتناـ الذرية وسيب الدماء سفك يف بينهما فرؽ ال سواء، الشرؾ أىل ملسو هيلع هللا ىلص



 واألنصار ادلهاجرين- الصحابة أف يرى أنو على ظاىره يف يدؿُ  عبيد أيب من التقرير فهذا ،(6)«هبا جاحدين
 الكفار. معاملة عاملوىم ألهنم كفاراً؛  الزكاة مانعي وفيعدّ  كانوا

 الكفر نسبوا أهنم وذلك الصحابة، إمجاع فإنو وأيضاً » يقوؿ: حيث الفراء يعلى أبو ذلك: على نصَّ  وشلَّن
  اجلميع كاف  ولو الكبائر، منو ظهرت ّنن ذلك مثل يفعلوا ومل ابلردة، عليو وحكموا وقاتلوه الزكاة، مانع إىل

 يف ٔنالف أخرى تقريرات لو يعلى أاب أف على التنبيو من بد فال ىذا ومع ،(7)«اجلميع بٌن لَسّووا كفاراً 
 .(8)ىنا قرره ما ظاىرىا

 على معلقاً  قاؿ فإنو اص،اجلصَّ  ادلرتدين: كلِّ   كفر  على الصحابة إمجاع نقل على كالمو  ظاىر يدؿُ  نوشلَّ 
نَػُهْم{ َشَجرَ  ِفيَما ُموؾَ ػُلَكِّ  َحَتَّ  يُػْؤِمُنوفَ  ال َوَربِّكَ  }َفال تعاىل: قولو  اآلية ىذه ويف» :قاؿ ؛[٘ٙ ]النساء:بَػيػْ

 رّده أكاف سواء اإلسالـ، من خارج فهو ملسو هيلع هللا ىلص رسولو أوامر أو تعاىل هللا أوامر من شيئاً  ردَّ  َمن أف على داللة
 حكمهم يف الصحابة إليو ذىب ما صحة يوجب وذلك التسليم، من واالمتناع القبوؿ ترؾ أـ الشك جهة من

 صلى- للنيب ُيسلم مل من أبف حكم -تعاىل- هللا ألف ذراريهم؛ وسيب وقتلهم كاةالز  أداء عن امتنع من ابرتداد
 .(9)«اإلؽلاف أىل من فليس وحكمو -وسلم عليو هللا

 حيث تيمية، ابن ادلرتدين: كل  تكفًن على رلمعٌن كانوا  الصحابة أف على كالمو  بعض ظاىر يدؿُ  وشلَّن
 وفيصلّ  كانوا  وإف الزكاة، مانعي قتاؿ على بعدىم واألئمة الصحابة اتفق وقد» تقريراتو: بعض يف يقوؿ

 على يقاتلوف وىم مرتدين، كانوا  فلهذا سائغة، شبهة ذلم يكن مل وىؤالء رمضاف، شهر ويصوموف اخلمس
 .(10)«هللا أمر كما  ابلوجوب أقروا وإف منعها

 ادلطبوعة، تيمية ابن كتب  من شيء يف يوجد مل ألنو ُأخر إظلا ولكن السابق، من أصرح آخر تقرير وىناؾ
 ىذا ذلا؟ جاحد أو لوجوهبا مقر   أأنت يقولوا: مل والصحابة» قولو: وىو النجدية، الدعوة علماء عنو نقلو وإظلا

  عناقاً  أو عقاالً  منعوين لو وهللا" عنهما: هللا رضي لعمر الصديق قاؿ قد بل والصحابة، اخللفاء عن يعهد مل
 وقد الوجوب، جحد ال ادلنع رلرد للقتاؿ ادلبيح فجعل ،"منعها على لقاتلتهم ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ إىل يؤدوهنا كانوا

                                                           
 (.17كتاب االإميان، أ بو غبير املامس سالم ) (6)
 (.331االإميان، أ بو يؼىل )مسائل  (7)

 (.53اهظر: ال حاكم امسوعاهية، أ بو يؼىل ) (8)

 (.2/268أ حاكم املرأ ن، اجلطاص ) (9)

 (.28/519ٍلوع امفتاوى، ابن تميية ) (11)



 واحدة، سًنة مجيعاً  فيهم اخللفاء فسًنة ىذا ومع هبا، ِنلوا لكن ابلوجوب وفيقرّ  كانوا  منهم طوائف أف روى
 .(11)«الردة أىل مجيعاً  ومسوىم ابلنار، قتالىم على والشهادة أمواذلم وغنيمة ذراريهم وسيب مقاتلتهم قتل وىي

 أصناؼ بٌن قوفيفرّ  كانوا  الصحابة أف يرى أنو ظاىرىا يف تقتضي أخرى تقريرات لو تيمية ابن ولكن
 ومن القبلة، أىل أحكاـ ذلم مسلمٌن وبعضهم الكذاب، ةلميمس كأتباع  كفاراً،  بعضهم فيجعلوف ادلرتدين،

 من قتاؿ يف ذلم والعلماء» فقاؿ: القبلة، أىل قتاؿ جنس من الزكاة مانعي قتاؿ جعل أنو التقريرات: تلك
 ابب من كلو  وصفٌن اجلمل ويـو حروراء يـو يعل قتاالً  يرى من منهم طريقاف: القبلة أىل من القتاؿ يستحق

 إىل ادلنتسبٌن من قوتل من سائر قتاؿ وكذلك الزكاة، دلانعي بكر أيب قتاؿ علغل وكذلك البغي، أىل قتاؿ
 أمحد أصحاب من وافقهم ومن والشافعي حنيفة أيب أصحاب من ذكره من ذلك ذكر كما  القبلة،
 .هللا رمحهم (12)«وغًنىم

 الصنفٌن ىذين استحضر وقد واحد، جنس من قتاذلم وغلعل واخلوارج، الزكاة مانعي بٌن يقرف ما كثًناً   وىو
 على هبما االستدالؿ وكرر البغي، أىل قتاؿ عن سلتلف فيهما القتاؿ نوع أف على وأكد عديدة، مقامات يف

 تصرػلو مع االقرتاف يف االطراد ىذا ضممنا فإذا ،(13)مواطن عدة يف ادلمتنعة الطائفة قتاؿ مشروعية أتسيس
 واحد. جنس من قتاذلم جعل ألنو كاخلوارج  كفاراً   ليسوا الزكاة يمانع أف ظاىره يف يفيد فإنو اخلوارج كفر  بعدـ

 الزكاة مانعي الردة أىل قتاؿ على بكر أاب وافق فعمر» قولو:: االْناه ىذا يف الداخلة النصوص ومن
 ،(14)«أحد منهم حبس وال ذرية، ذلم تسب ومل منها امتناعهم بعد ابلزكاة أولئك وأقرَّ  الصحابة، سائر وكذلك

 ادلرتدين. ابقي معاملة الزكاة مانعي يعاملوا مل الصحابة أف ظاىره يف قتضيي فهو

 كل  تكفًن على الصحابة إمجاع يرى أبنو -هللا رمحو- تيمية ابن إىل القوؿ نسبة ْنعل االعتبارات وىذه
 نصوصلل ومجعٍ  وكتابة ُنث مزيد إىل ػلتاج القضية ىذه يف رأيو كتابة  أف على وتؤكد تردد، زلل ادلرتدين
 ذلا. دقيق وٓنليلٍ 

                                                           
 (.8/131(، وادلرر امسنية )154مفير املس تفير يف حمك جاىل امتوحير، دمحم بن غبراموىاب ) (11)

 (.28/515ة )ٍلوع امفتاوى، ابن تميي (12)

 (.557، 545، 28/512اهظر: ٍلوع امفتاوى، ابن تميية ) (13)

 (.6/348مهناج امس نة امنبوية، ابن تميية ) (14)



 أئمة من كثًن  الردة: ظاىرة يف قاتلوىم من كلِّ   تكفًن على الصحابة إبمجاع القوؿ تبىن من أشهر ومن
 على قاتلوىم من تكفًن على رلمعٌن كانوا  الصحابة أف على عديدة مواطن يف نصُّوا فإهنم النجدية، الدعوة

 ما أعظم ومن» تيمية: ابن كالـ  بعض عن نقلو بعد لوىابعبدا بن دمحم الشيخ يقوؿ ىذا ويف الزكاة، منع
 الزكاة، مانعي قتاؿ على مهنع هللا يضر الصحابة إمجاع احلق: اتباع قصده عمَّن والقتاؿ التكفًن مسألة يف اإلشكاؿ ػللُّ 

 الدعوة علماء من عدد اإلمجاع نقل على التنصيص وكرر ،(15)«ذراريهم وسيب الردة أىل يف وإدخاذلم
 .(16)لنجديةا

 اإلؽلاف، يف السنة أىل قوؿ وبٌن ادلرتدين لكلِّ  الصحابة بتكفًن القوؿ بٌن وربط ادلعاصرين بعض ابلغ وقد
 على وجارٍ  ادلرجئة ّنذىب متأثر أبنو ادلرتدين كل  يكفروا مل الصحابة أف إىل الذاىب اآلخر القوؿ وصفو 

 !أصوذلم مقتضى

 يكوف فكيف الشافعي، اإلماـ ىو وقرره اآلخر القوؿ تبىن من أظهر ألف جداً؛ مشكل الوصف ىذا ولكن
  فلو ذلك، على تدؿُّ  ال -وغًنه تيمية كابن  - العلماء من احملققٌن تصرفات إف مث  اإلرجاء؟! ّنذىب متأثراً 
 ىذه يف العلماء استدالؿ طريقة أتملنا ولو تيمية؟ ابن عليو وينبّ  مل فلماذا ابدلرجئة، متأثراً  اآلخر القوؿ كاف

 ادلرجئة بعض وكوف ادلرجئة، أصوؿ من االنطالؽ عن منفصلة أهنا لوجدان آلرائهم بنائهم ومنهجية القضية
 أصولو يف لو موافقاً  يكوف قولو على وافقو من كل  أف معناه ليس اإلؽلاف، يف أصولو من القضية ىذه يف ينطلق

 منها. منطلقاً  أو

 أدلة بعدة الصحابة إىل اإلمجاع نسبة على استدلوا أهنم صلد القوؿ ذلذا ادلتبنٌن تقريرات يف التأمل وعند
 أدلة: ثالثة إىل رلملها يف ترجع

 من أحكامهم عليهم وطبقوا الكفار، معاملة ادلرتدين عاملوا مهنع هللا يضر والصحابة بكر أاب أف ىػو األول: الدليل
 .أصنافهم بٌن تفريق غًن

 أسد من بزاخة، وفد قدـ» قاؿ: شهاب، بن طارؽ عن جاء ما ذلك: على تدؿُّ  اليت اآلاثر ومن
 ىذه لو: فقالوا ادلخزية، والسلم اجمللية احلرب بٌن بكر أبو فخًنىم الصلح، يسألونو بكر، أيب على وغطفاف،

                                                           

 (.156مفير املس تفير يف كفر اترك امتوحير، دمحم بن غبراموىاب ) (15)

براىمي أ ل 127(، وتربئة امش يخني، سوامين بن حسٌلن )136-359(، ومطباح امظالم، غبرانوعيف بن حسن أ ل امش يخ )11/179اهظر: ادلرر امسنية ) (16) (، وٍلوع فتاوى دمحم بن اإ

 (.6/212امش يخ )



 أذانب تتبعوف أقواماً  وترتكوا والكراع احللقة منكم تنزع أف فقاؿ: ادلخزية؟ السلم فما عرفناىا، قد اجمللية احلرب
 أصبتم ما إلينا وتردوا منكم، أصبنا ما ونغنم بو، يعذرونكم أمراً  وادلهاجرين نبيو خليفةَ  هللاُ  يرى حَت اإلبل،

 كفاراً   ادلرتدين يروف كانوا  الصحابة أف على يدؿُّ  األثر فهذا ،(17)«النار يف قتالكم وتكوف قتالان، وَتُدوا منا،
 .(18)ابلنار قتاذلم على حكموا ألهنم

 يروهنم كانوا  ولو ،(19)نساءىم واسرتقوا أمواذلم وغنموا ادلرتدين أسروا الصحابة أف أيضاً: ذلك على يدؿُّ  وشلَّا
 ذلك. هبم فعلوا ما مسلمٌن

 ليس الزكاة مانعي حَت ادلرتدين كلَّ   يكفروف كانوا  الصحابة أف إثبات يف اآلاثر هبذه االستدالؿ ولكن
  ادلرتدين أف ادلعلـو فمن الكفار، معاملة ادلرتدين أصناؼ كلَّ   عاملوا مهنع هللا يضر أهنم يف صرػلة ليست ألهنا ايً؛قو 

 تعاملوا إظلا الصحابة أف يف قوي احتماؿ فهناؾ مجلة، اإلسالـ عن ارتدوا شلَّن منهم وكثًن كثًنة،  أصنافاً  كانوا
 أثر عليو يدؿُّ  ما وىذا ،(20)ادلرتدين كلِّ   مع وليس اإلسالـ من ابخلروج عليو حكموا من مع الكفار أبحكاـ

 مجلة عن ارتدوا شلَّن وىم وغطفاف، أسد قبيلة ىم ذلك بقولو بكر أبو خاطبهم الذين فإف ،شهاب بن طارؽ
 .(21)ذلك على الصحابة وقاتلوا ادلتنبئٌن بعض واتبعوا اإلسالـ،

 يدؿُّ  ما اآلاثر بعض يف جاء بل الكفار، معاملة ادلرتدين كلَّ   واعامل الصحابة أف على نصاً  يدؿُّ  ما يرد ومل
 تسب مل الزكاة مانعي أف إىل كالمو  بعض يف تيمية ابن وأشار صنفٌن، إىل ادلرتدين يقسموف كانوا  أهنم على
 وأقر ،الصحابة سائر وكذلك الزكاة مانعي الردة أىل قتاؿ على بكر أاب وافق فعمر» يقوؿ: حيث ذرية ذلم

 .(22)«أحد منهم حبس وال ذرية، ذلم تسب ومل ،منها امتناعهم بعد ابلزكاة ولئكأ

 القتاؿَ  الزكاة مانعي نصبَ  أف ىو ذلك ووجو للصحابة، ادلرتدين قتاؿ إىل االستناد الثاين: الدليل
 من يقاتلوف مث هبا، مؤمنٌن يكونوا أف يتصور كيف  إذ هبا؛ وتصديقهم إؽلاهنم عدـ على دليلٌ  للصحابة
 عليو. الزكاة وجوب أبصل مؤمناً  يكن مل شلَّن إال تقع ال احلاؿ فهذه فعلها، إىل يدعوىم

                                                           

(، وسؼير بن منطور يف امسنن 33411(، وابن أ يب شيبة يف مطنفو )742يف ال موال من ظريق أ يب غبير ) (، وابن زجنويو254أ درجو: أ بو غبير املامس ابن سالم يف ال موال ) (17)

س ناده حصيح.2/316)  (، واإ

 (.4/9اهظر: املغين، ابن كرامة ) (18)

 (.253امواكري ) (، وكتاب امردة،513، 9/482(، وامبراية واههناية، ابن كثري )378، 342، 331، 318، 3/316اهظر: اترخي امعربي ) (19)

 (.4/9اهظر يف مؼين ىذا اجلواب: املغين، ابن كرامة ) (21)

 (.259-3/253اهظر: اترخي امعربي ) (21)

 (.6/348مهناج امس نة امنبوية، ابن تميية ) (22)



 دقيق؛ غًن الزمن ذلك يف الزكاة لدفع ابدلانعٌن والردة الكفر وصف إحلاؽ يف ادلعىن ىذا إىل االستناد ولكن
 االعتبارات ىي عليها للصحابة وقتاذلم الزكاة منعهم يف احلقيقة دلؤثراتا أف على تدؿُّ  كثًنة  إشارات ىناؾ ألف
 على االعتبارات تلك طغياف ىو األزماف تلك يف العربية القبائل حاؿ من وادلعروؼ اجلاىلية، والنعرات ةيلالقب

 الصحابة قتاذلم إىل الداعي السبب أف على تدؿُّ  األحواؿ وىذه األحواؿ، من كثًن  يف ومواقفهم تصرفاهتم
 أف جداَّ  احملتمل من فإفّ  ذلك، يف االحتماؿ يدخل األقل على أو هبا، اإلؽلاف عدـ يكن مل الزكاة منع على

 إشارات وىناؾ ابلزكاة، اإلؽلاف عدـ ال يلبالق التعصب منشؤه كاف  إظلا الصحابة أماـ عهموٕننّ  بهمتصلّ  يكوف
 بوجوهبا. كفرىم  وليس وشحهم ِنلهم ىو منعهم إظلا أنو على تدؿُّ  أخرى

 يف وإظلا العرب، ردة سبب يف وال للزكاة منعهم سبب يف ليس البحث أف على ىنا التأكيد من بد وال
 فعلهم. على للصحابة وقتاذلم إصرارىم سبب

 قاؿ: حيث القتل على عرضو مع الظاىر لللعم االمتثاؿ اترؾ كفر  يف تيمية ابن إليو أشار الذي ادلعىن وأما
 وامتنع إليها فُدِعيَ  الصالة بوجوب مقراً  كاف  إذا الرجل أف وىو وقوعها، ؽلتنع مسألة الفقهاء متأخروا فرض»

 الفرض وىذا ،قولٌن على فاسقاً؟ أـ كافراً   ؽلوت ىل ؛قتل حَت يصلِ  فلم ابلقتل، هتديده مع ثالاثً  واستتيب
 على ويصرب تركها على يعاقبو وأنو عليو، فرضها هللا أف يعتقد الرجل يكوف أف الفطرة يف ؽلتنع فإنو ؛ابطل

 .(23)«قط بشر يفعلو ال ىذا ذلك، يف لو عذر غًن من سجدة هلل يسجد وال القتل،

 ذلك عن وؽلتنع الزكاة، أو الصالة فعل عليو يعرض الذي ادلعٌن حق يف تصوره وؽلكن صحيح ادلعىن فهذا
 ورود فإف القتاؿ، عليها ُعرض إذا ادلمتنعة الكبًنة اجلماعة حق يف يلـز ال ادلعىن ىذا ولكن لقتل،اب هتديده مع

 والتعصب ادلرتدين زمن يف القبلي التأثًن قوة مع خاصة بعيد، احلاؿ ىذه يف تيمية ابن إليو أشار الذي ادلعىن
 وتعصباً. محيةً  الصحابة إىل الزكاة عدف الكبًنة القبيلة ترفض أف جداً  احملتمل فمن لألنساب، اجلاىلي

 يف اخلالؼ جود إىل دعت اليت األسباب أحد ىو ادلمتنعة اجلماعة إىل ابلنسبة ادلقاتلة يف واالحتماؿ
 يف اختلفوا ولكنهم ادلمتنعة، الطائفة مقاتلة وجوب على أمجعوا العلماء أف ادلعلـو فمن ادلمتنعة، الطائفة تكفًن
 ابن يقوؿ ىذا ويف اخلالؼ، ذلك إىل تيمية وابن قدامة كابن  العلماء من عدد وونبّ  هبم، الكفر وصف إحلاؽ

                                                           

 (.7/219ٍلوع امفتاوى، ابن تميية ) (23)



 عليها اإلماـ قاتلوا إذا الزكاة مانعي يف مذىبو أف كما» اخلوارج: تكفًن يف العلماء اختالؼ ذكر حٌن تيمية
 .(24)«روايتٌن على بوجوهبا اإلقرار مع يكفروف ىل

 حاؿ يف امتناعو على ونبّ  كما  امتناعو على تيمية ابن ولنبّ  شلتنع ادلقاتلة الطائفة يف االحتماؿ ورود كاف  ولو
 القتل. على يعرض الذي الفرد

 راً كفا  كوهنم  يقتضي الردة واسم أصنافهم، بٌن تفريق غًن من ابدلرتدين ذلم الصحابة تسمية الثالث: الدليل
 .(25)اإلسالـ عن خارجٌن

 ابخلروج احلكم ابلضرورة تقتضي ال والشرع اللغة يف الردة ألف صحيح؛ غًن الدليل هبذا االستدالؿ ولكن
 يرجع معناىا وضبط منها ادلقصود وٓنديد الرجوع، مطلق ّنعىن ادلوارد بعض يف تستعمل وإظلا اإلسالـ، من
 التسليم على النكوص مطلق على ادلرتدين حادثة يف تدؿُّ  وىي وتعامالهتم، الصحابة تصرفات إىل فيو

 عليو. التنبيو سيأيت كما  وغًنه الشافعي اإلماـ ادلعىن ىذا على ونبّ  دوق لإلسالـ،

 الثاين: القول

 رلمعٌن كانوا  وإظلا الردة، اسم مشلهم ومن االرتداد ظاىرة يف دخلوا من كل  كفر  على غلمعوا مل الصحابة إف
 برتؾ بغى ولكنو ادللَّة على ابؽ وصنف اإلسالـ، ملَّة عن خارج كافر  صنف صنفاف: الردة أىل أف على

 الكربى. شرائعو بعض

 الشافعي، اإلماـ وأعلمهم: أوذلم ومن اإلسالـ، علماء كبار  من عدد الصحابة إىل التقسيم ىذا نسب وقد
 بعد كفروا  قـو منهم ضرابف: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ بعد الردة وأىل» يقوؿ: حيث بوضوح ذلك على نصَّ  فإنو

 مث ،(26)«الصدقات ومنعوا ابإلسالـ ٕنسكوا قـو ومنهم وأصحاهبم، العنسي و مسيلمةو  طليحة مثل اإلسالـ،
 يقوؿ حيث كفاراً،  ليسوا الثاين الصنف أف على رلمعٌن كاان  -عنهما هللا رضي- وعمر بكر أاب أف إىل أشار
 «.ابإلؽلاف التمسك على ىو من قاتلوا شلَّن أبف معاً  معرفتهما» حوارعلا: ذكر أف بعد

                                                           

 (.4/8واملغين، ابن كرامة )(، 35/57(، واهظر: املرجع امسابق )28/518ٍلوع امفتاوى، ابن تميية) (24)

 (.56اهظر: تربئة امش يخني، ابن حسٌلن ) (25)

 (.9/214ال م، امشافؼي ) (26)



 منهم صنفاً  صنفٌن: كانوا  العرب من الردة اسم يلزمهم الذين» يقوؿ: حيث اخلطايبُّ  القوؿ ىذا قرر وشلَّن 
 ،«العرب من كفر  من وكفر» بقولو: ىريرة أبو عناىم الذين وىم الكفر، وعاودوا ادللة، وانبذ الدين، عن ارتدَّ 
 فرقوا الذين ىم آخر: وصنفاً  ،ملسو هيلع هللا ىلص دمحم نبوة إنكار يف مذىبهم سلك ومن الكذاب، مسيلمة أصحاب وىم
 .(27)«بغي أىل احلقيقة على وىؤالء والزكاة، الصالة بٌن

، ابن أيضاً: ذلك ذكر وشلَّن  قوؿ الثاين: والقسم» ادلرتدين: أصناؼ عن كالمو  سياؽ يف قاؿ فإنو حـز
 .(28)«قوتلوا ىذا فعلى هنع هللا يضر بكر أيب إىل يدفعوىا أف من الزكاة منعوا ولكن إسالمهم، بعد يكفروا ومل أسلموا،

 ادلختلفة، لألقواؿ وادلدركٌن اإلمجاع ّنواطن لعارفٌنا العلماء كبار  من عدد القوؿ ىذا أتكيد على توارد وقد
  وغًنىم حجر، وابن والنووي البغوي و العريب وابن عياض والقاضي وادلاوردي ادلنذر وابن الرب عبد ابن ومنهم:

 جداً. ادلقاـ بنا لطاؿ أقواذلم نقل يف أخذان ولو ،(29)كثًن

 من خارجاً  كافراً   يكوف االرتداد ظاىرة يف دخل من كل  ليس أنو من قوذلم صحة على ىؤالء استدؿّ  وقد
 منها: أدلة، بعدة الصحابة عند اإلسالـ ملة

 فيها احلوار طريقة فإف ،عنهما هللا رضي بكر وأيب اخلطاب بن عمر بٌن قعتو  اليت ادلناظرة األول: الدليل
  وإظلا ال؟ أـ اإلسالـ من خرجوا وىل حكمهم، يف البحث يكن مل موضوعو أف على تؤكد االستدالؿ وطبيعة

 يقوؿ: حيث وداللتو احلوار ىذا أعلية إىل الشافعي ونبّ  وقد اإلسالـ، وصف ذلم ثبت قـو قتاؿ حكم يف كاف
 فإذا هللاُ؟ إال إلو ال يقولوا: حَت الناس أقاتل أف أمرت) :ملسو هيلع هللا ىلص اَللَِّ  رسوؿ قاؿ قد أليس بكر: أليب عمر وقوؿ»

 لو حقها من ىذا» بكر: أيب قوؿ ويف ،(هللا على وحساهبُم ُنقها إال وأمواذلم دماءىم  مين عصموا قالوىا
 التمسك  على  ىو من قاتلوا شلَّن أبف معا منهما معرفة «عليو لقاتلتهم ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ أعطوا شلَّا عناقاً  منعوين

 .(30)«مشركٌن فصاروا "هللا إال إلو ال" تركوا قد بكر: أبو ولقاؿ قتاذلم، يف عمر شكَّ  ما ذلك ولوال ابإلؽلاف،

                                                           

 (.1/741أ ػالم امسنن، اخلعايب ) (27)

 ((،11/193احملىل، ابن حزم ) (28)

كٌلل 5/489(، ورشح امس نة، امبغوي )13/211(، واحلاوي، املاوردي )3/254(، واالإرشاف ػىل مذاىب أ ىل امس نة، ابن املنذر )9/266) اهظر: الاس تذاكر، ابن غبرامرب (29) (، واإ

كٌلل املؼمل، 12/276(، وفتح امباري، ابن جحر )2/212(، ورشح حصيح مسمل، امنووي )11/73(، وػارضة ال حوذي، ابن امؼريب )1/243املؼمل بفوائر مسمل، املايض غياض ) كٌلل اإ (، واإ

 (، وغريىا كثري.1/173ال يب )

 (.11/193(، واهظر: احملىل، ابن حزم)9/216ال م، امشافؼي ) (31)



 هللا شرح قد إال ىو ما فوهللا» احلوار: آخر يف -عنو هللا رضي- اخلطاب بن عمر قوؿ ادلعىن ىذا ويؤكد
 رضي- وعمر بكر أيب بٌن واحلوار النقاش قضية أف على يدؿُّ  القوؿ فهذا «احلق أنو وعرفت للقتاؿ، صدري

 الكفر. يف وليس القتاؿ، يف كانت  إظلا -عنهما هللا

 وادلقاتلة، ادلمانعة الزكاة مانعي من ػلصل أف قبل كاف  الصحابة حوار أبف الدليل ىذا على عرتضيُ  وقد
 الكفر. وصف فيهم ٓنقق ذلك منهم حصل فلما

 أحد االمتناع أف وعلى ادلمتنعة، الطائفة كفر  اعتقاد على مبين ألنو صحيح؛ ًنغ االعرتاض ىذا ولكن
 عليو. التنبيو سبق كما  صحيح غًن وىذا للكفر، ادلوجبة األوصاؼ

 وادلقاتلة الظاىرة الشرائع عن ادلمتنعة الطائفة يكفر تيمية ابن إف القوؿ: ادلعاصرين بعض أطلق وقد
 قاتلت طائفة كل  يكفر ال أنو غلد تيمية ابن لتقريرات ادلتتبع فإف دقيق؛ غًن ىذا اإلطالؽ ولكن ،(31)عليها
 ظاىر أمر على قاتلت عنده شلتنعة طائفة أهنم مع اخلوارج يكفر يكن مل فهو ظاىرة، شريعة عن االمتناع على

 إىل ذلك ونسب ،كفرىم  عدـ ىعل ونصَّ  ادلسلمٌن، دماء واستحالؿ الكبًنة صاحب تكفًن وىو الشريعة، يف
 .(32) الصحابة من معو ومن هنع هللا يضر علي

 اعتمد وقد ذلم، الصحابة وإقرار اإلسالـ يرتكوا مل بكوهنم هنع هللا يضر بكر أليب بعضهم سلاطبة :الثاين الدليل
 قولو: على االستدالؿ سياؽ يف الشافعي يقوؿ ىذا ويف الدليل، ىذا على الرب عبد وابن حـز وابن الشافعي

ٌ  وذلك»  اإلسار بعد بكر أليب وسلاطبتهم ،منهم الشعر قاؿ من وأشعار ،بكر أيب جيوش سلاطبتهم يف بٌنِّ
 .(33)«أموالنا على شححنا ولكن إؽلاننا بعد كػفران  ما :اإلسػار بعد بكر أليب وقالوا األسر(... )أي:

 الصحابة من أحد وال بكر أبو عليهم يرد فلم» ألشعارىم: ذكره بعد فيقوؿ الدليل ىذا قوة ادلاوردي ويؤكد
 .(34)«إمجاعا ثبوتو على فدؿَّ  إؽلاهنم، على بقائهم مع قالوه، ما

 وكانوا ،هنع هللا يضر بكر أيب إىل كاةالز  دفع منعوا شلَّن فإهنم وقومو، نويرة بن مالك قصة الدليل: ىذا يف يدخل وشلَّا
 قتل مث اإلسالـ، على ابقوف أبهنم أعلموىم  إليهم وصل فلما قتاذلا، إىل خالداً  بكر أبو وجو اليت القبائل من

                                                           
 (.243(، واحلمك بغري ما أ نزل هللا، غبرامرمحن احملمود )2/191اهظر: هواكظ االإميان الاغتلادية، دمحم اموىييب ) (31)

 (.28/511تميية )اهظر: ٍلوع امفتاوى، ابن  (32)

 (.21/282(، واهظر: اهمتيير، ابن غبرامرب )9/216ال م، امشافؼي ) (33)

 (.13/111احلاوي، املاوردي ) (34)



 فعن والسيب، ادلاؿ عليهم وردَّ  ،ألىلو ديتو ودفع ،ذلك من جزع ّنقتلو بكر أبو علم ودلا نويرة، بن مالك خالد
 من فجزع صحابو،وأ مالكٍ  ّنقتل فأخربه بكر، أيب على قتادة أبو قدـَ » قاؿ: -عنهما هللا رضي- عمر ابن

 أتّوؿ يكوف أف على خالدٌ  يزيد ىل بكر: أبو فقاؿ إليو، فقدـ خالد، إىل بكر أبو فكتب ؛شديداً  جزعاً  ذلك
 يدؿُّ  ربك أيب من الصنيع فهذا ،(35)«وادلاؿ السيب وردَّ  نويرة، بن مالك َوَوَدى خالداً، بكر أبو وردَّ  فأخطأ؟

 ادللة. من خارجٌن كفاراً   يكونوا مل الردة اسم مشلهم من بعض أف على

 من كل  على ابلكفر ػلكموف يكونوا مل الصحابة أف على تدؿُّ  عديدة أخباراً  ادلؤرخٌن من عدد ذكر وقد
 .(36) هنع هللا يضر بكر أيب زمن يف الردة اسم مشلهم

 بنود على اشتمل طويالً  كتاابً   إليهم كتب  هنع هللا يضر فإنو ادلرتدين، إىل بكر أيب كتاب  ظاىر الثالث: الدليل
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ خليفة بكر أيب من ،ميحرلا نمحرلا هللا بسم» قولو: فيو جاء وشلَّا مقتضياهتا، يف سلتلفة عديدة

 بعض أف على يدؿُّ  فهذا ،(37)«عنو رجع أو إسالمو على أقاـ وخاصة، عامة من ىذا، كتايب  بلغو من إىل
 ىو إظلا الدين عن رجع الذي أف على يدؿُّ  ما أثنائو يف وذكر عنو، ؼلرج ومل إسالمو على بقي الردة أىل

 فقط. ادلرتدين من صنف

 أيب قوؿ وىي  سبق ما خالؼ منها يُفَهم رّنا مجلة ٌنادلؤرخ بعض عند جاء أنو على التنبيو من بدَّ  وال
 عبده دمحماً  وأف لو، شريك ال وحده هللا إال إلو ال أف وأشهد ىو، إال إلو ال الذي إليكم هللا أمحد فإين» بكر:

 أيب كتاب  رواايت كل  يف ترد مل اجلملة وىذه ،(38) «وصلاىده( ذلك أىب من )ونكفِّر بو، جاء ّنا قرّ نُ  ورسولو،
 يف جاءت ألهنا ابلكفر؛ الردة نطاؽ يف دخل من كل  على ػلكم كاف  بكر أاب أف تقتضي ال إهنا مث بكر،
 موقف بياف سياؽ يف وليست ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب بو جاء الذي واذلدي الدين، ترؾ من على العاـ احلكم بياف سياؽ

 ادلرتدين. من بكر أيب

  تكفًن على رلمعٌن ليسوا الصحابة إف القوؿ: على استدلوا العلماء بعض أف على أيضاً  التنبيو من بدَّ  وال
 حكم يف بكر أاب خالف عمر أف من الرب عبد ابن إليو أشار ما ذلك ومن صحيحة، غًن أبدلة ادلرتدين كلِّ 

                                                           
يل موكف ذادل: حركة (، واهظر دراسة معوةل متحو 6/354(، وامبراية واههناية، ابن كثري )3/279(، واترخي امبعري )116(، واهظر: كتاب امردة، امواكري )151اترخي ذويفة دياط ) (35)

 (.227-222امردة، ػًل امؼتوم )

 (.177-174اهظر: كتاب امردة، امواكري ) (36)
 (.3/251(، واترخي امعربي )71اهظر هص امكتاب: كتاب امردة، امواكري ) (37)

 (.3/251اترخي امعربي ) (38)



 ابخلالؼ احتج فإنو حجر، ابن فعلو ما أيضاً  ذلك ومن ،(39)إليهم السيب بعض أرجع وذلذا الزكاة؛ مانعي
 بن طارؽ أثر يف جاء كما  ادلرتدين سيب أحكاـ بعض يف -اعنهم هللا رضي- وعمر بكر أيب بٌن وقع ذيال

 .(40)كفرىم  يف سلتلفوف أهنم على شهاب

 وأيده النار، يف ادلرتدين قتلى أف على بكر أاب أقر اخلطاب بن عمر فإف صحيحة؛ غًن االستدالالت وىذه
 عنو ورد فإنو ،السابق شهاب بن طارؽ خرب عليو يدؿُّ  كما  فقط اتاجلزئي بعض يف إال ؼلالفو ومل ذلك على
 يرتكوا أف وأما رأيت، ما فنعم والكراع احللقة يؤدوا أف أما عليك، وسنشًن رأايً، رأيت قد» بكر: أليب قاؿ أنو

 أف وأما رأيت، ما فنعم بو، يعذروهنم أمراً  وادلسلمٌن ملسو هيلع هللا ىلص نبيو خليفة هللا يرى حَت اإلبل أذانب يتبعوف أقواماً 
 ما فنعم اجلنة، يف وقتالان النار يف قتالىم أف وأما رأيت، ما فنعم منا، أصابوا ما ويردوف منهم أصبنا ما نغنم

 ايتد فال هللا أمر عن قتلوا قتالان فال، قتالان يدوا أف وأما رأيت، ما فنعم قتالىم َنِدي ال أف وأما رأيت،
 .(41)«ذلم

 فعلو وقد الشريعة، يف ومقبوؿ جائز ألنو كفرىم؛  عدـ يرى كاف  عمر أف يستلـز ال فهو السيب إرجاع وأما 
 ومل ادلرتدين كل  على السيب ردَّ  عمر إف مث يكفرىم، ال إنو يُقاؿ: فكيف ،(42)العرب قبائل بعض مع ملسو هيلع هللا ىلص النيب

 فقط. الزكاة مانعي على يقتصر

 أوضح وقد إذاً؟ الردة ابسم مسوا فلماذا ادللة، عن خارجٌن كفاراً   الردة اسم مشلهم من كل  يكن مل وإذا
 وعلا: سببٌن، إىل وأرجعوىا ذلك إىل الداعية األسباب العلماء

 وأنكر ابلصالة أقر ومن الرجوع، اللغة يف الردة معىن إذ اللغة؛ يف يصح اإلطالؽ ىذا أف األول: السبب
 إطالقات ضلاكم أف لنا يصحُّ  وال دينو، بعض عن رجع أبنو عليو يصدؽ فإنو هبا، مؤمناً  كاف  بعدما الزكاة

 يقوؿ: إذ الوجو ىذا على الشافعي ونبّ  وقد ادلتأخرة، الفقو كتب  يف الردة اسم عليو استقر ما على ادلتقدمٌن
 لساف فهو تعاىل: هللا رمحو لشافعيا قاؿ الردة، أىل ذلم: تقوؿ والعامة ذلك على دؿَّ  ما قائل: قاؿ فإف»

 يقاؿ: أف جاز شيء عن رجع ومن قاؿ: احلق، ؽلنع واالرتداد ،ابلكفر عليو كانوا  عمَّا االرتداد فالردة عريب،
 .(43)«كذا  عن ارتد

                                                           
 (.3/214اهظر: الاس تذاكر، ابن غبرامرب ) (39)

 (.12/336) جحر  اهظر: فتح امباري، ابن (41)

 (33411أ درجو: ابن أ يب شيبة يف املطنف ) (41)

 (.246) –رساةل ماجس تري يف جامؼة أ م املرى  –(، واهظر: موكف امطحابة من امردة واملرترين، فير املريش 6/349اهظر يف ىذا اجلواب: مهناج امس نة امنبوية، ابن تميية ) (42)

 (.9/216ال م، امشافؼي ) (43)



 األمرين أعظم كانت  إذ الردة؛ إىل اجلملة يف االسم فأضيف الردة أىل غمار يف دخلوا أهنم الثاين: السبب
 .(44)اخلطايب ذلك إىل أشار كما  ُجرماً  وأكربىا خطراً 

 

 الردة: أهل قتال يف الصحابة موقف حترير وهي الثانية، القضية

  وإظلا ادلرتدين، طوائف أصناؼ كل  على ابلكفر ػلكموا مل الصحابة أف إىل األوىل القضية ُنث يف انتهينا
 كما  العلماء من قليل غًن وعدد الشافعي اإلماـ اختاره الذي القوؿ ىو وىذا قسمٌن، إىل موهنميقسّ  كانوا
 بيانو. سبق

 مرتدوف ألهنم قتاذلم؛ وجوب يف ؼلتلفوا مل فإهنم بكفرىم، ػلكموف الصحابة كاف  الذين األوؿ الصنف فأما
 وأمواذلم. لدمائهم العاصم العقد ذلم يبقَ  ومل اإلسالـ، عن خارجوف

 عمر عند قتاذلم إابحة يف والرتدد اإلشكاؿ ضَ رَ عَ  الذين فهم بكفرىم، ػلكموا مل الذين الثاين الصنف وأما
 قوؿ بصحة اقتنع ذلك بعد مث شأهنم، يف هنع هللا يضر بكر أيب نقاش إىل وابدر الصحابة، من وغًنه هنع هللا يضر اخلطاب بن
 قتاذلم. وجوب يف بكر أيب

 على أمجعوا وأهنم شرعاً، ادلرتدين كل  قتاؿ وجوب على أمرىم استقر الصحابة أف :الكالـ ىذا لوزلصّ 
 أصنافهم. كل  قتاؿ وجوب

 ذىب ما أف عرؼ وأبنّ  آخره يف حصرّ  عمر فإف وعمر، بكر أيب بٌن دار الذي احلوار عليو يدؿ ما وىذا
 برأيو. وأخذ وافقو وذلذا ؛احلق ىو إليو

 كفر  من رَ فَ وكَ  بعده، بكر أبو وكاف -وسلم عليو هللا صلى- هللا رسوؿ تويف دلا» قاؿ: هنع هللا يضر ىريرة أيب فعن
 حَت الناس أقاتل أف أمرت) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاؿ وقد الناس تقاتل كيف  بكر! أاب اي عمر: قاؿ العرب، من

 ؟!(تعاىل هللا على وحسابو ُنقو إال ونفسو مالو مين عصم فقد هللا إال إلو ال قاؿ فمن هللا، إال إلو ال يقولوا
 كانوا  عناقاً  منعوين لو وهللا ادلاؿ، حق الزكاة فإف والزكاة، الصالة بٌن ؽفرّ  من نَّ ألقاتلَ  وهللا بكر: أبو قاؿ

                                                           
 (.1/742) سنن، اخلعايبأ ػالم ام  اهظر: (44)



 قد -وجل عز- هللا أف رأيت أف إال ىو ما فوهللا عمر: قاؿ .منعها على لقاتلتهم ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ إىل يؤدوهنا
 .(45) «احلق أنو فعرفت للقتاؿ، بكر أيب صدر شرح

 وعلا: مهمٌن، أمرين على يدؿ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ بعد اإلسالـ يف رجلٌن أكرب بٌن احلوار فهذا

 الصنف يف يكن ومل ادلرتدين من الثاين الصنف يف كاف  إظلا لعمر عرض الذي اإلشكاؿ أف األول: األمر
 أبو فهمو ما وىذا الدين، أصل ترؾ عّمن يسأؿ يكن ومل ابلشهادتٌن أقر عّمن يسأؿ كاف  عمر فإف األوؿ،

 على يدؿ وىذا الزكاة،و  الصالة بٌن فرؽ من ألقاتلن قاؿ: وإظلا ابهلل، أشرؾ من ألقاتلن يقل: مل فإنو منو، بكر
 وجوب على رلمعوف أهنم على أيضاً  ويدؿ ابلصالة، مقراً  كاف  ادلرتدين من معٌن صنف يف كاف  حوارىم أف

 فيو. إشكاؿ لديهم وليس اآلخر الصنف قتاؿ

 وىذه للدماء، استباحة فيو بكر أيب فعل أف يرى ألنو األوؿ؛ الصنف يف لعمر اإلشكاؿ عرض وإظلا
 ادلسلم، دـ حرمة على يدؿ الذي النصّ  إىل اخلطاب بن عمر استند وذلذا الشريعة؛ يف ظيمع أمر االستباحة

 كبًن  ديين أمر على كاف  إذف بينهما فاخلالؼ أخرى، شرعية نصوص إىل استناداً  قولو خطأ بكر أبو لو فبٌّن 
، ىو كما  اإلسالـ يف عظيم الدماء وأمر ادلسلمٌن، من طائفة دماء استباحة وىو  خالؼ رلرد يكن ومل معلـو
 وادلرحلية. الواقعية االعتبارات إىل يرجع زلض مصلحي سياسي أمر على

 فهمو الذي ىو -منهم واحد نصف يف وإظلا ادلرتدين أصناؼ كل  يف يكن مل النقاش أف أعين- ادلعىن وىذا
 )أمرت :ملسو هيلع هللا ىلص َللَّ ا رسوؿ قاؿ قد أليس بكر: أليب عمر وقوؿ» الشافعي: يقوؿ ىذا ويف العلماء، كبار  من عدد

 على وحساهبم ُنقها إال وأمواذلم دماءىم مين عصموا قالوىا فإذا ؛اَللَّ  إال إلو ال يقولوا حَت الناس أقاتل أف
(؟!  فةمعر  عليو(؛ لقاتلتهم ملسو هيلع هللا ىلص اَللَّ  رسوؿ أعطوا شلا عناقاً  منعوين لو حقها من )ىذا بكر: أيب قوؿ ويف اَللَّ
 بكر: أبو ولقاؿ قتاذلم، يف عمر شك ما ذلك ولوال ابإلؽلاف، التمسك على ىو َمن قاتلوا شلّن أبف معاً  منهما

، إال إلو ال تركوا قد  .(46) «مشركٌن فصاروا اَللَّ

                                                           
 (.32(؛ ومسمل رمق )7285أ درجو امبخاري رمق ) (45)

 

 

 (.5/516ال م، امشافؼي، ) (46)



 يف» بكر: أليب دفعها عن امتنع لكن ابلزكاة أقرّ  من وىم ادلرتدين، أصناؼ بعض ذكر حٌن اخلطايب ويقوؿ
 النيب بقوؿ عليو واحتج وانظره، ،هنع هللا يضر بكر أاب فراجع ،هنع هللا يضر لعمر الشبهة ووقعت اخلالؼ، عرض ىؤالء أمر
 .(47) (ومالو نفسو مين عصم فقد قاذلا فمن هللا، إال إلو ال وا:يقول حَت الناس أقاتل أف أمرت) :ملسو هيلع هللا ىلص

 كالـ  على ؼلرج مل «العرب من كفر  من وكفر» قولو:" ىريرة: أيب حديث على قاً معلّ  الرب عبد ابن ويقوؿ
 قولو وأتولوا ،الزكاة ومنع "هللا رسوؿ دمحم هللا إال إلو ال" قاؿ من على خرج إظلا عمر كالـ  ألف عمر،
 عبد فابن ،(48) "«غًنه ال هللا رسوؿ هبذا ادلأمور :فقالوا [،ٖٓٔ ]التوبة: َصَدَقًة{ أَْمَواذِلِمْ  ِمنْ  }ُخذْ تعاىل:

 ادلرتدين. من زلدد صنف يف بكر أاب يناظر كاف  إظلا عمر أف يبٌّن  ىنا الرب

 وطليحة مسيلمة مع اإلسالـ عن ارتدت طائفة طائفتٌن: قاتل فإنو  بكر أبو فأما» ادلاوردي: ويقوؿ
 .(49)«أحد قتاذلم يف الصحابة من عليو ؼلتلف فلم العنسي،و 

 ادلرتدين، قتاؿ جنس يف يكن مل عنهما هللا رضي وعمر بكر أيب بٌن دار الذي احلوار أف سبق شلا فتحصل
 تردد. أي قتاذلم يف الصحابة بٌن يقع فلم اآلخر الصنف وأما منهم، زلدد صنف قتاؿ يف كاف  وإظلا

 يدؿ ما وىذا قولو، إىل ورجع األمر لو اتضح حٌن بكر أيب قوؿ وافق اخلطاب بن عمر أف الثاين: واألمر
 للقتاؿ، بكر أيب صدر شرح قد -وجل عز- هللا أف رأيت أف إال ىو ما فوهللا» عمر: قوؿ صريح عليو

 أف على يدؿ وىو بو، وأخذ بكر أيب قوؿ إىل رجع عمر أف على يدؿ الصريح القوؿ ىذا ،«احلق أنو فعرفت
 بعد ادلرتدين أصناؼ كل  قتاؿ يف تردد أو انزع الصحابة من أحداً  أف يعرؼ ومل اإلمجاع، إىل انتهت القضية

 .مهنع هللا يضر الصحابة أعلم علا اللذين الرجلٌن ذينك بٌن احلوار ذلك

 واحلاكم اإلماـ ىو ألنو قولو إىل يرجع مل بكر أيب قوؿ إىل رجع حٌن عمر أف على التأكيد من بد وال
  احلق ىو بكر أيب قوؿ أف رأى ألنو رجع وإظلا ادلسلمٌن؛ عصا يشق أف يُرد مل ألنو إليو يرجع ومل السياسي،

 بذلك. صرح كما

                                                           
 (.2/165مؼامل امسنن، اخلعايب، ) (47)

 (.3/214الاس تذاكر، ابن غبرامرب، ) (48)

 (.13/111احلاوي، املاوردي، ) (49)



 غلعل الو  صحتو، يف يقدح وال الالحق، إمجاعهم يضر ال الصحابة بٌن السابق واخلالؼ احلوار وذلك
 فهو ،ونفس ادلخالف الطرؼ من وقع ادلخالف الرأي عن الرجوع ألف اخلالفية؛ ادلسائل نظاـ يف داخلة ادلسألة

 لإلمجاع. انقضاً  بذلك يعد فال السابق، رأيو ِنطأ حصرّ  من حكم يف

 هناية يف مث ،قضية يف ؿمطوّ  خالؼ بينهم ودار ما رلمع يف اجتمعوا العلماء من رىط مثل مثلو وىذا
 ذلك! قبل اختلفوا ألهنم إمجاعاً  يعد ال إليو انتهوا ما أبف أحد ؿو يق ال فإنو واحد، رأي على أمجعوا اللقاء

 أمر فحٌن بكر، أيب عهد يف القرآف مجع يف وتباحث خالؼ من الصحابة بٌن وقع ما احلادثة: ىذه ومثل
 يصح ال أبنو أحد يقوؿ ال فإنو اجلمع، على رىمأم استقر مث الصحابة، بعض عارضو القرآف َنمع بكر أبو

 مجع قضية عدِّ  على العلماء توارد وإظلا أوالً، اختلفوا أهنم ُنجة القرآف مجع على أمجعوا الصحابة أبف القوؿ
 فمن ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب دفن موضع يف الصحاب اختالؼ وكذلك الصحابة. بٌن عليها اجملمع القضااي من القرآف

 تعيٌن يف الصحابة اختلف وكذلك بيتو. يف ملسو هيلع هللا ىلص دفنو على رأيهم استقر مث األمر، أوؿ يف اختلفوا أهنم علـوادل
 يف داخلة ادلسائل تلك نعدّ  أف يصح فال بكر، أيب اختيار على أمرىم استقر مث ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ بعد اخلليفة
 الصحابة. بٌن اإلمجاع مسائل من ىي وإظلا فيها، ادلخالفة تسوغ اليت اخلالؼ مسائل

 ومل ادلرتدين، قتاؿ على أمجعوا الصحابة أبف القوؿ على تواردوا فإهنم العلماء، كبار  من عدد فهمو ما وىذا
 ادلسائل نطاؽ يف داخالً  جعلوه وإظلا خالفية، مسألة أنو على ادلرتدين من الصحابة موقف منهم أحد يكّيف
 الصحابة. عن ادلنقولة اعيةاإلمج

  ما إىل وعادوا كفروا  قـو أنواع: ثالثة على الردة وكانت» يقوؿ: حيث عبدالرب، ابن ذلك على نص وشلّن
 رجعنا ما وقالت: الزكاة منعت وطائفة ،اليمامة أىل وىم ّنسيلمة، آمنوا وقـو ،األواثف عبادة من عليو كانوا
 «.ذكرانه ما ولواوأت أموالنا على شححنا ولكن ديننا، عن

 ألف ذلك؛ يف خالفوه كانوا  أف بعد الصحابة مجيع عليو ووافقو اجلميع قتاؿ هنع هللا يضر بكر أبو بدأ» قاؿ: مث
 على واوردّ  [،ٖٗ ]البقرة: الزََّكاَة{ َوآُتوا الصَّالةَ  }َوأَِقيُموا :قولو -تعاىل- هللا على واردّ  قد الزكاة منعوا الذين
 َصَدَقةً  أَْمَواذِلِمْ  ِمنْ  }ُخذْ  :وجل عز قولو يف التأويل وعرفوا التنزيل شهدوا الذين الصحابة مجيع



 وسائر وعمر بكر أبو واتفق ،منهم أبخذه القياـ األئمة على هلل واجباً  حقاً  ومنعوا [،ٖٓٔ ]التوبة: ُتَطهِّرُُىْم{
 .(50) «الصالة يف ذلك يلزمهم كما  الزكاة، يف هللا حق يؤدوا حَت قتاذلم على الصحابة

 ،(51) «مجيعهم قتاذلم مهنع هللا يضر والصحابة بكر أبو فرأى» دلرتدين:ا من الزكاة منع عّمن عياض القاضي ويقوؿ
 ادلرتدين. أصناؼ مجيع يعين

 وعمر. بكر أيب قصة ُنديث استدؿ مث ،(52) «مانعيها قتاؿ على مهنع هللا يضر الصحابة واتفق» قدامة: ابن ويقوؿ

 أكثر فخالفو اشتبو، بتأويل الزكاة ومنعوا اإلسالـ على أقاموا وطائفة» ادلرتدين: عن ادلاوردي ويقوؿ
 عنهم وزالت الصواب، ذلم وضح حٌن االنتهاء يف عليو وافقوه و رأيو، إىل رجعوا مث االبتداء، يف الصحابة
 .(53) «أوكد لو ادلخالفة تقدـِ  عدب معو اإِلمجاعِ  انعقاد فكاف مفصاًل، بعد من شرحو نذكر وضلن الشبهة،

 سيصلوف كانوا  وإف الزكاة، مانعي قتاؿ على بعدىم واألئمة الصحابة اتفق وقد» تيمية: ابن ويقوؿ
 .(54)«رمضاف شهر وسيصوموف

 ادلتواترة الظاىرة اإلسالـ شرائع من شريعة التزاـ عن شلتنعة طائفة كل» فيقوؿ: آخر موطن يف ذلك ويؤكد
 ابلشهادتٌن انطقٌن ذلك مع كانوا  وإف شرائعو، يلتزموا حَت قتاذلم غلب فإنو وغًنىم؛ القـو ىؤالء من

 الفقهاء اتفق ذلك وعلى الزكاة، مانعي مهنع هللا يضر والصحابة الصديق بكر أبو قاتل كما  شرائعو، بعض وملتزمٌن
 حقوؽ على القتاؿ على مهنع هللا يضر الصحابة فاتفق عنهما، هللا رضي بكر أليب عمر مناظرة سابقة بعد بعدىم

 .(55) «والسنة ابلكتاب عمالً  اإلسالـ

 فهي مث ومن الصحابة، بٌن إمجاعية قضية الزكاة مانعي قتاؿ من ادلوقف أف السابق: الكالـ وحاصل
 مانعي قتاؿ أف إىل فيو ذىب قوالً  اختار فمن اخلالؼ، فيها يسوغ اليت االجتهاد قضااي يف يدخل شلا ليست
 الصحابة. عليو أمجع دلا سلالف ألنو شك؛ بال خطأ فقولو خالفو، يباح أو غلوز ال الصحابة عصر يف الزكاة

                                                           
 (.3/214الاس تذاكر، ابن غبرامرب، ) (51)

كٌلل املؼمل  (51)  (.1/244بفوائر مسمل، املايض غياض، )اإ

 (.4/5املغين، ابن كرامة، )  (52)

 (.13/111احلاوي، املاوردي، ) (53)

 (.28/519امفتاوى، ابن تميية، ) (54)

 (.28/512امفتاوى، ابن تميية، ) (55)



 إمجاعهم صحة يف يقدح ال ادلرتدين قتاؿ من ادلوقف حوؿ السابق الصحابة اختالؼ أبف القوؿ وإىل
 أىل اختلف إذا ما مسألة األصولية مؤلفاهتم يف أاثروا فقد األصوليٌن، مجهور ذىب إلزاميتو؛ يف وال الالحق

 ومجهورىم أكثرىم وذىب اآلخر، القوؿ على واتفقوا اخلالؼ أىل من طرؼ تراجع مث ما قضية يف االجتهاد
 لزمة.م حجة وىو إمجاع ىذا أف إىل

 إذا» اجلويين: يقوؿ ىذا بياف ويف القضااي، من وغًنىا ادلرتدين قتاؿ يف الصحابة بٌن وقع ّنا لو وؽلثلوف
 عليو؛ مطبقٌن وصاروا اآلخر، القوؿ إىل القولٌن أبحد ادلتمسكوف رجع مث قولٌن، على عصر علماء اختلف
 اختلف إذا» األصولية: تيمية آؿ مسودة يف وجاء .(56) «إمجاع ىذا أف األصوليٌن معظم إليو ذىب فالذي

 .(57) «اخلالؼ وارتفع صحّ  أحدعلا، على أمجعوا مث قولٌن على الصحابة

 ادلستقر، غًن واخلالؼ ادلستقر اخلالؼ بٌن ففرؽ القضية ىذه مناقشة يف دقة أكثر األصوليٌن بعض وكاف
 إذا» احلاجب: ابن شرح يف إلغليا يقوؿ ىذا ويف ملزمة، حجة ادلستقر غًن اخلالؼ حالة يف أنو وبٌّن 

 .(58)«وحجة فإمجاع اخلالؼ؛ يستقر أف غًن من االختالؼ عقيب بعينهم ىم اتفقوا مث العصر أىل اختلف

 لإلمجاع أف ذكر حٌن الزركشي يقوؿ ذلك بياف ويف ذلك، على اإلمجاع ػلكي األصوليٌن بعض إف بل
 يستقر ومل النظر، مهلة يف اجملتهدوف يكوف أبف اخلالؼ، يستقر ال أف إحداعلا:» حالتٌن: اخلالؼ بعد الواقع

 اللمع: يف الشيخ قاؿ ذلك، بعد وإمجاعهم الزكاة مانعي قتاؿ يف بكر أليب الصحابة كخالؼ  قوؿ، ذلم
 .(59)«خالؼ بال إمجاعية ادلسألة صارت

 قتاؿ من ادلوقف يف الصحابة بٌن الواقع اخلالؼ ُناؿ األلصق ىي -ادلستقر غًن اخلالؼ- الصورة وىذه
 الشرعي احلكم تبٌّن  مث القضية، يف رلرداً  نقاشاً  يكوف أف يعدو ال بل بينهم، يستقر مل اخلالؼ فإف ادلرتدين،

 وانكشف. فيها

 يف األصوليٌن مجهور استحضره القضااي، من وغًنىا ادلرتدين قتاؿ قضية يف خالفهم بعد الصحابة وإمجاع
 ّنا قولو خطأ وبّينوا ،(60) أصالً  االتفاؽ بعد اإلمجاع حصوؿ غلوز ال أنو إىل ذىب الذي الصًنيف على الرد

                                                           
 (.4/1661)(؛ واهظر: امتحبري رشح امتحرير، املرداوي، 1/453امربىان يف أ ضول امفلو، اجلويين، ) (56)

 (.629املسودة يف أ ضول امفلو، أ ل تميية، )  (57)

(، واالإحاكم يف أ ضول امفلو مل مري 2/276(، ورشح امكوكب املنري البن املنري )2/111(، واهظر مزيرًا من امتأ كيرات: أ ضول ابن مفوح )125رشح امؼضر ػىل خمترص ابن احلاجب )  (58)

 (، وغريىا كثري.1/399)

 (.4/1661(؛ واهظر: امتحبري رشح امتحرير، املرداوي، )4/531ط يف أ ضول امفلو، امزركيش، )امبحر احملي  (59)

 (.4/1663(؛ وامتحبري رشح امتحرير، املرداوي، )4/135اهظر: احملطول، امرازي، ) (61)



 أيب إمامة على الصحابة إمجاع لنا:» الرازي: يقوؿ ذلك على االستدالؿ سياؽ ويف الصحابة، حاؿ من وقع
 بكر أليب اخلالفة كمسألة  ابلوقوع، زلجوج وىو» ادلرداوي: ويقوؿ .(61) «فيها اختالفهم بعد هنع هللا يضر بكر

 قتاؿ يف إمجاعهم على السابق الصحابة خالؼ أف يروف األصوليٌن مجهور أف على يدؿ وىذا .(62) «وغًنىا
 عندىم. إمجاعية ىي وإظلا خالفية، القضية يصًّن  ال ادلريدين

 من فهو الصحابة، إبمجاع اثبت ادلرتدين قتاؿ وجوب أف ىي القضية ىذه يف للبحث النهائية والنتيجة
 رلرد ليس الصحابة عليو أمجع ما وأف االجتهاد، دائرة يف فيها اخلالؼ يدخل ال اليت عليها اجملمع ادلسائل

 عديدة. شرعية دالالت لو شرعي أمر ىو وإظلا زلض، مصلحي سياسي فعل

 ادلرتدين، الصحابة قاتل أجلو من الذي احلقيقي ادلناط ٓنرير على مركزاً  البحث سيكوف الثالثة احللقة ويف
 الدينية؟ أـ السياسية لالعتبارات كاف  فيو األبرز التأثًن وىل

 

 

 

  

                                                           
 (.4/135احملطول، امرازي، ) (61)

 (.4/1663امتحبري رشح امتحرير، املرداوي، ) (62)

 



 لقتاهلم. الصحابة دعا الذي احلقيقي واملناط املؤثر السبب كتابة الثالثة: القضية

 صنفٌن: كانوا  الصحابة عهد يف الردة اسم مشلهم من أف على السابقٌن اجلزأين يف التأكيد سبق

 الدين على بقي وصنف ،ادلتنبئٌن اتبع أو األواثف، بادةع إىل ورجع ابلكلية منو واطللع الدين ترؾ صنف
 دفعها. من مانع أو الزكاة أنكر لكنو

 فلم األوؿ الصنف أما أصنافهم، َنميع ادلرتدين قتاؿ على أمجعوا الصحابة أف على أيضاً  التأكيد وسبق 
 وأما ذلك، يف إشكاؿ منهم أحد أي لدى يكن ومل قتاذلم، ووجوب كفرىم يف خالؼ الصحابة بٌن يقع

 وجوب على االتفاؽ إىل هبم احلاؿ انتهى مث قتاذلم يف إشكاؿ الصحابة لبعض عرض فقد الثاين الصنف
 قتاذلم.

 اطادلن وٓنديد للمرتدين، الصحابة لقتاؿ الدافع السبب ٓنرير وىي الثالثة، القضية سنناقش اجلزء ىذا ويف
 تلك. حروهبم يف ادلؤثر

 أهنم ىو أصنافهم بكل ادلرتدين قتاؿ إىل ابلصحابة دفع الذي األويل الدافع أف على الكثًنة الدالئل تدؿ
 ذلم. األويل الدافع ىو السياسي البعد يكن ومل ،بعضها أو كلها  الكربى أصولو وخالفوا اإلسالـ نع خرجوا

 أمجع فقد -مثالً  حنيفة كبين- ئٌنادلتنب واتبع مجلة إلسالـاب التدين ترؾ من وىم ،األول الصنف أما
 ما ألجل قاتلوىم إظلا الصحابة وأف الدين، عن ارتدوا كوهنم  ىو ذلم الصحابة قتاؿ موجب أف على العلماء

 واالرتداد. النكوص من منهم وقع

 احلوار على الشافعي اإلماـ تعليق ذلك: على يدؿ وشلا ادلعىن، ىذا أتكيد يف العلماء مقوالت تتالت وقد 
 عناقاً  منعوين لو حقها من ىذا بكر: أيب قوؿ يف» يقوؿ: حيث بكر، وأيب اخلطاب بن عمر بٌن دار الذي

 ولوال ،ابإلؽلاف التمسك على ىو من قاتلوا شلن أبف معاً  منهما معرفة :عليو لقاتلتو  هللا رسوؿ أعطوا شلا
 أف يؤكد فهو ،(63) «مشركٌن فصاروا هللا إال إلو ال تركوا قد بكر أبو ولقاؿ ،قتاذلم يف عمر شك ما ذلك

 الدافع أف ويؤكد الشرؾ، من فيو وقعوا ما ألجل قتاذلم يف الصحابة يشك ال الشرؾ إىل رجعوا الذين ادلرتدين

                                                           

 (.4/215) ال م (63)



 أصولو ببعض االلتزاـ عدـ أو الدين من اخلروج ىو وإظلا الدولة، على اخلروج ىو ليس الصحابة قتاؿ يف
 الكربى.

 بكر أبو فرأى» أصناؼ: ثالثة كانوا  ادلرتدين أف ذكر أف بعد عياض القاضي يقوؿ ذلك بياف ويف
 .(64)«بزكاتو المتناعو والثالث لكفرىم، األولٌن الصنفٌن مجيعهم؛ قتاؿ -عنهم اَللّ  رضي- والصحابة

 بكر: أليب دفعها عن امتنع ولكن ابلزكاة أقر من وىم ادلرتدين، أصناؼ بعض ذكر حٌن اخلطايب ويقوؿ 
 بقوؿ عليو واحتج وانظره، ،هنع هللا يضر بكر أاب فراجع ،هنع هللا يضر لعمر الشبهة ووقعت اخلالؼ، عرض ىؤالء أمر يف»

 .(65)(ومالو نفسو مين عصم فقد قاذلا فمن هللا، إال إلو ال يقوؿ: حَت الناس أقاتل أف أمرت) :ملسو هيلع هللا ىلص النيب

 وساعده ذراريهم، سيب بكر أبو رأى ولذلك كفاراً،  الصحابة مساىم وىؤالء» اإلسالـ: عن ارتد فيمن وقاؿ
 علي، بن دمحم لو فولدت حنيفة، بين سيب من جارية طالب أيب بن علي واستولد الصحابة، أكثر ذلك على
 إليو أشار وما ،(66)«يسىب ال ادلرتد أف على أمجعوا حَت الصحابة عصر ينقضِ  مل مث فية،احلن ابن عىيد الذي

 السيب، من ادلوقف يف وإظلا والقتاؿ، ابلكفر احلكم يف يقصد ال «الصحابة أكثر وساعده» قولو: يف اخلطايب
 كالمو.  آخر عليو يدؿ ما وىذا

 مقصوده توضح وىي األصل، يف توجد ال مهمة إضافة وفيو السابق، اخلطايب كالـ  البغوي نقل وقد
 ومل ىؤالء، قتل يف هنع هللا يضر عمر يشك ومل» عنو: وارتد اإلسالـ ترؾ الذي الصنف عن يقوؿ حيث َنالء،
 مذراريه سيب بكر أبو ورأى وقتلهم، قتاذلم على الصحابة اتفقت بل أمرىم، يف بكر أيب على يعرتض

 .(67)«الصحابة أكثر ذلك على وساعده ونسائهم،

 كالـ  على ؼلرج مل «العرب من كفر  من وكفر» قولو:» ىريرة: أيب حديث على معلقاً  الرب عبد ابن ويقوؿ
 قولو وأتولوا ،الزكاة ومنع هللا رسوؿ دمحم هللا إال إلو ال قاؿ من على خرج إظلا عمر كالـ  ألف عمر؛
 الرب عبد فابن ،(68)«غًنه ال هللا رسوؿ هبذا ادلأمور فقالوا: [،ٖٓٔ ]التوبة: َصَدَقًة{ اذِلِمْ أَْموَ  ِمنْ  }ُخذْ  تعاىل:

  منهم ػلصل مل أنو ىو منازعتو وسبب ادلرتدين، من زلدد صنف يف بكر أاب يناظر كاف  إظلا عمر أف يبٌن ىنا
                                                           

كٌلل املؼمل برشح حصيح مسمل (64)  (.1/181) اإ

 (.2/165) مؼامل امسنن، اخلعايب (65)

 (.2/166) مؼامل امسنن (66)
 (.5/491) رشح امس نة (67)

 (.3/214) الاس تذاكر، ابن غبرامرب (68)



 مل أهنم ىو قتاذلم ادلبيح السبب أف بٌن لو بكر أيب بياف ويف الدولة، على خروج منهم ػلصل مل أنو ال ،كفر
 أمنها. على خطراً  شكلوا أو الدولة على خرجوا أهنم ألجل ال اإلسالـ شعائر من بشعًنة يلتزموا

 مع اإلسالـ عن ارتدت طائفة طائفتٌن: قاتل فإنو -عنو اَللَّ  رضي- بكر أبو فأما» ادلاوردي: ويقوؿ
 .(69)«أحد قتاذلم يف الصحابة من عليو ؼلتلف فلم العنسي، و وطليحة مسيلمة

 من ادلسلمٌن على ضرراً  أقل كاف  الكذاب مسيلمة أف ومعلـو» السابقة: التقريرات مؤكداً  تيمية ابن ويقوؿ
 أصحابو وقتاؿ قتالو الصحابة استحل وهبذا الرسالة، يف دمحم شريك أنو وادعى -التتار ملوؾ أحد- ىذا

 لو حنيفة بين واتباع النبوة وادعاؤه الكذاب مسيلمة أْمر» يقوؿ: نفسو ادلعىن أتكيد ويف ،(70)«ادلرتدين
 اإلمجاع ينقل إنو بل ،(71)«والعاـ اخلاص علمو قد مشهور متواتر أمر ذلك على ذلم الصديق وقتاؿ ابليمامة
 على قاتلوه وأهنم النبوة ادعى الكذاب مسيلمة وأف ،اليمامة أىل قتاؿ أنكر أحداً  نعلم مل» فيقوؿ:

 .(72)«ذلك

 قاتل أنو وآخرىم أوذلم األمة عند بكر أيب فضائل أعظم من» يقوؿ: بكر أيب فضائل عن حديثو سياؽ ويف
 ّنسيلمة آمنوا أهنم على قاتلهم بل الزكاة منع على ذلم قتالو يكن ومل حنيفة بنو كاف  ردة الناس وأعظم ادلرتدين
 .(73)«الكذب

 البغي ىو لقتاذلم ادلوجب أف إىل العلماء بعض ذىب فقد الزكاة، منع من وىم ،اآلخر الصنف وأما
 اخلوارج وقتاؿ ادلمتنعة الطائفة وقتاؿ البغاة قتاؿ بٌن يفرقوف ال وأصبحوا الصحابة، على احلرابة وإعالف

 قتاؿ على يستدؿ الفقهاء من كثًناً   فإف وذلذا بعض، على ببعضها ويستدلوف واحد، جنس من وغلعلوهنا
 .(74)اجلمل موقعة يف الصحابة لبعض علي وبقتاؿ الزكاة دلانعي الصحابة بقتاؿ البغاة

                                                           
 (.13/111) احلاوي، املارودي (69)

 (.28/522) ٍلوع امفتاوى (71)

 (.4/494) املرجع هفسو واهظر:(، 4/492) مناجه امس نة امنبوية (71)

 (.4/492)  املرجع امسابق (72)

 (.8/324) مهناج امس نة امنبوية (73)

(، ومغين احملتاج، اخلعيب 13/221) (، واحلاوي امكبري، املاوردي12/277) (، وفتح امباري، ابن جحر1/742) أ ػالم احلريث يف رشح حصيح امبخاري، اخلعايب اهظر: (74)

 (.6/158) (، وكشاف املناع، اههبويت4/54) واماكيف يف فلو أ محر بن حنبل، ابن كرامة  (،4/123) امرشبيين



 البغاة، وقتاؿ الزكاة دلعاين الصحابة قتاؿ بٌن ؽيفرّ  -منهم ادلتقدمٌن وخاصة- الفقهاء من كثًناً   ولكن
 وأما بقتاؿ، تبدأ مل ولو ابتداءً  قتاذلا غلب عندىم إبخراجها ادللتزمة غًن أو الزكاة لوجوب ادلنكرة فالطائفة
 بذلك. بدأت ىي إذا إال قتاذلا ابتداء غلوز ال فإنو الباغية الطائفة

 يف يذكروا مل الشريعة يف ادلصنفٌن األئمة من وكثًن» تيمية: ابن يقوؿ القوؿ ىذا حقيقة عن الكشف ويف
 من إال وضلوىم، واخلوارج الزكاة عيكمان  والعملية، االعتقادية الشريعة أصوؿ عن اخلارجٌن قتاؿ مصنفاهتم

 الصحابة وإمجاع والسنة الكتاب بل غلط، وىذا وصفٌن، اجلمل كأىل  اإلماـ، على اخلارجٌن قتاؿ جنس
 .(75)«وغًنىم والكالـ والتصوؼ واحلديث والسنة الفقو أئمة أكثر ذلك ذكر كما  الصنفٌن، بٌن فرؽ

 الزكاة مانعي جنس من ىم وإظلا البغاة، حكم ذلم ليس أهنم بٌّن  التتار قتاؿ حكم عن حديثو سياؽ ويف
 فإف ادلتأولٌن البغاة من ليسوا -التتار– ىؤالء أف والصواب» فقاؿ: لدين،ا من بو خرجوا ما على قوتلوا الذين
 واخلرمية الطائف وأىل ،الزكاة ومانعي ادلارقٌن اخلوارج جنس من ىم وإظلا أصاًل، سائغ أتويل ذلم ليس ىؤالء
 .(76)«اإلسالـ شرائع من عنو خرجوا ما على قوتلوا شلن ىم،وضلو 

 عن امتنعوا ألهنم وإظلا بكر، أليب أدائها عن امتنعوا أهنم ألجل يكن مل الزكاة دلانعي بكر أيب قتاؿ أف وأكدّ 
 لواوقا يؤدوهنا يكونوا ومل ،آخروف انس فأولئك الزكاة منع على قاتلهم الذين أما» يقوؿ: حيث مطلقاً، أدائها

  الصديق وأتباع إليو، وىادّ ليؤ  يقاتلهم مل ،ىذا على فقاتلهم ابلكلية أدائها من امتنعوا بل إليك، نؤديها ال
 همملعل قتاذلم؛ غلز مل اإلماـ إىل ندفعها وال نؤديها ضلن قالوا إذا :يقولوف وغًنعلا حنيفة وأيب حنبل بن كأمحد

 .(77)«بنفسي أؤديها أان قاؿ من ال ،مجلة أدائها عن امتنع من قاتل إظلا الصديق أبف

 الديين: البعد هو للمرتدين الصحابة قتال يف الدافع أن على األدلة

 من خرج نْ مَ ) أصنافهم بكل نللمرتدي الصحابة قتاؿ أف على ادلتعددة والشواىد الكثًنة القرائن تدلّ 
 ألجل الثاين والصنف ،الدين من وخروجهم هتمردّ  ألجل األوؿ الصنف :الزكاة عن امتنع نْ ومَ  ابلكلية الدين

 الغرض ألجل يكن مل قتاذلم أفّ  وتؤكد الديين، البعد ىو فيو الدافع كاف  ؛(ظاىرة بعبادة العمل عن امتناعهم

                                                           
 (.28/486) ٍلوع امفتاوى (75)

 (.28/548) ٍلوع امفتاوى (76)

 (.8/233) املرجع هفسو (، واهظر:8/324) مهناج امس نة امنبوية (77)



 أو مجلة، اإلسالـ عن خرجوا أهنم ألجل وإظلا الدولة، عن خرجوا كوهنم  ألجل وال اقتصادي، وال السياسي
 الدالئل: تلك ومن األساسية، شعائره من ًنةبشع يلتزموا مل أهنم ألجل

 هللا بقوؿ واستداللو ،«والزكاة الصالة بٌن فرؽ من ألقاتلن وهللا» للصحابة: بكر أيب قوؿ األوىل: الداللة
ينِ  يف  فَإْخَواُنُكمْ  الزََّكاةَ  َوآتَػوُا الصَّالةَ  َوأَقَاُموا اَتبُوا }فَإف تعاىل:و  سبحانو  ِلَقْوـٍ  اآلاَيتِ  َونُػَفصِّلُ  الدِّ

 للمرتدين الصحابة قتاؿ يف احلقيقي التأثًن لو كاف  الذي البعد أف على يدؿ وىذا [،ٔٔ ]التوبة: يَػْعَلُموَف{
 على خرج من أو حاربنا من ألقاتلن وهللا لقاؿ: ذلك، غًن كاف  ولو السياسي، البعد وليس الديين البعد ىو

 اإلسالـ. دولة

 تركوا لو أهنم على رلموعوف الصحابة أف على يدؿ وىذا الصالة، ُنكم زكاةال حكم ربط بكر أاب إف مث 
 سياسي. أو اقتصادي بعد فيها ليس والصالة والقتاؿ، احملاربة الستحقوا الصالة

 يف اخلطاب بن عمر تردد دلا الدولة على واخلروج واحلرابة البغي ىو الزكاة مانعي قتاؿ سبب كاف  لو إنو مث
 تركوه ما ىو عنده قتاذلم مأخذ أف على يدؿ وىذا القرآف، يف ظاىراً  منصوصاً  أمراً  ذلك فلكو  قتاذلم؛ وجوب

 أصلو. على بقائهم مع الدين شعائر من

 أمر عاـ كتاب  بكتابة بكر أبو قاـ الردة حادثة وقعت فحٌن للمرتدين، بكر أيب كتاابت الثانية: الداللة
 عامة من ىذا كتايب  بلغ من إىل هللا، رسوؿ خليفة بكر أيب من» فيو: وجاء ادلرتدين، كل  على يقرأ أف

 ابإلسالـ أقر أف بعد دينو عن منكم رجع من رجوع بلغين وقد ... عنو رجعو أو إسالمو على أقاـ وخاصة،
 يقاتل ال أف وأمرتو إبحساف، والتابعٌن واألنصار ادلهاجرين من جيش يف فالانً  إليكم بعثت وإين ... بو وعمل
 مقارب نص   جاء وكذلك ،(78)«اإلسالـ إال أحد من يقبل وأال ... هللا داعية إىل يدعوه حَت منكم أحداً 

 مسيلمة إىل ابدلسًن أمره حٌن خلالد بكر أيب كتاب  يف وجاء ،(79)أسد لبين بكر أيب كتاب  يف للسابق
 صالحهم ىعل واحرص اإلسالـ، داعية إىل تدعوىم حَت بقتاؿ تبدأىم فال عليهم قدمت فإذا» الكذاب:

 .(80) ...« ابهلل كفاراً   تقاتل أنك واعلم ...

                                                           
 (.341) (، وٍلوػة امواثئق امس ياس ية نوؼير امنبوي واخلالفة امراشرة، دمحم محير هللا6/348) كثري(، وامبراية واههناية، ابن 2/141) اترخي امعربي (78)

 (.347) ٍلوػة امواثئق امس ياس ية نوؼير امنبوي (79)

 (.349) (، وٍلوػة امواثئق امس ياس ية نوؼير امنبوي واخلالفة امراشرة71) امردة، امواكري (81)



 واطللعوا ابهلل كفروا  كوهنم  ىو للمرتدين الصحابة لقتاؿ ادلوجب السبب أف على تدؿ كلها  الكتاابت وىذه
 الدولة سياج إىل الرجوع إىل فادعهم لقاؿ السياسي السبب ىو قتاذلم موجب كاف  ولو اإلسالـ، دين من

 القانوف. حلكم واخلضوع

 أبو كتب  ادلدينة من األجناد خرجت فحٌن ذلم، ووصاايه األجناد ألمراء بكر أيب دُ هْ عَ  الثالثة: الداللة
 عن رجع من لقتاؿ بعثو فيمن بعثو حٌن لفالف هللا رسوؿ خليفة بكر أيب عهد ىذا» فيو: جاء عهداً  ذلم بكر

 .(81)«اإلسالـ

 القانوف. وخالف الدولة على خرج من لقتاؿ بعثو فيمن وبعث حٌن لقاؿ السياسي للسبب قتاذلم كاف  ولو

 بن رؽطا فعن ابلنار، عليهم حكم بكر أاب فإف ادلرتدين، حرب قتلى من الصحابة موقف الرابعة: الداللة
 احلرب بٌن بكر أبو فخًنىم الصلح، يسألونو بكر أيب على وغطفاف أسد من بزاخة وفد قدـ» قاؿ: شهاب،

 منكم تنزع أف فقاؿ: ادلخزية؟ السلم فما عرفناىا، قد اجمللية احلرب ىذه لو: فقالوا ادلخزية، والسلم اجمللية
 بو، يعذرونكم أمراً  وادلهاجرين نبيو خليفةَ  هللاُ  يري حَت اإلبل، أذانب تتبعوف أقواماً  وترتكوا ،والكراع احللقة

 .(82)«النار يف قتالكم وتكوف قتالان، وَتُدوا منا، أصبتم ما إلينا وتردوا منكم، أصبنا ما مونغن

 كافراً.  يكوف أف يلـز ال ألنو ابلنار؛ قتاله على ػلكم ال الدولة على اخلروج ىو قتالو سبب كاف  ومن

 الديين، البعد ألجل كاف  إظلا للمرتدين الصحابة قتاؿ أف وىو واحد، معىن على تدؿ كلها  الشواىد فهذه
 األساسية. شعائره من بشعًنة يلتزموا مل أهنم ألجل أو منو، واالطلالع اإلسالـ عن االرتداد وىو

 أف ؽلنع ال الديين؛ البعد ىو الردة يف الصحابة حلروب األوؿ الدافع جعل أف إىل ىنا التنبيو من بد وال 
 أولية. وليست اتبعة أىدافاً  تبقى ولكنها واقتصادية، سياسية أخرى أىداؼ ادلرتدين حلرب يكوف

 

 للمرتدين: الصحابة لقتال السياسي التفسري

                                                           
 (.344) وػة امواثئق امس ياس ية نوؼير امنبوي واخلالفة امراشرة(، وٍل2/142) اترخي امعربي (81)

(، وسؼير بن منطور يف 33411) (، وابن أ يب شيبة يف مطنفو742) (، وابن زجنويو يف ال موال من ظريق أ يب غبير254) أ بو غبير، املامس ابن سالم يف ال موال أ درجو: (82)

س ناده حصيح.2/316) امسنن  (، واإ



 للمرتدين قتاذلم يف للصحابة األويل الدافع ىو الديين البعد أف على الدالة الشواىد ووفرة األدلة وضوح مع
 كعلي  العلماين اخلطاب بعض بنائها يف واشرتؾ احلديث، العصر يف تشكلت سلتلفة رؤية ىناؾ أف إال

 ما كل  خالذلا من أتوؿ ،احلرية قضية يف معاصرة رؤية تبىن شلن اإلسالميٌن من وكثًن ،(83)وغًنه عبدالرازؽ
 أف يف الرؤية ىذه وتتلخص ا،وغًنعل الردة وحدّ  الطلب جهاد كقضية  الثابتة، الشريعة أحكاـ من ؼلالفها
 يف الردة فحروب السياسي، البعد كاف  وإظلا الديين، البعد يكن مل للمرتدين الصحابة لقتاؿ األويل الدافع
 من فريضة أداء عن امتنع من إلزاـ ألجل أو اإلسالـ من وخرج اعتقاده غًّن  من إعادة ألجل تكن مل نظرىم
 ابعتبارىم وواجباهتم التزاماهتم عن ٔنلوا مواطنوف أهنم ألجل نظرىم يف ىي وإظلا األساسية، اإلسالـ فرائض
 خطراً  يشكلوف وأمسوا عليها، احلرب وأعلنوا الدولة جسد عن االنفصاؿ إىل سعوا وألهنم الدولة، يف أعضاء

 .(84)واستقرارىا أمنها على

 دمحم ذىب فقد عنو، جاً خرو  أو الدين عن ردة العربية القبائل من حصل ما كوف  ينكر أف بعضهم وحاوؿ
 أف دأكّ  ذلك توضيح سياؽ ويف اإلسالـ، دولة ضد وإظلا اإلسالـ دين ضد تكن مل الردة حركة أف إىل عمارة
 وإظلا اإلذلي، الوحي قضية منهم أحد ينكر ومل ،ملسو هيلع هللا ىلص دمحم نبوة يف وال هللا، توحيد يف ينازع مل ادلتنبئٌن من أحداً 

 تشق قبلية، ٕنردات أماـ ىنا فنحن» وحسداً، منهم تعصباً  ابلنبوة، واستقاللو ملسو هيلع هللا ىلص النيب تفرد فقط أنكروا
 الوحدة، ضد انشقاقات فهي قريش، بين ػلكمها اليت الوليدة، اإلسالمية العربية الدولة أقامتها اليت الوحدة

 إذف فهي ... أنبياء اآلخروف ىم أهنم قاقاتاالنش ىذه قادة زعم فلقد نيب، يقودىا ىذه الوحدة دولة وألف
 .(85)«الدين يف التنبؤ من مهرتئ برداء عورهتا وسرت نفسها تربير حاولت سياسية، ردة

 حاؿ مع ومتناقض احلروب، تلك عليو كانت  ما حلقيقة مصادـ الردة حلروب السياسي التفسًن وىذا
 القبائل زلاربة يف دافعهم أف على تدؿ -بيانو سبق كما- كثًنة  نصوصاً  ىناؾ فإف معها، التعامل يف الصحابة

 وإظلا أمنها، على خطراً  يشكلوف ابتوا ألهنم وال ،الدولة حكم عن اخلروج أعلنوا أهنم ألجل يكن مل ادلرتدة
 األساسية، وأركانو اإلسالـ أصوؿ من بعبادة االلتزاـ عدـ أعلنوا ألهنم أو الدين عن اخلروج أعلنوا ألهنم

                                                           
 (.117-114) االإسالم وأ ضول احلمك، ػًل غبرامرازق اهظر: (83)

كراه يف ادلين، ظو جابر امؼوواين اهظر: (84) (، واالإسالم وحرية 355) (، واحللوق واحلرايت امس ياس ية يف االإسالم، رحيل غرابية431) (، واحلرايت امؼامة، غبراحلكمي امؼيًل149) ال اإ

(، 148) (، وحق احلرية يف امؼامل، وىبة امزحيًل125) (، وحرية الاغتلاد يف املرأ ن امكرمي، غبرامرمحن حوًل65) يف االإسالم، غبراملتؼال امطؼيري (، وحرية امفكر215) امفكر، جٌلل امبنا

دميب  (.91) (، وهطوص امردة يف اترخي امعربي، دمحم حسن أ ل ايسني121) وكتل املرتر اجلرمية اميت حرهما االإسالم، دمحم منري اإ

ناكر حروث امردة ادلينية يف املبائل امؼربية:126-125) دلوةل االإسالمية بني امؼوٌلهية وامسوعة ادلينيةا (85)  (.111 -92) هطوص امردة يف اترخي امعربي، دمحم حسن أ ل ايسني (، واهظر يف اإ



 وأعرضوا أغفلوىا وإظلا والشواىد، األدلة تلك على جواابً  يقدموا مل الردة حلروب السياسي تفسًنال وأصحاب
 وجود! ذلا ليس وكأنو عنها

 إىل فاستندوا تلك رؤيتهم يربروا أف الردة حروب تفسًن يف اجلديدة الرؤية أصحاب حاوؿ فقد ذلك ومع
 وىي: ة،أساسي تربيرات ثالثة إىل رللها يف ترجع تربيرات عدة

 يف وقعوا الصحابة أف يعين ىذا فإنو الديين البعد ألجل الردة حروب كانت  لو أبنو القوؿ األول: املربر
يِن{ يف  إْكرَاهَ  }ال تعاىل: قولو يف كما  اإلكراه، عن الناىية الشرعية للنصوص ادلخالفة  [.ٕٙ٘ ]البقرة: الدِّ

 ذلا عالقة ال اآلية ىذه أف الصحيح فإف اآلية، من للمراد فهم لسوء متضمن وىو صحيح، غًن ادلربر وىذا
 ،(86)أقواؿ سبعة وذكروا فيها ادلفسروف اختلف وقد اإلسالـ، يف الدخوؿ ُنالة متعلقة ىي وإظلا الردة، ُنالة

 اخلروج ُنالة يتعلق قوالً  منهم أحد يذكر ومل اإلسالـ، يف الدخوؿ حالة حوؿ تتمحور األقواؿ تلك كل  ولكن
 عنو. االرتدادو  الدين من

-ولد ذلا يعيش ال أي- مقالاتً  تكوف ادلرأة كانت قاؿ: عباس ابن فعن نزوذلا، سبب عليو يدؿ ما وىذا
 :فقالوا ،األنصار أبناء من فيهم كاف  النضًن بنو أجليت فلما ده،هتوّ  أف ولد ذلا عاش إف نفسها على فتجعل 
ينِ  يف  إْكرَاهَ  }ال :وجل عز هللا فأنزؿ ،أبناءان ندع ال َ  َقد الدِّ { ِمنَ  الرُّْشدُ  تػَّبَػٌنَّ  .(87) [ٕٙ٘ ]البقرة: اْلَغيِّ

 ادلرتد ٔنصيص على رلمعة األمة فإف الدين، من اخلروج حالة حَت تشمل اآلية ىذه أبف التسليم على مث
: ابن يقوؿ اإلمجاع نقل ويف منها،  على ليست اآلية ىذه أف كلها  األمة من أحد ؼلتلف مل ألنو» حـز

 .(88)«دينو عن ادلرتد إكراه على رلمعة األمة ألف ظاىرىا؛

 الذي وىو القبلي البعد ىو بيةالعر  القبائل ارتداد وراء كاف  الذي الدافع أف على االعتماد الثاين: املربر
  األمر أف فبما الدين، أصل عن حقيقي ارتداد لديهم يكن ومل للدولة، قريش حكم على الثورة إىل هبم ىدّ أ

 الوليدة. اإلسالمية الدولة دائرة إىل إرجاعهم ىو الصحابة حروب يف الدافع فإف كذلك

                                                           
 (.1/471) فتح املرير، امشواكين اهظر: (86)

 ال مباين.(، وحصحو 2682) أ بو داود يف سننو، رمق أ درجو: (87)

 (.7/346) احملىل أ يضاً  (، واهظر:11/195) احملىل (88)



 أغرب من وىو عليو، االعتماد على اجلديدة الرؤية أصحاب غلمع ويكاد كبًناً،  انتشاراً  ادلربر ىذا لقي وقد
 من وقع ما قيقةح بياف يف الصحابة عن ادلنقولة جداً  الصرػلة للنصوص سلالف أوالً  فهو وأعجبها، ادلربرات
 هللا صلى هللا رسوؿ تويف دلا قاؿ) قاؿ: أنو -عنو هللا رضي- ىريرة أيب عن جاء ما ذلك ومن العربية، القبائل

 من أعلم شك بال وىو ىريرة، أبو ىو فها ،(89) (العرب.. من كفر  من وكفر ،هنع هللا يضر بكر أبو وكاف وسلم، عليو
 بو. وكفر الدين عن ردة ىو منهم حصل ما أف صريح بنص ؼلرب ادلرتدين، ُناؿ ادلعاصرين

 القبائل تلك أبف سلمنا فلو ذلم، ادلخالفٌن قصد على بناء الصحابة قصد على حكم ادلربر ىذا يف إف مث
 قصد غلعل الذي ادلربر فما الدولة، على الثورة ىو ىدفها وكاف فقط، القبلي البعد ألجل خرجت العربية

 مقاصد أف يؤكد دليل ىناؾ وىل ذلك؟! يؤكد واقعي أو عقلي دليل ىناؾ فهل لقصدىم، موافقاً  الصحابة
 أنفسهم الصحابة مقاالت نرتؾ وكيف دائماً؟!! واحدة جهة على ومتواردة متفقة تكوف أف بد ال ادلتحاربٌن
 هبا رلنفسّ  ادلرتدين حالة على ونعتمد ادلرتدين، لقتاؿ دافعهم عن فيها عربوا اليت وخطاابهتم حديثهم ونتجاوز

 الصحابة؟!! دافع

 اليت ومواقفهم مقاالهتم إىل نرجع أف ىي الردة حروب من الصحابة ىدؼ ٓنديد يف الصحيحة الطريقة إف
 أانس مواقف بتحليل نقـو أف وليس للمرتدين، قتاذلم وراء كانت  اليت الغاية منها ونستخرج ،منها صدرت
 ومعرفتهم. وعلمهم وغاايهتم أىدافهم يف عنهم سلتلفٌن أانس مقاصد منها ونستخرج آخرين

 من كاف  الزكاة دلانعي الصحابة قتاؿ أف إىل أشاروا الذين الفقهاء بعض قوؿ على االعتماد الثالث: املربر
 ذلك. نقل سبق كما  البغي، أجل

 فإف الزكاة، دلانعي الصحابة لقتاؿ تفسًنىم يف الفقهاء أولئك موقف صحة يف البحث ْناوزان وإذا
 على ظاىر قفز فيو بل صحيح، غًن الردة حروب لكل السياسي التفسًن تعميم يف قوذلم على تماداالع

 كاف  الزكاة دلانعي الصحابة قتاؿ أف إىل أشاروا الذين العلماء فإف الواضحة، التفصيلية العلماء أولئك مواقف
 ترؾ دلن الصحابة قتاؿ أف على أبنفسهم وانصّ  بل ادلرتدين، أصناؼ كل  يف عاماً  ذلك غلعلوا مل البغي ألجل
 كالمهم.  نقل سبق كما  الدين، من واخلروج الردة ألجل كاف -وغًنىم حنيفة كبين- ادلتنبئٌن واتبع الدين

                                                           
 (.1399) امبخاري، رمق أ درجو: (89)

 



 كانوا  وإظلا السياسي، التفسًن أصحاب يقوؿ كما البغي ألجل كانت  الردة حروب كل  فإ يقولوا مل فهم
 قتاؿ ةعلّ  فجعل ذلك قوذلم استثمر الباحثٌن بعض ولكن ،فقط الزكاة مانعو وىو زلدد، صنف عن يتحدثوف
 يف وْناوز خاطئ، تعميم وىذا الدولة، نظاـ عن واخلروج البغي ىي ادلرتدين أصناؼ لكل الصحابة

 االستدالؿ.

 حلروب السياسي التفسًن أصحاب ينفع ال فهذا البغي، ألجل كاف  الزكاة مانعي قتاؿ أبف مناسلّ  فإذا
 وغاية السياسي، البعد ألجل كانت  ادلرتدين ضد الصحابة خاضها اليت احلروب كل  إف ولوفيق ألهنم الردة؛

 واخلروج البغي ألجل كانت  الصحابة حروب بعض أف الزكاة مانعي عن الفقهاء بعض حديث عليو يدؿ ما
 يدعوهنا. اليت الدعوى من أضيق إذف عليو اعتمدوا الذي فادلربر الدولة، على

 سياسياً  تفسًناً  الردة حروب تفسر اليت ادلعاصرة الرؤية أف بوضوح ينكشف السابق التحليل خالؿ ومن
 وابلتايل اخللل، من سادلة صحيحة مربرات على تعتمد مل أيضاً  وىي ادلنقولة، والشواىد لألدلة سلالفة رؤية
 مقبولة. غًن خاطئة رؤية فإهنا

 

 

 

 

 

 

 


