
 احلكم التشريعية يف استثناء املنافقني من حكم الردة . 

له وصحبه ومن الة والسالم على رسول هللا وعلى آاحلمد هلل ، والص
 وااله . 

 أما بعد : 

معرفة الفروق بني فإن من أهم النقاط احملورية يف قضية حكم املرتد 
ظاهرا وحيارب املسلمني ويعاديهم ألصلي الذي يعلن كفره الكافر ا

الناطق علن لسإسالم ن وبني الكافر املسترت بكفره واملوابطنا
ء فرق دتني، وهو املنافق، ذلك ألن الشريعة اإلسالمية الغراابلشها

يف الدنيا سواء فيما يتعلق أبمور أو ما يتصل احلكم بينهما يف التسمية 
بعض الفروق بني الكافر واملنافق خرة ، وفيما يلي ذكر يف اآل صرملاب

ن واليت إذا ـأملنا فيها عرفنا ملاذا يقتل املرتد حدا، ويرتك املنافق حرا 
طليقا يف اجملتمع اإلسالمي ويعامل معاملة أهل اإلسالم يف األمور 

 الدينية واملدنية يف الدنيا : 

، والشرع حيكم نافق كفره ابطني كفره ظاهر واملاألصلالكافر  -1
 ابلظواهر وهللا يتوىل البواطن . 

الكافر األصلي جياهر ابلشرك وميارس شعائر الكفر جهارا ،  -2
واملنافق يدخل املساجد ويليب النداء ولو متكاسال، ويذكر 



فر األصلي احملارب يظهر العداوة الكايال، هللا ولو قل
يظهر الوالء واحملبة للمسلمني للمسلمني ويقاتلهم ، واملنافق 

 وخيرج معهم يف الغزو . يقاتل معهم قد و 
، ومل حملاربنيوسلم أمر بقتال الكفار االنيب صلى هللا عليه  -3

، و مأمور جبهاد الكفار واملنافقني، وهبقتال املنافقني ريؤم
والقتال أخص من اجلهاد، فيجاهد الكافر ابلسنان ، وجياهد 

 املنافق ابللسان ، ولكل نوع من اجلهادين مراتب متفاوتة . 
 لقتلهلدم املرتد وطلبه  صلى هللا عليه وسلم  إهدار النيب -4

لكونه ارتكب جرمية شرعية توجب القتل وهي الكفر بعد 
قتل وتركه صلى هللا عليه وسلم وكفى به جرمية ، ،  اإلميان

ا، لعلة  فاق املرتكب ملا يوجب القتل شرعاملنافق املعروف الن
وهو مل ، املسلمني حمسواب عليهمدا ضمن كون املنافق معدو 

، فلو د أن كفر ابطنايكفر يعد اإلميان، وإمنا كفر ظاهرا بع
  يف الظاهر بلسانه وصالته وذكره هلل مع املسلمني وقتله وه

وهذا  صحابهأن حممدا يقتل أ (أعداء اإلسالم  لقال الناس )
  من أعظم املفاسد واألضرار على الدعوة اإلسالمية . 

التعريف هبم والكشف صليني احملاربني األصل يف الكفار األ -5
ويلحق هبم من أعلن كفره بعد إميانه وترك عنهم ومنابذهتم، 



ستوري أبن خيرج على الدولة سواء مبظهره الدمجاعة املسلمني 
سالمية ابلسيف ، أو يفارق مجاعة املسلمني مبظهرها اإل

أما املنافقون فاكتفى و ، العقدي إبنكار أصل من أصوله 
الشرع بذكر صفاهتم وعالمتهم وحث املسلمني أبخذ احلذر 

ولعل ، الدولة يف مناصبأو توليتهم م متكينهم ، وعدمنهم 
النيب بعض أفراد جهاز أمن الدولة  ذلك هو السر يف إطالع

دم دوائر سائر أفراد اجملتمع لع أبمسائهم (حذيفة بن اليمان  )
 .  أبعياهنمحاجتهم إىل معرفتهم 

أعلم ، وصلى هللا وسلم على نبيه حممد وعلى آله وهللا  ،هذا
 وصحبه . 

 مباكي صمب .بقلم الدكتور جنوغو ا


