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أق!ض!ألرخمفأفةص!ر
آلرخمن!آلفلمينردثيت!آنكمذ

تغبائرإتا!آلذجمضتؤيرنفك!لرحيصأ

ألضروآقد!با!لمحمتقبوإئائر

علئالئمأنقصساأئذيئ!رقي!آئي!تقيص

لئن!لضآآولاخمئهتملمغض!وبهآغير
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قلبهيعتصر،الأحداثويتابع،الإذاعاتوشممع،الصحفيقرأمن

،مكانكلنجيالإسلامعلىالحربأنهاويدرك،يجريماعلىحزنأ

!الهدفهيالإبادةمحاولةبل،دينهمعنالمسلمينخروجومحاولة

ديدنهمفهذاوالإلحاد،الكفردولمنذلكيستغربفلاذلكومع

ضياعوما،الأذهانعنببعيدةالعدائيةالحروبوماالعصور،مرعلى

الأقلياتلتصفيةالمجازرمنطويلةسلسلةمننبصرهوما...الأندلس

عنبغائب،الجبينلهيندىمماوأوربا،وآسياأفريقيامنكلفيالمسلمة

!البال

المسلمينبينيكونأنفهوحقآ،الإنسانلهيعجبالذيالأمرأما

يحسبونممن،المنكرةالأصواتفتعلو،الإسلاملمحاربةيتصدىمن

وخروجأ،القيمالدينفيطعنأتعتبرآراءالحريةباسمتعلن،الإسلامعلى

الإسلامية!العقيدةعن

لاالإسلامإن:يقولوآخر!فقطللعربجاءالإسلامإن:يقولهذا

ورجوعأتخلفأيعتبرالحياةأمورفيبهوالأخذ!الحاضرةللحياةيصلح

الوراء!إلى

النبوية!السنةفييشككمنومنهم

يتركأنيبيحونالحريةباسمأنهمإلىالأمروصلحتىوهكذا،

!العقيدةحريةنظرهمفيوهذه!دينهالإنسان

سوءةويبين،عليهميردناقد،لهمتصدىإذاالأمر"أنهفيوالغريب

الحرية!علىوقيودأللفكر،إرهابأذلكواعتبروا،قيامتهمقامت،أفكارهم
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الردلغيرهميباحولاالكفر،يقولواأنفيوحدهملهمالحريةوكأن

الرد!مجردعليهم

مختلفة!بصورالإسلامعلىالحربإنها

تمردأيعتبريقينأالثابتةالإسلامأمورمنأمرفيمسلمتشكيكل!ان

الغيردعوةبل،عليهوالحفاظ،بهبالتمسكمطالبهونظامفيوطعنآ،

إليه.

التمردحريةليستفإنها،الحريةل!نسانكفلالإسلامكانلىاذا

.الإسلامفيوالطعن

الدينضدتقعلأنها،الجرائمأشنعمنالردةجريمةكانتلذلك

فيوالتساهل،المسلمللمجتمعالاجتماعيالنظامعليهيقومالذيالقيم

.النظامهذازعزعةإلىيؤديالجريمةهذه

حماية،المجتمعمنالمجرماستئصالهيالعقوبةكانتولذا

نأالجريمةفداحةمعالمقبولمنليسإذ،الجريمةعنوزجرآ،للنظام

عنها.يصرفوازعدونتبقى

علىتوقعهاالتيالعقوباتباشدالاجتماعينظامهاتحميالدولإن

منهبدرعماالرجوعأو،للتوبةالفرصةإتاحةغيرمن،هدمهيحاولمن

!العامالنظامضد

التوبةأعلنإذاحتى،الفرصةتلوالفرصةيعطىف!نهالمرتداما

يعاقب.ولامنهذلكقبلالإسلامإلىوالرجوع

مستندينالاعتقاد،لحريةالعقوبةهذهمنافاةالناسبعضيظنوقد

)1(:تعالىقولهإلى

!.الدينفيإكراهالا

.652:لآيةا:البقرةأسورة(1)

http://kotob.has.it



،الإكراهجنسنفي،المطلقالنفيصورةفييردهناوالتعبير

حقيقة!وتلك،دلالةوآكدإيقاعأ،أعمقالنفيصورةفيوالنهي

فيالدخولعلىالإكراهمنعبينفردفهناكخطأ،الظنهذاأنبيد

مسلمآ،يعتبرمنوبين،الأصلفيلهمعتنقآيكنلمممنالإسلام

نظاموعن،دينهعنيخرجثم،المسلمينمعاملةالمجتمعفيويعامل

الحماية،يستحقلاإجراميعملالخروجهذاف!ن،المسلمالمجتمع

مشهودآ.ظاهرآكانكلما

كفرآ،يعتبرمابنشرالدينعلىيتطاولولم،ذلكيظهرلمإذااما

نإالآخرةفيعقابهوينحصرالدنيا،فيالجريمةهذهعلىيعاقبلاف!نه

الباطنة!الردةتلكعنيتبلم

يعتبرالتيوالأمور،الردةحقيقةأبينأنفيليدافعأذلككانوقد

عملييجعلأناللهمنراجيآعليها.المترتبةوالآثارمرتدآ،بهاالمسلم

.المسلمونبهينتفعوأن،الكريملوجههخالصأهذا

:فصولثلاثةعلىيشتملأنالبحثمنهجيةواقتضت

.الردةومفهومالحديث:الأولالفصل

المرتد.واستتابةالردةثبوت:الثانيالفصل

الحد.وتنفيذالردةأثار:الثالثالفصل

؟.مجيبسميعإنهوالرشاد،والعونوالسداد،،التوفيق:أسالوالله

)المرصفي(الشيخمحمدمحمدسعدهـ15/120141/فيالكويت

ام21/7099/
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الأولىالفصل

الردةومفهومالحديث

الحديث:نص

:قالعنهاللهرضيمسعودبناللهعبدعنوغيرهماالشيخانيروي

بتي)1(:اللهرسولقال

اللهرسولوأني،اللهإلاإلهلاأنيشهدمسلمامرىءدميحلالا

التاركلدينهوالمفارق،الزانيوالثيب،بالنفسالنفس:ثلاثب!حدىإلا

!.للجماعة

عنهاللهرضيعليئاتي:قالعكرمةعنوغيرهللبخاريروايةوفي

أحرقهم،لمأناكنتلو:فقالعباسابنذلكفبلغ،فاحرقهمبزنادقة

:قالعت!راللهرسوللنهي

".اللهبعذابتعذبوالا9

ءلجك!:اللهرسوللقول،ولقتلتهم

")2(.فاقتلوهدينهبدل"من

)1(

)2(

وأبو)1676(،25القسامة-28:ومسلم)6878(،الديات-87:البخاري

19،-759::والنسائي)2014(،والترمذيالمعبود،عون)0433(داود

،382428،:ا:واحمد،2:218:والدارقطني)2534(،ماجهوابن

وابنشاكر،أحمدتحقيق9442(،4565)3621،وأيضأ،444،465

مدبهيحلما)918(الديات22-:شيبةأبيوابن)7795(،الإحسان:حبان

01:147:السنةشرحفيوالبغوي3،82::والدارقطني،المسلم

:ا:والطيالسي(11)655:ا:والحميدي،8:91:والبيهقي،2(5)17

المعبود.منحة)1473(092

)1458(=والترمذي)2296(،المرتديناستتابة-88:البخاري

http://kotob.has.it



الجرائمأفدتمنالردةلأنالمرتد،عقوبةبيانفيصريحوهذا

النظامعلىخروجآعليهالخروجيعتبرإذ،الدينهذاضدترتكبالتي

هذهعنزجرأالصارمةالعقوبةمنبدلافكان،لهوزعزعةللجماعةالعام

المسلمين.لجماعةالعامللنظاموحمايةالشنعاء،الجريمة

يأتي:فيماوشروطهاالردةبتعريفنبدأأنالبحثمنهجيةعليناوتفرض

اللغة:فيالرد!ة

مطردواحدأصلوالدالالراء:اللغةمقاييسمعجمفيجاء

المرتد،وسميردآ،أردهالشيءرددت:تقولالشيء،رجعوهو،منقاش

الكفر)؟(.إلىنفسهردلأنه

مردود،فهومنعته:ردآالشيءرددت:وغيرهالعروستاجوفي

عنفلانوارتد،الإسلامعنالردة:ومنهالشيء،عنالرجوع:والردة

)2(.إسلامهبعدكفرإذا:دينه

:الاصطلاحفيالردة

أنها:علىيتفقونجميعأنراهمللردةالعلماءتعريفاتفيبالنظر

الكفر)3(.إلىالإسلامعنالرجوع

)1(

)2(

)3(

ماجهوابن،501ا-7:45:والنسائيالمعبود،عون)9432(داودوابو

شاكر،أحمدتحقيق6892(،1871،2551،2552)وأحمد،)2535(

وابن،8:591،252،9:17:والبيهقي،3:801،131:والدارقطني

لحاكم:وا،(5322)يعلىوابو،(5474،6474،6065)لإحسانا:حبان

الكبيرفيوالطبراني2561(،)0256،والبغوي3-538،953:

261،:أالزوائد:مجمع:وانظر)533(،244:ا:والحميدي)11835(،

)1737(.448:الحبير:وتلخيص

)رد(.2386::اللغةمقاييسمعجم

المنير)رد(والمصباح،واللسان،والصحاح،العروستاج

:4:الجليلومنح،7134::ا+والبدائع،4:417:المعلماكمالإكمال

8.123::والمغني،4:133:المحتاجومغني،462!461
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شملتالتعريفاتبعضأنغير،اللغويالتعريفمعيتفقوهو

المالكية،تعريففيواضحآذلكنرى،الردةبهاتحصلالتيالأمور

بلفظأو،صريحبقولالمسلمكفر:الردة:بقولهمالردةعرفواحيث

)1(.يتضمنهبفعلأو،يقتضيه

بعضالتعريففيزادواأنهمغير،الشافعيةتعريفذلكومثل

بقولهم:عرفوهافقد،وأشملأوضحالتعريفتجعلالتيوالصفاتالقيود

قولأومكفر،فعلأوكفر،بنيةودوامهالإسلاماستمرارقطع:الردة

231(.اعتقادأوعنادأ،أواستهزاءقالهسواءمكفر،

ترجيح:

عنوالمرجحالمختار،هوللردةالشافعيةتعريفاعتباريمكنوبهذا

.التعريفاتمنغيره

:الردةشروط

الشخصفيتوافرهامنبدلاالتيالأمورالردةبشروطالمقصود

وهي:،ردتهلاعتبار

:البلوغ

معنىيعقللاالذيالمميزغير-الصبيردةأنعلىالعلماءيتفق

،العقيدةتغيرعلىيدللاإقرارهلأن،ردتهتصحفلا،معتبرةغير-الردة

)3(.الاعتقاداتفيوخاصة،الأهليةشرائطمنالعقلولأن

)2(

)3(

461.:4:الجليلومنح277،278-2::الإكليلجواهر

4.133::المحتاجمغني

ومنح،بيروتالفكر،دارط6:89:القديروفتح،7134::البدائع

:3:الإراداتمنتهىوشرح،4:137:المحتاجومغني،4:467:الجليل

.8:134:والمغني938،
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:نهاتجاا

معنىيعقلالذيالمميزالصبيردةصحةفياختلفواالفقهاءلكن

يشترطهلأنهعلىبناء،اتجاهانذلكفيولهم،الإسلامومعنىالردة

؟البلوغيشترطأولاردتهتصحفيمنالبلوغ

:الأولالاتجاه

الصبيردةتصحفلابالغأ،يكونأنردتهتعتبرفيمنيشترط

أيضأوهو،الحتفيةمنوزفر،يوسفوابو،الشافعية:بهذاقالالمميز،

التصرفاتفيالصبيعقللأن:قالواوأحمد،،حنيفةابيعنرواية

وتبرعاته،لىاعتاتهطلاقهيصحلمولهذا،بالعدمملحقالمحضةالضارة

بقولهاعتدادفلا،مكلفغيرولأنه،منهتصحفلامحضةمضرةوالردة

.واعتقاده

فيماء!يه!النبيلقول،ردتهتصحلا:عنهروايةفيأحمدويقول

نأعنهااللهرضيعائشةعنصحيحبسندوغيرهداودأبورواه

ب!قال)1(:اللهرسول

حتىالمبتلىوعن،يستيقظحتىالنائمعن:ثلاثةعنالقلم)رفع

يكبر،.حتىالصبيوعنيبرأ،

عنهمااللهرضيعباسابنعنظبيانأبيعنأخرىروايةوفي

عمربهافأمرأناسآ،فيهافاستشار،زنتقدبمجنونةعمرأتي:قال

2(،0)41ماجهوابن،6:156:والنسائي،المعبودعون)4375(داودأبو)1(

)142(،الإحسان:حبانوابن،2:95:والحاكم،2:171:والدارمي

الراية،نصب:وانظر044(،)0يعلىوأبو،101،144ا-..:6:وأحمد

وأيضآ:6:251الزوائد:ومجمع،165ا-4:61

)143(،:الإحسان:حبانوابنالمعبود،عون4378(،،)4376داودأبو

،582:ا:والحاكم،8:426:والبيقهي،913-3:138:والدارقطني

وانظر:،(201)7957:ا:والطيالسي،451،589:ا:وأحمد،2:95

الذهبي.وتعقب938،؟4:والحاكم)2423(،الترمذي
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http://kotob.has.it



عليهاللهرضوانطالبأبيبنعليبهافمر،ترجمانعنهاللهرضي

عمربهافأمر،زنتفلانبنيمجنونة:قالواهذه؟شأنما:فقال

علمت:"اأمافقالأتاهثمبها،ابىجعوا:فقالقال.ترجمأنعنهاللهرضي

حتىالنائموعنيبرأ،حتىالمجنونعن:ثلاثةعنرفعالقلمأن

ترجم؟هذهبالفما:قال.بلى:قال؟يعقلحتىالصبيوعن،يستيقظ

يكبر.عمرفجعل:قالفأرشلها.:قالفأريملها.:قالشيء.لا:قال

:قالجمم!اللهرسولأنتذكرأوما:قال-أيضآ-روايةوفي

يفيق،حتىعقلهعلىالمغلوبالمجنونعن:ثلاثةعنالقلم"رفع

؟".يحتلمحتىالصبيوعن،يستيقظحتىالنائموغن

سبيلها.عنهافخلى:قال:صدقت:قال

ردتهصحتولوشيء،ولاذنبعليهيكتبلاأنيقتضيوهذا

)1(.عليهلكتبت

الثاني:الاتجاه

الصبيردةتصحذلكوعلى،الردةلصحةشرطآليسالبلوغ

وهو،الحنابلةعندالمذهبوهو،المالكيةمذهبظاهرهووهذاالمميز،

وهذا،ردتهفتصح،إيمانهيصحلأنه،حنيفةأبيعنوروايةمحمد،قول

لأن،حقيقةالكفرأوالإيمانوجودعلىمبنيةوالردةالإيمانصحةلأن

بمنزلةالقلبمنخارجةأفعالوهما،الحقيقيةالأفعالمنوالكفرالإيمان

وجدوقدوجودهما،دليلعقلعنالصادروالإقرار،الجوارحسائرأفعال

هاهنا)2(.

)1(

)2(

ومغني،بيروتالفكر،دارط4969-:6:القديروفتح،7134::البدائع

،922ة2:والإفصاح،136ا-8:35:والمغني،4:137:المحتاج

.51:221:والمبسوط

،4:467:الجليلومنح49،:6:القديروفتح،7134::البدائع

3.938::الإراداتمنتهىوشرح،136ا-8:35:والمغني
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اختلفواقدفإنهمالمميز،الصبيردةصحةفيالفقهاءاختلفوكما

إسلامه.صحةفي

وهو،إسلامهيصح،والحنابلة،والمالكية-زفرغير-الحنفيةفعند

أبيبنعليأنذلكودليل،أيوبوأبي،شيبةأبيوابن،إسحاققول

إسلامه،جمروالنبيوصحح،صبيوهوأسلمعنهتعالىاللهرضيطالب

ىلمجه!النبيوبايع،سنينثمانابناوهماوالزبير،،عليأسلم:عروةوقال

منإسلامهأحدعلى-لج!النبييردولم،سنينثمانأولسبعالزبيرابن

كبير.ولاصغير

التصديقوهي،الإسلامبحقيقةيأتيفإنما،يسلمحينالصبيولأن

ترد.لاوالحقائقالاعتقاد،علىدليلطوععنالإقرارلأن،معهوالإقرار

لأبويهتبعلأنه،إسلامهيصحلا:الحنفيةمنوزفر،الشافعيوعند

بطريقيصحولا،للأبوينالتبعيةبطريقإسلامهيصحأنهأي،الإسلامفي

القدرةوبين،القدرةدليلوالأصالةالعجز،دليلالتبعيةإذ،الأصالة

موجودالتبعيةبطريقالإسلاموهوالمتنافيينوأحد،تنافوالعجز

فلا،المضرةتشوبهاأحكامأيلزمهولأنه،ضرورةالآخرفينتقي،بالإجماع

له)1(.يؤهل

ترجيح:

المميز،الصبيردةاعتبارعدمهوونختارهنرجحهالذيوالاتجاه

ولأنه،السابقالحديثفيوردكماالقلمعنهرفعوقد،مكلفغيرلأنه

منيرتكببمايؤاخذولاموجبها،ارتكبإذاالحدودعليهتقاملا

معصية.والردة،تكليفهلعدم،معصية

فقدأسلمفإذا،الفطرةدينالإسلاملأن،إسلامهاعتبارنرجحولكننا

:8:والمغني،4:467:الجليلومنح59،-6:49:القديرفتح)1(

ت3938::الإراداتومنتهى135؟!
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عليها.ولدالتيفطرتهإلىرجع

أسلموكذلك،صبيوهوطالبأبيبنعليإسلامصحولذلك

صحيخأ.إسلامهمواعتبر،الصحابةبعض

العقل:

التكليف.أركانمنركنالعقللأن،عاقلأيكونأنردتهتصحفيمنيشترط

السكر،بسببيكونوقد،الجنونبسببيكونقدالعاقلوفقدان

يلي:فيماذلكوبيان

:المجنونودة

تعتبرفلاجنونهحالفيوهوارتدثم،الجنونبسببعقلهفقدمن

فيوخاصة،الأهليةشرائطمنالعقللأن،منهتصحولا،ردته

.باتفاقوهذا،الاعتقادات

نأعلىالعلمأهلمنعنهيحفظمنكلأجمع:المنذرابنقال

وقد،ذلك/قبلعليهكانماعلىمسلمأنهجنونهحالارتدإذاالمجنون

المغلوبالمجنون"عن-:السابق-الحديثفيجاءكماالقلمعنهرفع

يؤاخذلمكما،بكلامهيؤاخذولا،مكلفغيرفهو"يفيقحتىعقلهعلى

واعتاقه.وطلاقهب!قراره

مطبقآ.الجنونكانإذاهذا

فيارتدفإن،ويفيقيجنممنكانبأنمتقطعآ،الجنونكانفإن

لاوهذا)1(،ردتهتعتبرإفاقتهحالفيارتدوإن،ردتهتعتبرفلاجنونهحال

فيه.خلاف

،8124،128::والمغني89،:6:القديروفتح،7134::البدائع)1(

المالك:العليوفتح356،:الفقهيةوالقوانين،4:137:المحتاجومغني

275.:6:والمدونة،6:232:والحطاب،2:116

15

http://kotob.has.it



:السكرانردة

.السكرانردةصحةفيالفقهاءاختلف

الكفرأحكاملأناستحسانأ،إسلامهولاردتهتصحلاالحنفيةفعند

والإيمان،الإيمانعلىمبنيةالإيمانأحكامأنكماالكفر،علىمبنية

وإقرارعليهما،دليلالإقراردىانما،والتكذيبالتصديقإلىيرجعانوالكفر

.إقرارهيصحفلا،التكذيبعلىدلالهيصلحلاالعقلالذاهبالسكران

ينجولاولأنه،يقوللمامعتقدغيرالسكرانإن:السرخسيقال

.عادةسكرهحالفيالكفربكلمةالتكلممنسكران

خلاف،الشافعيةعندقولهوالاستحسانفيالحنفيةإليهذهبوما

أحمد.عنروايةوهو،بسكرهالمتعديفيالمذهب

عنالروايتينوأظهر،الشافعيةعندالمذهبوهو،المالكيةوعند

يصحكما،السكرانردةتصحأنه:الحنفيةعندالقياسوفيأحمد،

اللهرضيالصحابةإن:الاتجاههذاتعليلفيقدامةابنقال.إسلامه

فحدوه،افترىهذىدهاذا،هذىسكرإذا:السكرانفيقالواعنهمتعالى

وأقاموا،سكرهفيبهايأتيالتيالفريةحدعليهفأوجبوا،المفتريحد

ليس:وقولهم،كالصاحيردتهفتصح،طلاقهيصحولأنهمقامها،مظنتها

،الإسلامأركانسائروكذلك،عليهواجبةالصلاةف!ن،ممنوعبمكلف

عقلهيزوللاالسكرانولأن،التكليفمعنىوهذا،المحرماتبفعلويأثم

،يضرهبماويساء،يسرهبماويفرح،المحذوراتيتقيولهذا،بالكلية

النائم،بخلافالناعس!،فأشبه،الزمانمنقربعنسكرهويزول

.والمجنون

أقوالهاعتبارفيكالصاحيالسكرانأن:الحنفيةعندالقياسووجه

منه.صحيحأكانبشيءأقرأوباعولو،منهبانتامرأتهطلقلوحتى،وأفعاله

لا،اللسانبظاهرالإقرارعلىمبنيةأالأحكاولأن:الكاسانيتال

عليه.يوقفلاباطنأمرهوإذ،القلبفيئكاماعلى
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المالكية،يقولكما،بسكرهالمتعديفيهذاأنويلاحظ

)1(.ردتهتعتبر.فلاالسكر،علىأكرهأو،بحلالسكرمنأما،والشافعية

"إ.:ترجح

ذإ،ردتهاعتبارعدموهو،الحنفيةاستحسنهماهواراهوالذي

نإثم،فظيعشيءوالكفر،يعقلهولامنهيصدرمايدريلاالسكران

دليلالسكرحالةفيالصلاةقربانهمعدممنالمؤمنينتعالىاللهتحذير

.يقولبماالسكراندرايةعدمعلىقوي

:ختيارلاا

تعالى:اللهبقول)2(الإكراهكتابالبخاريصدر

صدرآبالكفرشرحمنولكنبالإيمانمطمئنوقلبهأكرهمن)إلا

!)3(.عظيمعذابولهماللهمنغضبفعليهم

أكرهمنوأمامختارأ.ارتدلمنشديدوعيدهوحجر)4(:ابنقال

نأفيقتضي،نفيالإثباتمنالاستثناءلأن،بالآيةمعذورفهوذلكعلى

الآيةأنوالمشهورالوعيد،تحتالكفرعلىأكرهالذييدخللا

بنعبيدةأبيطريقمنجاءكماياسر،بنعمارفينزلتالمذكورة

قاربهمحتىفعذبوهعمارأالمشركونأخذ:قالياسربنعماربنمحمد

تجد"كيف:لهفقال-لمجدالنبيإلىذلكفشكىأرادوا،مابعضفي

فعد".عادوا"فإن:قال،بالإيمانمطمئنأ:قال؟!قلبك

)1(

)2(

)3(

)4(

،2:458:الصغيروالشرح،01:123:والمبسوط،7134::البدائع

-ا847::والمغني،4:137:المحتاجومغني،4:477:الجليلومنح

:ا:كثيرابنتفسيرومختصر3،093::الإراداتمنتهىوشرح،148

293.:ا:الماورديوتفسير،5:002:والقرطبي493،

.لإكراها-98:البخاري

.156:الآية:النحلسورة

32.لم:12:الباريفتح
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وقبله،الطبريأخرجه،ثقاتورجاله،مرسلوهو:حجرابنقال

فيفزادالوجههذامنالبيهقيواخرجه،حميدبنعبدوعنه،الرزاقعبد

..أيضأمرسلوهو،أبيهعنعماربنمحمدبنعبيدةأبيعن:فقالالسند

نأالردةاعتبارفييشترطونالجملةفيالفقهاءف!نذلكوعلى

وهذا،ردةيعتبرمما،منهيصدرماعلىمكرهغيرمختارآالمرتديكون

والشافعية،،المالكيةإليهذهبماوهو،الاستحسانفي،الحنفيةقول

التيالآيةذلكعلىالاستدلالفيقدامةابنساقولقد،والحنابلة

يعذبونكانواالكفارأنكذلكروىثمياسر،بنعماروحديث،سبقت

كانف!نهبلالإلاأجابهمإلاأحدمنهمفما،المؤمنينمنالمستضعفين

أحد.أحد:يقول

قال:قالعنهمااللهرضيعباسابنعنوغيرهالحاكمروىوقد

بتياللهرصل

".عليهاستكرهواوما،والنسيانالخطأأمتيعنالله)تجاوز

،يخرجاهولم،الشيخينشرطعلىصحيححديثهذا:وقال

)1(.الذهبيووافقه

تصديق،الحقيقةفيالإيمانأنالحنفيةعندالاستحسانووجه

ذلك،غيروالإكراه،القلبعملذلكوكل،تكذيبالحقيقةفيوالكفر

بنمحمدأنإلا،الإيمانحقيقةلوجودمؤمنأ،كانبقلبهمصدقأكانف!ن

علىيدلمامنهفصدرالكفرعلىاكرهمنأنذكرالحنفيةمنالحسن

،171ا-4:07:والدارتطني02(،)45ماجهوابن،2:891:الحاكم)1(

:الأحكامأصولفيالإحكام:فيحزموابن61،:7،35615::والبيهقي

فيوالطبراني)9721(،الإحسان:حبانوابنشاكر،أحمدتحقيق،5:914

)045(،283-281:االحبير:تلخيص:وانظر027،:ا:الصغير

والمقاصد)3913(،الخفاءوكشف،؟91-291:ا:والقواصموالعواصم

)528(.الحسئة
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فيمامسلموهو،امرأتهمنهوتبينالظاهر،فيكافرالقياسفيفهو،ذلك

تعالى.اللهوبينبينه

الثاقص:الاكراه

إذاهوإنماالمكرهردةاعتبارعدممنالفقهاءجمهورإليهذهبوما

لهليسأنهبمعنىناقصأ،الإكراهكانإذافأماملجئأ،أيتامأ،الإكراهكان

هذانتيجةالكفرعلىأقدممنبكفريحكمف!نهالملجىء،الإكراهتأثير

الحقيقة.فيبمكرهليسلأنه،الناقصالإكراه

الكفر:علىالقتلىاختيار

الإتيانلهيباحكاندانملجئأ،إكراهآالردةعلىالمكرهإنثم

ولايصبرأنلهالأفضلأنإلا،.بالإيمانمطمئنأقلبهدامماالكفربكلمة

شكونا:قالالأرتبنخبابعنالبخاريروىلماالكفر،بكلمةينطق

ألافقلنا:،الكعبةظلفيلهبردةمتوسدوهولمج!،اللهرسولإلى

)1(:فقاللنا؟تدعوناألالنا؟تستنصر

فيها،فيجعلالأرضفيلهفيحفرالرجليؤخذقبلكممنكان"قد

بأمشاطويمشط،نصفينفيجعل،رأسهعلىفيوضعبالمنشار،فيجاء

هذاليتمنوالله،دينهعنذلكيصدهفما،وعظمهلحمهدونمنالحديد،

اللهإلايخافلا،حضرموتإلىصنعاءمنالراكبيسيرحتىالأمر،

!.تستعجلونولكنكم،غنمهعلىوالذئب

واختارالكفر،علىأكرهمنأنعلىأجمعوا)2(:بطالابنوقال

الرخصة.اختارممناللهعندأجرآأعظمأنه،القتل

:الإسلامعليالمكره

الظاهر،فيمسلمأيصيرف!نه،إسلامهفأعلنالإسلامعلىأكرهومن

)1(

)2(

(96)43لإكراهاور9:البخاري

332.:12:الباريفتح
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لا:المالكيةبعضفعندضيقعنأسلمت:وقالإسلامهعنرجعف!ن

يقتل،الآخربعضهموعند،ويضربويحبسبالإسلاميؤمرولكن،يقتل

الحنفية.منالحسنبنمحمدقولوهو

يجوزلاممنوهو،الإسلامعلىأكرهمنبينقدامةابنوفصل

الحربي،وهو،إكراههيجوزمنوبين،والمستأمن،كالذمي،إكراهه

يثبتلم،فأسلمالإسلامعلىوالمستأمنالذميأكرهإذا:فقالوالمرتد،

نأمثلطوعآ،إسلامهعلىيدلمامنهيوجدحتى،الإسلامحكمله

حكمفحكمهذلكقبلماتفإن،عنهالإكراهزوالبعدالإسلامعلىيثبت

فيحكمهيثبتفلم،عليهإكراههيجوزلاماعلىأكرهلأنهوهذاالكفار،

يصير:الحسنبنمحمدوقالالكفر)1(،علىأكرهإذاكالمسلمحقه

الشيخانرواهفيمالمج!هقولهلعموم،قتلعنهرجعلمانالظاهر،فيمسلمأ

قال)2(:عتب!اللهرسولأنعنهما،اللهرضيعمرابنعن

محمدأوأن،اللهإلاإلهلاأنيشهدواحتىالناسأقاتلأن"أمرت

منيعصمواذلكفعلوافإذا،الزكاةويؤتوا،الصلاةويقيموا،اللهرسول

لما.اللهعلىوحسابهم،الإسلامبحقإلاوأموالهمدماءهم

)1(

)2(

:4:الجليلومنح،01:123:والمبسوط،7134،177،178::البداثع

:4:المحتاجومغني224،:4:عابدينابنوحاشية،417047،471،

:والإقناع،461ا-8:45:والمغني،222223-:2:والمهذب،137

بعدها.وما12:326:الباريوفتح603،:4

وانظر:،)22(36الإيمانا-:ومسلم،)25(الإيمان2-:البخاري

داودوأبو،2(52،1)ومسلم،728(5741،4296،4،)9913:البخاري

وابن)2793(،ماجهوابن،ا!ا:5:والنسائي)0261(،والترمذي26(،!ا)5

3،29:،691:ا:والبيهقي374،:15:122،124،12:شيبةابي

23-1:ا:والدارقطني،4:401،8:91،691،252،9:182

،175،)174الإحسان:حبانوابن32(س)31،9والبغوي98،:2322،

.رواياتبعدةرويفقد217(216،
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ترجيح:

ملجئأ،إكراهأالمكرهردةاعتبارهعدم،بالقبولالأولىأراهوالذي

تعالى:قولهذلكفيويكفي

!.بالإيمانمطمئنوقلبهأكرهمنأإلا

كالمستأمنعليهيكرهلاممنالإسلامعلىأكرهفيمنأراهوالذي

الإكراهزوالبعدالكفرإلىعادف!نالظاهر،فيمسلمآيصيرأنه،والذمي

عليه.كانالذيبالأصلعملآ،يقتلفلا

:الردةبهتحصلما

مديحلألا:وحديث!فاقتلوهدينهبدل"من:حديثذكرناأنسبق

ثلاثةب!حدىإلااللهرسولوأنياللهإلاإلهلاأنيشهدمسلمامرىء

!.للجماعةالتاركلدينهوالمفارق،الزانيوالثيب،بالنفسالنفس

لدينه؟مفارقأالمسلميعتبروبماذا؟التبديليكونكيف:ونتساءل

بقولالمسلمكفرأنهاللردةالاصطلاحيالتعريففيذكرناأنسبق

يتضمنه.بفعلأو،يقتضيهبلفظأوصريح

تحصل:الردةأنمعناهوهذا

.بالقولإما

بالفعل.لىاما

الفعل،تحتيدخللأنه،التركوهوآخر،شيئأنضيفأنويمكن

أنهعلىبناء،التكليفبهيتعلقولذلك،الأصوليينمنكثيرعندفعلفهو

الشرعي.الحكملبيانوسيلةالتركيكونوقد،فعل

وأ،والإشارة،كالكتابةبالفعلأو،بالقولإماالبيان:القرافييقول

والمكروهالمحرمحكمبهيبينوالترك،بالتركأو،العقليبالدليل

.()1والمندوب

والبدخشي،13:ا:التوضيحعلىوالتلويح08،:ا:الجوأمعجمع)1(
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إلىننبهأننحبالردةأنواعفيالقولتفصيلفيندخلأنوقبل

أنواعمنمستقلنوعالاعتقادأناعتبرالردةفيكتبمنبعضأن

.)1(الردة

اللهوجودعدمكاعتقاد،ردةيعتبرللإسلاممنافاعتقادكلإنحقأ،

وأفعلأوبقولعنهيعبرلمإنالاعتقادهذامنهنعرفكيفلكنمثلآ،

نأمع-!ر،الرسولأيامالإسلاميظهرونكانواالمنافقينإن.مثلآ.كتابة

كمسلمين،معهميتعامل!دالرسولكانذلكومع،ذلكخلافباطنهم

فالثهالباطنأماالظاهر،علىالإسلامفيمبنيةالدنيافيالأحكاملأن

فيباطنيأ!فالاعتقادوإذن،عليهيحاسبالذيهووتعالىسبحانه

منوسيلةبايعنهيعبرلمماالدنيا،فيالإنسانعليهيحاسبلاالنفس

الفقهاء.بهصرحمماوذلكالتعبير،وسائل

وأالعالمقدمفيبالشكالمسلميكفر)2(:الجليلمنحفيجاءفقد

الكفر،يقتضيالذياللفظفيداخلالشكأنالحطابعننقلثم،بقائه

يوجبلالكنه،فيهشكلاكفرآكاندمانفهوبهتلفظغيرمنالشكوأما

تلفظغيرمنالكفراعتقادأنكما،بهالتلفظبعدإلاظاهرأبكفرهالحكم

يقتضيه.بماتلفظهبعدإلابالكفرصاحبهعلىيحكملاولكنكفر،به

الكنفييجريما:الشافعيةكتب)3(منالمحتاجمغنيفيجاءكما

له.اعتبارولا،الموسوسبهيبتلىمماهو

)1(

)2(

)3(

:الردةأنوامبيانلىاليك

:ا:للغزاليوالمستصفى،04:ا:والأسنوي

:والذخيرة3،931::للشاطبيوالموافقات،22

707.:2:الإسلامفيالجنائيالتشريعانظر:

464.؟4632-4::الجليلمنح

4.136::المحتاجمغئي
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ودة

-3

)1(

:لقوالأ

يعتبرالكفرفيصريحقولكلأنالفقهاءبينعليهالمتفقمن

ولدأ،دثهبأنيقولكمن،الإسلامدينعنخارجآمرتدأبهالمسلم

وتعالى.سبحانهوجودهينفيأو

بقدمكالقولالكفر،يتضمنقولبكلمرتدآالمسلميعتبركما

.الأرواحبتناسخأو،العالم

وأجادأ،اومازحأأكانسواءكافر،فهوتعالىاللهسمثومن

نخوضكناإنماليقولنسألتهمأولئن:تعالىكقولهمستهزئآ،

كفرتمقدتعتذروالا،تستهزئونكنتمورسولهوآياتهأبالئهقلونلعب

!)1(.إيمانكمبعد

وعلى،رسالتهمعلىمجمعهوممنملكآ،أورسولأ،سبومن

وا،الرسلكذبأوالأنبياء،منباحداستخفأو،الملائكةمنأنه

.الإسلامدينعنخارجمرتدفهو،رسالتهمانكر

لمامسيلمةلأنمرتد،فهوادعاها،منصدقأو،النبوةادعىومن

،الأسديطليحةوكذلك،مرتدينصارواقومهوصدقهالنبوةادعى

صدقه.ومن

ادعىأو،إعجازهفيشككأو،منهبعضأاو،القرآنأنكرومن

مرتد.فهو،بمثلهالإتيانعلىالقدرة

ك!نكار،بالضرورةالدينمنعليهمجمعأأنكرمنمرتدأويعتبر

وأ،الزنىتحريمك!نكار،المحرماتإنكاراو،الفرائضمنفريضة

مثلأ.الخنزيرلحمأكلتحريم

وماالفراثضقبولهأبىمنقتل)باببعنوانبابأالبخاريعقدولقد

والله!:عنهتعالىاللهرضيبكرأبيقولفيهوذكر(الردةإلىنسبوا

66.-65:الآية:التوبةسورة
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والله!،المالحقالزكاةفإن،والزكاةالصلاةبينفرقمنلأقاتلن

علىلقاتلتهملمجرواللهرسولإلىيؤدونهاكانواعناقآمنعونيلو

منعها)1(.

ثلاثةكانواالردةأهلأنعياضالقاضيعنحجرابنعنونقل

والأسود،مسيلمةتبعواوصنف.الأوثانعبادةإلىعادصنف)2(:أصناف

علىاستمرواثالثوصنف..النبوةادعىمنهماكلوكان،العنسي

وهمعنبرو،النبيبزمنخاصةبأنهاوتأولوا،الزكاةجحدوالكنهم،الإسلام

)3(.قتالهمفيبكرأباعمرناظرالذين

مرتد.فهووالحسابوالبعثالقيامةيومأنكرومن-8

،الأديانتنكرالتيالمذاهبمنمذهبأاعتنقمنمرتدآويعتبر-9

،الغيبياتوكل،اللهوجودإنكارأساسعلىتقومحيث،كالشيوعية

بها،آمنفمن،الشعوبلتخديروسيلةواعتبارها،الأديانومحاربة

.الإسلامدينعنخارجمرتدفهوإليها،ودعا

/9بتاريخ)28731(العددفيالمصريةالأهرامجريدةنشرتولقد

فيالإسلامرأيعنيسألرجلمنسؤالآالأولىصفحتهافي8/6591

والشاب،المسلمةابنتهلخطبةتقدم،شيوعيتهعلىمصرشيوعيشاب

الإسلامنظروجهةمنيجوزهل،مسلمةأسرةومنمسلمآ،اسمآيحمل

الزواص!؟هذايتمأن

يؤمنلا،ماديمذهبالشيوعيةبأنالفتوىلجنةعليهردتوقد

فييعتبرعليهايصرالذيفالشيوعي،خرافةويعتبرها،الأديانوينكر،بالئه

مسلمة.يتزوجأنيجوزولامرتدأ،الإسلامحكم

)2(

)3(

نسبواوماالفرائضقبولأبىمنقتلباب3:المرتديناستتابة-88:البخاري

)2596(.:الردةإلى

+،288.:12:الباريفتح

سبق.فيماالحديثوتخريج)2496(المرتديناستتابة-88اأالمبخاري:انظر
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وقذفها،عنهاتعالىاللهرضيعائشةالسيدةسبمنمرتدآويعتبر-01

الإفكحادثكلفبعدما،الكريمالقرآنفيبراءتهانزلتحيث

الأمةوكلف،تطاقلاآلامآكلهاالبشريةتاريخفيالنفوسأطهر

ونزلت..الطويلتاريخهافيالتجاربأشقمنتجربةالمسلمة

)1(.بالبراءةالكريمالقرآنآيات

فيهم،طعنفيمنالفقهاءاختلففقد!ك!ي!الرسولزوجاتبقيةأما

الصحابة،كسائرإنهن:وقيل،عائشةكالسيدةإنهن:الفقهاءجمهورفقال

شديدأ.أدبآويؤدبيجلدفيهنطعنمن

عدمأوردةاعتبارهافيوالفقهاءالمحدثوناختلفأموربقيت-11

اعتبارها.

يأتي:ماذلكومن

المسلم:إليالكفرنسبة

صحيحهفياللهرحمهالبخاريعقدهماهذافييطالعناماأول

عنبسندهوروى،قالكمافهوتأويلبغيرأخاهكفرمنباب)2(:بعنوان

:قالءلمجفهاللهرسولأنعنهاللهرضيهريرةأبي

أحدهما".بهباءفقدكافريالأخيهالرجلقال"إذا

-حي!اللهرسولأنعنهمااللهرضيعمربناللهعبدعنروىكما

)1(

)2(

:الباريفتح:وانظربعدها،وما)11(آيات:النورسورةفيتعالىقولهاقرا

فتحبهامشوالتبصرة463،-4:461:الجليلومنحبعدها،وما12:288

وما3،283::عابدينابنوحاشية282،284،287،:2:المالكالعلي

،15:123:والمبسوط،الفكردارنشر،8999-:6:القديروفتحبعدها،

بعدها،وما222،:2:والمهذببعدها،وما4:133:المحتاجومغني

8132::356،والمغني:الفقهيةوالقوانين،591-8491::الأوطارونيل

:6:القناعوكشافبعدها،وما3386::الإراداتمنتهىوشرحبعدها،وما

بعدها.وما018

73.باب:الأدب78-؟البخاري
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احدهما")1(.بهاباءفقدكافريالأخيهقالرجل"أيما:قال

أبيعنالبخاريروى)2(،واللعنالسبابعنينهىمنبابوفي

:يقول-حيرالنبيسمعانهعنهاللهرضيذر

ارتدتإلابالكفر،يرميهولا،بالفسوقرجلآالرجليرمي"لا

")3(.كذلكصاحبهيكنلمإن،عليه

نأوالتحقيققال)4(:ثمذلكفيأقاويلعدةحجرابنذكروقد

..المسلملأخيهذلكيقولأنعلىالمسلملزجرسيقالحديث

.تكفيرهومعصيته،لأخيهنقيصتهعليهرجعت:معناه:وقيل

يعرفلمنذلكقالمنأن:الجميعمنوأرجح:حجرابنقال3

..بذلكيكفرفإنهكافر،أنهزعمهفيشبهةلهيقمولم،الإسلاممنه

وكأنهالكفر،لاالتكفيرفالراجح،تكفيرهعليهرجعفقد:الحديثفمعنى

مثله.هومنكفرلكونهنفسهكفر

،الشرعلسانفيالكفرمعنىفيالقرطبيكلامحجرابننقلثم

جحدبمعنىأو،الشرعيةبالضرورةالإسلامدينمنالمعلومجحدأنهمن

..المنعمشكروترك،النعم

فقدشرعيأكفرآكافرأكانإنلهالمقولأنوالحاصل:قالثم

معرةللقائلرجعتيكنلموإن،لهالمقولبهاوذهب،القائلصدق

أعدلطمنوهو،رجعفيالتأويلهذاعلىاقتصركذا،دهاثمهانقولذلك

الأجوبة.

الذيفالمسلمخطير،امرالمسلمإلىالكفرنسبةأنوالحقيقة

إلىينسبأنيجوزلااللهرسولمحمدأوأن،اللهإلاإلهلاأنيشهد

)1(

)2(

)3(

)4(

.(3016،4016)لأدبا78-:ركبلبخاا

.4!اببا:لأدبا78-:ريلبخاا

*،(5456)لأدبا78-:ريلبخاا

481.:01:الباريفتح
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التأويل.يحتمللتصرفالكفر،

كتبمنعليهعابدينابنوحاشيةالمختار)1(،الدرفيجاء

محملعلىكلامهحملأمكنئسلمبكفريفتىلاأنهاعلم:الحنفية

وقالوا:.ضعيفةروايةفيذلككانولو،خلافكفرهفيكانأو،حسن

لا،القبيحةومعاملته،الرديةأخلاقهيريدكانف!نمسلمدينشتممن

يكفر.لاأنفينبغي،الإسلامدينحقيقة

المسألةفيكانإذا:وغيرهاالخلاصةعن)2(عابدينابنونقل

إلىيميلأنالمفتيفعلى،يمنعهواحدووجهالتكفير،توجبوجوه

بالمسلم.للظنتحسينأالتكفير،يمنعالذيالوجه

كفرأوكافر،يالغيرهقالمنإنالفقهاء)3(:تحفةفيوجاء

التعزير.توجبولكنهاالحد،توجبلاجنايةالقولفهذامسلمآ،

مذنبآيعتبرد!انماالحد،عليهيقامكافرآيعتبرلاأنههذاومعنى

التعزير.يستحق

سفىلأنهكفر،لذنبهمسلمآكفرمنقالوا:الشافعيةبعضلكن

نأعنهمااللهرضيعمرابنعنمسلمرواهبماواستدلواكفرآ،الإسلام

بهاباءفقدكافر.يا:لأخيهقالامرىء"أيماقال)4(:ىلجبرواللهرسول

".عليهرجعتد!الا،قالكماكانإنأحدهما.

النعمةبكفرللكفرتأويلبلاكفرهإن:فقالوااستدركوأالشافعيةلكن

يكفر.فلاالتأويلهذاعلىكانإنأماكافر،فهونحوهأو

.غيرهيكفرفلا،المستحلعلىمحمولالخبرإن:النوويوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

3.928::عابدينابنوحاشيةالمختارالدر

3.285::السابقالمرجع

3.231:الفقهاء:تحفة

05.:ا:مسلمعلىالنووي:وانظر111)65(،الإيمانا-:مسلم
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التشديد)؟(.المرادإن:هؤلاءغيرقالوكذلك

شخصين،منتكونالغيرإلىالكفرنسبةبأنالقوليمكنهذابعد

:غيرهبهوصففيماخاصقصدمنهمالكل

)يابكلمةفنطق،غيرهمعخلافهفيالغضبتملكهإنسانأحدهما:

د!انمامرتدآ،بهالمسلميعتبرالذيالحقيقيالكفريعنيلاوهوكافر(

تعاليمخالفبهذاوأنه،حقوجهبغيرعليهتعدىأو،ظلمهأنهيعني

جهلهلشدةبعضهمإنبلغالبآ،الناسعامةمنيحدثوهذا،الإسلام

أخلاقهإلايقصدلاقطعآوهو،صاحبهدينيسبغضبهفيومغالاته

الحنفية-قالكما-مرتدأيعتبرلاشكلاوهذا،القبيحةومعاملته،السيئة

شديدأ.أدبآوتاديبهتعزيرهيجبكانلران

علىأحكامهويصدر،الدينيةتصرفاتهفييغاليإنسان:والثاني

تصلبل،والمذنبينالعصاةفيكفر،وتشديداتهمغالاتهخلالمن،الآخرين

وفتنةبلبلةأحدثالذيالأمرمستحبآ،تركمنتكفيرإلىأحيانأالمغالاة

المسلمين.بين

تكفيرفيومجاراتهمالمغالينهؤلاءمعالسيريمكنلاأنهوكما

الله.رسولمحمدآوأناللهإلاإلهلاأنيشهدمسلم

يرونالجملةفيالفقهاءف!ن،المغالينهؤلاءتكفيريمكنلاكذلك

تكفير-قدامةابنيقولكما-مذهبهممنعرفوقد،الخوارجتكفيرعدم

متأؤلونلأنهم،بكفرهمالفقهاءيحكملمهذاومع،الصحابةمنكثير

)2(.ربهمإلىيتقربونبهذاأنهمويعتقدون

)1(

)2(

792،:4:والإقناع،2:118:والزواجر،4:118:المطالبأسنى

*،161.:2:مفلحلابنوالفروع

8.132:،المغني
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تعالي:اللهبغيرالحلف

جمووالنبيلقول!،تعالىبالئهيكونإنماالحلفأنشرعأالمقررمن

بنعمرأدركأنهعنهمااللهرضيغمرابنعنوغيرهماالشيخانرواهفيما

لجي!)1(:اللهرسولفناداهم،بأبيهيحلفوهوركبفيالخطاب

بالته،فليحلفحالفأكانفمن،بآبائكمتحلفواأنينهاكماللهإن"ألا

".فليصمتلمالا

)2(فقال،تعالىاللهبغيرالحلفعنالنهيفي-لمجهررالنبيشددوقد

وكان،عنهاللهرضيالضحاكبنثابتعنوغيرهماالشيخانرواهفيما

:قالع!راللهرسولان،الشجرةأصحابمن

ابنعلىوليس،قالكمافهوكذبأالإسلامغيرملةعلىحلف"من

يومبهعذبالدنيافيبشيءنفسهقتلومن،يملكلافيمانذرآدم

".كقتلهفهوبكفرقذفومن،كقتلهفهومسلمآلعنومن،القيامة

مرتدآ؟تعالىاللهبغيرالحالفيعتبرفهلذلكوعلى

وأيهوديفأناكذافعلتإن:الآتيةالصورةذلكفيالفقهاءذكر

ذلك.ونحو،نصراني

عندوالصحيح،الشافعيةعندالأوجهوهو،والحنابلة،المالكيةفعند

الفعل.هذاعننفسهإبعادهوالغرضلأن،بذلكيكفرلاأنه:الحنفية

.حرامبهوالتلفظ،معصيةذلكبمثلفالحلفذلكومع

)1(

)2(

لك:وما،(6461)3لأيمانا2-7:ومسلم،(016)8لأدبا78-:ريلبخاا

تحقيق)2223(،الباقيعبدفؤادمحمدتحقيق)14(والأيمانالنذور22-

)9324(،داودوأبو،خليلمحمدومحمود،معروفعوادبشارالدكتور

شيبة:أبيوابن،2:185:والدارمي،ه:7:والنسائي(،)1534والترمذي

.2:11،17،421:وأحمد،01:28:والبيهقي،4:917

داودوأبو،(011)176لإيمانا-ا:ومسلم،(06)47لأدبا-78البخاري

2(،5)89ماجهوابن،7:5،6:والنسائي،()1543والترمذي)3257(

33.:4:وأحمد،51:03:والبيهقي
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غيرملةعلىحلف!منحديثفيالنهيالبر:عبدابنقال

اللفظ.هذامواقعةفيالنهيالمرادوإنما،ظاهرهعلىليس"،الإسلام

.معناهفيومابالتهودالرضاقصدكانلوبذلكيكفر:الشافعيةبعضلوقا

هوقالبأنالماضيإلىالفعلاضافإن:الحنفيةبعضوقال

الكفرعلقلأنه،بذلكيكفرف!نه،فعلهقدلشيءكذا،فعلإنيهودي

موجود)1(.أنهيعلمبشيء

ترجيح:

لابذلكالحالفأن-بذلكالحلفبحرمةالتسليممع-أراهوالذي

علىالحملفيالنفسعلىالتشديدمننوعأنهالغالبلأنمرتدأ،يعتبر

كذلك.يكونأنيستبعدفهو،فعلهعلىاوالشيءعنالبعد

:الأفعالردة

تعالى،اللهلغيرالسجودهومرتدأبهالمسلميعتبرفعلأبرزلعل-ا

فمن،وحدهلثهشرعالسجودف!نقمر،أوشمساولصنمكالسجود

وقد،الإسلامعلىالخروجعلىدليلوهو،عظمهفقدلغيرهسجد

الإسلامينهىولذلكمرتد،فهوذلكفعلمنأنعلىالفقهاءأجمع

وتعالى.سبحانهاللهلغيرتعظيمشبهةفيهماكلعن

أنهالسلميعبسةبنعمروعنطويلحديثمن)2(مسلمروىفقد

:قال؟الصلاةعنأخبرني.وأجهلهاللهعلمكعمااخبرني!اللهنبييا:قال

ترتفع.حتىالشمستطلعحتىالصلاةعنأقصرثم،الصبعصلاةصل9

ف!ن.صلثم.الكفارلهايسجدوحيئمذ.شيطانقرنيبينتطلعحينتطلعف!نها

)1(

)2(

324،:4:المحتاجومغني626،:ا:الجليلومنح3،8::البدائع

:01:الباريوفتح،8:491،للشوكانيالأوطارونيل8،896::والمغني

-465.514*!.

.)832(4392المسافرينصلاة6-لأ"مسلم
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،الصلاةعنأقصرثم.بالرمحالظليستقلحتى.محضورةمشهودةالصلاة

.محضورةمشهودةالصلاةف!ن.فصلالفيءأقبلف!ذا.جهنمتسجرحيئمذف!ن

تغربقإنها،الشمستغربحتى.الصلاةعناقصرثم.العصرتصليحتى

."..الكفأرلهايسجدوحيمئذ.شيطانقرنيبين

العصربعدالصلاةعن-!يدنهيه)1(:النوويقالكما-هذاوفي

حتىطلوعهاوبعد،الشمستطلعحتىالصبحوبعد،الشمستغربحتى

وأجمعت،تغربحتىاصفرارهاوعند،تزولحتىاستوائهاوعند،ترتفع

..الأوقاتهذهفيلهاسببلاصلاةكراهةعلىالأمة

الشمسطلوعوهو،النهيمعنىعن!كقيمالنبينبه:الكاسانيقال

لهاوشمجدونالشمسيعبدونالشمسعبدةلأنوذلك،الشيطانترنيبين

وداعأالغروبوعندعلوها،لاستتمامالزوالوعندلها،تحيةالطلوععند

نحوسجودهمليقعقرنيهبينالشمسفيجعلالشيطانفيجيءلها،

التشبهيقعلئلا،الأوقاتهذهفيالصلاةعنلمج!النبيفنهى،الشمس

الشمس.بعبدة

سبيلعلىلاالشمس!،أوللصنمسجدمنالفقهاء:قالوقد

عليهيجري،بالإيمانمطمئنوقلبهلهاسجدبل،الألوهيةواعتقادالتعظيم

تعالى.اللهوبينبينهبكفرهيحكمولاالظاهر،فيالكفارحكم

،الاستخفافعلىالفعلدلالةعدمعلىقويةقرينةدلتوإن

يكفر.فلا،منهخشيةكافر،بحضرةالحربدارفيأسيركسجود

يأأو،الملوكأو،الجبابرةلأحدالسجودأنالفقهاءذكركما

أرادف!ن،الذنوبكبائرمنوكبيرة،المحرماتمنفهوآخر،مخلوق

ب!جماع،الملةعنوخرجكفر،فقدالمخلوقذلكعبادةبسجودهالساجد

مطلقأ،يكفر:الحنفيةبعضقالفقد،عبادةبهايردلملىانالعلماء،

نإ:الحنفيةمنآخرونوقال،إرادةلهتكنلمأمإرادةلهأكانتسواء

.6:115:النوويبشرحمسلم)1(
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أهلاكثرعندكفرإرادةلهتكنلمهـانيكفر،لمالتحيةبهاأراد

)1(.العلم

ترجيح:

ب!كراهكانإنللشمسأوللصنمالسجودأنأرجحهالذيوالرأي

تعالى:لقولهبكفر،فليسملجيء

،.بالإيمانمطمئنوقلبهاكرهمنأإلا

وأ،لملكالسجودأما.شكولاكفرفهوإكراههناكيكنلمل!ان

أنهإلاالكبائر،منوكبيرةمعصيةكانوإنفهوآخر،مخلوقأيأو،امير

لأنكافرآ.يعتبرفلاالتعظيميقصدلمف!ن،لنيتهيرجعالحالةهذهفي

لاأنيجبالمسلملأن،العقوبةيستحقوهوخطير،امرالمسلمتكفير

وتعالى.سبحانهاللهلغيرينحني

تعالى،اللهبكلاماستخفاففيهفعلأفعلمنكلمرتدآويفتبر-2

رفعه،علىالقدرةمعتركهأوقذر،مكانفيالمصحفك!لقاء

وما.تعالىبالئهيؤمنإنسانعنتصدرلاالقرآنإهانةلأنوذلك

)2(.والنبويةالقدسيةالأحاديثعلىينطبقالمصحفعلىينطبق

)1(

)2(

222،:4:عليهعابدينابنوحاشيةالمختاروالدر692،:21:البدائع

والفروق32،:ا:للجصاصالقرآنوأحكام281،:2:الهنديةوالفتاوى

2،284::المالكالعليفتحبهامشوالتبصرة،4:115:للقرافي

الفالحين:ودليل27،:ا:العربيلابنالقرآنواحكام392،:ا:والقرطبي

:5:المنهجشرحعلىوالجمل،4:174:وعميرةوالقليوبي3،357:

،4:136:المحتاجومغني212،:2:للرازيالكبيروالتفسير،124

:3:الإراداتمنتهىوشرح،2:157:والمغني326،:01:والإنصاف

.99:ا:والمهذب387،

:8:والخرشي،4:462:الجليلومنح222،:4:عابدينابنحاشية

:4:المحتاجومغني2،287::المالكالعليفتحبهامشوالتبصرة62،

3.387::الإراداتمنتهىوشرح،174؟4:والقليوبيا!،36

32

http://kotob.has.it



تعالى،اللهأسماءمنالصحفأوراقفيماالمسلمبهيبتليومما

يلقيلاأنالمسلمعلىوالواجب،النبويةوالأحاديث،القرآنيةوالآيات

فييدفهاأوويحرقهايجمعهاعلي!!أنوانمايمتهنها،اوالأوراقبهذه

بعيد.مكان

والكهانة:السحر

الخدعة،بمعنىويأتي،ودقماخذهلطفماكل:اللغةفيالسحر

خدعه.أي،سحره:يقال

يقتدرنفسانيةملكةحصولمنهيستفادعلمبأنهعابدينابنعرفهوقد

)1(.خفيةلأسبابغريبةافعالعلىبها

معرفةادعاءوهو،الجملةفيالمعنىفييتفقانوالعرافةوالكهانة

.الأسرار

منالكاهنبانوالعرافالكاهنبينالأنصاريزكرياالشيخويفرق

الذيفهوالعزافوأما،المستقبلفيالمغيباتعنالنجمبواسطةيخبر

)2(.الواقعةالمغيباتعنيخبر

سيقعبماكالإخبار،الغيبعلمادعاء:الكهانة:الباريفتحوفي

سبب)3(.إلىالاستنادمع،الأرضفي

أبيعنصحيحبسندوالحاكمأحمدرواهماالكهانةذمفيوورد

قال)4(:عت!رواللهرسولأنعنهاللهرضيهريرة

)1(

)2(

)3(

)4(

:الباريوفتح31،:ا:عابدينابنوحاشيةالمنير،والمصباح،العربلسان

01:.222

42.:4:الروضشرح

227.:01:الباريفتح

على:الحاكمقال6:23:القديرفيضفيالمناويوقال،)8285(الصغيرالجامع

في-البيهقيورواه،صحيححديث:أماليهقيالعراقيوقال،شرطهما
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علىأنزلبماكفرفقد،يقولبمافصدقهكاهنآأوعرافآأتى"من

محملى!أ.

عنجمير،النبيأزواجبعضعن،صفيةعنلمسلمروايةوفي

قال)1(:كنروالنبي

".ليلةأربعينصلاةلهتقبللمشيءعنفسألهعرافأأتى"من

وتارة،الصلاةقبولبعدمتارةجاءوالوعيدحجر)2(:ابنقال

..حالينعلىفيحملبالتكفير،

عرافآ،أوكاهنأأتىمنعلىالحكمترتبالوعيدهذامنوواضح

علمفياللهمعالغيرلإشراكهكافر،فهويقولانفيمايصدقهماكانف!ن

ثوابمنيحرمبل،بذلكيكفرفلاالسؤاللمجردأتاهمامنأما،الغيب

هذا.فعلهعلىتعزيرهوجوبمع،لهزجرأيومأأربعينصلاته

وقدقال)3(:ثمللسحر،أنواعأحجرابنذكرفقدالسحرعنأما

)4(:تعالىبقولهاستدل

السحر!.الناسيعلمونكفرواالشياطين)ولكن

أنواعه،بعضفيواضحوهوكافر،ومتعلمهكفر،السحرأنعلى

بابمنهوالذيالآخرالنوعوأما،الكواكبأوللشياطينالتعبدوهو

أصلالمه(.تعلمهمنبهيكفرفلاالشعوذة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

:2أحمد::وانظر،قويإسناده:الذهبيتال،8135،138::السنن

.942

038.:685،:4أحمد:ورواه)0223(،125السلام93:مسلم

228.:15:الباريفتح

224.:01:الباريفتح

.201:الآية:البقرةسورة

السلاسل-ذات،النبويالحديثضوءتثيوالسحرةالسحر:كتابنا:انظر

-.9891هـ-ا954الكويت
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وقد،بالإجماعالكبائرمنوهو،حرامالسحرعمل)9(:النوويقال

لاماومنهكفرآ،يكونماومنه)2(،الموبقاتالسبعمن!كتب!النبيعده

.كبيرةمعصيةبلكفرآيكون

لهم،الأصليةالمراجعمنالفقهاءآراءذكرهناالمفيدمنولعل

يكفرالساحرأنإلى،الحنابلةعندالمذهبوهو،الحنفيةذهبحيث

يكفر،لاأنهأحمدعنورويلا،أمتحريمهاعتقدسواء،وفعلهبتعلمه

نأأرى:والساحروالكاهنالعراففيعميقال:قالعنهروىحنبلأف!ن

تابفإنالمرتد،معنىفيعنديف!نهكلها،الأفاعيلهذهمنيستتاب

لعله،يحبسلا،:قال؟يقتل:لهقلت،سبيلهيخلىيعني،وراجع

وهذا،ويرجعيتوبلعلهيصليكانإذا:قال؟تقتلهلالملهقلت،يرجع

يعنيالمرتد،معنىفيوقوله،لقتلهكفرهلولأنه،يكفرهلمأنهعلىيدل

الاستتابة.في

سحرهكانإنالسحر،بفعلالساحرتكفيرإلىالمالكيةوذهب

ببينة،ذلكوئبت،الزوجينبينيفرقسحرهكانأوكفر،علىمشتملآ

:السلامعبدابنقال،المراةإلىالرجلتحبيبحالةالعربيابنوأضاف

كافر.الساحرأنالمذهب

لأنهشركآ،يعتبرالكوكبعبادةفيهالذيالسحرإن:الشافعيةوقال

به،يكفرلاأنهفالظاهرالسحر،أنواعمنذلكغيرأماشريكآ،لئهيثبت

الحنفية.منالهمامابناختياروهذا،عليهحرملىان

)3(:تعالىبقولهالساحربكفرالقائلوناستدلوتد

ولكنسليمانوماييرسليمانملكعلىالشياطينتتلواما)واتبعوا

هاروتببابلالملكينعلىأنزلوماالسحرالناسيعلمونكفرواالشياطين

)2(

)3(

224.:01:الباريفتح

ومسلم:،)2766(الوصايا5-5:البخاريانظر

.201:الآية:البقرةسورة
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تكفرأ.فلافتنةنحنإنمايقولاحتىأحدمنيعلمانوماوماروت

كفرساحرآكانوماأي،سليمانكفروماأ!:قدامةابنقال

بذلك.فتكفرتتعلمهلاأيتكفر،فلافتنةنحنإنماوقولهما:،بسحره

يوجبمايعتقدلاكانإذافقالوا:الساحركفربعدمالقائلوناما

الكواكب.إلىكالتقرب،الكفر

ترجيح:

العلماء،فيهافاض،الموضوعفيكثيركلاممنمجملهذا

المالكي،عليشوالشيخ،العربيوابن،قدامةوابن،كالقرافي

وأنه،الجملةفيحرامالسحرتعلمأنإليهوأميلأراهوالذي...وغيرهم

التأثير،معهايعتقدالذيبالمباشرةيكفرد!انماالمجرد،بالتعلميكفرلا

لتاثيره)1(.والخضوع،وتعالىسبحانهاللهغيرإلىوالتقرب

الكفار:بزيالتزيي

كنائسعلىوتردد،ملبسهمفيبالكفارتشبهمنمرتدآيعتبرهل

أعيادهم؟فيالنصارى

جمهورقولوهو،المالكيةعندوالمذهب،الحنفيةعندالصحيح

بهيتميزونلهمشعارآيعتبرالذيلباسهمفيبالكفارتشبهمنأن:الشافعية

رأسه،علىالمجوسقلنسوةووضع،النصارىزئارفلبس،المسلمينعن

لكنكافر،فهو،وحبالهم،لأهلهميلأذلكوفعل،الكنائسعلىوتردد

وطليعة،حربفيلخديعةأو،كالإكراه،لضرورةذلكيفعلمن

)2(.بذلكيكفرفلا،للمسلمين

)1(

)2(

والمغني:،4:136:المحتاجومغني288،:2:العليفتحبهامشالتبصرة

والفروق،31:ا:عابدينوابن،4:804:القديروفتح،152ا-8:51

462.:4:**الجليلومنح،4:151:للقرافي

وجواهر-،4:515:والاختيار،2:276:الهنديةالفثاوى
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تشبهمنأن:المالكيةبعضقولوهو،الحنفيةعندقولوفي

لأنه،معتقدهميعتقدأنإلاكافرآ،يعتبرلا،بهالخاصلباسهفيبالكافر

البهوتي:وقاذ،الحنابلةإليهذهبماوهذأ.بجنانهمصدق،بلسانهموحد

،جرمبصدرهصليبأعلقأو،الذمةلأهلشعارأصاربمامسلمتزياإن

المعاصي.كسائربذلكيكفرولم

)1(.الشافعيةمنالنوويقالوكذلك

ترجيح:

تعزيرأويعزرعاصيآ،يعتبرذلكيفعلمنان:إليهوأميلأراهوالذي

اللهإلاإلهلاأنويشهد،إسلامهيعلندامماكافرأ،يعتبرولاشديدأ،

الله.رسولمحمدأوان

:المحرماتاوتكاب

يزني،كأن،لهمستحلأ،تحريمهعلىمجمعأمحرمأفعلأأتىومن

ذلكفعلوانكفر،فقد،لذلكمستحلأالخمر،يشربأو،يسرقاو

بذلك.يكفرولا،عاصفهوتحريمهيعتقدوهو

)2(.بتأويلالمحرماتمنشيئأاستحلمنكافرأيعتبرلاكذلك

:التركردة

،وزكاة،وصيام،صلاةمنالعباداتتركهوهنايبرزماأهم

)1(

)2(

19-:9:المحتاجوتحفة927،:6:والإكليلوالتاج278،:2:الإكليل

ومنح،161ا-4:15،للقرافيوالفروق،4:11:المطالبوأسنى،29

136.:4:المحتاجومغني،4:462:الجليل

،4:116:للقرافيوالفروق332،:6:الهنديةبهامثىالبزازيةالفتاوى

96.:15:الطالبينوروضة،3128::القناعوكشات،8:132:والمغني

8.132::المغني
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الشيخانروىفقد،الإسلامعليهابنيالتيالأركانمنوهي،وحج

ءحي!)1(:اللهرسولقال:قالعنهمااللهرضيعمرابنعنوغيرهما

محمدأوأن،اللهإلاإلهلاأنشهادة:خمسعلىالإسلام!بني

".رمضانوصوم،والحج،الزكاةلمايتاء،الصلاةلماقام،اللهرسول

منها،واحدةأوالعباداتهذهتاركأنفيجميعأالعلماءيختلفولا

مباني:قدامةابنيقولكمالأنهامرتدآ،يعتبرلها،وإنكارآجحودأ

مشحونينوالسنةالكتابكانإذ،تخفىتكادلاوجوبهاوادلة،الإسلام

قابلغير،للإسلاممعاندإلايجحدهافلاعليها،منعقدوالإجماعبأدلتها،

أمته.إجماعولا-لمجبرو،رسولهسنةولا،تعالىاللهلكتاب

عنبعيدةباديةفيونشأ،بالإسلامعهدحديثكانمنأنإلا

يحكمفلاشيئأ،العباداتشأنمنيعرفولم،العلموأهلالأمصار،

بعدجحدهاف!ن،بالأدلةوجوبهاعندهوثبت،ذلكعرفإذاإلا،بكفره

كافر)2(.فهوذلك

هذهتركفيمنهوالعلماءبينالخلافإن:نقولهذابعد

بوجوبها.اعتقادهمعوتهاونأكسلأ،العبادات

الفرائضقبولأبىمنقتل"باب:بعنوانبابآ)3(البخاريعقدوقد

توفيلما:قالهريرةأبيحديثفيهوذكرداالردةإلىنسبواوما

ياعمر:قال،العربمنكفرمنوكفربكر،ابوواستخلفلمج،النبي

)1(

)2(

)3(

لترمذيوا،(61)91نيمالإا-ا:ومسلم()8نلإيماا-2:لبخاريا

)6(،والبغوي،358:ا:البيهقي:وانظر،8:571والنسائي،265()9

والفتح،2:431،4:62،39،021:وأحمد،7(5)3والحميدي

الإحسان:حبانوابنهـ132(،)3الكبيرفيوالطبراني78،:ا:الرباني

7075(.7552،،)5788يعلىوأبو(،ا!ا6!ا،)158

ومنح334،:5:المهذبشرحوالمجموع574،-2:572:المغني

.58،147،481:،ىا:والمهذب،171:ا:الجليل

.3باب:المرتديناستتابة-88:البخارتن
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ء!:اللهرسولقالوقدالناستقاتلكيفبكرابا

إلهلاإقالفمن،اللهإلاإلهلايقولواحتىالناسأقاتلأن"أمرت

!.اللهعلىوحسابه،بحقهإلا،ونفسهمالهمنيعصماللهإلا

الزكاةف!ن،والزكاةالصلاةبينفرقمنلأقاتلنوالثه:بكرأبوتال

لقاتلتهم!ك!راللهرسولالىيؤدونهاكانواعناقأمنعونيلووالله،المالحق

صدراللهشرحقدأنرأيتأنإلاهوإمافواللهعمر:قالمنعها،على

)1(.الحقأنهفعرفت،للقتالبكرأبي

نظر،الفرائضقبولمنامتنعمن:المهلبتالحجر)2(:ابنقال

يقتل.ولاقهرأ،منهأخذتمثلآالزكاةوجوبأقرف!ن

اللهفرائضمنفريضةمنعفيمنعندناالأمرالموطا:فيمالكوقال

ابنقال،جهادهعليهمحقأكان،منهأخذهاالمسلمونيستطعفلم،تعالى

ذلك.فيخلافلابوجوبهاأقرإذامراده:بطال

وبينالصلاةبينكسلأالعباداتلتركبالنسبةيفرقونوالفقهاءهذا،

والصومالزكاةتاركأنعلىيجمعونالفقهاءفيكاد،العباداتمنغيرها

أحمدالإمامعنروايةفيإلامرتدأيعتبرولا.عاصآثمكسلأوالحج

عليها،بقتالهيكفرفإنه،الإمامقبضةعنخارجأوكان،الزكاةمنعفيمن

عليها،وقاتلوابكرأبامنعواكما،الزكاةمنعواإذا:عنهالميمونيوروى

الزكاةتاركمامسعود:بناللهعبدوقال،عليهميصلولميورثوا،لم

بمسلم.

تهاونأالصلاةتركسن:قدامةابنقالفقد،للصلاةبالنسبةأما

دهالاصلىف!ن،قتلناكلىالاصليتإن:لهوقيلفعلها،إلىدعيوكسلأ

فيويدعىفيها،عليهويضيقثلاثآ،يحبسحتىيقتلولا،قتلهوجب

)1(

)2(

تخريجه.وسبق2596(،)2496،المرتديناستتابة-88:البخاري

288.:12:الباريفتح
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بالسيف،قتللىالا،صلىف!ن،بالقتلويخوففعلها،إلىصلاةكلوقت

والشافعي.،ووكيعزيد،بنوحماد.مالكقالوبهذا

حدأ؟أولكفرهيقتلهلالروايةواختلفت

بينيدفنولا،يكفنولايغسلفلاكالمرتد،لكفرهيقتلأنهفروي

احدآ.يرثولااحد،يرثهولا،المسلمين

الحسن،مذهبوهوحامد،وابن،إسحقابوالروايةهذهواختار

زيد،بنوحماد،المباركوابن،والأرزاعي،السختيانيوأيوب،والشعبي

الحسن.بنومحمد،لياسحاق

أبياختياروهذا،ب!سلامهالحكممعحدأيقتلأنهالثانيةوالرواية

ومالك،،حنيفةابيوقولالفقهاء،أكثرقولوهذا،بطةبناللهعبد

.()1والشافعي

574،،447-2442::والمغني،117-169:ا:الجليلمنح:انظر)1(

:والمهذب3،387::الإراداتومنتهىلىا45:ا:والاختيار،8131:

.841،هنهأ:ا
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الثانيالفصل

المرتدواستتابةالردةثبوت

أمرين:بأحدالردةوتثبت

:وقرال!ا

وكان،بالردةنفسهعلىاقرفمن،معروفهوكما،الأدلةسيدوهو

ذلكوعندالفقهاء،يقولكما،بنفسهحجةالإقرارف!نل!قرار،أهلآ

ودفع،عليهابهمماوتصحيح،ردتهسببعلىالتعرفبعديستتاب

ردتهعلىأصردىانالأمر،انتهىفقدالإسلامإلىورجعتاب.ف!ن،شبهاته

.العقابمرحلةبدأت

:دةلشهاا

العددتحققمنبدفلاالشهود،شهادةطريقعنالردةثبوتكانإذا

عليه،المشهودانكرلوفيماوالحكموكيفيتها،،الشهادةمنالمطلوب

يأتي:فيماذلكوبيان

الشهود:عدد

باستثناء،عدلانالردةعلىالشهادةفييكفيانهعلىالفقهاءيتفق

.الردةعلىشهودأربعةمنبدلاأنهمن،الحسنتالهما

أهلأكثرقولفيعدلينمنالردةعلىالشهادةتقبل:تدامةابنقال

.الرأيوأصحاب،والشافعي،والأوزاعي،مالكيقولوبه،العلم
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يقبللا:قال،الحسنإلا،خالفهمأحدآنعلمولا:المنذرابنقال

إلافيهايقبلفلم،القتليوجببماشهادةلأنها،أربعةإلاالقتلفي

لابانهالحسنإليهذهبماعلىقدامةابنويرد،الزنىعلىقياسأ،أربعة

لعلةليسالزنىفيالأربعةشهادةشرطف!ن،الزنىعلىالقياسيصح

كونهالعلةلىانما،فيهقتلولاالبكر،زنىفيالأربعةاعتباربدليل،القتل

.الردةفيذلكيوجدولا،زنى

بخلافجلدةثمانينيوجببالزنىالقذفأنوهوآخر،فرقوثمة

)9(.بالردةالقذف

يجبماهوالردةعلىاثنينبشهادةالاكثفاءمنالفقهاءقررهوما

التثبتهو،الحسنيقولكماشهود،أربعةمنالهدفولعل،بهالأخذ

الزنى.علىالشهادةفيالحالهوكما،الردةحصولمن

بهشهدماإنكارللمرتديمكنإذ،يختلفالأمرإن:نقوللكنا

ولا،بالشهادتيند!اتيانهإنكارهويقبل،رجلألفعليهشهدولو،عليه

شهادةمعالإنكارينفعفلاالزنىفيأماالشهود،بهشهدبمااعتبار

بمنالمعرةتلحقالتيالجريمةهذهفيواجبأالتثبتكانلذلكالشهود،

.الردةبخلافعدولأربعةشهادةمنبدلافكان.بهلصقت

:الشهادةكيفيلأ

ماالشهوديفصلأنالردةعلىالشهادةمنبدلاأنه:المالكيةذكر

وأكفر،أنهأشهديقولبأنالشاهدمنالقاضييكتفيفلا،بهشهدوا

قاله،الذيالقولفيذكركفر،كيفيبينأنمنبدلابلارتد،أنهأشهد

يعتبرفيمايختلفونالناسلأنكفرأ،هذااعتبروكيف،فعلهالذيالفعلأو

الواقع.فيكفرأليسبماتكفيرهالشاهديرىوقدكفرأ،

371،:4:عابدينوابن،4:465:الجليلومنح6،89::القديرفتح)1(

:8:والمغني3،293::الإرادات!منتهىوشرح،4:138:المحتجومغ!ي
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تفصيل،دونالردةعلىالشهادةتقبلأنينبغيلا:شاسابنقال

التكفير.فيالمذاهبلاختلاف

باختلافذلكوعللوا،الشافعيةعنذقولهو،المالكيةتالهوما

له.فيحتاطعظيمبالردةوالحكمالتكفير،فيالمذاهب

وقال،بهالقطعيجبالذيالمذهبهوهذا:الأذرعيقال

ونقلآ.عقلأالمعروفإنه:الأسنوي

ويقضىمطلقأ،تقبلبالردةالشهادةأن:الشافعيةعندالثانيوالقول

عنإلابهاالشاهديقدملالخطرهاالردةلأن،تفصيلغيرمنبها،

)1(
.بصيرة

ترجيح:

ذإ،الردةعلىالشهادةفيالتفصيلوجوبهوإليهنميلوالذي

متفاوتة،وعقولهمالناسوأفهامكفرآ،يعتبرالإنسانعنيصدرماكلليس

بالشهادةوالأخذ،الواقعفيكفرآيكونلاقدكفرآاحدهميراهفما

المسلمين.عقائدفيوطعنخطير،امربمجردها

به:أقرلماأوالشهودبهشهدلماالمرتدإنكار

فعند،عليهبهشهدامافأنكرشخصعلىبالردةعدلانمسلمانشهدإذا-ا

شهدالماإنكارهيكفيلا-والحنابلةوالشافعيةالمالكية-الفقهاءجمهور

يأتيأنوهومسلمآ،الكافربهيصيربماإتيانهمنبدلابل،عليهبه

قدلأنه،يكفيلافقطفالإنكار،عليهقامتالحجةلأن،بالشهادتين

الأصلي.كالكافر،الشهادتينبدونب!سلامهيحكمفلم،كفرهثبت

برجلأتيأنهعنهتعالىاللهرضيعليئعنب!سنادهالأثرمروىوقد

فقتله.،يتوبأنفأبى،فاستتابهتنصر،قدعربي

138.:4:المحتاجومغني8،64::والخرشي،4:465:الجليلمنح)1(
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الشهودبذلكعليهمقامت،زنادقةوهم،يصلونبرهطوأتي

يستتبهمولمفقتلهم،الإسلامإلادينلناليسوقالوا:فجحدوا،العدول

فأما،دينهأظهرلأنه،استتبته؟النصرانياستتبتلمأتدرون:قالثم

قامتوقدجحدوا،لأنهمقتلتهمف!نما،البينةعليهمقامتالذينالزنادقة

)1(.البينةعليهم

يتعرضفلاوأنكر،بالردةمسلمعلىعدلانشهدإذا:الحنفيةوقال

.ورجوعتوبةإنكارهلأنبل،العدولالشهودلتكذيبلا،له

مراد،غيرتوبةالإنكارمجردكونإن:ذلكبعدقالواالحنفيةلكن

ثلاثة:بأمورالإنكاريعتبربل

.الردةجحد-ا

-لمجم!.الرسولوبمعرفةبالتوحيد،الإقرار-2

)2(.الإسلامبدينالإترار-3

كنت:فقال،كيفيةيذكراولم،عدلانبالردةعليهشهدوإن-2

كحبس،صدقهعلىدالةقرينةهناككانتإذا،منهذلكقبلمكرهآ،

.الإكراهفيظاهرلأنهوقيد،

أنهلاحتماليحلفدىانما،بيمينهالقرينةمعيصدقأنهالشافعيةوزاد

)3(.مستحبةاليمينهذهأنالزركشيواستظهرمختارآ،كان

قامتلوكما،بهأقزبماإنكارهينفعهف!نهفأنكر،بردةأقرومن-3

)4(.فأنكرهبالزنىإقرارهعلىبينة

)1(

)2(

)3(

)4(

-8014::والمغني،4:138:المحتاجومغني،4:465:الجليلمنح

3.293::الإراداتمنتهىوشرح،141

3.992::عليهعابدينابنوحاشيةالمختارالدر

:3:الإراداتومنتهى،4:138:المختاجومغني،4:476:الجليلمنح

.293"*

السابقة.المراجع
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ترجيح:

يكفي،لا-بالشهادةالردةثبثتلوفيما-الإنكارمجردانشكولا

همابالشهادتينالنطقلأنواضحاص"صريحأ،بالشهادتينالنطقمنبدلابل

ينفعهفلا،الكافرينعدادمنصاروالمرتد،الإسلامفيالدخولأساس

الإقراربعدالإنكارأنأرىكما،بالشهادتينالنطقدونالإنكار،مجرد

لمارفضهعلىالدليلهوفهذا،بالشهادتينالنطقايضآيصاحبهأنيجب

به.أتر

المرتد:عقوبة

فيبقولهلمجنيالنبيبينهاماهيردتهثبتتلمنالمقررةالعقوبة

مسلمامرىءدميحل"لا:البحثهذابهصدرناالذيالأولالحديث

النفس:ثلاثباحدىإلا،اللهرسولوأني،اللهإلاإلهلاأنيشهد

لما.للجماعةالتاركلدينهوالمفارق،الزانيوالثيب،بالنفس

لما.فاقتلوهدينهبدل"من:الثانيوالحديث

الاستتابةوهل؟استتابتهمنبدلاأم؟مباشرةالدرتديقتلهللكن

مستحبة؟اوواجبة

يلي:فيماذلكوبيان

المرتد:استتايةحكم

والمرتدةالمرتد)حكم)1(:بعنوانبابأاللهرحمهالبخاريعقد

ذلكوأعقب،المقامهذافيالآياتمنكثيرأفيهوأوردواستتابتهم(

بحديث:

دا.فاقتلوهدينهبدل"من

)2(.باب:المرتديناستتابة-88:البخاري)1(
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ومعيكلوو،اللهرسولإلىأقبلت:قالموسىابيعنبسندهوروى

،يساريعنوالآخر،يمينيعنأحدهما،الأشعريينمنرجلان

:فقال،سالفكلاهما،يستاكجموناللهورسول

بعثكوالذي:قلت:قال-قيسبناللهعبدأباياأو-موسىأبايا

العمل.يطلبانأنهماشعرتوماانفسهما،فيماعلىأطلعانيمابالحق

نستعمل-أولا-"لن:فقال،قلصتشفتهتحتسواكهإلىأنظرفكأني

بناللهعبدياأو-موسىأباياأنتاذهبولكن،أرادهمنعملناعلى

وسادةلهالقىعليهقدمفلما،جبلبنمعاذأتبعهثم،اليمنإلى-قيس

فاسلميهوديأكان:قالهذا؟ما:قال،موثقعندهرجلف!ذا،انزل:قال

ورسولهاللهقضاء،يقتلحتىاجلس!ل!:قال.اجلس:قالتهود،ثم

الليل،:أحدهمافقال،الليلقيامتذاكرثم،فقتلبهفأمر(،مرات)ثلاث

فيأرجومانومتيفيوأرجو،وانامفأقومأناأما:أحدهمافقال

قومتي")1(.

عنهمااللهرضيعباسابنعنصحيحبسندوغيرهالحاكموروى

،ندمثم،بالمشركينفلحقارتد،ثم،أسلمالأنصارمنرجلكان:قال

فنزلت::قال؟توبةمنليهل:جمب!اللهرسولسلواأنقومهإلىفأرسل

حقالرسولأنوشهدواإيمانهمبعدكفرواتومآاللهيهديأكيف

".البيناتوجاءهم

قوله:إلى

،)2(.رحيمغفوراللهفإنوأصلحواذلكبعدمنتابواالذينإلا1

فاسلم.قومهإليهفارسل:قال

)1(

)2(

)2396(.المرتديناستتابة-88:البخاري

:وقال2:142،4:366:الحاكموانظر98.-86:الآية:عمرانآلسورة

وابن،7701::والنسائي،الذهبيؤوافقه،يخرجاهولمالإسنادصحيح

ء.4()477الإحسان؟حبان
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فقيل:المرتداستتابةفياختلف:بطالابنقالحجر)1(:ابنقال

فيقتلهيجب:وقيلالجمهور،قولوهو،قتلوالاتابف!ن،يستتاب

قلت:.الظاهرأهلقالوبه،وطاوس،الحسنعنذلكجاء-الحال

يدلوعليهعمير،بنوعبيدمعاذ،عنالمنذرابنونقلهحجر(:ابن)أي

والتي،للاستتابةفيهاذكرلاالتيبالآياتاستظهرف!نه،البخاريتصرف

معاذوبقصةدافاقتلوهدينهبدل"من:قولهوبعموم،تنفعلاالتوبةأنفيها

نأإلىهؤلاءذهب:الطحاويقال.ذلكغيريذكرولمبعدها،التي

منيقاتلفإنه،الدعوةبلغتهالذيالحربيحكمالإسلامعنارتدمنحكم

عنلاالإسلامعنخرجلمنالاستتابةتشرعدىانماقالوا:،يدعىأن

موافقتهم،يوسفأبيعننقلثمفلا،بصيرةعنخرجمنفأما.بصيرة

اللهإلىأمرهووكلت،سبيلهخليتبالتوبةمبادرآجاءإن:قاللكن

تعالى.

لىالا،يستتبلممسلمأأصلهكانإنوعطاء:عباسابنوعن

استتيب.

:هاتتجاا

ذكرهماإليهأضفنافإذا،الباريفتحفيحجرابنذكرهماهذا

المرتد،استتابةحكمفيثلاثةاتجاهاتهناكأنلناتبينذلكفيالفقهاء

كالآتي:بيانها

الاستتابة:وجوب

عندالراجحالرأيوهو،المالكيةالمرتد:استتابةوجوبإلىذهب

منهم،العلمأهلأكثرقولوهو:قدامةابنقال،والحنابلة،الشافعية

:قالوا،وإسحاق،والأوزاعي،والثوري،والنخعي،وعطاء،وعلي،عمر

عرضتفربما،بالإسلاممحترمآكانلأنه،قتلهقبلالاستتابةوجبتوانما

281.:12:الباريمنح)1(
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عرضت،شبهةعنتكونالردةأنالغالبلأنإزالتها،فيفيسعىشبهةله

عنالموطافيمالكرواهبماالاستتابةوجوبعلىواستدلوا

علىتدمانهأبيهعنالقارىءعبدبناللهعبدبنمحمدبنالرحمنعبد

خبر؟مغربةمنكانهلعمر:لهفقالموسىأبيقبلمنرجلعمر

فضربناقربناه:قالبه؟فعلتمما:فقال،إسلامهبعدكفررجل،نعم:قال

رغيفأ،يومكلوأطعمتموهثلاثأ،حبستموهفهلا:عمرفقال،عنقه

آمر،ولماحضر،لمإني!اللهم؟اللهأمريراجعأويتوبلعلهواستتبتموه

)1(.بلغنيإذأرضولم

برىءلماالاشتتابةتجبلمولو،استتابتهوجوبعلىيدلوهذا

فعلهم.من

الاستتابة:استحباب

ابنقال،والحنابلة،الشافعيةعندقولوفي،الحنفيةقولوهو

الحسن.ذلكويروي،وطاووسعمير،بنعبيدقولوهو:قدامة

بمصرو:النبيقولوجوبهاوعدمالاستتابةاستحبابعلىوالدليل

إ.فاقتلوهدينهبدل"من

تعالى:وقوله،استتابةيذكرولم

")2(.المشركينإفاقتلوا

العرنيين)3(.يستتبلمظبررالنبيولأن،الإمهالقيدغيرمن

)1(

)2(

)3(

سندهو،8:652:لبيهقيوا،(4841)فعيلشاوا،(61)لأقضيةا-63:لكما

وهوجابر،عن3118::الدارقطنيفيعندهمالثانيالدليلوانظر،متصل

ونصب94،:4الحبير:تلخيص:وانظر8،302::البيهقيوعنه،ضعيف

.3:458؟الراية

،!.ه:الآية:التوبةسورة

.68(5)5الحدود-86:البخاري!:انظر
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وربما،يسلمأنلاحتمالالإسلامعليهيعرضأنيستحبوانما

وهما،الأمرينبأحسنشرهدفعذلكفيلأن،لهفتكشف،شبهةلهتكون

.الإسلاموأحسنهما،والإسلامالقتل

ولو،القاتليضمنهلمالاستتابةقبلقتللوأنهاستحبابهاعلىويدل

لضمنه.الاستتابةوجبت

أصلاالاستتايةعدم

يستتب،لمارتد،ثمأصليأمسلمآكانإن:قالعطاء،تالوبهذا

استتيب.ارتدثمأسلمكانوإن

ترجيح:

إلا-نرىكما-يرتدلاالمسلمفان،الاستتابةوجوبنراهوالذي

أمرين:بأحد

.بالإيمانمطمئنأقلبهدامما،عنهاللهعفاقدوهذا،الإكراهإما

لهتكشفأنحينئذحقهومن،شبهةلهتعرضأن:الثانيوالأمر

:يقولوتعالىسبحانهوالله.نفسهفيمايزولحتىشبهته

كافر!)1(.وهوفيمتدينهعنمنكميرتدد)ومن

مماته.وقتإلىالتوبةفرصيعطىالمرتدأنالآيةومفهوم

مراتها:وعددالاستتابةمدة

القائلينف!نالمرتد،استتابةبعدمالقولمنعطاءبهانفردماعداما

مراتها،وعدمالاستتابةمدةفييختلفونباستحبابهاأوالاستتابةبوجوب

كانأو،بالاستحبابيقولمنعندالمرتدمنالإمهالطلبأكانسواء

بيانه-سبقماعلى-بالوجوبيقولمنعندالإمامعلىواجبآذلك

.217:الآية:البقرةسورة)1(
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ياتي:فيماتفصيلهااقوالعلىوذلك

:الأولالقول

عندالراجحالرايوهو،المذهبفيوالمالكية،الحنفيةذهب

.ايامثلاثةالاستتابةمدةأنإلى:الشافعيةعندقولوهو،الحنابلة

لأن،أيامثلاثةأجلالتأجيلالمرتدطلبإذا:السرخسييقول

الشبهة،تلكإزالةعلينافيجبلأجلها،ارتدشبهةعليهدخلأنهالظاهر

د!اذا،المهلةمنبدفلا،الحقلهليتبينالتكفير،إلىيحتاجأنهأو

ثلاثةالشرعفيجعلتالنظرومدة،يمهلهأنالإمامعلىكاناستمهل

.أيامثلاثةيمهلهفلهذاالخيار،فيكما،أيام

من،بلياليهاأيامثلاثةالاستتابةمدةإن:فيقولونذلكالمالكيةويحدد

منهايحسبولا،للحاكمالرفعيوممنولا،وقوعهايوممنلا،الردةثبوتيوم

.الدماءلعظمالاحتياطبذلكوالمقصود،الثلاثةالأيامتلفقولا،الثبوتيوم

معاقبةبلا،يحبسأنبعد،الثلاثةالأياممنيومكلفيوششتاب

فهلا:عنهتعالىاللهرضيعمرسيدناقالفقد،ضرباوعطشاوبجوع

يتبلموإن،يقتللمتابفإن.اللهأمريراجعأوبتوبلعلهحبستموه

المالكية.يقولكما،الثالثاليومشمسغروببعدقتل

(أيامثلاثة)أيثلاثأالمرتديستتاب:عنهتعالىاللهرضيعليئوقال

الآية:هذهوتلا

كفرأ!)1(.ازدادواثمكفرواثمآمنواثمكفرواثمآمنواالذين)إن

لىالاتابف!ن،إمهالدون،الحالفيالاستتابةتكون:الثانيالقول

القدير:وفتح،135-734::البدائع:وانظر،137:الآية:النساءسورة)1(

2،417::الصغيروالشرح،466-4:465:الجليلومنح96،-668:

:2:والمهذب،014-4:913:المحتاجومغني،8:59:والزرقاني

وشرح،126-8:124:والمغني993،-7893::المحتاجونهاية223،

والمبسوط:،بعدهاوما،3992::عابدينوابرة3،293::الإراداتمنتهى

بعدها.وما922!:0
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وقول،للحنابلةقولوفي،الشافعيةعندوالأظهرالصحيحوهو،قتل

المنذر.ابنقالوبهذا،المالكيةمنالقصاروابن،مالكل!مام

اللهرضيعليعنذلكروى،شهرينيستتابانه:الثالثالقول

شهرآ.رجلأاستتابأنهأيضآعنهوروى،عنهتعالى

أبدآ.يستتاب،والثوريالنخعيقال:الرابعالقول

المرتديدعى:المالكيالقاسموابن،الزهريقال:الخامسالقول

إلىوالرجوعالتوبةأبىفإن،يومفيولو،مراتثلاثالإصلامإلى

قتل.الإسلام

نراهمانوردالاستتابةمدةفيالأقوالعرضوبعد:المختارالراي

:بالقبولوأولىارجح

نأعنهتعالىاللهرضيعليسيدناعنرويمااننرىاولآ:

رواهمامعيتعارض..شهرينأوشهرآالإسلامعنمرتدعلىيسكت

استتابته.بعدتنصرمنوقتله،الزنادقةقتلهمنعنهالأثرم

المرتدأنمن،والثوري،النخعيعنرويماأننرى:ثانيأ

التوبةعرضويستمرأبدآ،يقتللاأنهيعنيوهذا،معقولغيرأبدأيستتاب

".فاقتلوهدينهبدلامن:الصريحللنصمناقضوهذا،عليه

يعطيلاالقولهذا،الحالفيتكونالاستتابةبانالقولثالثأ:

مستحكمةالشبهةتكونالبدايةفيإذ،عليهاشتبهمالمراجعةللمرتدفرصة

عقله.في

وتكون،أيامثلاثةالمرتديمهلأنالأقوالهذهمننرجحهوالذي

عليه،الإسلامبعرضوذلك،الإمهالمدةمنيومكلقيدائمةالاستتابة

نأوالغالبالنادر،فيإلاالإسلاميتركلاالمسلملأن،شبهاتهودفع

واستتيب،أمهلف!ذا،أمامهنفسهضعفتلإغراءأو،لهعرضلأمريكون

بنعمرسيدناتبرأولذلك،الإسلامإلىوعودتهتوبتهالمرجحفمن
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الاستتابة،قبلقتلالذيخبربلغهحينعنهتعالىاللهرضيالخطاب

.أيامبثلاثةالاستتابةمدةوحدد

المرتد:توية

والكلام،عنهارتدالذيالإسلامإلىرجوعهمعناهاالمرتدتوبة

أمرين:علىيشتمل

التوبة:كيفية

منذلكأكانسواء،بالشهادتينبالإتيانيثبتالإسلامفيالأصل

يسلم؟كيفالرجلعنيوسفأبوسئلولقدمرتد،منأوأصليكافر

بماويقر،ورسولهعبدهمحمدآوأن،اللهإلاإلهلاأنأشهد:يقول:فقال

انتحله.الذيالدينمنويتبرأ،اللهعندمنبهجاء

ذلككان،إليهارتدمماوتبرأ،بالشهادتينأتىفمنذلكوعلى

السابق:الحديثكليلمجهروالنبيلقول،توبة

محمدأوأن،اللهإلاإلهلاأنيشهدواحتىالناسأقاتلأن"أمرت

الحديث..لا..اللهرسول

بجحدأو،الألوهيةبجحدردتهكانتممنمقبولأيكونهذالكن

كونك!نكارآخر،بشيءردتهكانتمنأمالمجيد،محمدسيدنارسالة

استباحةأو،فرضبجحودارتدادهكانأو،العالمينإلىمبعوثأدتهالرسول

بمايقرأنبدفلا،ذلكغيرأو،آيةأوالقرآنجحدمنوكذلك،محرم

)1(.بالشهادتينالإتيانمعجحده

توبته:تقبللامن-

تقبل،توبتهف!ن،بالشهادتينونطقتابإذاالمرتدأنالأصل

4:014:المحتاجومغني،142-8141!ذ:والمغني6،07::القديرفتح)1(

2:4.22:والمهذبأ.،14-
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.الإسلامأحكامعليهويجري

لشناعةالمرتدينأصنافبعضتوبةقبولفياختلفواالعلماءأنغير

يأتي:فيماذلكوبيان،ردتهم

الزنديق:

هذهوأشهر،للزنديقكثيرةمعانيالباريفتحفيحجرابنذكر

كذاالكفر،ويخفي،الإسلاميظهرالذي:هوالزنديقأن:هيالمعاني

عليهكانماالزندقة:مالكقالحتى،وغيرهمالشافعيةمنجماعةقال

وعدمتوبتهقبولفيالفقهاءآراءمنذكرهماوملخص)1(.المنافقون

الآتي:هو،الفقهكتبفيجاءمامعقبولها،

بنفسهجاءإنالزنديقأن:الحنفيةعندبهوالمفتى،المالكيةمذهب

ظهرهـان،توبتهقبلت،عنهذلكيعرفأنقبلتوبتهومعلنآ،بزندقتهمقرآ

ولا،يقتلفإنهتائبآ،يأتيأنقبل،طريقبأي،زندقتهثبتتبأن،عليه

توبته.تقبل

لبابةابنقولوهو،الحنابلةعندروايةوفي،الشافعيةعندوالمذهب

قبلأخذأوتائبأ،أتىسواءمطلقأ،يستتابالزنديقأن:المالكيةمن

مسعود،وابن،عليئعنذلكويروى،توبتهقبلتتابف!ن،ذلك

تعالى:اللهلقولعنهما.تعالىاللهرضي

سلف!)2(.قدمالهميغفرينتهواإنكفرواللذين)قل

كانوامامع،الإسلاممنأظهروالما،المنافقينعنكفع!يموالنبي

خلافه.منيبطنون

الظاهر،علىالدنياأحكامأنعلىأجمعواوكلهمحجر:ابنقال

السرائر.يتولىوالله

)1(

)2(

171.:12:الباريفتح

38.:الآية:الأنفالسورة
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عادف!نويعزر،توبتهتقبلتابإذاالزنديقبأنالصلاحابنوافتى

يمهل.ولم،قتل

الزنديقتوبةتقبللا:للشافعيةقولوفي،الحنابلةعندوالمذهب

منيظهرهكانماعلىيزدلمالتوبةإظهارمعحتىلأنهقالوا:مطلقأ.

قبل.

فيهوإنماوعدمها،التوبةقبولفيالفقهاءبينالخلافأنعلى

صادقة،توبتهكانتف!نتعالىاللهوبينبينهفيماأماالدنيا،ا-كامحق

)1(.مقبولةشكلاف!نها

ترجيح:

جاءإذا،بالقبولالأولىهوالزنديقتوبةبقبولالقولأنأراهوالذي

الاطلاعبعدأخذإذاأما،توبتهصدقعلىيدلفذلك،نفسهتلقاءمنتائبأ

فرصةيعطىأنالحالةهذهفيوأرى،للخوفتوبتهتكونفقد،عليه

التوبة.فيصدقهلإثباتفيها،يراقب

الساحر:

دماذا،يستتابولايقتلف!نهكفرآيعتبرماالسحرمنالساحراتىإذا

توبتهف!ن،منهتاثبآسحرهعنمبلغأبنفسهجاءإذاإلا،توبتهتقبللاتاب

قال.الحنابلةعندروايةوهو،حنيفةوابو،مالكذهبهذالىالى،تقبل

الصحابة.عننقلماظاهروهو:قدامةابن

.يستتابالساحرأن:الحنابلةعندثانيةروايةوهو،الشافعيةوعند

:3:عابدينوابن89،:6:القديروفتح273،-12:272:الباريفتح)1(

والتبصرة603،:4:والدسوقي،4:047:الجليلومنح292،792-

141،ا-4:45:المحتاجومغني2،283::العليفتحبهامش

:6:القناعوكشاف،127ا-8:26:والمغني،224-23؟2:والمهذب

ا.!ي
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سحرةتوبةاللهقبلوقد،يستتابوالمشرك،الشركأهلمنليسلأنه

.()1فرعون

ترجيح:

تائبأوأتىفندمكفرآيعتبرمابسحرهأتىإنالساحرانأراهوالذي

صدقبهايتبينفرصةيعطىف!نه،وتابفندمبفعلهاخذدهان،توبتهقبلت

الحاكم.يراهبمايعزرف!نهكفرأ،يعتبرلامابسحرهاتىإنأما،توبته

ردته:تكروتمن

ثميرتد،ثم،يتوبثميرتد،ثم،يتوبفكان،ردتهتكررتومن

لأن،راهويةبنإسحاققولوهو،توبتهتقبللا)2(:الحنابلةفعند،يتوب

.بالإسلاممبالاتهوقلة،عقيدتهفسادعلىيدلذلك

لكنه،توبتهتقبل،الشافعيةعندالمذهبوهو،الحنفيةعندلكن

،الإماميضربهالرابعةالمرةفيتابإذا:الحنفيةقال،مرةكلفييعزر

حبسهالثالثةالمرةفيتابإذاانه:حنيفةأبيعنوروي،سبيلهويخلى

التوبةخشوعاثرعليهيرىحتى،السجنمنيخرجهولم،الإمام

.والإخلاص

ظاهرأالإيمانبوجود،توبتهقبولعلى،والشافعية،الحنفيةواستدل

اللهقالوقدالرد،يحتمللاالردةوجودبعدوالإيمان،مرةكلفي

)3(:تعالى

)1(

)2(

)3(

والتبصرة،4:804:القديروفتحبعدها،وما51:221:الباريفتح:انظر

ومنح692،-3592::عابدينوابن928،-2288::العليفتحبهامش

:4:المطالبوأسنى224،:2:والمهذب،463-4:462:الجليل

.451ا-8:53:والمغني،221

وشرح،8:126:والمغني،4:014:المحتاجومغني،7135::البدائع

224.:2:والمهذب3،593::الإراداتمنتهى

38.:الآية:الأنفالسورة
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سلف!.قدمالهميغفرينتهواإنكفرواللذين)قل

ترجيح:

علىدليلل!يمانعودتهلأنالتعزير،معتوبتهقبولهوأراهوالذي

.الشيطانوسوسةأماملضعفهيعزردمانما،نفسهفيالإيمانبقاء

والملائكة:الأنبياءسابئ

كافرأ.يعتبرفإنهملكآ،أو،نبوتهعلىمجمعآنبيأسسثمن

قول!وهو،يستتابولايقتل:والحنابلة،والمالكية،الحنفيةقال

إلا،يتبلمأونفسهتلقاءمنتابوسواء،الشافعيةمنالفارسيبكرأبي

اللهوبينبينهفيماتوبتهوتنفعهكفرأ،لاحدأيقتلفإنه،تابإذاأنه

بالتوبة.يزولولاالعبد،حق-لمجهالرسولسبولأن.تعالى

تقبل:الصيدلانيوقال،الأصحفيتوبتهتقبل:الشافعيةوعند

)1(.جلدةثمانينيجلدلكنه،توبته

ترجيح:

حالةفيسبهكانربماإذ،الصيدلانيرأيوجاهةهوأراهوالذي

ذلكتبينفاذا،يقولمايعيأندون،شعورهعنأخرجهشديد،غضب

التوبة.قبولعلىالدالةالنصوصمعذلكلانسجام،توبتهقبلت

تعالي:اللهسايئ

جادأ.أممازحآأكانسواءكفر،فقدتعالىاللهسمثومن

)1(
:4:الجليلومنح89،:6:القديروفتح892،-3092::عابدينابن

الإكليل:وجواهر،2:284:والتبصرة،286-6:285:والحطاب،476

ونهاية،4:122:المطالبوأسنى،14"ا:4:المحتاجومغني285،:2

.8:015:والمغني3،593::الإراداتمنتهىوشرح7،993::المحتأفي
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فسادعلىيدلذلكلأن،يستتابولا،يقتلإنه:الحنابلةقال

المالكية.عندقولوهو،عقيدته

قبلتتابإنأنه:للمالكيةقولوفي،والشافعية،الحنفيةوعند

توبته.

لأنى!ي!،الرسولسبومنتعالىاللهسبمنبينهؤلاءويفرق

عنمنزهتعالىاللهولأن،بالتوبةيسقطوهو،تعالىاللهحقالأول

ف!نه-!ب!الرسولسبوأما،معرةولاغضاضةبالسبيلحقهفلا،المعايب

)1(.بالتوبةيسقطفلاالعبدحق

ترجيح:

قبولعلىالدالةالأدلةلعموم،بالقبولأولىهوالجمهورقالهوما

المرتد.توبة

ومنح74،:8:والخرشي3،592::عابدينوابن،6:89القدبر:فتح)1(

093،:3:الإراداتومنتهى،2:284:والتبصرة،4:487:الجليل

بعدها.وما4:134:المحتاجومغني،8:015:والمغني
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الثالثالفصل

الحدوتنفيذالردةآثار

:الردةآثار

أسلفنا-كما-القتلوهو،الردةحدتنفيذكيفيةبيانقبليستحسن

قبلتترتبالآثارهذهأغلبلأنآثار،منالردةعلىيترتبمانبينأن

العقوبة.تنفيذ

لملكهبالنسبةوذلكشرعأ،المقررةالبدنيةالعقوبةغيرآثارفللردة

ذلك.وغير...وأولادهوزوجتهوديونه

يلي:كماذلكوبيان

المرتد:لأملاكبالنسبةالردةأثر

:اتجاهاتالمرتدلملكبالنسبةللفقهاء

وهذا،حالهيتبينحتىموقوفأالمرتدملكيكونأن:الأولالاتجاه

عندوالراجح،الشافعيةعندالأظهروهو،المالكيةعندالمشهورهو

حنيفة.أبيقولوهو،الحنابلة

حتى،مالهفيالتصرفمنالمرتدمنع:الملكبتوقفوالمقصود

تصرفاته،نفذتأسلمف!ن،موقوفةتصرفاتهتكونتصرفوإن،حالهيظهر

.التصرفاتهذهبطلتماتاوقتلوإن

حنيفة.وأبو،والحنابلة،المالكيةيقولكماوهذا

كالعتق،التعليقتقبلالتيالتصرفاتإن:فقالواالشافعيةوفصل

وأقتلإنوتبطل،اسلمإذاتنفذ،موقوفةتكونف!نها،والوصيةوالتدبير،

.مات
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فتكون،والرهن،والهبة،كالبيع،التعليقتقبللاالتيالتصرفاتأما

الجديد.فيوهذا،الأصلمنباطلة

التعليق.تقبلالتيكالتصرفات،موقوفةتكونالقديموفي

يزولملكهف!نماتأوقتلإنالمرتدفإنالاتجاههذاعلىوبناء

أبيوعند،والحنابلة،والشافعية،المالكيةعندوذلكفيئأ،ويصير،بموته

.دةالموقتمنزالقدملكهيكونحنيفة

الفقهاء،جمهورعندلهباقفملكهالإسلامإلىالمرتدرجعل!ان

بإسلامه.إليهيعودحنيفةأبيوعند

فلم،دمهيبيحسببالردة:بقولهالجمهوررأيقدامةابنويعلل

لاالعصمةوزوالعمدآ،يكافئهلمنوالقتل،المحصنكزنى،ملكهيزل

المحاربة،فيوالقاتل،المحصنالزانيبدليل،الملكزوالمنهيلزم

عصمتهم.معثابتملكهمفإن،الحربوأهل

يقول،مراعىزوالأملكهيزولالمرتدإن:يقولفمانهحنيفةأبوأما

.الحالفيباتغيرموقوفأيكونملكهأنأي:الهمامبنالكمال

تحتمقهور،حربيكافرالمرتدبأنإليهذهبماحنيفةأبوويعلل

ومقتضى،ومالكيتهملكهزواليوجبحربيأوكونه،يقتلأنإلىأيدينا،

،الإسلامإلىمدعوأنهإلا،البتاتعلىالحالفيملكهيزولأنهذا

فيفتوقفنا،الإسلامإلىعودهالظنعلىوالغالب،إليهعودهويرجى

زوالوهو،الحكمحقفييكنلمكأنالعارضجعلأسلمفإن،أمره

عمله.السببيعملولممسلمأ،يزللمكمنوصار،الملك

توقفولا،بردتهيزوللاباقالمرتدملكأن:الثمانيالاتجاه

قولوهو،الحنفيةمنومحمديوسفأبوإليهذهبماوهذا،تصرفاته

جعفر.أبوالشريفقالكماأحمد،كلامظاهروهو،الشافعيةعند

،الإسلامحالةللمرتدثابتأكانإلملكبأنالحكمهذاهؤلاءوعلل

منشيءفيتؤثرلاوالردة،الحريةوهي،وأهليتهالملكسبثبلوجود
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يبقىيقتللمفإن،ملكهزوالفيلا،دمهإباحةفيالردةأثرلأدط،ذلك

.والقصاصبالرجمعليهكالمحكوموصار،ملكه

ردته،بمجرد،الماللبيتفيئأيضيرالمرتدمالأن:الثالثالاتجاه

المالكية،مننافعوابن،شعبانابنقولوهو،أسلمإنإليهيعودولا

الصحيح.إنه:الشيرازيقال،الشافعيةعندقولوهو

إليهعادالإسلامإلىرجعفإن،بردتهيزولملكهأن:الرابعالاتجاه

عصمةلأنةقال،الحنابلةمنبكرأبيقولوهومستأنفأ،تمليكأملكه

لحقلوكماعصمتهما،يزيلإسلامهفزوال،ب!سلامهتثبتإنماومالهنفسه

يملكواأنفوجب،بردتهدمهإراقةملكواالمسلمينولأن،الحرببدار

بها)1(.ماله

ترجيح:

المرتد.لملكبالنسبةالاتجاهاتهيهذه

،الأولالاتجاههوالاتجاهاتهذهمنبالقبولأولىأراهوالذي

يتبينحتى،مالهفيالتصرفمنالمرتدومنع،الملكبتوقفالقولوهو

بمجردفيئآوجعلها،أموالهمصادرةلأن،لهباقفملكهأسلمف!ن،حاله

ونفاذلهملكهبقاءأنكما،الردةعلىواصرارهعنادهإلىيؤديقدردته

.الردةعلىبالبقاءأيضأيغريهقدتصرفاته

بالنسبةهوإنما،ملكهبزوالأوالمرتد،ملكب!يقافوالحكم

الفقهاء.باتفاقالذكرللمرتد

المالكية،الفقهاء:جمهورعندالأنثىللمرتدةبالنسبةكذلكوالحكم

والحنابلة.،والشافعية

)1(
946،:4:الجليلومنح،7136::والبداثع84،-6:73:القديرفتح

:4:المحتاجومغني927،:2:الإكليلوجواهر703،:5:والدسوفي

منتهىوشرح،8:912:والمغني224،:2:والمهذب،242-143

.3:392:الإرادات
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علىهوبلبردتها،يزوللاالمرتدةملكف!نالحنفيةعندأما

تكنفلم،عندهمبالقتلعليهايحكملالأنه،نافذةفيهوتصرفاتهاملكها،

أموالها)1(.عنملكهالزوالسببأردتها

مات:أوقتلإنالمرتدمالحكم

جمهورفعند،الردةعلىماتأوفقتلردتهعلىالمرتدظلإن

لكن،الماللبيتفيئأمالهيكون:والحنابلة،والشافعية،المالكيةالفقهاء:

لاالحقوقهذهلأن،زوجاتهونفقة،جناياتهوأرش،ديونهقضاءبعدهذا

فيئأ.يكونذلكبعدبقيوماتعطيلهما،يجوز

يكونومحمد:،يوسفأبوقالفقدآخر،تفصيلفلهمالحنفيةأما

ردته.أوإسلامهفيالمالهذااكتسبسواء،المسلمينمنلورثتهماله

منلوبىثتهيكونإسلامهحالفياكتسبهما:حنيفةأبووقال

)2(.الماللبيتفيئأيكونردتهحالفياكتسبهوما،المسلمين

ترجيح:

منورثتهذنبماإذ،المعقولإلىأقربهوحنيفةأبوقالهوما

الذيالمالهذإلىحاجةفيأخواتأوأبناءلهيكونوقد،المسلمين

فيغضاضةفيئآمورثهممالأخذيحدثوقد،إسلامهحالاكتسبه

إسلامهم.علىتؤثرنفوسهم

:النكاحعلىالردةأثر

كانسواء،الحالفيبينهماالفرقةوقعتالزوجينأحدارتدإذا

)1(

)2(

السابقة.المراجع

927،:2:الإكليلوجواهر،4:946:الجبيلومنح،01:401المبسوط

:3:الإراداتومنتهى،8128::والمغني،4:124:المحتاجوسغني

.393
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ذهبماوهو،والمالكية،الحنفيةعندوذلك،بعدهأوالدخولقبلذلك

المنذر.وابنثور،وأبو،والثوريالعزيز،عبدبنوعمر،الحسنإليه

هيالمرتدةكانتإنطلاقآ،لافسخأالفرقةهذهيعتبرونوالحنفية

وأبيحنيفةأبيعندكذلكفالحكمالزوجهوالمرتدكانف!ن،الزوجة

ف!سخ.لاطلاقفهو،الزوجهوالمرتدكانإنمحمد:وعند،يوسف

طلاقآتكونفالفرقة،الزوجةأوالزوجردةبينالمالكيةيفرقولم

.طلاقلافسخهيآخرقولوفي،عندهمالمشهورفيبائنآ،

سببلأنها،الموتبمنزلةالردةبأنالفرقةحصولالحنفيةويعلل

،الردةمععصمةلاولأنه،للنكاحمحلآيكونلاوالميت،إليهمفض

العصمة.زوالمعيبقىلاالنكاحوملك

الشافعية،مذهبهو،الزوجينأحدبارتدادالحالفيالفرقةووقوع

)1(:تعالىلقولهوذلك،الدخولقبلالردةحصلتإذا،والحنابلة

الكوافر!.بعصمتمسكوا)ولا

.النكاحفسخفأوجبالدخولقبلوقعديناختلافالارتدادولأن

انقضاءعلىالفرقةفتتوقف،الدخولبعدالردةحصلتإذاأما

بعدديناختلاتالردةلأنأحمد،عنورواية،الشافعيةعندوذلك،العدة

.الحالفيفسخهيوجبفلاالإصابة

الحنفيةكمذهب،الحالفيالفرقةتتعجلأحمدعنالثانيةوالرواية

.والمالىحية)2(

)1(

)2(

.01:الآية:الممتحنةسورة

لا،2:9:الجليلومنح،3114::والاختيار7،36:و2:337:البدائع

:والمهذب543،:2:البرعبدربنوالكافي692،:ا:الإكليلوجواهر

منتهرووشرح،6:963:والمغني،3:091:المحتاجومغني،2:55

62.:3:الإرادات
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ترجي!ح:

روايةفيأحمدوالإمام،الشافعيةإليهذهبماهوأرجحهوالذي

لأن،الدخولقبلالردةكانتإذا،الحالفيالفرقةوقوعوهو،عنه

بعد.تتوثقلمالعلاقة

إعطاءفالأصل،الزوجينبينالعلاقةتوثقتفقدالدخولبعدأما

يراجعفقد،العدةانقضاءإلىالفرقةوقوعفيبالتوقففرصةالمرتد

هناككانإذاوخاصة،الإسلامإلىويرجعالفترةهذهفينفسهالمرتد

أبناء.

وقوعهووالحنابلةالشافعيةعندفالحكممعآ،الزوجانارتدوإذا

.الدخولقبلالردةكانتإن،الحالفيبينهماالفرقة

استحسانأنكاحهما،علىوهمابينهما،الفرقةتقعلاالحنفيةوعند

ووجهنكاحهما،علىفهمامعآ،أسلمالوحتى،الصحابةلإجماع

لماالعربفإن،عنهمتعالىاللهرضيالصحابةإجماعهوالاستحسان

يفرقلمأسلمؤاثمعنهتعالىاللهرضيالصديقبكرأبيزمنفيارتدت

عنهم.تعالىاللهرضيالصحابةمنبمحضرذلكوكان،نسائهموبينبينهم

أحدهماارتدلوأنهووجههزفر،قولوهو،الفرقةتقعأنوالقياس

.وزيادةأحدهماردتهمافيلأنارتدا،إذافكذا،الفرقةلوقعت

ارتدإذاالحكمفيسبقكماالحالفيبينهمايفرقالمالكيةوعند

أحدهما.

ناوهوأيضآ،هنانرجحهماهوالزوجينأحدردةعندرجحناهوما

انقضاءإلىوالتوقف،الدخولقبلالردةكانتإذاالحالفيالفرقةتكون

.الدخولبعدالردةكانتإذا،العدة

المرتدين:أولاد

ولا،ب!سلامهميحكمآبائهمردةقبلولدواالذينالمرتدينأولا!
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فلا،الإسلامفيتبعوهموقديعلو،الإسلاملأن،الردةفيآباءهميتبعون

الفقهاء.باتفاقوهذا،الردةفييتبعونهم

ثم،الردةقبل!"بهحاملأأمهكانتإةلأاالولد،ب!سلاميحكموكذلك

.الردةبعدولدته

عندالمذهبوهو،والشافعية،والمالكية،الحنفيةعندوهذا

كلامظاهروهو،بكفرهيحكم:والحنابلةالشافعيةعندقولوفي،الحنابلة

الخرقي.

بمنزلةوهو،ب!سلامهيحكمفلاالردةبعدوولادتهحملهكانمنأما

)1(.أبويه

المرتد:جناياتفيالردةأثر

وأ،النفسعلىتكونقدغيرهعلىالمرتديرتكبهاالتيالجنايات

خطأ.تكونوقدعمدأ،تكونوقد،النفسدونماعلى

الثفس:عليالمرتدجناية

لقولهالفقهاء،باتفاق،القصاصفعليهعمدأ،مسلمآالمرتدقتلإذا

،.القتلىفيالقصاصعليكمإكتب)2(:تعالى

،.بالنفسالنفسأنفيهاعليهمإوكتبنا)3(:تعالىوقوله

شخصعلىالدممهدورمناعتداءللمسلمالمرتدقتلولأن

.الدممعصوم

)1(

)2(

)3(

،7913::والبدائع،467-4:466:الجليلومنح224،:2:المهذب

:4:المحتاجومغني،8137::والمغني3،493::الإراداتومنتهى

142.

178.:الآية:البقرةسورة

45.:الآية:المائدةسورة
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؟الردةعلىأصرلولردتهيقتلأوقصاصآ،يقتلهللكن

القتللأن،للردةالقتلفيهويدخلقصاصأ،يقتلالفقهاء:يقول

اللهحقعلىالعبدحقفيقدمالعبد،حقوالقصاص،اللهحقللردة

تعالى.

دون،مالهفيالديةوجبتخطأ،مسلمأالمرتدقتللىاذا

ف!ن،لهعاقلةلالأنه،والحنابلة،والشافعية،الحنفيةعندوذلك،عاقلته

بالموتيحلالمؤجلالدينلأن،الحالفيمالهمنأخذتماتأوقتل

له.وارثلامنحقفي

يأخذالذيلأنه،المالبيتعلىالديةتكون:المالكيةوقال

)1(.ماله

والحنابلة،،الحنفيةفعندعمدأ،مستأمنآأوذميآالمرتدقتلواذا

ذإ،الذميمنحالأأسوأالصرتدلأن،بهيقتل:الشافعيةعندالأظهروهو

يقتللا:للشافعيةالآخرالقولوهو،المالكيةوعند.الدممهدرالمرتد

عليهتكونوإنما،ردتهعلىيقرلالأنه،الإسلامعلقةلبقاء،بهالمرتد

)2(.باتفاقالديةفعليهخطأقتلهد!ان،الدية

الثفس:دونماعليالمرتدجناية

ماعلىخطأأوعمدأجنايةذمياو،مسلمعلىالمرتدجنىإذا

علىالجنايةفيكالحكمذلكفيفالحكمعضو،كقطع،النفسدون

.باتفاقالمرتدمنيقتص...النفس

وعندالفقهاء،جمهورعند،مالهفيالديةتكونالخطأ،حالةوفي

)1(

)2(

،246-7:236:والبدائع،51:581:والمبسوط،252؟4:عابدينابن

:7:والمغني،4:17:المحتاجومغني،946-4:468:الجليلومنح

3،278.341::الإراداتمنتهىوشرح،138و658،-657

:4:المحتاجومغني،4:467:الجليلوبنحبعدها،وما7236::البدائع

3،278.803::الإراداتمنتهىوشرح،2:174:والمهذبا،،6
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.المالبيتعلىتكونالمالكية

يقتصالفقهاءجمهورفعندعمدآ،الذميعلىالجنايةكانتهـان

الدية.عليهلكونللشافعيةقولوفيالمالكيةوعند،منه

)1(.الديةففيهاخطأكانتوان

حدأ:يوجبماالمرتداوتكاب

)2(،والقذف،والسرقة،كالزنىحدأ،يوجبماالمرتدارتكبإذا

،غيرهشأنشأنه،عليهالحدإقامةعلىيتفقونالفقهاءف!ن،الطريقوقطع

شرطمنليسالإسلاملأن،الزنىحدغيرالحدود،موجبفيوذلك

الزنى.غيرحدإتامة

هل،اختلافهمعلىبناء،الزنىحدارتكابهفياختلفواالفقهاءلكن

يعتبر.لاأمالإحصانفيشرطآالإسلاميعتبر

،بالردةالإحصانيبطل:والمالكية-يوسفأبيغير-الحنفيةفعند

ثانية.يتزوجأو،يتوبأنإلا

يزوللا:الحنفيةمنيوسفوأبي،والحنابلة،الشافعيةوعند

روىلما،عندهمالإحصانشروطمنليسالإسلاملأن،بالردةإحصانه

فأمرزنيابيهوديينأتى-حيماللهرسولأنعنهماتعالىاللهرضيعمرابن

)3(
برجمهما.

)1(

)2(

)3(

:4:الجليلومنح،2:174:والمهذب،17-4:16:المحتاجمغني

927.:3:والمنتهى،467

:8:والخرشي،4:468،473:الجليلومنح737،38::البدائع

.8:481،631:والمغني،2:268:والمهذب،6668-

،(9961)لحدودا-92:ومسلم،(1468)لحدودا-86:البخاري:نظرا

والترمذيالمعبود،عون)4422(داودوأبو)1(،الحدود-41:ومالك

)2556(.ماجهوابن)296(،الرسالةفيوالشافعي،مختصرآ)1436(

67

http://kotob.has.it



:العياداتعلىالردةأثر

وهي،فائتةعباداتمنعليهيجبفيمافينظرالمرتدتابإذا

:نوعان

ذمته.فيوترتبيرتد،أنقبلفاتهماأحدهما:

ردته.أثناءفاتتالتيالعبادات:والثاني

فعثد،وزكاة،وصيام،صلاةمنالردةقبلفاتهفما،الأولالنوعاما

يجب:الحنابلةعندالمذهبوهو،والشافعية،الحنفية:الفقهاءجمهور

فيترتبتالعبادةهذهلأن،ردتهقبلالعباداتهذهمنفاتهماقضاءعليه

إلىوعودتهتوبتهبعدقضاؤهاعليهيجبولذلك،بردتهتسقطولم،ذمته

.الإسلام

ماقضاءوجوبعدمإلى،الحنابلةعندروايةوفي،المالكيةوذهب

مافسقط،إسلامهيوتوبته،قبلهمايجبالإسلاملأن،ردتهقبلفاته

)1(.الردةقبل

الحج.يشمللاالفقهاءعندالحكموهذا

عليهيجب،تابثمارتد،ثم،حجمنأن،للحجبالنسبةفالحكم

لأن،الحنابلةعندروايةوفي،والمالكية،الحنفيةعندوهذا،الحجإعادة

الصحيحوهو،الشافعيةعندقضاؤهعليهيجبولا،كلهالعمرالحجوقت

بهيشتغلفلا،الردةقبلبفعلهمنهبرئتقدذمتهلأنقالوا:،الحنابلةعند

حجةاسقطتلوالردةولأن،إسلامهفيصلاهاالتيكالصلاةذلكبعد

كانتوإنالردةولأن)2(،ردتهقبلالمفعولةعباداتهسائرلأبطلتوأبطلته

)1(

)2(

،135،4:133:ا:المحتاجومغني3،252::عابدينابنحاشية

،57،147:ا:والمهذب،4:472:الجليلومنح93،:ا:والإنصاف

وفتح3،393::الإراداتومنتهى993،-893:ا:والمغني،184

.794:ا:القدير

السابقة.المزاجع
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بدليل،العملسقوطالعملثوابسقوطمنيلزمفلا،العملثوابتحبط

عندفيهاثوابولاللقضاء،مسقطةصحيحةالمغصوبةالدارفيالصلاةأن

.3.العلماءأكثر

ترجيح:

ماقضاءعليهيجبأنهفيالجمهور،برأيالأخذهوأرجحهوالذي

ترتبعليهدينأصارتلأنها،ردتهقبل،وزكاة،وصيام،صلاةمن،فاته

بردته.يسقطلافإنه،الآدميبديناشبه،ذمتهفي

اتربهو،والحنابلة،الشافعيةإليهذهبماف!ن،للحجبالنسبةأما

بأدائه،منهبرئتقدذمتهلأن،قضاؤهعليهيجبلاأنهفي،القبولإلى

وأما،يحجلملمنبالنسبةهذاف!ن،كلهالعمروقتهالحجبأنيحتجولا

الحنفية،ذهبفقد،ردتهأثناءفاتهماوهوالعباداتمنالثانيالنوع

منفاتهمايقضيلاأنهإلى،الحنابلةعندالمذهبوهو،والمالكية

لمحالفيالعبادةهذهتركلأنه،ردتهأثناء،زكاةأو،صيامأو،صلاة

.لكفرهبهامخاطبآيكن

قضاءعليهيجبأنهإلى،الحنابلةعندروايةوفي،الشافعيةوذهب

عليه،العباداتبوجوبأقرالمرتدلأن،ردتهأثناءفاتتهالتيالعبادات

ذلك)1(.فلزمهأدائهاإلىالتسببعلىوقدر،ذلكواعتقد

،بالقبولأولىهو،ردتهأثناءعباداتمنالمرتدفاتماقضاءوعدم

.تنفرهوقد،عليهمشقةوصيامصلاةمنفاتهماقضاءفيلأن

المرتد:علىالحدتنفيذ

-الفقهاءجمهورإليهذهبماعلى-أيامثلاثةالمرتدأمهلإذا

ماوكشف،الإسلاممحاسنبيانمع،الإمهالمدةفييوميأواستتيب

السابقة.المراجع)1(
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بل،نفسهيراجعولم،يتبولم،فيهتشككأو،عليهأبهمقديكون

وهو،الردةعقوبةحدفيهينفذف!نهبالغآ،عاقلأ،وكان،ردتهعلىأصر

القتل.

المرتد،قتلوجوبعلىالعلمأهلأجمعوقد:قدامةابنقال

موسى،وأبيومعاذ،،وعلي،وعثمانوعمر،بكر،أبيعنذلكوروى

إجماعآ.فكانذلكينكرولم،وغيرهموخالد،،عباسوابن

فحكمهاالمرتدةالمرأةأماالذكر،للمرتدبالنسبةالفقهاءباتفاقوهذا

فلا-والحنابلة،والشافعية،المالكية-الفقهاءجمهورعندكذلكالقتل

ذلكوروي،الردةبسببالقتلوجوبفيوالمراةالرجلبينعندهمفرق

الحسن،-أيضأ-بذلكوقالعنهما،اللهرضيوعليئبكر،أبيعن

والدليل،والأوزاعي،والليث،وحماد،ومكحول،والنخعي،والزهري

السابق:الحديثفيلمج!رالنبيقولعمومالمرأةقتلوجوبعلى

".فاقتلوهدينهبدلمن9

كالرجل.فتقتل،بالباطلالحقدينبذلمكلفإنسانالمرأةولأن

،الإسلامعلىتجبرولكن،المرتدةتقتلفلا،الحنفيةعندأما

فإن،الإسلامعليهاويعرضيوميآ،وتستتاببحبسها،يكونوإجبارها

وأ،تسلمأنإلىحبسهااستمرتسلملموإنحبسها،امتنعأسلمت

علىفتجبرالإقرار،بعدتعالىاللهحقإيفاءعنامتنعتلأنها،تموت

العباد.حقوقفيكما،بالحبسإيفائه

ماعلىلهاتعزيرآ،يومكلتضربأنهاحنيفةأبيعنوروي

تموتأنإلىسوطأوثلاثينتسعةيومكلتضرب:الحسنوعن،فعلت

الضربموالاةلأن،معنىقتلوهذا:الهمامبنالكمالقال،تسلمأو

*..إليهتفضي

قتلعننهىىلمجيرالنبيبأنالمرتدةقتلعدمعلىالحنفيةواستدل
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عنهمااللهرضيعمرابنعنوغيرهماالشيخانرواهفيماوذلكالنساء،

قال)1(:

فنهى،ءلجي!اللهرسولمغازيبعضفيمقتولةامرأةوجدت

.والصبيانالنساءقتلعنلمج!رواللهرسول

:قالالربيعبنرباحعنصحيحبسندوغيرهداودلأبيروايةوفي

فبعثشيء،علىمجتمعينالناسفرأى،غزوةفيجمب!اللهرسولمعكنا

قتيل،امرأةعلى:فقالفجاءهؤلاء؟"اجتمععلام"انظر)2(:فقالرجلآ،

الوليد،بنخالدالمقدمةعلىوكان:قاللمالتقاتلهذهكانت!ما:فقال

عسيفأ".ولاامرأةيقتلنلالخالد:"قل:فقالرجلآفبعث

تقاتل.تكنلمبأنهاالقتلعدملمجم!النبيعللوقد،الحنفيةقال

وتبعرأيذاتالمرتدةكانتلو:قلناولهذا:الهمامبنالكمالقال

بالفساد.الأرضفيتسعىحيحئذلأنهابللردتها،لا،تقتل

تقتل،ولاتسترقالمرأةأن:وقتادة،والحسن،عليعنوروي

وذراريهم،حنيفةبنينساءاسترقعنهتعالىاللهرضيبكرأباولأن

بمحضرهذاوكان،الحنيفةبنمحمدلهفولدتامرأةمنهمعليآوأعطى

إجماعا33(.فكانينكر،فلمالصحابةمن

)1(

)2(

)3(

داودوأبو،(174)4الجهاد-32:ومسلم،3(15)5الجهاد-56:البخاري

284(،1)ماجهوابن،2:223:والدارمى،()9156والترمذي،)2668(

:حبانوابنمرسلآ،)8(الجهاد-21:ومالك،2:122،123:وأحمد

77.:9:والبيهقي381،:12:شيبةأبيوابن4785(،،)135الإحسان

.3:488:وأحمد،2:122:والحاكم)9266(داودأبو

دارنشربعدها،وما6:68:القديروفتحبعدها،وما12:268:الباريفتح

وجواهر،467-4:466:الجليلومنح،135-7134:والبدائع،الفكر

223،:2:والمهذب،4:014:المحتاجومغني،2:278:الإكليل

3.386::الإراداتمنتهىوشرحبعدها،وما8126::والمغني
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ترجيح:

لأن،أرجحهالذيهوالمرتدةالمرأةلقتلبالنسبةالجمهورورأي

الفسادإنثم،والمرأةالرجليشملعامالمرتدقتلفيالواردالنص

تأثيرهالأن،الرجلردةمنأشدالمرأةردةعنينتجقدالذيوالضرر

.غيرهعلىالرجلتاثيرمنأشدغيرهاعلى

عنرويمامع،تموتأوتسلمانإلىالمرأةحبسإنثم

نوعوهذاردتها،علىأصرتهيإن،الحياةمدىحبسهامعناهضربها،

حياتها،طالتفربماآخروأمر،الإسلاموروحيتفقلاالذيالتعذيبمن

الفتنةيثيرالذيالأمريوميآ،تعذيبهايرونحينأهلها،شفقةيثيرقدوهذا

المسلمين.بين

نهيوهو،الحنفيةبهاستدلالذيالحديثعنقدامةابنأجابوقد

الأصلية،الكافرةالحديثفيبالمرأةالمرادبأنالنساءقتلعنجمب!النبي

فيمقتولةامرأةرأىحينذلكقالءح!النبيف!ن،المرتدةوليست

ابنإلىبعثهمالذينلمجك!النبينهىولذلك،أصليةكافرةوكانت،الحرب

يخالفالأصليوالكفرمرتد،فيهميكنولمالنساء،قتلعنالحقيقابي

أهليقتلفلا،الأصليالكفرعلىيقرالرجلأنبدليلالطارىء،الكفر

ولابضربتركهعلىالمرأةتجبرولا،والمكافيف،والشيوخ،الصوامع

بخلافه.الطارىءوالكفر،حبس

تقدممنهماسترقمنأنيثبتفلمحنيفةبنووأما:قدامةابنوقال

بعضهم،أسلملىانما،كلهماسلمواحنيفةبنويكنولم،إسلامله

إسلامه،علىثبتمنفمنهمرجالآ،كانواأسلمواالذينأنوالظاهر

الحنفي.كالدجالارتدمنومنهم،آثالبنكاثامة

الحد:تثفيذكيفية

القتل،آلةالسيفلأن،بالسيفيقتلالمرتدأنعلىالفقهاءنص

ع!:النبيلقول،أولىبالسيفوالقتلإنجالنار،يحرقولا
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".فاقتلوهدينهبدل!من

)1(اللهبعذابالتعذيبعنوللنهي

الحد:تنفيذيتولىمن

دثهمستحققثللأنهوذلك...نائبهاو،الإمامإلىالمرتدوقتل

يعزر،ف!نهإذنهبغيرنائبهأوالإمامغيرأحدقتلهف!ن،ل!مامفكان،تعالى

مستحقلأنه،ديةأوقصاصمنعليهشيءولا،الإمامعلىلافتياته

يفتله،أنعليهقدرلمنجازالمرتدتاتلف!ن،يقاتللمإنوهذا،للقتل

)2(.المسلمينمقابرفييدفنولا،عليهيصلىولا،يغسلفلاقتلواذا

فإنهاسيدأوزوجذاتكانتإذاف!نهاالمرأةاما،للرجلبالنسبةهذا

ولأنحملها،خشيةبقتلها،يقولمنعندوهذاقتلها،قبلبحيضةتستبرا

المرأةكانتهـان،أهلهمنليستوالمرتدةتعبد،الحيضةعلىالزائد

يقبلهامرضعةتوجدأنإلىوتؤخرحملها،تضعانإلىتؤخرف!نهاحاملآ

.الولد)3(

الجماعي:الاوتداد

دارصاروا،أحكامهمفيهوجرتبلد،أهلارتدإذا:قدامةابنقال

وعلى،الردةبعدالحادثينذراريهموسبي،أموالهملاغتنامبالنسبة،حرب

بجماعةالردةأهلقاتلعنهاللهرضيالصديقبكرابافان.قتالهمالإمام

وهؤلاء،كتابهمنمواضعفيالكفاربقتالأمرقدتعالىاللهولأن،الصحابة

والارتداد،بهمبالتشبهأمثالهمأغرىربماتركهملأن،بالقتالأحقهم

مدبرهم.ويتبع،عليهقدرمنقتلقاتلهموإذا،بهمالضررفيكثر،معهم

حنيفة:أبووقال:الشافعيفالوبهذاأموالهموتغنم،جريحهمعلىويجاز

)1(

)2(

)3(

.4:014:المحتاجومغني،8126::المغني

8.128::والمغني71،:6:القديروفتح،4:145:المحتاجمغني

4.466::الجليلمنح
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لدارمتاخمةتكونأنأشياء:ثلاثةفيهاتجمعحتىحربدارتصيرلا

ولامسلمفيهايبقىالا:الثاني.الاسلامدارمنبينهماشيءلا،الحرب

أحكامهم.فيهاتجريأن:الثالث.آمنذمي

يتوبوالمف!ن،أيامثلاثةاستتيبوامدينةاهلارتدلو:المالكيةوقال

يسترتون)1(.ولايسبونولا،فيقتلون

225.:2:والمهذب،4:466:الجليلومنح،8138::المغئي)1(
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خاتمة

روايةالتحديثأصولوفقالردةحدحديثدراسةختاموفي

قبلالردةوأثرالمرتد،حيالالإسلامموقفوضوحإلىنخلص،ودراية

.وبعدهالحدتنفيذ

ويطبعويذاع،الصحففييكتبمماكثيرآأنالمؤسفومن

!الردةأنواعتحتيدخل،وينشر

!العقيدةحريةأو،الديمقراطيةأو،الكلمةحريةباسموينشريذاع

العجبص!انما،القيمبالدينتدينلابلادفيذلكتمإذاعجبولا

على،الإسلاميةالبلادفيويتداول،مسلمونذلكينشرانالعجبكل

الرسميالدينأنمع،الإسلاميةالبلادمنكثيرفيسياسيةأحزابمستوى

التشريع!مصدروهو،الإسلام

الشباببعضجعلالمستوياتهذهعلىالأفكارهذهمثلونشر

،العرضوأسلوب،الكاتبشهرةبهرتهوقد،الأفكارهذهوراءينساق

ولاالأفكار،هذهيرددفأخذ،السياسيةالحزبومكانة،الأسلوبوزخرفة

المجتمع.وفساد،العقيدةانحلالفيالسيءالأثرالأمرلهذاأنشك

يلي:بماوأوصي

مع،التعليممراحلكلفيمركزةعنايةالدينيةبالتربيةالعنايةاولأ:

بالحجةودحضهاالأفكارهذهمثلطرحعلىالجامعيالتعليمفيالتركيز

.والبرهان

لمحاكمةالعقيدةيمسفكرأينشرمنكليقدمبأنالمطالبةثانيآ:
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الضالة،الأفكارهذهلمناقشة،الراسخينالعلماءبعضيحضرها،عادلة

يعطىالإصرارحالوفي،المفترياتوتدحض،الشب!اتتزالحتى

الحبسكانوإلاالأفكار،هذهعنالرجوعينشرأنعلى،للتوبةالفرصة

علىومتطاولناعقكلأمامالبابنغلقحتىوالتفكير،للمراجعة3فتر

الديمقراطية!باسمالقيمالدين

الأطباء،وهموالفقهاء،الصيادلةوهمالسنةعلماءبينالتعاونثالثآ:

تطبيقها.ييسربما،الشرعيةالحدودتقنينعلى

فيوقرمتىالإيمانلأن،اللهلشرعالاستجابةإلىالدعوةرابعآ:

وعملأ.قولآصاحبهسلوكفيآثارهوظهرت،اللسانبهنطقالجنان

عليهاالمتفقالحدودمنلأنه،الردةحدتنفيذضرورةخامسآ:

به،والقذف،والزنى،القدرةقبليتبلمما،والحرابة،الردةوهي)1(:

والسرقة.لا،أمأسكرسواءالخمروشرب

العالمين.ربلئهالحمدأندعواناوآخر

95.:12:الفاريفتح)1(
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-3

-7

-8

-11

المراجعأهم

الأرنؤوط،تحقيق،للفارسي،حبانابنصحيحتقريبفيالإحسان

.ام889-اص458،أولىط،الرسالةمؤسسة

شاكر.أحمدالشيختحقيق،حزملابن،الأحكامأصولفيالإحكام

.الجصاصالرازيعليبنأحمدبكرلأبي،القرآنأحكام

.بيروت،المعرفةدارنشر،للموصليالمختار،لتعليلالاختيار

العلامةاختارها،تيميةابنالإسلامشيخفتاوىمن،الفقهيةالاختيارات

البعليعباسبنمحمدبنعليالحسنأبوالدينعلاءالشيخ

.بيروت،المعرفةدارنشر،الفقيحامدمحمدتحقيق،الدمشقي

بنبكرلأبي،مالكالإمامفقهفيالسالكإرشادشرح،المداركأسهل

.بيروت،المتحدةالتجاريةالمكتبةنشر،الكشناويحسن

الجيل.دار،القيملابن،الموقعينإعلام

المظفرأبيالدينعونالوزيرتأليف،الصحاحمعانيعنالإفصاح

.بالرياض،السعيديةالمؤسسةنشر،الحنبليهبيرةبنمحمدبنيحى

بنمحمداللهعبدأبيللإمام،مسلمصحيحشرح:المعلمإكمالإكمال

لأبي،الإكمالإكمالمكمل:وشرحه،المالكيالأبيالوشنانيخلفة

العلمية.الكتبدارنشر،السنوسييوسفمحمداللهعبد

بنبكرأبيالدينعلاءالإمامتأليف،الشرائعترتيبفيالصنائعبدائع

العربي.الكتابدارنشر،ثانيةط،الكاسانيمسعود

بنأحمدللشيخ،مالكالإماممذهبإلىالمسالكلأقربالسالكبلغة

أحمدبنمحمدبنأحمدللشيخالصغير،الشرحعلى،الصاويمحمد

الحلبي.مصطفىطالدردير،
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ا-

ا-

ا-

-2

-2

-2

-2

حكومةط،وآخرين،فراجالستارعبدتحقيق،للزبيدي،العروستاج

الكويت.

.بيروت،المعرفةدارنشر،للزيلعيالحقائقتبيين

الكتابدار،عودةالقادرعبدللأستاذ،الإسلاميالجنائيالتشريع

العربي.

تعليقحجر،لابنالكبير،الرافعيأحاديثتخريجفيالحبيرتلخيص

اهـ-384،المنورةالمدينة،المدنياليمانيهاشماللهعبدالسيد

.ام649

العربي.الكتابدارط،القرطبيتفسير،القرآنلأحكامالجامع

أبيالدينمجدالإمامتأليف،الرسولأحاديثفيالأصولجامع

القادرعبدتحقيق،الجزريالأثير،بنمحمد،بنالمباركالسعادات

.الملاخط،الأرناؤوط

ط،وآخرينشاكر،أحمدالشيختحقي(الترمذي)سننالصحيحالجامع

الحلبي.

.القاهرةمحمد،مصطفىط،للسيوطيالصغير،الجامع

مالك،الإماممذهبني،خليلالشيخمختصرشرح،الإكليلجواهر

.بيروت،المعرفةدارنشر،الأزهريالأبيالسميععبدصالحللشيخ

الكبير،الشرحعلى،الدسوقيعرفهمحمدللشيخ،الدسوقيحاشية

ط،عليشمحمدالشيختقريراتمعالدردير،أحمدسيديالبركاتلأبي

الحلبي.

الأبصار.تنويرشرحالمختار،الدرعلى(عابدينابن)حاشيةالمحتاررد

شاكر.أحمدالشيختحقيق،الشافعيل!مام،الرسالة

ذات،المرصفيسعد،النبويالحديثضوءفيوالسحرةالسحر

.أم989-روا904الكويت،السلاسل

الكتبإحياءدارط،الباقيعبدفؤادمحمدتحقيق،ماجهابنسنن

.!9136،العربية

الحقشمسمحمدالطيبلأبي،المغنيالتعليقوبذيله،الدارقطنيسنن

المحاسندار،المدنييمانيهاشماللهعبدالسيدتحقيق،أباديالعظيم

.ام669-6"؟اكل
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دمشق،الاعتدالدارط،دهمانمحمدأحمدتحقيق،الدارميسنن-27

اكل.934

دار،التزكمانلابن،النقيالجوهرذيلهوفي-،للبيهقي،الكبرىالسنن-28

.بيروت،المعرفة

العربي.الكتابدار،السنديوحاشية،السيوطيشرح:النسائيسنن-92

زكريايحيىأبيل!مام،المطالبأسنىمنالطالبروضشرح،-35

المكتبةنشر.الرمليأحمدالشيححاشيةوبهامشه،الشافعيالأنصاري

الإسلامية.

الإسلامي،المكتب،والأرناؤوطالشاويشتحقيق،للبغوي،السنةشرح-31

.ام839-اص453ثانيةط

الواحدعبدبنمحمدالدينكمالالإمامتأليفالقدير،فتحشرح-32

الهدايةعلى،الهمامبابنالمعروف،السكندريثم،السيواسي

للبابرتي،الهدايةعلىالعنايةشرحومعهالفكر،دارنشر،للمرغيناني

أمد.وسعدي،جلبيبسعديالشهير،عيسىبناللهسعدوحاشية

للشيخ،المنتهىلشرحالنهىأوليدقائقالمسمى،الإراداتمنتهىشرح-33

البهوتي.إدرش!بنيونسبنمنصور

منحتسهيلحاشيةوبهامشه،خليلمختصرعلىالجليلمنحشرح34-

ليبيا.،النجاحمكتبةنشر،عليشمحمدالشيحتأليف،الجليل

ط،الباقيعبدفؤادمحمدترقيم،الباريفتحمعالبخاريصحيح-35

.ام889-ا!945ثانيةط،للتراثوالريانالحديثةالرياض

التراثإحياءدارط،الباقيعبدفؤادمحمدتحقيق،مسلمصحيح-36

العربي.

ومكتبتها.المصريةط،النوويبشرحمسلمصحيح-37

العربي.الفكردار،زهرةأبومحمدالشيح،العقوبة-38

اليماني،للوزير،القاسمأبيسنةعنالذبفيوالقواصمالعواصم-93

.ام299-اص412ثانيةط،الرسالةمؤسسة،الأرناؤوطتحقيق

الحقشمسمحمدالطيبلأبيداود،أبيسننشرحالمعبود:عون-45

عثان،محمدالرحمنعبدتحقيق،القيمابنشرحمع،أباديالعظيم

.ام689-ص1388ثانيةط،المنورةبالمدينةالسلفية
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-41

42-

43-

44-

-45

46-

47-

48-

94-

-51

،الرياض-الحديثةالرياضمكتبةط،العسقلانيحجرلابنالباريفتح

.ام889اهـ-945القاهرة،ثانيةط،للتراثوالريان

بلوغمع،الشيبانيحنبلبنأحمدالإماممسندلترتيبالربانيالفتح

الشهيرالبنا،الرحمنعبدأحمدللشيح،الربانيالفتحأسارمنالمرامي

.القاهرة،المسلمينالإخوانط،بالساعاتي

أبيتأليف،مالكالإماممذهبعلىالفتوىفيالمالكالعليفتح

الأقضيةأصولفيالحكامتبصرةوبهامشه،عليشأحمدمحمداللهعبد

أبيبنعليبنإبراهيمالدينبرهانللقاضي،الأحكامومناهج

.بيروت،المعرفةدار،المدنيالمالكيفرحونبنمحمدبنالقاسم

بنإدريس!بنأحمدالعباسأبيالدينشهابل!مام،الفروق

أدراركتابوبأسفله،بالقرافيالمشهور،الصنهاجيالرحمنعبد

،الأنصاريمحمدبناللهعبدبنقاسمالقاسمأبيللشيخ،الشروق

فيالسنيةوالقواعدالفروقتهذيبكتابوبالهامش،الشاطبابنالمعروف

.بيروتنشر،المكيحسنبنعليمحمدللشيخ،الفقهيةالأسرار

،النفراويمهنابنسالمبنغنيمبنأحمدالشيخشرح،الدوانيالفواكه

المعرفة،دارنشر،القيراونيزيدأبيبناللهعبدمحمدأبيرسالةعلى

.بيروت

الكبرىالتجاريةأولىط،للمناويالصغير،الجامعشرحالقدير،فيض

.ام389-اكل356

.أباديللفيروز،المحيطالقاموس

بنأحمدبنمحمداللهعبدأبيالإمامتأليف،الفقهيةالقوانين

العربي.الكتابدار،الكلبيجزيبنمحمد

بنيوسفعمرأبيتأليف،المالكيالمدينةأهلفقهفيالكافي

الحديثة،الرياضمكتبة،القرطبيالنمريالبرعبدبنمحمدبناللهعبد

.الرياض

،الناسألسنةعلىالأحاديثمناشتهرعماالإلباسومزيلالخفاءكشف

اهـ-504رابعةط،الرسالةمؤسسة،القلاشأحمدتعليقللعجلوني

.ام859

.بيروتذارطمنظور،لابن،العربلسافي
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المعرفة.دار،للسرخسي،المبسوط-25

دارحجر،وابنالعراقيبتحرير،للهيثميالفوائد،ومنبعالزوائدمجمع-53

.ام829-اكل452،ثالثةط،العربيالكتاب

شرفبنالدينمحيىزكرياأبيل!مام،المهذبشرح،المجموع-54

.بجدةالارشاد،مكتبة،المطيعينجيبمحمدتحقيق،النووي

خاطر.محمودترتيب،الرازيالقادرعبدبنبكرلأبي،الصحاحمختار-55

العربي،الكتابدار،للذهبي،التلخيصوبذيله،للحاكم،المستدرك-56

.بيروت

ط،للتراثالمأموندارأسد،سليمحسينتحقيق،يعلىأبيمسند-57

.ام879-ص7041أولى

بمصر،المعارفدار،رابعةطشاكر،أحمدالشيختحقيقمم!شد*أحمد،-58

الإسلامي،المكتب،للهندي،العمالكنزمنتخبوبهامشهأحمد،مسند-95

.بيروت

الكتبدار،الأعظميالرحمنحبيبالشيختحقيق،الحميديمسند-65

.ام889-اكل904أولىطالعلمية

للفيومي.المنير،المصباح-61

محمدسعيدتحقيق،شيبةأبيلابنوالآثار،الحديثفيالمصنف-62

.م9891-اكل904أولىط،الفكردار،اللحام

دار،السلفيالمجيدعبدحمديتحقيق،للطبرانيالكبير،المعجم-63

ثانية.ط،العربيالتراثإحياء

.هارونالسلامعبدتحقيق،فارسلابن،اللغةمقاييسمعجم-64

على،قدامةبنمحمدبنأحمدبناللهعبدمحمدابيتاليف،المغني-65

نشر،الخرقيأحمدبناللهعبدبنحسينبنعمرالقاسمأبيمختصر

.بالرياض،الحديثةالرياضمكتبة

محمدالشيخشرح،المنهاجألفاظمعانيمعرنةإلىالمحتاجمغني-66

شرفبنيحيىزكريالأبي،المنهاجمتنعلى،الخطيبالشربيني

مصر.،الحلبيمصطفىطبع،النووي

محمد،بنالحسينالقاسمأبيتأليف،القرآنغريبفيالمفردات-67
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68-

96-

-71

72-

73-

-74

-75

النقل

.بيروت،المعرفةدارنشر،الأصفهانيبالراغبالمعروف

الألسنة،علىالمشتهرةالأحاديثمنكثيربيانفيالحسنةالمقاصد

أولىط،العربيالكتابدار،الخشتعثمانمحدمتحقيق،للسخاوي

.ام859-اص504

بالتعليقمذيلآداود،أبيالطيالسيمسندترتيبفيالمعبودمنحة

الشهيرالبنا،الرحمنعبدأحمدللشيخالمعبود،منحةعلىالمحمود

ا!.453ثانيةط،الفرقانمكتبة،بالساعاتي

بنعليبنإبراهيمإسحاقأبيتأليف،الشافعيالإمامفقهفيالمهذب

والنشر،للطباعةالمعرفةدارنشر،الشيرازيأباديالفيروزيوسف

.بيروت

الحلبي،الباقيعبدفؤادمحمدتحقيق،مالكل!مامالموطأ،

ومحمود،معروفعوادبشارالدكتوروتحقيقام519هـ-1375

.ام399-اص413ثانيةطالرسالةمؤسسة،خليلمحمد

فيالألمعيبغيةحاشيةمعللزيلعي،الهدايةلأحاديثالرايةنصب

ثانيةط،الإسلاميالمكتب،العلميالمجلس،الزيلعيتخر!بج

حاشيةومعه،الرمليشهابلابن،المنهجشرحإلىالمحتاجنهاية

الإسلامية.المكتبةنشر،الرشيديالمغربيحاشيةوبهامشه،الشبراملسي

الشيباني،عمربنالقادرعبدللشيخ،الطالبدليلبشرحالمآربنيل

تحقيق،حنبلبنأحمدالإماممذهبعلى،تغلبأبيبابنالمشهور

.الفلاحمكتبةالأشقر،سليمانمحمدالدكتور

الدينبرهانالإسلامشيحتأليف،المبتديبدايةشرح،الهداية

الإسلامية.المكتبةنشر،المركيناني

موضعإلىوأشرناإليها،رجعناأخرىومطبوعاتكتبوهناك-

حينه.منهافي
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ء

000000000000000000000000000000000000000000000000021ترجيح

000000000000000000000000000000000000000021الردةبهتحصلما

000000000000000000000000000000000000000000000032الأقوالردة

00000000000000000000000000000000000025المسلمالىالكفرنسبة

000000000000000000000000000000000000092تعالىاللهبغيرالحلف

03
.................................................لرجيح

..............................................الأفعالردة
03

000000000000000000000000000000000000000000000000023ترجيح

00000000000000000000000000000000000000000033والكهانةالسحر

000000000000000000000000000000000000000000000000063ترجيح

000000000000000000000000000000000000000063الكفاربزيالتزئي

000000000000000000000000000000000000000000000000037ترجيح

0000000000000000000000073المحرماتارتكاب

0000000000000000000000000000000000000000000000073التركردة

الثانيالفصل

المرلدواسسابةالرد.لبو!

0000000000000000000000000000000000000000000000000014تمهيد

000000000000000000000000000000000000000000000000014الإقرار

000000000000000000000000000000000000000000000000014الشهادة

00000000000000000000000000000000000000000000014الشهودعدد

0000000000000000000000000000000000000000000024الشهادةكمفحة

000000000000000000000000000000000000000000000000043ترجيح

000000000000000000043بهأقرلماأوالشهودبهشهدلماالمرتدإنكار

000000000000000000000000000000000000000000000000045ترجيح

0000000000000000000000000000000000000000000054المرتدعموبه

0000000000000000000000000054.....:.......المرتداستتابةحكم

0000000000000000000000000000000000000000000000074إ"اتجاهات
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00000000000000000000000000000000000000000074الاستتابةوجوب

.-0000000000000000000000000000548.لا.........الاستتابةاستحباب

:.....48................................!اصلآالاستتابةعدم

000000000000000000000000000000000000000000000000094ترجيح

000000000000000000000000000000000094مراتهاوعددالاستتابةمدة

00000000000000000000000000000000000000000000055الأولالقول

05

.............................................الثانيالقول

00000000000000000000000000000000000000000000015الثالثالقول

00000000000000000000000000000000000000000000015الرابعالقول

000000000000000000000000000000000000000000015الخامسالقول

0000000000000000000000000000000000000000،00015المختارالرأي

000000000000000000000000000000000000000000000025المزلدتوبة

ء2....لأ..........................................التوبةكمفمة

0000000000000000000000000000000000000000052توبتهتقبللامن

000000000000000000000000000000000000000000000000054ترجيح

0،54................................................ةالساحر

000000000000000000000000000000000000000000000000055ترجيح

00000000000000000000000000000000000000000055ردتهتكررتمن

لأ56.................................................ترجيح

65......"..............................والملائكةالأنبياءساث

000000000000000000000000000000000000000000000000065ترجيح

00000000000000000000000000000000000000000056تعالىاللهساث

000000000000000000000000000000000000000000000000057ترجيح

الثالثالفصل

الحدؤشفيلىالردةهلار1

0000000000000000000000000000000000000000000000095الردةآهلار

000000000000000000000000000000095المرتدلأملاكبالنسبةالردةاثر
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ء

0000000000000000000000000000000000000000000095الأولالاتجاه

...........................................الثانيالاتجاه
006

000000000000000000000000000000000000000000016الثالثالاتجاه

0000000000000000000000000000000000000000000016الرابعالاتجاه

0000000000000000000000016....*.....................لرجيح

0000000000000000000000000000062ماتأوقتلإنالمرتدمالحكم

000000000000000000000000000000000000000000000000062لرجيح

0000000000000000000000000000000000000026النكاحعلىالردةأثر

00000000000000000000046.ء..........................لرجيح

000000000000000000000000000000000000000000046المزلديناولاد

0000000000000000000000000000000000056المرتدجنايةفيالردةأثر

0000000000000000000000000000000000065النفسعلىالمرتدجناية

0000000000000000000000000000066النفسدونماعلىالمرتدجناية

000000000000000000000000000000067حدايوجبماالمرتدارتكاب

000000000000000000000000000000000000068العباداتعلىالردةأثر

000000000000000000000000000000000000000000000000096لرجيح

00000000000000000000000000000000000096المرتدعلىالحدتنفيذ

000000000000000000000000000000000000000000000000072لرجيح

0000000000000000000000000000000000000000072الحدتنفحذكمفمة

73...................................+..الحدتنفيذيتولىمن

0000000000000000000000000000000000000000037الجماعيالارتداد

0000000000000000000000000000000000000000000000000057خاتمة

0000000000000000000000000000000000000000000077المراجعاهم

00000000000000000000000000000000000000000000000038الفهرس

12

لم.
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 .ومقارنة االديان

PDF books about Islam, Christianity, Judaism, 
Orientalism & Comparative Religion. 

 

 التنسونا من صالح الدعاء

Make Du’a for us. 

http://kotob.has.it/
http://www.al-maktabeh.com/
http://www.al-maktabeh.com/ar/rss.php
https://www.twitter.com/guidedlibrary
https://www.facebook.com/guidedlibrary



