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OôdG ´GƒfCGة :

يح�شل �لكفر باأحد �أمور :
 /1الردة بالقول ،مثل  :ال�شتهزاء باهلل اأو بر�شوله اأو بدينه ،ودعاء غير اهلل.
ذبح ونحو ذلك ،وال�شحر فاإنه كفر؛
 /2الردة بالفعل ،مثل التقرب لغير اهلل ب�شجود اأو ٍ
لقوله تعالى :
()1
 ،والكهانة ،وهي ادعاء علم الغيب ،اإذ ل يعلم الغيب اإل اهلل.
 /3الردة بالعتقاد ،مثل  :اعتقاد ال�شريك له تعالى ،وبغ†س النبي اأو بغ†س �شريعته،
واتخاذ و�شائط بينه وبين اهلل يتوكل عليهم ويدعوهم وي�شتغيث بهم ،واإنكار اأمرٍ
معلوم من الدين بال†شرورة ،مثل اإنكار البعث اأو الجنة اأو النار ،وا�شتباحة الزنا
ٍ
اأو الخمر ونحو ذلك.

يح�شل �لكفر باأحد �أمور :

1
2
3

�لردة بالقول

�لردة بالفعل

�لردة باالعتقاد

بين ما هو ردة وما لي�ض كذلك في �الأمثلة �لتالية؛ مع ذكر �ل�شبب :

�لمثال

�لحكم

�شخ�ض يبي� íلزنا
�شخ�ض يدعي �لنبوة
�شخ�ض ينكر عذ�ب �لقبر
�شخ�ض يتعامل بالربا
�شخ�ض يزني
�شخ�ض يبي� íلخمر
�شخ�ض ي�شدق �لكهان في معرفة �لغيب
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