
 الرحٌم الرحمن هللا بسم

 وسلم علٌه هللا صلى دمحم امة من احد على السٌف نرى وال هللا رحمه قال

 . السٌف علٌه وجب من إال

 الن هنا بالسٌف وعبر القتل نرى وال ٌعنً السٌف نرى وال هللا رحمه قوله

 تأخذ القتل وسائل من وسٌلة واي بالسٌف هو العصر ذلك فً القتل غالب

 وسلم علٌه هللا صلى دمحم امة من احدا قال نقتل ان ٌجوز ال ٌعنً حكمه

 االجابة امة اي هنا دمحم بأمة فالمراد القبلة اهل الى المنتسبٌن من ٌعنً

 والمجوس والنصارى الٌهود تشمل الدعوة امة الن الدعوة امة ولٌس

 النبً بعث ما اول الدعوة مةأب فالمراد المسلمٌن اٌضا وتشمل والمشركٌن

 الصالة علٌه علٌه الوحً اول نزول بعد كان من فكل وسلم علٌه هللا صلى

 بعد اتى من فكل مثال عٌسى امة من ولٌس دمحم امة من ٌعتبر والسالم

 الساعة قٌام الى الدعوة امة من فهو الوحً نزول بعد كان او الوحً نزول

 االجابة امة من نسمٌه والسالم الصالة علٌه للنبً متبعا مسلما كان من

 السٌف نرى وال فقوله دعوته فً والسالم الصالة علٌه للنبً استجاب ٌعنً

 على اي االجابة امة من ٌعنً وسلم علٌه هللا صلى دمحم امة من احد على

 الكفر وال االسالم منه ٌظهر ولم القبلة اهل من كان فمن القبلة اهل من احد

 السٌف علٌه وجب من اال قوله السٌف علٌه وجب من اال قال قتله ٌجوز ال

 ثالثة فً اال قتله ٌجوز ال حرام المسلم ودم القتل علٌه وجب من اال ٌعنً

 البخاري فً والسالم الصالة علٌه النبً ذكرها التً وهً فقط احوال

 بالنفس النفس قال ثالث حدىإب اال مسلم امرئ دم ٌحل ال بقوله ومسلم

 حق بغٌر نفسا قتل فمن للجماعة المفارق لدٌنه والترك المحصن والزانً

 توفرت اذا ٌقتله ان االمام على او ٌقتله ان ماملإل حالل هناك دمه فان



 وكذا الحر اي المحصن الزانً وكذلك الفقه ابواب فً هو كما الشروط

 فان االحرار ةأالمر او الرجل زنى فاذا حرام انه فٌه االصل الحرة ةأالمر

 الثالث االمر بالرمً القتل حد االمام علٌه ٌقٌم حالل ٌكون حٌنئذ دمه

 حٌن ارتد ثم مسلما كان فمن المرتد ٌعنً للجماعة المفارق لدٌنه التارك

 ال المحصن والزانً والقاتل المرتد مسالة هنا لكن مباح دمه فان ذاك

 وتنتشر الفوضى تعم لئال الحاكم ٌعنً االمام سوى ٌقتلهم ان الحد ٌجوز

 انه ٌدعً او زنا انه ٌدعً االخر على الفرد وٌعتدي المجتمع افراد بٌن

 اعمال من الحدود قامةإف ذلك ثبت لو حتى ذلك وحون ردة ارتكب سمعه

 الشخص ٌصنع ماذا ٌقٌمها ان المسلمٌن افراد من احد ٌجوز ال السلطان

 ذلك ثبوت مع الحد علٌه ٌقم لم واالمام ردة كلمة قال رجال سمع اذا المسلم

 ٌعتدى ان ٌجوز وال بالهداٌة له والدعاء بالصبر علٌه نقول ٌصنع ماذا

 االمام على فتٌاتاإل من هذا الن نهار لٌل الردة ٌقول كان ولو حتى علٌه

 سمع من كل كان ولو السلطان الى امره وٌوكل السلطان اعمال من وهو

 انه شخص كل والادعى المجتمع فً القتل النتشر ذلك ونحو قتله بردة

 الشرٌعة جعلت لذلك المسلمٌن افراد بٌن القتل فٌنتشر فقتله ارتد بهذا سمع

 االمور تلك فً علٌه ٌفتات ان ٌجوز ال السلطان الى موكلة االمور تلك

 علٌه هللا صلى دمحم امة من احد على القتل ٌعنً السٌف نرى وال قال لذلك

 ان ٌجوز ال حرام المسلم دم ان ٌعنً السٌف علٌه وجب من اال وسلم

 هللا صلى النبً لقول عظٌم محترم هو وانما حالال ونجعله علٌه ٌعتدى

 وماله دمه حراد المسلم على المسلم كل مسلم صحٌح فً وسلم علٌه

 .  اعلم وهللا وعرضه


