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تعلمــوا حقيقــة هــذا األمــر وجليتــه فــإن حكــم المرتــد عــن الــدين اختلــف فيــه العلمــاء،  لكــي
مـن الـزمن يناقشـونه فـي ليس فيه رأى واحد، واتفقوا علـى أنـه يسـتتاب، ويجلـس معـه العلمـاء مـدة 

  .، ويحاولون أن يصححوا فكره، ويحولوه إلى الفكر السليماحضونهدليالتي عنده  جِ جَ الحُ 
وا مثله، فهو صاحب دعـوة، المرتد الذي ال فصال في قتله هو الذي يدعو الناس أن يكون

اس ألن ناس إلـى النكـوص عـن الـدين، ويـدعو النـاس إلـى الرجـوع عـن اإلسـالم، ويـدعو النـيدعو ال
يكونوا حرباً على دينهم، هل مثل هذا نتركه في المجتمع؟ ال، لكـن نقـيم لـه محاكمـة، والمحاكمـة 
تكــون وفــق القضــاء الشــرعي اإلســالمي، فــإذا كــان متشــبثاً برأيــه وهــو يحــاول أن يجلــب غيــره إلــى 

  .١١}وهُ فَاقْـتـُلُ  ِديَنهُ  َبدلَ  َمنْ { :وفي أمثاله صلى اهللا عليه وسلمفكره، فقد قال فيه 
واألمـــر لـــيس لـــي، وإنمـــا للقضـــاء، والقضـــاء بعـــد اســـتنفاذ الحجـــج والبـــراهين والمرافعـــات 

إنســان  لكـن لـيس ألي .وغيرهـا مـن األمـور التـي يحتاجهــا القضـاء قبـل أن يفصـل فـي هــذه القضـية
رآه يفعلـه، فـإن هـذا شـذوذ عـن المـنهج  رآه، أو لعمـلٍ  أن يحكم على إنسان بأنه ارتد بمجرد رأىٍ 

  .عليه وسلم صلى اهللالكريم الذي وضعه الرءوف الرحيم سيدنا رسول اهللا ا
، أو قـد يكـون جهـًال، أو سـهاثـار رأيـاً أمـامي، قـد يكـون أخطـأ، أو قـد يكـون ألو أن إنساناً 

ومــن آفــات هــذا العصــر  .القضــاء مُ كم عليــه، ولكــن الــذي يحُكــقـد يكــون غــافًال، فــال أســارع بــالحُ 
العــوام، وهــذه قضــايا شــائكة تحتــاج إلــى المتخصصــين  نْ القضــايا ِمــ ســرعة األحكــام فــي مثــل هــذه

 ـُهـالذين أقامتهم الدولـة لمثـل هـذا العمـل، وتفق روا فـي هـذا المجـال، وال يحكمـون إال بعـد وا وتبح
ولـــم يعجبــه لــه أن يعتــرض، ويتحــول إلــى محكمـــة  ي، وإذا حكمــت المحكمــة األولــى بــرأيالتــرو 

بــد ح فتنـة، والإذا أصــر علـى رأيـه فـإن وجـوده فــي المجتمـع أصـب االسـتئناف أو الـنقض، بعـد ذلـك
  .عز وجل من القضاء عليه، وتنفيذ الحكم المناسب له من شرع اهللا 
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