عبِؼخ اٌخًٍ١
وٍ١خ اٌذساعبد اٌؼٍ١ب
لغُ اٌمؼبء اٌششػٟ

أحكاـ المرتد في الشريعة اإلسبلمية
إعداد
أميرة "محمد فخرم" داككد النتشة
بإشراؼ
الدكتكر لؤم عزمي الغزاكم
رئيس قسـ الفقو كالتشريع /جامعة الخميؿ
قدمت ىذه الرسالة استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير
في القضاء الشرعي بكمية الدراسات العميا في جامعة الخميؿ فمسطيف
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المائدة ٤٥ :


د

اإلهداء
أىدم ثمرة ىذا البحث
إلى ركح أ بي كأمي _ رحميا اهلل_ فقد أنبتاني بعكف اهلل منبتان حسنان كربياني عمى مكارـ
األ خبلؽ "رب ارحميما كما ربياني صغي ار" كأجمعنا بيما كبكالدييما كأكالدىما بالفردكس
األعمى مف الجنة.
إلى أحؽ مف ييدل لو ىذا الجيد زكجي الحاج عبد الرحيـ النتشة أبك شريؼ ،فمطالما
ترقب خركج ىذه الرسالة بصكرتيا النيائية  ،كا لى ركح أخكه ككالديو_ رحميـ اهلل_ كا لى كؿ
مف أحبيـ كأح بكه إخكانو كأخكاتو كأزكاجيـ كأكالدىـ.
كقرة عيني كثمرة فؤادم كحصاد عمرم الميـ
إلى أبنائي كأكالدىـ كزكجاتيـ فمذات كبدم ٌ

احفظيـ كزد فييـ كبارؾ  :شريؼ كزكجتو لبنى كأكالدىما أميرة كعبد الرحيـ كلؤم كآيو كرغد

كغنى ،كاالستاذ إسبلـ كزكجتو الميندسة نداء كأكالدىما أمير كمحمد كا براىيـ ،كيكسؼ
كزكجتو سماح كأكالدىما ماسو كحبل كجنى كمحمد  ،كالدكتكر أسامو كزكجتو آ الء كأكالدىما
زيد كأحمد ،كالدكتكر معتز كزكجتو مركة كأكالدىما فرح كعز الديف كمرح ،كمركاف كزكجتو
ىياـ الميـ ارزقيـ الذرية الصالحة.
إلى أبنائي أحبتي في الغربة األستاذ منجد في الصيف كخطيبتو الدكتكرة سارة كماجد في
إلي جميعان سالميف غانميف بكتاب اهلل كسنة رسكلو
الصيف ك جكاد في تركيا ردىـ اهلل ٌ
عامميف.
إلى شقائؽ الركح الغاليف عمى قمبي إخكاني كأخكاتي كأزكاجيـ كأكالد ىـ إلى مف ىـ في
رحمة اهلل منيـ ،إلى األىؿ كاألقارب كاألصدقاء إلى كؿ مف لو فضؿ عمي أساتذة كمعمميف
إلى مف كقؼ ب جانبي كسعى لتسييؿ أمكرم كقت ضيق ي كحاجتي.
إلى أسرانا في سجكف اإلحتبلؿ كغيرىـ مف المسمميف ممف اعتقؿ ظممان كعدكانان
إلى كؿ مف جاىد كاستشيد لت ككف كممة اهلل ىي العميا.
إلى كؿ مف نصر الحؽ كلك بكممة
إ لى كؿ أـ تنشئ أبناءىا عمى التمسؾ بالديف كاأل خبلؽ اإلسبلمية

إلى النساء المسممات المشردات كاألسيرات الصابرات المحتسبات.
إلى كؿ طالب عمـ تكبد عناء الغربة كالسفر ليككف لبنة صالحة تخدـ كطنو كأمتو

ص

شكرُ وتقديرُ
الحمد هلل حمدان كثي ارن طيبان مباركان فيو ،أحمد اهلل كأشكر فضمو أف كفقني كأعانني عمى
إنجاز ىذه الرسالة فمو الفضؿ كالمنة قاؿ  "كا ذ تأذف ربكـ لئف شكرتـ ألزيدنكـ كلئف
كفرتـ إف عذابي لشديد"

() 1

قاؿ رسكؿ اهلل  " ال يشكر اهلل مف ال يشكر الناس " (.)2
امتثاال لقكؿ اهلل كرسكلو كا ق ار ار ألىؿ العمـ كالفضؿ كالكرـ كانطبلقا مف العرفاف بالجميؿ
فإنو يشرفني أف اتقدـ بالشكر لمدكتكر نبيؿ الجعبرم رئيس مجمس األمناء بجامعة الخميؿ
لتكرمو عمي كسماحو بمكاصمة الدراسة كأ شكر كؿ مف ساعدني في ذلؾ كجزاىـ اهلل خيرا.
كأ تقدـ بجزي ؿ الشكر كاالمتناف ألستاذم الدكتكر لؤم عزمي الغزاكم لتفضمو باإلشراؼ عمى
كثيرن مف الكقت كالجيد كالتكجييات فجزاه اهلل عني خير الجزاء.
ا
ىذه الرسالة فقد منحني
كأ تقدـ بخالص الشكر كالتقدير لفضيمة االستاذ الدكتكر حسيف مطاكع الترتكرم عميد كمية
الشريعة الىتمامو بمصم حة الطبلب كالطالبات فمـ يكتمني عمما فيو مصمحتي كال نصيحة
تأخ ذ بيدم بارؾ اهلل بو كبعممو كما كأ تقدـ بالشكر كالعرفاف ألصحاب الفضيمة مف درسكني
في كمية الشريعة في مرحمة البكالكريكس كالماج ستير فجزاىـ اهلل عني خيرا ،كما أ عرب عف
شكرم كامتناني لؤلساتذة األجبلء في كمية الشريعة أ عضاء لجنة المناقشة الذيف تكرمكا
بالمكافقة عمى مناقشة ىذه الرسالة كىـ الدكتكر لؤم الغزاكم مشرفا كرئيسا كاالستاذ الدكتكر
حسيف مطاكع الترتكرم ممتحننا داخميا مف جامعة الخميؿ كاألستاذ الدكتكر محمد محمد
شمش المسالمة ممتحنا خارجيا مف جامعة القدس المفتكحة .
كتقدـ بباقة مف الكركد إلى زكجي أبك شريؼ تعبي انر لو عف الشكر كالتقدير كاالمتناف
لسماحة لي بالدارسة الج امعية كلتأمينو لي مف خبلؿ سفره الكتب العممية التي احتجتيا
لمبحث كلصبره معي سنكات دراستي كاعدادم ليذا البحث فجزاه اهلل عني خير الجزاء.
كأ تقدـ بالشكر إلى مف تككمت أمر طباعة ىذا البحث كزكجة ابني يكسؼ سماح ابك خمؼ
كالشكر مكصكؿ لكؿ انساف أسيـ بجيد أك قاـ بعمؿ إلخراج ىذا البحث فجزاىـ اهلل خير
الجزاء.
1حرَح،ْ٤ٛح٣ش2
ٛ2ل٤قٍٝ،حٙحُظٌَٓ(،١عٕٓ اٌزشِز،) ٞرخدٓخؿخءك٢حٌَُُٖ٘ٔحكٖٔحُ٤يٍهٔ445ٙ،)1954(ٚ


ع

ملخص البحث
الحمد اهلل الذم يفتتح بحمده كؿ رسالة كمقالة كالصبلة كالسبلـ عمى محمد المصطفى صاحب
النبكة كالرسالة كعمى آلو كأصحابو الياديف مف الضبللة.
الرٌدة عف االسبلـ قضية كبيرة ثار الجدؿ حكليا كثي انر عمى كافة األصعدة كالمستكيات ككاف
ٌ
مكضكع عقكبة المرتد الدنيكية مف أىـ المحاكر التي تتحدث عنيا كسائؿ اإلعبلـ المسمكعة

كالمرئية كالمقركءة.
ككاف ىذا مما دعاني لكتابة بحث فقيي بعنكاف  " :أحكاـ المرتد في الشريعة اإلسبلمية" أيعده
استكماالن لمتطمبات درجة الماجستير في القضاء الشرعي ،كقد جعمتو في ستة فصكؿ كخاتمة
الرٌدة كالمرتد كالفرؽ بينيا كبيف ما يشبيا كالفرؽ بيف الفاسؽ كالفاجر
الفصؿ األكؿ :في معنى ٌ

الرٌدة كالحرابة كالبغي كما بينت خطر اإلنسبلخ عف الديف في
كالكافر كالمنافؽ كالمرتد كالفرؽ بيف ٌ
البحث كالفكر كالرأم كتحريـ اإلفتاء بديف اهلل بغير عمـ كما بينت ضكابط حرية الرأم في

اإلسبلـ كاألصؿ الشرعي لذلؾ .
كقد حصرت أسباب انحراؼ بعض األقكاؿ عف ِّ
الديف بسببيف
األكؿ  :الفرؽ الضالة عف الحؽ كأصحاب الفكر الباطني كمنيا الرافضة كالبيائية كالقاديانية
كبعض الفرؽ الصكفية الممحدة.
الثاني  :الغزك الفكرم بمؤسساتو مؤسسة االستشراؽ كمؤسسة التنصير كما بينت أسباب شيكع
اإللحاد في العالـ اإلسبلمي كحكـ اعتناؽ المسمـ المذاىب غير الدينية كانتمائو إلى منظماتيا.
الفصؿ الثاني :تـ فيو بحث شركط المرتد كاشتراط العقؿ كالبمكغ كعدـ االكراه ،كتـ بحث األمكر
الرٌدة كا ٌلرٌدة باالعتقادات كاألقكاؿ كاألفعاؿ أك بالتركؾ كترؾ العمؿ
التي تتحقؽ بيا جريمة ٌ
كالتكاليؼ بالكمية كمف ضمنو قكؿ ال إلو إال اهلل مف غير مانع ،كتـ بياف أنكاع المرتديف .

الرٌدة في السنة
الرٌدة كما بينتيا آيات الكتاب المبيف ك ٌ
الفصؿ الثالث :بحث فيو أدلة تحريـ جريمة ٌ
النبكية كقتؿ المرتد كدفع ما يكىـ التعارض بيف قكؿ اهلل عز كجؿ (ال إكراه في الديف) كقكؿ

رسكؿ اهلل  " مف بدؿ دينو فاقتمكه "  ،كما استدلمت باإلجماع عمى قتؿ المرتد.
الفصؿ الرابع :أقساـ العقكبات الشرعية تـ فيو ذكر أنكاع العقكبات في اإلسبلـ كالحدكد في
المذاىب الفقيية كمكقع عقكبة المرتد منيا كأنكاع عقكبات المرتد كمذاىب الفقياء في استتابة

ؽ

المرتد كمدتيا كأصناؼ المرتديف كأصناؼ مف اختمؼ في قبكؿ تكبتيـ مف المرتديف كما تـ بحث

الرٌدة كحكـ قتؿ المرتد بغير إذف اإلماـ.
الشبو كالمطاعف حكؿ حد ٌ
الرٌدة كأثرىا في التفريؽ بيف المرتد كزكجو  ،كحكـ نكاح
الفصؿ الخامس :تـ فيو بحث ثبكت ٌ

الرٌدة عمى حاالت الزكجية
الرٌدة كأثر طارئ ٌ
المرتد كالتكييؼ الفقيي لمتفريؽ بيف الزكجيف بسبب ٌ

المختمفة  ،كمير الزكجة ثبكتو كسقكطو في تمؾ الحاالت  ،كسقكط نفقتيا في حاؿ ردتيا  ،كحكـ

الرٌدة  ،كاسبلـ األكالد
كطئ الزكج في ىذه الحاالت ،كحكـ القضاء كمدل الحاجة إليو في فرقة ٌ
كتأثره بحاؿ ارتداد األبكيف أك أحدىما كسقكط حؽ األـ في حضانة الطفؿ حاؿ ردتيا.

الفصؿ السادس :العقكبة التبعية :حكـ ماؿ المرتد كتصرفاتو كفيو تـ بحث كقت زكاؿ ممؾ المرتد
عف أمكالو كحكـ ديكنو كجناياتو كالجناية عميو كمشاركة العاقمة في الديو في جناياتو كحكـ ميراث
المرتد كالمرتدة مف غيرىما كميراث غيرىما منيما  ،كحكـ تصرفات المرتد المالية كبيع المرتد
كالمرتدة كشرائيما ككقؼ المرتد كالمرتدة كالكقؼ عمييما كىبة المرتد كالمرتدة ككصيتيما كاليبة
كالكصية ليما.
ككذلؾ حكـ الككالة إذا ارتد المككؿ أك الككيؿ كحكـ الشركة إذا ارتد أحد الشريكيف كما ذكرت
الرٌدة لمعمؿ الصالح كحكـ صبلة كصياـ كزكاة المرتد
أقكاؿ الفقياء في عبادات المرتد كاحباط ٌ
قبؿ ردتو كفي أثنائيا كحكـ ذبائحو ككاف ىذا آخر المبحث .

أميرة (محمد فخرم) داككد النتشة


ف

املقدمة:
الحمد هلل الذم أكمؿ دينو لعباده ،كأتـ عمينا نعمتو  ،كرضي لنا اإلسبلـ دينان ،كشرع لنػا مػا
لك تمسكنا بو ىدينا الصراط المستقيـ  ،الميـ إنا نستعينؾ كنستغفرؾ كنستيديؾ ،كنؤمف بؾ

كنتككؿ عميؾ كنثني عميؾ الخير كمو ،نشكرؾ كال نكفرؾ كنخمع كنترؾ مف يفجرؾ  ،كنشيد
أف ال إلو إال أنت كأف محمد عبدؾ كرسكلؾ بمٌغ الرسالة  ،كأدل األمانة كنصح األمة كنعكذ
باهلل مف شركر أنفسنا كسيئات أعمالنػا مػف ييػده اهلل فيػك الميتػدم كمػف يضػمؿ فمػف تجػد لػو

كليا مرشدا .

اإلسػبلـ ديػف الفطػرة السػميمة ،كمػػف ىيػ دم إليػو فقػد فػاز فػػك از عظيمػا  ،كمػف الحقػائؽ العمميػػة
اإلسػػبلمية أف الػػديف اإلسػػبلم ي يشػػمؿ ثكابػػت ارسػػية كالجبػػاؿ غيػػر خاضػػعة لق ػكانيف التغييػػر
كالتبديؿ بتغير الزماف ك مف ىذه الثكابت األحكاـ المستمدة مف كتاب اهلل  قطعية الثبكت

حاؿ ككنيا قطعية الداللة كمف سنة رسكؿ اهلل  حاؿ ككنيا صحيحة في ثبكتيا عف رسكؿ
اهلل  ، كمف ىنا برز الخبلؼ حكؿ عقكبة المرتد الدنيكية عنػد الفقيػاء ىػؿ يعاقػب حػدا أـ
تعزي ار ؟ كىؿ ثبت اإلجماع عمى قتؿ المرتد المصر عمػى ردتػو ؟ ففػي كتػاب اهلل أكثػر مػف

دليؿ عمى إحباط عمؿ المرتد في الدنيا كاآلخرة كاستحقاقو عذاب النار في اآلخػرة قػاؿ :

ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ
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()1

أما عقكبػة المرتػد الدنيكيػة فقػد ثبتػت بػأكثر مػف حػديث

لرسكؿ اهلل منيا ( مف بَ ّد ؿ دينو فاقتمكه )(.)2
كمػػف العجيػػب أف بعػػض مػػف ينعتػػكف بػػالمفكريف اإلسػػبلمييف يعترضػػكف عمػػى كصػػؼ الػ ٌػرٌد ة
بالجريمة مع أف كتاب اهلل جرميا كنص عمػى عقكبتيػا فػي اآلخػرة  ،كينكػركف عقكبػة المرتػد
الدنيكية كلك في باب التعزير ألف القرآف لػـ يػأت بػذكر ىػذه العقكبػة ،كعمػى حػد تعبيػرىـ إف

الرٌد ة ما ىي إال ثمرة لمفكر الذم حض اإلسبلـ عمى إعمالو كضمف حريتو.
ٌ
كاإلسبلـ يعني االستسبلـ كاالنقياد ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية إال أن نػا فػي حا ضػرنا ال يػكـ
نػػرل كنسػػمع مػػف ي نػػادم بف صػػؿ الػػديف عػػف الح يػػاة العمم يػػة كاالنسػػبلخ عػػف أحكػػاـ الشػػريعة

اإلسبلمية كشعارىـ ( نحػف أعمػـ بشػؤكف دنيا نػا ( كممػة حػؽ يػ راد بيػا باطػؿ رغػـ شػيادتيـ

أف ال إلو إال اهلل كأف محمدا رسكؿ اهلل.

 )1حُزوَس،آ٣ش217
ٍٝ )2حٙحُزوخٍٓ١لٔيرٖآٔخػَ٤رٖارَح(ْ٤ٛصٛ256.ـ) (،طؾ١ؼ اٌجخبسً) ٞظخدحٓتظظخرشحَُٔطتيٖٝ٣حُٔؼخٗتيٖٝ٣هظتخُْٜرتخد
كٌْحَُٔطيٝحَُٔطيسٍ،هْحُلي٣غ(ٌٓ297/4)6922ظزشحٔ٣٩خٕحٍُٜٔ٘ٞسٓ.ّ1998َٜ


م

فما صفة ى ؤالء؟ كما حكميـ؟ كماذا يعني ككف ال كا حػد م نػا م سػمما ؟ كمػف ىػك المرتػد؟ كمػا ىػي
ض ػ كابط التكف يػػر ؟ كألىم يػػة ىػػذه الت سػػا ؤالت كقػػع اخت يػػارم ع مػػى ب حػػث أقد مػػو ا سػػتكماال لمتطم بػػات
درجة الماجستير في القضاء الشرعي بعن كاف ( - :أحكاـ المرتد في الشريعة ا إلسبلمية)

الرٌد ة شأنيا خطير كشرىا مستطير كال تثبت إال بكسائؿ اإلثبات الشرعية كت ط ٌػرؽ
كجريمة ٌ
ىػػذا البحػػث إلػػى عقكبػػة المرتػػد الدنيكيػػة تف صػػيبل إ ضػػافة إلػػي بحػػث مػػا ي صػػير بػػو المسػػمـ

مرت ػػدا ككس ػػائؿ إث ب ػػات ا ل ػ ٌػرٌد ة كا س ػػتتابة المرت ػػد كث ب ػػكت ا ل ػ ٌػرٌد ة كالتفري ػػؽ ب ػػيف المرت ػػد كزكج ػػو
كالمرتػ ػػدة كزكج يػ ػػا كا رث المرتػ ػػد كت صػ ػػرفاتو المال يػ ػػة كح بػ ػػكط عبادا تػ ػػو كتكب تػ ػػو كأكب تػ ػػو إ لػ ػػى

اإلسػػبلـ كغيرىػػا مػػف أحكػػاـ المرتػػد كي نػػاقش ىػػذا البحػػث بمقارنػػة فقي يػػة بػػيف أقػ كاؿ الفقيػػاء

المس ػػائؿ الخبلف ي ػػة كذل ػػؾ بتحري ػػر مح ػػؿ ال نػ ػ زاع كاالس ػػتناد إل ػػى ال ػػدليؿ كت ػػرجيح م ػػا يقكي ػػو
الدليؿ.

أسباب اختيار المكض كع :

 ) 1كضػػع عقكبػػة ق تػػؿ المرتػػد الم ًػ
ص ػ ير عمػػى رد تػػو تحػػت المجيػػر مػػف جد يػػد مػػف ق بػػؿ بعػػض
ي
عممػػاء المسػػمميف لمبحػػث كالتمحػػيص كالن قػػد كالم راجعػػة ليػػذا الحكػػـ كالتأكػػد مػػف صػػحتو
 ،كا نكار بعض المفكريف اإلسبلمييف ليذه العقكبة جممة كتفصيبل .

 ) 2األحكاـ الشرعية المتعمقة بالمرتد تنسػجـ مػع د ارسػتي فػي الق ضػاء الشػرعي فيػي تمػس
األسػ ػ رة المس ػػممة ب ص ػػكرة مباشػ ػ رة  ،ألني ػػا أحك ػػاـ تخ ػػص عقكب ػػة المرت ػػد كأحك ػػاـ نكاح ػػو

كمي راثو ككصيتو كأبنائو.

 ) 3قياـ بعض الشخصيات اإلسبلمية باألصؿ بما يسػيء لمػديف اإلسػبلمي كنتيجػة حتم يػة
لمػ ػ كاالتيـ ل ػػبعض ال ػػدكؿ األكركب ي ػػة أك ل ت ػػأثرىـ ب ػػالغزك الفك ػػرم الغرب ػػي الي ػػادؼ لي ػػدـ
اإلسػػبلـ كارت فػػاع أ ص ػ كات الػػذيف ي نػػادكف بتنح يػػة أحكػػاـ الشػػريعة اإلسػػبلمية عػػف الح يػػاة

كاستبداليا بالق كانيف الكضعية .

 ) 4بي ا ف االن زالقا ت الميمكة كمػا ييػدـ العق يػدة اإلسػبلمية مػف الق كا عػد كعقا ئػد بعػض ال فػرؽ
الضا لٌة عف الحؽ كشطحات بعػض ال صػكفية ال تػي تػنقض اإلسػبلـ كمػا يػنقض الحػدث
الكضكء

الد راسات السابقة
لقد تعرض الفقياء لبحث أح كػاـ المرتػديف فػي ال شػريعة اإل سػبلمية فػي أ بػ كاب مختم فػة إ مػا ممح قػة
ً
الرٌد ة .
بالس يى ر أك في باب الدماء أك تحت باب ٌ
الرٌد ة ألبي عبيد اهلل محمد بف عمر بف كاقد ال كاقدم المتكفى سػنة  207ىػػ كىػك
كاستكقفني كتاب ٌ

ػيـ كمف يػػد إال أن نػي لػػـ أيفػػد م نػػو كث يػ را الختبل فػػو فػػي المكضػػكع ،ف يػك ك تػػاب تػػاريخي أد بػػي
مؤلػؼ قػ ه

ى

ي ح ػػكم ب ػػيف دفت ي ػػو ث ػػركة ش ػػعرية ع ػػف ح ػػركب ا ل ػ ٌػرٌد ة ف ػػي ف تػ ػ رة ص ػػدر اإل س ػػبلـ  ،كخ ط ػػب
كح كا رات أدبية كلغكية تاريخية ميمة لممختصيف .
أم ػػا المؤل ف ػػات الحدي ث ػػة ف ػػي ى ػػذا المكض ػػكع فمك ػػؿ ك ت ػػاب أىداف ػػو المنش ػػكدة  ،معظ ػػـ ى ػػذه

المؤل فػػات تناكلػػت بعػػض األحكػػاـ كتركػػت أحكػػاـ كج كا نػػب أخػػرل مػػع أىم يػػة ىػػذه الد ارسػػات
كفائدتيا .

 ) 1أحكاـ المرتد في الشريعة اإلسبلمية لمدكتكر نعماف عبد الرزاؽ السام را ئي
كى ػػك مؤل ػػؼ فقي ػػي مف ي ػػد كلعم ػػو األس ػػبؽ ف ػػي مكض ػػكع أحك ػػاـ المرت ػػد ب ػػيف ف ي ػػو الباح ػػث

التعريػػؼ بػػالردة كشػػركطيا كبمػػاذا تح صػػؿ كأحكػػاـ المرتػػد فػػي األح ػ كاؿ الشخ صػػية كفػػي
الم عػامبلت كاأل مػ كاؿ كع قػػكده كديكنػػو كا رثػػو ككصػػيتو  ،ك مػػا بػػيف جنا يػػات المرتػػد كالجنا يػػة

عميو  ،كأثر الردة عمى عبادات الم رتد كلػـ ي بػيف المؤلػؼ أسػباب انحػ راؼ بعػض األقػ كاؿ
عػػف ال صػ راط المسػػتقيـ ممػػا يػػؤدم إلػػى الػػردة كلػػـ يػػذكر الشػػبو كالمطػػاعف المكجيػػة حػػكؿ

حد الردة كقتؿ المرتد كلـ يب يف الردة الجماعية كسأقكـ بعكف اهلل ببياف ذلؾ .

الردَّة كالحرية الدينية لمدكتكر أكرـ رضا
ِّ ) 2

بػػيف الباحػػث األدلػػة عمػػى مكضػػكع عقكبػػة المرتػػد الدنيكيػػة كاألخركيػػة مػػف ك تػػاب اهلل
كسنة رسكلو  كذ كػر أ قػ كاؿ الفق يػاء ع مػى أف حػد ا ل ٌػرٌد ة الق تػؿ ك مػا بػيف أركػاف ا ل ٌػرٌد ة

كا سػػتتابة المرت ػػد كال خػػبلؼ ف ػػي ق تػػؿ ال مػ ػ رأة كا ث بػػات ا ل ػػردة كأثرىػػا ع م ػػى زكا جػػو كم م ػػؾ
المرتػ ػػد كا رثػ ػػو كا لػ ػ ٌػرٌد ة فػ ػػي الف كػ ػػر اإل سػ ػػبلمي المعا صػ ػػر كلػ ػػـ يػ ػػذكر الكا تػ ػػب األ ق ػ ػ كاؿ

كاألفعػػاؿ ال تػػي يك فػػر بفعميػػا المسػػمـ كلػػـ ي بػػيف أسػػب اب انح ػ راؼ بعػػض المسػػمميف عػػف
الص راط المستقيـ في أق كاليـ بػديف اهلل كلػـ يػذكر أحكػاـ الػردة الجماع يػة كال الشػركط
التي يجب ت كافرىا في المرتد  ،كسأقكـ بعكف اهلل ببياف ذلؾ .

الر ّد ة كالمرتديف لمدكتكر محمكد مزركعة
 ) 3أحكاـ ّ

قاـ الباحث بيػذا الك تػاب بتعريػؼ الػردة كضػ كابطيا كأركانيػا كأ نػ كاع المرتػديف كطػرؽ
إثبات الردة كبيف من زلة الشيادة مف الديف كتعرض لحدث تـ فيو الشػيادة عمػى أحػد
المرتػػديف كذكػػر األد لػػة فػػي ال ق ػ رآف ال كػػريـ كالسػػنة النبكيػػة المط ي ػ رة عمػػى ق تػػؿ المرتػػد
كاآل راء فػػي اسػػتتابتو كلػػـ يػػذكر الكا تػػب بق يػػة أحكػػاـ المرتػػد كسػػأقكـ بعػػكف اهلل بب يػػاف

ذل ؾ .

ً

 ) 4عقكبػػػػػػة االرتػػػػػػداد عػػػػػػف الػػػػػػديف بػػػػػػيف األدلػػػػػػة الشػػػػػػرعية كشػػػػػػبيات المنكػػػػػػريف
لمدكتكر عبد العظيـ اب راىيـ المطعني

أكد فيو الكاتب عمى أف قتؿ المرتد المصر حكػـ شػرعي عم تػو أك البا عػث عم يػو ىػي

ا ل ٌػرٌد ة نف سػػيا كبػػيف األد لػػة الكث يػ رة ع مػػى ث بػػكت حػػد ا ل ٌػرٌد ة مػػف سػػنة رسػػكؿ اهلل  كبػػيف
خطػػأ االسػػتدالؿ بالن صػػكص الق رآن يػػة المطي ػ رة لػػدل الكػػارىيف بمػػا أ نػػزؿ اهلل ال قػػائميف
ب ػػأف ال ق ت ػػؿ عم ػػى المرت ػػد الم ص ػػر عم ػػى ك فػ ػ ره كق ػػد ب ػػيف ش ػػبيات المنك ػػريف لمح ػػد كرد
عمييا بردكد العمماء قػديما كحػديثا ،كلػـ يبحػث الكا تػب بق يػة أحكػاـ المرتػد

كمي راثو كتصرفاتو المالية كسأقكـ بعكف اهلل في ىذا البحث ببياف ذلؾ .

كنكاحػو

 ) 5ال إك راه في الديف لمدكتكر طو جابر العمكاني

ي يػػدؼ ىػػذا الب حػػث إ لػػى مناق شػػة حػػد ا لػ ٌػرٌد ة ،لػػدل مػػف قػػاؿ أف المرتػػد يق تػػؿ حػػد ان ف قػػد بػػذؿ
الباحث جيدا كبي ار في بياف أدلة القائميف بعدـ قتؿ المرتػد كبػيف الطعػكف فػي األحاد يػث

المثب تػػة لػػو ،كالط عػػكف فػػي ب عػػض ا لػػركاة ،انت صػػا ارن لمذى بػػو أف ال ق تػػؿ ع مػػى المرتػػد غ يػػر
المحػػارب ،كمػػا نػػاقش د عػػكل اإلجمػػاع عمػػى ق تػػؿ المرتػػد ،كاسػػتغبلؿ حػػد ا لػ ٌػرٌد ة سيا سػػيا ،
كلػػـ ي قػػـ البا حػػث بب حػػث كا فػػة أح كػػاـ المرتػػد مػػف كسػػائؿ إث بػػات ا لػ ٌػرٌد ة إ لػػى أح كػػاـ التفريػػؽ

بػيف المرتػد كزكجػو كت صػرفات المرتػػد المال يػة كمي ارثػو مػف الغ يػػر كم يػ راث الغ يػر م نػو كمػػا

لـ يذكر الخبلؼ في عقكبة المرتدة كأحكاميا كلـ يذكر حكـ أ كالد المرتديف

كألف مف صميـ ىذا البحث ب يػاف عقكبػة المرتػد اال صػمية كالبدل يػة كالتبع يػة أحكػاـ المرتػد
سأعمؿ ألجؿ د راسة ىذه األحكاـ كمناقشتيا كالترجيح بيف أ راء الفقياء بإذف اهلل .

 ) 3الػ ّػر ّد ة عػػف اإلسػػبلـ لؤلسػػتاذ كمػػاؿ الػػديف قػػارم كىػػي رسػػالة أ عػػدت لن يػػؿ درجػػة
الماجستير بذؿ الباحث فييا جيدا يسػتحؽ الت قػدير كأظيػر اىتمامػا بالغػا بخطػكرة تكف يػر

األ فػ ػ راد كالجما ع ػػات كأكض ػػح ماى ي ػػة اإلي م ػػاف كالك ف ػػر كضػ ػ كابط ا ل ػ ٌػرٌد ة إال أف البا ح ػػث ل ػػـ
ي ػػذكر أد ل ػػة ال ق ػػائميف ب ع ػػدـ ث ب ػػكت ح ػػد ا ل ػ ٌػرٌد ة كالط ع ػػكف ف ي ػػو م ػػع نق م ػػو م ػػا ث ب ػػت بال س ػػنة
كاإلجماع عمى قتؿ المرتد كما أنو لـ يتعػرض لمخػبلؼ فػي ق تػؿ ال مرتػدة كال أحكاميػا كال
تصرفات المرتد المالية كديكنو كال حكـ تكريث المرتد أك مي راثو .

كعممت عمى بحث جميع ىذه النقاط بعكف اهلل بمقارنة فقيية بف اق كاؿ الفقياء كترجيح مػا

يرجحو الدليؿ.

ٍ

الر ّد ة عف اإل سبلـ كأثرىا في التفريؽ بيف الزكجيف في الفقو االسبلمي
ّ )4
لمدكتكر محمد نجيب عكضيف المغربي
بػيف البا حػػث فػػي ىػػذا الك تػاب أف ا لػ ٌػرٌد ة جري مػػة خط يػ رة ع مػى المجت مػػع كقػػد بي نػػت ال شػػريعة
عقكبػ ػػة المرتػ ػػد بكضػ ػػكح كذكػ ػػر األد لػ ػػة مػ ػػف الك تػ ػػاب كالسػ ػػنة ع مػ ػػى ىػ ػػذه الجريمػ ػػة كبػ ػػيف
التصرفات المستمزمة لمردة كأثر النية في ا ل ٌػرٌد ة كطػرؽ إث بػات ا ل ٌػرٌد ة ،ثػـ ت حػدث عػف أ ثػر
الرٌد ة في التفريؽ بيف الزكجيف.
ٌ
كىػػك مؤلػػؼ فق يػػي مف يػػد جػػد ان كق مػػت ب عػػكف اهلل بب حػػث مػػا لػػـ يب حػػث فػػي ىػػذا الك تػػاب م ثػػؿ

الرٌد ة الجماعية كغيرىا مف المباحث.
ٌ
 ) 5جريمة الردة كعقكبة المرتد لمدكتكر يكسؼ القرضاكم

ك ت يػػب مف يػػد أكػػد ف يػػو المؤلػػؼ عمػػى ضػػركرة ق يػػاـ المجتمػػع عمػػى اإليمػػاف بػػبل إلػػو إال اهلل
محم ػػد رس ػػكؿ اهلل كالق ي ػػاـ بشػ ػ رائع اإلس ػػبلـ كب ػػيف خط ػػكرة ال ػػردة عم ػػى ال ف ػػرد كالمجتم ػػع
كاألمة كضركرة إقامة حكـ اهلل عمى مف ارتد عف اإلسبلـ كأصر عمى ذلؾ  ،كاقت صػر
المؤلؼ عمى ذلؾ كلـ يناقش بقية أح كاـ المرتد كسأقكـ ببياف ذلؾ بإذف اهلل
كمػػف المبا حػػث ال تػػي افت قػػدت كجكد ىػػا فػػي الد ارسػػات ال سػػابقة مكضػػكع أ سػػباب ا لػ ٌػرٌد ة عػػف
اإلسبلـ في العصر الحاضر كما سبقو مف قركف _،أم فيما بعد عصر الن بػكة كالرسػالة

كعصر خبلفة أبك بكر الصديؽ كما بعده_  ،كقد حصرت ىذه الع كامؿ  ،بأمريف :
األكؿ  ،الفرؽ ال زائغة عف الحؽ المعتنقة لمفكر الباطني .

ال ثػػاني  ،الغػػزك الفكػػرم كاعت نػػاؽ فمسػػفات كضػػعية دخيمػػة عمػػى اإلسػػبلـ تكصػػؼ بأنيػػا

فمسفات ال دينية  ،كتقديس آ راء الفبلسفة  ،كالثقة المطمقة بآ راء المستشرقيف كا ف كا نػت

مغمكط ػػة كال دل ي ػػؿ عميي ػػا تي ػػدؼ إل ػػى تش ػػكيو ص ػػكرة ا إلس ػػبلـ  .ككا ن ػػت د ارس ػػتي مح ػػددة
بالع كامؿ الخارجية التي تؤثر عمى عقيدة المسمـ كلـ تيدؼ د راستي إلى بحػث األسػباب

النف سػ ػ ػػية كاإل سػ ػ ػػتعدادات الشخ صػ ػ ػػية كا لػ ػ ػػد كافع الخا صػ ػ ػػة بالمرتػ ػ ػػد نف سػ ػ ػػو  ،ف يػ ػ ػػذا عمػ ػ ػػؿ
المتخص صػ ػػيف بد ارسػ ػػة عمػ ػػـ الػ ػػنفس كالسػ ػػمكؾ اإلنسػ ػػاني ،كمػ ػػا لػ ػػـ تشػ ػػمؿ ىػ ػػذه الدارسػ ػػة

الم بشػػريف الػػذيف
األسػػباب االقت صػػادية ال تػػي أدت فػػي ب عػػض ال شػػعكب إ لػػى ا لػ ٌػرٌد ة بج يػػكد ي
استغم كا فقر ى ؤالء كمرضيـ كجيميـ.

ُ

مشكمة البحث
 . 1لػػـ أ لمػػح فػػي جم يػػع مػػا ذكػػر مػػف م صػػادر فػػي مكضػػكع المرتػػد عػػف االسػػبلـ ذكػ ا
ػرن
لؤلس باب الخارجية التي أدت فػي بعػض األ شػخاص أك الشػعكب إلػى الػردة عػ ف اإلسػبلـ،
كى ػػذا مم ػػا د ع ػػاني إل ػػى اإل ك ث ػػار م ػػف ال قػ ػ راءة ح ػػكؿ ى ػػذا المكض ػػكع ،لبح ػػث ى ػػذا الجا ن ػػب
ألىميتو .
 . 2الخبلؼ الشديد حكؿ عقكبة المرتد الدنيكية بػيف الفقيػاء المتف قػيف عمػى ضػركرة ق تػؿ
المرتػػد المع مػػف حػػد ان كالمف كػػريف ا لػػذيف كصػػؿ األ مػػر ع نػػد بع ضػػيـ إ لػػى ال قػػكؿ بإبا حػػة ا لػػردة
عف االسبلـ.
َّ . 3
أف ى نػػاؾ مػػف يرتػػد كتت كػػرر رد تػػو م ػ ار ارن بالسػػب كالشػػتـ هلل كلرسػػكلو كلدي نػػو كلكتا بػػو
كمع ذلؾ تمضي عبلقتو الزكجية ككأف شيئ ان لـ يكف كالعبلقة طبيعية مستم رة .
 . 4ب عػػض ال ن ػػاس ي ق ػػع فػػي ال ش ػػرؾ ج يػ ػ بلن م ن ػػو كا سػػتعانة بع ض ػػيـ باألكل ي ػػاء كال ص ػػالحيف
كالشبمي كالبدكم كغيرىـ  ،كيظنكف أف ذلؾ مما يقربي ـ إلى اهلل.
 . 5دخ ػػكؿ األفك ػػار الغرب ي ػػة إل ػػى المجتم ػػع المس ػػمـ كتغمغمي ػػا ف ي ػػو  ،مم ػػا أدل إل ػػى كج ػػكد
أ شخاص غير ديني ي ف في معظـ تكجياتيـ كتصرفاتيـ.
منيج البحث:
اتبعت في ىذا البحث المنيج الكصفي ،كقد ضػمنتو المنيجػيف االسػتق رائي كاالسػتنباطي،

كسمكت في معالجة المكضكع طريقة مكضكعية فقيية مقارنة كفؽ الخط كات التالية:

 ) 1الرجػػكع إلػػى الم صػػادر األ صػػمية الفقي يػػة فػػي األخػػذ بػػأق كاؿ الفقيػػاء  ،كاقت صػػر ىػػذا
البحػ ػػث عمػ ػػى المػ ػػذاىب التال يػ ػػة المػ ػػذىب الحن فػ ػػي كالمػ ػػالكي كالشػ ػػافعي كالحنبم ػ ػػي
كالظاىرم .
 ) 2ذكر أدلة كؿ مذىب مبينا كجو الداللة بعد تحرير محؿ الن زاع.
 ) 3تحميؿ األدلة كمناقشتيا كاالعت راضات ال كاردة عمييا الستنباط األحكاـ منيا .
 ) 4ترجيح ما يقكيو الدليؿ بمكضكعية كحياد دكف تعصب ل رأم أك مذىب
 ) 5عزك اآليات الق رآنية الكريمة إلى م كاقعيا في الكتاب .
 ) 6تخريج األحاديث النبكية كاآلثار كالحكـ عمي يا ما لـ تكػف فػي ال صػحيحيف أك فػي
أ حدىما .

ّ

 ) 7اال عتماد عمى المصادر المغكية المعتب رة في بياف معاني المصطمحات .

 ) 8اإلشا رة لبل سػت زادة فػي مكضػكع مػا إلػى بعػض الم صػادر كالم ارجػع  ،ككا نػت إشػارتي
إلى تمؾ الكتب عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر في تمؾ الم كاضيع .

 ) 9الترجمة لئلعبلـ الذيف يردكف في البحث .

 ) 11عرض النتائج التي تكصمت إلييا في خاتمة البحث كذكر أىـ التكصيات
 ) 11فيرسة المصادر كالم راجع كالمكضكعات
أىمية المكضكع :
يناقش مكضكع أحكاـ المرتد قضايا ميمة مثؿ:

 ) 1ضػ ػ كابط ا ل ػ ٌػرٌد ة كأح ك ػػاـ التكف ي ػػر كخ ط ػػكرة ات ي ػػاـ األ فػ ػ راد كالجما ع ػػات ب ي ػػذه الجري م ػػة
رجم ػػا بالغ ي ػػب كدكنم ػػا بي ن ػػة ،كض ػػركرة الرج ػػكع لمق ض ػػاء ال ش ػػرعي ف ػػي إث ب ػػات ا ل ػ ٌػرٌد ة
كالعقكبة.

 ) 2إقام ػػة األحك ػػاـ الش ػػرعية عم ػػى المرت ػػد ح ػػاؿ ث ب ػػكت رد ت ػػو ،كخط ػػكرة ت ػػرؾ المرت ػػديف
يفسدكف في األرض  ،دكنما رادع كال كازع مف ديف أك خمؽ .

 ) 3ب يػاف حكػـ الػػدعاة إلػى إ ازحػة الشػػريعة كاسػتبداليا كف صػؿ الػػديف عػف الدكلػة ،كب يػػاف
اإلطار الشرعي لحرية الفكر كال رأم كالتعب يػر فػي اإلسػبلـ ،كب يػاف مكقػؼ اإلسػبلـ
مف المستيزئيف بالديف بشتى الصكر كاألشكاؿ .

 ) 4مكقػػؼ اإلسػػبلـ مػػف السػػحر كالكيا نػػة كالتنجػػيـ كحكػػـ السػػح رة كالكيػػاف كالمنجمػػي ف
كىؿ ىـ مرتدكف؟

 ) 5مناق شػػة ح كػػـ افت ئػػات األ شػػخاص ع مػػى ال سػػمطة الق ضػػائية  ،كا صػػدار أح كػػاـ بتكف يػ ر
بعض األشخاص كالجماعات  ،كبياف حكـ قياـ العامة بمعاقبة المرتديف .
أىداؼ البحث:
ػالرٌدة كالمرتػػد ،كالتفريػػؽ بػػيف الػ ٌػرٌدة كغيرىػػا مػػف الحػػدكد ،كبيػػاف األسػػباب الخارجيػػة
 .1التعريػػؼ بػ ٌ

المػػؤثرة فػػي الػ ٌػرٌدة فيمػػا بعػػد عصػػر الرسػػالة كحتػػى العصػػر الحاضػػر  ،كبيػػاف األدلػػة عمػػى
الرٌدة  ،كما يصير بو الشخص مرتػدا مػف أقػكاؿ كأفعػاؿ  ،كذكػر كسػائؿ إثبػات
تحريـ جريمة ٌ

الرٌدة .
ٌ

 .2إلقاء الضكء عمى عقكبة المرتد في الشريعة اإلسبلمية كترجيح ما يقكيو الدليؿ .
 .3مناقشة الخبلؼ في قتؿ المرتدة كأحكاميا

ٕ

 .4بيػػاف األحكػػاـ الشػػرعية حػػاؿ ثبػػكت الػ ٌػرٌدة عمػػى المرتػػد أك المرتػػدة مثػػؿ التفريػػؽ بػػيف المرتػػد
كزكجو بحكـ القضاء كحكـ أكالد المرتديف .

 .5بياف إرث المرتػد كتصػرفاتو الماليػة كاحبػاط ال ٌػرٌدة ألعمالػو الصػالحة فػي حػاؿ ردتػو أك تكبتػو
كرجكعو إلى اإلسبلـ .

 .6بيػػاف أسػػاليب الغػػزك الفكػػرم لمعػػالـ اإلسػػبلمي كالػػدكؿ الداعمػػة لػػو  ،كبيػػاف الػ ٌػرٌدة فػػي الفكػػر
اإلسبلمي المعاصر ،كأحكاـ اإلسبلـ في تقريػر الحريػة الفكريػة كحريػة الػرأم كالتعبيػر  ،كأف

أحكاـ اإلسبلـ تعمك المكاثيؽ الدكلية  ،ألنيا األصؿ في حقكؽ اإلنساف .
ىيكمية البحث:
تتألؼ ىذه الرسالة مف مقدمة كتمييد كستة فصكؿ كخاتمة  ،اشتممت المقدمة عمى عنكاف الرسالة
كأسباب اختيار المكضكع كأىميتيا كأىدافيا كالدراسات السابقة كمنيج البحث في الرسالة كخطة

الرسالة.

كالتمييد بعنكاف االسبلـ ديف الفطرة .

الرّدة كالفرؽ بينيا كبيف ما يشبييا كفيو مباحث
الفصؿ األكؿ  :معنى ّ
الرٌدة كالمرتد لغة كاصطبلحا
المبحث االكؿ ٌ :

المبحث الثاني  :مصطمحات مرتبطة بالمرتد الفاسؽ  ،الفاجر ،الكافر ،المنافؽ ،

الزنديؽ .

الرٌدة كالحرابة – قطع الطريؽ
المبحث الثالث  :الفرؽ بيف ٌ
الرٌدة كالبغي
المبحث الرابع  :الفرؽ بيف ٌ

الرٌدة كحرية الفكر كالرأم كالتعبير
المبحث الخامس  :الفرؽ بيف ٌ
المبحث السادس  :أسباب انح ارؼ بعض اآلراء عف الصراط المستقيـ.
السبب األكؿ  :الفرؽ الزائغة عف الحؽ.

أكال  :اعتناؽ الفكر الباطني ردة عف اإلسبلـ .
ثانيا  :شطحات بعض الصكفية أدت إلى الكفر الصراح البكاح

الرٌدة.
السبب الثاني  :الغزك الفكرم كأثره في اإلنحراؼ بالرأم ك ٌ

الرّدة .
الفصؿ الثاني  :شركط المرتد كاألمكر التي تتحقؽ بيا أركاف جريمة ّ
المبحث األكؿ  :شركط المرتد كفيو ثبلثة مطالب :
المطمب األكؿ  :اشتراط البمكغ .
حكـ ًرٌدة الصبي المميز .


ٙ

المطمب الثاني  :اشتراط العقؿ .

المطمب الثالث  :اشتراط االختيار .

الرٌدة أك ما يصير بو الشخص
المبحث الثاني  :األمكر التي تتحقؽ بيا أركاف جريمة ٌ
مرتدا كفيو ثمانية مطالب :
الرٌدة باإلعتقادات .
المطمب األكؿ ٌ :
الرٌدة باألقكاؿ .
المطمب الثاني ٌ :
الرٌدة باألفعاؿ .
المطمب الثالث ٌ :
الرٌدة بالتركؾ .
المطمب الرابع ٌ :

المبحث الثالث  :التكفير المطمؽ ال يستمزـ تكفير المعيف .

المبحث الرابع :مكقؼ الفقياء مف اشتراط نية االرتداد كقصدىا مع التصرؼ المستمزـ ليا

المبحث الخامس  :أنكاع المرتديف .

الر ّد ة عف اإلسبلـ كيحتكم عمى ثبلثة مباحث:
الفصؿ الثالث :حكـ ّ
الرٌد ة كفيو مطمباف :
المبحث األكؿ :أدلة تحريـ جريمة ٌ
الرٌد ة كما تبينيا آيات الق راف الكريـ
المطمب األكؿ :أ كال ٌ :
ثانيا  :آيات في الق رآف الكريـ تشير إلى عقكبة المرتد الدنيكية

المطمب الثاني :دفع ما يكىـ التعارض بيف قكؿ اهلل  " ال إك راه في الديف "

كقكؿ رسكؿ اهلل  " مف بدؿ دينو فاقتمكه "

الرٌد ة في السنة النبكية كقتؿ المرتد
المبحث الثانيٌ :
المبحث الثالث :اإلجماع عمى قتؿ المرتد

الفصػػؿ ال رابػػع  :أقسػػاـ العقكبػػات الشػػرعية كمػػذاىب ا لفقيػػاء فػػي عقكبػػة المرتػػد

كفيو أربعة مباحث :

المبحث األ كؿ :الجريمة كالعقكبة في الفقو اإلسبلمي
المبحث الثاني  :أن كاع العقكبات في اإلسبلـ كفيو :
النكع األكؿ  :الحدكد .
أ كال  :الحدكد في المذاىب الفقيية كمكقع عقكبة المرتد منيا .

ثانيا  :أثر التكبة في إسقاط الحدكد

ثالثا  :الحدكد كفارات ألصحابيا إف اقترنت بالتكبة النصكح .


ٝ

النكع الثاني  :القصاص كالدية .

النكع الثالث  :التعزير .

المطمب الثاني  _ :أن كاع عقكبات المرتد :

المبحث الثالث  :مذاىب الفقياء في استتابة المرتد_:
المطمب األكؿ  _ :حكـ استتابة المرتد .
المطمب الثاني  _ :مدة االستتابة .

المطمب الثالث  _ :أصناؼ مف المرتديف الذيف اختمؼ الفقياء في قبكؿ تكبتيـ
أ كال  :تكبة ساب الرسكؿ  أك غي ره مف األنبياء كالرسؿ . 
ثانيا  :تكبة الزنديؽ .
ثالثا  :تكبة الساحر .

رابعا  :تكبة مف تكررت ردتو .

الرٌد ة
المبحث ال رابع  :تيافت الشبو كالمطاعف حكؿ حد ٌ

الرٌدة اإلقرار كالشيادة
المبحث الخامس  :كسائؿ إثبات ٌ
الرٌدة األصمية كىي القتؿ حدان .
المطمب األكؿ :عقكبة ٌ
الرٌدة البدلية مف ال ييقتؿ .
المطمب الثاني :عقكبة ٌ
الرٌدة الجماعية .
المطمب الثالثٌ _ :

الر ّد ة كأثرىا في التفريؽ بيف المرتد كزكجو كيحتػكم عمػى
اٌفظً اٌخبِظ :ثبكت ّ
أربعة مباحث:
المبحث األكؿ  :منع الزكاج مف المرتد أك المرتدة .

الرٌدة كفيو مطمباف
المبحث الثاني  :التكييؼ الفقيي لمتفريؽ بيف الزكجيف بسبب ٌ
المطمب األكؿ  :أكجو االختبلؼ بيف فرقة الفسخ كفرقة الطبلؽ
الرٌدة
المطمب الثاني  :طبيعة الفرقة بيف الزكجيف في حاؿ ٌ

الرٌدة كأثره عمى حاالت الزكجية المختمفة كفيو ثمانية مطالب
المبحث الثالث  :طارئ ٌ
المطمب األكؿ ً :رٌدة أحد الزكجيف بعد العقد كقبؿ الدخكؿ
المطمب الثاني  :ردة أحد الزكجيف بعد الدخكؿ كأثره عمى الزكاج

المطمب الثالث  :ردة الزكجيف معا .

المطمب الرابع :طاعة المسممة لزكجيا المرتد بعد الدخكؿ


١

المطمب الخامس  :كطء الزكج بعد ارتداده أك ارتداد عف اإلسبلـ

الرٌدة المختمفة
المطمب السادس  :مير الزكجة ثبكتو أك سقكطو في حاالت ٌ
المطمب السابع  :سقكط نفقة الزكجة بردتيا
الرٌدة
المطمب الثامف  :حكـ القضاء كمدل الحاجة لمتكجو إليو في فرقة ٌ

المبحث الرابع  :إسبلـ األكالد كتأثره بحاؿ ارتداد األبكيف أك أحدىما كفيو أربعة مطالب:
الرٌدة
المطمب االكؿ  :مف كلد حاؿ إسبلـ األبكيف أك أحدىما كقبؿ ٌ
الرٌدة
المطمب الثاني  :مف حممت بو أمو في اإلسبلـ ككلد في ٌ

الرٌدة ككلد فييا
المطمب الثالث  :مف حممت بو أمو في ٌ
المطمب الرابع  :أثر الردة في حضانة األـ لكلدىا .

الفصؿ السػادس  :العقكبػة التبعيػة – حكػـ حػاؿ المرتػد كتصػرفاتو كيحتػكم عمػى أربعػة
مباحث

المبحث األكؿ  :حكـ ماؿ المرتد كفيو أربعة مطالب :
المطمب األكؿ  :زكاؿ ممؾ المرتد عف أمكالو .

المطمب الثاني  :حكـ ديكف المرتد .

المطمب الثالث  :حكـ جنايات المرتد كالجناية عميو

المطمب الرابع  :حكـ ميراث المرتد كالمرتدة مف غيرىما كميراث غيرىما منيما .

المبحث الثاني  :تصرفات المرتد كفيو ثبلثة مطالب .
المطمب األكؿ  :تصرفات المرتد المالية

المطمب الثاني  :حكـ الككالة إذا ارتد المككؿ أك الككيؿ

المطمب الثالث  :حكـ الشركة إذا ارتد أحد الشريكيف

الرٌدة لمعمؿ
المبحث الثالث  :المطمب األكؿ :إحباط ٌ
المطمب الثاني  :حكـ صبلة المرتد

المطمب الثالث  :حكـ صياـ المرتد كزكاتو قبؿ ردتو في زمانيا كبعد تكبتو

المطمب الرابع  :حكـ ذبيحة المرتد

لمرٌدة عف اإلسبلـ منابعيا كأىدافيا .
مبحث مستقؿ  :المنظمات الداعمة ٌ
الخاتمة  :كتحكم النتائج كالتكصيات .


ظ

الرّدة كالمرتد كالفرؽ بينيا كبيف ما يشبييا
الفصؿ األكؿ  :معنى ّ
الرّدة كالمرتد لغة كاصطبلحان
المبحث األكؿ ّ :
الرّدة كالمرتد لغة
أكالن ّ :

َّ
رد  :ىك رجع الشيء  ،تقكؿ رددت الشيء أرده ردان ).(1
االرتداد  :ىك الرجكع مطمقان) ، (2كارتد رجع يقاؿ ار َّ
تد اليو  ،ارتد عف طريقو  ،كارتد عنو تحكؿ ،كارتد
عف دينو إذا كفر بعد إسبلمو ).(3

الرٌدة  :بكسر الراء االسـ مف االرتداد ) ،(4كالمصدر منو
كٌ
بعد اإلسبلـ ). (7

)(5

الرٌدة ىيئة االرتداد
كٌ

كالمرتد لغة  :اسـ فاعؿ مف االرتداد كىك الرجكع عمى اإلطبلؽ

كفره ).(9

الرّدة كالمرتد اصبلحان
ثانيػػان ّ :
ىذه نماذج مف تعريفات بعض فقياء المذاىب :

)(8

)(6

كالرجكع إلى الكفر

كمنو سمي المرتد ألنو رد نفسو إلى

)(10
الرٌدة عبارة عف الرجكع عف االيماف )
 -1تعريؼ الكاساني مف الحنفية ٌ ( :
عف اإليماف بمعنى الرجكع عف اإلسبلـ ،فقد نقؿ إجماع الصحابة كالتابعيف أف اإليماف قكؿ

كعمؿ كىذا مذىب أىؿ السنة

)(11

 ،كقكلو الرجكع

(12

-1حرٖكخٍّ،أرٞحُلٖٔ٤أكٔي(،صٛ395ـ)ِ(،ؼغُ ِمب١٠ظ اٌٍغخ)ٓخىسٍ ّى،380ٙ،ىحٍاك٤خءحُظَحعحُؼَر،٢رَٝ٤ص١ ،
 .ّ2008
-2حُلَُٝ٤آرخىٓ،١لٔيرٖ٣ؼوٞد(،صٛ 817ـ)(،اٌمبِٛط اٌّؾ١ؾ)ٓخىس(ٍ َّىٌٓ، 304/1،)ٙظزش ٓٝطزؼشٜٓطل٠حُزخر٢حُلزَٜٓ٢
،2١حَُحُِ(،١خزبس اٌظؾبػ)ٓخىس(ٍ َىىَ)،239ٙىحٍحُلٌَ،ّ2007،1١،أٗ،ْ٤ارَح٬ُْٓٝ٤ٛء(ٙاٌّؼغُ اٌٛع١ؾ)ٓخىس(ٍ َّىٙ
) .2١،338/1
-3حُِر٤يٓ،١لٔيٜٓطل(،٠صٛ379ـ)(،ربط اٌؼشٚط ف ٟعٛا٘ش اٌمبِٛط)ٓخىس(ٍ َّى)ٍٞ٘٘ٓ،351/2،حصٌٓظزشحُل٤خسرَٝ٤صُز٘خٕ،
حرٖٓ٘ظ،ٍٞؿٔخٍحُيٖٓ٣لٔيرٌَّٖٓ(،صٛ 711ـ)ٌ(،غبْ اٌؼشة )ٓخىس(ٍ َىىَ) 239ٙىحٍٛخىٍرَٝ٤ص، 1١أٗ٬ُْٓٝ٤إٙ
(اٌّؼغُ اٌٛع١ؾ) .338/1
-4حرٖٓ٘ظٌ(،ٍٞغبْ اٌؼشة)ٓخىس(ٍ َىىَ)،173/3،حُلَُٝ٤أرخى(،١اٌمبِٛط اٌّؾ١ؾ)ٓخىس(ٍ ّى،304/1)ٙحُل(،٢ٓٞ٤اٌّظجبػ إٌّ١ش)
ٓ،خىس(ٍىى) .113ٙ
-5حرٖٓ٘ظٌ(،ٍٞغبْ اٌؼشة) .173/3
-6أنٌس،وزمالؤه ( ،المعجم الوسٌط )  .
-7ؿٔ٤غحُٜٔخىٍحُٞحٍىسكٌٛ٢ححُٔزلغ .
-8حُو،١ٞٗٞهخْٓرٖػزيهللا(صٛ978ـ)(،أٔ١ظ اٌفمٙبء)،67ٙىحٍحٌُظذحُؼِٔ٤ش،رَٝ٤صُز٘خٕ.ّ2004،1١
-9حرٖكخٍِّ(،ؼغُ ِمب١٠ظ اٌٍغخ) .380ٙ
ٞٛ-10أرٞرٌَرٖٓٔؼٞىرٖأكٔيػ٬ءحُي، ٖ٣حُلوٚ٤حُل٘ل٣،٢ؼَفرِٔيحُؼِٔخءُٞٓ،يٙك٢كِذٔٗٝزظٚحًُ٠خٓخٕ،رِيسًزَ٤سرظًَٔظخٕ
َٗفطللشحُلوٜخءَُِٔٔه٘ي١ك(٢ريحثغحُٜ٘خثغك٢طَط٤ذحَُ٘حثغ)ك٢حُلوٚحُل٘لٝ٢حُٔوخًٍُٕٚٝ،ظخد(حُِٔطخٕحُٔزٖ٤ك٢أٍٞٛحُي)ٖ٣
(،صٛ587ـ)ٝىكٖرلِذ،حٌُِ٘ٓ،١ٞلٔيرٖػزيحُل (،٢اٌفٛائذ اٌج١ٙخ ف ٟرشاعُ اٌؾٕف١خ )،53ٙىحٍحُٔؼَكش،رَٝ٤صُز٘خٕ(،
ى.ص،)١.حرٖحُل٘خث،٢ػِ٢ؿِز٢رٖأَٓهللارٖػزيحُوخىٍحُلٔ٤ي(،١صٛ979ـ) (،ؽجمبد اٌؾٕف١خ ) ،243ٙ،ىحٍحرٖحُـ،١ُٞ
ػٔخٕ،حٍ٧ىٕ(،ى.ص٘٣،)١.ظَحُظلْٓ٣َٓ،١َ٤لٔيٛخُقِ(،ظطٍؾبد اٌّزا٘ت اٌفم١ٙخ)،98ٙ،ىحٍحرٖكِّرَٝ٤صُ،ز٘خٕ١
 .ّ2002
 -11حٌُخٓخٗ،٢أرٞرٌَٓٔؼٞىرٖأكٔي(،صٛ 587ـ)(،ثذائغ اٌظٕبئغ ف ٟرشر١ت اٌششائغ )، 198/7،ىحٍحُلٌَرَٝ٤صُز٘خٕ، 1١
.ّ1969
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حرٖط٤ٔ٤ش،حكٔيرٖػزيحُلِ(،ْ٤ص ( ،)ٛ728،االّ٠بْ )،ص ، 264ىحٍحٌُظذحُؼِٔ٤ش،رَٝ٤صُ،ز٘خّٕ1983،1١،


1

)(1
الرٌدة كأحكاليا  ،فقاؿ ( :المرتد
 -2تعريؼ ابف يج ىز ٌ
م مف المالكية  :كجعؿ ضمف التعريؼ شركط ٌ
(المرتد ىك المكمؼ الذم يرجع عف اإلسبلـ طكعا  ،إما بالتصريح بالكفر  ،كاما بمفظ يقتضيو

أك فعؿ يتضمنو )). (2

)(3
الرٌدة ىي عبارة عف قطع االسبلـ مف مكمؼ  ،إما بفعؿ أك
 -3عرفيا الغزالي مف الشافعية ٌ " :
بقكؿ عنادان أك استيزاء أك اعتقادا "). (4

 -4عرفيا البيكتي

)(5

مف الحنابمة  :قاؿ " المرتد الذم يكفر بعد إسبلمو  ،نطقان أك اعتقادان  ،أك

شكان  ،أك فعبلن  ،كلك ممي انز طكعان كلك كاف ىازالن ").(6
)(7

 -5عرفيا ابف حزـ الظاىرم

فقاؿ " المرتد ىك كؿ مف صح عنو أنو كاف مسممان متبرئان مف كؿ

ديف حاشى ديف اإلسبلـ ثـ ثبت عنو أنو ارتد عف اإلسبلـ  ،كخرج إلى ديف كتابي  ،أك غير

كتابي أك إلى غير ديف ").(8

الرّدة بناء عمى تعريفات الفقياء بما يمي :
كيمكف تعريؼ ّ
الم ىكمَّؼ اختيا ار
بعد استعراض ىذه التعريفات الفقيية ِّ
المرتد كغيرىا يمكف القكؿ إف ٌ
الرٌدة "رجكع ي
لمرٌدة ك ي
،مصر عمى كفره اعتقادا ،أك
َّا
عف اإليماف  ،بإس ارره كفره ،أك إعبلنو ،بقكؿ يقتضيو أك فعؿ يتضمنو

عنادا ،أك استيزاء" .

شرح التعريؼ :رجكع :جنس في التعريؼ تشمؿ رجكع المسمـ كالنصراني كالييكدم ،كالرجكع عمى

اإلطبلؽ .

المكمؼ :قيد ،قىىي ىد مطمؽ الرجكع إلى رجكع المكمؼ كىك المسمـ البالغ العاقؿ ،كخرج مف ىذا القيد
الكافر
ٓٞٛ-1لٔيرٖأكٔيرٖؿُِ ّ
١حٌُِز٢حُـَٗخ،٢١أرٞحُوخْٖٓٓأثٔشحُٔخٌُ٤شٖٓٓئُلخط(ٚحُوٞحٖٗ٤حُلو٤ٜش)ك٢طِوٌٛٓٚ٤ذحُٔخٌُ٤شِ٤ٓٝ(ٝش
ً
حُِْٔٔك٢ط٣ٌٜذٛل٤قِْٓٔ)(ٝ،طوَ٣ذحٍُٞٛٞحُ٠ػِْح،)ٍٞٛ٧طٞك٤ٜٗ٢يح كٝ٢حهؼشحُطَ٣قٓ٘ش(ٛ 741ـ)٘٣ظَٓوِٞف،
ٓلٔيرٖٓلٔي(صٛ1360ـ)(شغشح إٌٛس اٌضو١خ ف ٟؽجمبد اٌّبٌى١خ)،213ٙىحٍحٌُظخدحُؼَر،٢رَٝ٤صُز٘خٕ(ى.ص) .
-2حرٖؿُِ(ّ١اٌمٛأ ٓ١اٌفم١ٙخ)،239ٙ،ىحٍحُوِْرَٝ٤صُز٘خٕ(ى.ص .)١.
ٓٞٛ  -3لٔيرٖٓلٔيحُـِحُِ٣،٢وذرلـشح٠ٌ٘٣ّٝ٬ٓ٫أرخكخٓي،كوٚ٤أٞٛ، ٢ُٞٛك،٢كِٞٔ٤فٗخكؼ٢حٌُٔٛذ،طٜيٟك٢حَُىػِ٠
حُلٓ٬لشٝأٛلخدحُزيعٖٓٓ،ئُلخط(،ٚحُٔٔظٜل(ٝ)٠حُٞؿ(ٝ)ِ٤اك٤خءػِّٞحُيٝ)ٖ٣حَُىػِ٠حُزخ٤٘١ش(،صٛ 505ـ)٘٣،ظَ
ح،١ٞ٘ٓ٫ؿٔخٍحُيٖ٣ػزيحَُك(ْ٤صٛ772ـ)(ؽجمبد اٌشبفؼ١خ)،307ٙ ،رؤَٗحفٌٓظذحُزلٞعٝحُيٍحٓخصك٢ىحٍحُلٌَ،رَٝ٤صُز٘خٕ،
،307ٙ،ّ1996،1١حًٍُِِ:٢هَ٤حُي(ٖ٣ا٤ػالَ)،22/7،ىحٍحُؼُِِْٔ،ٖ٤٣٬رَٝ٤ص.ّ2005،26١،
-4حَُحكؼ،٢ػزيحٌَُْ٣رٖٓلٔيرٖػزيحٌَُ(،ْ٣صٛ 623ـ)(،اٌؼض٠ض ششػ اٌٛع١ض )كووٚػِٓ٢لٔيٓؼٝٝٞآهَ، 97/16،ٕٝىحٍ
حٌُظذحُؼِٔ٤شرَٝ٤صُز٘خٕ.ّ1977،1١،
ٍٜٞ٘ٓٞٛ  -5رْٖٗٞ٣رٖ٬ٛفحُي،ٖ٣حرٞحُٔؼخىحصحُزٜٞط٤ٗ،٢نحُل٘خرِشرَٜٔٝهخطٔشػِٔخثْٜرٜخً،خٕػخُٔخػخٓ،٬كوٚ٤أ٢ُٞٛ
ٓلَٖٔٓٓ،ئُلخطً٘(ٚخفحُو٘خعػٖٓظٖح٫ه ٘خع)َٗ(ٝفٓ٘ظ٠ٜحٍ٩حىحص)(ٝحَُٝٝحَُٔرغَٗفُحىحُٔٔظ٘وغ)(ٝحُؼٔي)ٙك٢حُلوٚ
(صٛ1051،ـ)٘٣،ظَحُ٘ـيٓ،١لٔيرٖػزيهللاحٌُٔ(،٢صٛ1295،ـ)(،اٌغؾت اٌٛاثٍخ ػٍ ٝػشائؼ اٌؾٕبثٍخ)كووٚرٌَرٖػزيهللا
أر٣ُٞيٝآهَٓ1130/3،ٕٝئٓٔشحَُٓخُش،رَٝ٤ص،1996،1١،حًٍُِِ(،٢ح٩ػ .307/7)ّ٬
 -6حُزٜٞطٍٜٞ٘ٓ،٢رٖ(،ْٗٞ٣صٛ 1051،ـ)(،وشبف اٌمٕبع ػٓ ِزٓ اإللٕبع )ٍحؿؼشِ٤ٍٜٓ٬ٛلٜٓ٢طل، 167/6،ٍ٬ٛ٠ىحٍ
حُلٌَرَٝ٤صُز٘خٕ(ى.ص.)١.
ٞٛ-7ػِ٢رٖأكٔيرٖٓؼ٤يرٖكِّحُظخ،١َٛػخُْحٗ٧يُْك ٢ػَٜٝٙأكيأثٔشح،ّ٬ٓ٩كوٚ٤أ٢ُٞٛكخكعٓظٌِْحٗظَٜر٘ل٢حُو٤خًِّٚ
هلّ٤شٝؿِّٝٚ٤ح٧هٌرظخَٛحُ٘ٝٚػّٔٞحٌُظخدٝحُلي٣غٝح٧هٌرخُزَحءسح٤ِٛ٫شٝحٓظٜلخدحُلخٍٖٓٓئُلخط(،ٚحُٔلِ(ٝ)٠ا٩كٌخّك٢
أٍٞٛح٧كٌخّ)(ٝحُلَٜك٢حَُِٔٝحٞٛ٫حءٝحُزوَ)(ٝارط خٍحُو٤خّٝحَُأ(،)١صٛ 456،ـ)٘٣ظَ:حٌُٛزٓ،٢لٔيرٖأكٔي،
(صٛ 748ـ )  ،كوو ٚؿٔخػش حُؼِٔخء ،طوَ٣ؾ ١ٝزخػش ٗؼ٤ذ ٓ ،ئٓٔش حَُٓخُش ،رَٝ٤ص ُ ،ز٘خٕ  (  ّ2014 ، 12 ١ ،ع١ش اػالَ إٌجالء)
،148/8حًٍُِِ(٢االػالَ).554/4
-8حرٖكِّ،ػِ٢رٖأكٔي(،صٛ456ـ)(،اٌّؾٍ188/11،)ٝحٌُٔظذحُظـخٍُِ١طزخػشرَٝ٤ص(.ى.ص .)١.

2

األصمي كالصغير كالمجنكف .

الم ٍكره .
اختيا ار :قيد ثاني خرج منو رجكع ي
عف اإليماف:أم بما أنزؿ عمى محمد  أك شيء منو مما ال يعذر المسمـ عمى جيمو  ،كمعمكـ

مف الديف بالضركرة كبذلؾ يخرج النصراني كالييكدم كغيرىـ مف مطمؽ الراجعيف عف أديانيـ كاإليماف
مف أعماؿ القمب كلـ نؤمر بالشؽ عف الصدكر ،كلكف عبلمتو النطؽ بالشيادتيف إذا طكلب بيما  ،مف

غير عذر أك مانع يمنعو  ،قاؿ رسكؿ اهلل " يخرج مف النار مف قاؿ ال الو إال اهلل كفي قمبو كزف
شعيرة مف خير  ،كيخرج مف النار مف قاؿ ال الو إال اهلل كفي قمبو كزف يبرة مف خير ،كيخرج مف النار
مف قاؿ ال الو إال اهلل كفي قمبو كزف ىذرة مف خير(،)1كقاؿ رسكؿ اهلل " ال يدخؿ النار أحد في قمبو
()2

مثقاؿ حبة خردؿ مف إيماف"

بإسراره كفره  :كالكفر مف أعماؿ القمب  ،كيرجع إلى النية ،كىي ما ينطكم عميو القمب كال يطمع عميو

أحد  ،كيترتب عمييا األجر كالثكاب حاؿ اإليماف ،كالعقكبة كالعذاب حاؿ النفاؽ كاسرار الكفر في
اآلخرة ،أما في الدنيا فبل سبيؿ إلى المرتد الكاتـ لردتو ما لـ يعمف .

أك إعبلنو  :كذلؾ بالمجاىرة بالرجكع عف اإلسبلـ كالتصريح بالكفر كاإلقرار بو أك المحاربة

لئلسبلـ

بقكؿ يقتضيو :مثؿ سب اهلل  أك سب رسكؿ اهلل . 

أك فعؿ يتضمنو  :مثؿ السجكد ألم مخمكؽ  ،فبل يككف سجكده إال هلل سبحانو كتعالى .

مص ار عمى كفره:قيد في التعريؼ كيخرج منو الجاىؿ ألحكاـ الديف ،كالمخطئ الذم يرجع عف
خطئو  ،كمف لديو شبية

( )3

في الديف حتى تزكؿ تمؾ الشبية

اعتقادا :أم بسبب رغبتو عف اإلسبلـ كاعتناقو أم عقيدة مف عقائد الكفر

أك عنادا :بحيث يككف مق ار في ق اررة نفسو بصحة تعاليـ اإلسبلـ لكنو يكابر  ،كيجحد الحؽ كيتمسؾ
بما يكفره .

أك استيزاء  :جادا كاف أـ ىازال في االستخفاؼ كالي أز مف شعائر اإلسبلـ كشرائعو ككتابو أك كاف في

السخرية كاالنتقاص مف الصحابة أك مما اخبرنا رسكؿ اهلل  مف أمكر الغيب .

المبحث الثاني  :مصطمحات مرتبطة بالمرتد  ،الفاسؽ  ،الفاجر  ،الكافر  ،المنافؽ  ،الزنديؽ .

أكالن  :الفاسؽ

ٍٝ )1حٙحُزوخٍٛ(،١ل٤قحُزوخًٍ،١ظخدحٔ٣٩خٕ،رخدُ٣خىسحٔ٣٩خٕٗٝوٜخٍٗ،ٚهٔ.53\1،[44]ٚ
ٍٝ )2ح (،ِْٔٓٙطؾ١ؼ ِغٍُ ثششػ إًٌ،) ٞٚٛظخدحٔ٣٩خٕ،رخدطلَْ٣حٌُزَٝر٤خٍٗ،ٚهٔ.72\2،[91]ٚ
 )3حُ٘زٜشٓٞٛ:خُْ٣ظ٤وًٖٚٗٞكَحٓخأٝك٘٣.٫٬ظَحُـَؿخٗ(٢حُظؼَ٣لخص)198ٙهخٍ"إحُلٍ٬رٖٝ٤حٕحُلَحّرٖٝ٤رٜٔ٘٤خأٍٓٞ
ٓ٘ظزٜخص٣٫ؼًِٖٜٔؼَٖٓ٤حُ٘خّكٖٔحطو٠حُ٘زٜخصحٓظزَأُيٝٚ٘٣ػَٖٟٝٓٝٚهغك٢حُ٘زٜخصٝهغك٢حُلَحّ٘٣"....ظَ.حُزوخٍ١
(،طؾ١ؼ اٌجخبسً،)ٞظخدحٔ٣٩خٕ،رخدكَٖٓ٠حٓظزَأُيٍ،ٚ٘٣هْحُلي٣غ]  55/1،[52
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الفسؽ في الشرع  :ارتكاب المسمـ كبيرة أك صغيرة مع اإلصرار عمييا كالفاسؽ مف شيد كلـ يعمؿ

)(1

أك مف فعؿ كبيرة أك أكثر مف فعؿ الصغائر ).(2

كالفسؽ نكعاف  :فسؽ اعتقاد كفسؽ عمؿ  ،كفسؽ االعتقاد كفسؽ أىؿ البدع الذيف يؤمنكف باهلل

كرسكلو كاليكـ اآلخر ،كيحرمكف ما حرـ اهلل  ،كيكجبكف ما أكجبو اهلل لكنيـ ينفكف كثي انر مما أثبتو اهلل
كرسكلو كيثبتكف ما لـ يثبتو اهلل كرسكلو  ،كىذا فسؽ ينقؿ عف الممة كىك كفر).(3

ثانيػػان  :الفاجر

الفجكر اصطبلحان :ىك ىيئة حاصمة لمنفس بيا يباشر أمك انر عمى خبلؼ الشرع كالمركءة

)(4

ككؿ مائؿ

عف الحؽ كمبعث في المعاصي كالفكاحش فاجر ،كاف كانت امرأة فيي فاجرة  ،كقد تكعد اهلل الفجار

بالنار ،قاؿ اهلل  ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮔ ﮕ ﮖ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﭼ

)(5

كالفاجر غير المرتد إال إذا

بمغ بو فجكره الكفر بعد اإلسبلـ  .

ثالثػػان  :الكافر

الكفر اصطبلحان  :ضد اإليماف  " ،كىك جحد المعمكـ مف ديف اإلسبلـ بالضركرة الشرعية "  ،كفر
الرجؿ كف انر ككفرانا  ،لـ يؤمف بالكحدانية أك النبكة أك الشريعة أك بثبلثتيما )."(6
كالكفر نكعاف :

كفر مف اتياف بعض الذنكب كالمعاصي .
_1كفر أصغر كىك ما سماه اهلل ا
_2كفر أكبر كىك الكفر بأصؿ اإليماف كىك ضده كىك كفر االعتقاد ).(7

كالكافر األصمي كافر فقط ال يجكز إكراىو عمى اإلسبلـ أما مف سبؽ لو إسبلـ صحيح ثـ كفر بشركو

أحكاـ خاصة بو .
أك إلحاده فيذا مرتد كلو
ه
رابعػػػان  :المنافؽ

النفاؽ اصطبلحان  :اظيار االيماف بالمساف ككتماف الكفر في القمب
)(9

كيبطف الكفر

)(8

كالمنافؽ ىك مف يظير اإلسبلـ

 .كالنفاؽ نكعاف اعتقادم كىك ما يخمد صاحبو في النار كنفاؽ عممي كىك مف أكبر

الذنكب ألف المنافؽ يخالؼ قكلو فعمو كسره عبلنيتو ).(10

-1حُظٜخٗٓ،١ٞلٔيػِ٢رٖػِ٢حُل٘ل(،٢صٛ 1185ـ)(وشبف اططالؽبد اٌفٕٟٝ) ْٛغكٞحٗٚ٤رٔؾأكٔيكٖٔ،ىحٍحٌُظذحُؼِٔ٤ش
رَٝ٤صُز٘خٕ.ّ2006،2١،
-2حُـَؿخٗ ،٢ػِ٢رٖٓلٔيحَُ٘٣ق(،صٛ 816ـ)(،اٌزؼش٠فبد ) ،كووُٝٚحىػِٓٚ٤لٔيػزيحَُكٖٔحَُٔػِ٘،٢ىحٍحُ٘لخثْ،رَٝ٤ص،
ُز٘خٕ .ّ2007،2١
-3أرٞؿ٤ذٓ،ؼي(،١اٌمبِٛط اٌفمٌ ٟٙغخ ٚاططالؽب)،286ٙىحٍحُلٌَ،ىٓ٘ن.ّ2003١،
-4حُـَؿخٗ(،٢اٌزؼش٠فبد)243ٙ
-5حٗ٫لطخٍح٣٥خص16-14
-6أرٞؿز٤ذ(،اٌمبِٛط اٌفم 321ٙ)ٟٙ
-7حرٖأر٢حُؼِ،ػِٖ٤رٖٓلٔيحُل٘لٛ792(،٢ـ)(،ششػ اٌؼم١ذح اٌطؾب٠ٚخ )٧،323ٙكٔيرٖٓلٔيٓٓ٬شحُطلخ(١ٝصٛ321ـ)كووٚ
ٓلٔيٗخَٛحُيٖ٣حُ٧زخٗ،٢حُيحٍح،٢ٓ٬ٓ٩ػٔخٕحٍ٧ىٕ .ّ1998،1١،
-8حُـَؿخٗ(،٢اٌزؼش٠فبد)336ٙ
-9حُظٜخٗ(،١ٞوشبف اططالؽبد اٌفٕ،249/4،)ْٛأرٞؿ٤ذ(اٌمبِٛط اٌفم 375ٙ)ٟٙ
-10حرٖحُوٓ،ْ٤لٔيرٖأر٢رٌَرٖأٞ٣د(صٛ751،ـ)(ِذاسط اٌغبٌى،) ٓ١كووٍٟٞٚحٕؿخٓغٍٟٞحٕ،حٌُٔظذحُؼوخك٢حُوخَٛس(ى.ص)١.
،حُٜخرٓ،٢ٗٞلٔيػِِ(،٢خزظش رفغ١ش اثٓ وض١ش)٫رًٖؼ(َ٤صٛ744ـ)ىحٍحُلٌَرَٝ٤صى.ص .
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الفرؽ بيف المرتد ك المنافؽ
 -1يبقى المنافؽ معصكـ الدـ  ،كاف فاحت منو رائحة النفاؽ كحتى كاف ثبت نفاقو ككفره ألف اهلل
 أمر رسكلو صمى اهلل عميو كسمـ بالحكـ عمى الناس بالظاىر كاهلل يتكلى السرائر فبل عقكبة
دنيكية أما المرتد يعاقب .

 -2يعامؿ المنافؽ معاممة المسمـ كتمضي عميو أحكاـ المسمميف مف نكاح كميراث كقسمة غنائـ
كصبلة المسمميف عمى ميتيـ  .أما المرتد المعمف إذا ثبتت ردتو تجرم عميو أحكاـ خاصة

بالمرتديف .

المرتد قد يعمف ردتو فبل يككف منافقان مع استحقاؽ المرتد كالمنافؽ الخمكد في النار

)(1

قاؿ اهلل 

" ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ
ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ"

)(2

،ﭽﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮﭼ).(3
خامسػػان  :الزنديؽ

كيسر الكفر
قكؿ جميكر الفقياء أف الزنديؽ ىك مف يظير اإلسبلـ
ُّ

)(4

منافقان فصار يسمى بالعرؼ الشرعي زنديقان ).(5

 ،كاف يسمى في عصر النبكة

كالزنديؽ كافر كاف أظير اإلسبلـ  ،ألف محؿ العقيدة القمب كال عبرة لئلقرار بالمساف بالشيادتيف كأداء

الكاجبات بغير تصديؽ القمب  ،كال ينفعو ذلؾ باآلخرة باتفاؽ الفقياء

)(6

الرّدة كالحرابة–قطع الطريؽ-
المبحث الثالث  :الفرؽ بيف ّ
الحرابة اصطبلحان  " :ىي إشيار السبلح كقطع السبيؿ خارج المصر") (7كالمحارب ىك كؿ مف كاف
دمو محقكنان قبؿ الحرابة كىك المسمـ كالذمي).(8

الرّدة مف كجكه .
كتختمؼ جريمة الحرابة عف جريمة ّ

-1حُزوَس،آ٣ش217
-2حُظٞرشآ٣ش68
 -3حُ٘خكؼٓ،٢لٔيرٖحىٍ(،ْ٣صٛ204،ـ)(،ا 413/7،)َ٤كووٍٚكؼضك١ُٞػزيحُٔطِذ،ىحٍحُٞكخءحٍُٜٔ٘ٞسّ 2004، 2١،
ُِ٘ٝخكؼ٢أ٠٣خ(،أؽىبَ اٌمشآْ)،201/2،ىحٍحٌُظذحُؼِٔ٤شرَٝ٤صُز٘خٕ.ّ2006،2١
-4حرٖأر٢حُؼِ(،ششػ اٌؼم١ذح اٌطؾب٠ٚخ)،319ٙحَُٛخعٓ،لٔيحٜٗ٧خٍ(،١صٛ894ـ)(ششػ ؽذٚد اثٓ ػشفٗ)كووٓٚلٔيأرٞ
ح٧ؿلخٕٝآهَ، 635/2،ٕٝىحٍحُـَدح٢ٓ٬ٓ٫رَٝ٤صُز٘خٕ،ّ 1993، 1١حَُ٘٤حُ،١حرَحْ٤ٛرٖػِ٢رٖٓٞ٣قحُلَُٝ٤حرخى(١ص
ٛ476ـ)(اٌّٙزة )كووٚػخىٍأكٔيػزيحُٔٞؿٞىٝػِٓ٢لٔيػ، 412/3،ٝٞىحٍحُٔؼَكشرَٝ٤صُز٘خٕ،ّ 2003، 1١حرٖحُٔلِق،
ٓلٔيحُٔويٓ(٢صٛ762ـ)(،اٌفشٚع)ٓٝ162/6ؼٚطٜل٤قحُلَٝعُؼِ٢رِٖٓٔ٤خٕحَُٔىح(،١ٝصٛ885ـ)كووٚػزيحَُُحمحُٜٔي١
ىحٍحٌُظخدحُؼَر .ّ2002،1١٢
-5حُـِ،١َ٣ػزيحَُكٖٔ(،صٛ1360ـ)(،اٌفمٗ ػٍ ٝاٌّزا٘ت ا٤سثؼخ)،1370ٙىحٍحُـيحُـي٣يحٍُٜٔ٘ٞسٓ،2005،1١،َٜأرٞ
أرٞؿ٤ذحُوخّٓٞحُلو .160ٙ٢ٜ
-6حرٖط٤ٔ٤ش،أكٔيرٖػزيحُلِ(،ْ٤صٛ728ـ)(ثغ١خ اٌّشربد) 339ٙكوو٠ٓٞٓٚرِٖٓٔ٤خٕحُيٌٓ،ٖ٣ٝظزشحُؼِّٝٞحُلٌْحُٔي٘٣شحٍُٔ٘ٞس
حٍُٔ٘ٞسحُٔؼٞى٣ش.ّ2001،3١،
-7حرٍٖٗيٓ،لٔيرٖأكٔيرٖٓلٔيرٖأكٔيحُوَ١ز(،٢صٛ595،ـ)(،ثذا٠خ اٌّغزٙذ)،677/2كوو:ٚػزيحُلٌْ٤رٖٓلٔي،حٌُٔظزش
حُظٞك٤و٤ش،حُوخَٛس(،ى.ص،)١.أرٞؿ٤ذ(اٌمبِٛط اٌفم.83ٙ) ٟٙ
-8حرٍٖٗي(ثذا٠خ اٌّغزٙذ) 677/2
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 -1فرؽ اهلل  بيف عقكبة المحارب قبؿ القدرة عميو كبعد القدرة  ،قاؿ اهلل  :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ ، 1فشرط سقكط
الحد عف المحاربيف تكبتيـ قبؿ القدرة عمييـ  ،بينما في المرتد تسقط عقكبتو الدنيكية قبؿ القدرة

عميو كبعدىا).(2

 -2قد يككف المحارب مسممان أك ذميان أك مرتدان كالصفة الدالة عمى المحارب قطع الطريؽ كالمرتد
ال يككف إال مسممان .

الرّدة كالبغي
المبحث الرابع  :الفرؽ بيف ّ
البغي اصطبلحان  " :ىك خركج جماعة مسمميف ذكم منعة كشككة بمخالفة الجماعة كبتأكيؿ) ، (3عف
طاعة اإلماـ الحؽ في غير معصية كامتناعيـ عف أداء الحقكؽ المتكجبة عمييـ نحكه أك إرادتيـ

خمعو). "(4

الفرؽ بيف المرتد كالباغي :
 -1المرتد ال عذر لو كال تأكيؿ لمفارقة جماعة المسمميف بمخالفة عقيدتيـ كاف كانت لديو شبية
يجب بيانيا لو  ،فإف أصر عمييا فيك مرتد كليس باغيان .

 -2الباغي رجؿ كاف أك امرأة في الحكـ سكاء

)(5

 ،أما المرتدة ففي عقكبتيا أقكاؿ لدل الفقياء.

 -3المرتد قد يخفي ردتو كال يككف خارجان عمى اإلماـ مع كفره كاحباط عممو  ،أما البغاة فتميزىـ
خصمتاف  :أف يككف ليـ تأكيؿ  ،كأف تككف ليـ شككة كاف كاف الباغي كاحدا). (6

 -4البغاة ليسكا كفرة لكنيـ مخطئكف فيما يفعمكف كيذىبكف إليو مف تأكيؿ إذا كاف ببل مسكغ أك
عذر مقبكؿ  ،فالباغي مسمـ لو ما لممسمميف كعميو ما عمييـ  ،كفي حاؿ تعديو كتطاكلو ففي
قتالو أحكاـ خاصة تميزه عف الكافر كالمرتد كالمحارب  ،قاؿ اهلل ﭽﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﭼ

)(7

 ،كمف

-1حُٔخثيس،ح٫ط٤خٕ34ٝ33
٘ٛ-2خىكخ٫صهخٛش٫طوزَطٞرشحَُٔط يكٜ٤خًٖٔٗظْهللاٍُٚٞٓٝأٝأكيٖٓأٗز٤خثٚأ٬ٓٝثٌظٚأٖٓٝطٌٍَصٍىطٝٚؿَٛ٤خ.
 -3حُظؤٞٛ:َ٣ٝحػظزخٍحكظٔخٍ٣ؼ٠يٙىَُ٤ٜ٣َ٤رٚأؿِذػِ٠حُظٖٖٓحُٔؼ٘٠حٌُ١ىٍػِٚ٤حُظخ٘٣،َٛظَحُزوخٍ،١ػزيحُؼِِ٣رٖأكٔي(
صٛ730ـ)(،وشف ا٤عشاس ػٓ أطٛي اٌجضد68/1)ٞٚىحٍحٌُظذحُؼِٔ٤شرَٝ٤صُ،ز٘خٕ.ّ1997،1١،
4
حُ٘٣،١ٝٞل٠٤رَٖٗف(،ص( )ٛ676،سٚػخ اٌطبٌجٚ ٓ١ػّذح اٌّفز،376/8،) ٓ١١ىحٍحُلٌَرَٝ٤صُز٘خٕ،ّ19951١،حُزٜٞط(،٢( وشبف اٌمٕبع ػٓ ِزٓ االلٕبع) .158/6
 -5حرٖحٓلن،هِ(،َ٤صٛ776ـ)(ِخزظش اٌؼالِخ خٍٍ) ً١حؿؼشػزيحُّٔ٬حُ٘ظ 211ٙ١ٞ٤حٌُٔظزشحُؼ٣َٜش٤ٛيحرَٝ٤ص، 1١،
 .ّ2003
-6حُ٘(،١ٝٞسٚػخ اٌطبٌج 179/8) ٓ١
-7حُلـَحصح٣٥ش9
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الفقياء مف قاؿ إف البغي ليس باسـ ذـ كاف الباغييف ليسكا بفسقة  ،كمنيـ مف يسمييـ
عصاة).(1

الرّدة كحرية الفكر كالرأم كالتعبير
المبحث الخامس  :الفرؽ بيف ّ
()2
كع ِّد فاقده
كرـ اهلل اإلنساف بنعمة العقؿ فيك مناط التكميؼ كشرطو ،حتى إذا فقد ارتفع التكميؼ رأسا ،ي
كالبييمة الميممة ،لذا كاف الحفاظ عمى العقؿ أحد الضركريات الخمس في مقاصد التشريع(،)3كسخر

()4

اهلل ما في األرض،كجعؿ ما في الككف جميعا في خدمة اإلنساف خميفة اهلل في أرضو كمنحو حريتو

فأعتقو مف عبكدية كافة المخمكقات كشرفو بتكحيد إلو كاحد ىك اهلل الكاحد القيار،خالؽ الخمؽ ،كبمشيئة

اهلل كحكمتو كانت مقاصد الشرائع كأحكاميا كتشريعاتيا لرعاية ىذا اإلنساف.

كتأميف حقكقو( )5كمصالحو ،كذلؾ لكرامة ىذا السيد األكؿ عمى األرض ،القائـ بإعمارىا ،حامبل
األمانة،خميفة اهلل في أرضو قاؿ اهلل ﭽ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﭼ( ،)6ك يبيف اهلل القسطاس
المستقيـ الذم بو تقدر كرامة االنساف عند اهلل،إنو اإليماف المطمؽ بكحدانية اهلل كقبكلو ىداية الرسؿ
كمنيج الكحي كتقكل اهلل كطاعة أمره قاؿ اهلل  ": ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ( ،)8()7كمف جممة الحريات التي كىبيا اهلل لئلنساف حرية

-1حُ٘(،١ٝٞسٚػخ اٌطبٌج 179/8)ٓ١
-2حُؼوَ.أِ١نحُؼوَحٌُٜٓٞٛ١يٍػِ٠حُلـخٝحُِذٞٛٝ،ؿَِ٣س٣ظ٤ٜؤرٜخحٔٗ٩خٕحُ٠كْٜحُوطخد،حُل(٢ٓٞ٤اٌّظجبػ إٌّ١ش)ٓ،خىس(ع
م ٍ )ٝ،  244 ٙ،ػَك ٚحُؼوخى رو: ُٚٞحُؼوَ ٌِٓ٘٣ ٚخ ١رٜخ حُٞحُع ح٧ه٬هٝ ٢حُٔ٘غ ػٖ حُٔلظٝ ٍٞحٌَُٔ٘  ،حُؼوخى:ػزخّ ٓلٔٞى ،
(ص(،)ٛ 1383اٌزفى١ش فش٠ؼخ إعالِ١خ )،6ٙ،ىحٍحُوِْ ٝ.  1١،هيًؼَ ح٫هظ٬فك٢طؼَ٣قحُؼوَكظ٠هَ٤إكٚ٤أُقه٘٣، ٍٞظَ:
حًٍُِ٘ٓ،٢لٔيرٖرٜخىٍرٖػزيهللا(،صٛ 794ـ)( اٌجؾش اٌّؾ١ؾ ) ،كووُٚـ٘شٖٓػِٔخءح ،115/1ٙ ،َُٛ٧ىحٍحٌُظذ،حُوخَٛس
 ّ2005،3١
-3الشاطبً،إبراهـٌم بن موسى بن محمد ( ،ت  079هـ) ( .الموافقات) حققه االسكندرانً ’ محمد  ،ودروٌش ،عدنان دار الكتاب العربً بٌروت
بٌروت لبنان  ،ط2006 ، 1م .
  -4حُلَ٣شُـش".حُوِٖٓٙٞحُ٘ٞحثذأٝحَُمأٝحُِئًّٕٞ٢ٛٝحُ٘ؼذأٝحَُؿَكَح"،أٗ٬ُْٓٝ٤إ(،ٙاٌّؼغُ اٌٛع١ؾ) ٓ، 165\1 ،خىس
(ك ًَ)ُٔؼَكشحُ ِٔ٣يػٖٓلّٜٞحُلَ٣شهزَحّٝ٬ٓ٩رؼيظ٘٣،ٍٜٙٞظَ:ؿِٓ،١ٝلٔيِْٓٓ٤لٔي(،اٌؾش٠بد اٌؼبِخ ف ٟاإلعالَ) -17ٙ
ٓ،  22ئٓٔشٗزخدؿخٓؼشحٌ٘ٓ٩يٍ٣ش(،ى.صُٝ،)١.ظؼَ٣قحُلَ٣شرخُٔؼ٘٠حُٔٞٓٞػٓٝ،٢يٍُٞحُلَ٣شك٢حُظخٍ٣نحُزًَ٘١خكشٝحهظ٬ف
ٓلّٜٞحُلَ٣شك٢حُؼَٜحُلي٣غ٘٣،ظَ:حُ٘٘٤خٗ:٢ػزيحُٛٞخدػزيحُؼِ(،ِ٣ؽمٛق اإلٔغبْ ٚؽش٠برٗ ا٤عبع١خ)ٖٓحُٔويٓشٝٙاُ9ٙ٠
ٓ،طخرغ حُـٔؼ٤ش حٌُِٔ٤ش ،ّ 1980 ،1١،كٓ ٍٞل ّٜٞحُلَ٣ش ك ٢حٗ٧ظٔش حُٔوظِلش ٘٣،ظَ ١ :خك ،ٕٞحكٔي ٍٗخى (ؽش٠خ اٌؼم١ذح ف ٟاٌشش٠ؼخ
االعالِ١خ)،41-5ٙ،حُوخَٛس:ح٣ظَحىُِطزخػش.ّ1998،
-5ؿٔ٤غحَُٓخ٫صحُٔٔخ٣ٝش–حّ٬ٓ٩رٔلٜٚٓٞحُ٘خَٓ–هيطز٘ضاهَحٍٝكٔخ٣شكوٞمحٔٗ٩خٕٝ،ؿخءصهخطٔشحَُٓخ٫صرظَ٘٣ؼخصٗخِٓشُـٔ٤غ
ُـٔ٤غٗئٕٝحٔٗ٩خٕٟ٘ٔٝ،ض ك٢أكٌخٜٓخٓزَط٘لٌٙٛ ٌ٤حُلوٞمٝحُلَ٣خصًٝ،خُّٕ٬ٓ٪حُٔزنػِ٠حُ٘ظْحُٔؼخَٛسك٢اهَحٍكوٞم
حٔٗ٩خٕٝكَ٣خطٌٛٝ،ٚح٣ظ٠قك٢حُٞػخثنحُٔ٤خٓ٤شُِؼٜيحُ٘ز١ٞك٢حُٔي٘٣شٜٓ٘خٝػ٤وشىٓظٍٞحُٔي٘٣شٝهيكٞصٓزؼشٝأٍرؼٖ٤ر٘يح،طزٖ٤ػ٬هش
حُِٔٔٔٓ ٖ٤غ رؼٝ، ْٜ٠رـٝ ، َْٛ٤هي أٛيٍص حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش ُ ْٓ٨حُٔظليس ح٩ػ ٕ٬حُؼخُُٔ ٢لوٞم حٔٗ٩خٕ رظخٍ٣ن 10ىٔٔ٣زَ
ٛٝ،ّ1948يٍصح٫طلخه٤شحٍٝٝ٧ر٤شُلوٞمحٔٗ٩خٕكٓ٢ـِْأٍٝٝرخكٍٓٝ٢خكٞٗ4٢كٔزَٝ،1950هيطْاٛيحٍح٩ػٕ٬حُؼخُُٔ٢لوٞم
حٔٗ٩خٕك٢حّ٬ٓ٩رٔ٘خٓزشريءحُوَٕحُوخْٓػَ٘حُٜـَ٘ٓ١شّ1980ٛ1402كُ٘٢يٕٝ،هيأظَٜصحُ٤ٜخؿشحُلي٣ؼشُ٪ػٕ٬ك٢ا١خٍ
ػَٔٓؼخَٝٛكوخ ٧كٌخّحَُ٘٣ؼشح٤ٓ٬ٓ٩شًٔ.خطٔض٤ٛخؿشًٗٔٞؽحُيٓظٍٞح٢ٓ٬ٓ٩ك٢رخٍْ٣ػخٌّّٛٝ1981 ٛ1402ح٣ئًيهيٍس
حَُ٘٣ؼشح٤ٓ٬ٓ٩شػِ٠حُو٤خّرٌخكشح٫كظ٤خؿخصحُٔؼخَٛسُِِٖٔٔٔ٤هخٛشٓخ٣ظؼِنٜٓ٘خرظطٍٞكوٞمحٔٗ٩خٕٝكنٌٛحٕح١٩خٍحٕح٩ػٕ٬
حُؼخُُٔ٢لوٞمحٔٗ٩خٕك٢حٝ،ّ٬ٓ٩حُيٓظٍٞح٘٣.٢ٓ٬ٓ٩ظَ:حَُُٔٝه:٢ارَح ْ٤ٛػزي هللا(،ؽمٛق اإلٔغبْ ف ٟاإلعالَ)،طَؿٔٓ:ٚلٔي
كٍٔٞ٘٘ٓ،٢َٖٓٓ٤حصحُٔـٔغحُؼوخك٢حرٞظزّ1997١٢
-6حٗ٧ؼخّ:آ٣ش.165
-7حُظ:ٖ٤آ٣خص6-4
-8كٍ٘ٓٞطِوخصكوٞمحٔٗ٩خٕرٖ٤حّٝ٬ٓ٩حُلٌَحُـَرٖٓ٢ك٤غحُظ٠خىك ٢حُظٌ٤٤قحُوخٗٝ،٢ٗٞحُظل٬٤ٜصٝ،حُٔوخٛيٝح٥ػخٍ٘٣ظَٓ:لٔي١َٔ٣،
حُٔ٤ي(،ؽمٛق اإلٔغبْ ف ٟػٛء اٌىزبة ٚاٌغٕخ)،488-481ٙ،ىحٍحُٔؼَكش،رَٝ٤صُز٘خٕ(ى.ص.)١.
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الفكر( ، )1كأمرنا اهلل باستخداـ عقكلنا بكامؿ طاقاتيا ،ككظائفيا ،كالتفكر في آياتو الككنية كالقرآنية،ليتيقف
المسمـ بما ىك عميو مف الحؽ
()5

ىك أحد الحريات

()2

()4

كالحقيقة (،)3كالتعبير بالرأم

الفكرية ،كقد يعبر المسمـ عما تكصؿ إليو بفكره أك عما اعتنؽ مف أفكار كمبادئ

دخيمة كليست أصيمة برأيو ،كقد يككف ىذا الرأم مخالؼ لما عمـ مف الديف بالضركرة( ،)6عقيدة،

الرٌدة عف اإلسبلـ كحرية الفكر كالرأم كالتعبير فيو
كشريعة ،كمف ىنا يبرز القاسـ المشترؾ األعدؿ بيف ٌ
كانا لمؤاخذكف بحصائد ألسنتنا كأقبلمنا،كالنجاة في إتباع سبيؿ المؤمنيف كمنيجيـ()7إذا كاف ما نتفكه بو
لو عبلقة بديف اهلل ،قاؿ اهلل ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ
 -1حُلٌَٗٞٛ.وَحُٞحهغرٞحٓطشحُلٞحّاُ٠حُيٓخؽٓغٓؼِٓٞخصٓخروش٣لَٔرٞحٓطظٜخٌٛححُٞحهغٌٙٛٝ،حُؼِٔ٤شطلَُِٜٔلٌَحٌُ٘٣١ظؾحُلٌَُٖٔ٫،
أٗظؾاُٚ٤حُلٌَٕ٫حُلٌَأٗظؾٝحٗظ٘٣.٠ٜظَ.آٔخػٓ:َ٤لٔيٓلٔي(،اٌفىش اإلعالِ1958١،)ٟىٕٝىحٍَٗ٘.
-2هخٍحُوطخر٢حُلنٞٛحُٔظلونًٝٝٚٗٞؿٞى٢ًَٗٝٙءٛقٝؿٞىًٚٗٞٝٙكٜٞكنٚ٘ٓٝهٍٞهللاﭽ ﮯ ﮱ ﯓ ﭼالحاقة اآلٌتان  ، 2-1قال
الحلٌمً الحق ما ال ٌسع إنكاره ِِّ٣ٝػزٞطٝٚح٩ػظَحفر،ٚهخٍحُو٘١َ٤حُلن رٔؼ٘٠حُٔٞؿٞىحٌُخثٖٝهخٍحُـِحُ٢حُلنحٌُ١كٓ٢وخرِشحُزخَ١
ٝح٤ٗ٧خءهيطٔظزخٕرؤٟيحىٛخٝهخٍحرٖح٧ػَ٤حُلنٞٛحُٔٞؿٞىكو٤وشٝحُٔظلونٝؿٞىٝٙاُ٤ٜظٝٚحُلنٟيحُزخ،َ١حُلنٞٛ.هللآزلخًَٗٓٝٚخ
٣وخرِٚرخ،َ١هخٍهللاﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂﭼحٗ٧ؼخّ،آ٣ش٘٣،62ظَ:حُـِحُ،٢حرٞكخٓي(ص(،)ٛ505اٌّمظذ االعٕ ٝف ٟششػ اعّبء هللا
اٌؾغٌٕٓ،131-192ٙ،)ٝظزشحُوخَٛس،حُوخَٛسٓ٤يحٕح،ّ2004،3١،َُٛ٫ابن القٌم ،محمد بن أبً بكر بن أٌوب الزرعً الدمشقً (  751هـ)
( اسماء هللا الحسنى ) ،حققه،عماد زكً البارودي  ،المكتبة التوفٌقة القاهرة مصر ( ،د .ت ) ،حُ٘ؼَحِ ،١ٝؾّذٓظ(،٢ُٞص(،)ّ1998اٌؼم١ذح فٟ
هللا عً عالٌٗ )،517ٙ،حٌُٔظزشحُؼ٣َٜش،رَٝ٤ص٤ٛ،يحٛٝ.ّ2006١،يمحُ٘خػَحُـخُ٢ِٛز٤يرٍٖر٤ؼشحُؼخَٓ١ك٢ه:ُٚٞأ٢ًَٗ٫ء
ٓخه٬هللارخًََٗٝ١ؼٓ٫ْ٤لخُشُحثَ٘٣،ظَ،حُلز٣،١ٍٞل ( ،٠٤اٌشؼش اٌغبٍ٘ ٟخظبئظٗ ٚفٕٓ،413ٙ)ٗٔٛئٓٔشحَُٓخُش،رَٝ٤ص2١،
.ّ1979،

  -3حُلو٤وشٝ٢ٛ:كيحٗ٤شحُوخُنٝحٓظـ٘خثٚػٖهِوٝٚػزٞى٣شحُٔوِٞمٝحكظوخٍٙهللٝكيٓٙزلخٗ،ٚك٢هٜشحُٔٔ٤قػِٚ٤حُّٔ٬ك٢حُؼٜيحُـي٣ي
،طِيحُظ٢حهظ٤يرٜخٍٍٓٞهللاػ٠ٔ٤حرَْٖٓ٣ػِٚ٤حُّٔ٬أٓخّرْ١٬٤ح ُلخًْحَُٓٝخٗ،٢ك٢هٍ٬حُٔلخىػشحُظ٢ىحٍصرٖ٤حُٔلونٝحُٔظْٜ
٣وٍٞر": ْ١٬٤أِٓيأٗضإً؟!"،كَىػِٚ٤ػ٠ٔ٤ػِٚ٤حُّٔ٬رو":ُٚٞاٗٔخًخٗضحُـخ٣شحُظٖٓ٢حؿِٜخُٝيصٝ،حُـَٝحٌُٖٓ١حؿِٚأط٤ض
حُؼخُْ  ٞٛإٔ أً ٕٞػِ ٠حُلو٤وش ٗخٛيحٝ،حٕ ًَ ٖٓ ًخٕ ٖٓ أ َٛحُلو٤وش  ُٜ٤ـُٔ ٠خ أه٘٣." ٍٞظَ ٓ٤ي٘ٛ :ظَ (اٌفٍغفخ أٔٛاػٙب
ِٚشبوٍٙب)،طَؿٔش،كئحىًَُ٣خٓ،171ٙ،ئٓٔشكَحٌُِِٖٗ٤طزخػشٝحَُ٘٘حُوخَٛس.ّ1969١،
  -4حَُأُ:١ـشطظؼيىحُٔؼخٗ٢حُِـ٣ٞشُِلؼَ(ٍأ)ٟرلٔذحٗظوخهٍ،ٚأٖٟٓحَُإ٣شأ١اىٍحىحَُٔث٢رخُزٍ(ٝ،َٜأٖٓ)ٟحَُ٣ٝخأ١ك٢حُٔ٘خّ
ٍٝ،أٖٟٓحَُأ١أ١ح٫ػظوخىك٢حَٓ٧رخُظٖحُـخُذ٣ٝ،طِنحَُأ١ػِ٠حُ٘ظَحُؼوِ٧٢ؿَحُٔؼَكشًٔ،خ٣طِنػِٓ٠خ٣ظَٛٞاُٚ٤حُؼوَٖٓ
حػظوخىرؼيحُ٘ظَ٘٣.ظَ.حرٖٓ٘ظٌ(ٍٞغبْ اٌؼشة ) ٓ،خىسٍأٟحُلَُٝ٤أرخى(١اٌمبِٛط اٌّؾ١ؾ )ٓ،خىسٍأٝ،ٟحٓظويّحُِٜٕٔٔٔٓٞطِق
حَُأ ١رؼيس ٓلخ٣ . ْ٤ٛوٍ( ُٕٞٞأ )١رٔؼ٘ ٠حؿظٜخى ٍٝ،أ ١رٔؼ٘ ٠طلًٔ َ٤ظخد هللا  ٚ٘ٓ ،حَُأ ١حُٔلٔٞى  ٞٛٝأػٔخٍ حُؼوَ ك ٢حُظلٔٝ َ٤كن
حُٞ٠حرٝ٢حَُ٘ٝ،١ٝحَُأ١حٌُّٔٓٞٛٝٞأػٔخٍحُؼوَكوٝ٢طَىحُٔ٘و٣ٝ،ٍٞوٍُٕٞٞأٟرٔؼ٘٠حُوٍٞك٢ىٖ٣هللارـَ٤ػِْ٘٣،ظَٗٞهخٍ
،ارَحِٕٙ(،ْ٤ٛظ اٌمشاْ ف ٟرمش٠ش ؽش٠خ اٌشأ، 39ٙ، )ٞىحٍحُلٌَىٓ٘ن،ّ2002 1١،هخٍحرٖحُوْ٤حَُأ١ػِ٠ػ٬ػشأٗٞحعٍأ١رخَ١
ٍٝأٛ ١ل٤ق ٍٝأٟٞٓ ١غ حٗ٫ظزخٝ، ٙهْٔ حَُأ ١حُزخ َ١اُ ٠هٔٔش أٗٞحع ٝحَُأ ١حُٜل٤ق اُ ٠أٍرؼش أٗٞحع ٘٣ظَ  ،حرٖ حُو(، ْ٤إػالَ
اٌّٛلؼٝ 69-55\1 )ٓ١ػًّٖحُوٍٞريٖ٣هللارخَُأ–١رـَ٤ػِْ– كٔ٤خٍٟٝػٖحُٜلخرشٝحُظخرؼ٘٣ٖ٤ظَ:حرٖػزيحُزَٓٞ٣،قرٖػزيهللا
رٖ ٓلٔي  ( ،ص ( )ٛ 463طؾ١ؼ عبِغ ث١بْ اٌؼٍُ ٚفؼٍٗ ) حهظ َٜٙحر ٞحٗ٫زخٍ حٌُِٓ 431- 415 ٙ ،١َ٤ٛظزش حرٖ ط٤ٔ٤ش حُوخَٛس،
، 1،1996١حرٖحُوٓ،ْ٤لٔيرٖأر ٢رٌَ(،ص(،)ٛ 751إػالَ اٌّٛلؼ ٓ١ػٓ سة اٌؼبٌّ50-44/1ٙ، )ٓ١كووٓ:ٚلٔيٓل٢حُيٖ٣ػزي
حُلٔ٤ي،،حٌُٔظزشحُؼ٣َٜش٤ٛ،يح،رَٝ٤صٝ، ّ2003،1١،ػٔخؿخءك٢كٌْحُوٍٞرخَُأ١ك٢حُوَحٕحٌَُْٓ٣خؿخءكًٚٓ٢أٓٝخ٣وظ٢٠
أػٔخُ٘٣ٚظَ:حُ٘خ١ز(،٢اٌّٛافمبد ).671-668\2،
 -5حُلَ٣خصحُلٌَ٣ش٢ٛ.طِيحُظ٢طظَٜرلٌَحٔٗ٩خًٕٓٚ٘ٛٝؼَكَ٣شحُيٝ،ٖ٣حَُأٝ،١ح٩ػٝ،ّ٬حُظؼِ٘٣،ْ٤ظَ:حُلِٓ:ٞخؿيٍحؿذك٢رلغ
ًٖٓظخد (ؽمٛق اإلٔغبْ أٔٛاػٙب ٚؽشق ؽّب٠زٙب ف ٟاٌمٛأ ٓ١اٌّؾٍ١خ ٚاٌذ١ٌٚخ ) ٝ،حٌُظخدٖٓطؤُ٤قٓـٔٞػشٖٓأٓخطٌسحُوخٗ158ٙ،ٕٞ
،حٌُٔظذحُؼَر٢حُلي٣غ،حٌ٘ٓ٩يٍ٣ش.ّ2008١،
٘٣ -6ؤْحُؼِْحَُ٘ػ٢اُ٠هٔٔٗٝ١ٍَٟٝ:ٖ٤ظَ:١حُٓ١ٍَٝ٠خٌٕٞ٣اىٍحىحُٔؼِّٞر٣ٍَٟٝٚخرل٤غ٣٫لظخؽاُٗ٠ظَٝحٓظي٘٣ٍٝ٫ظَى
٘٣ٝظَىك٢ػِٔٚحُؼخّٝحُوخًٙخُؼِْرٞؿٞدحُِٜٞحصحُؤْػ٘يحُِٔٔٔٝ،ٖ٤حُ٘ظَٓ١خ٣لظخؽاُٗ٠ظَٝحٓظيٍٓ٫ؼَحُؼِْرٞؿٞدحُ٘٤شك٢
حُ٬ٜسٌٛٝ،ححُؼٌِْٖٔ٣اٌٗخٍ،ٙأٓخحُؼِْحُ١ٍَٝ٠كويهخٍحُؼِٔخءٓخ٣ؼِْرخٍَُٝ٠سٖٓىٖ٣هللااٌٗخًٍٙلَ٘٣،ظَ:حُؼؼٓ،ٖ٤ٔ٤لٔيرٖٛخُق(،ص
(،)ٛ1421ششػ ا٤طٛي ِٓ ػٍُ ا٤طٛي )ٌٓ،80-79ٙ،ظزشحٔ٣٩خٕ،حٍُٜٔ٘ٞس.ّ2006،2١،
٣ -7ظِوٚحُٜٔ٘ؾحُؼُِِٔ٢زلغػ٘يػِٔخءحُِٔٔٔ،ٖ٤ك٢هخػيسؿِِ٤شًزَ"،ٟإً٘ضٗخه٬كخُٜلشأٓٝيػ٤خكخُيُٝ"َ٤حِٞٓ٧دحُٔظوٌُِزلغك٢
ٛلشحُوزَ،أٝحُٔ٘وٍٓٞلٍٜٞحك٢طلو٤نحُ٘ٔزشرٝٚ٘٤رٜٖٓ٤يٍٙكبًحًخٕحُوزًَحىُ٫شهطؼ٤شٝػزظضحُ٘ٔزشرٝٚ٘٤رٜٖٓ٤يٍٙحٗزؼوضػًُٖي
كو٤وشػِٔ٤شرٌٜٙحُطَ٣وش٣ٝظزغٌٛححِٞٓ٧دك٢حُزلغك٢حٍٞٓ٧ؿَ٤حُظـَ٣ز٤شأٓخح٧رلخعك٢حُؼِّٞحُطز٤ؼ٤شك٢ٜطؼظٔيػِ٠حُيَُ٤ػٖ٣َ١ن
حُظـَرشٝحُٔ٘خٛيس٘٣.ظَ:البوطً،محمد سعٌد رمضان (كبرى الٌقٌنٌات الكونٌة )  ،دارالفكر المعاصر ،بٌروت ،لبنان ط  2007 ، 27م .
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()2

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ"()1كاليبلؾ في التمرد عمى الديف بآراء كأفكار اتخذت الميبرالية

()3
كب ىنٌي ات الطريؽ مسمكا .فالرأم تابع لمفكر كالفكر تابع لممنيج ،كالمنيج تابع لؤلساس الذم
منيجا  ،ي

يقكـ عميو "كالتابع ال يفرد بحكـ"

()4

قاؿ اهلل  : ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼
()5

﮽ ﮾﮿ ﯀ ﯁ ﯂   ﭼ

كال ً
يمار مسمـ في تحريـ اإلفتاء أك القكؿ بديف اهلل بالرأم

المتضمف لمخالفة النصكص أك الرأم الذم لـ تشيد لو النصكص بالقبكؿ( ،)6العقؿ

()9

أداة اإلدراؾ( ،)8كعنو يتكلد الفكر ،كاإلدراؾ يتفاكت في درجاتو

()7

،فالتفكير بشكؿ عاـ عرضة لمخطأ

كاالنزالؽ لذلؾ عمى المسمـ أكال أف يقطع الطمع في التفكير بما ال يحيط بو عمما  ،كال يصح أف يجرم
()10

بكنيو التفكير ،مع اإليماف بكجكده

"ألف زج العقؿ في غير دكائره إىانة لو كحط مف قدره "(،)11ألف

ىذا العقؿ مصدره الكحيد الحكاس فيك مختص بالكاقع ،بالمحسكس ،فيك ال يكشؼ الحقيقة إال بأسباب

مادية ،كيستنبط مف ىذه المحسكسات حقيقة غيبية مجردة ،فيك بما أكدعو اهلل بو مف خكاص يربط بيف

-1حٗ٧ؼخّأ٣ش153:
  2حُِ٤زَحُ٤ش:أ"١حُظلٍَ٣ش"ٝ،طؼٍ٘٢كٞحُوٞ٠عُِٔطخٕحُيٝ،ٖ٣حُظِْٔ٤رو٠خ٣خٝ،ٙحُٞهٞفػ٘يكيٝىٝٙحُظِحّأٝحَٓٞٗٝ،ٙح،ٚ٤ٛك٢
ط٘ظْ٤حُٔـظٔغ٤ٍْٓٓٝ،خٓظ٘٣،ٚظَ:كٔٓ،ٖ٤لٔيٓلٔي(،اإلعالَ ٚاٌؾؼبسح اٌغشث١خ)،118-116ٙ ،ىحٍحُلَهخٕ(،ى.ص.)١.
٣ 3ؼَفحُٔ٘ ٜؾك٢حُزلٞعحُؼِٔ٤شرؤٗ":ٚكٖحُظ٘ظْ٤حُٜل٤قُِِٔٔشح٧كٌخٍحُؼي٣يس،آخٖٓحؿَحٌُ٘قػٖحُلو٤وشكٌٕٖٞٗ٤رٜخؿخٖ٤ِٛ
ٝ،آخٖٓحؿَحُزَ٘ٛشػِٜ٤خُ٦هَٖ٣كٌٕٖٞٗ٤رٜخػخٍك،"ٖ٤ه،َ٠ػزيحُلظخف(،أصِخ اٌجؾش اٌؼٍّ ٟف ٟاٌؼبٌُ اٌؼشثٓ، 12ٙ ،)ٟؼٜي
ح٩ىحٍس،حَُ٣خّٗ1981١،ٝو٬ػٖ(ِٕٙظ اٌجؾش ف ٟاٌفمٗ اإلعالُِٔ ،)ٟئُلٚأرٔ٤ِٓٞخٕ،ػزيحُٛٞخد، 15ٙ،ىحٍحرٖكخُّرَٝ٤ص
ُز٘خّٕ2000،2١،
4ك٤يٍ(دسس اٌؾىبَ ،ششػ ِغٍخ ا٤ؽىبَ ) ٓ( ،خىس . 44\1 ،) 44
5حُزوَس:ح٣٥خص167-166
6حرٖحُو(ْ٤إػالَ اٌّٛلؼ.40\1،) ٓ١
7حُؼوَػِ٠هٔٔ:ٖ٤ػوَٓؼخٕٝ،ػوَٓؼخىٝ،حُلطَسحٔٗ٩خٗ٤شهخرِشُوزٍٞحُؼوِٖ٤ؿٔ٤ؼخُوًَُٞٓ" ُٚٞيُٞ٣يػِ٠حُلطَسٖٓٝ".حؿظٜيك٢


طَ٘ٔٛ٣ٞخٝؿيحُ٘ظخثؾحُٔظَطزشػِٜٔ٤خٌٌٕٛٞ٣٫ٝ،حا٫رخُظويَ٣ح،٢ُٜ٩هخٍ "ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼحَُِٔٓ،أ٣ش،19ػْػوزٚروُٚٞ
" ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﮄ ﭼحٔٗ٩خٕ،آ٣ش٘٣ٝ، 30ظَىٓغحٔٗ٩خٕك٢ػوَحُٔؼخٕؿٔ٤غحُزٜخثْٝحُلٞ٤حٗخصٜ٣ٞٛٝي١آُِٜ٠لشحُـْٔ
ٝػٍِ٠أٜٓخطلَ٤ٜحَُُمٌٕٞ٣٫ٝ-طلِٚ٤ٜا٫رويٍسهللاٝاٍحىط٣٫ٝ.-ٚوَؽػوَحُٔؼخٕػ٘يحٔٗ٩خٕػٖىحثَسحُزَٛخٕحُؼوِٝ٢ػٌِٛ٠ححُؼوَ
ًخٕحػظٔخىكٓ٬لشحُٗٞ٤خٌُُٕيًخٕهخَٛحػٖحُظٞك٤يٓٝؼَكشحُويٍسح٤ُٜ٩شٝ.ػوَحُٔؼخىٓظزؼخُِٞكٓ٢ؤهًٌٖ٘ٓٓٞخسٛيٍٝحٗ٧ز٤خء كٜٞ
حَُٔٗياُ٠ا٬ٛفحَُٝفٝكٍٜٞأٓزخدحُٔؼخىسك٢حُيٗ٤خٝح٥هَس٘٣،ظََ٘ٛٓ:يٓ،١لٔيكٖٔؿخٕ(،ص(،)ّ1949،ؽش٠ك إٌغبح) ، 7ٙ
ٝهقح٩هٙ٬رخٝ٫كٔض٬ٓ.ّ 1990كظش:اًحهِضحُظلٌَ٤حُؼوِ٢كؤٗخأػ٘٢حُؼوَحُٔٔظَ٘٤رٍ٘ٞحُٞك٤ٖٓٓ٢يٗخٓلٔيٝ حُٔظِو٢ػ٘ٚرخُوزٍٞ
ٝحُ٤و.ٖ٤

 8ح٩ىٍحى:اكخ١شحُ٘٢ءرٌٔخُ٠ٔٔ٣ٝ،ٚطٍٜٞحك٢كخٍطٔؼَ٤كو٤وشحُ٘٢ءٝكيٖٓٙؿَ٤كٌْػِٚ٤ر٘ل٢أٝاػزخصٓٝ،غحُلٌْرؤكئٛخ٠ٔٔ٣
طٜي٣وخ٘٣،ظَ:حُـَؿخٗ(،٢اٌزؼش٠فبد).72ٙ
ٌٕٞ٣ٝ-9طؼِنح٩ىٍحىرخ٤ٗ٧خءًخ٥ط-1:٢ػِْٞٛٝاىٍحىحُ٘٢ءػِٓ٠خٞٛػِٚ٤اىٍحًخؿخُٓخ-2،ؿَٜرٔٞٛٝ:٢٤ػيّح٩ىٍحىرخٌُِ٤ش-3،
رخٌُِ٤ش  -3،ؿًََٜٓذٞٛٝ:اىٍحىحُ٘٢ءػِٝ٠ؿ٣ٚوخُقٓخٞٛػِ -4،ٚ٤ظٖٞٛٝ:اىٍحىحُ٘٢ءٓغحكظٔخٍٟيَٓؿٞف:ْٛٝ -5،
ٞٛٝاىٍحىحُ٘٢ءٓغحكظٔخٍ ٟي ٍحؿقٗ -6،يٞٛٝ:اىٍحىحُ٘٢ءٓغحكظٔخٍٟيٓٔخ٘٣،ٝظَ:حُؼؼ(، ٖ٤ٔ٤ششػ ا٤طٛي ِٓ ػٍُ
ا٤طٛي ).77ٙ،
ٓ10ؼَحُظلٌَ٤كٓ٢ؼَكشً٘ٚحٌُحصح٤ُٜ٩شهخٍهللا"ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼٍٓٞس،ٚ١آ٣ش.110
11رٌخٍ،ػزيحٌَُ(،ْ٣فظٛي ف ٟاٌزفى١ش اٌّٛػٛػ،65ٙ،)ٟىحٍحُوِْ،ىٓ٘ن.ّ2005،4١،
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األسباب كمسبباتيا كاألشياء كغاياتيا كيحكـ باستحالة التناقض( ،)1كىك ما يسمى بمكازيف الفكر
()2

كقكانينو

 كيرتكز المنيج الصحيح في فيـ الغيبيات كاعتقادىا ،عمى اإليماف بثبلثة حقائؽ كبرل ،عند المسمميف
كىي اإليماف ببل إلو إال اهلل كأف محمدان رسكؿ اهلل كأف القراف كبلـ اهلل( ،)7فالغيبيات ال تحس إحساسا
ماديا كال تمس كال ينظر إلييا بالمقراب كال بالمجير( ،)8فبل سبيؿ إلى العمـ بيا إال كحي اهلل كرساالتو ،

أما اهلل  فمعرفتو مرككزة في كجداننا،نحس بكجكده كقربو كعممو كقدرتو كرحمتو كنتعبده سبحانو
بأحكامو كتشريعاتو التي تقرر كتؤكد عمى ما ىك مركب فينا مف اإليماف  ،كتفصؿ ما أكدع اهلل في

العقكؿ مف معرفة المصالح كالمفاسد ،فاهلل  بفطرتنا كبعقكلنا عرفناه ك بشرعو عبدناه .

أكالن  :االنسبلخ عف الديف خطره كأثره في البحث كالفكر كالرأم
()3

إف ادعاء المكضكعية

انتياج (الطريقة العممية)

()4

المطمقة ،كتطبيقيا عمى كافة األبحاث التجريبية كغير التجريبية

()1

بدعكل

في البحث ،كقصر مفيكـ العمـ عمييا(،)2ىك أساس ضبلال لمادييف

 -1حُظ٘خهٞٛ":ٞحهظ٬فحُو٤٠ظٖ٤رخ٣٩ـخدٝحُِٔذػِٝ٠ؿ٣ٚوظٌُ٢٠حطٚإٔطٌٕٞاكيحٔٛخٛخىهشٝح٧هًَٟخًرش"حُٔ٤يحٗ٢ػزيحَُكٖٔ
كٖٔكزٌ٘ش(،ػٛاثؾ اٌّؼشفخ)،160ٙ،ىحٍحُوِْ،ىٓ٘ن.ّ2002،6١،
ٔ٣2ظط٤غحُؼوَإٔ٣وّٞرؤػٔخُٚحُظ٫٢كَُٜٜخٖٟٓٔ،خَٜ٣اُٚ٤ػٖ٣َ١نحُلْحُظخًَٛخُز،َٜأٝحُزخًٖ١خُلذ،أٝحُٔؼِٓٞخصحُظ٢
طَٜاُٚ٤ػٖ٣َ١ناهزخٍح٥هَٜٖٗٝ٣خىحط٠ٓ،ْٜخكخاُٜ٤خٓخُيٖٓٚ٣هٞحًٖٗ٤حط٤شٓٝ،خُيٖٓٚ٣هيٍسػِ٠حُظو٣ُِِٔ.َ٤يػٖأػٔخٍحُؼوَ
حٓ٫ظ٘زخ٤١ش ٝحٓ٫ظي٤ُ٫ش ٝػٖ ح٧كٌخٍ حُظٔ٣ ٢ظط٤غ حُؼوَ إٔ ٣لٌْ ػِٜ٤خ رٔٞحُ ٚ٘٣حُلطَ٣ش رخ٩ػزخص أ ٝحُ٘ل٘٣ ، ٢ظَ :حُٔ٤يحٗ( ،٢ػٛاثؾ
اٌّؼشفخ) 126ٙ،
  7حُٔٔؼ٤خصػٔٓٞخأٝحُ٘وِ٤خص٢ٛأٍٓٞحُـ٤ذحُظ٢طِو٘٤خحُؼِْرٜخٓٔخػخرٔخٛقُي٘٣خٓ٘و٫ٞػٍٍٖٓٞهللأ٤ُ ضٓـخ٩٫ؿَحءحُظـخٍد
حُؼِٔ٤شرَٗئٖٓرٜخػٖ٣َ١نحُوزَ حُ٤وٝ٢٘٤ط٘لٌَٜٙٛحُلوخثنحُـ٤ز٤شك٢ػ٬ع_1:كوخثنطظؼِنرخُٔٞص_2،حَٗح١حُٔخػشّٞ٣_3،
حُو٤خٓشٝأكيحػ٘٣،ٚظَ:حُز (،٢١ٞوجش ٜاٌ١مٕ١بد اٌى١ٔٛخ ) ٝ، 305 – 301ٙ،حُوخػيس "ٗٝئٖٓرٌَٓخٛلضرٚح٧هزخٍأٝؿخء
رخُظَِ٘ٝ٣ح٥ػخٍ" 
٣ُْ 8ئٖٓكَػٕٞرخُـ٤ذ،هخٍ هللا ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞﮟ ﮯ ﭼ ؿخكَ،آ٣ش37-36
_2
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  حُٟٔٞٞػ٤شطؼ٘٢ػيّطيهَأٍ١أ١أٝأ٣خٕٓخرنكٟٞٞٓ٢عحُزلغٝ،كَٜحُزلغك٢حُٟٔٞٞعحٌُ٣١زلغك،ٚ٤كؼ٘يحُزلغك٢حٓظ٘زخ١حُلٌْحَُ٘ػٓ٢ؼٜ٣٫٬قإٔ ٗلٌَك٢حُِٜٔلش٫ٝ،ك٢حُ٫ٍَٝ٠ك٢أ٢ٗ١ءآهَ٘٣،ظَ:حُِ٤ٔٓ،ٖ٣قػخ١ق َّٓ ٌِ(،اٌؾىُ
هلل أَ ٌإلٔغبْ ٌٍششع أَ ٌٍؼمً )،ىحٍحٌُظخدحُِز٘خٗ٢رَٝ٤ص٫ٝ، 2١طٌٕٞحُٟٔٞٞػ٤شحُٔطِوشا٫ك٢رلغحُٔٞحىحُٔلٔٓٞشٝرٜخطؼط٢
ٗظخثؾ ىه٤وش ٔ٤ِٓٝش ٜٗ٧خ طؼ٘ ٢ك َٜحُظٞح َٛحُٔيٍٓٝش ػٖ طؤػ َ٤حُؼٞحَٓ حٌُحط٤ش  ،أٓخ ك ٢ح٧هزخٍ حُٔ٘وُٞش كخُٔوٜٞى  :كِٜٜخ ػٖ حُوْ٤
حَُٝك٤ش٘٣،ظَ:ػزيحَُكٖٔ(اٌؾك اإلعالِ ٟف ٟاالخزالف اٌفىش، 302ٙ ،) ٞأٜٓٔضٜٗٙٞحٌُظخدٝحُٔ٘شك٢ر٘خءحُٔـخٍحُ٘ظَ١
ُِظلٌَ٤حُٟٔٞٞػ،٢كٜٔخٜٓيٍحػَ٣خٖٜٓٓخىٍحُٟٔٞٞػ٤شُ٘خُِٝؼخُْ٘٣،ظَ:رٌخٍ (،فظٛي ف ٟاٌزفى١ش اٌّٛػٛػ101-62ٙ،) ٟ
َٟ٣،ػِٔخءحُِٖٔٔٔ٤إٔحُظـَىحٌُخًََٖٓٓحُوْٖٓ٤ُ  ْ٤حُٟٔٞٞػ٤شك٢ٗ٢ء،رَطؼ٘ٔٓ٢نحٔٗ٩خٕٝطـَ٣ي٣ٖٞٛٓٙظَٟ٣ٝ،ٚ
حُٔيهوٖٖٓ٤حُزخكؼٖ٤حُـَرٖ٤إٔحُٟٔٞٞػ٤شحٌُخِٓشك٢حُؼِّٞحٔٗ٩خٗ٤شٝح٫ؿظٔخػ٤ش،طٌخىطٌٕٔٓٞظلِ٤شحُظلو٤ن٘٣،ظَٞٗ:هخٍِٕٙ(،ظ
اٌمشاْ ف ٟرمش٠ش ؽش٠خ اٌشأ101ٙ،)ٞ
4
ح٧رلخعحُظـَ٣ز٤ش  ٢ٛ:حُٔظؼِوشرطزخثغح٤ٗ٧خءحُٔخى٣شٝؿَٛٛٞخ٫،طٜ٘ٞرـَ٤حُزَحٖ٤ٛحُؼِٔ٤ش،حُظـَ٣ز٤شحُٔلٔٓٞش،ك٪ػزخصىػٟٞك٢حُٔخى٣خص٫ريٖٓىَُٓ٤خىٝ،ِّٞٔٓ١ح٧رلخعؿَ٤حُظـَ٣ز٤ش٢ٛٝح٧هزخٍحُٔ٘وُٞشٝحُزلغك٘٣ٚ٤زـ٢حٌٕٕٓٞ٣لٍٜٞحك٢طلو٤نحُ٘ٔزش
رٝٚ٘٤رٜٖٓ٤ي ٍٙكبًحًخٕحُوزًَحىُ٫شهطؼ٤شٝػزظضحُ٘ٔزشرٝٚ٘٤رٜٖٓ٤يٍ،ٙحٗزؼوضػًُٖيكو٤وشػِٔ٤شرٌٜٙحُطَ٣وش٘٣،ظَ:حُز،٢١ٞ
(وجش ٜاٌ١م١ٕ١بد اٌى١ٔٛخ ) ًٝ، 34ٙ،خٕحُٔزنُِؼَدكويٓزوٞحأٍٝٝرخك٢ططز٤نٜٓ٘ؾحُزلغحُوخثْػِ٠حُظـَرشحُؼِٔ٤شهٜٛٞخك٢
حُوَٗ ٖ٤حُظخٓغ ٝحُؼخَٗ ٘٣ ،ظَ  :ريٍ ،حكٔي ( ،أطٛي اٌجؾش اٌؼٍِّٕٚ ٟب٘غٗ) ًٝ ، 37 ٙ ،خُش حُٔطزٞػخص  ،حٌُ٣ٞض ّ1977 ١ ،
ٝ،حُِٜٔٔٔٓ ْٛ ٕٞيٍ  ٌٙٛحُل٠خٍس حُوخثٔش ػِ ٠حُٜٔ٘ؾ حُظـَ٣ز ٕ٧ ٢ح٣ ّ٬ٓ٩ظٌخَٓ ر ٚحُ٘ظَ  ٓغ حُؼَٔ كخُٜٔ٘ؾ حٓ٫ظوَحث ٢حُؼِٔ٢
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كاضبلليـ حينما عاممكا اإلنساف كأفعالو كالمادة المجردة  ،فقطعكا الكشائج كالصبلت بيف اإلنساف
كخالقو كبذركا بذكر اإللحاد في األرض

()4( )3

كاتخذ بعض طبلب العمـ المسمميف الطريقة العممية أساسا ألبحاثيـ في البحث كالتفكير

كثير مف القداسة
تطرحو مف األفكار
ان
يتطرؽ إليو شؾ

()8

()6

فآمنكا بالظني كىك نتيجة البحث

()7

()5

 ،كأعطكا ما

،ككفركا بالقطعي الذم ال

 .مع أف ىذه الطريقة في البحث ال تصمح في بحث كجية النظر في

الحياة_االيديكلكج يا_ كمف غير الممكف أف تعطي نتائج سميمة إذا طبقت عمى اإلنساف أك عمى
ٝحُظـَ٣زٞٛ٢حُٔؼزَػٖ١ز٤ؼش ح،ّ٬ٓ٩حُـ٘ي،١أٗ(،ٍٞشجٙبد اٌزغش٠ت ف ٟاٌغض ٚاٌفىش ٞاإلعالِ،203ٙ، ) ٟحٌُٔظذح،٢ٓ٬ٓ٩
ىٓ٘ن،ّ1978١،
1
 حُطَ٣وشحُؼِٔ٤شٜ٘ٓ:ؾٓؼٖ٤ك٢حُزلغِٔ٣يك٢حٍُٞٛٞآُ٠ؼَكشكو٤وشحُ٘٢ءحٌُ٣١زلغػ٘ٚػٖ٣َ١ناؿَحءطـخٍدػِٔ٫ٝٚ٤طٌٕٞا٫ك٢رلغحُٔٞحىحُ ٔلٔٓٞش٣٫ٝ،ؤط٢اٗظخؿٜخك٢رلغح٧كٌخٍ٫ٝ،طٌٕٞا٫ربه٠خعحُٔخىسُظَٝفٝػٞحَٓؿَ٤ػٞحِٜٓخح٤ِٛ٧شحُظ٢
أه٠ؼضُٜخ،ػْٔ٣ظ٘ظؾٌٖٓٙٛحُؼِٔ٤شػِ٠حُٔخىسكو٤وشٓخى٣شِٓٔٓٞشًٔخ٢ٛحُلخٍك٢حُٔوظزَحصٝطلٌَٙٛٝحُطَ٣وشحُظوِ٢ػٖؿٔ٤غ
حٍ٥حءحُٔخروشػٖحُ٘٢ء حٌُ٣١زلغٝكَٜحُزلغكٓٝ،ٚ٤خٍػٌِٛ٠ححُٜٔ٘ؾح٩طلخىحُٔٞك٤٤ظٝ٢أٍٝٝرخٝأٌَٓ٣خ،كطـضٌٙٛحُطَ٣وشػِ٠
حُؼخُْ رٌَ٘ ػخّ ٝأٛزق ُٜخ هيحٓش كظ ٠ك ٢حُؼخُْ ح٣ُِِٔ ٢ٓ٬ٓ٩ي ٘٣ظَ :ػؼٔخٕٓ،لٔٞى ( ،اٌفىشاٌّبد ٞاٌؾذ٠ش ِٛٚلف االعالَ ِٕٗ
)ٌٓ،59-49ٙ،ظزشحٗ٫ـِٞحُٔ٣َٜش،حُوخَٛس(،ى.ص)،حُِ ٌّٓ (،ٖ٣اٌؾىُ )36-35ٙ،
2
حُؼِْٞٛ:اىٍحىحُ٘٢ءرلو٤وظ،ٚأٗ(ْ٤اٌّؼغُ اٌٛع١ؾ ) ٞٛٝ، 624\2ح٫ػظوخىحُـخُّحُٔطخرنُِٞحهغػٖىُ،َ٤حُـَؿخٗ(،٢اٌزؼش٠فبد)،ٝ ،232ٙكٓ٢ـخُطش٢ٔٔ٣حُـَرٕٞ٤حُلوخثنحُي٤٘٣شحُظَٛٝ٢اُٜ٤خحُزخكؼٕٞحُِٕٔٔٔٞكٜ٘ٓ٢ـْٜحُؼِٔ٢حُٜل٤ق،رخ٫ػظوخىحص٢ٔٔ٣ٝ
أٛلخرٚرخ٫ػظوخىٓ٢ٔٔ٣ٝ،ٖ٣خ٣ظٍٜٙٞكٓ٬لشحُـَد٬ٓٝكيطْٜػٖحُيٖ٣ػٖ٣َ١نحُليّٝحُظؤ،ٖ٤ػِْ٢ٔٔ٣ٝ،أٍرخدٌٛححُظٍٜٞ
رخُؼِٔ٘٣،ٖ٤٤ظَ:حُز (،٢١ٞوجش ٜاٌ١م١ٕ١بد اٌى١ٔٛخ ) ٖٓٝ، 62 -61ٙ،أْٛحُلوخثنإًِٔٔشحُؼٍِْٝىصك٢حُوَحٕحٌََُْٓ٣حٍح
ًٜٔطِقػِ٠حُيٖٗ٣لٔٚحٌُ١ػِٔٚهللاأٗز٤خإٝ ٙػِ٠حُ٘ٞحْٓ٤حُظَ٤ٔ٣٢هللارٜخٌِٓٞطٚحُؼظْٝ٤ػِ٠حُلوخثنحٌُزَٟحُٔٞؿٞىسػ٘يهللا
ك٢حّحٌُظخد،كخُؼِْٝحُيُٖ٣لظخٕٓظيحهٔٛٝ،ٕ٬خٓٞحءكُ٢ـشحُوَحٕٝ،حُٟٞؼٕٞ٤كو ْٛ٢حٌُٔ٣ٖ٣ؼُِٕٞلَٜرٜٔ٘٤خ٘٣،ظَ:هَِ٤ػٔخى
حُي(،ٖ٣ؽٛي رشى ً١اٌؼمً اٌّغٍُ )ً،76ٙ،ظخدحٓ٧ش.ٛ1403،1١،
3
حُِ ٌّٓ(،ٖ٣اٌؾىُ ).55-35ٙ،4
 ًُٝيكٟٝ٢ؼْٜٗظَ٣خصطيػٞاُ٠اٌٗخٍٝؿٞىهللاٝ،ؿلٞىكِٚ٠ػِ٠حُؼخُٖٔٓ٤ؼَىحٍٕٗٝٝظَ٣ش(حُ٘٘ٞءٝحٍ٫طوخء)ٓٝ،خًٍْٗٝظَ٣شحُٔخى٣ش حُـيُ٤ش ٝ،حُظلٔ َ٤حُٔخىُِ ١ظخٍ٣ن ٝ ،حٗ٫ظَحً٤ش حُؼِٔ٤ش ٝكَ٣ٝي ٗٝظَ٣ش (حُـْ٘ ٝحُطلُٞش ٝحٌُزض) ٓٝخٍطَ ٗٝظَ٣ش (هيّ حُٞؿٞى
حٔٗ٩خٗٝ، ) ٢ىً ٍٝخٗٝ ْ٣ظَ٣ش (حُؼوَ حُـٔؼٝ ،)٢رَؿٔٗٝ ٕٞظَ٣ش ( ْٛٝح٘٣ ،)ُٚ٩ظَ :ػؼٔخٕٓ ،لٔٞى (اٌفىش اٌّبد ٞاٌؾذ٠ش ِٛٚلف
اإلعالَ ِٕٗ ) ٝ  366-111ٙكٚ٤حُظَ٣ٝؾُ٘ظَ٣شحُظطٍٝٞحُيػخ٣شُِ٘ٞ٤ػ٤شك٢حُؼخُْح،٢ٓ٬ٓ٩ؿَ(ٚ٘٣ؽبػش اٌؼبٌُ اإلعالِٙ )ٟ
ٝ،56-46كٚ٤حٗظ٘خٍحُلٌَحُٞؿٞىٝ١حُٔخًٍٔ٢رخُؼخُْح،٢ٓ٬ٓ٩حُـؼزَ،١كخكع(اٌّذخً ٌذساعخ ا٤د٠بْ اٌغّب٠ٚخ ٚاٌفٍغفبد اٌٛػؼ١خ
)ٝكٚ٤ر٤خُِٕيًٍٝخٝٚ٤ٔ٣حُزَؿٔ.ّ2004١،50-47ٙٚ٤ٗٞ
 -5طوِ٤يحُِـَدٕ٧طٔٔ٤شحُؼِْػ٘يحُـَرٖ٤٤طوظَٜػِ٠حُؼِّٞحُٔٔظ٘يسػِ٠حُظـَرشحُلٔ٤شٗٝ،وًَُيحُؼَفاُ٘٤خٝهزَ١ُٖٓٚٞفٛئ٫ء
حٌُظخدًؤٗٚػَفُ٘خأ٠٣خ٘٣،ظَٛ:زَٜٓ١طلِٛ(،٠لف اٌؼمً ٚاٌؼٍُ ٚاٌؼبٌُ ِٓ سة اٌؼبٌّٚ ٓ١ػجبدٖ اٌّشعٍ،103/2،) ٓ١ىحٍح٫كخم
حُؼَر٤ش،حُوخَٛس،ّ12006١،كٔٓ،ٖ٤لٔيٓلٔي(ص( ، )ّ1982ؽظٕٔٛب ِٙذدح ِٓ داخٍٙب)ٓ،105ٙ،ئٓٔشحَُٓخُش،رَٝ٤ص8١،
.ّ1983،
6
 ك٣ْٜلخُٕٞٝاػطخءٛخه٤ٜٛٞخصحُٞكٖٓ٢حُويحٓش ٝح٬١٩م،ك٢ٜػ٘يْٛكنٓطِنٓ،غأٜٗخاٗظخؽاٗٔخٗ٢ؿَٓ٤ويّٝؿَٓ٤ؼ،ّٜٞٝؿ َ٤هخٍؽ ػٖ طلي٣خص حُظَٝف ٘٣،ظَِٓ:طخٕ :ؿٔخٍ ( ،اٌغبسح ػٍ ٝاٌزشاس اإلعالٌِٓ، 27ٙ،) ٟظزش حُٔ٘ش ،حُوخَٛس ، 1١،
،ّ1990حُِ ٌّٓ (،ٖ٣اٌؾىُ ).36ٙ،
-7حُٜٔ٘ؾحُـَرُِ٢زلغهخٍكظ٠حٖٓ ،ٕ٥أِ٤ٓ١حٕٟٓٞٞػُ٢ظلو٤نًَٓخ٣ظؼِنرخَُٝح٣شٝحُ٘وَ٘ٛٝخىٓخٚٗٞٔٔ٣رخُٜٔ٘ؾأٓ٫ظَىحى،١
أٜ٘ٓٝؾحُظ٣،ْٓٞؼظٔيحُزخكغػِٝ٠ؿيحٗٝٚه٤خُ٬ٓٝٚكظظٔ٤ُٚظ٘ظؾٖٓحُٞػخثنٝح٧كيحعٝح٥ػخٍٓخ٣طٔجٖآُٖٓٚ٤زخىةٝأكٌخّٝٝهخثغ
كخُٜٔ٘ؾحُـَر٣٢ؼظٔيػِ٠حُليّٝح ُظؤٖٝ٤حٓ٫ظ٘ظخؽحُلٌَ٫١ؿَ٤ك٢طلو٤نحَُٝح٣شٝحُ٘وٍَ٫ٝ،ى٣قُٚا٫حُ٘٣،ْٛٞظَ:حُز(،٢١ٞ
وجش ٜاٌ١م١ٕ١بد اٌى١ٔٛخ)، 48ٙ،حُوخػيسحُلو٤ٜش(٫ػزَسُِظ،)ْٛٞك٤يٍ،ػِ(،٢ص(،)ٛ 1353دسس اٌؾىبَ ششػ ِغٍخ االؽىبَ )
طؼَ٣ذ،ك٢ٜٔحُلٔٓ،٢٘٤خىس،65/1،74ىحٍحٌُظذحُؼِٔ٤ش،رَٝ٤صُ،ز٘خٕ(،ى.ص).
٣َ١ -8نحُ٘ـخسك٢ح٫ػظوخىحُـخُّرٜلشح٧ىُشحَُ٘ػ٤شٝػٍِ٠أٜٓخًظخدهللا٘ٓٝشٍٓ،ُٚٞػْح٩ؿٔخعُو٫(ُٚٞطـظٔغأٓظ٢ػُِ٬ٟ٠ش
)ٝ،حُو٤خّٚ٘ٓٝحٓظ٘زخ١حُٔـظٜيٖٖٓ٣حٌُظخدٝحُٔ٘شٝاؿٔخعحُٜلخرش،هخٍ هللا ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚﮛ ﮜﮝ
ﮞ ﮟﮠ ﭼ،حُ٘ٔخء،آ٣ش٘٣،83ظََ٘ٛٓ:ي(،١ؽش٠ك إٌغبح).31-23ٙ
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المجتمع( ". )2()1فاف البحث العممي يمكف أف يدلنا عمى ما يعتقد الناس  ،أك كيفية ىذا االعتقاد ،

بالنسبة لقضايا اجتماعية معينة  ،كلكنو ال يدلنا عمى ما يجب أف نؤمف بو كنعتقده كال يدلنا عمى

الكيفي ة التي يجب أف يككف عمييا سمككنا...كال نستطيع أف نقكؿ باف البحث سيحؿ جميع المشاكؿ
()3

اإلنسانية "

لقد نشرت آراء ك سكدت صحؼ بمؤلفات تفكح منيا رائحة التبعية( ،)4كالتقميد( ،)5كالتقديس()6لمفكر
()7

التغريبي

()8

كالتطبيع

لما يطرحكه مف أفكار مسمكمة كحمكؿ مزعكمة "إنو كلع المغمكب بما عند الغالب "

()9

ليست

ليست ىفكات أقبلـ إنيا مزلة أقداـ أف التيو الفكرم الذم كصؿ إليو عميد األدب العربي( ،)10أدل بو

إلى خمع القداسة كالميابة عف كتاب اهلل  ،كالتشكيؾ بالكحي  ،كدراسة كتاب اهلل المنزؿ عمى أنو
تراث

()11

إنساني ال غير()12ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ()1ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ

ٖٓ -1أهٍٞحُؼِٔخء(:حٔٗ٩خًُٕيحُٔـ،)ٍٜٞكٍٞطزي٣يؿٜٞىحُؼِٔخءك٢ػِٔ٤شحُزلغػُٖـِحُل٤خسٖٓهٍ٬حُؼِّٞحُٔخى٣ش٘٣ظَ:هخٕٝك٤ي
حُي(،ٖ٣اٌذ ٓ٠فِٛ ٟاعٙخ اٌؼٍُ )،طَؿٔ:ٚظلَحّ٬ٓ٩هخٕ،92-81ٙ،ىحٍحُ٘لخثْرَٝ٤ص.ّ1987،4١
-2حُِ ٌّٓ(،ٖ٣اٌؾىُ )43ٙ،
-3ريٍ،حكٔي(،أطٛي اٌجؾش اٌؼٍِّٕٚ ٟب٘غٗ)ًٝ،50ٙ،خُشحُٔطزٞػخص،حٌُ٣ٞض.ّ1977١،
4
 حُظزؼ٤شٗ".ظخّٓ٤خٓٝ٢حهظٜخى١طو٠غرٔٞؿزٚاكيٟحُيٍُٝيُٝشأهَٔٓ،ٟخ٣لَّحُيُٝشحُظخرؼشٖٓٓٔخٍٓشًخكشٓظخ٤َٓٛخىطٜخىحهَاهِٜٔ٤خٝ،ك٢حُٔـظٔغحُيٝ،٢ُٝحُظزؼ٤شحُٔ٤خٓ٤شٗظ٤ـشٓ٘طو٤شُِظزؼ٤شح٫هظٜخى٣شٝ،حُظوِٖٓٚح١َٗٞٛ٠ُٝ٧أٓخُِٓ٢ظوِٖٓٚح٧هَٟ
٘٣".ظَ:حٌُ٤خُ:٢ػزيحُٛٞخد(،اٌّٛعٛػخ اٌغ١بع١خ )،684\1،حُٔئٓٔشحُـَر٤شُِيٍحٓخصٝحًَُ٘٘،لَهَع(،ى.ص)١.
5
حُظوِ٤ي:هزٍٞهٍٞحُـَ٤ر٬كـش٫ٝىُ،َ٤أرٞؿ٤ذ(اٌمبِٛط اٌفم308ٙ)ٟٙ6
  حُظوي":ْ٣حُٔ٘خكلشػٖحُٔزخىةحُ٬ى٤٘٣شٝطؼظٜٔ٤خطؼظْ٤حُٔئُٖٓ٘٘٤ؼخٍْٛحُي٤٘٣ش"٘٣ظَ٘٣:ظَ:ػزيحَُكٖٔ (،ٚ١،اٌؾك اإلعالِ ٟفٟاالخزالف اٌفىش،196ٙ ،) ٞحًَُِٔحُؼوخك٢حُؼَر٢حُيحٍحُز٠٤خء-حُٔـَدٛٝ،.ّ2005،1١،ئ٫ء٫طوّٞػ٘يْٛكـشرخُوَحٌُٕٜ٘خطوّٞ
رٌٜٙحُظٕ٘ٝٞحٛٝ٧خّ،كبًحػخٍٟظْٜرخُؼخرضٖٓهٍٞهللاِ٣ْٛٝ-ػٕٔٞأُٗٝٞ-ِْٕٜٞٔٔٓحٍإ،ْٜٓٝهخُٞحٗليػيرخُؼِْٝطليػ٘خرخُي،ٖ٣
٘٣ظَ:كٔ (،ٖ٤ؽظٕٔٛب ِٙذدح ِٓ داخٍٙب).39ٙ،
7
  حُلٌَحُظـَ٣زٓٞٛ:٢خهٜيرٔٓٚنٔٗٝنحُؼٞحرضك٢حُيٖ٣حٝ،٢ٓ٬ٓ٩اكٍ٬ػوخكشحُـَدحُيهِ٤شٌٓخٜٗخ،رٞحٓطشٓئٓٔخصطؼٌَُُٔي،ٞٛٝحُلٌَحٌُ٣١ويّٜٓخُقحُٔٔظؼَٔح٧ؿ٘ز٢ػٖ٣َ١نرغح٧كٌخٍحُظ٢طؼَٔػِ٠طط٣ٞغحُِٔٔٔ،ٖ٤ر٘خءػِ٤ٜٗ٠لشِٓيكَٗٔخحُ٤ِٜز٢
حُؼـْ٣ُُٞٞحُظخٓغكويأهَؽٝػ٤وشرؼيٓـ٘ٔ٣ِٛٝٚظٚك٢حُلَدحُ٤ِٜز٤شحُؼخٗ٤شأٗخٍرٜخ"اُ٠أٗٓ٫ٚزَ٤اُ٠حُٔ٤طَسػِ٠حُِٖٔٔٔ٤ػٖ
٣َ١نحُلَٝدٝحُوٞسًُٝ،يرٔزذػخَٓحُـٜخىكٓ٢زَ٤هللاٝ...حٕحُٔؼًَشٓغحُِٔٔٔ٣ٖ٤ـذإٔطزيأٖٓطِ٤٣قػو٤يطْٜحَُحٓوشحُظ٢
طلَٔ١خرغحُـٜخىٝحُٔوخٓٝش٫ٝ...ريٖٓحُظلَهشرٖ٤حُؼو٤يسٝحَُ٘٣ؼش"ٝطوّٓٞئٓٔشحٓ٫ظَ٘حمرٜ٘غحُ٘زٜخصكٍٞحّ٬ٓ٩رٌٍ٣ؼشحُزلغ
ٝطوّٓٞئٓٔشحُظَ٘٤ٜرزغٌٙٛح٧كٌخٍ٘٣،ظَ،حُ٘خٓ،َٛلٔيكخٓي(،اٌؼظشأٌٓ، 97 -95ٙ، )ْٛ١ظزشحٌُٞػَ،حَُ٣خ، 2١،ٝ
.ّ2001
  -8حُظطز٤غًؤٍِٕ٘٣كيعحُؼُٔٞشحُظخٍ٣وُِ٘ٓ٢شحُظخَٛسحُطز٤ؼ٤شٝ،طٍِ٘هٞحٜٗ٘٤خحُٟٞؼ٤شُِٓ٘شحُٖٔ٘حٌُ٤ٗٞشٝ،حُٜٞحدحٕحُؼُٔٞش٫
١٢ٛز٤ؼ٤ش٢ٛ٫ٝى،ٖ٣ػزيحَُكٖٔ (،اٌؾك اإلعالِ ٟف ٟاالخزالف اٌفىش196ٙ،) ٞ
ًُ 9يإٔحُ٘لْأريحطؼظويحٌُٔخٍكٖٔ٤ؿِزٜخٝحٗوخىصآٌُٙٛٝٚ٤ـخُطشكلٞحٛخإٔحٗو٤خىٛخُْ٤رـِذ١ز٤ؼ،٢اٗٔخٌُٔخٍحُـخُذ،كبًحٝهٌَٛح
ح٫ػظوخىكٜ٤خحٗظلِضؿٔ٤غٌٓحٛزٝٚط٘زٜضر٘٣،ٚظَ:حرٖهِي ،ٕٝػزيحَُكٖٔ ِ (،مذِخ اثٓ خٍذ، ) ْٚكوو:ٚكخٓيأكٔيحُطخ،َٛىحٍ
حُلـَُِظَحع،حُوخَٛس.ّ2004،1١،
ٚ١ٞٛ  -10رٖكٖٔ٤رٖػِ٢رٖٓٓ٬شُٝيرخُٜؼ٤يحُٔٓ،١َٜلخكظشحُٔ٘٤خٝ،ّ1989أ٤ٛذرخُـيٍ١ك٢حُؼخُؼشٖٓػَٔ،ٙكَ ٌُ ًّ
ق رَٜٙ
ٝريحك٤خطٚرخٞٛ،َُٛ٧أٍٖٗٓٝخٍٜٗخىسحُيًظٍٞحٙك٢ح٧ىد حُؼَرٖٓ٢حُـخٓؼشحُٔ٣َٜشحُوئ٣شٓ،خكَك٢رؼؼشاُ٠رخٍ،ْ٣كظوَؽٖٓ
حٍُٔٞرٝ،ٕٞحطَٜرخُٜلخكشٝؿيىٓ٘خٛؾٝ،حكيعٟـشك٢ػخُْح٧ىدحُؼَرٗٝ٢ـَػيسٓ٘خٛذٜٓ٘خَ٣ُٝحُٔؼخٍفٍٝ،ثْ٤حُٔـٔغ
حُِـ ١ٞرٔ ٖٓ، َٜآػخٍ ( ٙػِٛ ٠خٖٓ حَُٔ٤س )( ٝك ٢حُ٘ؼَ حُـخ(ٝ) ٢ِٛكِٔلش حرٖ هِي(ٝ )ٕٝح٣٧خّ)ٔٓ(ٝظوزَ حُؼوخكش ك(،) َٜٓ ٢ص
٘٣،)ّ1973ظَ،حًٍُِِ(،٢ا٤ػالَ) ، 232 \3،حٗظٜؾٚ١كٖٔٓ٤خ٠ٔٔ٣رخُطَ٣وشحُؼِٔ٤شٓـظؼخٌَُأ٣خُٕٚرٜٔيٍحُوَحٕحٌٌَُْٛٝ٣حٓخ
٣ئًيٙرِٔخٗٚكؤٗظـضىٍحٓظٚأهٞحًٍلَ٣شٞٓٝحهقحرِ٤ٔ٤ش٘٣،ظَكٖٔٓ٤لٔيٓلٔي(،أصِخ اٌؼظش) ٓ، 119ٙ،ئٓٔشحَُٓخُش،رَٝ٤ص،
،ّ1987،3١حَُحكؼٜٓ،٢طلٛ٠خىم(رؾذ سا٠خ اٌمشاْ)،150-149ٙ،ىحٍَُِٜٓطزخػش،ى.ص،رٖآٔخػَٓ٤لٔيرٖحكٔي (،ػٛدح
اٌؾغبة).183-178\1،ىحٍحُٜلٞس،حُوخَٛس6١،
11حُظَحعحٛط٬كخٞٛ.حُ٘ظخؽحُؼوِٝ٢حُ٘لٔٝ٢حُلًَٝ٢حُٞؿيحٗ٢رٌَط٘ؼزخطٚحُظ٢أكَُٛخحُٞؿٞىحُؼَر٢ح٢ٓ٬ٓ٩ك٢كوزٚحُٔوظِلش٫ٝ،
٣ـُٞرلخٍحُوِ٢رٖ٤حُٞك٢حَُرخٗٝ٢رٌٖٛ٤ححُ٘ظخؽحُزَ٘١كٌَِهٜخثٜٓٝٚؼخُٔٓٝٚوٓٞخطٚحٌُحط٤شٝرخُظخُ٢كٌَِٜٓ٘ـٚك٢حُ٘ظَٝحُزلغ
حٌُ١طوظٚ٤ٜه٤ٜٛٞخطِٓ.ٚطخٕ،ؿٔخٍ ( ،اٌغبسح ػٍ ٝاٌزشاس اإلعالِ،) ٟص.42
 -12أُق  ٚ١كٔٓ ٖ٤ظزؼخ حُٔٔظَ٘م حٗ٫ـَِٓ ١ِ٤ؿِٞ٤ص ًظخد (ف ٟاٌشؼش اٌغبٍ٘٘ٓ ) ٟش  ، ّ1926كؤػخٍ ٟـش ًزَُٔ ٟخ ك ٖٓ ٚ٤آٍحء،
حٓظَ٘حه٤شطظ٘خكٓ٠غحُيٖٝ٣هيٞٛىٍرؤَٓحُ٘٤خرشحُؼخٓش،كخٟطَاُ٠إٔ٣لٌفٓ٘٣ِ٣ٝٚيكٚ٤ػْ٣ؼ٤ي٘ٓٙش،ّ1972رؼ٘ٞحٕ(ف ٟا٤دة
اٌغبٍ٘٘٣،)ٟظَ،حُ٘ظ٘ش (،أشؼبس ٘زٚ ً٠أصش٘ب فِ ٟؾ١ؾ االدة اٌؼشث،123\1،)ٟىحٍحُزَ٘ػٔخٕحٍ٫ىٕ،ّ20011١،
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ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ( )2ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﭼ()3ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮﭼ

)4( 

كفر كردة عف اإلسبلـ  ،قائمو باء بإثمو  ،كاثـ مف
كفر كردةه كتصديقو ه
إف القكؿ بما يخالؼ الكحي ه
صدقو ليحمؿ أك از ار إلى أك ازره ،إالٌ أف يتكب كيرجع عف أقكالو (،)5كؿ البشر يخطئكف  ،قاؿ اهلل
ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﭼ0

()6

لكف يكمف

الضبلؿ في التمسؾ بالخطأ بعد ظيكر كجو الحؽ في المسائؿ الدينية  ،ألف الخطأ المصحكب

بالتمرد كالمعاندة لمشرع يؤدم إلى الميالؾ لذلؾ تراجع كثير مف العمماء قديما مثؿ العنبرم( ، )7عف

أقكاؿ يرمي بسببيا بالكفر كلساف حالو يقكؿ  :إذان أرجع كأنا مف األصاغر  ،كألف أككف ذنبان في الحؽ ،
إلي مف أف أككف رأسا في الباطؿ( ، )8كحديثا فقد تراجع طو حسيف عف أقكالو ،فمـ تمض عشر
أحب ٌ
سنكات حتى كاف طو حسيف أكؿ مف فزع مف أثر نظريتو في الشعر الجاىمي ،فبدأ ينشر في جريدة

الجياد  ،سنة 1936ـ مقاالت كاف محصميا أنو قد رجع رجكعا تاما عف الطعف في الشعر الجاىمي
كفي عمماء األمة ( )9لكف " ىزلٌة العالًـ ىزلٌة العالىـ " ،قاؿ  ": أشد ما أتخكؼ عمى أمتي ثبلثة  :زلة

عالـ  ،كجداؿ منافؽ بالقرآف  ،أك دنيا تقطع رقابكـ فاتيمكىا عمى أنفسكـ "( ،)10قاؿ عمر  "ثبلث

ييدمف الديف  ،زلة العالـ كجداؿ المنافؽ بالقراف  ،كأئمة مضمكف "

()11

ثانيان :األصؿ الشرعي لحرية الرأم

-1حٌُٜق:آ٣ش5
-2التوبة،آٌة 6
-3كِٜض،آ٣ش42
-4حَٓ٩حء،آ٣ش88
5
 ُْأٛيفاُ٤ًًَٓ٠جخصٖٓأكٞ٠حآُ٠خهيٓٞح ٫ٝ،اُ٠طلـٍَ٤كٔشهللاحُٞحٓؼشٓٝ،ـلَطُٖٔٚطخدٍٝؿغػٖأهٞحُٝٚأكؼخُٚكِؼَرؼْٜ٠هيكٍ٢كخُٚك٢حُـ٘شرَكٔشهللا(ٌُٖٝرخُٔؼخٍ٣ظ٠قحُٔوخٍ)ٝحٓؤٍهللاإٔ٣ظـخُٝػ٘خٝػ٘.ْٜ
-6ح٧كِحد،آ٣ش.5
7
  حُؼ٘زَٞٛ:١ػز٤يهللارٖحُلٖٔرٖحُلٖ٤ٜحُؼ٘زَٖٓ١طٔ،ْ٤هخٖٓٝحُلوٜخءٝحُؼِٔخءرخُلي٣غٖٓأَٛحُزَٜس،هخٍحرٖكزخٕٖٓٓخىحطٜخكوٜخٝػِٔخ٢ُٝه٠خءٛخٓ٘شٝٛ157ػٍِٓ٘شٛ 166كٜ٤خ،حًٍُِِ(،٢ا٤ػالَ)ٝ،192\4،هيٍ١ٝػ٘٣ّ٬ًٚئى١اُ٠حُ َّ ّىس
 ٞٛٝإًَٔٓـظٜيٖٓأَٛح٧ى٣خٕٓ٤ٜذ،كٌَٓـظٜيرخ٤ٍٜٓٞٛ٧ذْ٤ُٝكٜ٤خكنٓظؼٖٝ٤هيًّهللاٍُٚٞٓٝحٌُلخٍحٌٌُٔرٖ٤رٔخ
٘٣٫لَٜك٢حٌُظخدٝحُٔ٘ش٘٣،ظَ:حُـِحُ،٢حرٞكخٓيٓلٔيرٖٓلٔي(،صٛ505،ـ) (،اٌّغزظف ِٓ ٝػٍُ ا٤طٛي) ٓٝؼًٚظخد(فٛارؼ
اٌشؽّٛد ) ُؼزيحُؼِٓ٢لٔيحٜٗ٧خٍ١رَ٘فِْٓٔحُؼزٞصك٢حٍٞٛحُلؤُٚلذهللاػزيحٌُ٘(ٍٞى.ص،359\2)١.حُ٘خ١ز،٢ارَحٛـْ٤رٖ
ٓ٠ٓٞرٖٓلٔي(،ص(،)ٛ079اإلػزظبَ )ٟ،زط،ٚحكٔيػزيحُ٘خك،147/1،٢ىحٍحٌُظذحُؼِٔ٤شرَٝ٤صُ،ز٘خٕ.ّ1991،2١،
ِٔ٘٣ُْ -8نحُؼ٘زَ١ػٖ ىٚٗ٧ٚ٘٣رلٔذظخَٛكخُٚكٔ٤خٗوَػ٘ٚاٗٔخحطزغظٞحَٛح٧ىُشحَُ٘ػ٤شكٔ٤خًٛذاُ٣ُْٝ،ٚ٤ظزغػوِٛ٫ٝ،ٚخىّ
حَُ٘عر٘ظَ،ٙكٜٞحهَدٖٓٓوخُلشحُ،ٟٜٞكٞكوٚهللاَُِؿٞعاُ٠حُلن٘٣،ظَ:حُ٘خ١ز(،٢االػزظبَ)148\1،
9
 حُٔؼَّحٓ،١ٝلٔيّ٤ٛخف(،اٌّبسوغالِ١خ ٚاٌمشاْ )،27ٙ،حٌُٔظذح٢ٓ٬ٓ٫رَٝ٤صٛٝ،ّ 2000، 1١يمٖٓهخٍؿَحكخصحُٔ٘خُٕٜخحُظجخِّ٣ ٫ٝظجْٓخؿَفحُِٔخٕ  ،كٍٞحُ٘ؼَحُـخٓٝ٢ِٛيٟٝػخهظ٘٣ ،ٚظَ،حُ٘ظ٘ش(أشؼبس ٘ز ٚ ً٠أصش٘ب فِ ٟؾ١ؾ ا٢دة اٌؼشث، )ٟ
.132-114\1
-10كُٖٔـ،َٙ٤آ٘خىٟٙؼ ٤قٝ،هيأٍٝىحُزـيحى١حُلي٣غرطَهٝٚػِِٝٚهخٍحُلي٣غرٌٜٙحُ٘ٞحٛيكٖٔإٗخءهللا٘٣،ظَحُزـيحى،١أكٔي
رٖػِ٢رٖػخرضحُوط٤ذ(،ص(،)ٛ462اٌفمٚ ٗ١اٌّزفمٗ)،كووٚػخىٍرٖٓٞ٣قحُؼِحُ،26\2،١ىحٍحرٖحُـ،١ُٞحُٔؼٞى٣ش،حُيٓخّ
ٛ1426،3١،
11
حرٖػزيحُزَ(،طؾ١ؼ عبِغ ث١بْ اٌؼٍُ ٚفؼٍٗ ) .389ٙ،
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حرية الرأم ضركرة شرعية فيي مقصد ضركرم مف مقاصد الشريعة كفي معرض الحاجة الى إبداء

الرأم ال يككف إبداؤه مباحا فقط بؿ ىك كاجب أيضا ،ألف الديف النصيحة  ،قاؿ رسكؿ " : الديف
()1

النصيحة  ،قمنا لمف؟ ،قاؿ  :هلل كلرسكلو كلكتابو كألئمة المسمميف كعامتيـ"

،كال تككف الشكرل إال

بإبداء اآلراء ،قاؿ اهلل ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ( ،)2كذلؾ المنافحة عف الديف  ،كاألمر بالمعركؼ كالنيي
كالنيي عف المنكر فبل صبلح ألمة يتكاطأ أفرادىا كحكاميا عمى ارتكاب المنكرات كيتجاكز بعضيـ
( )

عف بعض في فعؿ السيئات  ، 3قاؿ ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆﭼ

()4

ثالثان  :ضكابط حرية الرأم في اإلسبلـ

حرية الرأم قسمة عادلة بيف جميع المسمميف ،ليست محصكرة في جنس ،أك فئة ،أك عمر ،إال أنيا
ً
اإلسبلم ىي ٍي ًف كذلؾ بأف ال
ليست مطمقة ال سقؼ ليا  ،ليذا يجب أف ال تخرج عف أطر العقيدة كاألخبلؽ
يككف رأيا مخالفا لما ىك معمكـ مف الديف بالضركرة ،كال يككف معارضا بنص شرعي صحيح  ،كأف ال
يتعارض أك يتناقض مع القكاعد العامة لمشريعة ( ، )5كاإلخبلص في إرادة النفع العاـ  ،كالمجادلة بالتي

بالتي ىي أحسف  ،قاؿ اهلل ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ( ،)6كالتثبت في حقيقة الخبر،كالصدؽ في
تبميغو كنقمو(،)7قاؿ اهلل ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯﭼ

( )8

كسبلمة المسمميف مف لسانو كقممو ،لحرمة أعراضيـ  ،ألف جرح المساف بإظيار
()9

المثالب كالمعايب أبمغ مف جرح السناف

 ،قاؿ اهلل  ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ( ،)10كعدـ المبالغة بمدح الناس كاطرائيـ لنيي رسكؿ اهلل 
عف ذلؾ

()11

 ،قاؿ  لرجؿ حينما أثنى عمى رجؿ عنده  ":كيمؾ قطعت عنؽ صاحبؾ  ،قاليا م ار ار "

1

ٍٝح ،ِْٔٓٙحُ٘٣،١ٝٞل٠٤رَ٘٘ف(،ص( ،)ٛ676ششػ ا٤سثؼ ٓ١إٌ٠ٚٛخ )،حُلي٣غحُٔخرغ،حُي٤ٜٖٗ٣لش،25ٙ،هيُّٚػزيحُؼخٍحُطٜطخٌٓ،١ٝظزشحُٜلخ٤ٓ،يحٕحَُٛ٫حُوخَٛس.ّ2001،1١،
2
حُ٘،ٍٟٞآ٣ش383
 ه٫ َ٤رٖ ٓٔؼٞى ٤ٓ ٖٓ ،ض ح٧ك٤خء ؟ كوخٍ  :حٌُ٣ ٫ ١ؼَف ٓؼَٝكخ ٌَ٘ٓ ٌَ٘٣ ٫ٝح ،حرٖ ط٤ٔ٤ش  ،أكٔي رٖ ػزيحُلِ(ْ٤صٛ728،ـ)(،اٌؾغجخ)،كووٛٚخُقػؼٔخٕحُِلخّ،134ٙ،حُيحٍحُؼؼٔخٗ٤شػٔخٕحٍ٫ىٕ،ىحٍحرٖكِّ،رَٝ٤صُز٘خٕ.ّ2004،1١،
4

حُٔخثيس،آ٣ش79-78-5حُـ٘ي،١أٗ(،ٍٞاٌذػٛح اإلعالِ١خ ف ٟػظش اٌظؾٛح )،67ٙ،ىحٍحُلِ٤٠ش،حُوخَٛس(،ى.ص.)١.
-6حُ٘لَ،آ٣ش.125
-7حُ٘ـخٍ،ػزيحُٔـ٤ي(،دٚس ؽش٠خ اٌشأ ٞف ٟاٌٛؽذح اٌفىش٠خ ث ٓ١اٌّغٍّ،45ٙ،) ٓ١حُٔؼٜيحُؼخُُِٔ٢لٌَح.ّ2006١،٢ٓ٬ٓ٫
-8حُلـَحص،آ٣ش.6
 -9ػٖٓٔظ٘يحُـَحفحٌُ٣١لَ١رؤػَحٝحُؼزخىٝىٝحكؼ٘٣،ٚظَ:حر٣ُٞي،رٌَرٖػزيهللا (،رظٕ١ف إٌبط ث ٓ١اٌظٓ ٚاٌ١م27-19ٙ،) ٓ١
،ىحٍحرٖكِّ،حُوخَٛس.ّ2008،3١،
-10حُ٘،ٍٞآ٣ش15
11
 -شوقار ،إبراهٌم(،منهج القران فً تقرٌر حرٌة الرأي) ،ص . 74 - 72
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ثـ قاؿ  ":مف كاف منكـ مادحا أخاه ال محالة فميقؿ احسب فبلنا كاهلل حسيبو  ،كال ازكي عمى اهلل أحدا

 ،أحسبو كذا ككذا إف كاف يعمـ ذلؾ منو "

(.)1

الخبلصة :أف الرأم المقبكؿ في االسبلـ ىك الرأم المنضبط بضكابط الشريعة ألف الرأم الذم ينعتؽ
طرة ألف ً
مف الضكابط يككف رايا منحبلن مف أم قيد مف العقيدة كاألخبلؽ كىذا مسخ في ً
طرة أف
الف ٍ
الف ٍ
اإلنساف مكلكد بخمقو سميمو قابمو لئلسبلـ كاألخبلؽ السكية ،كالرأم السميـ ىك الكسط بيف التحجر

كالجمكد في المتغيرات كبيف اإلنحبلؿ مف اإلسبلـ عقيدة كشريعة في ثكابت الديف .
المبحث السادس  :أسباب انحراؼ بعض اآلراء عف الصراط المستقيـ
()2

معمكـ أف الديف ديف اهلل  ،ال يؤخذ بالرأم

 ،إال أنو لما كاف االنحراؼ عف الشرع ظاى انر ككاقعان

مممكسان في آراء كثير مف المسمميف قديما كحديثا  ،اتخذت ىذا العنكاف لذلؾ ،كفي الصحيح أنو جاء
رجؿ مف الييكد إلى عمر فقاؿ لو " :يا أمير المؤمنيف ،آية في كتابكـ تقرؤكنيا لك عمينامعشر ييكد

نزلت التخذنا ذلؾ اليكـ عيدا  ،قاؿ :أم آية ؟ قاؿ :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﭼ(،)3هخٍػَٔ:هيػَك٘خًُيحُٝ،ّٞ٤حٌُٔخٕحٌُُِٗ١ضكٚ٤ػِ٠حُ٘ز ٢
ٞٛٝهخثْرؼَكشّٞ٣ؿٔؼش"(،)4كيٖ٣هللاًخَٓٞٛٝرؤُٝٚٞٛكَٝػٖٓٚػ٘يهللا،هخٍهللا :ﭽ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﭼ

()5

 ،كاظيار الديف  ،كالعمـ الحؽ ىك بإظيار سنة رسكؿ اهلل )6(أما عف أسباب ىذا

التردم في األقكاؿ قديما كحديثا ،فيي  -1 :الفرؽ الزائغة عف الحؽ .
 -2التآمر عمى اإلسبلـ بالتغريب

()7

()8

أك الغزك الفكرم

السبب األكؿ  :الفرؽ الزائغة عف الحؽ

االختبلؼ الذم ىك سبب تفرؽ األمة ىك االختبلؼ في أصكؿ الديف كالبحث عما ال

يعمـ

كالسعي كراء ماال يدرؾ كالكبلـ فيما لـ يأذف بو اهلل كال رسكلو كال يقابؿ الدليؿ الشرعي إال

ٍٝ-1حٙحُزوخٍ(،١طؾ١ؼ اٌجخبسً،)ٞظخدحُٜ٘خىحص،رخداًحًٍُ٠ؿٍَؿً٬لخٍ،ٙهٔ.167\2،[2662] ٚ
2هخٍػَٔحرٖحُوطخد" أ٫إأٛلخدحَُأ١أػيحءحُٖٔ٘،أػ٤ظْٜح٧كخى٣غإٔ٣للظٛٞخٝ،طلِظضْٜٓ٘إٔ٣ؼٛٞخٝ،حٓظلٞ٤حكٖٓ٤جِٞح
حٕ٣وُٞٞحٗ٫ؼِْ،كؼخٍٟٞححُٖٔ٘رَأ،ْٜ٣كب٣خًْٝا٣خٝ،"ْٛهخٍأرٞرٌَرٖأر٢ىحٝى":أَٛحَُأْٛ١أَٛحُزيع"ٞٛٝحُوخثَ:ىعػ٘يآٍحء
حَُؿخٍٝهُْٜٞكوٍٍٍٞٓٞهللاأًُٝ٠أَٗف٘٣،ظَ،حرٖػزيحُزَ (،عبِغ ث١بْ اٌؼٍُ ٚفؼٍٗ )ٝ،416ٙ،ه٤ٜيسحرٖأر٢ىحٝىرظٔخٜٓخ
ك٢أ٧ؿَ،١أرٞرٌَٓلٔيرٖكٔ(،ٖ٤ص(،)ٛ360حٌشش٠ؼخ)،909–907ٙ،ىحٍحُزَ٤ٜس،َٜٓ،حٌ٘ٓ٩يٍ٣ش(،ى.ص.)١.
3

-حُٔخثيس،آ٣ش.3

ٍٝ-4حٙحُزوخٍ(،١طؾ١ؼ اٌجخبسً، )ٞظخدحٔ٣٩خٕ،رخدُ٣خىسحٔ٣٩خٕٗٝوٜخٍٗ،ٚهْحُلي٣غ.53\1،45
5حُ٘ٔخء،آ٣ش.78
6أ٧ؿَ (،١اٌشش٠ؼخ ).907ٙ،
 7حُظـَ٣ذ ٣وٜي ر١ :ٚزغ حُؼَد ٝحُِٔٔٔٝ ٖ٤حَُ٘ه ٖ٤٤ػخٓش رطخرغ حُل٠خٍس حُـَر٤ش ٝحُؼوخكش حُـَر٤ش ٓٔخ ٔ٣خػي ػِ ٠ا٣ـخى ٍٝحر ٖٓ ٢حَُى
ٝحُظلخْٛرٖ٤حُوَحٚ٘ٛحُٔٔظؼَٖٔٝ٣حُ٘ؼٞدحُٔٔظؼَٔسٓٞٛٝ،...خٔٓٚ٤ٔٔ٣خَٓسًُيحٓ٫ظؼزخى٘ٛٝخػ(ٚططَ٣ٞح)ٝ(،ر٘خءحُٔـظٔغٖٓ
ؿي٣ي)..حُن٘٣،ظَ:كٔ(،ٖ٤ؽظٕٔٛب ِٙذدح ِٓ داخٍٙب).101ٙ،
8حُـِٝحُلٌَ١حٛط٬كخ:ىهٍٞكٌَاٗٔخٕأٓٝـ ظٔغٓخ،كٌَٝػو٤يسٓـظٔغآهَأٝحُؼَٔػُِ٠ػِػشكٌَٖٓٙحُيحهَػٖ٣َ١نٓٝخثَ
حُلٌَ ح٧ؿ٘زٝ ٢أٓخُ٤ز ٖٓٝ ٚأِٓلش حُـِ ٝحُلٌَ ١حٌُِٔش ٝحٌُظخد ٝحُ٘يٝس ٝحُٔلخَٟس ٝحُظؼِٝ ْ٤حُؼوخكش ٝحُ٘ظَ٣خص ٝحُ٘زٜخص ٔ٣ٝزن حُـِٝ
حُلٌَ١حُـِٝحُؼٌَٔٞ٣ٝ١حًزٔ٣ٝٚظَٔرؼي٣ٝٙظِٔ٤ػِ ٚ٤رخٍُ٘ٔٝٞحٓ٫ظيحىاُ٠ؿٔ٤غٗئٕٝحُل٤خس٘٣ظَ:رخػزخى،ػِٞٛ٠ى (،اٌغضٚ
اٌفىشٚ ٞاٌؼغىش ٞاٌظٍ١جٌٓ،38–37ٙ،) ٟظزشحٍٗ٩خى٘ٛ،ؼخء،حُ.ّ20051١،ٖٔ٤
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الدليؿ البدعي اما كصؼ الدليؿ بأنو عقمي ال يستمزـ صحة كال فسادا كال ىك مف ضبلالت البدع

كتعد اصكؿ الفرؽ اإلسبلمية اربعة الخكارج
كالمرجئة

()6()5

()2

كالشيعة اك الركافض

()3

كمنيـ القدرية

()1

()4

كىذا مصداؽ لقكؿ رسكؿ اهلل " أال إف مف قبمكـ مف أىؿ الكتاب افترقكا عمى ثنتيف

كسبعيف ممة  ،كاف ىذه الممة ستفترؽ عمى ثبلث كسبعيف ،ثنتاف كسبعكف في النار ككاحدة في الجنة
كىي الجماعة"

()8()7

كالجماعة ىي الجميكر األكبر كالسكاد األعظـ مف أىؿ السنة كالمذيف ىـ مف كاف

كاف عمى مثؿ ما كاف عميو رسكؿ اهلل كأصحابو(.)1

 -1حرٖط٤ٔ٤ش،أكٔيرٖػزيحُلِ(،ْ٤صٛ28ـ)(،دسء رؼبسع اٌؼمً ٚإٌمً)،215-213/1كووٚحُٔ٤يٓلٔيحُٔ٤ي٤ٓٝيحرَحْٛ٤ٛخىمىحٍ
حُلي٣غحُوخَٛس.ّ2006١،
٣-2ظلنحُوٞحٍؽٓغحُلَمحُـخُ٤شك٢حُيٖ٣ؿِٞححػظوخى٣خرٛٞلٖٔٛٝ٤خ_1:ػيّكْٜحُوَحٕ،ك٣ْٜوَإٚٗٝىٕٝكو_2،،ٚحُظٌلٔٓ،َ٤خأىٟاُ٠
اُ٠حٓظلٍ٬حُيٓخءٌٛٝحٓٔخحهزَرٍٍٞٓٚهللا،هخٍك٢حُلي٣غكٔ٘٤خٓؤٍُٚؿَهظَحَُؿَحٌُ١حػظَٝػِ٠هٔٔشحُ٘ز،٢هخٍُٚ
ٍٍٓٞهللا":  إٖٟٓج٠تٌٛحهٓٞخ٣وَإٕٝحُوَحٕ٣٫ـخُٝك٘خؿََٔ٣،ْٛهٖٕٓٞحَّٝٓ٬ٓ٩محُْٖٜٔٓحَُٓ٤ش٣،وظِٕٞأَٛ
ح٣ٝ،ّ٬ٓ٩يػٕٞأَٛحٝ٧ػخٕٕ٫حىًٍظ٫ْٜهظِْٜ٘هظَػخى"٘٣،ظَ (،طؾ١ؼ اٌجخبسً)ٞظخدحُظٞك٤ي،رخدطؼَؽحُٔ٬ثٌشٝحَُٝفحُٚ٤
ٍ،هْحُلي٣غ،428\4،7432هخُض حُوٞحٍؽرظٌلَ٤ػِٝ٢ػؼٔخٕٝحُلٌٖٔٝ٤أٛلخدٝهؼشحُـَِٔ١،لشٝحُِرَٝ٤ػخث٘شٝ،أطزخػْٜٝهخُٞح
إٔػًِ٢خٕػِ٠كنك٢هظخٍأٛلخدحُـَٔٓغٓؼخ٣ٝشكٛ٢ل،ٖ٤اُ٠إٍٔ٢ٟرخُظلٌ،ْ٤أٛزقٝحؿزخحُوَٝؽػًِٝٚ٤لَّٝحًٍَٖٓ٢ٟ
رظلٌْ٤حُلٌٖٖٔٓ٤حُٜلخرشًٝ،لَّٝحرخٍطٌخدحٌُٗٞدٌ٣ُْٝ،لَّرخٍطٌخرٜخح٫رخ٤ٟشٓ٘٣ُِِٔ،ْٜي:آٍحءحُوٞحٍؽٝكَه،ْٜحٗ٧ؼَ، ١أرٞ
حُلٖٔرٖػِ٢رٖآٔخػ(،َ٤صِ (،)ٛ330مبالد اإلعالِٚ ٓ١١اخزالف اٌّظٍ،80-59) ٓ١١كووٚأكٔيؿخى،ىحٍحُلي٣غ،حُوخَٛس،
،ّ2009١حُزـيحى،١ػزيحُوخَٛرٖ١خَٛرٖٓلٔي(،ص (،)ٛ429،اٌفشق ث ٓ١اٌفشق )كوو،ٚػزيحُلٔ٤يٓ،لٔيرٖٓل٢حُي،89-61ٙ،ٖ٣
،ىحٍحُط٬ثغٓي٘٣شَٜٗحُوخَٛس،حَُٜ٘ٓظخٗ،٢حَُٜ٘ٓظخٗٓ،٢لٔيرٖػزيحٌَُ(،ْ٣ص (،)ٛ 548اًٌٍّ ٚإٌِؾً )  115 -98،كووٚ
حٌُٓ٢ٗ٬٤لٔيحُٔ٤ي،ىحٍٛؼذ،رَٝ٤ص.ّ1986١،
-3حَُٝحكْٛٞحُ٘٤ؼشحٌَُٕٝٝ٣ٖ٣إٔحُو٬كشَٓ٤حعأىرٝ٢أ٠ُٝحُ٘خّربٍعحُ٘ز(٢أ١حُو٬كش)ٖٓهَحرظٚأ،ْٛ٫ٝحُؼزخّػٔٝ،ٚػِ٢
حرٖػٔٝ،ٚػِ٢أٖٓ٠ُٝحُؼزخُّٔ،زوٚك٢حّٝ٬ٓ٩ػِٔٝٚؿٜخىُٝٝٙحؿٖٓٚكخٔ١شَ٣ُْٝ.ىػٖ٣َ١نٛل٤قٓخ٣يٍػِ٠إٍٍٔٓٞهللا
 ػٖ٤ػُِِ٢و٬كشٚٗٝػِ٤ُِ٘ٝ،ٚ٤ؼشكَمٗظ٠أٜٔٛخ:حُِ٣ي٣شْٛأطزخعُ٣يرٖػِ٢رٖحُلٖٔ٤رٖػِ٢رٖأر١٢خُذٌٛٓٝ،زْٜحػيٍ
ٌٓحٛذحُ٘٤ؼشٝأهَرٜخاُ٠حُٔ٘ش،كَٕٝٝ٣٫ْٜحٓ٩خٓشرخٌُ٘ٛ٣٫ٝ،ٚزٌٕٛٓٞذحُـ٬سك٢حُلِ٣ٍٝٞـِٕٝ٤آخٓشحُٔلٍٓٞ٠غٝؿٞى
ح٧كٌُ،َ٠حهخُٞحرٜلشآخٓشأر٢رٌَٝػَٔٝ،حٓ٩خٓ٤شْٛٝحٌُٖ٣هخُٞحرخٕٓلٔيٗٚػِ٠ه٬كشػِٝ٢هيحؿظٜزٜخأرٞرٌَٝػَٔٝؿؼِٞح
ح٫ػظَحفرخٓ٩خّؿِءٖٓحٔ٣٩خٕ٣ٝ،وُٕٞٞرؼٞىسآخّٓ٘ظظَٖٓأَٜٗكَه،ْٜحٔٓ٩خػ٤ِ٤شٝح٫ػ٘خػَ٘٣ش٘٣،ظَ:حُوطخٕ٘ٓ،خعهِ(،َ٤
ربس٠خ اٌزشش٠غ االعالٌِٓ ،270-269ٙ ، ) ٟظزش حُٔؼخٍف ،حَُ٣خ  ،ّ 1996 2١ ، ٝا ٫إٔ  رؼ٘ٛ ٖٓ ٞق رخُلَم ًًَ إٔ ريح٣ش
حَُكًٞخٕكٔ٘٤خِ١ذأطزخعُ٣يرٖػِ،ٚ٘ٓ٢حُظزَأٖٓحُ٘٤و،ٖ٤كوخٍُ:ويًخٗخ١َ٣ُٝؿي،١ك٬أطزَأٜٓ٘ٔخكَكٝٙٞ٠طلَهٞحػ٘ٝٚرو٢
ٓؼٚحُِ٣ي٣شٖٓحُ٘٤ؼشٝ،رِؾػيىكَمحَُحك٠ش15كَهش٘٣،ظَ:حُزـيحى(١اٌفشق ث ٓ١اٌفشق).46ٙٝ24ٙ،
 -4حُويٍ٣شأٝحُٔؼظُِشأٝحُٔؼ َ
طِشْٛ":حٌُٖٗ٣لٞححُويٍٝ،هيحٗؤٔٞحاُ٠حػ٘٢ػَ٘كَهشٝ،حُويٍ٣شأكيأُوخدحُٔؼظُِشٝهيٗلٞح ٛلخصهللا
طؼخُٝ،٠هخُٞحإٔحُوَحٕٓوِٞمٝ،حٕحُؼزيهخُن٧كؼخُ،ٚهَٛ٤خَٛٗٝخٝ،حٕهللا٣٫لؼَا٫حُ٬ٜفٝحُو٘٣،َ٤ظَ:حُزـيحى(، ١اٌفشق ثٓ١
اٌفشق)ٖٓٝ،90ٙ،أ(ُْٜٞٛحُؼيٍ)ٕ ٧،ػيحُشحَُدكٗ٢ظَ٫ْٛطظْا٫ر٘ل٢حُو٠خءٝحُويٍٝحٕحُؼزيٞٛحٌُ٣١وِنأكؼخٍٗلٔٝ،ٚك٢
حَُىػِ٠حُويٍ٣ش،أُقحرٖرطشحُؼٌزًَ،١ظخر(، ٚاإلثبٔخ ػٓ شش٠ؼخ اٌفشلخ إٌبع١خ ) ( ،اٌىزبة اٌضبٔ ٟاٌمذس ) ،كوو:ٚػؼٔخٕػزيهللاحىّ
ح٧ػٞ٤ر،٢ىحٍحَُح٣ش،حَُ٣خٝ،  ٛ1418، 2١،ٝهيرٖ٤كٚ٤ػو٤يسحُِٔقحُٜخُقك٢حُويٍ،حُوخثِٖ٤رزيػ٤شٌٛححُؤٍٓٞظي٫رآ١حٌُظخد،
ٝحُٔ٘شٝ،ح٩ؿٔخعٝ،ك٢ر٤خٕٓؼ٘٠حُويٍٝ١حُويٍ٣شػ٘يحُلَمحُٔوظِلشأٍرؼشأهٞحٍ٘٣،ظَ:حُزٔظ،٢آٔخػَ٤رٖػِ٢رٖأكٔي(،ص)ٛ420
( ،اٌجؾش ػٓ أدٌخ اٌزىف١ش ٚاٌزفغ١ك )،كوو،ٚآخّك٘ل٤ٓ٢يػزيهللا،154ٙ،ىحٍح٥كخمحُؼَر٤ش،حُوخَٛسّ2006،1١،
  -5حَُٔؿجشْٛحُـ٬سك٢اػزخصحُٞػيٝحَُؿخءٞٔٓٝ،حَٓؿجشآخٜٗ٧خٓ٘ظوشٖٓحَُؿخء،أٖٓٝحُظؤه٣ْٛٝ،َ٤وَٓ٠٣٫:ُٕٞٞغحٔ٣٩خٕ
ٓؼ٤ٜش،كؤهَٝححُؼَٔػٖحٔ٣٩خْٕٛٝ،أٍرؼشأ٘ٛخفَٓ:ؿجشحُوٞحٍؽَٓٝ،ؿجشحُويٍ٣شَٓٝ،ؿجشحُـزَ٣شٝحَُٔؿجشحُوخُٜش٘٣،ظَ،
حُزـيحى (،١اٌفشق ث ٓ١اٌفشق ) ٝ، 157-151ٙ،ك٢حَُىػِ٘٣ْٜ٤ظَ:حرٖرطشحُؼٌزَ( ١اإلثبٔخ) (،وزبة اإلّ٠بْ ) ،كووٍٟ:ٚخرٖ
ٗؼٔخٕٓؼط.٢
6

 حُ٘خ١ز(،٢االػزظبَ) ٝ،  220\ 2،ػيؿٔخػشٖٓحُل٘خرِشأٍٞٛحُلَمهٔٔش،رخٕؿؼِٞححُـ٤ٜٔشىحهِٖٟٖٔ٤حُلَمح٤ٓ٬ٓ٩شك٢كٖ٤إٔحرٖحُٔزخٍىًٝؼَٖٓ٤ػِٔخءحُِٖٔٔٔ٤هخُٞحروَٝؿْٖٜٓحٓشٓلٔيًٝ، خٕ٣وٍٍٞكٔٚهللاإًّ٬حُـ٤ٜٔشأٗيحرظيحػخًّٖٓ٬
حُٜٞ٤ىٝحُٜ٘خٍ٘٣،ٟظَ:حرٖط٤ٔ٤شاحمد بف عبد الحميـ ( ،ت  728 ،ى)( ،مجمكع فتاكل ابف تيمية ) جمعيا كرتبيا عبد الرحمف محمد

بف قاسـ (د.ط.ت).350\3،
-7كٍٖٔٝ،حٙأرٞىحٝى(،عٕٓ أث ٟداٚد )،أًٍٝظخدحُٔ٘ش،رخدَٗفحُٔ٘شٍ،هٔ٘٣ٝ،380ٙ،[4597] ٚظَحُ٧زخٗ (،٢عٍغٍخ ا٤ؽبد٠ش
ا٤ؽبد٠ش اٌظؾ١ؾخ ) ٍ،هْحُلي٣غ] .[204
٫ -8ه٠كي٣غحكظَحمحٓ٧شحٛظٔخٓخرخُـخُيٟػِٔخءحُِٖٔٔٔٝ٤هخٍرؼْٜ٠رظ٠ؼ٤قحُِ٣خىس"ًِْٜرخُ٘خٍاٝ٫حكيس"ٍُٝٞىحُلي٣غك٢رؼٞ
َ١هٚريٌٕٙٛٝحُِ٣خىس،حُ٧زخٗٓ،٢لٔيٗخَٛحُي(،ٖ٣ص(،)1420اٌغٍغٍخ االؽبد٠ش اٌظؾ١ؾخ ) ٍ،هْحُلي٣غ]ٌٓ، [203ظزشحُٔؼخٍف،
ٞٛٝ.ّ1995كي٣غكٖٔٛل٤قٕ٧ٝحُٜ٘ٙٞحُيحُشػٍِ٠كٔشهللآ٧شٓلٔيٝ اهَحؿٖٓٚروِزٓٚؼوخٍرَسٖٓحٔ٣٩خٕٖٓحُ٘خٍ،
ٝطـخُٙٝػٖٓ٤جخطٗٝٚلخػشًٍُٓٚٞؼَ٤س ٝ،هيٍٝىحُلي٣غرٌٜٙحُِ٣خىسرؼيسَ١مٛٝ،للٚحُلخًْٝ،حٌُٛزٝ،٢حرٖط٤ٔ٤شٝ،حُ٘خ١ز٢
٘٣،ظََٗفحُ٧زخٗ٢ك(،٢اٌغٍغٍخ اٌظؾ١ؾخ)ٔ٣ٝ، 416_404\1،ظلَ٤حُظ٘خهٞكَٗ٢عهللا ،ك٣٬ؼيٖٓحُلَما٫حُٔوخُقك٢أًَِٓ،٢
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أكالن:اعتناؽ الفكر الباطني ِرّدة عف اإلسبلـ
الج ٍزر عف اإلسبلـ أكضح  ،كاف المد إلى الكفر أقبح  ،كاعتماد أساليب المكر كالدىاء
كمما كاف ى
كالخبث لمطعف في اإلسبلـ أقدح  ،مف ىنا كاف الفكر الباطني الذم ال ينتسب إلى ممة أك نحمة
()2

معينة

 ،كانما كاف ىذا الفكر مف أناس كرىكا ما أنزؿ اهلل  ،ككرىكا سيادة اإلسبلـ

()3

الخضكع ألكامره كنكاىيو  ،كانسمكا مف الديف  ،كسبيميـ إلى ىذا انتحاؿ عقائد الرافضة

()4

 ،ككرىكا
مظيريف

مشايعتيـ لعمي  كانتسابيـ آلؿ بيت رسكؿ اهلل  ، ليبسطكا ألسنتيـ في النيؿ مف سمؼ أئمة

المسمميف  ،تمييدان لمخركج مف الديف كالغاء الشريعة اإلسبلمية

()5

 ،إف ضرر الباطنية عمى المسمميف

أعظـ مف ضرر الييكد كالنصارل كالمجكس كذلؾ ألف الذيف ضمكا ككفركا بسبب الباطنية كثيركف (،)6

ار كبكاطف  ،كأف تمؾ الظكاىر بمنزلة
فادعاؤىـ أف لظكاىر القرآف الكريـ  ،كاألخبار المتكاترة أسر ان
القشكر مف المب  ،كأف أمارة الحمؽ اإلنخداع بظكاىرىا  ،كعبلمة الفطنة اعتقاد بكاطنيا  ،مما أدل

إلى أف تبعيـ في دعكاىـ ىذه جماعات مف المائميف عف االعتداؿ كاستقامة الرأم  ،مختمفيف في
()8

مشاربيـ()7كبكاعثيـ

 ،قاؿ اهلل ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶

﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﭼ

()9

.

ٝهخػيسػخٓشك٢حُي،ٖ٣حُ٘خ١ز(،٢االػزظبَ)ٌٕٞ٣٫ٝ، 256\2،حُوِٞىك٢حُ٘خٍأُٖ٫أط٠رٌٔلٌَٖٓٙٛحُلَمٝ،طز٘٠أٝ٫ٞٛهؼيهٞحػي
طـؼِْٜكَهشٓٔظوِشطًَٞحٖٓحؿِٜخًؼَٜٖٙٞٗٓ٤حٌُظخدٝحُٔ٘شٓؼَ،حُِٗخىهشحُٔ٘خكوٖٓ،ٕٞحُزخ٤٘١شٝحُٔظلِٔلشٝ،حُٜ٘ٙٞحُٜل٤لش
حُؼخرظش طيٍ ػِ ٠إٔ ٖٓ  ٌٙٛحٓ٧ش ٖٓ حٌُؼَس رل٤غ أٗ٣ ْٜزِـٜٗ ٕٞق أ َٛحُـ٘ش ٘٣ ،ظَ  حرٖ ط٤ٔ٤ش ِ (،غّٛع فزب ٜٚاثٓ ر١ّ١خ ) ،
ٝ، 358_345\3حُلَر،٢ػِ٢رٖػِ٢ؿخرَ(،اثٓ اٌٛص٠ش ٚآساؤٖ االػزمبد٠خ) ٌٓ، 211_173\1ظزش ػزيهللاػِ٢ػخٌَٓٓ،شحٌَُٔٓش،
ٝ،ّ1996،1١حٗ٧وَ،ػَِٔٓٔ٤خٕ،ػزيهللا(،اٌغٕخ ٚإٌبس)،61-60ٙ،ىحٍحُ٘لخثْ،ػٔخٕ،حٍ٧ىٕ.ّ2004،2١،
-1حرٖط٤ٔ٤شِ( ،غّٛع اٌفزب345\3 ، )ٜٚجمعيا كرتبيا عبد الرحمف محمد بف قاسـ (د.ط.ت)


2حُـِحُ،٢أرٞكخٓيٓ،لٔيرٖٓلٔيرٖٓلٔي(،ص (،)ٛ 505فؼبئؼ اٌجبؽٕ١خ ) ٍ ،43ٙ ،حؿؼٚحُوطذٓ،لٔيػِ،٢حٌُٔظزشحُؼ٣َٜش،
رَٝ٤ص، ّ 2005١،كٖٔ،كٖٔارَح ( ،ْ٤ٛربس٠خ اإلعالَ اٌغ١بعٚ ٟاٌذٚ ٟٕ٠اٌضمبفٚ ٟاإلعزّبػ،88/2 ،) ٟأْٓىػٟٞحُزخ٤٘١شؿٔخػش
ٓ٘ ٕٞٔ٤ْٜٓرٖىٜ٣خٕحُٔؼَٝفرخُويحفٝ،آهَ٣وخٍُٚكٔيحٕهَٓٝ،٢حُٚ٤ط٘ظٔذحُوَحٓطشٝ،آهَٞٛأرٓٞؼ٤يحُـ٘خرٝ،٢ؿِزضىػٞطٚك٢
ٗخك٤شطٔٔ٠حُزلَٝ،ٖ٣حرَٖٓ٘٤حٌٍُ١ىحُلـَحٞٓ٧ىرؼيإٌٔٓغػ٘يحُوَحٓطشحػ٘ظٖٝ٤ػَٖ٘٘ٓ٣ش٘٣،ظَ،حُزـيحى (،١اٌفشق ث ٓ١اٌفشق
ِ
).212–211ٙ،
ًًَ -3أٛلخدحُظٞحٍ٣نإٔىػٟٞحُزخ٤٘١شظَٜصأ٫ٝكُٓ٢خٕحُٔؤٕٓٝٞظَٜصكُٓ٢خٕحُٔؼظٝ،ْٜإحٌُٖ٣أٓٔٞحٌٛححٌُٔٛذًخٗٞحٖٓ
أ٫ٝىحُٔـّٞحُٔخثِٖ٤اُ٠ىٖ٣أٓ٬ك٣ُْٝ،ْٜـَٔٝحػِ٠اظٜخٍٙهٞكخٖٓٓٞ٤فحُِٔٔٔٝ،ٖ٤هيىهَك٢ىػٞطْٜح٧ك٘ٛ،ٖ٤خكذؿٖ٤
حُٔؼظٌُُْٝ ٜيأَٓحُٔؼظْٜروظِِٛٝٚزُ،ٚـيٍٝ،ٙه٤خٗظ٘٣،ٖ٤ُِِٔٔٔٚظَ،حُزـيحى ( ،١اٌفشق ث ٓ١اٌفشق )،213–212ٙ،كٖٔ
 (،ربس٠خ اإلعالَ ).95\2،
ُِٞ-4هٞف ػِٓ ٠خ ٍٓ ٖٓ ١ٝوخُ ١حَُٝحك ٞحٌُٔ٣ ٖ٣ز ٕٞأٛلخد ٍٓ ٍٞهللا ٣ٝ ، ظي ٕٞ٘٣رٌُي ًٝلَٓٝ ْٛخ ٗوَ ػٖ كٔخهخط٘٣ ، ْٜظَ:
حٌُُّ٬خث،٢أرٞحُوخْٓٛ،زشهللارٖحُلٖٔرٖٓ٘،ٍٜٞحُطزَ(١ص ()ٛ 418ششػ اطٛي اػزمبد اً٘ اٌغٕخ ٚاٌغّبػخ )، 346-335/8،






كوو٘ٗ،ٚؤصرًٖٔخٍحُٔ .١َٜ
5

ح٧ؿَ (،١اٌشش٠ؼخ )،886–885ٙ،حُـِحُ،٢أرٞكخٓي (،فؼبئؼ اٌجبؽٕ١خ )،27–26ٙ،حُ٘خ١ز (،٢االػزظبَ) .253\16
حُزـيحى (،١اٌفشق ث ٓ١اٌفشق )،211ٙ،حُوط٤ذٓ،لٔيأكٔي (،اٌؾشوبد اٌجبؽٕ١خ ف ٟاٌؼبٌُ اإلعالٌِٓ،45ٙ،)ٟظزشح٧ه٠ٜػٔخٕ،حٍ٧ىٕ2١،،ّ1986،

ٖٓ-7حُزخ٤ ٘١شٖٓٓٞٛـِٓٝ٢ٓٞىًٝ٢ػ٘١ٝ،١ٞخثلشٖٓحُلٓ٬لشحُِٔلي،ٖ٣حُـِحُ (،٢فؼبئؼ اٌجبؽٕ١خ ).26ٙ،
٘ٛ  8قحُـِحُ٢حُٔ٘ٔخهٕٞاُ٠حُيػٟٞحُزخ٤٘١شاُ٠ػٔخٗ٤شأ٘ٛخف،حُٜ٘قح،ٍٝ٧حُزِٝٚحُزِ٤يٕٝحُٔـلِ،ٕٞحُٜ٘قحُؼخٗ٢حُلخهي،ٕٝ
أ٫ٝىحُٔـّٞأر٘خءحً٧خَٓسٝحُ يٛخه،ٖ٤حُٜ٘قحُؼخُغ،حُطخٓلٕٞاُ٠حُؼِ٤خءٝحُِٔطش،حُٜ٘قحَُحرغٖٓ،ؿزِٞحػِ٠كذحُظِٔٝ٤حُظَكغ
ػِ ٠حُؼخٓش  ،حُٜ٘ق حُوخْٓ ١ ،خثلش ٌِٓٞح َ١م حُ٘ظَ ٔ٣ ُْٝظٌِٔٞح كٍ ٚ٤طزش حٓ٫ظو ، ٍ٬حُٜ٘ق حُٔخىّ ١ ،خثلش ٗ٘جٞح ر ٖ٤حُ٘٤ؼش
ٝحَُٝحكٝٞحػظويٝححُظيٖ٣رٔذحُٜل خرشٝ،حُٜ٘قحُٔخرغ١،خثلشِٖٓٓليسحُلٓ٬لشٝحُؼ٘٣ٞشٝحُٔظلَ٤سك٢حُيٝ،ٖ٣حُٜ٘قحُؼخٖٓ،
١خثلشحٓظُٞضػِْٜ٤حُٜ٘ٞحصٝحٌُِحص،كظخرؼٞحٖٓكظقُْٜحُزخدٍٝكغحُلـخد٘٣،ظَ،حُـِحُ (،٢فؼبئؼ اٌجبؽٕ١خ)43ٙ،
9حُو،ٜٚآ٣ش.42،41

17

كيتمخص الفكر الباطني بأنو فكر ظاىره الرفض

()1

كباطنو الكفر المحض  ،كمفتاح ىذا الفكر حصر

مدارؾ العمكـ في قكؿ اإلماـ المعصكـ  ،كعزؿ العقكؿ عف أف تككف مدركة لمحؽ في مكاجية الشبيات
 ،كالنظر في المخالفات  ،كعزليا عف التعمـ كالتعميـ  ،كأنو ال بد لكؿ زماف مف إماـ معصكـ كىك

مطمع مف جية اهلل  عمى أسرار الشرائع  ،ييدم إلى الحؽ  ،كيرجع إليو فيما يستبيـ مف أمكر
الديف

()2

 ،كأقكاؿ الباطنية مكجبة لمتكفير كالردة عف اإلسبلـ  ،حاؿ اعتناقيا كاإلصرار عمييا  ،فمنيـ

مف يفترم عمى اهلل الكذب بقكلو بكجكد إلييف قديميف

()3

كادعائيـ قدـ العالـ  ،كأف النبي ىك الشخص

المستعد لتمقي القكة القدسية  ،لينتقش في باطنو ما يمقى عميو  ،كأف ىذه القكة الباطنية ال تستكمؿ في

أكؿ حمكليا

()4

 ،كليـ تأكيبلت لمظكاىر الشرعية ال تعقؿ

()5

كىـ يزعمكف أف األنبياء قكـ أحبكا الزعامة

الزعامة فساسكا العامة بالنكاميس كالحيؿ طمبا لمزعامة بدعكل النبكة كاإلمامة  ،ككؿ كاحد منيـ صاحب
()6

كعقيدتيـ في القرآف إنو تعبير محمد 

دكر يم ىسٌبع  ،إذا انقضى دكر سبعة تبعيـ في دكر آخر
عف المعارؼ التي فاضت عميو كيسمى كبلـ اهلل مجا از في الفكر الباطني الكافر ،كفي جانب التكاليؼ
الشرعية فيـ ينكركف الشرائع  ،كيستبيحكف المحظكرات كيستحمكنيا  ،كمنيـ مف قاؿ الديف معرفة اإلماـ

فقط  ،كمنيـ مف قاؿ الديف أمراف معرفة اإلماـ كأداء األمانة ،كمف حصؿ لو األمراف فقد كصؿ إلى

الكماؿ كارتفع عنو التكميؼ

()7

.

كأما عقيدتيـ في القيامة كالمعاد  ،فإنيـ متفقكف عمى إنكار القيامة  ،كانكار ما جاء بو األنبياء  ،فمـ
يثبتكا الحشر كالنشر لؤلجساد كال الجنة كالنار  ،فيـ مكذبكف لكتاب اهلل  كسنة رسكلو  كلك لـ يكف

و
مساك لمنبي في
منيـ إال التكذيب هلل كرسكلو فقد كفركا( ،)8كمف عقائدىـ العصمة في اإلماـ كأف اإلماـ
العصمة كاالطبلع عمى حقائؽ الحؽ في كؿ األمكر

()9

()10

كال تجب عصمة اإلماـ عف الزلؿ كالخطأ

،

 ،لكف اتكأ دعاة الباطنية الشيعة عمى نقطة عصمة اإلماـ كاستغمكىا أبشع استغبلؿ  ،فجعمت الئمتيـ

مف نسؿ عمي بف أبي طالب  صفات أكصمتيـ إلى رتبة التعظيـ كالتقديس ك األلكىية في بعض

األحياف ( ،)11كمنيـ مف يزعمكف أف األئمة أنبياء محدثكف كرسؿ اهلل كحجة عمى خمقو

()1

فيأمركف

 1أٍ١كٞآخٓشأرٞرٌَٝػَٔٝ،حَُحك٠شُوذأِ١نػِ٠هْٖٔٓحُ٘٤ؼشٓ،ـظٔؼٕٞػٍِ٠كٞآخٓشأرٞرٌَٝػَٔ٘٣،ظَ،
حٗ٧ؼَِ (،١مبالد اإلعالِٚ ٓ١١اخزالف اٌّظٍ20ٙ،) ٓ١١
2حُـِحُ (،٢فؼبئؼ اٌجبؽٕ١خ )،43ٙ،حُـِحُٓ،٢لٔيرٖٓلٔي(صٛ505ـ)(،إٌّمز ِٓ اٌؼالي)ٓ،ؼ٤ٔ٤ًٚخءحُٔؼخىسٝحُوٞحػيحُؼَ٘س
ٝح٫ىدك٢حُي،ٖ٣حٌُٔظزشحُ٘ؼز٤ش،رَٝ٤صُز٘خٕ(،ى.ص).
ًُٝ 3يػِ٠أٓخّٓؼظويحُؼ٘٣ٞشرؤٕحٍُ٘ٞحُتٚحُو٤تَٝ،حُظِٔتشحُتٚحُ٘تَٓٝ،ؼظوتيحُٔـتّٞرتبُٖ٤ٜهتيٛٝ،ْ٣تٞحُتٚحُو٤تَحصٝحُٔلتيعٛٝ،تٞ
حُ٘٤طخٕكخػَحَُ٘٘٣،ٍٝظَ،حُزـيحى (،١اٌفشق ث ٓ١اٌفشق ).213ٙ،
4حُـِحُ (،٢فؼبئؼ اٌجبؽٕ١خ ).46ٙ،
5حُ٘خ١ز(،٢االػزظبَ).252\1،
6حُزـيحى ( ،١اٌفشق ث ٓ١اٌفشق) .221ٙ،
7حَُٜ٘ٓظخٗ (،٢اًٌٍّ ٚإٌؾً ).126ٙ،
ًٌٖٓ-8دٍٍٓٞهللارٌِٔشٓٔخؿخءرٖٓٚحُلن،كًٜٞخكَرخ٩ؿٔخع٘٣،ظَ،حُـِحُ(،٢فؼبئؼ اٌجبؽٕ١خ )135ٙ،حُ٘خ١ز،٢
(االػزظبَ ) .253\1،
9حُـِحُ(،٢فؼبئؼ اٌجبؽٕ١خ ).57–43ٙ،
10حُـ،٢٘٣ٞأرٞحُٔؼخُ٢ػزيحُِٔيرٖػزيهللا(،ص(،)ٛ478اٌغ١بص، ) ٟكوو،ٚػزيحُؼظْ٤حُي٣ذَُِٝ،92ٙ،ىػِ٠حُوخثِٖ٤رؼٜٔش
حٓ٩خّ٘٣،ظَٗلْحَُٔؿغ،95–92ٙ،حٌُٔظزخصحٌُزَ.2١،ٟ
11حَُٜ٘ٓظخٗ (،٢اًٌٍّ ٚإٌؾً )،125ٙ،حٗ٧ؼَِ (،١مبالد اإلعالِ.17–16ٙ،) ٓ١١
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كيعممكف بسـ اهلل كما كاف يفعؿ النبي  كبالركف السادس الذم أضافكه إلى أركاف اإلسبلـ كىك

الكالية كيعنكف بو االنضكاء إلى األئمة كعدـ مخالفتيـ كمكالة أعدائيـ  ،بيذا الركف استطاعكا أف
يركجكا ما يريدكف عمى أنو مف األئمة التي ال تجكز مخالفتيـ

()2

كلـ يركا لئلمامة كعصمة اإلماـ

مستندا غير نص الرسكؿ  ،)3(ثـ زعمكا أف الرسكؿ ال ينص إال عمى معصكـ في عمـ اهلل تعالى(.)4

()5


أثر بالغه عمى اإلسبلـ كالمسمميف
إف استناد الحركات الباطنية عمى مفيكـ ديني كفكرم كاف لو ه
كىـ مف الفرؽ المرتدة الخارجة عف اإلسبلـ كتندرج تحتيا طكائؼ عديدة كاإلسماعيمية  ،كالخطابية 

كالقرامطة

()6

كاف انتسبت لئلسبلـ في الظاىر

()7

 ،ككانت كال تزاؿ األيدم الخبيثة الطامعة ممتدة

لدعـ الباطنية المرتدة كالقضاء عمى اإلسبلـ  ،قاؿ اهلل ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ
()8

ﭫﭼ

 ،كمف الفرؽ المرتدة عف اإلسبلـ التي تعد امتدادا لمفكر الباطني البيائية كاالحمدية أك

القاديانية  .

بردة الفرقة البيائية
 _1الحكـ ّ
نًحمة جديدة كديف جديد مخترع كاف كانت تنتسب إلى اإلسبلـ في األصؿ  ،كاف اإلعبلف عف دعكتيا
عاـ 1863ـ

()9

 ،كتعد استكماال لمبابية

()10

الباطنية  ،كانتيت البابية كقد ىيأت الييكدية العالمية

الدعي الدجاؿ لمدكر الذم أرادتو لو  ،ككانت ىي التي اختارت السنة التاسعة عشرة مف
صنيعتيا
ٌ
ظيكر الباب مكعدان إلظيار دعكة المدعك بياء اهلل  ،كاختارت مقره األخير في عكا مف فمسطيف ميبطا
1حٗ٧ؼَِ (،١مبالد اإلعالِ .16ٙ،) ٓ١١
2حَُٜ٘ٓظخٗ (،٢اًٌٍّ ٚإٌؾً )،121ٙ،حُوط٤ذ(،اٌؾشوبد اٌجبؽٕ١خ ف ٟاٌؼبٌُ اإلعالِ.437) ٟ
ُ 3ػٔتتتٞحإٔح٧ػ٘تتت٠ػ٘تتتَآخٓتتتخٗتتتٚػِتتتٍْٜٓ٤تتتٍٞهللاٗٝتتتٚرؼ٠تتتْٜػِتتت٠رؼتتتٝٞػٔتتتَحُتتتيٗ٤خ٘٣وتتتَٝرخٗوَحٟتتتْٜٝحهتتتَْٛحُٜٔتتتي١
حُـ(،٢٘٣ٞاٌغ١بص،92ٙ،) ٟحٗ٧ؼَِ (،١مبالد اإلعالِ.28–24ٙ،) ٓ١١
4حَُٜ٘ٓظخٗ (،٢اًٌٍّ ٚإٌؾً )،121ٙ،حُـ(،٢٘٣ٞاٌغ١بصُِٞ،92ٙ،) ٟهٞفػِٓ٠ؼخٍٍٖٓىػِٔخءأَٛحُٔ٘شػِ٠حٓ٩خٓ٤شحُوخثِٖ٤
رؼزٞصحُُ٘ٚؼِ٘٣،٢ظَحُـ (،٢٘٣ٞاإلسشبد إٌ ٝلٛاؽغ ا٤دٌخ ِٓ أطٛي االػزمبد ).423–419ٙ،
ُِٞ 5هٞفػِ٠أػَحُلًَخصحُزخ٤٘١شك٢حُؼخُْحٖٓ٢ٓ٬ٓ٩حُ٘خك٤شحُلٌَ٣شٝح٩ؿظٔخػ٤شٝح٤ٓ٬ٓ٩شٝحُٔ٤خٓ٤ش٘٣،ظَ،حُوط٤ذ(اٌؾشوبد
اٌجبؽٕ١خ ف ٟاٌؼبٌُ اإلعالِ.449–436ٙ،) ٟ
ًُٝ6تتيُؼوخثتتيْٛحُلخٓتتيسُٝ،ظتتؤِْٜ٣ٝحُتت٘ٚحُظتتخَٛرتتخُٔؼ٘٠حُزتتخٖ١طتتؤ٬٣ٝصٗتتظ،٠ىٕٝحػظٔتتخىهٞحػتتئٓ،تتخ٣تتئى١اُتت٠حُظ٘تتخهٞحٌُخٓتتَُٜتتٌٙ
حُظؤ٬٣ٝص٩ٝ،رخكظٌْٜٗخفحُز٘خصٝح٧هٞحصَٗٝ،دحُؤَٝؿٔ٤تغحُِٔتٌحصٝ،حٓتوطٞححُؼزتخىحصٝحُظٌتخُ٤قًِٜتخ،حُـَؿتخٗ(٢اٌزؼش٠فابد )،
،101ٙاٟتخكشاُتت٠ىػتتٟٞحٓ٩تتٔخػ٤ِ٤شٝأطزخػٜتتخرٞكتتيسح٧ى٣تتخٕ،كٜتتْاُتتٓ٠تزَ٤حُٛٞتتٍٞاُتت٠ؿخ٣تتخطً،ْٜتتخٗٞح٣ظٜتتَُِٕ٘ٝتتخّكتت٢أػتتٞحد
ٓوظِلش٣ٝئ٣يٌٛحإٔؿٔخػشاهٞحٕحُٜلخحٔٓ٩خػ٤ِ٤شًخٗضطْ٠كٛ٢تلٞكٜخأرتخحٓتلنحُٜتخرتحُلَحٗتٓ٢تٖػزتيسحُ٘ـت٣ٝ،ّٞل٤ت٠رتٖػتي١
حَُٜ٘حٍٗ٢ثْ٤أٓخهلشحٌُ٘ٔ٤شحُ٤ؼوٞر٤شٓٝ،خٗ٢حُٔـٝ،٢ٓٞأرٔ٤ِٓٞخٕحُٔ٘طو٢حُٔـٔظ٤خٗ٢حٔٓ٩خػٛٝ،٢ِ٤يفٌٛححُٔـٔغحَُٔٛ،١تيّ
حُظٞك٤يرخ٧كٌخٍحُٞػ٘٤ش،حُٔٔظظَسرزَهغحُظلٍَ٘٣،ظَ،حُوط٤ذ (،اٌؾشوبد اٌجبؽٕ١خ ف ٟاٌؼبٌُ اإلعالِ.440–439ٙ،) ٟ
 7حُلَمحُٔ٘ظٔزشُّ٬ٓ٪ك٢حُظخَٓٛغهَٝؿٜخػٖؿِٔشحٓ٧شػَٕ٘ٝكَهشٓ،٢ٛزج٤شٝر٤خٗ٤شٓٝـ٣َ٤ش٣ٍٜٞ٘ٓٝشٝؿ٘خك٤شٝؿَحر٤ش
ٓٝل٤ٟٞشٝكِ٤ُٞشٝ،أٛلخدحُظ٘خٓنٝهطخر٤شٝكٔخٍ٣شٓٝو٘ؼ٤شٍُٝحٓ٤ش٣ِ٣ٝي٣ش٤ٗٞٔ٤ٓٝشٝرخ٤٘١شٝك٬ؿ٤شٝٝػٌحكَسٝأٛلخد
ارخكشٍ ٝ،رٔخط٘ؼزضحُلَهشحُٞحكيسٌٖٓٙٛحُلَمأ٘ٛخكخًؼَ٤س٘٣،ظَ،حُزـيحى (،١اٌفشق ث ٓ١اٌفشق ).232–172ٙ،
8حُزوَس،آ٣ش.257
َٓ9حؽحُي ،ٖ٣حكٔي٤ُٝي( اٌجٙبئ١خ ٚإٌظبَ اٌؼبٌّ ٟاٌغذ٠ذ )ٌٓ،35ٙ،ظزشحُيحٝى١ىٓ٘ن.1994١
10حُزخر٤ش:كَهشرخ٤٘١شٓ٘لَكشُوذ ٓئٜٓٔخرخُزخدٝحٓٔٚػِٓ٢لٔيحَُ٘٤حُُ،١ػْإٔظٍٜٞىػٞطٞٛٚحُو٤خٓشٞٛٝحُزؼغٝهيكَٔآ٣خص
حُوَحٕطلَٔ٤رخًٛٝ٢٘١ذرخُٜ٘ٙٞحُوَآٗ٤شاُ٠ؿَٓ٤يُُٜٞخحُلو٤و،٢كً٢ظخدحٓٔخٙحُز٤خُٕٝ،ػْحٗٚؿخءك٢ىٖ٣ؿي٣ئ٘٣،نًَ
حَُ٘حثغٝ،هخٍإٔحُطَ٣ناُ٠هللا٣لظخ ؽآُٝ٠خ١شٞٛٝحُزخدحٌُ١رٞحٓطظَٜ٣ٚآَُ٠حىهللاٝ،أٛلخدٌٙٛحُلَهش٣ويٕٓٞحَُهْ19
٣ٝيػٕٞاُٛ٠يٌّٓشٝ،حُويّٝطْاػيحّحُزخدػخّّ 1850رٔي٘٣شطزَِ٣ربَ٣حٕٝطْٗوَؿؼظٚاُ٠ؿزَحٌََُٓرلِٔط٣ٖٝ٤وٍٞحُزٜخثٕٞ٤إٔ
هزَحُزخدػِ٠هٔشحُـزَ٘٣،ظَ،حُـَؿخٗ(،٢اٌزؼش٠فبد ) .101ٙ،
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لما تنفث فيو مف كحييا ككك ار الجتماع أقطابيا  ،لتكجيو الحركة كعقد الصفقات مع العمبلء  ،فالبيائية
فرقة فاسدة ىدامة باطنية مارقة مف اإلسبلـ  ،أسسيا حسب بشارة الباب كما يزعمكف حسيف عمي

النكرم المازندراني (بياء اهلل )

()1

 ،كخمفو ابنو عباس الممقب (عبد البياء )  ،ثـ ابف أختو شكقي

رباني ،قاؿ اهلل  ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ( .)2ثـ آؿ األمر إلى أحد الييكد
األمريكاف  ،ككاف اسمو ميسكف( ،)3كتكاد تككف الدعكة إلى إقامة الحككمة العالمية ،اليدؼ األكؿ
كاألساسي لمحركة البيائية ،كما عداىا فركع

()4

كمف عقائدىـ أنيـ يعبدكف الحسيف عمي المازندراني

الذم سمى نفسو بياء اهلل  ،كيتكجيكف إلى قبره بالعبادة

()5

فيي عقيدة تقكـ عمى أساس الكثنية البشرية

البشرية في دعكل ألكىية البياء .


كمف مبادئ البيائييف أف جميع األدياف صحيحة  ،كالتكراة كاإلنجيؿ غير محرفيف كيدعكف إلى كحدة

األدياف  ،كانكار عقيدة ختـ النبكة  ،كانكار حقائؽ العقيدة اإلسبلمية  ،كرفض حقائؽ الشريعة
()6

اإلسبلمية

 ،كرفض الحدكد اإلسبلمية  ،كالتعكيض عنيا بالماؿ  ،كمحاربة المغة العربية كاستبداليا

بأخرل  ،أطمقكا عمييا اسـ المغة النكرانية ،كأف المسيح ابف مريـ إلو  ،كقد صمب عمى الصميب  ،كما
يؤمنكف بالحمكؿ كالتناسخ  ،كيقكلكف بكحدة الكطف  ،ذلؾ أف البيائي يرل أف محاكلة الكقكؼ في كجو

المغيريف كمغتصبي األكطاف ذنب كعمينا أف نقتمعو مف النفكس كذلؾ خدمة لبلستعمار  ،كمف مبادئيـ

رفض التشريعات اإلسبلمية في مجاؿ األسرة كتحريـ تعدد الزكجات  ،كما قرركا المساكاة بيف الرجؿ
كالمرأة في الميراث

()7

 ،كمف مبادئيـ  ،التقية

()8

كىي تشريع النفاؽ كأخذ الناس بالحيمة كالمكر  ،كمف

كمف مؤلفات البيائية كتاب اإليقاف ككتب بالفارسية كقد تنازع األخكاف  ،حسيف المازندراني  ،كيحيى

الممقب بصبح أزؿ ،كنسب كؿ منيما تأليفو لنفسو ( ،)9ككتاب األقدس ألفو حسيف عمي بياء اهلل  ،كقد

1كٖٔ٤ػِ٢حُٔخُٗيٍحًٗ٢خُٕٓٞيٙك12٢طَٖ٘٣حُؼخٗ٘ٓ٢ش،ّ1807حُٔٞحكنٓ2لَّٓ٘ش،ٛ1233ك٢هَ٣شٍٖٗٓٞهَٟٓخُٗيٍحٕك٢
اَ٣حٕٞٛٝ،حُؼخٖٗٓٓ٢زؼشأهٞسً،خٕٖٓرْٜ٘٤أه٣ٚ٤ل٠٤حُِٔوذد(ٛزقأٍُ)،حٌُٗ١خُػٚػِ٤ٓ٠خىسحُطخثلشحُزخر٤شٝ،هيطظٌِٔ
كٖٔ٤ػِ٢كٛ٢زخٙػِ٣٠يػِٔخءحُ٘٤ؼشٝطخػَرْٜٝرٔخ٣وُٚٗٞٞػٖحُٜٔيٝ١حُٜٔي٣ٝشٍ،ؿْحىػخثٚحٗ٣ُْٚظِنحُؼِّٖٓٞأٜٓ١يٍ،
حٗوَ١ك٢حُٜٞك٤شٝ،أٛزقًٖٓزخٍٛخح٫حَٗٓٚػخٕٖٓهِذػِ٠ػوزٝ،ٚ٤ؿِذػِٚ٤كذحُيٗ٤خٝحُظٝ،ٍٜٞػَفرُٔٚٞ٤حُ٩لخى٣ش
ُٜٝـٚحٗ٫ل،٢ُ٬حؿظٔغرخُزخدحَُ٘٤حُ١كٓ٢ـ٘ٚك٢أًٍر٤ـخٕٝٞٛأه٣ٙٞل٠٤كزخ٣ؼخٙػِ٠حٌُلَٝ،ػخٛيحٙػِ٠ىػٞسحُ٘خّاُ،ٚ٤كؤهٌح
٣زؼخٕأٟخًُِٝٚ٤لَ٣خط٘٣،ٚظَ١،١َٓ،خٍم(،ػمبئذ اٌجٙبئ،13-11ٙ) ٓ١١حُؼخُٔ٤ش،حُوخَٛسّ2006١،
2حُٜخكخص،آ٣ش،70،69
ٓ3لٔيارَح(،ْ٤ٛاٌجٙبئ١خ )،رلغك(٢اٌّٛعٛػخ اإلعالِ١خ اٌؼبِخ )،اٗتَحفٓ:لٔتٞىكٔتيُ١هتِٝمٓ،297ٙ،تَحؽحُتي (،ٖ٣اٌجٙبئ١اخ
ٚإٌظبَ اٌؼبٌّ ٟاٌغذ٠ذ ).76ٙ،
َٓ4حؽحُي(،ٖ٣اٌجٙبئ١خ ٚإٌظبَ اٌؼبٌّ ٟاٌغذ٠ذ ).97ٙ،
ّ٬ًٖٓٝ5حُزٜخء حُٜخُيكًُ٢ي"ٖٓطٞؿٚاُ٢كويطٞؿٚاُ٠حُٔؼزٞى،أٓخحٌُ٣ٖ٣ظٞؿٕٜٞاُ٠ػزخىسهللاكبٗٔخ٣ظٞؿٕٜٞرٜخاُْٛٝ٠أكٌظٚ
حُظ٘٘٣،"ٕٞظَٓ،لٔي(،اٌجٙبئ١خ ).296ٙ،
٣ -6يػ٢حُزٜخثٕٞ٤إٔحُزَ٘٣شِٛٝضاُ٠ىٍؿشٖٓحُلٔخىٝحُظلَِرل٤غطلظخؽَُ٘٣ؼشؿي٣يسْٛٝ،رٌُي٣وٜي٣َٕٗٝؼظْٜحُلخٓيس٘٣،ظَ،
َٓ (،١ػمبئذ اٌجٙبئ٣َٗ، 35ٙ،) ٓ١١ؼشهللارخه٤شػِ٠حُيٝحّٔٓٝظَٔساُّٞ٣٠حُو٤خٓش"ٝرخمَٗػٚكًَٝ٢هضاُّٞ٣٠حُو٤خٓش
ٝحٍطلخٍ"٘٣،ظَ:حَُ٣لخٓ،١ٝلٔيرِٖٓٔ٤خٕحُلِز(،٢صٔ(،)ٛ1228خجخ اٌٌّ ٌٟ٣ششػ ثذأ اِ٤بٌ.58ٙ،)ٟ
(،١َٔ٣-7ػمبئذ اٌجٙبئ.35-29ٙ،) ٓ١١
-8ر٘ضحُ٘خ١ت،ػخث٘شػزيحَُكٖٔ(،ص ()ّ1998لشاءح فٚ ٟصبئك اٌجٙبئ١خ )ًَِٓ،114ٙ،حَٛ٧حَُِّ٘٘ٝحُظ٣ُٞغّ19861١،
ُٝوخػيسحُظو٤شػ٘يحُزٜخثٖ٤٤حُؼي٣يٖٓحٍُٜٝٞحٌٗ٧خٍٜ٘ٓ،خكَٜحُيٖ٣ػٖحُٔ٤خٓشك٬ٜطخٓخرخطخٝ،حُوٞ٠عٌَُكخًِْٓٝطخٕ،
ٝح٩هَحٍُٚرخُطخػشٝ،حُوٞ٠عٜٓٔخٌٖ٣ىٌٛٓٝٚ٘٣ز٣ُِِٔ،ٚي٘٣،ظَٗ،لْحُٜٔيٍٗٝ،لْحُٜل٤لش.
َٓ-9حؽحُي(،ٖ٣اٌجٙبئ١خ ٚإٌظبَ اٌؼبٌّ ٟاٌغذ٠ذ ).76ٙ،
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كتبو بالمغة العربية كلو ما يسمى باأللكاح كمكح ابف ذئب كغيرىا( ، )1كادعى البياء في مؤلفاتو أنو نبي
القرف التاسع عشر جاء بديف عالمي كاحد ينسخ كؿ األدياف السابقة ( ،)2كبيذا أعمف بصراحة أف نًحمة
ال طائفة البيائية مغايرة لئلسبلـ  ،مرتدة كمنسمخة عنو  ،كمف النقاط المناقضة لمبادئ اإلسبلـ كفرىـ
المفجع بتأليو البشر  ،كعقيدة استم اررية الكحي كاستم اررية النبكة  ،كقكليـ بعدـ صبلحية الشريعة
اإلسبلمية لكؿ زماف كمكاف .

كقد قرر المجمع الفقيي بإجماع اآلراء ( " ،)3خركج البيائية ك البابية عف شريعة اإلسبلـ كاعتبارىا
()4

.

حربا عميو  ،ككفٌر أتباعيا كف ار بكاحا ساف ار  ،ال تأكيؿ فيو"
" كاعتبار أف ما ادعاه البياء مف الرسالة  ،كنزكؿ الكحي عميو  ،كنسخ الكتب التي أنزلت عميو لمقرآف
الكريـ  ،كادخاؿ تغيرات عمى فركع شرعية ثابتة بالتكاتر ىك إنكار لما ىك معمكـ مف الديف بالضركرة ،
كمنكر ذلؾ تنطبؽ عميو أحكاـ الكفار بإجماع المسمميف"

()5

 " ،فالبيائية معتقد باطؿ كأف مف يعتنقيا

مف المسمميف يعتبر مرتدا كتنطبؽ عميو شرعا أحكاـ المرتديف"

()6

بردة الفرقة القاديانية
 _2الحكـ ّ
القاديانية ( ، )7حركة دينية ٌىدامة  ،ظيرت بإقميـ البنجاب باليند( ،باكستاف حاليا)  ،في أكاخر القرف
الثالث عشر اليجرم  ،التاسع عشر الميبلدم  ،كألف ىذه الحركة ظيرت في مجتمع إسبلمي عمى يد
()8

مسمـ ،يعدىا المؤرخكف كعمماء األدياف حركة إسبلمية  ،كأتباعيا يعدكف أنفسيـ مسمميف
()9

مير از غبلـ احمد القادياني
ىذه األصكؿ الثبلثة ًح ىج هج عمى أف المصطفى  ىك آخر النبييف كالمرسميف

 ،أسسيا

 ،كادعى النبكة كالرسالة  ،غير مباؿ بالقراف كالسنة كاجماع األمة ففي
()10كاألحمدية كليدة

-1ر٘تضحُ٘تخ١ت(،لااشاءح فاٚ ٟصاابئك اٌجٙبئ١اخ )٣ُِِٔ،77ٙ،تيػتتٖٓئُلتخصحُٔتتيػٞرٜتخءهللا٘٣،ظتَٓ،تتَحؽحُتي،ٖ٣حكٔتتي٤ُٝتي(،اٌجٙبئ١ااخ
ٚإٌظبَ اٌؼبٌّ ٟاٌغذ٠ذ ).92–72\2،
َٓ-2حؽحُي(،ٖ٣اٌجٙبئ١خ ٚإٌظبَ اٌؼبٌّ ٟاٌغذ٠ذ ).76ٙ،
-3ك٢حُيٍٝسحُٔ٠ُٝ٧ـٔغحَُحرطشػخّ،ٛ1398حُٔخُِٛ (،ّٞعٛػخ اٌمؼاب٠ب اٌفم١ٙاخ اٌّؼبطاشح ٚااللزظابد االعاالِِٔٓ،) ٟتِشاٛتيحٍحص

حُٔـٔغ،545ٙ،19ىحٍحُؼوخكشهطٌَٓ،ظزشىحٍحُوَإٓٓ.ّ2002،9١،َٜ
-4حُٜٔيٍحُٔخرنٗ،لْحُٜللش.
 -5اٛيحٍٓـٔغحُلوٚح٢ٓ٬ٓ٩حُٔ٘زؼنػٖٓ٘ظٔشحُٔئطَٔح٢ٓ٬ٓ٩ك٢ىٍٝسحٗؼوخىٓئطَٔٙحَُحرغرـيسك٘ٓ٢ش،ّ1988،ٛ1408حُٜٔيٍ
حُٔخرن.544–543ٙ،
-6ىحٝى،أكٔيٓلٔيػِ (،٢اٌمشاساد االعزئٕبف١خ ف ٟا٤ؽٛاي اٌشخظ١خ )ٌٓ،653\1،ظزشحُؼوخكش،ػٔخٕ،حٍ٧ىٕ،ّ19991١،
ُ٬١٪عػًِٞٔٗ٠ؽػُِٔ٢وَحٍحٓج٘خك٢ػِ٠حُلٌْك٢ىػٟٞحُ َّ ّىسرٔزذحػظ٘خمحُزٜخث٤شٓٝخطَطذػِ٠حُلٌْٖٓحٗلٔخمٌٗخفحُٔيػ٠
ػِٝٚ٤حُلـَػِ٠أٓٞحُٝٚػيّط٣ٍٞؼ٘٣ٚظَٗ،لْحُٜٔيٍ.659–653\1،
٣ -7طِنػِ٠حُوخى٣خٗ٤شأ٠٣خح٧كٔي٣شًُٝ،يٗٔزشُٔئٜٓٔخَُٓ٤حؿتّ٬حكٔتيٝ،طٔتٔ٠حُوخى٣خٗ٤تشٗٔتزشاُت٠هَ٣تشهخى٣تخٕرتبهِْ٤حُز٘ـتخدرخُٜ٘تي،
٘٣ظَٗ،خٓٓ،ٚلٔي ( ،ا٤ؽّذ٠خ )،رلغ(ٖٟٔاٌّٛعٛػخ اإلعالِ١خ اٌؼبِخ )،ربَٗحفُهِٝمٓلٔٞىكٔي.65-64ٙ،١
ٗ8خٓ ( ،ٚا٤ؽّذ٠خ ).65–64ٙ،
ُٝ-9يؿّ٬حكٔيٓ٘شُٔٝ،ّ 1852خرِؾٖٓحُظؼَِْٗ٤عك٢هَحءسحُوَحٕٝرؼٞحٌُظذحُلخٍٓ٤ش،ػْطؼِْحُِـشحُؼَر٤شٝ،طؼِْرؼٞػِّٞ
حُٔ٘طنٝحُلِٔلشٝحُ٘ل٣ُْٝ،ٞيٍّحُؼِّٞحُي٤٘٣شػِ٠أٓ١ؼِْ،هخٕأرُٜٚ٘١ٝٙٞخُقحٓ٫ظؼٔخٍحُزَ٣طخٗٝ،٢هخٕٞٛأٓظٚح٤ٓ٬ٓ٩ش
ُلٔخدٗلْحُٔٔظؼَٔ،حٌُ٘ٛ١غٓ٘ٗٚز٤خ،طٞك٢ؿّ٬حكٔيرخٌَُ٤ُٞح،ػخّٝ،ّ1908ىكٖك٢هخى٣خٕٝحٗؤْأطزخػٖٓٚرؼيٙاُ٠هٔٔ،ٖ٤
ح٫كٔيٝ،ٕٞ٣حُ٘٣،ٕٞ٣ٍٞٛ٬ظَ،ظ،َ٤ٜاكٔخٕحُ(،٢ٜاٌمبد٠بٔ١خ)307–1ٙ،اىحٍسطَؿٔخٕحُٔ٘ش،رخًٔظخٕ.ّ1975،3١،
-10كٔٓ،ٖ٤لٔيحُوٍٓ،َ٠خُش(ؽبئفخ اٌمبد٠بٔ١خ ) ًٖٟٔ،ظخد( ِبرا رؼشف ػٓ اٌمبد٠بٔ١خ ) ٌٓ، 8ٙ،ظزشحٓ٩خّحُزوخٍ،َٜٓ،١
حٔٓ٩خػ٤ِ٤ش٣،ّ 2007، 1١،ـذػِ٠حٌُِٔقإٔ٣ؼظويإٔٗز٘٤خٓلٔي، هخطْحٗ٧ز٤خءٝحَُِٔٓٝ،ٖ٤حٗٗ ٫ٚز٢رؼيُ،ٙوٍٞهللاﭽ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳﭼ  ،األحزاب ،آٌة  40وقول رسول هللا ال نبً بعدي  ،والدلٌل على ختم النبوة
نقلً  ،سمعً  ،وال ٌجوز أن ٌكون عقلً ٌ ،نظر ،الرٌحاوي  (،نخبة الآل لً لشرح بدأ األمالً )  ،ص .54 – 53
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السياسة البريطانية  ،كحميفتيا كعميمتيا األشد إخبلصا ( ،)1كتكسؿ غبلـ أحمد بالديف

()2

 ،كتستر بو

ليحقؽ مآربو  ،كليبث كؿ ما يؤمر بو مف فكرمنحرؼ يخدـ المستعمريف  ،فطاعة أكلي األمر تعني

كج ىع ىؿ عصياف الحككمة اإلنجميزية عصيانان هلل  ،كاليكـ كاسرائيؿ
حسب تفسيره طاعة المستعمريف ،ى
أكبر عدك لمعالـ اإلسبلمي بأجمعو ترل القاديانية عمى عبلقة كاتصاالت كدية متينة كقكية مع إسرائيؿ

()3

 ،قامت القاديانية بقيادة مير از غبلـ أحمد كمف إجتمع حكلو مف ذكم األطماع الدنيكية عمى مخالفة

ما عمـ مف الديف بالضركرة كعقيدة ختـ النبكة كانتياء نزكؿ الكحي كاكماؿ الديف اإلسبلمي  ،كأف
الجياد ماض الى يكـ القيامة  ،كعقيدة الكالء ك البراء كىي الحب كالبغض هلل كفي اهلل كخالؼ
المسمميف في تخبطو كدعكاه بأنو الميدم كأنو المسيح عيسى بف مريـ كأنو النبي محمد  ، كأنو قد

الديف ً ،
أكحي إليو أكثر مف عشرة آالؼ آية  ،كفي كؿ ذلؾ مركؽ مف ِّ
كرَّدة حقيقية عف اإلسبلـ " ،

ألف مف الثابت بيقيف كمف المعمكـ مف الديف بالضركرة أف شريعة اإلسبلـ خاتمة الشرائع كأف محمدا 
ىك خاتـ األنبياء كالمرسميف  ،فمف اعتقد غير ذلؾ أك آمف بنبكة أحد بعد محمد  كإيماف القاديانية

بنبكة مير از غبلـ أحمد  ،كاف مرتدان عف اإلسبلـ كالعياذ باهلل تعالى " (.)4

كقد استعرض مجمس المجمع الفقيي برابطة العالـ اإلسبلمي مكضكع الفئة القاديانية  ،كاطمع عمى

األبحاث كالدراسات المقدمة في ذلؾ  ،كاطمع عمى أقكاليـ في صحيفتيـ القاديانية الفضؿ

()5

فيما يحكيو

يحكيو مير از بشير الديف ىك عف كالده غبلـ أحمد نفسو  ،أنو يقكؿ " ،إننا نخالؼ المسمميف في كؿ
شيء  ،في اهلل  ،كفي الرسكؿ  ،كفي القرآف  ،كفي الصبلة  ،كفي الصكـ  ،كفي الحج  ،كفي الزكاة

 ،كبيننا كبينيـ خبلؼ جكىرم في كؿ ذلؾ"

()6

.

كقد قرر مجمع الفقو اإلسبلمي باإلجماع "اعتبار العقيدة القاديانية المسماة أيضا باألحمدية  ،عقيدة

خارجة عف اإلسبلـ خركجا كامبل  ،كأف معتنقكىا كفار  ،مرتدكف عف اإلسبلـ  ،كاف تظاىر أىميا
باإلسبلـ  ،إنما ىك لمتضميؿ كالخداع  ،كأنو يجب عمى المسمميف حككمات كعمماء ككتاب كمفكريف ،
كدعاه كغيرىـ مكافحة ىذه النًحمة الضالة كأىميا  ،في كؿ مكاف مف العالـ" ()7كقد قرر المجمس في
1

ًًَؿّ٬حكٔيرٌََٛحكشكِٓ٢لنرٌظخدٜٗخىسحُوتَحٕٓ،10ٙ،تخ٣تيٖ٣رتُِٚلٌٓٞتشحٗ٫ـِ٣ِ٤تشٓتٖحُت٫ٞءٝحُٞكتخء،كٔتٖأهٞحُتُ(ٚوتيظِِضٌٓ٘كيحػشٓ٘ٝ،٢هيٗخِٛصحُّٞ٤حُٔظ،)ٖ٤أؿخٛيرِٔخٗٝ٢هَِٔٛ٧٢فهِٞدحُِٖٔٔٔ٤اُت٠ح٩هتُِٙ٬لٌٓٞتشحٗ٫ـِ٣ِ٤تشٝحُٜ٘تق
ُ ٜخٝحُؼطقػِٜ٤خٝ،حٗقكٌَسحُـٜخىحُظ٣٢يٖ٣رٜخرؼٞؿٜخُْٜٝحُظ٢طٔ٘ؼْٜٓتٖح٩هتُٜٙ٬تٌٙحُلٌٓٞتش٘٣،ظتَ،حُ٘تي،١ٝأرتٞحُلٔتٖ،
ٍٓخُش(اٌمبد٠بٔ١خ صٛسح ػٍ ٝإٌجٛح اٌّؾّذ٠خ ٚاإلعالَ )ًٖٟٔ،ظخد(ِبرا رؼشف ػٓ اٌمبد٠بٔ١خ ).17ٙ،
ً-2خٕأٍٝاػ٘ٓٚٗ٬ش،ّ1885حٗٓٚـيىُِيٖ٣حٝ،٢ٓ٬ٓ٩ك٘ٓ٢ش،ّ1891حىػ٠حٗٚحُٜٔي١حُٔ٘ظظتَٝ،كتٗ٢لتْحُٔت٘شحىػت٠حٗتٚحُٔٔت٤ق
حُٔٞػٞىٌُٗٚ٘،زٓ٢ظزغٝرؼيًُيأػِٖٓ٘شّ1901حٗٗٚزٔٓ٢ظوَٝ،أكَٖٓ٠ؿٔ٤غحٗ٧ز٤خءٝحَُِٔٓ٘٣،ٖ٤ظَ،ظ(،َ٤ٜاٌمبد٠بٔ١اخ)ٙ،
.138
ًٖٓ -3ظخدَٓحًِٗخك٢حُوخٍؽَ٘ٗ،صحُوخى٣خٗ٤شطلضػ٘ٞحٕحًَُِٔحَٓ٩حث،٢ِ٤إًَِٔٓ٣ْٛوغك٢ك٤لخٔ٣ٝ،ظٌِٕٞرٚر٤ظخُِوخى٣خٗ٤ش
ٔٓٝـيحٌٓٝ،ظزشػخٓشُِٔطخُؼشٌٓٝ،ظزشهخٛشُز٤غحٌُظذٜ٣ٝ،يٍحًَُِٔٓـِشٗ٣َٜشرخْٓحُزَ٘ٝ،ٟهيطَؿْأًؼَٓئُلخصؿّ٬حكٔي
اُ٠حُؼَر٤شٖٓٓٝ،ئُلخطً،ٚظخدرَحٖ٤ٛحكٔيًٝ،ٚ٣ظخدحُظزِ٤ؾ٢ٌٛٙٛ،كو٤وشحُوخى٣خٗ٤شحَُٔطيسٓغأػيٟأػيحءحٌُِٔٔٔٛٝ،ٖ٤ححُظؼخٕٝ
كؤٜٗ٧٢خ٣ظلوخٕػِ٤ٗ٠جٞٛٝ،ٖ٤٤حُٔوخُلشُّٝ٬ٓ٪حُؼيحٝسُٝ،ٚحُؼخٗ٢ػٔخُظٜٔخُٓ٬ظؼٔخٍُِِٔ٣ي٘٣،ظَ،ظ(،َ٤ٜاٌمبد٠بٔ١خ)46ٙ،
–.48
4ىحٝى (،اٌمشاساد االعزئٕبف١خ ف ٟاالؽٛاي اٌشخظ١خ )،هَحٍٍهْ ].650\1،[ 32094
ٛ5ل٤لشحُلَ٠ك٢ػ٬ػٖٖٓ٤طٔ٘٣،ّ1931ٞ٤ُٞ٣،ُٞظَ،حُٔخُِٛ( ،ّٞعٛػخ اٌمؼب٠ب اٌفم١ٙخ اٌّؼبطشح ).539ٙ،
6حُٔخُِٛ(،ّٞعٛػخ اٌمؼب٠ب اٌفم١ٙخ اٌّؼبطشح ).539ٙ،
7هَحٍٓـٔغحُلوٚرَحرطشحُؼخُْح،٢ٓ٬ٓ٩حُيٍٝسح،٠ُٝ٧ػخّ،ٛ1398حُٜٔيٍحُٔخرن539ٙ،
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جمسة أخرل حكـ البلىكرية

()1

في القرار التالي " أف ما ادعاه غبلـ أحمد مف النبكة كالرسالة  ،كنزكؿ

الكحي عميو  ،إنكار صريح لما ثبت مف الديف بالضركرة  ،ثبكتا قطعيا يقينيا مف ختـ الرسالة كالنبكة

بسيدنا محمد  ، كأنو ال ينزؿ الكحي عمى أحد بعده  ،كىذه الدعكل مف مير از غبلـ أحمد  ،تجعمو
كسائر مف يكافقكف عمييا مرتديف خارجيف عف اإلسبلـ  ،أما البلىكرية فإنيـ كالقاديانية في الحكـ

()3()2
بالرٌدة عمى البيائية كالقاديانية كغيرىـ مف المرتدينأحكاـ في
الرٌدة "
كيترتب عمى الحكـ ٌ
عمييـ في ٌ
األحكاؿ الشخصية كفسخ الزكاج كالحرماف مف الميراث كحضانة األطفاؿ كغيرىا ،ككؿ ذلؾ سيبحث

في الفصكؿ القادمة بإذف اهلل .

ثانيان :شطحات بعض الصكفية أدت إلى الكفر الصراح البكاح

مسألة ىؿ التصكؼ مف اإلسبلـ ؟
()4

مف اإلسبلـ إذا نظرنا إليو مف حيث إف التصكؼ اإلسبلمي المحمكد ،قائـ عمى

عد التصكؼ
يمكف ٌ
()5
عده مف اإلسبلـ كاف لـ يكف شائعا لفظ
مرتبة اإلحساف في عبادة اهلل كمعاممة خمقو،كيمكف ٌ
الصكفية فجر اإلسبلـ ( ،)6مع اجتماع صحابة رسكؿ اهلل  عمى مراد كاحد كىك اهلل كحده ،كالدار
 -1حُ٣ٍٞٛ٬ش٢ٛاكيٟأهٔخّحُوخى٣خٗ٤ش،حُظ٢حٗؤٔضاُٗ٠ؼزظٗ،ٖ٤ؼزشهخى٣خٍٕٝ،ثٌْٙٛ٤حُ٘ؼزشٓ،لٔٞىرٖؿّ٬حكٔيٗٝ،ؼزشٍٞٛ٫
ُٝػ ٜٔ٤خٓلٔيػِٓ٢ظَؿْحُوَحٕحُ٠حُِـشحٗ٫ـِ٣ِ٤شٝحٓخٗؼزشهخى٣خٕكؤٓخّػو٤يطٜخإٔؿّ٬حكٔيٗز،ََٓٓ٢أٓخٗؼزشٍٞٛ٫كظخَٛ
ٌٓٛزٜخ أٜٗخ  ٫طؼزض حُ٘زٞس ُـ ّ٬أكٔي ُ٬ٟ ٖ٤٣ٍٞٛ٬ُِٝ ،ش ٣زؼٜٗٞخ كً ٢ظز ٢ٛٝ ْٜاٌٗخٍ إٔ  ٌٕٞ٣حُٔٔ٤ق حرٖ َُٓٞٞٓ ْ٣ى ٖٓ ؿ َ٤أد،
 ٔ٘٣ٝزٕٞػ٠ٔ٤ػِٚ٤حُّٔ٬آُٞ٣٠قحُ٘ـخٍ٘٣،ظَ،كٔٓ،ٖ٤لٔيحُو(،َ٠ؽبئفخ اٌمبد٠بٔ١خ )ًٖٟٔ،ظخد(ِبرا رؼشف ػٓ اٌمبد٠بٔ١خ
)،92–91ٙ،ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﭼآٍػَٔحٕ،آ٣ش.59


 -2هَحٍ ٓـِْٓـٔغحُلوٚح٢ٓ٬ٓ٩حُٔ٘زؼنػٖٓ٘ظٔشحُٔئطَٔح٢ٓ٬ٓ٩ك٢ىٍٝسحٗؼوخىٓئطَٔٙحُؼخٗ٢رـيسٍ 16 – 10ٖٓ،ر٤غحُؼخٗ،٢
،28–22\ٛ1406ىٔٔ٣زَ٘٣،541ٙ،ّ1985،ظَ،حُٔخُِٛ (،ّٞعٛػخ اٌمؼب٠ب اٌفم١ٙخ اٌّؼبطشح )541ٙ،
٬١٬ُ -3عػًِٞٔٗ٠ؽػُِٔ٢وَحٍحٓظج٘خكُِ٢لٌْك٢ىػٟٞحُ َّ ّىسرٔزذحػظ٘خمحُِٝؿُِٖ٤وخى٣خٗ٤شٝ،كٌْٓلٌٔشحٓ٫ظج٘خفرٜلشطٞرظٜٔخ
ٝاكٜخٜٓٔخإٔػِٜٔ٤خطـي٣يػويُٝحؿٜٔخ،ر٘خءػِ٠حُيػٟٝٞح٩هَحٍٝاػٕ٬طٞرظٜٔخٍٝؿٞػٜٔخاُ٠حّٝ٬ٓ٩طٌٌ٣زٜٔخٗزٞسَُٓ٤حؿّ٬أكٔي
٘٣،ظَ،ىحٝى ( ،اٌمشاساد االعزئٕبف١خ ف ٟاالؽٛاي اٌشخظ١خ )،هَحٍٍهْ ]694\1[31983
ّ ٍ-4ىحُزخكؼٕٞهئ٣خٝكي٣ؼخحْٓحُظٜٞفاُ٠أٍٓٞٛوظِلشٜٓ٘خحٗٚحُْٓوّٞرخُـخ٤ِٛشحٗوطؼٞحاُ٠هللاٝهط٘ٞححٌُؼزش٣وخٍُْٜٞٛكٜ٘ٓٝٚخ
ٗٔزشاُ٠حُٜلٝٞحُٜلخءرٔؼ٘٠إٔحُٜٞكٞٛ٢حكيهخٛشهللاحٌَُٜ١ٖ٣هِٞرًْٖٜٓيٍحصحُيٗ٤خٜ٘ٓٝ،خُزْحُٜٞفٜ٘ٓٝ،خهُْٜٞأٜٗخ
ٜلّشُ٢ٛٝ،ح٣ٝشأهخٜٓخٍٍٓٞهللا،هخٍؽحُٔٔـيرخُٔي٘٣شُلوَحءحُٜٔخؿَ٣ُِِٖٔ٣ي٘٣ظَ:حرٖحُـ،١ُٞحرٖحُـ،١ُٞؿٔخٍ
ٗٔزشاُ٠حُ ُ
حُيٖ٣أر٢حُلَؽ(،ص (،)ٛ597رٍج١ظ إثٍ١ظ )،كوو:ٚكخٓيأكٔيحُطخ،185-183ٙ،َٛىحٍحُلـَُِظَحع،حُوخَٛس،ّ2010،2١،
حُِ٤ٔٓ،ٖ٣قػخ١ق(،اٌظٛف١خ فٔ ٟظش اإلعالَ) ، 56- 14ٙ،حُيحٍح٩كَ٣و٤شحُؼَر٤شُ،ز٘خٕ،ّ2003، 5١،رٌَػ٬ءِ (،خزظش
ربس٠خ اٌزظٛف)،17-11ٙ،ىحٍحرٖحُـ،١ُٞحُوخَٛس.ّ2012،1١،
-5ؿخءك٢حكيكظخٟٝحُٜٞك٤شػٖٓئحٍٖٓأٍٖٓٝأْٓحُطَ٣وش،كؤؿخدحُ٘٤ن:إحُطَ٣نأٜٓٔخحُٞك٢حُٔٔخ١ٝك٢ؿِٔشٓخأٓٔٔتٓٚتٖ
ٖٓحُيٖ٣حُٔلٔي،١اً٢ٛرٗ٬يٓوخّح٩كٔخٕحٌُٞٛ١حكيأًٍخٕحُيٖ٣حُؼ٬ػش،حُظ٢ؿؼِٜتخحُ٘زت٢رؼتيإٔرٜ٘٤تخٝحكتيحٝحكتيحى٘٣تخ،كوتخٍ
ٌٛ":حؿزََ٣ؿخء٣ؼٌِْٔى،"ٌْ٘٣كـخ٣شٓخطيػٞاُٚ٤حُطَ٣وشٝطَ٘٤آُٞٛٚ٤وخّح٩كٔخٕرؼيطٜل٤قحّٝ٬ٓ٩حٔ٣٩خٕٝ،حُٔزذكت٢طؤٓتْ٤
َ١محُٜٞك٤شٞٛطوٞفحُِٔقحُٜخُقػِ٠حُيًُٖٝ٣يػ٘يٓخهٔضحُوِٞدٝ،ظَٜصحُزيعٝطتؤهَصأٗتٞحٍحُوِتٞدًٝ،تخىصط٘وِتذحُلوتخثن،
ٝط٘خكْحُ٘خّػِ٠حُيٗ٤خًُٝ،يأٝحهَحُوَٕحٍٖٓٝ٧حُٜـَس،كٜذحُؼِٔخءُللعٌٛححُتيٖ٣كوخٓتض١خثلتشٓتُْٜ٘للتعٓوتخّحٓ٩تٟٝ،ّ٬تز٢
كَٝػٝٚهٞحػيًٝ،ٙخٌٕٖٓٙٛحُطخثلش،ح٧ثٔشحٍ٧رؼشٝأطزخػٝ،ْٜهخٓض١خثلشأهَٟرللعٓوخّحٔ٣٩خٕٟٝز٢أُٝٚٞٛهٞحػيٙػِتٓ٠تخرِتؾ
رٍٍٞٓٚهللاًٝخٌٕٖٓٙٛحُطخثلش،حٗ٧ؼَٝ١أٗ٤خهٝٚأٛلخرٝ،ٚهخٓض١خثلشأهَٟرللعٓوخّح٩كٔتخٕٟٝتز٢أػٔخُتٝٚأكٞحُتًٝ،ٚتخٕ
ٓتْٜ٘حُـ٘٤تتيٝأٗت٤خهٝٚأٛتتلخر٘٣،ٚظتتَ:حُـٔتخٍ١حُلٔتت٘،٢ػزتيهللاحُٜتتي٣ن(،اإلػااالَ ثابْ اٌزظااٛف ِآ شااش٠ؼخ اإلعااالَ )،13-11ٙ،
ٌٓظزشحُوخَٛس،ح،َُٛ٧حُوخَٛسّ204،2١،
٣ُْ-6ظْٔحُٜلخرشرخْٓٓ ٟٛٞلزشٍٍٓٞهللااً٫كِ٤٠شكٞهٜخكوَُْٜ٤حُٜلخرشػْٓٔ٢أَٛحُؼَٜحُؼخٗ٢رخُظخرؼٍٖٝ٤أٝحكًُ٢يحَٗف
ًٌُٓٔٝٚياطزخعحُظخرؼٝ،ٖ٤٤رؼيظٍٜٞحُزيع(حٗلَىهٞحٙأَٛحُٔ٘شحُيحثٕٔٞػِ٠حُؼزخىسٝحَُٔحهزشٝحُٔلخٓزشحُلخكظٕٞهِٞرْٜػٖحُـلِش
رخْٓحُظٜٞفًٝ،خ ًُٕيهزَحُٔخثظٖ٤ك٢حُٜـَسٖٛٓٝ،ئ٫ءارَحْ٤ٛرٖحىْٛرَ٘حُلخك٣ُِِٔ،٢ي٘٣ظَ:حُو٘،١َ٤ػزيحٌَُْ٣رٖٞٛحُٕرٖ
ػزيحُِٔي(،،ص(،)ٛ456اٌشعبٌخ اٌمش١ش٠خ)،149-34\1،ىحٍحَُٜٔٓ،ّ٬حُوخَٛس،حٌ٘ٓ٫يٍ٣شٝ،ّ2010،4١،ػَفؿٔخػشٖٓ
حُُِٖٔٔٔ٘٤يسٍٝػْٜٝه٘٤ظْٝ ٜطوٞحُْٛٝٛيْٛك٢حُيٗ٤خرخُؼزخىٝحُِٛخىٖٓٝأٓؼخُ:ْٜأرًٍ٢حُـلخٍِٔٓٝ١خٕحُلخٍٖٓٓ٢حُٜلخرش
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()2

التي عنده  ،فتكلييـ اهلل كاف سببا لنصر اإلسبلـ كعزه( ،)1كصفات أكلياء

اهلل كاضحة ،ال لبس فييا

كال يزيد لفظ صكفي شيئا عمى المسمـ الصادؽ كال ينقصو( ،)3قاؿ اهلل  ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ()4كما كيمكف عد التصكؼ مف شريعة اإلسبلـ،
الصكفي الصادؽ ىك الذم يدعك إلى كجكب التزاـ الشريعة في كؿ أحكالو كأعمالو  ،ألف
ألف
ٌ
()5
العصمة في الكتاب كالسنة
()6

كمف أقكاؿ الجنيد

سيد الطائفة الصكفية  " ،مف لـ يحفظ القراف كال يكتب الحديث ال يقتدل بو في

ىذا األمر _التصكؼ_ ألف عممنا ىذا مقيد بأصكؿ الكتاب كالسنة  ،كالطرؽ كميا مسدكدة عمى الخمؽ

إال عمى مف اقتفى أثر الرسكؿ  كاتبع سنتو كلزـ طريقتو"( ،)7كقد بيف القرآف الكريـ أحكاؿ في تزكية
النفس كتطييرىا مف آفاتيا التي سماىا اهلل (باطف اإلثـ)( ،)8قاؿ اهلل ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ
ﭸﭹﭺ ﭻﭼﭽ

ﭾ ﭼ( )
9

 ،كدعا لئلرتقاء بالسمكؾ البشرم مما أطمقعميو في ما

بعد التصكؼ أك الطريقة(.)10

()11

 -1كيمكف تقسيـ التصكؼ في نشأتو كتطكره إلى قسميف

:

ٝحُلٖٔحُزٝ١َٜػخَٓرٖهْٖٓ٤حُظخرؼ٘٣،ٖ٤ظَحُزِظخؿ(،٢هللا رٛؽ١ذ ١ٌٚظ ٚؽذح )39ٙ،ىحٍحُظٞك٤نحًُ٘ٔٞؿ٤ش،حُوخَٛس،1١،
ّ1986
1حرٖرطش،ػز٤يهللارٖٓلٔيحُؼٌزَ(،١ص(،)ٛ387اإلثبٔخ)،حٌُظخدحَُحرغ(فؼبئً اٌظؾبثٗ) ،كووٚكٔيرٖػزيحُٔلٖٔحُظت٣ٞـَ364\1،١
ىحٍحَُح٣شحَُح٣خ.ّ2005،1١،ٝ
 -2أ٤ُٝخءؿٔغٞٛٝ"٢ُٝحُؼخٍفرخهللطؼخُٛٝ٠لخطٚرلٔذٓخ،ٌٖٔ٣حُٔٞحظذػِ٠حُطخػخص،حُٔـظ٘ذػٖحُٔؼخ،٢ٛحُٔؼَٝػٖحٜٔٗ٫خى
رخٌُِحصٝحُٜ٘ٞحصحُٔزخكش،حُٔؼَٝػٖحُيٗ٤خحُٔوزَػِ٠ح٥هَس،حُٔيْ٣ػًًَِ٠حُٔ٠ُٞؿَٗؤٗ،"...ٚحَُ٣لخٔ(،١ٝخجخ اٌٌّ ٌٟ٣ششػ
ثذأ اِ٤بٌ.72ٙ،)ٟ
  3حُٞهٞفػِ٠ؿَٛٞحُٔؼخٗٝ٢حُٔٔٔ٤خصك٢حٔٓ٧خءٝحُٜٔطِلخصحُلي٣ؼشٝ،ػَٜٟخػًِ٠ظخدهللا٘ٓٝشٍُٓٞٛٚٞحُٜٔ٘ؾحُِْٔ٤ك٢هزٍٞ
ٓ ٌٙٛ ٕٞٔ٠حُٜٔطِلخص أٍ ٝكٜ٠خ ٤ٔٔٓ ٖٓٝ  ،خص ٌٛح حُٜٔ٘ؾ حُظَر ١ٞحٍٗ٩خى ١ؿ َ٤حُظٜٞف ػِْ حُِٔٞى أ ٝكٖ حُظًِ٤ش ٘٣ ،ظَ:
حُزٓ،٢١ٞلٔيٓؼ٤يٍٓ٠خٕ(،ص (،)ّ2013ششػ اٌؾىُ اٌؼطبئ١خ) ٌُِ٘ٔ،يٍ:١حكٔيرٖٓلٔيرٖػزيحٌَُْ٣حرٖػطخءهللا(ص
ٖٓ،)ٛ709حُٔويٓش ،19-10\1،ىحٍحُلٌَ،ىٓ٘نّ2009١،4١
،ْٗٞ٣4آ٣ش٣ُِِٔ، 63-62،يػٖٛلخصأ٤ُٝخءحَُكٖٔ٘٣،ظَ،حرٖط٤ٔ٤ش،حكٔيرٖػزيحُلِ(،ْ٤ص(،)ٛ 728،اٌفشلبْ ث ٓ١أ١ٌٚبء
اٌشؽّٓ ٚأ١ٌٚبء اٌش١طبْ )ٟ،زطٓٚلٔيرٍٖ٣خٝح٫كٔي ،49-34ٙ،حٌُٔظزشحُؼ٣َٜش٤ٛ،يح،رَٝ٤صٝ،ّ2005،ػٖىػٟ٘ٓٞلَك٢
حُٜٞك٤شك٢حُ٣٫ٞشٝطؤٔ٤خطْٜحٌَُٔ٘سكَٓ٢حطذحُ٣٫ٞش،ريأحرخُـٞعٝٞٛٝحكيٝ،حٝ٧طخىْٛٝأٍرؼشٝ،ح٧هطخدْٓٛٝزؼشٝ،ح٧ريحٍْٛٝ
أٍرؼٝ ،ٕٞحٗظٜخءرخُ٘ـزخءْٛٝػ٬ػٔخثش٘٣،...ظَ:ػزيحُوخُن،ػزيحَُكٖٔ(،اٌفىش اٌظٛف ٟف ٟػٛء اٌىزبة ٚاٌغٕخ )،258–229ٙ ،
ر٤ضحُٔويّ،حٌُ٣ٞض. ّ2006،4١،
5حُٔلخٓز،٢حُلخٍعرٖأٓي(،ص(،)ٛ243سعبٌخ اٌّغزششذ،95–15ٙ، )ٓ٠كوو:ٚهْٔطلو٤نحُظَحعريحٍحُلخٍٝم،حُوخَٛسٓ،1١،َٜ
.ّ2012
6الجنٌد بن محمد البغدادي وهوأبوالقاسم الخزازالصوفً( ،ت  297ه) صوفً من العلماء بالدٌن  ،ولد ونشأ ببغداد و وقد عده العلماء شٌخ
مذهب التصوف ،وٌقال انه حج إلى مكة ثالثٌن حجة ..وكان رفٌع المقام  ،وكان ٌأخذ بٌده مسبحة فقٌل له فً ذلك فقال طرٌق وصلت به إلى
ربً ال أفارقه  ،وقدعرف بسٌد الطائفة وطاووس العلماءٌ،نظر :القشٌري(،الرسالة القشٌرٌة ) ،ص  ،80-78البلتاجً  ،محمد ( ،هللا توحٌد
ولٌس وحدة )،ص ،493دار التوفٌق النموذجٌة  ،القاهرة  ،ط 1986 ،1م .
7ىٍٗ٤وشٓ،لٔيحكٔي(،طفؾبد ِٓ عٙبد اٌظٛف١خ ٚاٌض٘بد ) َ١، 13ٙ،حرُِْ،ز٘خٕٝ ،ّ1994، 1١،حُزِظخؿ ( ،٢هللا رٛؽ١ذ ١ٌٚظ
ٚؽذح ) 493ٙ ،
8
حُزٓ،٢١ٞلٔيٓؼ٤يٍٓ٠خٕ(،ص (،)2014ششػ اٌؾىُ اٌؼطبئ١خ)،16/1،ىحٍحُلٌَ،ىٓ٘ن.ّ2009١،4١،
9حٗ٧ؼخّ،آ٣ش.120
"  10حُطَ٣وشحُٜٞك٤شٓيٍٓشطِظقكٍٞكٌَٝطٞؿٚ٤ػخُْ ٞ٣،ؿ ٚطٌٙ٤ٓ٬أًُ٠خٍحُؼِْ ٝحُؼًَٔٝ،خٕ حُٜيفحؿظٌحدحُؼٜخسٝكؼْٜػِ٠
حُطخػش،كظٍٜٝٞحاُ٠هللا٣َ١وخريح٣ظ،ٚؿٜخىحُ٘لَْٓٝ...حكِٚػ٘يْٛطؼَفرخُٔوخٓخصٝح٧كٞحٍٜٗٝ...خ٣ظٚحُؼَكخٕرخهللٝ،ك ٖ٤ظَٜص
حُط َمك٢أٍٝأَٓٛخًخٗضرٔؼخرشٓيحٍُِّظٞؿٚ٤حَُٝكٝ٢ح٧ه٬هٝ٢حُِٔ،٢ًٞىٕٝإٌٕٔٞ٣رٌٖٙٛ٤حُٔيحٍّطؼخٍ٫ٝك٢حُؼو٤يس٫ٝ
ك٢حَُ٘٣ؼش٘٣،"..ظَ:حُزِظخؿ( ،٢هللا رٛؽ١ذ ١ٌٚظ ٚؽذح )ٝ 29 -26ٙ ،حَ١ْٛمحُٜٞك٤شحُوئ٣شحُظ٘ٗ٢ؤصهخٛشك٢ر٬ىطْٗٞ
ٜ٘ٓٝخحٗظَ٘ص اًُ٠خكشحُزِيحٕح٤ٓ٬ٓ٩ش٢ٛ،حُطَ٣وشحُوخىٍ٣شٝحُ٘خًُ٤شٝحُ٘و٘ز٘ي٣شٝ،حُظ٤ـخٗ٤ش٣ُِِٔٝ...يػٖحُطَمحُٜٞك٤ش٘٣.ظَ
حُِ٤ٔٓ،ٖ٣قػخ١ق(،اٌظٛف١خ فٔ ٟظش اإلعالَ)،595-529ٙ،حُيحٍح٩كَ٣و٤شحُؼَر٤شُ،ز٘خّٕ20035١،
-11رٌَ،ػ٬ءِ(،خزظش ربس٠خ اٌزظٛف)25ٙىحٍحرٖحُـَٜٓ،١ُٞحُوخَٛس .ّ2012،1١،
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األكؿ  :التصكؼ السمككي العممي بالعمؿ عمى تزكية النفس كتيذيبيا كفؽ المنيج اإلسبلمي المستمد

مف الكتاب كالسنة كالتزاـ ضكابط الشرع في العبادة كفي الزىد كاشترطكا لصفا النفس كارتقائيا شرطيف:
األكؿ  :ىك التخمية بأف يتخمى عف كؿ ما ييبط بالنفس كيجذبيا الى مستكل الدنايا كاألىكاء .

الثاني  :التحمية  :كبيا يتحمى باألخبلؽ الحسنة كالفضائؿ الركحية التي تسمك بالبشرية الى أعمى

مراتبيا

()1

دني
كىذا المعنى لمتصكؼ عند الصكفية يعني التخمؽ بكؿ خمؽ سني كالتجرد عف كؿ خمؽ ٌ

دني
ٌ
()2
فالتصكؼ بيذا المعنى عمبلن تكميفيان دعا إليو اإلسبلـ ال بدعة فيو .

الثاني – التصكؼ الفمسفي النظرم حيث تأثر أصحاب ىذا االتجاه بالنزعات الفمسفية كىي الصكرة
التي صار عندىا التصكؼ مذىب لو عقائده كأفكاره النظرية(. )3

كمف ىنا دخمت البدع عمى التصكؼ اإلسبلمي بمعناه الثاني " كىك الفناء عف نفسو كالبقاء لربو كىك
ما يرجع فيو إلى النظر في مدركات النفكس في عالـ الغيبيات كأحكاـ التجريد النفسي كالعمكـ المتعمقة
بعالـ األركاح كذكات المبلئكة كالشياطيف كالنفكس اإلنسانية كالحيكانية " كىك نظر فمسفي قائـ عمى

رياضات لـ يعيد مثميا في السمؼ الصالح  ،إنما ىك مف أىؿ الفمسفة الخارجيف عف السنة المعدكديف

مف الفرؽ الضالة ( .)4كىك مذىب غير إسبلمي في كثير مف تفاصيمو كشطحاتو()5كمصطمحاتو
الغامضة التي تفسر حسب أىكاء المريد كالشيخ كالكاصؿ كالمبتدم( ،)6إف االتصاؿ

()7

عند مبتدعة

الصكفية الذم ىك حمـ جميع سالكييـ ليس مف اإلسبلـ في شيء كيعبر الصكفيكف عف اتصاؿ الخالؽ
بالمخمكؽ  ،بأحكاؿ منيا األنس كالسكر كالفناء كىذه األحكاؿ أعجمية غريبة عف اإلسبلـ  ،لـ ترد في

الكتاب كال السنة كال في عمؿ السمؼ الصالح

()8

()9

 ،إنيا مف الغنكصية

 -2األقكاؿ الكفرية التي صدرت عف المتصكفة تصكفان فمسفيان

اليدامة لئلسبلـ.
ٌ

 -1ىحٝى،ػزيحُزخٍٓ١لٔي(،اٌفٕبء ػٕذ طٛف١خ اٌّغٍّٚ ٓ١اٌؼمبئذ ا٤خش 169-168ٙ)ٜىحٍحٌُظذحُٔ٣َٜشحُِز٘خٗ٤شحُوخَٛس، 1١،
.ّ1996
-2حُ٘خ١ز،٢حرَحْ٤ٛرٖٓ٠ٓٞرٖٓلٔي(صٛ790ـ)(االػزظبَ)ٟ207/1زطٚأكٔيػزيحُ٘خكؼ،٢ىحٍحٌُظذحُؼِٔ٤ش،رَٝ٤صُز٘خٕ،2١
 .ّ1991،
-3رٌَِ(،خزظش ربس٠خ اٌزظٛف) 25ٙ
-4حُ٘خ١ز(٢االػزظبَ) 219/1
  -5هخٍ حُـِحُ: ٢حُ٘طق ٗٝ" ،ؼ٘ ٢ر٘ٛ ٚل ٖٓ ٖ٤حٌُ ّ٬أكيػ ٚرؼ ٞحُٜٞك٤ش  ،أكئٛخ حُيػخ ١ٝحُطِ٣ٞش حُؼَ٠٣ش ك ٢حُؼ٘ن ٓغ هللا طؼخُ٠
 ٝحُٛٞخٍحُٔـ٘٢ػٖح٧ػٔخٍحُظخَٛسكظ٘٣٠ظ٢ٜهّٞاُ٠ىػٟٞح٫طلخىٝحٍطلخعحُلـخدٝحُٔ٘خٛيسرخَُإ٣شٝحُٔ٘خكٜشرخُوطخد،ك٤و:ُٕٞٞ
هَُ٘٤خًٌحٝ،هِ٘خًٌحٌٛٝ...حٓٝؼِٔٓٚخهيحٓظطخٍك٢حُز٬ىٍَٗٝٙػظْ،ٍَٟٙحُٜ٘قحُؼخٖٗٓ٢حُ٘طقًِٔخصؿَٓ٤لٜٓٞشُٜخظٞحَٛ
ٍحث وشٝكٜ٤خػزخٍحصٛخثِشٍْٝ٤ُٝحءٛخ١خثَ٫ٝ...كخثيسٌُٜححُـْٖ٘ٓحٌُّ٬ا٫حٕٗٞ٘٣ٚحُوِٞد ٣ٝيٖٛحُؼو٣ٍٝٞلَ٤حًٛ٧خٕ"...
ُِِٔ٣ي٘٣ظَ،حُـِحُ،٢أرٞكخٓي(،ص (،)ٛ505إؽ١بء ػٍ َٛاٌذ41-40/1 ،) ٓ٠ىحٍحٌُظذحُؼِٔ٤ش،رَٝ٤ص.ّ2002،3١،
 -6حطوٌحُ ٜٞكٜٕٓٞ٤طِلخصهخٛش٣ظيحُٜٗٞٝخكٔ٤خرٜ٘ٓ،ْٜ٘٤خٓخٓٞٛوزٍَٗٞػخٜ٘ٓٝخٓخَٓٞٛكٓ،ٝٞؼَ،حُٔلَحُٔخُي،حُ،َٛٞ
حُل،َٜحُِٞحثقٝٝحُظِٝ،ٖ٣ٞحُٔ٘خٛيسٝ،ؿَٛ٤خًؼُْٜٓٝ،َ٤وخٓخصٓ٢ٛيحٍؽك٢أٍرخدحُِٔٞىٝ،هي١ٌٌَُٕٞ٣خثلشٖٓحُٜٞك٤شٌَُٝ
ٓوخّ ٜٓطِلخص هخٛش رٜخ ُِٞ ،هٞف ػِٓ ٠ؼخٗ ٌٙٛ ٢حُٜٔطِلخص ٝؿَٛ٤خ ٘٣ ،ظَ :حُـِحُ ، ٢أر ٞكخٓي ( ،ص ( . ) ٛ 505اإلِالء ػٓ
إشىبالد ا٤ؽ١بء )  ،18-13ٙ ،ىحٍحٌُظذحُؼِٔ٤ش،رَٝ٤صُ،ز٘خٕ،ّ2002، 3١،حُو٘ (،١َ٤اٌشعبٌخ اٌمش١ش٠خ )،206-151\1ٙ،
حرٖػـ٤زش(،صِ()ٛ1224ظطٍؾبد اٌزظٛف) ٌٓ،37-3ٙ،ظزشٓير،٢ُٞحُوخَٛس .ّ19991١،
٬ُ-7طٜخٍػ٘يحُٜٞك٤شطؼَ٣لخصًؼَ٤سؿيحٜٓ٘خ_1:ح٫طٜخٌٍٓخٗلخصحُوِٞد٘ٓٝخٛيحصحَٓ٧حٍ_2،إٜٔ٘٣٫يحُؼزيؿَ٤هخُو٫ٝ،ٚ
٣ظَٜرَٔٙهخَُ١ـَٛ٤خٗؼ٘٣.ٚظَ:آٍٓؼٞىٓ،خٍسػزيحُٔلٖٔػزيهللاؿِٔ(،١ٞظش٠خ االرظبي ػٕذ اٌظٛف١خ ف ٟػٛء اإلعالَ)ٙ ،
،18ىحٍحُٔ٘خٍ،ؿيس،حُٔؼٞى٣ش .ّ1991،1١،
-8آٍٓؼٞىٔ(،ظش٠خ االرظبي ػٕذ اٌظٛف١خ ف ٟػٛء االعالَ)،351ٙحُِ(،ٖ٣اٌظٛف١خ فٔ ٟظش االعالَ) 590ٙ
-9حُـ٘٤ٛٞش.كَهشى٤٘٣ش 
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 -1ادعاء بعضيـ رؤية اهلل ككصفو بالتشبيو كالتجسيـ كأنو بشر يجالسكنو كيبلمسكنو كيعانقكنو
في الدنيا(. )1

()2

 -2يدعكف عمـ الغيب أك ما يسمكنو العمـ المدني

أك العرفاف الذم ىك قمة كصكؿ السالؾ إلى

اهلل ،فإلى كشؼ الحجاب كالكبلـ في المدارؾ التي كراءه انصرفت عناية متأخرم الصكفية(.)3

يدعكف اسقاط التكاليؼ الشرعية كىذا كفر كضبلؿ(. )4
ٌ -3
َّ -4
يدعكف مف الكرامات( )5مزاعـ كأباطيؿ أقرب إلى الخرافات( )6كيدعكف أف مف أكليائيـ مف يبرء
يبرء األكمو كاألبرص كيحيي المكتى فيجعمكف ليـ مثؿ معجزات األنبياء كمنيـ مف يزعـ أف

شيكخيـ يقكلكف لمشيء كف فيككف  ،ىكذا يجعمكف بضبلليـ أكليائيـ شركاء اهلل

()7

 ،كبذلؾ

صادمت الصكفية المنحرفة عقائد اإلسبلـ بأف النافع كالضار ىك اهلل كحده كذلؾ بادعائيـ أف

شيكخيـ كأكلياءىـ في قبكرىـ يتصرفكف كيقضكف حكائج السائميف فيتكجيكف إلى أضرحتيـ
()8

كيطكفكف بيا كيستغيثكف بيـ بنداءات شركية مكفرة

 ،لطمب العكف كالمغفرة كالمدد مف غير

اهلل كالطكاؼ كالنذر كالذبح كغيرىا مف العبادات التي ال يجكز صرفيا إال هلل .

َّ -5
يدعكف أف النبكة مكتسبة كليست اصطفاء كفضبلن مف اهلل سبحانو كتعالى  .كىـ يقكلكف برفع
األكلياء إلى مرتبة أعمى كأفضؿ مف األنبياء(. )9

-1حٗ٫ؼَِ(،١مبالد االعالِٚ ٓ١اخزالف اٌّظٍ .169ٙ)ٓ١
-2حُؼِْحُِيٗ":٢ػِْ٣وغك٢هِٞدح٤ُٝ٧خءٖٓكَ٠سحُلنرٝ٬حٓطش،هخٍهللا ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮉ ﮊ ﭼحٌُٜق،آ٣ش٘٣،65ظَ:حُـِحُٓ،٢لٔيرٖٓلٔي(،ص (،)ٛ505و١ّ١بء اٌغؼبدح)ٓ128ٙ،طزٞعهِقحُٔ٘وٌٖٓحٍُ٬٠
٣،وٍٗٞخٍفحُطلخ٣ٝش،أٓخٓخ٣ظؼِنروٜشٓٓ٠ٓٞغحُوَ٠ك٢طـِ٣ٞحٓ٫ظـ٘خءػٖحُٞك٢رخُؼِْحُِيٗ٢حٌُ٣١يػٚ٤رؼٖٓٞػيّحُظٞك٤ن
كِٜٓٞليُٗي٣نٛٝ...ئ٫ءُْٜٗزٚرخٌُٖٛٝ٣لْٜهللاﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼالمدثر  ،آٌة  ، 52ومن ادعى انه مع
محمد  كالخضر مع موسى  ،أو جوز ذلك ألحد من األمة فلٌجدد إسالمه  ،ولٌشهد شهادة الحق  ،فانه مفارق لدٌن اإلسالم بالكلٌة فضال عن
أن ٌكون من أولٌاء هللا وإنما هو من أولٌاء الشٌطان ٌ ..نظر،ابن أبً العز( ،شرح العقٌدة الطحا وٌة ) 512-511ٙ،
-3حرٖهِيِ(،ٕٝمذِخ اثٓ خٍذ،579ٙ،)ْٚرٌَِ (،خزظش ربس٠خ اٌزظٛف) .104ٙ،
-4حرٖط٤ٔ٤ش،حكٔيرٖػزيحُلِ(،ْ٤ص( ،)ٛ 728،اٌؼجٛد٠خ )،كووٓ:ٚلٔيَُ٤ٛحُ٘خ، 62ٙ ،ٖ٣ٝحٌُٔظذح،٢ٓ٬ٓ٩رَٝ٤ص، 7١
،ّ2005رٌَِ (،خزظش ربس٠خ اٌزظٛف).104ٙ،
ًَ  -5حٓخصؿٔغًَحٓشٝحَُٔحىرٜخ(أَٓهخٍمُِؼخىسٓ،وَٕٝرخُؼَكخٕٝحُطخػش،هخٍػٖىػٟٞحُز٘ٞس)ٝ،حُي٫ثَػِ٠كو٤شحٌَُحٓخص
ٝٝهٞػٜخهيطٞحطَصػًٖؼَٖٓ٤حُٜلخرشٍ٢ٟهللاػْٖٜ٘ٔٓٝرؼيْٛرل٤غٌٖٔ٣٫اٌٗخٍٛخٓ،ؼَٓٔخعٓخٍ٣شك٢حُؼٌَٔٞٛٝرٜ٘خٗٝي
ه ٍٞػَٔرخُٔي٘٣ش٣:خٓخٍ٣شحُـزَحُـزَٝرٜٔ٘٤خأًؼَٖٓهْٔٓجشكَٓن٣ُِِٔ،ي٘٣:ظَ،حَُ٣لخٔ (١ٝخجخ اٌٌ ٌٟ٣ششػ ثذأ اِ٤بٌ،) ٟ
ًَٝ، 73ٙحٓخصح٤ُٝ٧خءكنٞٛٝ،أَٓٛل٤قؿ٘٣،ٌََ٘ٓ٤ظَ،حُظلظخُحٗٓ،٢ؼيحُي (،)ٛ 793(ٖ٣ششػ اٌؼمبئذ إٌغف١خ ) ٙ ،
ٓٝ ، 133-131ؼًٚظخد حَُٔٔه٘يٗ١ـْحُي ٖ٣حُ٘ٔل (،٢ص (، )ٛ 537اٌؼمبئذ إٌغف١خ ) ،كووٚ١،ٚػزيحَُإٝفٓؼي،حٌُٔظزش
ح٣َُٛ٫شُِ،ظَحع.ّ2000،1١،
-6أ٤ُٝخءحُٜٞك٤ش٣ظطٍٕٝٞاُ٠حُٞكٕٝٞحُلٞ٤حٗخصٝؿَٛ٤خ٣،وٍٞحُ٘ؼَحٗ٢ػٖحُؼَٔٔٛٝ١خٞٛك٤خٕحٕحُؼَٔ٣١ـِْك٢حُٜٞحءُٝتٓٚتزغ
ٓزغػ٣ٕٝٞ٤وٍٞػٖأرٞػِٞٛ_٢ك٢آهَ_طيهَػِٗٚ٤ـيٙؿ٘ي٣خػْطيهَػِٚ٤كظـيٓٙزؼخ،ػْطيهَػِٚ٤كظـيٙك...٬٤اُت٠ؿ٤تًَُتيٓتٖ
حَُٜحء٘٣،ظَ:حُزِظخؿ (،٢هللا رٛؽ١ذ ١ٌٚظ ٚؽذٖ ).208-197ٙ،
-7حُ٤ًٞتتَ،ػزتتيحُتتَكٖٔ٘ (،اازٖ ٘اا ٟاٌظااٛف١خ)،118-116ٙ،ىحٍحٌُظتتذحُؼِٔ٤تتش،ر٤تتَٝصُز٘تتخٕ،ّ1979،3١،رٌتتَِ (،خزظااش راابس٠خ

اٌزظٛف).126ٙ،
-8حُلخؽ،هخُيٓلٔيػِِ (،٢ظشع اٌششن ٚاٌخشافخ )،577–574ٙ،كووٚحٜٗ٧خٍ١ػزيهللارٖارَحٓ،ْ٤ٛطزٞػخصاىحٍسحُ٘جٕٞ
حُي٤٘٣شهطَ،ّ1978١،حُ٘(،َ٤ًٞزٖ ٘ ٟاٌظٛف١خ)،148–147ٙ،رٌَِ( ،خزظش ربس٠خ اٌزظٛف ).127–126ٙ،
ًُٝ -9ي٫ىػخثْٜأٗ٣ْٜؤهٌٕٝػِْٜٔػٖهللآزخَٗسٝ،حُ٘ز٢رٝٚ٘٤رٖ٤هللاٝحٓطشٞٛٝحُٞك٘٘٣ْٛٝ٢يٕٝ
ٓ.وخّحُ٘زٞسك٢رَُمك٣ٞنحٍَُٓٝٞىٕٝحُٝ،٢ُٞهيحطلنِٓقحٓ٧شٝأثٔظٜخٓٝخثَأ٤ُٝخءهللاػِ٠إٔحٗ٧ز٤خءأكَٖٓ٠ح٤ُٝ٧خءحٌُٖ٣
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 -6مف أقكاليـ الكفرية إصباغ صفات األلكىية كالربكبية عمى رسكؿ اهلل بما يسمكنو بالحقيقة
المحمدية

()1

 ،كىي خرافة جديدة أتى بيا غبلة المتصكفة لتشكيؾ المسمميف في أصكؿ دينيـ

كدعائمو األساسية كىي نظرية مأخكذة مف النصرانية ينقضيا القرآف الكريـ بنصكص صريحة

كاضحة(. )2

 -7منيـ مف ادعى حمكؿ الخالؽ بالمخمكؽ أك اتحاده بو كىك ما يدعي بالحمكؿ كاالتحاد
()4

مف قاؿ بكحدة الكجكد
بالكتاب كالسنة(. )5

()3

كمنيـ

كظير اصطبلح أىؿ الحقيقة في مقابؿ أىؿ الشريعة المتمسكيف

كجميع ىذه المذاىب مستقاة مف فمسفات كثنية دخيمة عمى اإلسبلـ عارية عف التكحيد كالتنزيو

هلل عز كجؿ(.)6

 -8ىؤالء المبلحدة المتصكفة المذيف ىـ عمى مذىب فبلسفة اإلسبلـ الباطنية يجكزكف أف يككف

الرجؿ ييكديا أك نصرانيان أك مشركا يعبد األكثاف ،فميس اإلسبلـ عندىـ كاجبان كال التيكد
كالتنصر محرمان  ،فيـ يقكلكف بكحدة األدياف.

أصبحت المعرفة الصكفية معرفة فمسفية إشراقية

()7

ال معرفة دينية فتمؾ المذاىب العقدية

الشاذة الضالة الدخيمة عمى التصكؼ في العالـ اإلسبلمي المستقاة مف مصادر غير إسبلمية
ُٞٔ٤حرؤٗز٤خء٘٣،ظَ،حرٖط٤ٔ٤ش ( ،اٌفشلبْ ث ٓ١أ١ٌٚبء اٌشؽّٓ ٚأ١ٌٚبء اٌش١طبْ )102-97ٙ،حُ٘(،َ٤ًٞزٖ ٘ ٟاٌظٛف١خ) ٙ،
،129رٌَِ (،خزظش ربس٠خ اٌزظٛف )  .126ٙ،
-1حُلو٤وشحُٔلٔي٣شحٛط٬فظَٜٓظؤهَحك٢أىر٤تخصحُظٜتٞفحٓ٩ت،٢ٓ٬كٜت٣ٞؼ٘ت٢إٔحُ٘زتٓ٢وِتٞمٓتٖٗتٍٝٞحٕكو٤وظتٚحُ٘٣ٍٞتشٛت٢أٍٝ
حُٔٞؿتٞىحصكتت٢حُوِتنحَُٝكتتخٗٓٝ٢تتٍٖٗٛٞتخهِوتتضحُتتيٗ٤خٝح٥هتَسكٜتت٢أٛتَحُل٤تتخسٓٝتتَٛخحُٔتخٍ١كتتً٢تتَحٌُخث٘تخصٝحُٔٞؿتتٞىحصحُيٗ٣ٞ٤تتش
ٝح٧هَ٣ٝتتشُِٝ،لو٤وتتشحُٔلٔي٣تتشأٓتتٔخءأهتتَٟػي٣تتيسٓ،ؼتتَ":كو٤وتتشحُلوتتخثن""ٝأٍٞٓٝؿتتٞىكتت٢حُٜزتتخء""ٝحُؼوتتَحٝ"ٝ"ٍٝ٧حُظؼتتٖ٤ح"ٍٝ٧
ٝحُوخثِٕٞرٌٜٙحُ٘ظَ٣ش٣ئًيٕٝػِ٠إٔحٗ٧ز٤خءٝحََُٓحُٔخروٖ٤ػِٓ٠لٔيْٛك٢كو٤وشحَٞٗٓ٧حرٍٝٝٚػظٝ،ٚحٕىٍْٛٝكت٢حُظتخٍ٣ناٗٔتخ
ٞٛطـٔ٤يُِلو٤وشحُٔلٔي٣ش،أٝحَُٝفحُٔلٔي١هزَظٍٜٞؿٔتيٙحُ٘تَ٣ق٘٣،ظتَ،حُوط٤تذ،حكٔتي،رلتغرؼ٘تٞحٕ( اٌؾم١ماخ اٌّؾّذ٠اخ )كت٢
(اٌّٛعٛػخ اإلعالِ١خ اٌؼبِخ )،اَٗحفُ:هِٝمٓلٔٞىكٔي.559ٙ١
-2حُلخؽِ (،ظشع اٌششن ٚاٌخشافخ ).456ٙ،
-3حُلٍِٝٞح٫طلخىٖٓح٧كٌخٍحُؼوي٣شحُظ٢ظَٜصػ٘يرؼٞحُٔظٜٞكش٢ٛٝ،طَ٣ٜٞهخُٙطز٤ؼشحُؼ٬هشرٖ٤حُوخُنٝحُٔوِٞما٫إًٔ٬
ٜٓ٘ٔخ٣ؼزَػٖٝؿٖٝٓٚؿٌٛٙٞحح٫طٜخٍ،كويحٓظؼَٔرؼٞحُٔظٜٞكشُلع(حُلَِٝ٤٘٤ُ،)ٍٞحرٚاُ١٠ز٤ؼشحُِٜشرٖ٤حُوخُنٝحُٔوِٞم،
رٔؼ٘٠كٍِٞهللا(طؼخُ٠هللاػًُٖيػِٞحًزَ٤ح)ك٢أؿٔخىرؼٞحُوخٛشًخٗ٧ز٤خءٝح٤ُٝ٧خءٓٔخحًٔزْٜرؼٞحُٜلخصح٤ُٜ٩ش،أٓخُلع(
ح٫طلخى)،كويحٓظؼِٔٙٞك٢حُظؼزَ٤ػٖحطلخىحٌُحصح٤ُٜ٩شرخٌُحصحٔٗ٩خٗ٤ش،ىٕٝكٍِٞكٜ٤خ٣ٞٛٝ،ظٔغهَِْٖٛٓٔ٘٤ُ٬٤أهَىٍؿشٖٓ
حٗ٧ز٤خءٝح٤ُٝ٧خء٘٣.ظَ:آٍٓؼٞىٔ (،ظش٠خ االرظبي ػٕذ اٌظٛف١خ ف ٟػٛء اإلعالَ ) .25ٙ،
٣-4ؼِ٘ٓ٢ليٝحُٜٞك٤شرٞكيسحُٞؿٞىإٔحُؼخُْرٌَٓخكٞٛٚ٤حُظـِ٢حُٜ٩تُٞ،٢كتيسحُتيحثْحُتًٌ١تخٕ٣٫ٝتِحٍكتخُٔٞؿٞىٝحكتيٛٝتٞهللاٝحؿتذ
حُٞؿٞى،ح٢ُُ٧ػٖ٤حُٔوِٞهتخص،كٌتَٗت٢ءٛتٞهللاٝحهتظ٬فحُٔٞؿتٞىحصٛتٞحهتظ٬فحُٜتٍٝٞحُٜتلخصٓتغحُظٞكتيكت٢حُتٌحص٘٣،ظتَ:آٍ
ٓؼٞىٔ(،ظش٠خ االرظبي ػٕذ اٌظٛف١خ ف ٟػٛء اإلعالَ )ٖٓٝ،39ٙ،حُوخثِٖ٤رٞكيسحُٞؿٞىٓل٢حُيٖ٣رٖػَرت٢حُطتخثٓ،٢ئُتقًظتخد
(كٜٙٞحُلٌْ )ٝ،حرٖٓزؼٖ٤ػزيحُلنارَحْ٤ٛرٖٓلٔيٝ،حرٖحُلخٍُٚٝ،ٝطخث٤شحرٖحُلخٍٝٝحرٖحُؼل٤تقٝ،حُظِٔٔتخٗٝ،٢كَ٣تيحُؼطتخٍ
ًُٚٝ،ظخد(ٓ٘طنحُط٘٣،)َ٤ظَ:حرٖهِيِ(،ٕٝمذِخ اثٓ خٍذ،584ٙ،) ْٚحُِ (،ٖ٣اٌظٛف١خ فٔ ٟظش اإلعالَ ).293ٙ،
ٟٝ -5غحُٜٞك٤شأٓٔخءٝ،هخُٞحكو٤وش٣َٗٝؼشٌٛٝ،حهز٤قٕ٫،حَُ٘٣ؼشٓخٟٝؼٚحُلنُٜٔخُقحُوِن،كٔخحُلو٤وشرؼيٛخٟٓٓٞخٝهغك٢
حُ٘لّٖٓٞاُوخءحُ٘٤خ،ٖ٤١كٌَِٖٓ١ذحُلو٤وشك٢ؿَ٤حَُ٘٣ؼشٓـٍَٓٝويٝعٝ،حٕٓٔغحُٜٞك٤شأكيح١َٝ٣كي٣ؼخهخُٞحٓٔخًٖ٤حهٌٝح
ػِ ٔ٤ْٜٓظخػٖٓ٤ضٝ،أهٌٗخػِٔ٘خػٖحُل٢حٌُٞٔ٣٫١ص٘٣،ظَ،حرٖحُـ(،١ُٞرٍج١ظ إثٍ١ظ ).417ٙ،
-6حُِ(،ٖ٣اٌظٛف١خ فٔ ٟظش اإلعالَ )ٝ،507-493ٝ473-443ٝ309-307ٙ،حٌُٛزٓ،٢لٔيكٔ (،ٖ٤اٌزفغ١ش ٚاٌّفغشٙ،)ْٚ
،415-329ىحٍحُلي٣غحُوخَٛس.ّ2005١،آٍٓؼٞىٔ(،ظش٠خ االرظبي ػٕذ اٌظٛف١خ ف ٟػٛء اإلعالَ ) .57-25ٙ،
 -7حَٗ٩حم:رخُٔؼ٘٠حُلِٔل٢حُٜٞكٞٛ٢طِو٢حُؼِْحُـ٤زٝ٢حُٔؼَكشح٤ُٜ٩شػٖحُؼخُْحُؼِ١ٞحَُٝكخٗ٢رؼيِٓٞى٣َ١نحُظٜتٞفٓتٍٖ٣خٟتش
ٍٝك٤شٓٝـخٛيسُِ٘لْ،رل٤غطٜلٖٓٞحٌُيٍٝحصحُزَ٘٣شٝ...ك٘٤جٌ٘٣ؼٌْػِٜ٤خ،أَ٘٣ٝمٜٓ٘خٖٓ،حُؼِّٝٞحُٔؼخٍفٓتخٛت٘ٓٞوتٕٞكت٢
حُؼخُْحُؼِت١ٞحَُٝكتخٗٓ٢تٖحُٔ٬ثٌتشأٝحُؼوتٍٝٞحُ٘لتّٞحُلٌِ٤تش.كخٗ٩تَحمحُلِٔتل٢حُتٌ١ػتَفٓتٖهزتَػ٘تيٓتوَحٝ١أك١٬تٕٝٞأكِت...ٖ٤١ٞ
ٝؿَْٖٓٛ٤حُلٓ٬لشحُٗٞ٤خٕٝحُٜٞ٘ىٝحُلَّٝ،حٌَُٜ٣١كٚ٤حَُٔءرؼيَٓكِشحُظـَىٝحَُ٣خٟتشٝحُؼزتخىساُتَٓ٠كِتشحٌُ٘تقٝح٧هزتخٍػتٖ
حُٔـ٤زخصٞٛ..ؿخ٣شحُظٜٞفح،٢ٓ٬ٓ٩حُزِظخؿ(،٢هللا رٛؽ١ذ ١ٌٚظ ٚؽذح).32ٙ
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الداعية إلى اإللحاد كالكفر الصريح تعد َّ
ردة حقيقية عف اإلسبلـ حاؿ أىمية القائؿ باعتقادىا
كاعتناقيا كاإلصرار عمييا بعد االستتابة  " ،لذلؾ أفتى الفقياء كأكابر المتصكفة بقتؿ الحبلج

1

ألنو تكمـ في حضكر كىك مالؾ لحالو(. )2


الرّدة
السبب الثاني  :الغزك الفكرم كأثره في االنحراؼ بالرأم ك ّ

أ -كيفية الغزك الفكرم لببلد المسمميف

تماألت القكل الصييكنية كالصميبية كالماركسية الممحدة لغزك العالـ االسبلمي فكريا بعد غزكه عسكريا
فكضعكا مخططات لغزكه في عقر داره قاؿ رسكؿ اهلل ً " 
أف تداعى عميكـ كما تداعى
يكش ي
مـ ٍ
ؾ األي ي
و
و
و
ً
السيؿ
األى ىكمىةى إلى قصعتيا فقاؿ قائ هؿ :كمف قمة نحف يكمئذ قا ىؿ :بؿ أىنتـ يكمئذ كثير كلكنكـ يغثاء ىك يغثاء ٌ
كلينزعف اهلل مف صدكر ع يد ِّككـ الميابةى منكـ ً ،
كليقذفى َّف اهلل في قمكبًكـ الكىف فقاؿ قائؿ :يا رسكؿ اهلل
ى
كما الكىف ؟ قاؿ" :حب الدنيا ككراىية المكت" ( ،)3يثبت لنا الكاقع الحالي تآمر ىذه الدكؿ االستعمارية

المتناحرة فيما بينيا عمى األمة االسبلمية ،تكحدة كممتيا كتكحد ىدفيا لمقضاء عمى اإلسبلـ كأحكمكا
خططيـ حتى يعسكركا في العقكؿ بعد أف عسكركا في الجباؿ كالسيكؿ(. )4
()5

الصييكنية

العالمية ىي المعكؿ األكثر ىدما لؤلدياف عمكما ( ،)6كىذا يبدك جميا كاضحا في

بركتكككالت حكماء صييكف

()7

.

  -1حُل٬ؽٞٛحُلٖٔ٤رٍٖٜٓ٘ٞرٖٓلٔ،٠أرٓٞـ٤غ٣ٝ،وخٍأرخػزيهللا،ؿيٓٙـ٤ٓٞخٖٓأَٛكخٍّٗ٘خحُل٬ؽرٞحٓٝ٢ىهَرـيحى
ٝطَىىآٌُ٠شٝؿخٍٝرٜخك٢ٓٝ٢حُٔٔـيك٢حُزَىٝحُلٌَٓ،غػًُِ٠يٓ٘ٞحصٓظلَهشًٝ،خٕٜ٣خرَٗلٔ٣ٝٚـخٛيٛخٝهيٛلذؿٔخػش
ٖٓأَٛحُٜٞك٤شٝ،حُٜٞك٤شٓوظِلٕٞك،ٚ٤كؤًؼَْٗٛل٠إٌٕٔٞ٣حُل٬ؽْٜٓ٘ٔٗٝزٙٞاُ٠حُ٘ؼًٞسك٢كؼِٝ،ٚحُ٠حُِٗيهشك٢ػو٤يطٖٓٝ،ٚ
أهٞحُٚحُزخِ١شحٗٔ٣ٚظط٤غإٔ٣ؤط٢رٔؼَحُوَحٕٖٓػ٘يٝ،ٙهيحؿٔغحُلوٜخءػِ٠هظِٝٚحٗٚهظًَخكَحٝ،هخٍأًؼَحُٜٞك٤شحٗٛٞٔٓٚخٓ٘ؼًٞح
ًخكَح٘ٓٝ،ؼضًظذحُل٬ؽٖٓحٞٓ٧حمر٤ؼخَٗٝحثخرزـيحىًٝ،خٕهظِ)ٛ309(ٚرزـيحى٘٣.ظَ،حُِٔٔ،٢أرٞػزيحَُكٖٔ(،ص،)ٛ412
( ؽجمبد اٌظٛف١خ ) ،كووٍٞٗ:ٚحُيَٖٗ٣ر٤شٌٓ، 311–307ٙ،ظزشحُوخٗـ،٢حُوخَٛس،ّ1986١،ارَح،ْ٤ٛػزيحُلِ (،ْ٤رٙز٠ت
اٌجذا٠خ ٚإٌٙب٠خ ) ٔٓ٩،خػَ٤رًٖؼ(،َ٤ص،8\2،)ٛ774ىحٍحُلٌَحُؼَر،٢حُوخَٛس.387–379ٙ،ّ2006،1١
-2حُزـيحى (،١اٌفشق ث ٓ١اٌفشق )،197-195ٙ،حرٖحُـ (،١ُٞرٍج١ظ إثٍ١ظ )429ٙ،حرٖهِيِ (،ٕٝمذِخ اثٓ خٍذ.588ٙ ،)ْٚ
ٛ-3ل٤قٍٝ،حٙأرٞىحٝى(،عٕٓ أث ٟداٚد )،أًٍٝظخدحُٔ٬كْ،رخدطيحػ٢حْٓ٧ػِ٠حٍ،ّ٬ٓ٩هٔ٘٣ٝ،769ٙ،[ 4297] ٚظَ
حُ٧زخٗ(،٢عٍغٍخ ا٤ؽبد٠ش اٌظؾ١ؾخ)ٍ،647/2،هْحُلي٣غ(.)958
4حُ٘ـخٍُ،ؿِ (،ٍٞسعبٌز ٟإٌ ٝاِ٤خ ) ٠ٜٗ،219-215ٙ،شَُِٜٓطزخػش،حُـِ٤س.ّ2009١،
  -5حُ٤ٗٞ٤ٜٜشٌٛٓ":ذى٢٘٣حٓظؼٔخٍٓ١ظطَف٣ظٌٔٛذرٚؿ٬سحُٜٞ٤ى ،طٜيفاُ٠حُٔ٤طَسحُٔ٤خٓ٤شػِ٠حُؼخُْرظوٞ٣ٞحُ٘ظْحُٔ٤خٓ٤ش
ُِٔـظٔغحُي٢ُٝرؤَٓٝ،ٙاه٠خػَ٤ُ٘ٚحُٜٞ٤ىٝكٌِٔ٣ٝ،ْٜػْحُٜٞ٤ىإٔهللاحٓظوِلْٜك٢حٝ،ٍٝ٧أٍٝػْٜأهطخٍٛخٗٝؼٞرٜخكوخٓويٓخ
ٓو٤٠خ٣،و(ٍٞىحك٤يرٖؿٓ،)ٕٞ٣ٍٞئْٓىُٝشآَحث،َ٤إٔحُ٤ٗٞ٤ٜٜشحُلو٤و٤شريأصّٝٞ٣ػيهللاأرخٗخارَحْٝ٤ٛػي٘٣،ٙظَ،ؿَ٘٣ش،
ػِٓ٢لٔيٝحُِ٣زنٓلٔيَٗ٣ق(،أعبٌ١ت اٌغض ٚاٌفىش ٞػٍ ٝاٌؼبٌُ اإلعالِ ،152-151ٙ ،) ٟىحٍحُٞكخء، ّ1979 ، 3١،هخٍ هللا


ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼآٍػَٔحٕ،آ٣ش67
٬٣ -6كعإٔػِٔخءحُٜٞ٤ىرٔتؼٕٞرٌتَٓتخكتٓٝ٢تؼُْٜٜتيّح٧ى٣تخٕػتٖ٣َ١تنحُٔتٌحٛذح٫ؿظٔخػ٤تشٝحُٔ٤خٓت٤شٝحُلٌَ٣تشٝحُزُٞٞ٤ؿ٤تشٓؼتَٓتٌٛذ
ىًٍٝخٝ،ْ٣حُ٘ٞ٤ػ٤شٝ،حُٞؿٞى٣شٌٛٓٝ،ذحُظطٍٝٞحُٔتَ٣خُ٤شٝأٜٗتْحُوتخثٕٔٞػِت٠ىٍحٓتشػِتْح٧ى٣تخٕحُٔوتخٍٕٓظٓٞتِٖ٤حُت٘ٗ٠تَحُ٩لتخى،
 ٛٝيّحٔ٣٩خٕٖٓحُ٘لٝ،ّٞحٕطٌْٖٓٛ٤ٓ٬حُِٖٔٔٔٝ٤حُٔٔ٤لٖ٤كًَ٢ح٧هطخٍٜ٘ٓٝخَٓٝ٣َٜؿٍ٫ٕٞحثْٜحُٜيحٓشرٖ٤حُ٘تخّؿٜتًٝ٬زتَح
٘٣،ظَ،ػَحرٍ،٢ؿخػزيحُلٔ٤ي (،أػٛاء ػٍ ٝثشٚرٛوٛالد ؽىّبء ط،105ٙ،) ْٛ١ٙىحٍحٝ٧حثَٓ،ت٣ٍٞخ،ىٓ٘تن2006١،2١،
ّ.
-7رَٝط٫ًٞ ٞصكٌٔخءٓٞٛ":ٕٞ٤ٜٛوط٢هخّرٚحُٔظؼٜزٕٝٞحُؼٕ٘ٞ٣َٜحُٜٞ٤ىٝ،هخّحُٜٜخ٘٣شرٌٜححُٔوط٢ػِ٠حٓخّػو٤يطْٜرؤْٜٗ
ٗؼذهللاحُٔوظخٍٓٝ،خحْٝٓ٧حُ٘ؼٞدكٗ٢ظَْٛا٫كٞ٤حٗخصٓظوِلشحُؼوَٝحُلٌَٝحٌُٝ،ٖٛػو٤يطْٜرؤٌٕٛححُ٘ؼذحُٔوظخٍٔ٣ظط٤غإٔ
٣لٔيحُؼخُُْ ٤وْ٤ػِ٠أٗوخٌِٟٓٚخٜٞ٣ى٣خىحٝى٣خ٣،ظلَىرلٌْحُؼخُْػِ٠أَٓٝ،ٙهيحٗظٜٞحٓ٘ش،ّ1897حُ٠ؿٔغحرؼخىحُٔوطٝ،٢حكَحؽًُي
ك٢ىٓظٍٞهلٞٛ٢ػزخٍسػٖ 24رَٝط،ًٍٞٞحٝهطشُِٔ٤طَسػِ٠حُؼخُْٓٝيحٛخهَٕٖٓحُِٓخٕٝ،طٔٔ٠رَٝط٫ًٞٞصكٌٔخء،ٕٞ٤ٜٛ
٘٣ظَ،ٜٞ٣ٞٗ،ػـخؽ(،ص( ،)ّ1982ثشٚرٛوٛالد ؽىّبء طٔ ْٛ١ٙظٛطٙب  ،سِٛص٘ب  ،أطٌٙٛب اٌزٍّٛد٠خ )،297ٙ،حُٔئٓٔش
حُؼَر٤شُِيٍحٓخصٝحَُ٘٘.ّ1996،4١،
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 ىذا المخطط طكيؿ األمد الذم ييدؼ إلى طمس األدياف كتغيير معتقدات مف يسمكنيـ بالغكييـ(،)1
لبث نفكذ العنصر الصييكني كالتحكـ في العالـ كأخطر مؤسساتيـ المحافؿ الماسكنية المنتشرة في كؿ
()2

أنحاء العالـ كتعمؿ بالسر
()3

األخبلؽ كضياعيا

 ،كقناع لتحقيؽ أىدافيـ  ،كأخطر ما تدعك إليو ىدـ األدياف  ،كانحبلؿ

كالمخطط ما زاؿ ساريا

()4

 ،كتنيض الماسكنية الخبيثة بتجنيد مف يقكـ بتشكيؾ

الناس بدينيـ كبمثميـ كقيميـ كتنفث سمكميا المشتممة عمى إغراؽ الناس بالغرائز  ،بالمستكل الحيكاني
()5

عف طريؽ األدب كالفف  ،كقد بمغ مف نفكذالماسكنية أف كاف بعض الزعماء المسمميف مف أعضائيا

لم ييكدية ك الماسكنية دكرىا الكبير الخطير في السيطرة عمى كسائؿ اإلعبلـ عف طريؽ عمبلئيا في
العالـ اإلسبلمي  ،ىؤالء العمبلء كانت قد ربتيـ صغا ار في معاىدىا ،كاستقبمتيـ كبا ار في محافميا

ليحققكا مخطط ييكد  ،في السيطرة الفكرية كاالقتصادية كالسياسية  ،كالماسكف مف العرب كالمسمميف

المنتشريف في العالـ العربي كاإلسبلمي  ،ما ىـ إال أداة منفذة لكؿ ما يمميو عمييـ الييكد (.)6

كذلؾ فقد تـ الغزك الفكرم لمعالـ اإلسبلمي عف طريؽ االستعمار الجديد ( ، )7الصميبي الصييكني كىك
كىك ضرب مبطف مف االستعمار يتمثؿ بالعمؿ المتكاصؿ لمدكؿ الكبرل  ،لبلحتفاظ بسيطرتيا العممية
عمى المستعمرات السابقة كذلؾ عف طريؽ بسط نفكذىا االقتصادم كالعسكرم كالثقافي عمييا ،كذلؾ

حينما أدرؾ المستعمركف أف المسمميف قادركف دكما كانطبلقا مف عقيدتيـ عمى المقاكمة كدحر الغزك
الذم يقتحـ ببلدىـ  ،ليذا قرر الغزاة التركيز عمى الفكر اإلسبلمي كتحكيمو عف منطمقاتو كأىدافو

لتركيض المسمميف كتطكيعيـ لبلنقياد لممستعمر  ،كتزييؼ عقيدة اإلسبلـ كالقضاء عمى ركح الجياد

كالمقاكمة( ،)8كيتحقؽ ىذا بمساعدة الخكنة مف أىؿ الببلد كاىتدل االستعمار الصميبي الصييكني إلى
أف النخبة الكطنية أقدر كأسرع في التغيير المطمكب

(.)9



 -1حَُٔحىرخُـْ٤٣ٞأٝرخًَْٛ:ٖ٤٤ٓ٧حُ٘خّػيححُٜٞ٤ىٓٝؼ٘٠حٌُِٔشػ٘يْٛحُزٜخثْأٝحٗ٫ـخّأٝحٌُلَسٝحُٞػٕ٘ٝٞ٤كٌٛ٢حٓخ٣يٍػِ٠إٔ
حُٜٞ٤ى٘٣ظَٕٝآُٖ٠ػيحْٗٛظَحصحُلويٝح٫كظوخٍٝحُٔوضٝحٔٗ٫جِحُ٘٣،ظَ،ػَحر (،٢أػٛاء ػٍ ٝثشٚرٛوٛالد ؽىّبء طٙ،)ْٛ١ٙ
61
 -2هخٍٗخرِٕٞ٤حُوخثيحُلَٗٔ":٢إحُيٗ٤خطٔخّٖٓهزَؿٔؼ٤خصَٓ٣شك٣٬ـُٞإٌٔٗظٌْٙٛحُلو٤وشٗٝـٖأٗلٔ٘خ"ٝهٜيرٌُيحُٜٞ٤ىٝهتيػزتَ
ػٖحُىٍحث٧ُْٜٚػٔخُْٜحُلوَ٤س٘٣،ظتَ،حُظتَ،ػزتيهللا (،ا٤فؼا ٝاٌٛٙ١د٠اخ فاِ ٟؼبلاً اإلعاالَ )،26ٙ،حٌُٔظتذحٓ٩ت،٢ٓ٬ر٤تَٝص،
ىٓ٘ن(،ى.ص.)١.
-3رٖ٤ػزيسحُ٘٤طخُٕؼ٘ٚهللاٝحُٔخٓ٤ٗٞشحُٜٞ٤ى٣شػ٬هشٝػ٤وشكخُٔخٓ٣ٕٞئٕٓ٘ٞإٔارِْ٤ػُِٚ٤ؼ٘شهللاهيظُِْ٣ٝطِوٕٞػِ٤ٗٚ٤نحُ٘خٍٝ،أٗٚ
هخثيح٬ٛ٩فحُزَ٘ٝ،١اٗٚحُٔ٘ظَُِٜؼوَحُٔطِن،كٜٞحُوخْٓحُٔ٘ظَىرٖ٤حُٔخٓ٤ٗٞشٝػزيصحُ٘٤طخٕ٘٣،ظَ،ػزيحُلٌ(ٍٜٞ٘ٓ،ْ٤
أٚساق ِبع١ٔٛخ عش٠خ ٌٍغب٠خ )،268ٙ،ىحٍحٌُظخدحُؼَر٣ٍٞٓ،٢شىٓ٘نَٜٓ،حُوخَٛس٣ُِِٔ،ّ2006،1١يػٖػزخىسحُ٘٤طخٕك٢
حُٔخٓ٤ٗٞش٘٣ظَ:ػٞحؿ،٢ؿخُذرٖػِ (،٢اٌّزا٘ت اٌفىش٠خ اٌّؼبطشح )،568/1ٙ،حٌُٔظزشحُؼ٣َٜشحٌُٛز٤ش،ؿيس.ّ2006،1١،
  -4أؿٔؼضحُ٘ظَ٣خصحُلٌَ٣شحُٜٞ٤ى٣شحُـَر٤شٓ،ؼَٗظَ٣شىحٍٓٝ،ٕٝخًٍْ ٝ،كَ٣ٝيٝ،ىًٍٝخٓٝ،ْ٣خٍطٍَُْٗٞٝ،ػِ٠إٔحٔٗ٩خٕ
كٞ٤حٕحرٖحُٜٔخىكشٖ٘ٛٓٝ،خًٛزضحُ٤ٗٞ٤ٜٜشػِ٠حُظًَِ٤ػِ٠حُٔخى٣شٝ،كٞ٤حٗ٤شحٔٗ٩خٕٝ،أُـضحُوْٝ٤حُٔؼَحُؼِ٤خٝ،حهخٓش كَ٣ش
حُـَِ٣سٝ،هيحػظَفحُٜٜخ٘٣شك٢رَٝط٫ًٞٞطْٜإٔٗـخفٌٙٛحُ٘ظَ٣خصٝح٥ػخٍحُٔظَطذػِٜ٤خًخٕٖٓطوط٤طْٜٝطَط٤زْٖٜٓهزَ٘٣،ظَ،
حُـ٘ي،١أٗ ( ، ٍٞاٌفىش اإلعالِٚ ٟعّ َٛاٌزغش٠ت ٚاٌزجؼ١خ )،138ٙ،ىحٍحُلِ٤٠ش،حُوخَٛس(،ى.ص.)١.
5ؿَ (،ٚ٘٣ؽبػش اٌؼبٌُ اإلعالِ 38–37ٙ،) ٟ
6
ػِٞحٕ،ػزيهللاٗخٛق (،اٌشجبة اٌّغٍُ فِٛ ٟاعٙخ اٌزؾذ٠بد )،99-98ٙ ،ىحٍحُوِْ،ىٓ٘نّ2002،4١-7حُزؼِزٌِٛ (،َ٤٘ٓ،٢عٛػخ اٌّٛسد ) ،113\7،ىحٍحُؼُِِْٔ.ٖ٤٣٬
-8رخػزخى،ػِٞٛ٠ى (،اٌغض ٚاٌفىشٚ ٞاٌؼغىش ٞاٌظٍ١جٗ،،39–38ٙ،) ٟو٬ػٖ (حّ٬ٓ٩كٝ٢ؿٚحُظـَ٣ذ)ٍٞٗ٧،حُـ٘ي.١
-9ؿَ (،ٚ٘٣ؽبػش اٌؼبٌُ اإلعالِٔٓ،63ٙ،) ٟخأىٟاُ٠حٓظؼخٗشحٓ٫ظؼٔخٍحُ٤ِٜز٢رطخثلشٖٓهٗٞشأَٛحُز٬ىػْؿَٟح٩ػيحىٌُُي
رؤًؼَٖٓٓزَٜ٘ٓ٤خ٘ٛخػشحُِػًْٝ٤خٗضأٍٝطـَرشُٜ٘خػشحُِػْ٤طـَرشٜٓطلًٔ٠خٍأطخطٍٞىٝطِظ١ٚزؼخصأهَٟػِ٤ٛ٠جظ٘٣،ٚظَ،
ٗلْحَُٔؿغٖٓٝ، 64ٙ،حُ٘و٤ٜخصحُظ٢حٓظؼخٕرٜخحٓ٫ظؼٔخٍكُ،َٜٓ٢طل٢حُٔ٤يٓٝؼيُؿِ٘٣ٍٞظَ،حُـ٘ي،١أٗ(،ٍٞإػبدح إٌظش
ف ٟوزبثخ اٌؼظش ٓ١٠ف ٟػٛء اإلعالَ )،7ٙ،ىحٍح٫ػظٜخّحُوخَٛسٓ(،َٜى.ص)١.
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كنتيجة لتسمط الدكؿ اإلستعمارية عمى الدكلة العثمانية
كاستطاع الصميبيكف كالييكد أف يدفعكا بمصطفى كماؿ

()1

()2

تـ القضاء عمى دكلة الخبلفة اإلسبلمية

نحك زعامة الدكلة العثمانية ،كقد كاف عند

حسف ظنيـ فقد قطع كؿ صمة لتركيا باإلسبلـ  ،كألغى الخبلفة اإلسبلمية إلغاء تاما ،كأخرج الخميفة
دستكر مدنيان بدؿ دستكر تركيا
كأنصار الخبلفة  ،كاإلسبلـ مف الببلد  ،كصادر أمكاؿ الخميفة  ،كاتخذ
ان

القديـ

()3

.

كقد نصب مصطفى كماؿ نفسو إليا مف دكف اهلل  ،يشرع لؤلمة كما يشاء  ،كيمفؽ مف القكانيف كما

يحمك لو قائبل  " :نحف ال نريد شرعا فيو قاؿ كقالكا  ،كلكف شرعا فيو قمنا كنقكؿ"

()4

.

كما عمؿ عمى سمخ تركيا مف عقيدتيا كاسبلميا  ،كحارب التديف  ،كضيؽ عمى الدعاة  ،كدعا إلى

السفكر كاالختبلط

()5

كقد انتقؿ الفكر المراكسي إلى العالـ االسبلمي عف طريؽ األحزاب الشيكعية التي انتشرت فيو كىذه

األحزاب أخذت قسطا كبي انر مف حريتيا في بث ما تشاء مف اإللحاد ،كما أخذت أجيزة اإلعبلـ

()6

تردد

تردد بعض الشعارات الماركيسة تحت شعار االشتراكية مثؿ صراع الطبقات كالعممية التي يجب أف

يصطبغ بيا التفكير كطرح الفكر غير كاقعي  ،كما إلى ذلؾ مف شعارات ( )7كحرب االشتراكييف عمى
ديف اإلسبلـ ككؿ فالمستيدؼ ىك اإلسبلـ عمكما كليست القضية االعتراض عمى بعض األحكاـ أك

األ فكار االسبلمية ،بؿ ىي قضية نفي الديف مف الكجكد كنسفو مف قمكب معتنقيو كعبادتيـ كتحرير كؿ

مف أمكف تحريره مف الديف ( ،)8كقد حدث أف بعض الطمبة في جامعتي القاىرة كعيف شمس نادل بأف
(الديف إيحاء خرافي)  ،كعبر بعضيـ بتعبيرات أخرل ( بأف الديف ال قيمة لو )()9فأم ردة عف اإلسبلـ

ً1لَحُ٘ؼٔشٝحُظِْٝ،حَٓ٩حفٝ،حُـٌَٛ،  ٍٝحٓخٓخٍٓٚأٝحهَٖٓ٤١٬حُيُٝشحُؼؼٔخٗ٤شٝأَٓحث٣ُِِٔ،ْٜي٘٣،ظَ،حُ٬ٜر،٢ػِٓ٢لٔي
ٓلٔي (.اٌذٌٚخ اٌؼضّبٔ١خ ػٛاًِ إٌٛٙع ٚأعجبة اٌغمٛؽ ) ،576ٙ،ىحٍحُلـَُِظَحعحُوخَٛس.ّ 2004١،ػٖحٗ٫لطخ١ك٢ح٧ه٬م
ٝحُـٔٞىك٢حُؼِْ٘ٛٝ،خػشحُلَدٝ،حٗ٫لطخ١ح ُلٌَٝ١حُؼِٔ٢حُؼخّك٢أٝحهَحُو٬كشحُؼؼٔخٗ٤ش٘٣،ظَ،حُ٘ي،١ٝأرٞحُلِٖٔ(،برا خغش
اٌؼبٌُ ثبٔؾطبؽ اٌّغٌٍّٓ،140–134ٙ،) ٓ١ظزشحٔ٣٩خٕ،حٍُٜٔ٘ٞس(،ى.ص.)١.
ٜٓ2طلًٔ٠خٍأطخطٍٞىُٝ،يك٢ػخّ،ّ 1881كٓ٢ي٘٣شٓ٤ٗ٬يحُٗٞ٤خٗ٤شًٝخٗضطخرؼشُِيُٝشحُؼؼٔخٗ٤شٝ،أِ١ن ػِٚ٤حْٓحٌُثذح٫ؿ،َ٤
ٝأطخطٍٞىطؼ٘٢أرٞح٧طَحىٝ،طٞك٢ػخّ،1983رؼيإٔٛخرٚط٘ٔغًزيٗ،ظ٤ـش٩كَحٚ١رظ٘خٍٝحٌُل٣ُِِٔ،ٍٞيكٍٞك٤خط٘٣،ٚظَحُٔٞهغ
ٝ، http://ar.wikipedia.org/wikiهيهَ٤إٔرـٌٛٞححَُؿَػزخىس٣ُِِٔ،يكٍٞك٤خطٝٚػِٔ ٚروظَؿٌٍٝحٓ٧شح٤ٓ٬ٓ٩شك٢طًَ٤خ،
٘٣ظًَظخد( اٌشعً اٌظُٕ وّبي أربرٛسن) ،طؤُ٤قٟخر٢طًَٓ٢خرنطَؿٔشػزيهللاػزيحَُكٖٔٓ، 544 – 253ٙ،ئٓٔشحَُٓخُش
رَٝ٤ص.ّ1994،5١،
-3حُٜتت٬ر (،٢اٌذٌٚااخ اٌؼضّبٔ١ااخ )،645–576ٙ،ؿَ٘٣تتشٝحُِ٣زتتن (،أعاابٌ١ت اٌغااض ٚاٌفىااشٛ،44–35ٙ،) ٞتتخُقٓ،تتؼيحُتتيٖ٣
حُٔ٤ي (،اؽزسٚا ا٤عبٌ١ت اٌؾذ٠ضخ فِٛ ٟاعٙخ اإلعالَ )ٌٓ،143-139ٙ ،ظزشحُٜلخرش،حُ٘خٍهش،حٓ٩خٍحص .ّ1998،1١،
-4حُلٞحُٓ،٢لَرٖػزي(،اٌؼٍّبٔ١خ)ٌٓ،571ٙ،ظزشحُط٤ذ،حُوخَٛسّ19992١،َٜٓ،
-5حُ٬ٜر (،٢اٌذٌٚخ اٌؼضّبٔ١خ ).643،
 -6كٍٞحُيػخ٣شحُ٘ٞ٤ػ٤شك٢حُؼخُْحٝ٢ٓ٬ٓ٩حٓ٫ظٜ٘خىرآ٣خصهَآٗ٤زشٝأكخى٣غٗز٣ٞشهَٔٛخهَٔحُظظ٬ءّٓغأكٌخٍٓخًٍٔ٤ش٘٣،ظَ،حُز،٢ٜ
ٓلٔي(،اٌفىش االعالِ ٟاٌؾذ٠ش ٚطٍزٗ ثبالعزؼّبس اٌغشث،391ٙ،) ٟىحٍحُلٌَّ1991،7١،
-7ؿَ٘٣شٝحُِ٣زن (،أعبٌ١ت اٌغض ٚاٌفىشٌٍ ٞؼبٌُ اإلعالِ139ٙ، ) ٟ
-8هطذٓ،لٔيٚ (،الؼٕب اٌّؼبطش) ٓ،359ٙ،ئٓٔشحُٔي٘٣ش،ؿيس،حُٔؼٞى٣شّ19903١،
 -9حُز(،٢ٜاٌفىش اإلعالِ ٟاٌؾذ٠ش ٚطٍزٗ ثبالعزؼّبس اٌغشث، 292ٙ،)ٟكويطؤػَٛئ٫ءحُ٘زخدرٔؼظويحصحُلخى٣شٓؼَٗظَ٣شحُظلَِ٤
حُ٘لٔ٢حُٔظؤػَسر٘ظَ٣شحُظطٍٞك٢ػيسٗوخٛ١خٓش( -:٢ٛٝحُ٘ظَاُ٠حٔٗ٩خٕػِ٠حٗٓٚوِٞمحٍٝ،٢ٟػخُٔ٘ٓٚلَٜرٌٜححُؼخُْح٢ٍٟ٧
حُ٤٠نٝ،حٓظزؼخىحُِٜشرٝٚ٘٤رٖ٤حُؼخُْحُؼِ١ٞحٝ،٢ُٜ٩حػظزخٍهٜشهِنحىّحُظ٢طٍٜٞطٌَْ٣هللا ُٔٗ٪خٕهَحكشًزَ،ٟرَطؼظزَحُيٖ٣
ًِٚهَحكشٖٓحُوَحكخصٝ،حػظزخٍؿَحثِحٔٗ٩خٕحٓظيحىُـَحثِحُلٞ٤حٗخصحُٔخروشُٚكِْٓ٢حُظطٍٞكٔذٓخ٣يػٌٛٝ،)...ٕٞحٓخٍٝؽحُٚ٤
ٓٓ٬شٓٝ٠ٓٞأك٘٠أٍرؼٖ٘ٓ٤شك٣ُِِٔ،َٙ٘ٗ٢ي٘٣،ظَ،ػؼٔخٕ(،اٌفىش اٌّبد ٞاٌؾذ٠ش ِٛٚلف اإلعالَ ِٕٗ ) 210–202ٙ،
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أعظـ مف ىذه ؟ فيذه أفكار حالقة لمديف إف تغمغمت في قمكب أصحابيا  ،كىذا ما ييدؼ إليو أعداء

األمة اإلسبلمية  ،كىذا حصاد ما أفنى فيو ربع قرف مف عمره مف ىك مف جمدتنا كيتكمـ لغتنا

()1

ب -أىـ مؤسسات الغزك الفكرم في العالـ اإلسبلمي :

 _1مؤسسة االستشراؽ :ىك التيار الفكرم الذم تمثؿ في الدراسات المختمفة عف الشرؽ اإلسبلمي

()2

حضارتو ،كأديانو ،كآدابو،كثقافتو بقصد غزكه مف الداخؿ ،كقد تعددت أىداؼ المستشرقيف
()3

كدكافعيـ

كمدارسيـ

()4

 ،كقد حكت مؤسسة االستشراؽ المستشرقيف الييكد كالنصارل كالممحديف

كلجميعيـ دعكات مناىضة لئلسبلـ  ،مفتقدة لممكضكعية في البحث كالدراسة تيدؼ إلى الدس كالتشكيو

كالتحريؼ في الديف اإلسبلمي  ،إال في عدد قميؿ مف المستشرقيف الذيف كاف ىدفيـ عمميا خالصا.
كقد ىدل اهلل بعضيـ إلى اعتناؽ اإلسبلـ بعد كصكلو إلى حقائؽ عممية تؤيد اإلسبلـ

()5

كجيكد

المستشرقيف كبيرة جدا كدراساتيـ أنفؽ عمييا مبالغ باىظة  ،لكف ال نقيس جيكدىـ كال نثمنيا مف ىذا
الكجو  ،كلكف مف ناحية ما ييدفكف إليو  ،ىؿ ىي دراسات لخدمة اإلسبلـ ؟ أـ لمطعف فيو ؟

()6

إضافة إلى أف بحكث المستشرقيف في غالبيتيا تتسـ بعدة ظكاىر منيا تحريفيـ لمنصكص اإلسبلمية ،

في كثير مف األحياف تحريفا مقصكدا  ،كتحكميـ في المصادر التي ينقمكف منيا كاخضاع النصكص
لمفكرة التي يفرضكنيا حسب أىكائيـ  ،كسكء الظف بالمسمميف كعممائيـ كعظمائيـ  ،كسكء الظف كسكء

الفيـ  ،لكؿ ما يتصؿ باإلسبلـ في أىدافو كمقاصده

()7

 -1أٗلنًُٗ٢ـ٤ذٓلٔٞىهَحرشٍرغهَٕٖٓػَٔ٣ٞٛٝٙيػٞحُ(٠حُٟٞؼ٤شحُٔ٘طو٤ش)،ح(ٝحُظـَ٣ز٤شحُؼِٔ٤ش)،حُظت٢طٌ٘تًَتَٓتخٍٝحءحُلتْ
ك٢حُٜلقٝحُٔـ٬صٓوخ٫صطَ٘٘ك٢ػيسٛلق٤ٓٞ٣خٝ،ك٢حٌُظذٜ٘ٓٝخ(،هَحكتشحُٔ٤ظخك٣ِ٤و٤تخ)،حُتٌٛ١تيٍػ٘تٓٚت٘شٛٝ،ّ1953تٞ
ك٢هيٓشحُ٩لخى٣ُِِٔ،ي٘٣،ظَ،ػؼٔخٕ (،اٌفىش اٌّبد ٞاٌؾذ٠ش ِٛٚلف اإلعالَ ِٕٗ ).414-407ٙ،
ٌُٖٝطـَ٤صًظخرخطٝٚحريٟطٞرشهزَٞٓ٤طٍٚٗ٧ٚأٍٟإ٣شأٛئٟٓخًخٕػٍِ٢ٛٝٚ٤إٚ٣ح.ّ٬ٓ٫
ٖٓ -2أٛيحفحُٔٔظَ٘هٖٝ٤رخْٓحُ٘ؼًٞسحُؼِٔ٤شٝرخْٓحُزلغٝحٓ٫ظ٘ظخؽحُظلِ،٢ِ٤كَٜحُِٖٔٔٔ٤ػٖؿٌٍْٛٝحُؼخرظشح٤ِٛ٧شرظٜٜ٘٣ٞخٝاُـخء
ٓلخٜٓ٘خٝ،طؤ٤٣يحُـِٝحٓ٫ظؼٔخٍُ١ز٬ىحُِٔٔٔٝ،ٖ٤حُؼَٔػِ٠طلطْ٤حُٔوخٓٝشح٤ٓ٬ٓ٩شٝ،هظٍَٝفحُـٜخىُِٔٔظؼَٖٔٝ٣حُلُِٞ٤شرٖ٤
حّٗٝ٬ٓ٩ؼٞدحُي٣خٗخصح٧هَ٘٣،ٟظَ،ؿَٝٚ٘٣حُِ٣زن ( أعبٌ١ت اٌغض ٚاٌفىشٌٍ ٞؼبٌُ اإلعالِ.22-21ٙ،)ٟ
-3ح٫رَح٠ٓٞٓ،ْ٤ٛارَح(،ْ٤ٛصمبفخ اٌّغٍُ ث ٓ١ا٤طبٌخ ٚاٌزؾذ٠بد )،163ٙ،ىحٍػٔخٍ٘ٛ،ّ2001،2١،خىكجشٖٓحُٔٔظَ٘هٖ٤ؿخ٣خطْٜ
ؿخ٣خطٜ٣ِٗ ْٜش ًٔخ ك ٢ؿخ ُز٤ش حُٔٔظَ٘ه ٕٞحُٔ٧خٕ  ،كوي حطٔٔض رلٞػ ْٜحٓ٩ظَ٘حه٤ش رخُؼِٔ٤ش ك ٢ؿخُزٜخ ًٔ ،خ حطٜلض رلٞع حُٔٔظَ٘هٖ٤
حُلَٗٔ ٖ٤٤حٌُخػ٤ُٞي رخُظ٘ َ٤ٜكٓ ٢ؼظٜٔخ ٝ ،رخُظخُ ٢ك ْٜأًؼَ ٖٓ ؿ َْٛ٤ؿ٘خ٣ش ػِ ٠حُٔـظٔغ حُِْٔٔ  ٖٓٝ ،حُٔٔظَ٘هٓ ٖٓ ٖ٤ؼُ ٠ظلو٤ن
حٛ٧يحفح٧هَٓ٬ُ،ٟظَ٘حمًخٛ ٧يحفحٓ٫ظؼٔخٍ٣شٝحُٔ٤خٓ٤شٝحُظـخٍ٣شٝح٫هظٜخى٣شٝحُؼِٔ٤ش٣ُِِٔ،ي٘٣،ظَ،حُِ٘ٔش،ػِ٢رٖارَحْ٤ٛ
حُلٔي (،اٌّغزششلٚ ْٛاٌزٕظ١ش )ٌٓ،29ٙ،ظزشحُظٞرش،حَُ٣خ،ٝحُٔؼٞى٣ش.ّ1998،1١،
ٓ-4يحٍّحٓ٫ظَ٘حمحَُث٤ٔ٤ش:حُٔيٍٓشحُلَٗٔ٤شٝ،حٗ٫ـِ٣ِ٤شٝ،حُٔ٧خٗ٤شٝ،حَُ٤ٓٝشٝ،ح٣٫طخُ٤شٝ،حٓ٫زخٗ٤شٝ،ح٤ٌ٣َٓ٧شٝحُٞ٤ؿٔ٬ك٤ش،
٘ٛٝخىٓيحٍّأهَ٘٣،ٟظَٔٓ،خِٞ٣كظٖ،حكٔي ( ،فٍغفخ االعزششاق ٚأصش٘ب ف ٟاالدة اٌؼشث ٟاٌّؼبطش)، 9ٙ ،ىحٍحُلٌَحُؼَر،٢
حُوخَٛس.ّ1998١
5حُٔزخػٜٓ،٢طل(،٠ص (،)ّ1964االعزششاق ٚاٌّغزششل،31-30ٙ،) ْٛىحٍحُٔ،ّ٬حُوخَٛسّٖٔٓ19981١،َٜٓ،حٛظيٟ
رٍ٘ٞحّ٬ٓ٩حُٔٔظَ٘محُلَٗٔ٢حُل٘خٕى ،ٚ٤٘٣أػـذرخّٝ٬ٓ٩أػِٖآٝٚٓ٬طٔٔ٠رخْٓٗخَٛحُيٖ٣ىٖٓٓٝ،ٚ٤٘٣ئُلخطًٚظخد(أٗؼشهخٛش
رٍ٘ٞح٘٣،)ّ٬ٓ٩ظَ،حَُٔؿغحُٔخرنٗ،لْحُٜللشًٌُ ،يحُٔٔظَ٘محُ٘ٔٔخٞ٤ُ١ٝرُٞيكخ،ْ٣حِْٓٝطٔٔ٠رخْٓ(ٓلٔيأٓي)ًُٚٝ،ظخد
(حّ٬ٓ٩ػِٓ٠لظَمحُطَم)٘٣،ظَ،حُز(،٢ٜاٌفىش اإلعالِ ٟاٌؾذ٠ش ٚطٍزٗ ثبالعزؼّبس اٌغشث.211ٙ، ) ٟ
6كويٟٝغحُٔٔظَ٘هٕٞحُٜٞ٤ىًظزخُٜخٛلشحُؼِْكٓ٢وظِقحُٔٔخثَح٤ٓ٬ٓ٩شٖٓأكٌخّٝهٞحػيؿخءرؼٜ٠خٓلَكخٝ،رؼٜ٠خ٣٫ل٤يكٌْ
حُ٘خٍعٝ،طيٍّك٢حُـخٓؼخصحُؼِٔ٤شػِ٠أٜٗخٍٛٞٛل٤لشًٌُُ،ّ٬ٓ٪يكويحه٠غحُٔٔظَ٘هٕٞطخٍ٣نحُّٔ٬ٓ٩لّٜٞحُٔٔ٤ل٤ش
ٝطلَٔ٤حطٜخُٔٝ،لّٜٞحُٔخى٣شحُـَر٤شػْحُظلَٔ٤حصحُٔخًٍٔ٤شًُٖٓٝ،يػَٔحٓ٫ظَ٘حمحُٜٞ٤ى١ػِ٠اػطخءكٌَسًخًرشُِؼخُْرؤٕكِٔطٖ٤
ًخٗضٜٞ٣ى٣شهزَحٙٞ٘٣ٝ،ّ٬ٓ٩حُلظقحٖٓٝ، ٢ٓ٬ٓ٩أهطَىػخ١ٝحٓ٫ظَ٘حمكَٜحُيٖ٣ػٖحُيُٝشػِٗ٠لٓٞخكيعك٢حُـَدٖٓ،
ك َُٜظلٌْحٌُ٘ٔ٤شرخُل٤خسحُؼخٓشحُٔٔ٤ل٤شرٔخ٣يػخرخُؼٍٜٞحُٓٞط٠ك٢طخٍ٣وْٜكويحطلوٞحػِ٠إَٔ َ٣يػٞحٓخُوَُٜ٤وٓٝ،َٜ٤خهللهلل،
٘٣ظَ،حُـ٘ي (،١اٌفىش اإلعالِٚ ٟعّ َٛاٌزغش٠ت ٚاٌزجؼ١خ )ٝ148ٙ،كً٢خكشٓخٖٓٓ٠٠ؿٜٞىحُٔٔظَ٘هٖ٤آخءس١ٝؼ٘خُّ٬ٓ٪
7حُٔزخػٜٓ،٢طل(،٠ص (،)ّ1964اٌغٕخ ِٚىبٔزٙب ف ٟاٌزشش٠غ اإلعالِ،178ٙ،) ٟىحٍحُٔ،ّ٬حُوخَٛس،حٌ٘ٓ٩يٍ٣شّ2006،3١
.
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إف الدكافع اال ستشراقية نابعة مف ذلؾ المقت الدفيف الذم يضمره المستشرقكف في ككامف نفكسيـ
كخباياىا نحك اإلسبلـ  ،ألنيـ يركنو أكبر خصـ في سبيؿ حضارتيـ المادية كاتجاىاتيـ االستعمارية

كقد أشار إلى ىذه الحقيقة المبشر اإلنجميزم كيمياـ جيفكرد بمجريؼ كىك مف أشير الرحالة الذيف زاركا

الجزيرة العربية  ،فقاؿ  ":متى تكارل القرآف كمكة كالمدينة مف ببلد العرب يمكننا حينئذ أف نرل العربي

يتدرج في سبيؿ الحضارة الغربية التي لـ يبعده عنيا إال محمد  ككتابو(. )1

ككـ مف شباب ذىبكا ضحية اإللحاد لمجرد أنيـ كقعكا في شبؾ األفكار الزائفة كالدراسات اإلستشراقية

الغث كالسميف  ،كمعرفة السمكـ التي يد ٌست في الجيكد العممية
التي لـ يتمكنكا فييا مف التمييز بيف
ٌ
باسـ الدراسة كالتحقيؽ (. )2
ككثيركف ىـ المستغربكف مف العرب كالمسمميف الذيف نيمكا مف ىذا الحكض الظالـ األثيـ ،كمبعث

األسؼ أنيـ يديركف ظيكرىـ لمصادر العمـ اإلسبلمي  ،كىك القرآف الكريـ كالحديث النبكم الشريؼ ،
كيغضكف الطرؼ عف التاريخ اإلسبلمي  ،كيتكجيكف إلى دراسات المستشرقيف يأخذكف عنيا عمكـ
()3

دينيـ كعقيدتيـ  ،كيرددكف ما يقكلو المستشرقكف  ،فيفتركف افتراءىا كيزعمكف زعميا

 ،ككاف

المستشرؽ الييكدم المجرم جكلد تسيير أكثر المستشرقيف خبثا كافسادا كتشكيكا في السنة النبكية

()4

جاء االستشراؽ اإلنجميزم ليحدث في ثقافة المسمميف في مصر _قمب العالـ العربي ك اإلسبلمي _
صدعا أقكل ك أعتى مف الصدع الذم أحدثو االستشراؽ الفرنسي ،فقد قاـ دنمكب القسيس المبشر

االنجميزم  ،بكضع أسس التفريغ الكامؿ لطمبة المدارس المصرية بتفريغ المناىج مف كؿ ما يربطيا

بجذكرىا اإلسبلمية  ،كاحبلؿ مناىج المستعمر بدال منيا (.)5

كقد الحظ جب ()6المستشرؽ االنجميزم أف النشاط التعميمي كالثقافي عف طريؽ المدارس العصرية

كالثقافة قد ترؾ في المسمميف مف _ غير كعي منيـ _ أث ار جعميـ يبدكف في مظيرىـ العاـ ال دينييف

إلى حد بعيد  ،ثـ يعقب عمى ذلؾ بقكلو كذلؾ خاصة ىك المب المثمر في كؿ ما تركت محاكالت

الغرب لحمؿ العالـ اإلسبلمي عمى حضارتو مف آثار (.)7

1ح٧ػظٔٓ،٢ؼ٤ي٘ ( ،زا ٘ ٛاالعزششاق فّب ػذرٕب ٔؾ،) ٖٛرلغًٖٟٔظخد( اإلعالَ ٚاٌّغزششل.458ٙ، )ْٛ
2ح٧ػظٔٓ،٢ؼ٤ي(،اإلعالَ ٚاٌّغزششلٌّ ْٛبرا )ًٖٟٔ،ظخد( اإلعالَ ٚاٌّغزششل.11ٙ،) ْٛ
ٔٓ3خِٞ٣كظٖ(،فٍغفخ االعزششاق ) ٝ، 683ٙ،هيطؤػَحُؼَدٝحُِٕٔٔٔٞربكيٟػ٬عَ١م -1ىٍحٓخط ْٜكٓ٢ؼخٛيحُـَدأٍٝٝر٤ش
ٝأَٓ٤ٌ٣ش  -2 ،أ ٝطؼِٔ ْٜػِ ٠أ٣يٓ ١يٍٓ ٖ٤ؿَر ٖ٤٤أٍٝٝر ٖ٤٤أ ٝأَٓ -3 ، ٖ٤٤ٌ٣أ ٝهَحءحط ْٜحُوخٛش ُِٜٔخىٍ حُـَر٤ش ٝأٛخٍ حُٜٔخىٍ
ح٤ٓ٬ٓ٩ش٘٣،ظَٗ،لْحَُٔؿغٗ،لْحُٜللش.
4حُٔزخػ ( ،٢اٌغٕخ ِٚىبٔزٙب ف ٟاٌزشش٠غ اإلعالِ.179ٙ،) ٟ
ٗ5خًَ (،سعبٌخ ف ٟاٌطش٠ك إٌ ٝصمبفزٕب )٣،148ٙ،زِؾطؼيحىحُٔٔظَ٘هٖ٤رخُٔجخصٍٝرٔخُحىٝحػًُِ٠يٖٛٓٝ،ئ٫ءؿٔ٤ؼخحُٜخُل،ٕٞ
ْٜ٘ٓٝحُطخُلْٜ٘ٓٝ،ٕٞرًُٖ٤ئُِِ٣يكٍٞحُٔٔظَ٘هٞ١ٖٝ٤حثلْٜٝأٓٔخث٘٣،ْٜظَ،رلغكَٝم(،االعزششاق فٔ ٟطبق اٌؼٍُ ٚفٔ ٟطبق
اٌغ١بعخ )ًٖٟٔ،ظخد(اإلعالَ ٚاٌّغزششلُٔٝ،143–130ٙ،) ْٛؼَكشأٓٔخءحُٔٔظَ٘هٖ٤حُٔ٘٘٣،َٕٜٝظَ،حُِ٘ٔش(،
اٌّغزششلٚ ْٛاٌزٕظ١ش )ُٔٝ،167–49ٙ،ؼَكشأٓٔخءحُٔٔظَ٘هٕٞحُوطٝ،َٕٝ٤حُٔٔظَ٘هٕٞحُٔؼخٝ،َٕٝٛحٌُظذحٓ٩ظَ٘حه٤ش
حُوطَ٤س٘٣،ظَ،حُز (،٢ٜاٌفىش اإلعالِ ٟاٌؾذ٠ش ٚطٍزٗ ثبالعزؼّبس اٌغشث.563–538ٙ،) ٟ
 6ؿذٔٓ:ظَ٘محٗـِٞٛٝ،١ِ٤ػٞ٠حُٔـٔغحُِـَُٜٝٔ١ٞأٓظخًحُيٍحٓخصح٤ٓ٬ٓ٩شٝحُؼَر٤شك٢ؿخٓؼشٛخٍكَىح٤ٌ٣َٓ٧شٓٝلٍَك٢
ىحثَسحُٔؼخٍفح٤ٓ٬ٓ٩شًٖٓظز٣َ١(ٚنح(،)ّ٬ٓ٩حٌُٔٛذحُٔلٔي(،)١ح٫طـخٛخصحُلي٣ؼشك٢ح( )ّ٬ٓ٩حّٝ٬ٓ٩حُٔـظٔغ
ٝحُـَر٘٣،)٢ظَ،ح٫رَح (،ْ٤ٛصمبفخ اٌّغٍُ ث ٓ١ا٤طبٌخ ٚاٌزؾذ٠بد ).172ٙ،
7كٔٓ،ٖ٤لٔيٓلٔي(،ص(،)ّ1982االرغب٘بد اٌٛؽٕ١خ ف ٟا٤دة اٌّؼبطش )،218\2،ىحٍحُ٘٠ٜشحُؼَر٤ش،رَٝ٤صّ1972،3١
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كتمثؿ حركة االستشراؽ الحديثة كالمعاصرة منعطفا فكريا كتاريخيا بالغ األىمية في المسار التاريخي

لحركة الفكر اإلسبلمي كذلؾ ما فرضتو مف تحديات كما خمفتو مف إشكاليات

()1

فكرية أثرت تأثي ار

عميقا في البحكث اإلسبلمية التراثية كاإلبداعية المعاصرة  ،كحددت مجرل فاعميتيا كىك ما يسمى

باالستقطاب الفكرم

()2

.

كصدؽ رسكؿ اهلل  في قكلو  ":لتتبعف سنة مف كاف قبمكـ باعا بباع  ،كذراعا بذراع  ،كشب ار بشبر ،
حتى لك دخمكا جحر ضب لدخمتـ فيو  ،قالكا يا رسكؿ اهلل  :الييكد كالنصارل ؟ قاؿ  :فمف إذف "

()3

 _2كمؤسسة التنصير أك التبشير  :استخدـ عمما عمى تمؾ الحممة التي تكلتيا الصميبية فيما سمي
بالتعميـ الديني المسيحي كنشره  ،كالتنصير حركة دينية سياسية استعمارية بدأت بالظيكر إثر الحركب
الصميبية بغية نشر النصرانية بيف األمـ المتخمفة في دكؿ العالـ الثالث عامة كبيف المسمميف خاصة ،
()4

بيدؼ إحكاـ السيطرة عمى ىذه الشعكب

ً
المستشرؽ
المب ٌشر في إيياب
فأنت ترل ي
االستشراؽ كاالستعمار مف جية كبيف التنصير كاالستعمار مف ناحية أخرل  ،كما يقكـ بيف السياسة ك
()5

فالتزاكج القائـ بيف االستشراؽ كالتنصير يقابمو التزاكج بيف

االستشراؽ مف جية  ،نراه قكيا بيف السياسة كالتنصير مف ناحية أخرل

()6

ك المنصركف كالمستشرقكف كالمستعمركف ىذه ثبلثة متعاكنة متآزرة متظاىرة كجميعيـ يد كاحدة ألنيـ
()7

أخكة أعياف  ،أبكىـ كاحد  ،كأميـ كاحدة  ،كدينيـ كاحد  ،كأىدافيـ كاحدة  ،ككسائميـ كاحدة

ففي

كثير مف األحياف نجد المستشرؽ ك المنصر كجييف لعممة كاحدة  ،كنجد مف المبشريف كالمستشرقيف
()8

قناصؿ سياسييف في خدمة االستعمار

 ،فيذه األخكة ىي أخكة في العداء عمى اإلسبلـ  ،ككحدة

الدس كالتشكيؾ كالتشكيو
اليدؼ ىك حربيـ لئلسبلـ  ،ككحدة الكسائؿ ىي أنيـ ال يتكرعكف عف
ٌ
كالتضميؿ  ،كالغاية عندىـ تبرر الكسيمة .
كىذه العبلقة القكية بيف االستعمار ك االستشراؽ كالتبشير كالصييكنية تظير اليدؼ المشترؾ كىك

كسنة  ،كرسكال  ،ك عقائدا  ،كلغة  ،كتاريخا  ،كتراثا  ،أم اليجكـ عمى
اليجكـ عمى اإلسبلـ  ،قرآنا ٌ ،
ًُٝ1ي ٓؼَ حٌٗ٩خُ٤ش ك ٢حُظٔخإ ٍ ػٖ ٜٓطِل ٢حُئ٣وَح٤١ش ٝحُؼٞ٤هَح٤١ش حُي٤٘٣ش ٝحُٔئحٍ حُٔل ١ٍٞحٌُ٣ ١طَك ٚرؼ ٞحُزخكؼ ٖ٤حُؼَد ٝ
حَُِٔٔٔٗٛ،ٖ٤ظخّحُلٌْك٢حّ٬ٓ٩ىٔ٣وَح٢١؟أّػٞ٤هَح٢١ى٢٘٣؟ٌٙٛٝاٌٗخُ٤شأٍٝٝر٤شَٛفروٞحُزٜخٜٓٝطِلخطٜخ،ا٫إٔحٓ٫ظَ٘حم
حٓظطخعإٔٔ٣لذحُؼوَح٢ٓ٬ٓ٩حُٔؼ خَٛاٌُٙٛ٠حٌٗ٩خُ٤شُِِٔ٣ي٘٣،ظَِٓ،طخٕ،ؿٔخٍ ( ،عزٚس االٔؾشاف ف ٟاٌفىش اإلعالِ ٟاٌؾذ٠ش
)،75–74ٙ،ىحٍح٫ػظٜخّ،حُوخَٛس(،َٜٓ،ى.ص.)١.
2حٓ٫ظوطخدحُلٌَٞٛ":١حٍطزخ١كخػِ٤ظ٘خحُل٠خٍ٣شكٗ٢وٜخحُلٌَ١ح٩ريحػ٢رخُطَفحٓ٩ظَ٘حهُ،٢و٠خ٣خ٬ٌ٘ٓٝصحُلٌَح،٢ٓ٬ٓ٩
ٝحٔٗ٫لخدكٓ٢ؼخُـخط٘خُو٠خ٣خحُظَحع،اُ٠كخُشٖٓحٗ٫ـٌحدكٍٞهخُذحٓ٫ظَ٘حهِٓ،٢زخأٝا٣ـخرخٖٓؿَٓ٤خهيٍسػِ٠حُظلَىٝحُظٔ،ِ٤
رخ٩ريحعحُؼوِ٢حٌُحط٢حُٔظلٍَٖٟٓؼقحُظزؼ٤شحُلٌَ٣شحُٞحػ٤شأٝحُٝ٬حػ٤شٌُٜححُ٘ظخؽ"٘٣ظَِٓ:طخٕ( عزٚس االٔؾشاف ف ٟاٌفىش اإلعالِٟ
اٌؾذ٠ش ).72ٙ،
ٍٝ-3حٙحُزوخٍ(،١طؾ١ؼ اٌجخبسً،)ٞظخدح٫ػظٜخّرخٌُظخدٝحُٔ٘ش،رخدهٍٞحُ٘زُ٢ظظزؼًٖٖٖٓ٘ٓخٕهزٌٍِْ،هٔ.400\4[7320]ٚ
-4رخػزخى،ػِٞٛ٠ى( اٌغض ٚاٌفىشٚ ٞاٌؼغىش ٞاٌظٍ١جٗ،52ٙ،) ٟو٬ػٖ(حّ٬ٓ٩كٝ٢ؿٚحُظـَ٣ذ)ٍٞٗ٧،حُـ٘يٝ(،١حْٓ٧حُٔظوِلش
حُٔظوِلشٝحُؼخُْحُؼخُغٓخ٢ٛآٜ٫طِلخصٟٝؼٜخحُٔٔظؼَُٕٔٝظزََٜٗ٣زْٜٝؿٜزٌُْٜٜٙحُي.)ٍٝ
-5هطذٓ،لٔي(،صٔ ً٘ (،)ّ2014ؾٓ ِغٍّ،164ٙ، ) ْٛىحٍحَُ٘ٝم،حُوخَٛس.ّ2005،7١،
-6حُِ٘ٔش(،اٌّغزششلٚ ْٛاٌزٕظ١ش ).46ٙ،


7

ٗخًَٓ،لٔٞىٓلٔي (،سعبٌخ ف ٟاٌطش٠ك إٌ ٝصمبفزٕب )ٌٓ،49ٙ،ظزشحُوخٗـ٢حُوخَٛس.ّ2006،2١،
 -8كٍٞػَٔحٓ٫ظَ٘حمُٓ٬ظؼٔخٍٝطوٞفحُٔٔظَ٘ه٠ٜٖٖٗٓ٤شحُِٔٔٔٝ،ٖ٤اهخٓظْٜحُطِ٣ٞشري٣خٍحٝ،ّ٬ٓ٩طِْٜ٤٣رخُِ١ح،٢ٓ٬ٓ٩
ٓٝـخٍٝسرؼْٜ٠حُٝ،َُٛ٧كلْٜحُ٘خَٓػِ٠ى٣خٍح٘٣،ّ٬ٓ٩ظَٗ،خًَ (،سعبٌخ ف ٟاٌطش٠ك إٌ ٝصمبفزٕب ).150–85ٙ
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كؿ ما ىك عربي إسبلمي  ،لمتشكيؾ باإلسبلـ  ،ذلؾ ألف العالـ العربي ظؿ مركز الصراع العالمي
منذ أف اندفع العرب بإسبلميـ إلى خارج جزيرتيـ حتى اآلف  ،كسيظؿ كذلؾ إلى أف يرث اهلل األرض

كمف عمييا

()1

قاؿ اهلل ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ

()2

في بعض األقطار اإلسبلمية ظركؼ اجتماعية كاقتصادية معقدة  ،أمكنت التبشير أف يتكغؿ فييا
كيستفيد منيا  ،في ما يبذلو المستعمركف مف ماؿ كفير كي يربى المقطاء ،كيكفؿ اليتامى

كيزيغ بيـ

جميعا عف الصراط المستقيـ  ،كظاىر أف االستعمار التبشيرم يتكسؿ بالخدمات االجتماعية كالتعميمية،

كي ييسر االرتداد عمى أبناء المسمميف ك يبرز الغزك الثقافي في دار حضانة أك ممجأ أك مستشفى ،
كما يبرز في دار نشر  ،أك معيد فني  ،أك ركاية تمثيمية

()3

كقد تمكنت الصميبية باستخداميا كسائؿ التبشير المختمفة  ،كمنيا سبلح الماؿ في اندكنيسيا مف العمؿ

عمى أف يرتد عف اإلسبلـ عشرة مبلييف مسمـ

()4

 ،كبيذا تـ تحقيؽ بعض أىدافيا  ،إال أنو حيف أعرب

أعرب المبشركف عف استيائيـ كغيظيـ لعدـ تمكنيـ مف تنصير عدد كبير مف المسمميف قاؿ زكيمر

()5

()5

مقرر المؤتمر يرد عمييـ  " :ليست ميمتنا ىي تنصير المسمميف  ،فيذا شرؼ ليسكا جديريف بو ،

لكف ميمتنا ىي صرؼ المسمميف مف التمسؾ باإلسبلـ  ،كفي ذلؾ نجحنا نجاحا باى ار بفضؿ مدارسنا

التبشيرية  ،كالسياسة التعميمية التي كضعناىا لمببلد اإلسبلمية

()6

ج _ أسباب شيكع اإللحاد في العالـ اإلسبلمي في العصر الحديث :
 _1الفراغ الفكرم  ،كحرية الفكر لدل التقدمييف تعني اإللحاد  ،كاذا كاف اإلسبلـ ال يبيح اإللحاد

فيك إذف ال يبيح حرية الفكر(.)7

 _2الفكر االستشراقي في ىجكمو عمى اإلسبلـ  ،كاضعاؼ ثقة أىمو بو

()8

 _3تجنيد المبشريف لتشكيؾ المسمميف في اإلسبلـ أك كقؼ انتشاره عمى األقؿ.

 _ 4استبداؿ الحمبلت الصميبية الحربية بحمبلت سممية تؤدم نفس الغرض كالطعف في اإلسبلـ كنشر
ىذه المطاعف في الببلد اإلسبلمية

()1

.



ٔٓ1خِٞ٣كظٖ (،فٍغفخ االعزششاق )9ٙ،
2حٗ٧ؼخّ،آ٣ش112
3حُـِحُٓ،٢لٔي(،ص()ّ1996ظالَ ِٓ اٌغشة)،149ٙ،ىحٍحُوِْ،ىٓ٘نّ1999،1١،
4ؿَ٘٣ش  ( ،ؽبػش اٌؼبٌُ اإلعالِ42ٙ ، ) ٟ
ٓ:َٔ٣ُٝ 5زَ٘رَٝطٔظخٗظ٢أًَٓ٢ٌ٣خُٕت٘ٗٚتخٝ١حٓتغكت٢حُتز٬ىحٓ٩ت٤ٓ٬شٝأٛٝت٠هزتَٓٞطتٚرتؤٕ٣تيكٖكتٓ٢وتخرَحُٜ٤تٞى،حٗ٘تؤٓـِتشحُؼتخُْ
حًُٚٝ،٢ٓ٬ٓ٩ظذٜٓ٘خ(حّ٬ٓ٩طليٍُِّؼو٤يس)(،ح٘٣،)ّ٬ٓ٩ظَ،ح٩رَح (،ْ٤ٛصمبفخ اٌّغاٍُ ثا ٓ١ا٤طابٌخ ٚاٌزؾاذ٠بد )،172ٙ،هطتذ
ٚ (،الؼٕب اٌّؼبطش).176ٙ،
6هطذٚ ( ،الؼٕب اٌّؼبطش ) .197ٙ ،
-7هطذٓ،لٔي( ،ص ( ،)ّ2014شجٙبد ؽٛي اإلعالَ )،179–178ٙ،ىحٍحَُ٘ٝم.ّ2005،24١،
-8حُـٜيحٓ٫ظَ٘حهً٢خٕٓٞؿٜخاُ٠حُٔؼول،ٖ٤كْٜحٌُ ٣ٖ٣يًٍٕٞحُو٠خ٣خحُظ٣٢ؼَٛ٤خحُٔٔظَ٘هٟٕٞيحٖٓ،ّ٬ٓ٩كٌَ٣شٝ،كِٔل٤شٝ،طَ٘٣ؼٚ
ٝطَ٘٣ؼٝ،ٚحؿظٔخػٝ،ٚ٤هيكو٘ٞحٖٓهزَرٔزخىةٌٙٛحُّٔٔٞك٢حُٔيحٍّٝحُـخٓؼخصٛٝ،خٍٝحٓٔظٜيكُٜٖ٤خَٓ٣ؼ٢حٓ٫ظـخرشاُٜ٤خ،ػْْٛ
حٌٌُٖٔ٣ٖ٣إًَٔٞ٣اُْٜ٤رؼيًُيإَٔٝ٘٘٣حٌٙٛحًُّٔٔٞحطٜخك٢ح٧ؿ٤خٍحُظخُ٤ش٣ُِِٔ،ي٘٣،ظَهطذٔ ً٘ (،ؾٓ ِغٍّ161ٙ،) ْٛ
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مدا إلحاديا ظير بيف الشباب العربي في الفترة األخيرة كجكد مجمكعات إلحادية في
مما يؤكد كجكد ٌ

الجامعات كالمدارس حتى اإلسبلمية منيا كتكزيع المنشكرات كاصدار مجبلت كمطبكعات إلحادية
تشكيكية كاستحداث عشرات المكاقع اإللحادية العربية عمى اإلنترنت كزيادة عدد المنضميف إلى المكاقع

اإللحادية مما يؤدم إلى كصكؿ اإللحاد إلى بيكتنا (.)2

مسألة  :حكـ اعتناؽ المسمـ المذاىب غير الدينية كانتمائو إلى منظماتيا

أكال  :حكـ االنتماء إلى الماسكنية

بعد أف قاـ أعضاء مجمع رابطة العالـ اإلسبلمي في مكة المكرمة بدراسة كافية عف منظمة الماسكنية

تبيف لممجمع بصكرة ال تقبؿ الريب أف الماسكنية في أىدافيا الحقيقية السرية ضد األدياف جميعا بصكرة

عامة كتيدـ اإلسبلـ في نفكس أبنائو بصكرة خاصة لذلؾ قرر المجمع الفقيي " اعتبار الماسكنية مف

أخطر المنظمات اليدامة عمى اإلسبلـ كالمسمميف" كأف مف ينتسب إلييا عمى عمـ بحقيقتيا كأىدافيا
()3

فيك كافر باإلسبلـ مجانب ألىمو

ثانيا  :حكـ االنتماء إلى الماركسية
في المؤتمر الثامف لمجمع البحكث اإلسبلمية قرر المجمع عمى أنو " يؤيد المؤتمر الجيكد التي تكشؼ
عف التناقض األساسي القائـ بيف اإلسبلـ كالماركسية كيرل أنيا مف أخطر المذاىب المعادية لمديف
كيقرر المؤتمر استحالة التكفيؽ بيف اإلسبلـ باعتباره كحيا مف اهلل سبحانو كتعالى كبيف الماركسية بما

تقكـ عميو مف إنكار لكجكد اهلل كلسائر الغيبيات كبما ترتكز عميو مف تفسير مادم ألصؿ الككف

كالحركة كالتاريخ  ،كيؤكد المؤتمر أف الماركسية تنتيي في التطبيؽ إلى تحطيـ الفرد كالمجتمع عقيدة
()4

كأخبلقا "

كما قرر مجمع الفقو برابطة العالـ اإلسبلمي أف اعتناؽ الشيكعية كفر " يرل مجمس المجمع لفت نظر

دكؿ كشعكب العالـ اإلسبلمي إلى أنو مف المسمـ بو يقينا أف الشيكعية منافية لئلسبلـ كأف اعتناقيا

كفر بالديف الذم ارتضاه اهلل لعباده

()5

ثالثا  :حكـ االنتماء لمذىب الحداثة

تفاقمت إ ساءات المتغربيف إلى ثكابت اإلسبلـ باسـ الحداثة كىي مذىب فكرم جديد يقكـ عمى تأليو

العقؿ كرفض الغيب كانكار الكحي كىدـ كؿ مكركث يتعمؽ بالمعتقدات كالقيـ  ،كأىـ ما يختص بيا
أصحابيا االعتماد المطمؽ عمى العقؿ  ،كاالقتصار عمى معطيات العمـ التجريبي كالفصؿ التاـ بيف
-1ػؼٔخٕ،ػؼٔخٕٓ،لٔيػزيحُلٌ ( ،ْ٤عٛٙد اٌّفىش ٓ٠اٌّغٍّ ٓ١اٌّؾذص ٓ١فِ ٟمبِٚخ اٌز١بس اإلٌؾبدٌٓ،50–36ٙ،)ٞظزشحُٔؼخٍف
حَُ٣خّ1981١،ٝ
٣َٗ2ق،ػَٔ (،ٝخشافخ اإلٌؾبد )ٌٓ،407–391ٙ،ظزشحَُ٘ٝمحُي٤ُٝشٗ،خٍعحٗ٧يَُْٜٓ،حُـي٣يسّ2014،1١،
3حُٔخُ (،ّٞاٌمؼب٠ب اٌفم١ٙخ اٌّؼبطشح ) ،اٛيحٍٓـٔغحَُحرطشك٢ىٍٝطٚح.547–545ٙ،٠ُٝ٧
4هَحٍٓـٔغحُزلٞعح٤ٓ٬ٓ٩شٓ٘ش٘٣،ّ1977،ٛ1397ظَ،حُٔخُ (،ّٞاٌمؼب٠ب اٌفم١ٙخ اٌّؼبطشح).536ٙ،
5ك٢أٍٝىٍٝسًُٝٚخٗضٓ٘ش٘٣،ٛ1398ظَ،حُٔخُ ( ،ّٞاٌمؼب٠ب اٌفم١ٙخ اٌّؼبطشح ).537ٙ،
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الديف كسائر المؤسسات الثقافية كاالجتماعية كاالقتصادية كالسياسية كالخيرية  ،كبذلؾ تمتقي مع

العممانية ( ،)1لذلؾ فقد قرر مجمس مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي المنبثؽ عف منظمة المؤتمر اإلسبلمي
بعد إطبلعو عمى األبحاث المقدمة إلى المجمع بخصكص مكضكع اإلسبلـ في مكاجية الحداثة
الشاممة ق اررات منيا  " :الحداثة بالمفيكـ المنكه بو مذىب إلحادم يأباه اهلل كرسكلو كالمؤمنكف

لمناقضتو لئلسبلـ في أصكلو كمبادئو ميما تمبست بمظير الغير عمى اإلسبلـ كدعكة التجديد "

()2

العممانية
رابعا  :حكـ االنتماء إلى المذاىب َ

بعد اطبلع مجمس الفقو اإلسبلمي عمى األبحاث المقدمة أصدر عدة ق اررات منيا " انتشرت العممانية

في الديار اإلسبلمية بقكة االستعمار كأعكانو كتأثير االستشراؽ ،فأدت إلى تفكؾ باألمة كتشكيؾ في

العقيدة الصحيحة  ،كتشكيو تاريخ أمتنا الناصعة  ،كايياـ الجيؿ بأف ىناؾ تناقضا بيف العقؿ
كالنصكص الشرعية  ،كعممت عمى إحبلؿ النظـ الكضعية محؿ الشريعة الغراء كالتركيج لئلباحية
كالتحمؿ الخمقي كانييار القيـ السامية" .

" إف العممانية نظاـ كضعي تقكـ عمى أساس مف اإللحاد يناقض اإلسبلـ في جممتو كتفصيمو كتمتقي
مع الصييكينة العالمية كالدعكات اإلباحية كاليدامة ليذا فيي مذىب إلحادم يأباه اهلل كرسكلو

كالمؤمنكف" (.)3

د -أسباب ككف األقطار العربية اإلسبلمية فريسة سائغة لمؤامرات العدك كمخططاتو
كاف ىذا لسببيف _ :

األكؿ :كفراف النعمة  ،كذلؾ بنبذ اإلسبلـ كالتطمع لمقكميات كالفمسفات األجنبية كالمبادئ الدخيمة مما
الرٌدة الفكرية كالعقائدية في بعض األقطار اإلسبلمية ،كقد جيد الزعماء في
أدل إلى مكجة طاغية مف ٌ
الرٌدة عف اإلسبلـ  ،كعممكا عمى الثكرة عميو .
قيادة حركة ٌ
كالثاني  :تركيز القيادات األجنبية المعادية عمى إضعاؼ المركز الركحي كالقيادم في العالـ

اإلسبلمي( ،)4فيدـ الخبلفة كتمزيؽ الدكلة اإلسبلمية إلى دكيبلت ىزيمة كاف البكابة األكسع لمقضاء
عمى اإلسبلـ  ،كمحاكلة صيره كاذابة مبلمحو في التيارات الغربية الكافرة الكافدة كالمبادئ المستكردة
()5

كالعممانية

كغيرىا  ،كمف أىـ أسباب العممانية في العالـ اإلسبلمي  ،االنحراؼ عف مفيكـ األلكىية ،

 ،كاالنحراؼ عف مفيكـ اإليماف بالقدر لدل المسمميف  ،كالتخطيط الصميبي كالصييكني ،ككجكد



1حُٔخُ (،ّٞاٌمؼب٠ب اٌفم١ٙخ اٌّؼبطشح ).55ٙ،
2حُٜٔيٍحُٔخرنٗ،لْحُٜل٤لش.
ٓ 3ـِْحُلوٚح٢ٓ٬ٓ٩حُي٢ُٝحُٔ٘زؼنػٖٓ٘ظٔشحُٔئطَٔح٢ٓ٬ٓ٩ك٢ىٍٝسحٗؼوخىٙحُلخى٣شػَ٘رخُٔ٘خٓشٍٖٓ،30-25ؿذ14،ٛ1419
–ٞٗ19كٔزَّ1998هَحٍٍهْ٣ُِِٔ،)11\2(9ي٘٣،ظَ،حُٔخُ(،ّٞاٌمؼب٠ب اٌفم١ٙخ اٌّؼبطشح ).549–548ٙ،
4حُ٘ي،١ٝأرٞحُلٖٔػِ٢حُلٔ٘(،٢ص (،)ّ1999سدح ٚال أثب ثىش ٌٙب )ٓ،86–79ٙ،ئٓٔشِْٓٔ،رَٝ٤صُ،ز٘خّٕ20081١،
5طؼيىصٓظخَٛحُؼِٔخٗ٤شك٢حُؼخُْح،٢ٓ٬ٓ٩ك٢حُلٌْٝحُظَ٘٣غٝ،ك٢حُظَر٤شٝحُؼوخكشٝ،كت٢ح٫ؿظٔتخعٝح٧هت٬م٣ُِِٔ،تي٘٣،ظتَ،حُلتٞحُ،٢
( اٌؼٍّبٔ١ااخ )ُٝ، 621–507ٙ،ؼتتَأرتتَُٓ٘تتظؾُِظ٤تتخٍحُؼِٔتتخًٗ٢ظتتخدحُ٘تت٤نػِتت٢ػزتتيحُتتَحُم(،حٓ٩تتّٝ٬أٛتتٍٞحُلٌتتْ)٘٣،ظتتَ،
حُٔؼَح(،١ٝاٌّبسوغالِ١خ ٚاٌمشآْ ) .29ٙ،
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قيادات بالعالـ العربي اإلسبلمي  ،تتصؼ بجنكف العظمة  ،كغمظة القمب كفظاظة الطبع  ،كرقة الديانة

أكعدميا(.)1

ق -دعكل تجديد الديف لدل التغريبييف

قاؿ رسكؿ اهلل  " : إف اهلل يبعث ليذه األمة عمى رأس كؿ مائة سنة مف يجدد ليا دينيا " (.)2
كمعنى التجديد في الديف إحياء السنة كاماتة البدعة  ،أك إحياء ما اندرس مف ديف اهلل

()3

 ،كلكف

الحاصؿ مف دعاة التغريب ىك مسخ لمفيكـ التجديد اإلسبلمي  ،ألف التجديد يعني إحياء القيـ
اإلسبلمية األصيمة لمبناء عمييا كتنقيتيا مما عمؽ بيا عبر مسيرة اإلسبلـ  ،كمف التجديد االجتياد في

الكقائع المستحدثة في ضكء الشرع اإلسبلمي كمقاصده الكمية

()4

فقد أخذ مصطمح التجديد يعني

التعايش مع المستعمر كالخضكع لمغرب كمكاالتو كالتقرب لو نفسيا كتبعيتو بالتقارب السياسي كالتغريب

بالتقارب الفكرم كالثقافي

()5

 ،لقد ضاعت جيكد النيضة كتبددت شحناتيا عندما أصبح التجديد يعني

المعايشة كالخضكع  ،كابتعد عف ركح الجياد كالمكاجية

()6

.

لقد تعالت صيحات تنادم بضركرة اإلصبلح الشامؿ لمكصكؿ إلى ما كصؿ إليو الغرب مف تقدـ في

العمكـ ك التقنيات ( ، )7كتنادم بتجديد الديف  ،كلؤلسؼ الشديد تبددت جيكد ىذه الشحنة القكية كسارت

عمى النقيض تماما لمخط الذم كاف يجب السير فيو  ،كبمركر الكقت اتسع البعد كأصبح مصطمح
التجديد منفمتا مف جميع القيكد الشرعية كاألصكؿ اإلسبلمية  ،كأصبح مجرد داللة عمى المحاكالت

الفكرية العقمية المجردة  ،لنقؿ منظكمة الثقافة كالقيـ الغربية إلى ديار اإلسبلـ  ،بحيث تبنى النيضة
اإلسبلمية الحديثة عمى أسسيا

()8

ىدامة إلى كاحد مف أقساـ
 ،كيمكف رد كؿ ما ظير مف دعكات ٌ

ٓٝ 1ؼخًٍُيٓلٔيػِ٢رخٗخحًٌُ١خٕىٓ٤شك٣٢يرَ٣طخٗ٤خٝكَٗٔتخ٣لًَٜٗٞتخًٔتخ٘٣تخإ٘٣،ٕٝظتَ،حُٜت٬ر(،٢اٌذٌٚاخ اٌؼضّبٔ١اخ)–582ٙ
ٗ،585و٬ػًٖظخد( االٔؾشافبد اٌؼمذ٠خ ٚاٌؼٍّ١خ )ُ،ؼِ٢حَُِٛحٗٓٝ،181\1،٢لٔتيػِت٢هخثتيطًَت٢هتخٕىُٝظتٝ،ٚحٓتظوَرٜٔتَ٫،
ُ٤وْ٤ػٞؽحٍٞٓ٧كٜ٤خ،رَُ٤ـؼَٜٓ٘خٍِٓػشطيٍػِٝٚ٤ػِ٠أ٫ٝى٘٣،ٙظَ،حُـِحُ(،٢ظالَ ِٓ اٌغشة ) .154ٙ،
ٛ2ل٤قٍٝ،حٙأرٞىحٝى(،عٕٓ أث ٟداٚد)،أًٍٝظخدحُٔ٬كْ،رخدٓخًٌَ٣ك٢هَٕحُٔجشٍ،هٔ٘٣ٝ،[4291]ٚظتَحُ٧زتخٗ(،٢عٍغاٍخ ا٤ؽبد٠اش
اٌظؾ١ؾخ )ٍ،150\2،هْحُلي٣غ ].[599
3حُو،٢ُٞأٓ(،ٖ٤ص (،)ّ1966اٌّغذد ْٚف ٟاإلعالَ )،13ٙ،ىحٍحُٔؼَكش،حُوخَٛس.ّ1965،1١،
4حَُ٘ر،٢٘٤أٓخٓشحرَحْٓ٤ٛلٔٞى ( ،رغذ٠ذ اٌخطبة اٌذ ٟٕ٠ث ٓ١اٌّف َٛٙاإلعالِٚ ٟاٌّف َٛٙاٌزغش٠ج،28ٙ،) ٟىحٍحُٞكخء،َٜٓ،
حٍُٜٔ٘ٞس.ّ2010،1١،
-5حُٔلخٓيحُؼوخك٤شحُظ٢أٛخرضحٓ٧شحُِٔٔٔش،أٍرؼخًزَ،ٟحٓ٫تظظزخعحُؼوتخكٝ،٢حُظوَ٣تذحُؼوتخكٝ،٢حُظ٘ٔت٢٤حُؼوتخكٝ،٢حُظِزتْ٤ح٧ه٬هتٔٓ،٢تخ
أىٟاُ٠حُىٝحؽرٖ٤ػوخكشحُٔٔظؼَٔٝػوخكشح٣ُِِٔ،َٛ٧ي٘٣،ظَ:ػزيحَُكٖٔ (،اٌؾك اإلعالِ ٟف ٟاالخزالف اٌفىش87-82ٙ ،) ٞ
ِٓ-6طخٕ( ،عزٚس االٔؾشاف ف ٟاٌفىش اإلعالِ ٟاٌؾذ٠ش )،89–79ٙ،حَُ٘ر(،٢٘٤رغذ٠ذ اٌخطبة اٌذ .356ٙ،) ٟٕ٠
ٖٓ -7أٓزخدحُظوِقحُؼِٔٝ٢حُظو٘٢ك٢حُؼخُْح٢ٓ٬ٓ٩حُٔؼخ،َٛأٓزخدٓخى٣شٝػٍِ٠أٜٓخطِٔمحُؼخُْح٢ٓ٬ٓ٩حُٔؼخَٛاُ٠أًؼَٖٓ75
ىُٝشٝىِ ٣ٝشٝ،أٓزخدٓؼ٘٣ٞشٝأُٜٝخؿ٤خدحُظطز٤نحُٜل٤قُ٣ُِِٔ،ّ٬ٓ٪ي٘٣،ظَ،حُ٘ـخٍُ،ؿٍٍِٞحؿذ(لؼ١خ اٌزخٍف اٌؼٍّٚ ٟاٌزمٕٟ
ف ٟاٌؼبٌُ اإلعالِ ٟاٌّؼبطش)ٌٓ،186-161ٙ،ظزشٛٝزش،حُوخَٛس،ّ2006،1١،حُِ٤ٖٔٓ٣قػخ١ق (،ػٛاًِ ػؼف اٌّغٍّ، ) ٓ١
،69–15ٙىحٍحٌُظخدحُِز٘خٗ،٢رَٝ٤ص.ّ1993،8١،
ِٓ8طخٕ(،عزٚس االٔؾشاف )ٌٖٙٛٓ،89–79ٙ،حُ٤ٜلخصٓخٛظقرٚحُ٘٤نكٖٔحُؼطخٍ٤ٗ)ّ1835-1766(،نحُـخٓغحَُٛ٧ك٢
ًُيحُٞهض،رو(:ُٚٞإر٬ىٗخ٫ريإٔطظـَ٤أكٞحُٜخ٣ٝظـيىرٜخٖٓحُٔؼخٍفٓخُْ٤كٜ٤خ)ٜ٘ٓٝ،خٓخٛيّرٚ١ٚكٖٔ٤أٓظٚكً٢ظخر(ٚ
ٓٔظوزَحُؼوخكشك)َٜٓ٢كٖ٤كيى٣َ١نحُ٘٠ٜشرؤٗٚإَٔٗٔ٤َٓ٤سحٍٝٝ٧رٖٗٝ٤ظظزغ٣َ١وظْٜك٢كِٛٞخَٛٓٝخكٜٔ٘خ٤ٓٝجٜخٗ،لْ
حَُٔؿغ.85ٝ79ٙ
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ثبلثة  :ما يقصد بو ىدـ الديف  ،ما يقصد بو ىدـ األخبلؽ ما يقصد بو ىدـ المغة  ،عمى أف ىذه

األقساـ الثبلثة ترد جميعا إلى القسـ األكؿ في نياية األمر

()1

لقد اتخذ بعض مف نادكا بالتجديد الحداثة مذىبا كبذريعة المعاصرة
()3

اإلسبلـ مف قبؿ المتغربيف

()2

كانت اليجمة شرسة عمى

فقد عاد الشباب المنتسبكف إلى اإلسبلـ مف أكركبا  ،كقد خمعكا رداء

اإلسبلـ  ،عادكا ليدعكا إلى حرية المرأة كانحبلليا كسقكطيا  ،كليدعكا إلى محاربة المغة كالديف

كالتاريخ ،فالناكصكف عمى أعقابيـ أضعاؼ مف اقتحـ العقبة

()4

 ،كالكتابة ضد العقائد كالعبادات

كتسخيفيا ليس ىدفا بذاتو فميس باإلسبلـ كينكت  ،كال طغياف كنسي  ،كال صككؾ غفراف  ،كال عداكة

بيف العمـ كالديف كال اضطياد لمعمماء  ،فيذه األكضاع كانت سببا في محاربة الديف في أكركبا فيما

يسمكنو بالعصكر الكسطى ( ،)5كلكف مف عادل الديف مف أبناء المسمميف باسـ حرية الفكر  ،كطالب
بتنحية الديف إنما يبرىف عمى عبكديتو لشيكاتو  ،ألنو يممؾ حرية الفكر في ظؿ اإليماف (.)6

لقد خمعت النساء المسممات في الجزائر أحجبتيف كأحرقنيا كدسنيا باألقداـ  ،كتمردف عمى أحكاـ اهلل

الثابتة ،في ح ادثتيف منظمتيف في يكـ كاحد كسط صيحات مشجعة تقكؿ تحيى الجزائر الفرنسية،

كتبعيا دكم مف التصفيؽ الحار ،كما ىذا إال لتقبميف سياسة اإلدماج الثقافي التي تدعك ليا

فرنسا(،)7كلتضاؤؿ اإليماف في قمكبيف ،كعدـ تقدير اإلسبلـ حؽ قدره  ،كما ىذا إال مثاؿ عممي ألثر
الغزك الفكرم كالتغريب .

إف تجديد الخطاب الديني عند التغريبيف ىك تأكيؿ جديد لخطاب اإلسبلـ (النص الديني) تأكيبل ال
يخضع لقكاعد المغة العربية كأساليبيا  ،بؿ يخضع لمكقائع كحاجات العصر باعتمادىـ فمسفة التنكير
()8

العمماني( تاريخية النصكص المقدسة) كتطبيقيا عمى اإلسبلـ
ى
()9
ى -مف أشير األفكار التي دعى إلييا أصحاب األنماط الفكرية المعادية لئلسبلـ .

1كٔ (،ٖ٤االرغب٘بد اٌٛؽٕ١خ ف ٟا٤دة اٌّؼبطش).289ٙ،
2حُٔؼخَٛس:طؼ٘٢حُظؼزَ ٤ػٖحُلخُشحٔٗ٩خٗ٤شحُلخَٟسُِٔـظٔغحٔٗ٩خٗ٢ك٢ؿخٗزٚحُلٌَٝ١ح٣٧يُٞٝؿ٘٣،٢ظَٓ،،تِطخٕ( اٌغابسح ػٍا ٝاٌزاشاس
اٌزشاس اإلعالِ.22ٙ،) ٟ
ُ 3ويٝكيصحُليحػشاُ٠حُؼخُْح٢ٓ٬ٓ٩ك٢ػَٜٗخحُلخَٖٟٓحُزؼؼخصحُظ٢ػخىصٖٓأٍٝٝرخ،أٝحٌُٖ٣حٗطِوٞحٖٓأٗلٔ٣ْٜطِزٕٞحُؼِتْ٘ٛتخى،
،أٜ٣ٝخؿَُٕٝطِذحَُُمك٢أٍٝٝرخٝأٌَٓ٣خ،أٝػٖ٣َ١نحُِحكلٖ٤ػِ٘٤خٖٓرت٬ىحُـتَد،أٝػتٖ٣َ١تنٓئٓٔتخصحُٔخٓت٤ٗٞشٝؿَٛ٤تخ،
ُِِٔ٣ي٘٣،ظَ،حُ٘ل،١ٞػيٗخٕػٍِٟ٢خ (،اٌؾذاصخ فِٕ ٟظٛس إّ٠بٔ،90ٙ،)ٟىحٍحُ٘ل،١ٞحَُ٣خ.ّ1993،4١،ٝ

4حُ٘ل (،١ٞاٌؾذاصخ فِٕ ٟظٛس إّ٠بٔ.91ٙ،)ٟ
 -5ػِ٘٤خإٔٗٞحؿٗٝٚيكغحُظلي٣خصحُٔل٤ٜٓٞشحُظ٢طٞحؿٚأٓظ٘خحُِٔٔٔشًٔ،ل(ّٜٞحُ٘ظخّحُؼخُٔ٢حُـي٣ي)ٓٝ،ل(ّٜٞحٗ٫يٓخؽ)ٓٝلّٜٞ
(حُؼٍٜٞحُٓٞطٓٝ،)٠ل(،ّٜٞحُلٞحٍحَُ٘محٓٝ٧طٝ،)٢ؿَٛ٤خكٌٜٙحُٔلخْٝ٤ٛحُٜٔطِلخصطٟٞغَٝ٣ٝؽُٜخكٓٝ٢خثَح٩ػ،ّ٬
٩ػخىس٤ٛخؿشػوٍٞحُِٖٔٔٔٝ٤أه٬ه،ْٜكظَٜٔ٣٠ه٤خىط٣ُِِٔ،ْٜي٘٣،ظَ،ػزيحَُكٖٔ (،اٌؾك اإلعالِ ٟف ٟاالخزالف اٌفىشٙ،)ٞ
ٝ،310–300حُلوزشحُِٓ٘٤شحُظٜٗٞٔٔ٣٢خحُؼٍٜٞحُٓٞطٜ٣ٝ٠لٜٗٞخرخُظوِقٝحُظ٤ٓ٬شً٢ٛحطٜخػَٜحٍُ٘ٝٞحُؼِْٝحُٔ٤خىسُ.ّ٬ٓ٪
6هطذ (،شجٙبد ؽٛي اإلعالَ ).181–180ٙ،


7

ٌٛحٓخػَفرلخىػشٗٔخءٓ13خ٘ٓ،١ش٘٣،ّ1958ظَ،هُ٬شٓ،لٔيِٓ(،ْ٤اٌزغش٠ات فا ٟاٌفىاش ٚاٌغ١بعاخ ٚااللزظابد ) 135–133ٙ،،ىحٍحُلٌَ،ىٓ٘ن٣ٍٞٓ،خ.ّ1988،1١،
-8حَُ٘ر (،٢٘٤رغذ٠ذ اٌخطبة اٌذ ٟٕ٠ث ٓ١اٌّف َٛٙاإلعالِٚ ٟاٌّف َٛٙاٌزغش٠ج.344ٙ،) ٟ
 -9هْٔحُٔلٌَحٌُ٣ٞظٓ٢لٔيحُؼ٢ٟٞحٔٗ٧خ١حُلٌَ٣شُيٟحُ٘زخدحُِْٔٔحُٔؼخى٣شُِيٖ٣اُ٠هْٔٓـٔٞػخص)1:ْٛٝحُٔظٌٌ٘)2ٕٞحُٔئىَُـٕٞ
حُٔئىَُـًٕٞخُٔخًٍٔ)3ٖ٤٤حُظـَ٣ز)4ٕٞ٤حُؼِٔخٗ)5ٕٞ٤حُٔ٬كيس٘٣،ظَ٣َٗ،ق (،خشافخ اإلٌؾبد).385ٙ،
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 .1اإلدعاء كمحاكلة إثبات أف نظاـ الخبلفة اإلسبلمية نظاـ اخترعو البشر في زماف مضى ،كال
يصمح لعصكر أخرل  ،كالدعكة لبلنفصاؿ عف الخبلفة باسـ االستقبلؿ .

 .2الحريات العامة كالمساكاة بيف الرجؿ كالمرأة في كافة الحقكؽ الشرعية .

 .3إنكار أف اإلسبلـ ديف كدكلة  ،كالتركيج لفكرة فصؿ الديف عف الدكلة كالسياسة كالحياة .
 .4الدعكل بأف أحكاـ اإلسبلـ كشرائعو غير صالحة لمتطبيؽ في ىذا العصر .

 .5االشمئزاز مف تعدد الزكجات  ،كالطبلؽ مع السككت عف السفاح .
 .6التركيج لمديمقراطية

()1

كالنظاـ الديمقراطي  ،كاالدعاء أنو الشكرل اإلسبلمية كال يخفى االختبلؼ

االختبلؼ بيف النظاميف (.)2

 .7محاكلة إثبات عدـ تعارض القكمية كالكطنية مف جية كبيف اإلسبلـ ،كالمطالبة بالكطنية كالقكمية
كركابط تحؿ محؿ اإلسبلـ .

 .8مطالبة االنفتاح عمى الحضارات األخرل كاقتباس حمكىا كمرىا كالمطالبة بتكحيد األدياف .

 .9المناداة باالستعمار تحت اسـ طمب العكف كالمساعدة .
 .11إثارة الخبلفات المذىبية .

 .11مياجمة ما يسمكنو التطرؼ الديني كاألصكلية كلك كاف المياجمكف ينتيجكف المنيج الكسطي
المعتدؿ.

 .12إدعائيـ أف الجياد الشرعي طائفي عنصرم ىمجي ذك أغراض دنيكية ،كأف اإلسبلـ ديف دمكم
إرىابي .

 .13إدعاؤىـ أف القانكف الجنائي اإلسبلمي قانكف ىمجي ككحشي .
 .14إحبلليـ التعامؿ بالربا .

 .15الدعكة إلى السفكر  ،كتييئة أسباب السفاح كاالختبلط كالتبرج في الحياة العامة كالخاصة في
اجتماعات ال يقرىا الشرع

في نظر العممانييف(. )4

()3

فالحجاب كالحياء كالعفة كالحشمة مفاىيـ ارتبطت بتاريخيا كبيئتيا

 -1حُئ٣وَح٤١شٗ:ظخّ٫ى٘ٓ٢٘٣زؼنػٖطٍٜٞػٖحُل٤خس،هخثْػِ٠كَٜحُيٖ٣ػٖحُيٗ٤خٔ٣ٝ،ؼ٠اُ٠ر٘خءحُ٘ظخّحُٔ٤خٓ٢ػِ٠هخػيط:ٖ٤
هخػيسك٤خى٣شحُيُٝشحطـخٙحُؼو٤يسٝ،هخػيسٓ٤خىسحٓ٧شحُٔظَطزشػِٜ٤خٝ،حُظ٢طؼ٘٢كنحٓ٧شحُٔطِنك٢طز٘ٗ٢ظخّحُل٤خسحُظ٢طَح٘ٓٙخٓزخ،
ُِِٔ٣ي٘٣،ظَٓ،لظٓ،٢لٔيأكٔيػِٔ(،٢مغ اٌغزٚس اٌفىش٠خ ٌٍذّ٠مشاؽ١خ اٌغشث١خ )27ٙ،حُٔ٘ظيٟح،٢ٓ٬ٓ٩حَُ٣خ2002،1١،ٝ
ّ.
ٌ٣-2ل٢إٔطوظِقٜٓخىٍحُئ٣وَح٤١شػٖٜٓخىٍحٍُٟ٘ٞك٢حّ٬ٓ٩كظ٣٠وظِلخك٢ًَٗ٢ءكخُئ٣وَح٤١شٗظخّٖٟٓٝغحُزٌَُُ٘ٝي
ك٘وٜٜخكظٕٔ٧٢حٔٗ٩خَٕٜ٣٫اُ٠كيحٌُٔخٍ،أٓخحٍُٟ٘ٞك٢حّ٬ٓ٩ك٢ٜأٍَٓرخٗ٢اُ١ٝ٢ٜزوٜخٍٍٓٞهللآٝخٍػِٛ٠يٛٚ٣لزٚ
حُٜٔيٕٞ٣اٗٔخًخٕح٫ػظَحٝك٢آخءسططز٤نٓزيأحٍُٖٟ٘ٓٞهزَرؼٞحُلٌخّ،كخُٔ٤خىسُِئ٣وَح٤١شك٢حُ٘ؼذرٔ٘٤خحُٔ٤خىسك٢حّ٬ٓ٩
َُِ٘عٝ،حٍُٟ٘ٞك٢حّ٬ٓ٩آخإٔطٌ٧ٕٞهٌٍأ١ك٢كٌْطَ٘٣ؼٓ٢ـظٜيكٖٓٚ٤رٖ٤ح٧كٌخّح٩ؿظٜخى٣شػ٘يحُلوٜخءٝآخ٧هٌٍأ١ػِٔ٢
ك٘٣٢ؼٞىرَٛ٧ٚح٩هظٜخٝٙآخُِو٤خّرٔ٘خًٍشحَُػ٤شك٘٣،ٚ٤ظَٓ،ؼَٝفٗ،خ٣ق ( ،اٌذّ٠مشاؽ١خ ف١ِ ٟضاْ اٌؼمً ٚاٌششع)313ٙ،
،ىحٍحُ٘لخثْ،رَٝ٤صُ،ز٘خٕ.ّ2004١،
3حَُ٘ر ( ،٢٘٤رغذ٠ذ اٌخطبة اٌذ ٟٕ٠ث ٓ١اٌّف َٛٙاإلعالِٚ ٟاٌّف َٛٙاٌزغش٠ج،406ٙ،) ٟأرٞػِزش،ػزيحَُكْ٤كخٍّ( سِٛص اإلطالػ
اٌؾذ٠ش )،261ٙ،حَُحٗيَُِٕٝ٘٘ٝحُظ٣ُٞغ،حٍ٧ىٕ،ّ2006،1١،حُ٘ؼَح،١ٝػخ٣ي(،اٌزٍ٠ٛش اٌفىشٚ ٞاإلػالِ ٟف ٟاٌؼبٌُ
اإلعالِ(،85ٙ،) ٟى.ص.)١.
-4حَُ٘رخطٛ،٢خًٍٕٝخَٓ(اٌشد ػٍ ٝؽٛاس إٌّؼٛد ثبٌّفىش االعالِ ٟعّبي اٌجٕب).ّ2006،1١56-6ٙ
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 .16الدعكة إلى اإللحاد كالطعف في الديف بكؿ ما يحكيو مف عقائد كشرائع كالقدح بالكحي كالرسكؿ
كالقرآف كالسنة كالصحابة كالتابعييف كالعمماء الربانييف القدماء المعاصريف .

كالدعكة إلى اإللحاد أخطر ىذه الدعاكل عمى اإلطبلؽ  ،الشؾ في تكفير مف يقكـ بالدعكل إلى

اإللحاد  ،كقد كاف اليجكـ عمى اإلسبلـ سابقا مغمفا غير صريحا فيـ يياجمكف الديف بحجة مياجمة

أفكار رجاؿ الديف

()1

المتزمتيف التي ينسجكنيا مف عند أنفسيـ كيمصقكنيا بالديف ىذا ما يدعكنو في

مياجمتيـ لمديف  ،أما في مراحؿ متأخرة أصبحت مياجمة اإلسبلـ عمى يد اإلشتراكييف ممف كانكا
مسمميف تأخذ بعدا فكريا كاجتماعيا كسياسيا في كقت كاحد منطمقا كمو مف محكر كاحد ( محكر

التطكر) الذم أصبح الديف ذاتو بمقتضاه رجعية  ،كأصبح اإلسبلـ يياجـ جيا ار نيا ار كبكؿ صراحة

فالديف عندىـ رجعية فكرية كرجعية اجتماعية كرجعية سياسية ينبغي القضاء عمييا ىكذا لكجو
()2

الشيطاف

فمف المطالبة بتجديد الديف لمكاكبة التطكر كالنيكض بالمسمميف إلى المطالبة بتيميشو

كالغائو كالقضاء عميو كاتيامو بأنو سبب التخمؼ كالرجعية كىذه ًرٌدة صريحة لكؿ مف قاؿ بيذه األقكاؿ.


الرّدة.
الفصؿ الثاني  :شركط المرتد كاألمكر التي تتحقؽ بيا أركاف جريمة ّ

المبحث األكؿ  :شركط المرتد :

المرتد ىك المسمـ الراجع عف اإلسبلـ إلى الكفر  ،فبل يسمى رجكع الييكدم كال النصراني عف أديانيما
ردة

()3

.

المطمب األكؿ  :البمكغ .

حكـ ِرّدة الصبي قبؿ البمكغ .



ٌٛ1حٜٓطِقًَٜ٘ٔٗ٢حٗ٢كٞ٣٬ؿيٜٓطِقٍؿخٍحُيٖ٣ك٢حّ٬ٓ٩اٗٔخْٛػِٔخءٝكوٜخءٓٝـظٜي٬١ٕٝٝدػِْٝىػخءاُ٠هللا.
2هطذٚ (،الؼٕب اٌّؼبطش )،359–358ٙ،حُ٘ي (،١ٝسدح ٚال أثب ثىش ٌٙب ).70–66ٙ،


3

حُوَٗٓ،٢لٔيرٖػزيهللا(،ص(،)ٛ1101اٌخشش ٟػٍِ ٝخزظش خٍٝ)ً١رٜخٓ٘ٚكخٗ٤شحُؼي(،١ٝص62\4،)ٛ1189،ىحٍحُلٌَ(ى.
ص)١.
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كاتفؽ الفقياء عمى عدـ قياـ العقكبة عمى الصبي العاقؿ المرتد إال بعد البمكغ كبعد االستتابة كبعد

اإلصرار عمى تصرفو الكفرم ( ،)1اختمؼ الفقياء في ًرٌدة الصبي العاقؿ مف ىك دكف البمكغ إذا قاؿ أك
الرٌدة كليـ في ذلؾ قكالف :
فعؿ ما يؤدم إلى ٌ

الرٌدة مف الصبي غير البالغ  ،كىك قكؿ اإلماـ أبك يكسؼ مف الحنفية
القكؿ األكؿ  :ال تقع ٌ
كقكؿ المالكية كالشافعية( ، )3كركاية لئلماـ احمد( ، )4كىك قكؿ الظاىرية( )5أدلة ىذا القكؿ :

()2

 _1استدلكا بقكؿ رسكؿ اهلل " : رفع القمـ عف ثبلث  :عف المجنكف المغمكب عمى عقمو حتى يفيؽ
كعف النائـ حتى يستيقظ  ،كعف الصبي حتى يحتمـ "(. )6

الرٌدة تصرؼ فيو محض مفسدة كمضرة لمصبي  ،كعقؿ الصبي في التصرفات
 _2ذىبكا إلى أف ٌ
الضالة يمحؽ بالعدـ كليذا ال يصح طبلقو أك إعتاقو أك تبرعاتو (. )7
 _3كألف الفرض ال يسقط عف الصبي إذا قاـ بو  ،في صباه  ،كالحج مثبل  ،كألنو غير مخاطب
بالتكميفات الشرعية  ،كىك بذلؾ مثؿ المجنكف كالطفؿ الصغير

()8

.

 _4قالكا أف الصبي المميز ال يصح طبلقو كبيعو كشراؤه استقبلال  ،ككذلؾ ردتو  ،فبل يترتب عمى

قكلو أثر (.)9

القكؿ الثاني  :ذىب أصحاب ىذا القكؿ إال أف ردة الصبي العاقؿ معتبرة  ،كليا أثرىا  ،كالى ىذا
ذىب اإلماـ أبك حنيفة كمحمد ( ،)10كىك قكؿ المالكية

()11

()12

 ،كقكؿ عند الحنابمة

اإلماـ أحمد لكف ال يقتؿ كيعرض عميو اإلسبلـ  ،لكف ال يحبس كال يضرب

()13

كىك المشيكر عف

-1حُوَحك،٢حكٔيرٖحىٍ_ْ٣أرٞحُؼزخّ_(ص( )ٛ684اٌزخ١شح )،كووٓ،ٚلٔيأرُ ٞهزِس ، 18 \ 12،ىحٍحُـَدح،٢ٓ٬ٓ٩رَٝ٤ص
،.ّ1994،1١حرٖهيحٓش(،اٌّغٕ،76\10،)ٟحَُٔىح(،١ٝاالٔظبف ).331\10،
-2حٌُخٓخٗ،٢أرٞرٌَٓٔؼٞىرٖحكٔي(،ص(،)ٛ587،ثذائغ اٌظٕبئغ ف ٟرشر١ت اٌششائغ )،198\7 ،ىحٍحُلٌَ،رَٝ٤صُ،ز٘خٕ
، . ّ1969،1١حُؼٓ،٢٘٤لٔٞىرٖحكٔي(،ص(،)ٛ855اٌجٕب٠خ ف ٟششػ اٌٙذا٠خ)،883\5،ىحٍحُلٌَ،ّ1980،1١،هخٍأرٓٞ٣ٞقحٍطيحى
حُٜزْ٤ُ٢حٍطيحىٝ،آٚٓ٬آٝ،ّ٬هخٍُكَ،آْ٤ُٚٓ٬آٝ،ّ٬حٍطيحىٙحٍطيحى
-3حٜٗ٧خٍ(،١اعٕ ٝاٌّطبٌت )،كَٗ٢فٍٝٝحُطخُذ،120\4حَُِٓٓ،٢لٔيرٖأر٢حُؼزخّ،حكٔيرٖكِٔسرٖٜٗخدحُي(ٖ٣ص
ٙٔ(،)ٛ1004ب٠خ اٌّؾزبط ف ٟششػ إٌّٙبط )،397\7،حٌُٔظزشح٤ٓ٬ٓ٩ش(،ى.ص،)١.حُٔ،٢١ٞ٤ػزيحَُكٖٔرٖأر٢رٌَ(ص911
(،)ٛا٤شجبٖ ٚإٌظبئش )،574ٙ،حٌُٔظزشحُؼ٣َٜش٤ٛ،يح،رَٝ٤صٝ ،ّ2003١،ؿخءكًَٖٛٓٚ٤قآٛ،ٚٓ٬لضٍىطٚؿِٓخ،
ا٫حُٜز٢حُِٔٔ٤آٛٚٓ٬ل٤قػِٝ٠ؿَٓٚؿق٫ٝطٜقٍىط.ٚ
-4حرٖهيحٓش(،اٌّغٕ،76\10،) ٟحَُٔىح،١ٝػ٬ءحُي،ٖ٣أر٢حُلٖٔػِ٢رِٖٓٔ٤خٕ(،اإلٔظبف )،328\10
 -5حرٖكِّ،ػِ٢رٖأكٔيرٖٓؼ٤ي(،ص(،) ٛ 456اٌّؾٍٔٗ، 188 \11، ) ٝوشٜٓللشهٞرِضػِ٠حُ٘ٔوشحُظ٢كووٜخحُ٘٤نأكٔي
ٓلٔيٗخًَ،حٌُٔظذحُظـخٍُِ١طزخػشٝحَُ٘٘ٝحُظ٣ُٞغ،رَٝ٤ص(،ى.ص.)١.
ٛ-6ل٤قٓ،زنطوَ٣ـ.ٚ
-7حٌُخٓخٗ (،٢ثذائغ اٌظٕبئغ )،199\7،حرٖهيحٓش(،اٌىبف.115\4،) ٟ
-8حرٖهيحٓش(،اٌّغٕ.88\10، ) ٟ
9حَُ٘رٓ،،٢٘٤لٔيحُوط٤ذ(،صِ(،)ٛ977،غٕ ٟاٌّؾزبط إٌِ ٝؼشفخ ِؼبٔ ٟأٌفبظ إٌّٙبط )ػِٓ٠ظٖ(ٜٓ٘خؽحُطخُز137\4،)ٖ٤ىحٍحُلٌَ
(،ى.ص.)١.
-10حٌُخٓتتخٗ(،٢ثااذائغ اٌظاإبئغ)،198\7،حُؼ٘٤تت(،٢اٌجٕب٠ااخ فاا ٟشااشػ اٌٙذا٠ااخ )،883\5حرتتُٖٗـتت٣ُ،ْ٤تتٖحُتتيٖ٣رتتٖحرتتَح(،ْ٤ٛص)ٛ970
( اٌجؾش اٌشائك ششػ وٕض اٌذلبئك)،129\5،ىحٍحُٔؼَكش،رَٝ٤صُ،ز٘خٕ٣،2١،ـزَحُٜز٢ػِ٠ح٣٫ّٝ٬ٓ٩وظَ.
-11حُيٓٞه( ،٢ؽبش١خ اٌذعٛل ٟػٍ ٝاٌششػ اٌىج١ش )،465\4،ح٥ر(،٢عٛا٘ش اإلوٍ.412\2،) ً١
-12حرٖهيحٓش(،اٌّغٕ،90\10،) ٟحُؼخ،٢ٔٛػزيحَُكٖٔ،رٖٓلٔيرٖهخْٓ،حُ٘ـي(،١ص(،)ٛ1392اٌشٚع اٌّشثغ ششػ صاد
اٌّغزمٕغ )(،ٛ1400،1١،ى.ى.)١.
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ٝحًحرِؾحُٜز٣،٢ؼَٝػِٚ٤حّ٬ٓ٩ؿزَح٣ٝ،لزَْ٠٣ٝد٣٫ٌُٖٝ،وظَ٘٣،،ظَ،حَُٔٔه٘ي(،١رؾفاخ اٌفمٙابء )ٗ٧،309\3،تٚ٣٫ـذحُوظَرٌٜٙحُ َّ ّىسٓٚٗ٧خًخِٕٓٔٔخٓوٜٞىحر٘لٔٝ،ٚحٗٔخ٣ؼزضُٚكٌْحّ٬ٓ٫طزؼخُـَٝٙ٤كٛ٢تٌحٗتزٜشٝ،حٗتٚحٕحٓتِْكتٛ٢تـَٙػتْ
حٍطيػ٘يحُزِٞؽُو٤خّحُ٘زٜشك٢حهظ٬فحُؼِٔخءكٛ٢لشحٓٚٓ٬ك٢حُٜـٌَٗٙٛٝزٜشٓخٗؼشٖٓحُوظَ٘٣،ظَ،حَُٔهٔت(،٢صٛ483
)(،اٌّجغٛؽ ).122\10،ىحٍحُٔؼَكش،رَٝ٤صُ،ز٘خٕ(،2١،ى.ص.)١.
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أدلتيـ عمى ىذا القكؿ :
استدؿ أصحاب ىذا القكؿ بأف الصبي الذم عرؼ اإلسبلـ ككعاه كعقمو  ،كتحدث بأقكاؿ العقبلء كلك

الرٌدة مبنية عمى
لـ يكف مكمفا  ،صح إسبلمو  ،فإذا صح إسبلمو  ،صحت ردتو  ،كأف صحة اإليماف ك ٌ
كجكدىما حقيقة  ،فيما أفعاؿ حقيقية كىما أفعاؿ جارحة القمب بمنزلة أفعاؿ سائر الجكارح فيما
()1

مكجكداف حقيقة بدليؿ اإلقرار الصادر عف التمييز

القكؿ الراجح  :أرجح القكؿ بعدـ قبكؿ ردة الصبي المميز كذلؾ لما فيو مف الضرر المحض عميو ،
فبل تقبؿ منو  ،كالف الصبي ال يستتاب  ،إال بعد بمكغو  ،فيؤخر الحكـ بردتو إذا أصر عمييا إلى ما

بعد البمكغ  ،كألنو مرفكع عنو القمـ مف اهلل حتى يحتمـ .

المطمب الثاني  :العقؿ .

الرٌدة مف مجنكف فيؿ يعتد بردتو ؟ كىؿ حكـ مف
العقؿ مناط التكميؼ  .فإذا صدر تصرؼ يؤدم إلى ٌ
كاف جنكنو أصميا كحكـ مف كاف جنكنو طارئا أك متقطعا ؟ كىؿ تترتب آثار عمى ردة المجنكف ؟ كىؿ
تقع ردة السكراف المغمكب عمى عقمو ؟

أكالن :ردة المجنكف

()2

العقؿ شرط العتبار الفعؿ كالقكؿ  ،لذلؾ ال اعتبار ألفعاؿ كأقكاؿ كتصرفات المجنكف

 ،لذلؾ اتفؽ

()3
الرٌدة حاؿ الجنكف ال تعتبر كال يترتب عمييا أثر  ،ألف المجنكف ال قكؿ لو كال
الفقياء عمى أف ٌ
عمؿ  ،كال فرؽ لدل الفقياء بيف مف كاف جنكنو أصميا  ،كىك الذم اتصؿ جنكنو منذ بمكغو إلى ما

بعده  ،كقد كلد فاقدا لعقمو  ،كبيف ما إذا كاف الجنكف طارئا  ،بأف بمغ اإلنساف عاقبل  ،كأصابو ما
()4

الرٌدة في حاؿ الجنكف .
تسبب بجنكنو بعد ذلؾ  ،فبل فرؽ بينيما إذا حصؿ تصرؼ ٌ
المجنكف جنكنا متقطعا

المجنكف غير المطبؽ ال نعتد بردتو حاؿ جنكنو  ،كلكف إف أفاؽ مف جنكنو  ،فاف ردتو تعتبر كتصبح

في إفاقتو  ،ألنو مف الممكف استتابتو كرجكعو عف ردتو حاؿ إفاقتو(.)5

-1حُؼ(،٢٘٤اٌجٕب٠خ ف ٟششػ اٌٙذا٠خ ).884\5،
-2حُـ٘:ٕٞآكشطِٔذحُؼوَ،حٝحهظٍ٬حُوٞسحُِٔٔ٤سرٖ٤حٍٞٓ٧حُلٔ٘شٝحُوز٤لشحُٔيًٍشُِؼٞحهذ،رؤٕ٫طظَٜآػخٍٛخٝطظؼطَأكؼخُٜتخ،حٓتخ
حٓخُ٘وٜخٕؿزَػِٚ٤ىٓخؿٚك٢أَٛحُوِوشٝ،آخُوَٝؽِٓحؽحُيٓخؽػٖح٫ػظيحٍ،رٔزذهِ٢أٝآكشٝ،آخٓ٫ظ٬٤ءحُ٘٤طخٕػِ٤تٝٚاُوتخء
حُو٤خ٫صحُلخٓيساُٚ٤رل٤غ٣لَف٣ٝلِعٖٓ،ؿَٓ٤خِٜ٣قٓززخ،حرٞؿ٤ذ (،اٌمبِٛط اٌفم.69ٙ)ٟٙ
-3حٌُخٓخٗ(،٢ثذائغ اٌظٕبئغ )،199\7،حُيٓٞه(،٢ؽبش١خ اٌذعٛل،477\4،) ٟحَُحكؼ(،٢اٌؼض٠ض ششػ اٌٛع١ض )107\11،حرٖهيحٓش
هيحٓش(،اٌّغٕ ،75\10،) ٟهخٍحرٖحٌٍُٔ٘:حؿٔغًَٖٓٗللعػٖ٘ٓٚأَٛحُؼِْ،إٔحُٔـٕ٘ٞاًححٍطيك٢كخٍؿ٘،ٚٗٞحِْٗٔٓٚػِٓ٠خ
ًخٕػِٚ٤هزًَُي٘٣ظَ،حرٖحٌٍُٔ٘ٓ،لٔيرٖارَح(،ْ٤ٛص(،)ٛ318اإلعّبع )،كووٚكئحىػزيحُٔ٘ؼْأكٔي١،122ٙ،زخػشٍثخٓش
حُٔلخًْحَُ٘ػ٤ش،هطَ .ّ1987،2١،
 4حُٔـٕ٘ٞػِ٠هٔٔ:ٖ٤حكئٛخ:حُٔـٕ٘ٞحُٔطزنٞٛٝحٌُٔ٣١ظٞػذؿ٘ٚٗٞؿٔ٤غحٝهخطٝ.ٚحُؼخٗ،٢حُٔـٕ٘ٞؿَ٤حُٔطزنٞٛٝحٌٌُٕٞ٣١ك٢
رؼٞحٝ٧هخصٓـ٘ٗٞخ٣ٝل٤نك٢رؼٜ٠خ٘٣،ظَك٤يٍ(،دسس اٌؾىبَ ششػ ِغٍخ االؽىبَ ) ٓ(،خىسٖٓٝ، 584 \ 9،) 944حُلخ٫ص
حُظ٢ح ُلوضرخُـ٘ٗ٬ُٕٞظَحىك٢حُؼِش٢ٛٝ،ػيّح٫ىٍحى،حَُٜعٝحُٜٔظ٣َ٤خٓٝخحٗزًُٚيٝحُىٝحؽحُ٘و٤ٜشٝ،حُظْ٘٣ٞحُٔـ٘خ،٢ٔ٤١
ٝهيِ٣لوٚحُلوٜخءرخًَ٩ح٫ٙرخُـٕ٘٫،ٕٞحُ٘خثْ٘ٛخػ٤خِٔ٣٫ذح٫ىٍحىٌُِٖٔ٣ذح٫هظ٤خٍ٘٣،ظَ،ػٞىس،ػزيحُوخىٍ(،ص،)ٛ1374،
(اٌزشش٠غ اٌغٕبئ ٟاإلعالٌِٓ،507–501\1،) ٟظزشىحٍحُظَحعٓ،َٜحُوخَٛسّ2005١،
5حَُِٓٙٔ(،٢ب٠خ اٌّؾزبط ) ، 397 \ 7،هِٞ٤رٝ٢ػَٔ٤س،هِٞ٤رٝ،٢ػَٔٙ٤حٓ٫خٖٓ٤حُٔلوو(،ٖ٤لٍٛ١ثٚ ٟػّ١شح ػٍ ٝششػ اٌّؾٍ ٟػٍٝ
ِٕٙبط اٌطبٌج،176\4،) ٌٍٕٞٚٛ ٓ١ىحٍاك٤خءحٌُظذحُؼَر٤شَٜٓ،حُلٔ(،ٖ٤ى.ص).
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الرٌدة حاؿ االستفاقة ثـ جف قبؿ استتابتو فإنو ينظر إلى أف يفيؽ لمتمكف مف
أما لك صدرت منو ٌ
استتابتو  ،كال يحكـ بردتو كعقكبتو انتظا ار إلفاقتو عند جميكر الفقياء ( ، )1فالجنكف المتزامف مع حالة
الرٌدة كلكف يرفع العقكبة عف الفاعؿ في ىذه الحالة
الرٌدة ال يبيح ٌ
ٌ
ردة السكراف
ثانيانّ :

()2

السكر  :غيبكبة العقؿ كاختبلطو مف الشراب المسكر ك كالسكراف مف يختمط كبلمو  ،كعند الحنفية ىك

الذم ال يفرؽ بيف السماء كاألرض كال الرجؿ كالمرأة

()3

لمسكراف حالتاف في سكره فرؽ الفقياء بينيما -:

مسكر فزاؿ عقمو
الحالة األكلى  :إذا كاف السكراف متعمد لمشرب  ،فشرب كىك يعمـ أف ما يشربو
ه
الحالة الثانية  :إذا كاف قد سكر بشربو مسك ار يجيؿ أنو مسكر  ،أك بشربو دكاء أسكره ففي ىذه الحالة
ال تقع ردتو إذا صدر منو ما يصير بو البالغ العاقؿ مرتدا  ،كىذا ال خبلؼ فيو فبل يحكـ عميو
()5

باالرتداد ( ،)4كردة السكراف الذاىب العقؿ ليست بشيء استحسانا

عند الحنفية ( ،)6ألف السكراف ال

قصد لو فيما يقكلو  ،كألنو زائؿ العقؿ غير مكمؼ كالمجنكف  ،كال تقع عمى مذىب الظاىرية ( ،)7لقكؿ
اهلل ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ

()8

أما الشافعية ( ، )9فقد فرقكا بيف ذىاب العقؿ بسبب سكر متعمد كغير متعمد  ،كقالكا ردة السكراف

المتعمد ردة عمى الراجح في المذىب  ،إلجماع الصحابة عمى مؤاخذتو بالقذؼ تغميظا لو ككطبلقو
كقالكا األفضؿ تأخير استتابتو إلفاقتو .

كلمحنابمة قكالف في كقكع ردة السكراف  ،األكؿ  :إف مف يرتد في سكره مرتد كلكف تؤجؿ عقكبتو كىذا
()10

أظير القكليف

كالثاني  :أنيا ال تصح

()11

ردة السكراف

()12

.

القكؿ الراجح  :ىك عدـ كقكع ردة السكراف  ،ففي حاؿ اقترافو كبيرة تكبقو  ،كىي شرب الخمر ،اـ
الخبائث كعدـ امتثالو لقكؿ اهلل ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
1حرٖهيحٓش(،اٌّغٕ،11\10،) ٟحٜٗ٧خٍ(،١أعٕ ٝاٌّطبٌت ).120\4،
2ػٞىس( ،اٌزشش٠غ اٌغٕبئ ٟاإلعالِ.508\1،) ٟ
3حرٞؿ٤ذ(،اٌمبِٛط اٌفم.176ٙ،) ٟٙ
 4حَُٔٔه٘ي (،١رؾفخ اٌفمٙبء ) ، 310 \ 3،حَُِٓٙٔ (،٢ب٠خ اٌّؾزبط ) ،  397 \ 7،حرٖهيحٓش،ػزيهللارٖأكٔيرٖهيحٓشحُٔويٓ٢
(ص(،) ٛ 630اٌّمٕغ ) ١، 519\ 3،زغػِٗ٠لوشأَٓ٤ىُٝشهطَ(،ى.ص،)١.حرٖكِّ ( ،اٌّؾٍ، 293 \ 11، ) ٝحُـِ(،١َ٣اٌفمٗ
ػٍ ٝاٌّزا٘ت االسثؼخ )1374ٙ،
ٝ 5ؿٚحٓ٫ظلٔخٕإٔأكٌخّحٌُلَٓز٘٤شػِ٠حٌُلَٝأكٌخّحٔ٣٩خٕٓز٘٤شػِ٠حٔ٣٩خٕٔٛٝ،خَ٣ؿؼخٕاُ٠حُظٜي٣ن ٝحُظٌٌ٣ذٝح٫هَحٍىَُ٤
ػِٜٔ٤خٝ،حهَحٍحٌَُٔحًٕحٛذحُؼوَٜ٣٫ق،حٌُخٓخٗ(،٢ثذائغ اٌظٕبئغ )198\7،
6حُٔ،٢ِٛٞػزيهللارٖٓلٔٞىحُل٘ل(،٢ص(،)ٛ683االخز١بس ٌزؼٍ ً١اٌّخزبس )،182\4،ىحٍحُٔؼَكش،رَٝ٤صُ،ز٘خٕ20022١،
ّ.
7حرٖكِّ (،اٌّؾٍ293\11،) ٝ
8حُ٘ٔخء،آ٣ش43
9حُ٘ (،١ٝٞسٚػخ اٌطبٌج،395\8،) ٓ١ؿتخءكتٓ٢ـ٘ت٢حُٔلظتخؽ"ٝحُٔتٌٛذٛتلشٍىسحُٔتٌَحٕحُٔظؼتي١رٔتٌَ،"ٙحُ٘تَرِ(،٢٘٤غٕاٟ
اٌّؾزبط )،137\4حَُِٓٙٔ (،٢ب٠خ اٌّؾزبط ).397\7،
10حرٖهيحٓش(،اٌّغٕ،108\10،) ٟحَُٔىح (،١ٝاالٔظبف )،331\10،حُزٜٞط (،٢ششػ ِٕز ٝٙاإلساداد ).390\3،
٫11طٜق٣ؼ٘٫٢طٞؿي،حًحُ َّ ّىسكؼَٓؼ٤ٜشًخُِٗخك٬طٛٞقرٜلش٫ٝرؼيٜٓخ،حَُِٓٙٔ (،٢ب٠خ اٌّؾزبط )397\7،
12حرٖهيحٓش (،اٌّمٕغ)519\3،
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()1

ﭝﭞﭟﭼ

عيف الشرع في حقو حد شارب الخمر  ،كفي حاؿ تمفظو بما يخرجو عف

اإلسبلـ دكف كعي أك قصد ال يخرج مف اإلسبلـ النعداـ قصده كما أخبرنا اهلل  في كتابو أف
السكراف ال يعمـ ما يقكؿ .

المطمب الثالث  :االختيار

اإلكراه " حمؿ الغير عمى أمر يمتنع عنو  ،بتخكيؼ يقدر الحامؿ عمى إيقاعو  ،كيصير الغير خائفا
()2

بو"

 ،كاإلكراه المبيح إلظيار كممة الكفر ىك أف يخاؼ عمى نفسو أك بعض أعضائو التمؼ إف لـ
()3

يفعؿ ما أمر بو .

كىك ما يسميو الفقياء باإلكراه الممجئ كىك الذم يككف بإتبلؼالنفس أك بعضك

منيا أك بالتيديد بقتؿ مف ييـ اإلنساف أمره ،أك بالتيديد بإتبلؼ جميع المالفيك يمجئ الفاعؿ كيضطره

إلى القياـ بالفعؿ خكفا مف القتؿ أك قطع عضك مثبل  .كىذا اإلكراه يفسد االختيار كيعدـ الرضا(،)4

()5
الرٌدة ال تككف صحيحة  ،كليا أثرىا إال إذا صدرت باختيار مف فاعميا دكف أف
كاتفؽ الفقياء عمى أف ٌ
الرٌدة.
أف يكرىو أك يجبره أحد عمى أف يقكـ بفعؿ أك قكؿ يؤدم إلى ٌ

أدلة الفقياء عمى عدـ صحة ردة المكره

 _1استدلكا بقكؿ اهلل ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ ﭼ

()6

 ،ركل ابف عباس (")7إف ىذه اآلية

اآلية
نزلت في عمار بف ياسر  حينما عذبو المشرككف حتى يكفر بمحمد  فكافقيـ عمى ذلؾ مكرىا ،
لما نالو مف ضرب كأذل  ،كقمبو يأبى ما يقكؿ  ،كجاء معتذ ار إلى النبي  ، فأنزؿ اهلل ىذه اآلية ،

كفي ركاية أف رسكؿ اهلل  قاؿ لو" إف عادكا فعد"
باجتناب زكجتو كال بشيء مما عمى المرتد

()9

()8

فمما استدلكا بو أف رسكؿ اهلل  لـ يأمر عما انر

أم لـ يحكـ بردتو  " ،فقد أسقط اهلل اإلثـ عف المكرىيف

1حُٔخثيس،آ٣ش90
2حُزوتخٍ،١ػزتيحُؼِ٣تتِرتٖحكٔتي(،ص(، )ٛ730وشااف ا٤عاشاس ػآ أطااٛي اٌجاضد،538\4) ٞٚىحٍحٌُظتذحُؼِٔ٤تتش،ر٤تَٝصُ،ز٘تتخٕ1١،
.ّ1997
3حُـٜتتخ، ،ٙحكٔتتيرتتٖػِتت٢حُتتَحُ(١ص(،)ٛ370،أؽىاابَ اٌمااشاْ)ٟ،تتزٜٗ٢تت:ٚػزتتيحُٔتتّٓ٬لٔتتيرتتٖػِتتٗ٢تتخ،249\3،ٖ٤ٛىحٍحٌُظتتذ
حُؼِٔ٤ش،رَٝ٤صُ،ز٘خٕ.ّ20073١،


ُ٣يحٕ،ػزيحٌَُ (،ْ٣اٌٛع١ض ف ٟأطٛي اٌفمٗ )ٓ،136ٙ،ئٓٔشحَُٓخُش،رَٝ٤صُز٘خٕ.ّ1996،5١،
5حرٖٗـ(،ْ٤اٌجؾش اٌشائك وششػ وٕض اٌذلبئك )،129\5،حٍُِهخٗٓ،٢لٔتيرتٖػزتيحُزتخه٢رتٖٓٞ٣تق(،ص (،)ٛ1122شاشػ ِٛؽاا االِابَ
ِبٌه)كوو:ٚارَحْ٤ٛػطٞسػٓ،404\4،ٝٞطزؼشٜٓطل٠حُزخر٢حُلِز،ّ1962،1١،َٜٓ،٢حُ٘تَ٤حُ١أرتٞحٓتلنارتَحْ٤ٛرتٖ
ػِ٢رٖٓٞ٣ق،حُلَُٝ٤آرخى(،١ص ()ٛ476اٌّٙزة)،كوو،ٚػخىٍحكٔيػزيحُٔٞؿٞىٝ،ػِتٓ٠لٔتيػت410\3،ٝٞىحٍحُٔؼَكتش،
رَٝ٤صُ،ز٘خٕ(،ى.ص،)١.حرٖهيحٓش (،اٌّغٕ.106\10، ) ٟ
6حُ٘لتتتَ،آ٣تتتشًً،106تتتَحُوَ١زتتت٢كتتت (٢اٌغااابِغ ٤ؽىااابَ اٌماااشآْ )،اكتتتيٟٝػ٘تتتَٕٔٓٝتتتؤُشكو٤ٜتتتشحٓتتتظل٤يصٓتتتٖٛتتتٌٙح٣٥تتتش٘٣،ظتتتَ
.198-188\10
ٓ7زنحُظؼَ٣قر.ٚ
8حُٜخرِ (،٢ٗٞخزظش رفغ١ش اثٓ وض١ش )ٝ،348\2،هُُٚٞؼٔخٍ(حٕػخىٝحكؼي)اٗٔتخٛتٞػِتٝ٠ؿتٚح٩رخكتش٫ػِتٝ٠ؿتٚح٣٩ـتخد،
ٝحُ٘تتيدٝح٧ك٠تتَإٔ٣٫ؼطت ٢حُظو٤تتش٣٫ٝظٜتتَحٌُلتتَُٔتتخك٤تتٓٚتتٖاػتتِحُحُتتيٝ،ٖ٣ؿتت٤عحُٔ٘تتًًَٔ،ٖ٤تتخكؼتتَهز٤تتذرتتٖػتتي١كٔ٘٤تتخهٜتتَ
ًٌَٓ٘ٓ٢شروظِ٘٣،ٚظَ،حُـٜخ (،ٙأؽىبَ اٌمشآْ )348\3،
9حُ٘خكؼ (،٢أؽىبَ اٌمشآْ ).200\2،
4
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عمى الكفر  ،كأسقط عنيـ حبكط أعماليـ ،كذلؾ ألف قمكبيـ مطمئنة باإليماف  ،ال ىمقىَّر لمكفر فييا
.
 _2استدلكا بقكؿ رسكؿ اهلل  " رفع عف أمتي الخطأ كالنسياف كما استكرىكا عميو "

)2

()1

.

فاإلكراه سبب

بالرٌدة ،ألف المكره قكلو كفعمو كعدمو في ترتيبحكـ
إلفساد االختيار  ،كعدـ الرضى كرفع الحكـ ٌ
عمييما  ،لذلؾ اتفؽ العمماء عمى أف المكره عمى الكفر يجكز لو أف يكالي أعداء الديف إبقاء لنفسو
كيجكز لو أف يمتنع عف الكفر

()3

.

_3اإلجبار عمى التصرؼ المؤدم إلى الكفر باإلكراه  ،جعؿ الكفر رخصة لضركرة الحفاظ عمى

النفس أك ما يساكييا  ( ،كالضركرات تبيح المحظكرات )(( ،)4كالضركرة تقدر بقدرىا)( ،)5كالصبر عمى
عمى ما يستكره عميو المسمـ لمكفر باهلل عزيمة  ،كاألخذ بالعزيمة أكلى عند جميكر الفقياء

()6

ألف

الصبر كعدـ النطؽ بالكفر أك فعمو جياد في سبيؿ اهلل  ،كمف فىعمو ناؿ ثكاب الشيادة  ،كقد أجمع
العمماء عمى أف مف أيكره عمى الكفر فاختار القتؿ انو أعظـ أج ار عند اهلل ممف اختار الرخصة (،)7
كخالؼ بعض الشافعية فقالكا األفضؿ أف يصكف نفسو بنطؽ الكفر أك بفعمو كذلؾ إف كاف ممف يرجك

النكاية في العدك ،فاألفضؿ أف يدفع القتؿ عف نفسو لما في بقائو مف صبلح المسمميف (.)8

الرّدة أك ما يصير بو الشخص مرتدا
المبحث الثاني :األمكر التي تتحقؽ بيا أركاف جريمة ّ
لمردة ركناف ىما :أكال  :الرجكع عف اإلسبلـ  ،ثانيا  :القصد الجنائي أك كجكد نية االرتداد كقصدىا مع
التصرؼ المستمزـ لمردة  ،كالرجكع عف اإلسبلـ يككف باالعتقاد  ،كالقكؿ  ،كالفعؿ كاالمتناع عف الفعؿ

الرٌدة بأنيا :
مما يدؿ عمى عدـ اإليماف  ،كيمكف أف نضبط التصرفات المفضية الى ٌ
 _ 1كؿ قكؿ أك فعؿ يفيـ مف القياـ بو فساد عقيدة مف قاـ بو  ،مثؿ قكلو  ،أنا كفرت كلست عمى

ديف اإلسبلـ  ،كيككف الكفر بفعؿ كرمي المصحؼ في القاذكرات أك السجكد لصنـ أك التردد لمكنائس

في أعياد النصارل بزييـ كاقامة شعائرىـ

()9

.

1حُ٘خكؼ (،٢أؽىبَ اٌمشآْ ).200\2،
ٛ2ل٤ق،حُ٧زخٗ(،٢إسٚاء اٌغٍ ً١ف ٟرخش٠ظ أؽبد٠ش ِٕبس اٌغج،) ً١رخدحُٟٞٞءٍ،هٔ.123\1،[82] ٚ
ًٔ3خًخٕرٍ٬رٍٖرخف٣ ؤر٠حٌُلَٛٝتْ٣ـَػٗٞتٚحٗتيأٗتٞحعحُظؼتٌ٣ذًٔٝ،تخًتخٕكز٤تذرتُٖ٣تيحٜٗ٧تخٍُٔ١تخهتخٍُتٔٓٚتِٔ٤شحٌُتٌحد،
أطٜ٘يإٔٓلٔيٍٍٓٞهللا؟ك٤وٍٗٞؼْ،ك٤و،ٍُٚٞأطٜ٘يأٍٍٗٞٓ٢هللا؟ك٤وت٫ٍٞحٓتٔغ،كِتْ٣تٍِ٣وطؼتٚحٍرتخٛٝتٞػخرتضػِتًُ٠تئًٝ.تخ
كؼَػزيهللارٖكٌحكشحُٔ ٢ٜٔكٔ٘٤خأَٓطٚحَُٝ،ّٝحٓظويٓٞحك٢طَؿ٤زًٚتَحُٔـَ٣تخصٓتٖٓتخٍٔٗٝ،تخءِٓٝتي،كتخٗظوِٞححُت٠حُظَ٤ٛتذ،
كِٜزٍٞٓٝٙٞحؿٔ٤غأَ١حكٚػِ٠إٌٔ٣لَكؤر٠كتؤُِٗٝ،ٙٞحكٔتٞحهِتيٍحٓتٖحُ٘لتخّٝحُوتٞحريحهِتٚأٓتَٓ٤تٖحُٔٔتِٖٔ٤أٓخٓتٚكِتْ٣تِىا٫ػزخطتخ،
ٍٝكغُِ٤و٠كٜ٤خ،ك خُِٗٙٞكوتخٍٓتخرٌتخث٢ا٫أٗ٘ت٢أطٔ٘تُ٠تٞحُٕت٢رؼتيىًتَٗتؼَسكت٢ؿٔتيٗ١لٔتخطٔتٞصكتٓ٢تزَ٤هللا،كِٔتخ٣تجْٓ٘تٚحُِٔتي
حَُِ١٢ٓٝذٓ٘ٚإٔ٣وزٍَأٓ٤ُٚطِو.ٚكوخٍ٫أهزَا٫إٔططِنٓؼ٢ؿٔ٤غأٓتَٟحُٔٔتِٔ،ٖ٤كِٔتخٍؿتغهتخٍػٔتَرتٖحُوطتخدكتنػِت٠
ًَِْٓٔإٔ٣وزٍَأّػزيهللارٖكٌحكشٝحٗخأريأ،كوخّكوزٍَأٓ٘٣،ٚظَ،حُٜخرِ (،٢ٗٞخزظش رفغ١ش اثٓ وض١ش).348\2،
4ك٤يٍ(،دسس اٌؾىبَ ششػ ِغٍخ ا٤ؽىبَ )،حُٔخىس33\1،21
5حَُٔؿغحُٔخرن،حُٔخىس34\1،22
6حٌُخٓخٗ (،٢ثذائغ اٌظإبئغ )،حُوَ١زت (،٢اٌغابِغ ٤ؽىابَ اٌماشاْ )،196\10،حَُحكؼت(،٢اٌؼض٠اض شاشػ اٌاٛع١ض )108\11،حُزٜتٞط،٢
(وشبف اٌمٕبع ػٓ ِزٓ اإللٕبع )185\6،
7حُوَ١ز (،٢اٌغبِغ ٤ؽىبَ اٌمشاْ )196\10،
8حَُ٘٤حُ(،١اٌّٙزة )410\3،
9حرٖػخري (،ٖ٣سد اٌّؾزبس )،356\6،حُوَحك (،٢اٌفشٚق ) ،258\4،حَُحكؼ (،٢اٌؼض٠ض ششػ اٌٛع١ض )،98\11،رٖ٣ٟٞخٕ،
( ِٕبس اٌغج ً١ف ٟششػ اٌذٌ.286\3، ) ً١
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 _ 2كؿ قكؿ أك فعؿ يفيـ منو التكبر كالمعاندة لشرع اهلل أك اإلعراض عنو بعدـ القياـ بالكاجبات
كاالنتياء عف المحرمات  ،قاؿ اهلل ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ

()1

 _ 3كؿ قكؿ أك فعؿ يفيـ منو االستيزاء باهلل أك برسكلو أك بكتابو أك بدينو  ،اك انتقاصيـ كلك ىازال
فإف اليزؿ بالكفر كفر ال خبلؼ فيو بيف األمة ( ،)2قاؿ اهلل ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﭼ( )3كقد كرد في
سبب نزكؿ ىذه اآلية ركايتاف  :أحدىا _:قكؿ رجؿ في غزكة تبكؾ في مجمس يكما ما رأينا مثؿ قرائنا
ىؤالء ،ال أرغب بطكنا  ،كال أكذب ً
ألسنة  ،كال أجبف عند المقاء منيـ  ،فقاؿ لو رجؿ  :كذبت  ،لكنؾ
منافؽ ألخبرف رسكؿ اهلل  ، فبمغ ذلؾ رسكؿ اهلل  كنزؿ القرآف .

كالركاية الثانية  _:إف ناسان مف المنافقيف قالكا في غزكة تبكؾ  ،يرجك ىذا الرجؿ أف يفتح قصكر الشاـ

كحصكنيا ىييات  ،فاطمع اهلل نبيو عمى ذلؾ  ،فأتاىـ فقاؿ  :قمتـ كذا ككذا  ،فقالكا  :إنما كنا نخكض

كنمعب  ،فنزلت (.)4

ب يؤدم إلى الكفر بطريؽ األكلى  ،كقد
فالس ي
كىذا نص في أف االستيزاء باهلل كآياتو كرسكلو كفر ٌ ،
دلت ىذه اآلية عمى أف كؿ مف تنقص رسكؿ اهلل  جادا أك ىازال كفر (.)5

الرّدة باالعتقادات
المطمب األكؿ ّ :
العقيدة " ىي مجمكعة مف قضايا الحؽ البدييية المسمٌمة  ،بالعقؿ كالسمع كالفطرة  ،يعقد عمييا اإلنساف
قمبو كيثني عمييا صدره جزما بصحتيا قاطعا بكجكدىا كثبكتيا ال يرل خبلفيا انو يصح أك يككف

ابدا"

()6

ك تككف العقيدة اإلسبلمية الصحيحة باإليماف كربط القمب  ،كجزـ في التسميـ بما أخبرنا بو

رسكؿ اهلل  بما أكحي إليو مف الكتاب كالسنة  ،كاطمئناف القمب في اإليماف بالغيبيات  ،كما أخبرنا بو
محمد  كالتصديؽ المطمؽ بالعمـ النبكم الرباني المصدر  ،باهلل الخالؽ كالككف المخمكؽ ،لمكافقة ىذا
التصديؽ لدليؿ الفطرة  ،كاألدلة العقمية ،فكاف الجزـ كاإليماف باألدلة السمعية  ،مف المسممات التي

،ٙ1آ٣ش78–57
2حرٖحُؼَر(،٢أؽىبَ اٌمشاْ )461\2،
3حُظٞرش،آ٣ش66–65
4حُٔ،٢١ٞ٤ػزيحَُكٖٔرٖٓلٔيرٖٓخرن(،ص(، )ٛ 911أعجبة إٌضٚي ) ، 217ٙ،كوو:ٚكخٓيأكٔيحُطخ،َٛىحٍحُلـَُِظَحع،
حُوخَٛس.ّ2002،1١،
 5حرٖ ػخري ( ، ٖ٣سعبئً اثٓ ػبثذٍٓ ، ) ٓ٠خُش ط٘ز ٚ٤حُ٫ٞس ٝحُلٌخّ ػِٗ ٠خطْ ه َ٤حٗ٧خّ  ، 335 \ 1 ،حرٖ ط٤ٔ٤ش  ،حكٔي رٖ ػزي حُلِْ٤
( ص  ( ، ) ٛ 728اٌظبسَ اٌّغٍٛي ػٍ ٝشبرُ اٌشعٛي )  ،كوو ٚػَٔحٕ ٓ٤ي   33  ٙ ،ىحٍ حُلي٣غ حُوخَٛس  ، ّ 2005 ١حرٖ ؿِ١
( اٌمٛأ ٓ١اٌفم١ٙخ ) ،240ٙ،حرٖحٌٍُٔ٘ (،اإلعّبع ).122ٙ،
٘٣6ظَ،حُـِحثَ،١أرٞرٌَؿخرَ(،ػم١ذح اٌّؤِٓ )ٌٓ،14ٙ،ظزشحُؼِّٝٞحُلٌْ،حُٔي٘٣شحٍُٔ٘ٞس.ّ1999،1١،
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تقتضي االنقياد كالعمؿ بما يرضي اهلل بتحميؿ ما أحمو كتحريـ ما حرمو  ،بإتياف أكامر اهلل كاالنتياء
عف نكاىيو ،قاؿ اهلل  ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ

()1

تكجو العقيدة السميمة تصرفات المسمـ في أقكالو كأفعالو  ،فإف عصى كاخطأ فؤلف كؿ ابف آدـ
كىكذا ٌ
خطاء( ،)2كيجبر الخطأ بالندـ كاالستغفار  ،كالتكبة كاإلنابة إلى اهلل كبرحمة اهلل الكاسعة (. )3
كمعصية اهلل مف تزييف الشيطاف

()4

ككسكستو لذلؾ ،قاؿ رسكؿ اهلل ": إف اهلل تجاكز ألمتي عما

حدثت بيا أنفسيا ما لـ تعمؿ أك تتكمـ "

الرٌدة  ،كالركف المعنكم فييا .
األساس في ٌ

()5

()7

أما فساد النية

()6

كالقصد فيك تابع لفساد العقيدة كىي

كىي مف السرائر التي تكلى اهلل شأنيا كنحف لنا الظاىر

ألف العمـ بالنيات كما في قمكب العباد مف الغيب الذم اختص اهلل بعممو قاؿ اهلل ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ
()8

ﭵ ﭶ ﭷﭼ

" فبل يحكـ عمى أحد بظف ىكذا داللة سنف رسكؿ اهلل  حيث كانت ال

()9

تختمؼ"

الرّدة باألقكاؿ
المطمب الثاني ّ :
الرٌدة ليست عمى درجة كاحدة  ،فمف ىذه األقكاؿ ما ىك محؿ اختبلؼ لدل
األقكاؿ الكفرية المؤدية إلى ٌ
الرٌدة فيو كمنيا ما ىك محؿ اتفاؽ .
الفقياء في كقكع ٌ
كمف األقكاؿ المتفؽ عمى ٌرٌدة قائميا :
الرّدة
أكال  :القكؿ في اهلل  المفضي الى ّ

1حُلـَ،آ٣ش، 42أ١حٕػزخىهللاحٌُٖ٣حٓظوِْٜٜهللاُي٫ْ٤ُٚ٘٣رِْ٤ػِِْٜٓ٤طخٕحِْٕٜ٠٣ك٢ىْٜ٘٣حٝك٢ػزخىسٍر٤ٜ٣ٌُْٜٚ٘ذْٜٓ٘
ٖٓهزَحٌُٗٞدكؤٓخحَُ٘ىك٣٬ويٍحرِْ٤حِْٕٜ٠٣ػٖى٘٣  ،ْٜ٘٣ظَ،ح٫كٔي١ػزيحُٚ٫رِٖٓٔخٕرٖٓخُْ(اٌّغبئً ٚاٌشعبئً اٌّش٠ٚخ
ػٓ االِبَ اؽّذ ثٓ ؽٕجً ف ٟاٌؼم١ذح )ٝ،84\2،حٓظؼ٘٠هللاكٌٙٛ٢ح٣٥شكوخٍهللاﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼحُلـَ،آ٣ش42
-2هخٍٍٍٓٞهللاًَ":حرٖحىّهطخءٝ،هَ٤حُوطخثٖ٤حُظٞحر،"ٕٞكي٣غكٖٔ،حُ٧زخٗ (،٢طؾ١ؼ عٕٓ اثٓ ِبعخ ثبخزظبس اٌغٕذ)ٍهْ
حُلي٣غ418\2،3428،حُظَر٤ش حُؼَرُ٢يٍٝحُوِ٤ؾحَُ٣خّ1988،3١،ٝ

.

  -3كخػَحُٔ٤جخصطٔو٢ػ٘ٚػوٞرشؿْٜ٘ر٘لٞػَ٘سأٓزخدػَكضرخٓ٫ظوَحءٖٓحٌُظخدٝحُٔ٘ش ٜ٘ٓ،خ:حُظٞرشٝ ،حٓ٫ظـلخٍ،حطزخعحُٔ٤جش
حُلٔ٘ش،ىػخءحُٔئٖٓ٘ٝ٤حٓظـلخٍْٛك٢حُل٤خسٝرؼيحُٔٔخص،ػٌحدحُوزَٓٝ،خٜ٣يٟحُٚ٤رؼيحُٔٞص،حٞٛحٍّٞ٣حُو٤خٓشٝحهظٜخٙحُٔئٖٓ٘٤
ٖٓرؼْٜ٠رؼيػزٍٞحَُٜحٗٝٝ١لخػشحُ٘خكؼٝ،ٖ٤ػلٞحٍكْحَُحكٖٖٔٓ٤ؿَٗ٤لخػش٘٣،ظَ،حرٖحرٞحُؼِ (،ششػ اٌؼم١ذح اٌطؾب٠ٚخ)،
330–327ٙ
-4هخٍٓ٠ٓٞػِٚ٤حُّٔ٬كٖ٤هظَحُ٘لْﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼحُو،ٜٚآ٣ش،15ح٫كٔي(،١اٌشعبئً ٚاٌّغبئً).84\2،
ٚاٌّغبئً).84\2،
ٍٝ-5حٙحُزوخٍ(،١طؾ١ؼ اٌجخبسً، ) ٞظخدحُط٬م،رخدحُط٬مك٢ح٩ؿ٬مٍ،هٔ .392\3،[5269] ٚ
-6حُ٘٤ش"هٜيحُلؼَٓوظَٕر،"ٚحُـَؿخٗ(،٢اٌزؼش٠فبد )339ٙ،
-7ػٞىس(،اٌزشش٠غ اٌغٕبئ ٟاالعالِ626\2،) ٟ
-8ؿخكَ،ح٣ش.19
-9حُ٘خكؼ(٢ا.395-394/7)َ٤
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انعقد اإلجماع عمى ردة ككفر مف سب

()1

اهلل تعالى مف المسمميف
()3

ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎ ﭼ

()2

قاؿ اهلل ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

 ،كقاؿ رسكؿ اهلل  " ، أراه يقكؿ اهلل

شتمني ابف ادـ كما ينبغي لو أف يشتمني كتكذبني  ،كما ينبغي لو  ،أما شتمو فقكلو :أف لي كلدا ،كأما
تكذيبو فقكلو ليس يعيدني كما بدأني" ( ،)4كمما يبيف أف السب قد انر زائد عمى الكفر  ،قاؿ اهلل ﭽ ﮬ
()5

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﭼ

كمف المعمكـ أنيـ كانكا مشركيف مكذبيف

مكذبيف معانديف لرسكلو  ،ثـ نيي المسممكف أف يفعمكا ما يككف ذريعة إلى سبيـ اهلل فعمـ أف سب اهلل

أعظـ عنده مف أف يشرؾ بو كيكذب رسكلو كيعادل

()6

يكفر مف أشرؾ باهلل شيئا كلـ يفرده بالتكحيد فالشرؾ أعظـ الذنكب عمى اإلطبلؽ كىك أكبر الكبائر

المسمـ إذا أشرؾ باهلل كاف أجيؿ الجاىميف حيث جعؿ هلل مف خمقو لو ندان ()7كىك الذنب الكحيد الذم

نفى اهلل مغفرتو كما أنو يحبط األعماؿ الصالحة كيكجب لصاحبو الخمكد بالنار( )8فقاؿ اهلل ﭽ ﮢ ﮣ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﭼ

ﭱﭲ ﭳﭴ ﭼ

"

()11

()10

()9

قاؿ اهلل ﭽ

 ،قاؿ رسكؿ اهلل  ..." مف لقي اهلل ال يشرؾ بو شيئا دخؿ الجنة...

كالشرؾ ىضـ لحؽ الربكبية  ،كتنقص لعظمة األلكىية ،كسكء ظف برب العالميف

()12

فمف جعؿ هلل

 -1حُٔذٓ،ؼ٘خٙحُ٘ظّْ٬ًًَٞٛٝ،هز٤قٚ٘ٓٝحُوٌفحٝحٓ٫ظولخفحٝحُلخمحُ٘وٚرٖٔ٣َ٣يٗظٔ٘٣،ٚظَ،حُوَٗ (٢اٌخشش ٟػٍِ ٝخزظش
خٍ70\7،)ً١
-2حرٖط٤ٔ٤ش(،اٌظبسَ اٌّغٍٛي ػٍ ٝشبرُ اٌشعٛي )ٖٓٓٝ،407ٙ،ذهللاًخكََٓطيٝ،أٓٞأٖٓحٌُخكَٕ٧،حٌُخكَ٣ؼظْحَُد٣ٝ،ؼظوي
٣ٝؼظويحٕٓخٞٛػِٖٓٚ٤حُيٖ٣حُزخَ١كنْٔٓ٤ُٝ،ظِٜءحرخهللٓ٫ٝخرخُٓٚزلخٗ٘٣،ٚظَ،حَُٔؿغحُٔخرنٗ،لْحُٜللش.
3ح٫كِحد،آ٣ش57


ٍٝ-4حٙحُزوخٍ (،١طؾ١ؼ اٌجخبسً،) ٞظخدريءحُوِن،رخدٓخؿخءك٢هٍٞهللاﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭼٍهْ
ٍهْحُلي٣غ.312\2،3193،
-5حٗ٫ؼخّ،آ٣ش.108
-6حرٖط٤ٔ٤ش (،اٌظبسَ اٌّغٍٛي ػٍ ٝشبرُ اٌشعٛي ).411ٙ،
 -7هللاٝكيٙحُٔٔظلنُوخُٚحُٔلزشٝحُظٞك٤يكٌ٤ق٫طلذحُوِٞدٖٓ٣٫ؤط٢رخُلٔ٘خصحٌٛ٣٫ٝ،ٞٛ٫ذرخُٔ٤جخصح٣٫ٝٞٛ٫ـ٤ذحُيػٞحص
حُيػٞحص٣ٝ،وَ٤حُؼؼَحص٣ٝ،ـلَحُوط٤جخصٔ٣ٝ،ظَحُؼٍٞحصٌ٘٣ٝ،قحٌَُرخص٣ٝ،ـ٤غحُِٜلخصَ٤٘٣ٝ،حُطِزخصٓٞحٙكٜٞحكنًًَٖٓ،
ٝحكنٌَٖٓٗٝ،أكنٖٓكٔيٝ،أكنٖٓػزي٘٣،...ظَ،حرٖحُوٓ،ْ٤لٔيرٖأر٢رٌَرٖأٞ٣د،حٍُِػ٢حُيٓ٘و(،٢ص،)ٛ 751
(اٌغٛاة اٌىبفٌٓ،176ٙ،) ٟظزشحُٔظ٘ز،٢حُوخَٛس(،ى.ص.)١.
ٖٓ  -8حَُ٘ىَٗىحُٔـّٞرخطوخًاُٖ٤ٜاُٚحٍُُِ٘ٞوَٝ٤اُٚحُظِٔشََُِ٘ٗٝ،ىحُٜخرجشحٌُ٣ٖ٣يػٕٞحٌُٞحًذ٢ٛحُظ٢طيرَأٍٓٞحُؼخُْ
حَٗٝ،٢ٍٟ٧ىرؼٞحُويٍ٣شآ٘خىأكؼخٍحٔٗ٩خُٕ ٘لٔٝٚأٜٗخطليعرـَ٤طويَ٣هللاٝاٍحىطٌٛٝ،ٚحَٗىك٢حَُرٞر٤شٝ"،حَُ٘ىرخَُرٞر٤ش
ٞٛحٕ٣ـؼَُـَ٤هللاطؼخُٓ٠ؼٚطيرَ٤حٓخ"حرٖط٤ٔ٤ش،حكٔيرٖػزيحُلِ(،ْ٤ص( .)ٛ 728،الزؼبء اٌظشاؽ اٌّغزمٌّ ُ١خبٌفخ أطؾبة
اٌغؾ،302ٙ) ُ١ىحٍحرٖكِّرَٝ٤صُز٘خّٕ2004،1١،
-9حُ٘ٔخء،آ٣ش48
ُ-10ؤخٕ،آ٣ش13
ٍٝ-11حٙحُزوخٍ(،١طؾ١ؼ اٌجخبسً،) ٞظخدحُؼِْ،رخدٖٓهٚرخُؼِْهٓٞخىٕٝهًَّٞح٤ٛشإٔ٣٫لٜٞٔحٍ،هْحُلي٣غ].78\1،[129
12

 ابن القٌم  ،محمد بن أبً بكر بن أٌوب الزرعً الدمشقً ( ت751ه ) ( إغاثة اللهفان فً مصاٌد الشٌطان)  ، 60 \ 1 ،دار المنار ط1997 ،1م
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كلدا أك زكجة أك شريكا  ،أك سخر باسـ مف أسمائو  ،أك أمر مف أكامره  ،أك كصؼ اهلل تعالى بما ال

يميؽ بو ،أك نسبو إلى الجيؿ أك الكفر أك النقص كفر

()1

.

يكفر مف قاؿ بقدـ العالـ أك بقائو ( ،)2كالعالـ ىك ما سكا اهلل

()3

 ،كالعالـ مف خمقو  ،كاهلل كحده 

القديـ األزلي األبدم كىك األكؿ كاآلخر فيك قديـ ال أكؿ لكجكده كباؽ ال آخر لشيكده

()4

 ،كاشراؾ

الرٌدة ألنو يؤدم إلى القكؿ بأنو ليس لمعالـ
غيره معو بيذا الكصؼ شرؾ بو  ،كىذا القكؿ مف مكجبات ٌ
صانعا  ،أك أف كاجب الكجكد تعالى عمة فيو  ،كىك يستمزـ نفي القدرة كاإلرادة كىك ظاىر في تكذيب

القرآف كتكذيب النبي 

()5

كيكفر مف نفى عف اهلل صفة الصانع أك الخالؽ المبدع لمعالـ

()6

سكاء

صدر ىذا القكؿ اعتقادا أك عنادا أك استيزاء( ،)7يكفر مف يردد أقكاؿ الممحديف كيؤمف بافتراءاتيـ سكاء
سكاء منيـ مف أنكر كجكد اهلل أك طعف بأصؿ الديف كاإلسبلـ أك قاؿ أف كجكد اهلل مجازم كليس عمى

الحقيقة  ،كأف اإلنساف _أم بأكىامو _ىك الذم خمؽ اهلل تعالى( ،)8تعالى اهلل عف ذلؾ عمكا كبيرا ،قاؿ
اهلل ﭽﮏ ﮐﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﭼ
ﯧﭼ

()10

()9

 ،ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ

،كيكفر مف قاؿ بكحدة الكجكد بيف الخالؽ كالمخمكؽ أك مف قاؿ بالحمكؿ أك

االتحاد ( ،)11كالقكؿ بكؿ ما سمؼ ردة عف اإلسبلـ  ،ككذلؾ إثبات كؿ ما ىك منتؼ عف اهلل 
باإلجماع كاأللكاف أك أثبت لو االتصاؿ كاالنفصاؿ أك نفي ما ىك ثابت هلل باإلجماع  ،مثؿ ككنو عالما

قاد ار سميعا بصي ار
ببل نزاع" (.)13

()12

" كمف أشرؾ باهلل أك جحد ربكبيتو  ،أك كحدانيتو أك صفة مف صفاتو  ،كفر

-1حرٖػ٤خ،ٝػ٤خٝرتٖٓٓٞت٠حُ٤لٜتز(٢أرتٞحُل٠تَ)(،ص (،)ٛ544اٌشافب ثزؼش٠اف ؽماٛق اٌّظاطف، ) ٝأٗتَفػِت٠طلو٤وتٜٓٚتطل٠
حُؼتتي،١ٝكووتتٓٚلٔتتيحُؼت ّت،280\2،١ٝ٬ىحٍحرتتٍٖؿتتذ،حُٜٔ٘تتٍٞس،ّ2003،1١،حرتتٖٗـتت (،ْ٤اٌجؾااش اٌشائااك شااشػ وٕااض اٌااذلبئك )،
.129\5
-2حُويّػ٘يحُلٓ٬لشهٔٔخٕ،هِيّرخٌُحصٛٝتٞحٓ٫تظـ٘خءػتٖحُٔتئػَٛٝتٌحٌ٣٫تٕٞح٫هللطؼتخُٝ،٠هتيُّٓتخٗٛٝ٢تٞػتيّحُٔٔتزٞه٤شرخُؼتيّٕ٫،
ًحصحُٞحؿذحػَصكٜ٤خرخُؼِشك٬أٍُٜٝخ٘٣،ظَ،حُيٓٞه (،٢ؽبش١خ اٌذعٛل ٟػٍ ٝاٌششػ اٌىج١ش ).467\4،
-3حُزٜٞط (،٢وشبف اٌمٕبع ػٓ ِزٓ اإللٕبع ).170\6،
-4حُوخٍ،١ػِ٢رِٖٓطخٕرٖٓلٔي ( ،ششػ اٌفمٗ االوجش)،كووَٝٓ،ٚحٕٓلٔيحُ٘ؼخٍ،43ٙ،ىحٍحُ٘لخثْ،رَٝ٤ص.ّ19971١
-5حُيٓٞه ( ، ٢ؽبش١خ اٌذعٛل ٟػٍ ٝاٌششػ اٌىج١ش ).467\4،
-6حَُ٘رِ(،٢٘٤غٕ ٟاٌّؾزبط )ٌٛ،143\4،حهٍٞحُي٣َٛشحُِحػٕٔٞحٕحُؼخٍُُِْْٞٓ٣ؿٞىحًٌُيرٛ٬خٗغحٝهخىٍحٓٝيرَٞٛٝهللا
ٝىهِضٌٙٛحُيٓخثْػِ٠حّٖٓ٬ٓ٫حُلٓ٬لشٝحُزخ٤٘١شٝحُٔظٌِٖٔ٘ٓٝ٤لَك٢حُٜٞك٤شحُٔظٌ٘ٔ٣ٖ٤زؼٌٕٓٞحٛزْٜحُزخِ١شريػٟٞحُٞؿٞى
حُٔطِنٝحٕحُٔٞؿٞىحصػِ٠حهظ٬كٜخًٝؼَطٜخ٢ٛػٖ٤حُلنٓزلخٗٝٚطؼخُ٣ٝ،٠وُٕٞٞرخُلٍِٝٞح٫طلخىٝح٫طٜخٍٝحٗ٫لٜخٍ٣ٝيػٕٞحْٜٗ
كٓ٢وخّحُـَْٜٛٝك٢كخٍحُظلَهشٍ٬ٟٝحُِٗيهش،حُوخٍ(،١ششػ اٌفمٗ االوجش ).34ٙ،
-7حُ٤ٜؼٔ،٢حكٔيرٖٓلٔيرٖكـَحٌُٔ(،٢ص (،)ٛ974اإلػالَ ثمٛاؽغ اإلعالَ )،23ٙ،ىحٍحٌُظذحُؼِٔ٤ش،رَٝ٤ص،
ُز٘خٕ.1987١،
ٌٙٛ -8حُؼزخٍسحٌُلَ٣شٖٓهخّٓٞحُ٘ٞ٤ػ٤شحُٔخًٍٔ٤شحُِٔليسَ٣ٝ،ىىٛخٖٓطؤػَرؤكٌخٍ٘٣،ْٛظَ،حُـِ (،١َ٣ػم١ذح اٌّؤِٓ )،15ٙ
هٛ٬ظٜخحٕحكظ٤خؽحٔٗ ٫خُٕوٞسحًزَٓ٘،ٚىكؼٚحُ٠حُوٍٞرٞؿٞىهللاٌٛٝحًٌدٝحكظَحءٕ٫،حكظ٤خؽحٔٗ٩خُٕوٞسحػظْٓ٘ٗٚخرغٖٓكطَطٚ
حُظ٢طوٍَٝؿٞىحُوخُنٝطٔظـ٤غرٚك٢حُ٘يحثيٝ،هٌُْٜٛٞحًلَ٣َٛقُٔوخُلظٚػو٤يسحّ٬ٓ٩حُٞحٟلشك٢هللا،كٍٞطِوُقٌٛححٌُلَحُزٞحف
ٝحُ٣ٌٜخٕر٘٣،ٚظَ،رخكٜٓ،ٞطل (،٠اٌؼٍّبٔ ْٛ١اٌؼشة ِٛٚلف ِٓ ُٙاإلعالَ )،62ٙحٌُٔظزشح٤ٓ٬ٓ٩ش.ّ2012،1١،
-9حَُِٓ،آ٣ش.62
-10حَُ،ّٝآ٣ش.4
-11حُزٜٞط (،٢وشبف اٌمٕبع ػٓ ِزٓ اإللٕبع )ٕ٫،170\6،حُظٞك٤يحكَحىحُليٝعػٖحُويّ،حرٖط٤ٔ٤ش،حكٔيحُلَحٗ (،٢ششػ اٌؼم١ذح
االطفٙبٔ١خ )،179ٙ،حٌُٔظزشحُؼ٣َٜش٤ٛ،يح،رَٝ٤ص.ّ2005،1١،
-12حُ٤ٜؼٔ (،٢اإلػالَ ثمٛاؽغ اإلعالَ )،23ٙ،حُ٘ (،١ٝٞسٚػخ اٌطبٌج.389\8،) ٓ١
-13حُزٜٞطٍٜٞ٘ٓ،٢رْٖٗٞ٣رٖاىٍ(،ْ٣ص(،)ٛ1051ششػ ِٕز ٝٙاإلساداد )(،386\3،ى.ص.)١.
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كيكفر مف قاؿ بمماثمة اهلل  لمخمكقاتو الحادثة ،قاؿ اهلل ﭽ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭼ

()1

" فبل خبلؼ في تكفير مف نفى الربكبية أك الكحدانية أك عبد مع اهلل إليا غيره  ،أك اعتقد أف اهلل غير

حي  ،أك غير عميـ  ،أك نفى عنو صفة مف صفاتو أك قاؿ صنع العالـ غيره  ،أك قاؿ ىك متكلد مف

شيء  ،أك ادعى مجالسة اهلل حقيقة أك قاؿ بقدـ العالـ "

()2

كمف األقكاؿ المكفرة القكؿ عمى اهلل ببل عمـ في أسمائو كصفاتو كأفعالو كأحكامو  ،كجحكد ما كصؼ
بو نفسو  ،ككصفو بو رسكلو  ،كاعتقاد أف كبلمو ككبلـ رسكلو  ،ال يستفاد منو يقيف أصبل  ،كأف

ظاىر اعتقاده ككبلـ رسكلو باطؿ كخطأ  ،كتشبيو كضبلؿ  ،كترؾ ما جاء بو لمجرد قكؿ غيره ،

كتقديـ الخياؿ كما يككف عف طريؽ الذكؽ كالكشؼ  ،عمى ما جاء بو رسكؿ اهلل  عف ربو

()3

كمف ادعى الجمكس مع اهلل كمكالمتو ك العركج إليو كافر بإجماع المسمميف (.)4

كيكفر مف سخر مف كعد اهلل ككعيده  ،أك لـ يكفِّر مف داف بغير ديف اإلسبلـ كأىؿ الكتاب أكشؾ في

كفرىـ أك صحح مذىبيـ ( ،)5لقكؿ اهلل

ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽﭼ( )
6

كيكفر مف قاؿ إلنساف أنت أحب إلي مف اهلل تعالى  ،أك سئؿ عف اإليماف كقاؿ ال أدرم ما

اإليماف ( ،)7ألف اإليماف التصديؽ بجميع ما جاء بو محمد  عف اهلل تبارؾ كتعالى  ،مما عمـ مجيئو

مجيئو بو ضركرة

()8

كيكفر مف قاؿ لك أمرني اهلل بكذا لـ أفعؿ  ،ألنو تشبو بإبميس  ،أك لك صارت القبمة إلى ىذه الجية ما

صميت  ،أك لك أعطاني اهلل الجنة ال أريدىا أك بقكلو ال أترؾ النقد ألجؿ النسيئة يقصد أنو ال يترؾ

متع الدنيا ألجؿ نعيـ اآلخرة

(.)9


بالرّدة
ثانيا  :القكؿ في القرآف الكريـ المتسبب ّ

-1حُ٘،ٍٟٞآ٣شًْٔ٤ُ،11ؼِ٢ٗٚء،أًٌ١حطٛٝٚلخطٝٚكٍٚ٤ىػِ٠حُٔ٘زٜشٞٛٝحُٔٔ٤غحُزٍ َ٤ٜىػِ٠حُٔؼطِش٘٣،ظَ،حُوخٍ١
( ششػ اٌفمٗ االوجش).78ٙ،
-2حرٖؿِ(،١اٌمٛأ ٓ١اٌفم١ٙخ )،239ٙ،ىحٍحُوِْ،رَٝ٤صُ،ز٘خٕ(،ى.ص.)١.
-3حرٖحُو(،ْ٤إػالَ اٌّٛلؼ.289–288\4،) ٓ١
-4ػ٤خ (،ٝاٌشفب ثزؼش٠ف ؽمٛق اٌّظطف،281\2،) ٝحُلطخدحَُػ،٢٘٤حرٞػزيهللآلٔيرٖٓلٔيرٖػزيحَُكٖٔحُٔـَرِٛ(،٢ا٘ت
اٌغٍ،372\8،)ً١ىحٍحٌُظذحُؼِٔ٤ش.ّ19951١،
-5حُزٜٞط (،٢ششػ ِٕز ٝٙاالساداد )،387\3،حَُ٘رِ(،٢٘٤غٕ ٟاٌّؾزبط ).135\4،
-6حٍػَٔحٕ،آ٣ش.19
-7حُ٘ (،١ٝٞسٚػخ اٌطبٌج.393\8،) ٓ١
-8حرٖٗـ (،ْ٤اٌجؾش اٌشائك ).129ٙ،
-9حَُٔؿغحُٔخرن.131\5ٙ،
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()1

القرآف الكريـ ىك كبلـ اهلل  المنزؿ عمى محمد  المتعبد بتبلكتو

كىك كبلـ اهلل المعجز المكحى

تحدل اهلل الخبلئؽ
بو بكاسطة جبريؿ عميو السبلـ  ،المبدكء بسكرة الفاتحة كالمختكـ بسكرة الناس الذم ٌ
كالى أف يرث اهلل األرض كمف عمييا بأف يأتكا بآية مثمو كىك آخر الكتب السماكية  ،كالمييمف عمييا ،
كىك أكبر ما أتى بو سيدنا محمد مف معجزات كىك النكر كاليدل كرحمة بالعالميف

أحد أركاف اإليماف  ،قاؿ اهلل  ﭽ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ

()3

()2

كاإليماف بو

كقكؿ المسمميف

الذيف لـ تزغ قمكبيـ عف الحؽ ككفقكا لمرشاد قديما كحديثا أف القرآف كبلـ اهلل ليس بمخمكؽ  ،ألف القرآف
مف عمـ اهلل كعمـ اهلل ال يككف مخمكقا( )4قاؿ اهلل  ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮ ﯯ ﭼ()5كقد نقؿ إجماع الصحابة كمف تبعيـ مف العمماء عمى أف القرآف غير مخمكؽ  ،فقد ركم
عف عمي  انو قاؿ يكـ صفيف  ":ما ح ٌكمت مخمكقا  ،كانما ح ٌكمت القرآف " كمعو مف أصحاب
رسكؿ اهلل  كثير  ،كمع معاكية أكثر منو رضي اهلل عنيـ جميعا  ،فيك إجماع بإظيار ،كانتشار ،
كانقراض عصر مف غير خبلؼ كال إنكار

منو كليس مف اهلل شيئا مخمكقا

()7

()6

كيكفر مف قاؿ بخمؽ القراف ألف القرآف كبلـ اهلل كىك منو

كقيؿ إف كؿ ما جاء مف كبلـ العمماء المجتيديف مف القكؿ بكفر

القائؿ بخمؽ القراف محمكؿ عمى كفر النعمة ،ال كفر الخركج مف الممة (.)8

يكفر عند أىؿ العمـ باإلجماع ( )9مف استخؼ بالقرآف أك بشيء منو أك جحده أك شيء منو  ،أك كذب
شيء منو  ،أك أثبت ما نفاه  ،أك نفى ما أثبتو عمى ًع ومـ منو بذلؾ .
كيكفر أيضا مف يزعـ أف القرآف ليس بحجة لمنبي أك ليس بمعجزة  ،أك أنو ال يدؿ عمى اهلل كال عمى

حكـ كال يثبت ثكابان كال عقابان  ،فبل خبلؼ في الكفر بذلؾ

()10

 ،ككذلؾ مف جحد أف القرآف كبلـ اهلل ،

أك جحد آية منو  ،كمف زاد عمى القرآف آية مص ار عمى أنيا مف الق آرف

()11

.

-1حُوطخٕ٘ٓ،خعِ(،جبؽش ف ٟػٍ َٛاٌمشاْ)ٌٓ،17ٙ،ظزشحُٔؼخٍف،حَُ٣خ.ّ1996،2١،ٝ
-2حُوطخِٕ (،جبؽش ف ٟػٍ َٛاٌمشاْ)17–13ٙ،
-3حُزوَس،آ٣ش285
-4ح٧ؿَ ( ،١اٌشش٠ؼخ ) .77ٙ،
-5حُظٞرش،آ٣ش٣ُِِٔ،6يٖٓح٧ىُشًٖٓظخدهللاٝ  حُٖٔ٘ٝح٥ػخٍػِ٠إٔحُوَإًّٓ٬هللاؿَٓ٤وِٞم٘٣،ظَ،ح٧ؿَ(،١اٌشش٠ؼخ) ٙ،
.97–77
٘٣-6ظَ،حٌُُ٬خث(،٢ششػ أطٛي اػزمبد أً٘ اٌغٕخ ٚاٌغّبػخ ).366\2،
7حَُٔؿغحُٔخرن،430\2،حرٖٗـ (،ْ٤اٌجؾش اٌشائك )،131\5،حرٖط٤ٔ٤ش (،ششػ اٌؼم١ذح ا٤طفٙبٔ١خ )177ٙ،
.-8حُوخٍ (،١ششػ اٌفمٗ ا٤وجش ).76ٙ،
-9ػ٤خ (،ٝاٌشفب ثزؼش٠ف ؽمٛق اٌّظطف، 296 \ 2، ) ٝحرٖكَك،ٕٞحرَحْ٤ٛرٖٓلٔيحُ٤ؼَٔحُٔخٌُ(،٢ص (،)ّ1397رجظشح اٌؾىبَ
ف ٟأطٛي ا٤لؼ١خ ِٕٚب٘ظ ا٤ؽىبَ)،هَؽأكخى٣ؼٚحُ٘٤نؿٔخٍَٓػِ٘،287\2،٢ىحٍحٌُظذحُؼِٔ٤ش،رَٝ٤صُ،ز٘خّٕ19951١،حرٖ
كِّ(،اٌّؾٍ.58\1،21\1،) ٝ
-10حرٖهيحٓش(،اٌششػ اٌىج١ش).750/10 ،
-11حَُ٘رِ (،٢٘٤غٕ ٟاٌّؾزبط )ًٔ،135\4،خُحىحُزخ٤٘١شٝحٔٓ٩خػ٤ِ٤شك٘٣،ٚ٤ظَ،ػ٤خ(،ٝاٌشفب).285\2،
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()1

كيكفر مف امتيف القرآف

لقكؿ اهلل ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ

ﮖﮗﮘﮙﮚﮛ ﭼ

()2

أك ادعى اختبلفو أك اختبلقو أك ادعى القدرة عمى مثمو  ،أك أسقط حرمتو  ،قاؿ اهلل ﭽ ﭜ ﭝ
()3

ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩﭪﭫ ﭬﭭﭮ ﭼ
اهلل  ﭽ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ

إعجاز القرآف أك أنكر شيئان منو
الدؼ كآالت المعازؼ

()6

()5

()4

 ،قاؿ اهلل

 ،يكفر مف  أنكر

 ،أك سخر بشيء منو ،أك قاؿ ببراءتو منو  ،أك بقراءة القرآف عمى

أك أنكر الداللة عمى اهلل في خمؽ السمكات كاألرض بأف قاؿ ليس في خمقيما

خمقيما داللة عميو قاؿ اهلل ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ

()7

كلقكؿ اهلل ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗﮘﮙ ﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠ ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ
()8

ﮩﭼ

()9

ككذلؾ مف أنكر اآليات الدالة عمى القصص القرآني

 ،كآيات الكعد كالكعيد كالحساب

كالجزاء كالجنة كالنار ككؿ ما أخبر اهلل بو في كتابو ( ،)10فمف أنكر الجف كافر  ،ألف كجكد الجف

تكاترت بو أخبار األنبياء تكات ار معمكما مف الديف بالضركرة  ،أنيـ أحياء عقبلء فاعمكف باإلرادة  ،بؿ
و
صفات كأعراضان قائمة باإلنساف كغيره كما يزعمو بعض المبلحدة ( ، )11كفي
مأمكركف ك منييكف ليسكا

إنكار الجف تكذيب لما ثبت كجكده بالنصكص القطعية  ،قاؿ اهلل ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

-1ػ٤خ (،ٝاٌشفب ثزؼش٠ف ؽمٛق اٌّظطف.281\2،) ٝ
.-2حُلَ٘،آ٣ش.21
-3حَٓ٩حء،آ٣ش.88
-4حُ٘ٔخء،آ٣ش.82
-5حَُ٘رِ(،٢٘٤غٕ ٟاٌّؾزبط ).136\4،
-6حرٖٗـ (،ْ٤اٌجؾش اٌشائك ).131\5،
-7حُزوَس،آ٣ش.164
-8آٍػَٔحٕ،آ٣ش.191–190




-9حُوٜٚك٢حٛ٫ط٬ف،ح٫هزخٍػٖه٤٠شًحصَٓحكَ٣ظزغرؼٜ٠خرؼ٠خٝ،هٜٚحُوَحٕحٛيمحُوُٜٚوٍٞهللا ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣﭼحُ٘ٔخء،آ٣شًُٝ، 87يُظٔخّٓطخروظٜخُِٞحهغٝأكٖٔحُوُٜٚوُٚٞطؼخُ٠ﭽ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸
﮹ ﭼٓٞ٣ق،آ٣شًُٝ،3يٗ٫ظٔخُٜخػِ٠أػِ٠ىٍؿخصحٌُٔخٍك٢حُز٬ؿشٝؿٍ٬حُٔؼ٘ٝ،٠حٗلغحُوُٜٚوٍٞهللاﭽ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼٓٞ٣ق،آ٣ش
ًُٝ، 111يُوٞسطؤػَٛ٤خك٢ا٬ٛفحُوِٞدٝح٧ػٔخٍٝح٧ه٬م،هخٍ هللا ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼحُؤَ،آ٣ش، 4
٘٣ظَ  ،حرٖ ػؼٓ ، ٖ٤ٔ٤لٔي رٖ ٛخُق ( ،ص (  ، )ٛ1421أطٛي ف ٟاٌزفغ١ش ) ً ٖٟٔ ، 124-123ٙ ،ظخد ( ِز ْٛأطٛي اٌزفغ١ش)
ُٔـٔٞػشٖٓحُؼِٔخء،ىحٍحٓ٩خّٓخُي،حُـِحثَ.ّ2005،1١،
-10حرٖٗـ (،ْ٤اٌجؾش اٌشائك ).132\5،
 -11حٗ٫وَ،ػَِٔٓٔ٤خٕػزيهللا(،ػبٌُ اٌغٓ ٚاٌش١بؽ، 17ٙ، ) ٓ١ىحٍحُ٘لخثْٗ،ّ 2004، 15١،و٬ػٖ(ِغّٛع اٌفزب٫، )ٜٚرٖ
ط٤ٔ٤ش.10\19،
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ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ ،ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ

()1

 ،كفي كتاب اهلل

سكرة كاممة  ،سكرة الجف كتكذيبيا كفر .
يكفر كؿ مف ينكر حكما ثابتا في القرآف أك يقترح عميو تعديبلت أك يدعي عدـ صبلحيتو ليذا العصر

أك يطالب بتغييره كالمطالبة بتغير آيات أحكاـ الميراث  ،أك يطالب بتغير النصكص الشرعية بالنسبة

لمعقكبات كالحدكد مثبل ( ،)2قاؿ ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸﮹ ﮺
﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿ ﯀ ﯁ ﯂  ﭼ

()3

 ،ﭽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ

ﰆ ﰇ ﰈ ﭼ()4أك حمؿ حراما أك حرـ حبلال  ،مجمعا عمييما مع عممو بحكمو( ،)5كيكفر مف
ينفي عف القرآف القطعية في ثبكت ألفاظو لقكلو ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝﭼ

()6

ككذلؾ كؿ

مف أنكر أف اهلل  أنزؿ التكراة عمى مكسى  كاإلنجيؿ عمى عيسى عميو السبلـ .
ثالثا  :القكؿ المكفر في حؽ النبي  كأنبياء اهلل 

اإليماف بأنبياء اهلل كرسمو أحد أركاف اإليماف ،قاؿ ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﭼ

()7

كاألنبياء  ىـ صفكة الخمؽ كمحمد  سيد الخمؽ أجمعيف  ،لذلؾ أجمع العمماءعمى تكفير مف سب

رسكؿ اهلل 

()8

أك أحد مف أنبياء اهلل  ، فبل خبلؼ أف مف سب النبي  أك عابو بعد مكتو مف

كافر حبلؿ الدـ  ،ككذلؾ مف سب نبيا مف األنبياء
المسمميف كاف ان

()9

" 

ض
فمف سبو  أك عابو أك ألحؽ بو نقصا في نفسو أك نسبو أك دينو أك خصمة مف خصالو أك َّ
عر ى
بو أك شبيو بشيء عمى كجو السب كاالزدراء  ،أك التصغير لشانو أك الغض منو يقتؿ كيستكم
التصريح كالتمكيح  ،ككذلؾ مف دعا عميو أك تمنى مضرة لو  ،ككذلؾ إف نسب لو سجعا أك ىج ار مف
()10

القكؿ أك َّ
عيره بشيء كىذا كمو مجمع عميو مف الصحابة كغيرىـ"

كيرتد مف نفى أف محمدان  مرسؿ مف اهلل  ،أك زعـ تخصيص رسالتو إلى العرب فقط  ،أك قاؿ بتتابع

نبي مف أنبياء اهلل المجمع عمى نبكتيـ .
الرسؿ بعد محمد  ، أك جحد رسالة و

-1حُـٖ،ح٣٥ظخٕ.6،1
-2ػ٤خ (،ٝاٌشفب ثزؼش٠ف ؽمٛق اٌّظطف،84\2،) ٝحَُِٓٙٔ (،٢ب٠خ اٌّؾزبط )،395\7،حُزٜٞط (،٢وشبف اٌمٕبع )172\6،
-3حُ٘،ٍٟٞآ٣ش.21
-4حُٔخثيس،أ٣ش.50
-5حرٖٗـ(،ْ٤اٌجؾش اٌشائك).131/5،
-6حُلـَ،آ٣ش.285
-7حُزوَس،آ٣ش.285
٣-8وٍٞحرٖػخري،ٖ٣رؼيإًًَٔرؼٞأهٞحٍحُؼِٔخءك٢طٌلَٓ٤خدّ حٌٍَُٓٗٙٛٝٞوٍٓٞؼظ٠يسريُِٜ٤خٞٛٝح٩ؿٔخع٘٣،ظَ،حرٖػخري،ٖ٣
ٓ،لٔيأٓ(،ٖ٤ص( ،) ٛ 1252سعبئً اثٓ ػبثذ ، ) ٓ٠سعبٌخ ( رٕج ٗ١اٌٛالح ٚاٌؾىبَ ػٍ ٝشبرُ خ١ش أ٤بَ أ ٚاؽذ اٌظؾبثخ اٌىشاَ) \ 1 ،
(،314ى.ص، )١.حرٖحٌٍُٔ٘ (،اإلعّبع ) ، 122ٙ،ح٥ر ( ،٢اٌضّش اٌذأ، 588ٙ، ) ٟحرٖؿِ(،١اٌمٛأ ٓ١اٌفم١ٙخ) ٙ،
،240حُ٤ٜؼٔ (،٢اإلػالَ ثمٛاؽغ اإلعالَ ) ،115ٙحُزٜٞط (،٢ششػ ِٕز ٝٙاإلساداد ) ،387\3،حرٖ٣ٟٞخٕ( ِٕبس اٌغجً١
).286\3،
9ػ٤خ ( ،ٝاٌشفب ثزؼش٠ف ؽمٛق اٌّظطف،294\2،) ٝحرٖط٤ٔ٤ش (،اٌظبسَ اٌّغٍٛي ػٍ ٝشبرُ اٌشعٛي ) .174ٙ،
10حُوَحك(،٢اٌزخ١شح ).22\12،


53

كيرتد مف يدعي النبكة بعد محمد  أك يصدؽ أك يؤيد  ،مف يدعي النبكة أك يدعي بأف النبكة مكتسبة
()1

كليست بتكميؼ مف اهلل  ،فيكتسبيا كؿ مف تحمى بصفات معينة

كألنو يستمزـ جكاز كقكعيا  ،بعد النبي 
ﮙﮚ ﭼ


()3

()2

ألنو خبلؼ إجماع المسمميف  ،كألنو

 .قاؿ  ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ

 ،كالفبلح ال ينتفي بالكمية نفيا عاما  ،إال عمف ال خير فيو كىك الكافر

()4

ككذلؾ مف يدعي شريكا في النبكة لمحمد  كأنو كاف يكحى إلييما معا  ،فإنو يككف مرتدا  ،ككذلؾ

جكز القكؿ بمحاربة األنبياء  ، ألف
سائر األنبياء المنفرديف كنكح كابراىيـ  ، كذلؾ القكؿ لمف ٌ
محاربتيـ محاربة هلل . )5(
كيكفر مف يؤمف برسالة محمد  كأنو نبي اهلل كرسكلو  ،كيكفر بغيره مف الرسؿ الثابت ذكرىـ في

كتاب اهلل كسنة رسكلو  ، ألنو مخالؼ لدعكة اهلل باإليماف بكؿ الرسؿ الكراـ .

قاؿ اهلل ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ ﭼ

()6

كلقكؿ اهلل ﭽ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ

المكفرة إنكار سنة رسكؿ اهلل  الثابتة كأحاديثو المتكاترة

()8

()7

كما كمف األقكاؿ

 ،أك كصؼ رسكؿ اهلل  بالكذب  ،أك

أحدان مف األنبياء إلجماع المسمميف عمى عصمتيـ في التبيمغ  ،كعصمتيـ مف الكقكع في الفكاحش
()9
صدؽ اهلل  أنبياءه بالمعجزات
كالكبائر كالمكبقات  ،فقد ٌ

كيناقض مدلكؿ المعجزة جكاز الكفر

كالجيؿ باهلل تعالى  ،ككتماف رسالة اهلل كالكذب كالخطأ كالغمط فيما يبمغ  ،كالتقصير في التبميغ
كالجيؿ بتفاصيؿ الشرع الذم أمر بالدعكة إليو  ،كيدؿ عمى عصمتيـ مف مقارفة الذنكب دليؿ التكقؼ

كاإلجماع

()10

.

1ػ٤خ (،ٝاٌشفب ثزؼش٠ف ؽمٛق اٌّظطف،283\2،) ٝحَُ٘رِ (،٢٘٤غٕ ٟاٌّؾزبط ).135\4،
2حُيٓٞه(،٢ؽبش١خ اٌذعٛل.468\4،)ٟ
3حٗ٧ؼخّ،آ٣ش21.
4حُ٘٘و٤طٓ ، ٢لٔي أٓ ٖ٤رٖٓلٔي حُٔوظخٍ  ( ،ص ( ، )ٛ 1393أػٛاء اٌج١بْ ف ٟإ٠ؼبػ اٌمشآْ ثبٌمشآْ )  ، 442 \ 4 ،ىحٍ اك٤خء حُظَحع
ح،٢ٓ٬ٓ٩رَٝ٤صُز٘خٕ.ّ1996،1١،
5حُوَٗ (،٢اٌخشش ٟػٍِ ٝخزظش خٍ،64\7،) ً١حُلطخدحَُػِٛ (،٢٘٤ا٘ت اٌغٍ.372\8،) ً١
6حُزوَس،آ٣ش.136
7حُ٘ٔخء،ح٣٥ظخٕ151–150
 8حُلي٣غ حُٔظٞحطَ  ٞٛ" :حٌٍُٝ ١ح ٙؿٔغ ًؼ٣ َ٤ئٖٓ طٞح١ئ ْٛػِ ٠حٌٌُد ػٖ ٓؼِ ، ْٜحُ ٠حٗظٜخء حُٔ٘ي ًٝ ،خٕ ٓٔظ٘ي ْٛحُلْ " ػٍٔٞس ،
( ششػ إٌّظِٛخ اٌج١م١ٔٛخ )ٝ، 65ٙ،حُٔؼظٔيػ٘يؿٍٜٔٞحُؼِٔخءحٕحُٔظٞحطَ٣ل٤يحُؼِْحُ،١ٍَٝ٠أ١حُ٤و٢٘٤حٌُ٠٣١طَحٔٗ٫خٕحُ٠
حُظٜي٣نر،ٚطٜي٣وخؿخُٓخًٖٔ٘٣خٛيحَٓ٫ر٘لٔ،ٚكٌٌُيحُوزَحُٔظٞحطَ٘٣،ظَػٍٔٞس (،ششػ إٌّظِٛخ اٌج١م١ٔٛخ ).65ٙ،
9حُـِحُ (،٢اٌّغزظف.213–212\2،)ٝ
10حُٜٔيٍحُٔخرنٗ،لْحُٜللشٝ،ػ٤خ (،ٝاٌشفب ثزؼش٠ف ؽمٛق اٌّظطف.158\2،) ٝ
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كمف األقكاؿ المكفرة ادعاء أف محمدان  مرسؿ لمعرب فقط  ،لتكذيبو آيات الكتاب  ،قاؿ ﭽﮥ
ﮦﮧ ﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮ ﮯﮰ ﭼ
ﭽﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ

()2

()1

 ،كمف نسب عائشة  )3(إلى الفاحشة ( ،)4كقد

كقد نزؿ القراف ببراءتيا كافر لتكذيبو كبلـ اهلل ( ،)5قاؿ  ﭽ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹

﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂      ﭼ( )6فسبح اهلل  نفسو تعظيما
لما رميت بو عائشة كلـ يزد عائشة في قصة اإلفؾ إال شرفا كنببل كعزة

()7

ككذلؾ مف قاؿ بتفضيؿ األئمة عمى األنبياء  ،كمف اعترؼ بنبكة محمد  لكف قاؿ كاف أسكد  ،أك

مات قبؿ أف يمتحي  ،كليس الذم كاف بمكة كالحجاز  ،كليس بقرشي فيك كافر ،ألف كصؼ رسكؿ اهلل
()8

كتكذيب بو
نفي لو
ه
 بغير صفاتو المعمكمة  ،ه
كمف أنكر أف يككف أبك بكر الصديؽ  صاحب رسكؿ اهلل  فقد كفر  ،قاؿ ﭽ ﮥ ﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴ ﮵﮶ ﮷﮸
﮹ ﮺ ﮻﮼ ﭼ

()9

ككؿ ما فيو خبر عف نبي مف األنبياء أك مسخ أك عذاب أك نعيـ  ،أك غير ذلؾ مما جاء بو محمد 
فيك حؽ عمى ظاىره  ،كال رمز في شيء منو  ،قاؿ ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ

()10

،

ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ( ،)11كأنكر اهلل تعالى عمى مف يخالؼ ىذا فقاؿ()12ﭽ ﭟ
()13

ﭠ ﭡ ﭢﭼ

ٓ1زؤ،آ٣ش.28
2ح٧ػَحف،آ٣ش.158
 3أّحُٔئٖٓ٘٤ػخث٘شر٘ضأر٢رٌَحُٜي٣نرٖأر٢هلخكشحُوَٗ٤شحٌُٔ٤شحُلوٜ٤شحُؼخريسحُطخَٛسٝأكؤٗٚخءحٓ٧ش حُزٌَحُٞك٤يسحُظ٢طِٝؿٜخ
ٍٍٓٞهللاُٝ يصرؼيأٍرغأٝهْٔٓ٘ٞحصٖٓرؼؼظ ٚرٌٔش،ػويػِٜ٤خٍٍٓٞهللاٝ ػَٔٛخٓضٓ٘ٞحص ٝر٘٠رٜخك٢حُٔي٘٣شرؼي
حٗظٜخٍحُِٖٔٔٔ٤ك٢ؿِٝسريٍحٌُزَٟٝػَٔٛخطٔغٓ٘ٞحصٍٓ،خٛخحُٔ٘خكوٕٞاكٌخًٌٝرخرخُلخك٘شكزَأٛخهللاٍِٗٝكٜ٤خهَإٓ٣ظِ ٠اُّٞ٣٠
حُو٤خٓشٝ،أهْ٤كيهٌفحُٔلٜ٘خصحُـخك٬صحُٔئٓ٘خصػِٖٓ٠طٌِْك٢كوٜخ،ك٠خثِٜخًؼَ٤س(،ص٘٣. )ٛ 58ظَ،حُ٘ (،١ٝٞرٙز٠ت
ا٤عّبء ٚاٌٍغبد ) ، 352 – 350 \ 2،ر٘ضحُ٘خ١ت،ػخث٘شػزيحَُكٖٔ(رشاعُ ع١ذاد ث١ذ إٌجٛح ) ، 288 – 247ٙ،ىحٍحٌُظخد
حُؼَر،٢رَٝ٤صُ،ز٘خٕ،ّ1967،1١،ػزيحُلٌٔ (ٍٜٞ٘ٓ،ْ٤غبء أً٘ اٌج١ذ ) ،حٌُٔظزشحُظٞك٤و٤ش،حُوخَٛس(،ى.ص)١.
ًُٝ 4ئًخٍٓخٛخرٜخحُٔ٘خكوٕٞك٢ؿِٝسحَُٔ٤ٔ٣غحٝر٘٢حُٜٔطِن،ك٢كي٣غح٫كي،كٔ٘٤خطًَظٜخحُوخكِش٠ٓٝضًٝ،خٗضٌٙٛحُـِٝسك٢
حُٔ٘شحُوخٓٔشُِٜـَس٣ُِِٔ،ي٘٣ظَ،ح٧ؿَ (،١اٌشش٠ؼخ ) ، 851 – 844ٙ،حرٖهْ٤حُـ٣ُٞشِ،ؾّذ ثٓ أث ٟثىش ثٓ أٛ٠ة اٌضسػٟ
اٌذِشم ( ، ٟد  ( ، )٘ 451صا د اٌّؼبد ف٘ ٟذ ٞخ١ش اٌؼجبد ) ،كوو:ٚكٔي١رٖٓلٔيآٍٗٞكٌَٓ، 160– 155 \ 2ظزشحٍُٔٞى،حُوخَٛس
،ّ2002،1١حُٔزخًٍلٛ،١ٍٞل٢حَُكٖٔ(،اٌشؽ١ك اٌّخز،343–341ٙ) َٛىحٍحُلي٣غ،حُوخَٛس.ّ2001،4١،
5
حرٖٗـ (،ْ٤اٌجؾش اٌشائك )،131\5،ػ٤خ(،ٝاٌشفب )،296\2،حُـِحُ،٢حرٞكخٓي(،صٛ505،ـ)( ،فيصػؿ التفرقػة بيناإلسػبلـ
بيناإلسبلـ كالزندقة) ،مكتبة الثقافة الدينية ،بكرسعيدط2114 1ـ .
6حُ٘،ٍٞح٣٥ظخٕ.17–16،
7ح٧ؿَ (،١اٌشش٠ؼخ ).884ٙ،
8ػ٤خ (،ٝاٌشفب).286\2،
9حُظ٣ٞش،آ٣ش.40
ٓٞ٣10ق،آ٣ش.2
11حُ٘لَ،آ٣ش.89
12حرٖكِّ(،اٌّؾٍ.ّ22/1 ،)ٝ
13حُ٘ٔخء،آ٣ش.46
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ككؿ مف قاؿ قكال يتكصؿ بو إلى تضميؿ األمة كتكفير جميع الصحابة كافر قطعا ( ،)1كقكؿ بعض

يقدـ عميا  ،ككفٌرت عميا إذ لـ يتقدـ كيطمب حقو في
الرافضة بتكفير جميع األمة بعد النبي  ، إذ لـ ٌ
التقديـ  ،كقكليـ باجتماع األمة عمى الكفر كفر قطعا  ،لذلؾ أشار اإلماـ مالؾ بأحد قكليو بكفر مف
كفر الصحابة

( )1

،قاؿﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ

()2

 ،قاؿ ﭽ

ﭑﭒ ﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ ﭡﭢ
()3

ﭣﭤﭥ ﭦﭧﭼ

قاؿ رسكؿ اهلل  " : ال تسبكا أصحابي فمك أف أحدكـ أنفؽ مثؿ أيحد
()4

ذىبا ما بمغ يم ٌد أحدىـ كال نصيفو "
كقد نقؿ اإلجماع عمى عدالة الصحابة رضي اهلل عنيـ أجمعيف  ،قاؿ النككم فييـ  " :اتفؽ أىؿ الحؽ
كمف يعتد بو في اإلجماع عمى قبكؿ شياداتيـ كركاياتيـ  ،ككماؿ عدالتيـ رضي اهلل عنيـ أجمعيف

( )5

كقد ذكر بعض الفقياء أقكاؿ كفرية صدرت مف بعض الناس مثؿ قكليـ  ،ال أدرم إف كاف النبي محمد
 انسيا أك جنيا  ،كال أدرم إف كاف في القبر مؤمنا أك كاف ار

() 6

ككذلؾ قالكا بكفر كؿ مف يقكؿ أف في كؿ جنس مف الحيكاف نذي ار لما فيو مف كصؼ أنبياء ىذه

األجناس بصفاتيـ المذمكمة  ،كفيو مف اإلزراء عمى ىذا المنصب الرفيع  ،مع إجماع المسمميف عمى

خبلفو كتكذيب قائمو

()7

 ،كمف االنتقاص بمقاـ النبكة في ىذه اآلكنة تناقؿ رسائؿ اليكاتؼ النقالة مع

تضمنيا الطرؼ كالنكت المسيئة لمصحابة أك لكعد اهلل ككعيده أك لعذاب القبر  ،مع تياكف المتناقميف

ليذه الرسائؿ كقمة استنكار ىذه التصرفات ،كىذه معصية أقؿ ما يكصؼ بو فاعميا الفسؽ ىذا إف لـ

ً
تحتك عمى كفر.

رابعا :القكؿ المكفر في حؽ المبلئكة 
أجمع المسممكف عمى أف المبلئكة مؤمنكف فضبلء فيـ عباد اهلل المكرمكف  ،قاؿ ﭽ ﭨ ﭩ
ﭪﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱ ﭼ

()2

 ،كىـ مطبكعكف عمى الطاعة  ،ليس

لدييـ القدرة عمى العصياف  ،قاؿ ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ

()3

كىـ منزىكف عف كصؼ الذككرة كاألنكثة كقد أنكر اهلل  في كتابو عمى كؿ مف قاؿ إنيـ بنات اهلل
()4

قاؿ اهلل ﭽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ

1ح٧ؿَ(،١اٌشش٠ؼخ).887-884ٙ،
2حٗ٫ز٤خء،ح٣٥ظخٕ.27–26
3حُظلَ،ْ٣آ٣ش.6
4هخٍ(،١ششػ اٌفمٗ ا٤وجش)44ٙ،
5حُٜخكخص،ح٣٥ظخٕ154–153،
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()5

()4

 ،ﭽﮯ ﮰ ﮱ ﮲

﮳﮴ ﮵﮶ ﮷ ﮸﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﭼ()1قاؿ رسكؿ اهلل  ": خمقت المبلئكة
مف نكر  ،كخمؽ الجاف مف مآرج مف نار  ،كخمؽ آدـ مما كصؼ لكـ "

()2

كاتفؽ أئمة المسمميف عمى أف حكـ المرسميف منيـ حكـ النبييف سكاء في العصمة أك في التبميغ
فالمبلئكة أكفكا حؽ التبميغ لؤلنبياء كما بمغ األنبياء األمـ

()3

 ،قاؿ اهلل ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
()4

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﭼ

كال يكتمؿ

إيماف المسمـ إال بإيمانو بالمبلئكة  ، قاؿ اهلل ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﭜ ﭝﭞ ﭟﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭼ

()5

اتفؽ الفقياء ( )6عمى أف المنكر لممبلئكة بتكذيبو كجكدىـ كأعماليـ كافر مرتد  ،كذلؾ لتكذيبو كتاب اهلل
اهلل كسنة رسكلو  ك كإلخبللو بركف مف أركاف اإليماف  ،كمخالفتو إجماع المسمميف  ،كألف العبد ال
يخرج مف اإليماف إال بجحكد ما أدخمو فيو .

()7

فالمبلئكة أعظـ جنكد اهلل ،كىـ أصناؼ كثيرة ال يحصييا إال اهلل  ،كمنيـ المكككلكف بعمارة السمكات
بالصبلة كالتسبيح كالتقديس  ،كمنيـ مبلئكة الرحمة كمبلئكة العذاب  ،كمنيـ حممة العرش  ،كخزنة

جينـ  ،كسب المبلئكة كفر كسب األنبياء ( ،)8فمف سب المبلئكة أك استي أز بيـ أك سخر منيـ أك
بأسمائيـ  ،كجبريؿ كاسرافيؿ كعزرائيؿ ك ميكائيؿ  ،كمنكر كنكير  ،كرضكاف كمالؾ  ،كافر مرتد
فالمبلئكة كاألنبياء يحرـ االستيزاء بيـ  ،قاؿ اهلل ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﭼ()9كمثؿ ذلؾ
مف االستيزاء ما يكفر بو أف قاؿ لغيره رؤيتي إياؾ كرؤية ممؾ المكت أف قاليا لعداكتو  ،كاف قاليا

لكراىية المكت خبلؼ  ،ككذلؾ إف قاؿ ال اسمع شيادة فبلف  ،كانكاف جبريؿ أك ميكائيؿ  لعيبو
( )

ممكا مف المبلئكة  . 10

كمرتد كؿ مف قاؿ أف جبريؿ  اخطأ بالكحي  ،كانما كاف النبي عمي بف أبي طالب
 ﭽﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ

()12

()11

قاؿ اهلل



1حُِهَف،آ٣ش19
ٍٝ2ح (،ِْٔٓٙطؾ١ؼ ِغٍُ ثششػ إًٌ،) ٞٚٛظخدحُِٛيٝحَُهخثن،رخدأكخى٣غٓظلَهشٍ،هٔ101\18،2996،ٚ
3ػ٤خ (،ٝاٌشفب )،189\2،حٗ٧وَ،ػَِٔٓٔ٤خٕػزيهللا (،ػبٌُ اٌّالئىخ االثشاس)ٗ،32ٙ،و٬ػًٖظخدحُٔ(٢١ٞ٤اٌؾجبئه فٟ
أخجبس اٌّالئه ) ،ىحٍحُ٘لخثْ،ػٔخّٕ2005،13١،
4كخ،َ١آ٣ش1
5حُزوَس،آ٣ش177
6ػ٤خ(،ٝاٌشفب)،294\2،حُوَحك(،٢اٌزخ١شح )،21\12،حُزٜٞط(،٢ششػ ِٕز ٝٙاإلساداد )386\3،
7حرٖأر٢حُؼِ (،ششػ اٌؼم١ذح اٌطؾب٠ٚخ)331ٙ،
8حُوَحك (،٢اٌزخ١شح )21\12،
9حُظٞرش،ح٣٥ظخٕ66–65،
10حرٖٗـ(،ْ٤اٌجؾش اٌشائك ششػ وٕض اٌذلبئك ).131\5،
ًُٝ 11يهٍٞحُـَحر٤شٖٓحَُٝحكٞٔٓ،ٞرٌُيُوُْٜٞإٔحُ٘زً٢خٕأٗزٚرؼِٗ٢زٚحُـَحدرخُـَحد٘٣،ظَ،ػ٤خ ( ،ٝاٌشفب ).295\2
12حُزوَس،آ٣ش.98
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أراد بعداكة اهلل مخالفتو عنادا أك معاداة المقربيف مف عباده كأفرد الممكيف بالذكر لفضميما  ،كأنيما مف

جنس آخر  ،كالتنبيو عمى أف معاداة الكاحد كالكؿ سكاء في الكفر كاستجبلب العداكة مف اهلل ، كاف
مف عادل أحدىـ عادل الجميع  ،إذ المكجب لعداكتيـ كمحبتيـ عمى الحقيقة كاحد  ،ككضع الظاىر

مكضع المضمر لمداللة عمى أنو تعالى عاداىـ لكفرىـ  ،كأف عداكة المبلئكة كالرسؿ كفر

()1

 ،كفي

قكؿ اهلل ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ  ،فيو إيقاع المظير مكاف المضمر  ،حيث لـ يقؿ فانو عدك
بؿ قاؿ فإف اهلل عدك لمكافريف  ،كانما أظير اهلل ىذا االسـ إلعبلميـ أف مف عادل كليا هلل فقد عادل

اهلل كمف عادل اهلل فاف اهلل عدك لو  ،كمف كاف اهلل عدكه فقد خسر الدنيا كاآلخرة

()2

.

كمف األقكاؿ المخالفة لمشريعة نسمعيا في ىذه اآلكنة قكؿ بعض الناس أف ممؾ المكت تاه عف فبلف
الم ًسف كقبض أخيو الشاب  ،كمنو قكؿ األستاذ لتمميذه الممتحف  ،ماذا ىؿ تنتظر نزكؿ الكحي ؟
ي
الرّدة بالقكؿ بإنكار أمكر الغيب المنصكص عمييا
خامسا ّ :
أثنى اهلل سبحانو كتع الى عمى المؤمنيف ككصفيـ بالتقكل إليمانيـ بالغيب  ،كىك كؿ ما غاب عف
الحس  ،قاؿ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ

()3

 ،كمف اإليماف بالغيب

اإليماف باهلل تعالى  ،ألنو ال يرل في دار الدنيا  ،كانما ترل آياتو الدالة عميو  ،كاإليماف بما غاب عف
()4

الناس مما أخبرىـ بو النبي  مف المبلئكة كالجنة كالنار كالحساب

ضركرة .

()5

كنؤمف بممؾ المكت المككؿ بقبض أركاح العالميف  ،كنؤمف بعذاب القبر

كىذا مف المعمكـ مف الديف
كنعيمو كبسؤاؿ منكر كنكير

كنكير لمميت في قبره عف ربو كدينو كنبيو عمى ما جاءت بو األخبار كأف القبر ركضة مفرياض

الجنة  ،أك حفرة مف حفر النار  ،كنؤمف بالبعث كجزاء األعماؿ يكـ القيامة كالعرض كالحساب كقراءة

الكتاب كالثكاب كالعقاب كالصراط كالميزاف  ،كالجنة كالنارمخمكقتاف ال تفنياف أبدا كال تبيداف

()6

،فقد ربط

ربط اهلل سبحانو بيف اإليماف بو كاإليماف باليكـ اآلخر  ،قاؿ اهلل ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ

()7

 ،كمعنى اإليماف باليكـ اآلخر ىك

التصديؽ الجازـ بكقكعو كحكمتو سبحانو تقتضي عدـ التسكية بيف المؤمف كالكافر كالمحسف كالمسيء
1حُز٠٤خ،١ٝػزيهللارٖػَٔرٖٓلٔيحَُ٘٤حُ(،١صٛ791،ـ)(،أٔٛاس اٌزٕضٚ ً٠اعشاس اٌزا،98\1، ) ً٠ٚكووٓٚـي١كظل٢حُٔ٤ي٣ٝخَٓ
ِٓٔ٤خٕ،حٌُٔظزشحُظٞك٤و٤شحُوخَٛسٓ(َٜى.ص)
2حرًٖؼ(،َ٤طلَٔ٤حرًٖؼ .124/1،)َ٤
3حُزوَس،ح٣٥خص.3–1،
4أرٞؿ٤ذ(،اٌمبِٛط اٌفم.280ٙ، ) ٟٙ
 5ػٌحدحُوزَٞٛػٌحدحُزَُمٗٝ،ؼٗٞٛٚٔ٤ؼْ٤حُزَُم،كٌَٖٓٓخصٔٓٞٛٝظلنُِ٘ؼْ٤حٝحُؼٌحدٗخُ٤ٜٗٚذٓٔخٔ٣ظلنهزَأُٝتْ٣وزتَٛٝتٌح
ٌٛٝحٌٓٛذحُِٔقٝ،ح٧ثٔشٝحٌٌَٕٖٓٛ٘٣حٌٕٞ٣هيِٓيٌِٓٔخ٣ئى١رٚحُ٠حٌُلَُٔ،خػزضٖٓحُيَُ٤حُوخ١غك٤تٚكوتيطظتخَٛصػِ٤تٚى٫ثتَ
حٌُظخدٝحُٔ٘ش٘٣،ظَ،حُـؼزَِ (،١غًّ اػزمب د أً٘ اٌفشلخ إٌبع١خ )ٌٕٞ٣ٝ،149ٙ،حُ٘ؼتْ٤حٝحُؼتٌحدػِت٠حُتَٝفٝحُزتيٕٓؼتخٝ،طزوت٠
حُتتَٝفرؼتتيٓلخٍهتتشحُزتتيٕٓ٘ؼٔتتشأٓٝؼٌرتتشٝ،طظٜتتَرخُزتتيٕأك٤خٗتتخ،ك٤لٜتتَُٜتتخحٓٝؼٜتتخحُ٘ؼتتْ٤أٝحُؼتتٌحد،حَُٔؿتتغحُٔتتخرن،201ٙ،
"ٝحُزَُمٞٛحُلخثَر٤ٖٗ٤جٖٞٛٝ٤حُلخؿِرٖ٤ح٧ؿٔخىٝحٍٝ٧حفٝحُيٗ٤خٝح٥هَس"،حُـَؿخٗ (،٢اٌزؼش٠فبد ).104ٙ،
6حرٖأر٢حُؼِ(،ششػ اٌؼم١ذح اٌطؾب٠ٚخ )،432–404،حُوخٍ (،١ششػ اٌفمٗ ا٤وجش).198ٙ،
7حُزوَس،آ٣ش.232
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فكاف ىذا اليكـ كاقع ال محالة  ،قاؿ اهلل ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ()1كقاؿ اهلل ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ

()2

.

كاهلل سبحانو منزه عف أف يتركنا سدل ببل أمر كال نيي كال ثكاب كال عقاب
ﮛ ﮜﮝ ﮞﭼ

()4

()3

 ،قاؿ اهلل ﭽ ﮚ

 ،كقاؿ اهلل ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﭼ( ، )5فالبعث

فالبعث حؽ  ،كىك أف يبعث اهلل المكتى مف القبكر بأف يجمع أجزاءىـ األصمية كيعيد األركاح إلييا

()6

 ،كليذا كاف الصكاب أف المعاد معمكـ بالعقؿ مع الشرع  ،كأف كماؿ الرب تعالى ككماؿ أسمائو
كصفاتو تقتضيو  ،كتكجبو  ،كأنو منزه عما يقكلو منكركه كما ينزه كمالو عف سائر العيكب

كىادـ لو  " ،اإليماف بالمعاد مما دؿ عميو الكتاب ك السنة ،
مناقض لئليماف
كالنقائص()7كانكار البعث
ه
ه
كالعقؿ كالفطر السميمة  ،فأخبر اهلل سبحانو في كتابو العزيز  ،كأقاـ الدليؿ عميو  ،كرد عمى  منكريو

في غالب سكر القراف

()8

 ،قاؿ : إف اهلل  يقكؿ ":يشتمني ابف ادـ كما ينبغي لو أف يشتمني

كيكذبني  ،كما ينبغي لو  ،أما شتمو فقكلو إف لي كلدا  ،كأما تكذيبو فقكلو لف يعيدني كما بدأني "

()9

،

 ،كقد ذـ اهلل سبحانو المكذبيف في المعاد  ،فقاؿ اهلل ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭼ

()10
()11

فمف أنكر البعث خارج عف ديف اإلسبلـ ببل خبلؼ

 ،ألف مف أنكر البعث كذب ما ىك ثابت

بالدالئؿ السمعية كأنيا كميا أمكر ممكنة أخبر بيا رسكؿ اهلل  ، عمى ما دلت بو النصكص كىي حؽ

()12

 "،فاليكـ اآلخر غيب كمو  ،كحؽ كمو  ،كيجب أف نسمـ بو كمو ألنو مف عند اهلل الحؽ.

()13

فمف أنكر فتنة القبر كعذابو كنعيمو  ،أك النفخ في الصكر  ،أك البعث في القبكر أك الحشر أك نشر
الصحؼ  ،كنصب المكازييف كالحساب  ،كالجزاء كالصراط  ،كالحكض كالشفاعة  ،كالجنة كالنار ،

،ٙ1آ٣ش.28
2حُـخػ٤ش،آ٣ش.21
 3حرٖهْ٤حُـ٣ُٞشٓ،لٔيرٖأر٢رٌَرٖأٞ٣دحٍُِػ٢حُيٓ٘و(،٢صِ(،)ٛ751فزبػ داس اٌغؼبدح )،كوو٤ٓ:ٚيارَحْٝ٤ٛػِٓ٢لٔي\1،
\،363–362ىحٍحُلي٣غ،حُوخَٛس.ّ1997،3١،
4حُو٤خٓش،آ٣ش.36
5حُٔئٓ٘،ٕٞآ٣ش.115
6حُظلظخُحٗ(،٢ششػ اٌؼمبئذ إٌغف١خ ).98ٙ،
7
حبف القيـ  ،الجكزية  ،محمد بف أبي بكر بف أيكب الزرعي الدمشقي (  751ق)  (،الفكائد ) ،ص ، 11حققو ىاني الحاج ،المكتبة
،المكتبة التكفيقية  ،القاىرة  ،مصر ( د .ت ) .


8حرٖأر٢حُؼِ(،ششػ اٌؼم١ذح اٌطؾب٠ٚخ ).404ٙ،
ٛ9ل٤قٓزنطوَ٣ـ.ٚ
ٓ10زؤ،آ٣ش.8
11حرٖٗـ(،ْ٤اٌجؾش اٌشائك )،132\5،ح٥ر(،٢عٛا٘ش اإلوٍ،415\2،)ً١حُ٤ٜؼٔ (،٢اإلػالَ ثمٛاؽغ اإلعالَ )67ٙ،حُزٜٞط،٢
(وشبف اٌمٕبع ) 168\6،
12حُظلظخُحَٗٗ(،٢فحُؼوخثيحُ٘ٔل٤ش).101-96ٙ،
13حُـؼزَِ (،١غًّ اػزمبد أً٘ اٌفشلخ إٌبع١خ )191ٙ،
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فإنكار ىذه األمكر الغيبية يفضي إلى الكفر

()1

 " ،ككؿ ما ال يحتمؿ التأكيؿ في نقمو كتكاتر نقمو كلـ

يتصكر أف يقكـ برىاف عمى خبلفو  ،فمخالفتو تكذيب محض كمثالو حشر األجساد كالجنة كالنار"

()2

كغبلة الصكفية أف النبي يخٌيؿ أشياء ال حقيقة
كمف األقكاؿ المكفرة قكؿ الفبلسفة كالباطنية كالركافض ي
ليا كجعمكا التخيؿ مف خصائص النبكة ،فإخباره عف الغيبيات مجرد خياؿ لينتفع بو الناس  ،ككذلؾ
قكؿ المتكمميف مف الجيمية كالمعتزلة كأتباعيـ  ،أف النبي  تأكؿ كتاب اهلل  ،كأف ما قالو مف
تأكيبلت تخالؼ ما دؿ عميو المفظ  ،كما يفيـ منو  ،كأف النبي  لـ يبيف مراد اهلل كال الحؽ الذم
()3

يجب اعتقاده"

كىؤالء زعمكا أف ظكاىر الشرع كأكثر ما جاءت بو األخبار عما كاف كيككف مف أمكر اآلخرة كالحشر

كالقيامة كالجنة كالنار ليس فييا عمى مقتضى لفظيا  ،كمفيكـ خطابيا  ،كانما خاطبكا بيا الخمؽ مف
جية المصمحة ليـ  ،كيترتب عمى ىذه األقكاؿ إبطاؿ الشرائع كتعطيؿ األكامر كالنكاىي كتكذيب

الرسؿ ،كاالرتياب فيما أتكا بو

()4

كيكفر مف قاؿ بتناسخ األركاح كمعناه إف كانت الركح مف مطيع فبعد مكتو تنتقؿ إلى شكؿ آخر

مماثؿ ،أك أعمى كىكذا  ،كاف كانت مف عاص فإنيا تنتقؿ إلى شكؿ آخر مماثؿ  ،أك أدنى كجمؿ
ككمب أك نحكىما كىكذا ،كال جنة كال نار كىك تكذيب لمشريعة ( ،)5فيـ ينكركف البعث كالحشر كالجنة
كالنار ،ىي طريقة مف ينكر البعث مف أصمو سكاء كاف ركحانيا أك جسمانيا كىذا تكذيب لما ثبت عف

الشارع كىك كفر ،كمنيـ مف ينكر البعث الجسماني كيثبت الركحاني  ،كذلؾ بانتقاؿ الركح في المطيع

إلى عدة أشكاؿ مثميا أك أعمى منيا إلى أف تصؿ الجنة  ،ككذلؾ في العاصي إلى أف تصؿ النار كىذا
تكذيب لما ثبت عف الشارع كخبلؼ اإلجماع كيكفر مف قاؿ بو

()6

قاؿ اهلل  مؤكدا حقيقة البعث

ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ
ﮀﭼ()7ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ
ﯶﭼ( )
8

1حرٖٗـ(،ْ٤اٌجؾش اٌشائك )٣ُِِٔ،132\5،يػٖأٍٓٞحُـ٤ذك٢حُّٞ٤ح٥هَ٘٣،ظَ٣،خٓ (،ٖ٤اإلّ٠بْ )129–76ٙ،حٗ٧وَ،ػَٔ
ػَِٔٓٔ٤خٕػزيهللا (،اٌم١بِخ اٌىجش،272–9ٙ،) ٜىحٍحُ٘لخثْ،ػٔخٕ،حٍ٫ىٕ 2004،13١،حُـؼزَِ (،١غًّ اػزمب د
أً٘ اٌفشلخ إٌبع١خ )231–190ٙ،
2حُـِحُ(،٢ف١ظً اٌزفشلخ)44ٙ،
3حرٖط٤ٔ٤شٔ(،مغ إٌّطك )55ٙ،
4ػ٤خ (،ٝاٌشفب )282\2،
5ػ٤خ (،ٝاٌشفب )،2812،حُوَٗ(،٢اٌخشش ٟػٍِ ٝخزظش خٍ64\4،)ً١


6حُيٓٞه( ،٢ؽبش١خ اٌذعٛل468\4،) ٟ
7حَُ،ّٝآ٣ش27
8ح٧ػَحف،آ٣ش29

60

كيكفر مف قاؿ ببقاء العالـ إلى ما ال نياية ،ألف فيو تكذيبان هلل كرسكلو ككتابو

()1

كلكافة األنبياء

كالرسؿ ( ،)2بأف القيامة آتية ال ريب فييا  ،قاؿ المؤمف لمكافر الذم قاؿ اهلل  : ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭼ

()3

 ،فقاؿ لو كما اخبرنا :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ

()4

 ،ليذا

ليذا يكفر مف أنكر غير جاىؿ كال معذكر البعث أك الجنة أك النار أك الحساب أك الثكاب أك العقاب

(.)5

قاؿ اهلل ﭽ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ

()6

،ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ

()7

 ،ﭽﭑ ﭒ

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣ ﭥ
()8

ﭦﭧﭼ

كمف أمكر الغيب الكاجب اإليماف بيا الركح ( ،)9قاؿ اهلل ﭽ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ( ،)10كالركح ىي النفس كىي مخمكقة  ،كمف جعؿ شيئا سكل اهلل تعالى
غير مخمكؽ  ،فقد خالؼ اهلل تعالى في قكؿ اهلل  ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ

()11

 ،ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ

()13

كالعرش  ،قاؿ اهلل ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ

()12

كالكرسي  ،قاؿ اهلل ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﭼ ( )14كالمكح  ،قاؿ اهلل ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬﭼ

()15

،ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ

()16



قاؿ رسكؿ اهلل  ": كتب اهلل مقادير الخبلئؽ قبؿ أف يخمؽ السمكات كاألرض بخمسيف ألؼ سنة ،
قاؿ  :كعرشو عمى الماء "

()17

كالقمـ  ،قاؿ رسكؿ اهلل  " أكؿ ما خمؽ اهلل القمـ  ،قاؿ  :اكتب  ،فقاؿ :ما أكتب؟  ،قاؿ  :أكتب القدر
ما كاف كما ىك كائف إلى األبد "

()1



1حُوَحك(،٢اٌزخ١شح )،27\12،ح٥ر(،٢عٛا٘ش اإلوٍ414\2،)ً١
 2حَٛ٧حُؼخُغٖٓحٍٞٛ٧حُظ٢حطلوضػِٜ٤خحََُٓٝحَُ٘حثغًِٜخ٢ٛٝحُظٞك٤يٝ،حَُٓخُشٝ،أَٓحُٔؼخىٝكَ٘ح٧ؿٔخى٘٣،ظَحُٔؼي،١
ػزيحَُكٖٔرٖٗخ(،َٛص (،)ٛ1376ششػ اٌمٛاػذ اٌؾغبْ ف ٟرفغ١ش اٌمشاْ )ٌٓ،27ٙ،ظزشحُٔ٘ش،حُوخَٛس،ّ2002،1١
حٗ٧وَ (،اٌم١بِخ اٌىجش84–77ٙ،) ٜ
3حٌُٜق،آ٣ش.36
4حٌُٜق،آ٣ش.37
5هِٞ٤ر(،٢ؽبش١خ لٍٛ١ثٚ ٟػّ١شح )175\4،
6حُٔؼخٍؽ،ح٣٥ظخٕ7-6،
7حُؤَ،آ٣ش1
8حٗ٧ز٤خء،ح٣٥خص3،2،1،
9حَُٝف":ؿُْٔط٤قٗخريحُـٔيٓ٘خرٌشحُٔخءرخُؼٞىح٫ه،َ٠أؿَٟهللاطؼخُ٠حُؼخىسرؤٕ٣وِنحُل٤خسٓخحٓظَٔص٢ٛك٢حُـٔي،كبٕ
كخٍهظٚطٞكض"٘٣،ظَ،حُوخٍ (،١ششػ اٌفمٗ االوجش )211ٙ،
10حَٓ٩حء85،
11حَُػي،آ٣ش16
،ٚ١12آ٣ش5
13حُلخهش’آ٣ش17
14حُزوَس،آ٣ش255
،ْ٣15آ٣ش.12
16حُزَٝؽ،ح٣٫ظخٕ.22–21،
ٍٝ17ح (،ِْٔٓٙطؾ١ؼ ِغٍُ ثششػ إًٌ،) ٞٚٛظخدحُويٍ،رخدكـخؽحىٍّ،٠ٓٞٓٝهْحُلي٣غ189\16،[2653]،


61

فبل يجكز إنكار ىذه الغ يبيات لثبكت األدلة عمى كجكدىا  ،فقد صح يقينا أف لكؿ حي نفسا غير نفس
غيره

()2

 " ،فيسعنا ما كسع السمؼ مف اإليماف بالعرش كالكرسي كالمكح كالقمـ كالتسميـ بيا عمى مراد

رسكلو " (.)3

سادسا  :القكؿ المكفر بإنكار المعمكـ مف الديف بالضركرة

مسمـ بذنب مف الذنكب أم بارتكاب معصية كاف كانت كبيرة كال
مف أصكؿ أىؿ السنة عدـ تكفير
ه
يخرج مف اإليماف إال أف يستحميا (،)4كطريقيـ أف ال يعدلكا عف النص الصحيح كال يعارضكه بمعقكؿ
()5

 ،قاؿ اهلل ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭼ

()6

 ،كالعمـ

الضركرم ىك ما افترضو اهلل عمى كؿ مسمـ  ،قاؿ رسكؿ اهلل  ": طمب العمـ فريضة عمى كؿ مسمـ

" ( ، )7كىك فرض العيف الذم ال يجكز تأخير العمـ بو حاؿ كجكبو  ،كىك ما يمزـ كؿ مسمـ بعينو في
االعتقادات  ،كاألفعاؿ  ،كالتركؾ

()8

كىك العمـ الذم ال يعذر المسمـ بجيمو كىك عمـ عامة المسمميف

يتناقمكنو عف رسكؿ اهلل  ،ينقمو عكاميـ عمف قبميـ  ،كىـ متفقكف عميو  ،يحمكف حبللو  ،كيحرمكف

حرامو  ،كيصدقكف أخباره .

كىك مما ال يجكز الخبلؼ فيو فيك مف الثكابت بالشريعة  ،قاؿ الشافعي

()9

 " :العمـ عمماف عمـ عامة

ال يسع بالغا غير مغمكب عمى عقمو جيمو  ،مثؿ الصمكات الخمس  ،كصكـ رمضاف كحج البيت إف
استطاعكا ،كزكاة في أمكاليـ  ،كأنو حرـ عمييـ الزنا كالقتؿ كالخمر  ،كما كاف في معنى ىذا مما كمؼ

العباد أف يعقمكه كيعممكه كيعطكه مف أنفسيـ كأمكاليـ  ،كأف يكفكا عف ماحرـ عمييـ منو  ،كىذا الصنؼ
مف العمـ مكجكد نصا في كتاب اهلل  ،كمكجكدا

()10

عاما عند أىؿ اإلسبلـ  ،ينقمو عكاميـ عمف مضى

مف عكاميـ يحككنو عف رسكؿ اهلل  ،ال يتنازعكف في حكايتو أك كجكبو عمييـ  ،كىذا العمـ العاـ الذم

ال يمكف فيو الغمط مف الخبر  ،كال التأكيؿ  ،كال يجكز فيو التنازع"(.)11

ٛ1ل٤قٍٝ،حٙحُظٌَٓ(،١عٕٓ رشِزً،) ٞظخدحُويٍٍ،هٔ،[2155] ٚهخٍحُظٌٌَٓٛ١حكي٣غؿَ٣ذٌٖٓٛححُٞؿ.437ٙٚ
2حرٖكِّ(،اٌّؾٍ.25\1،) ٝ
3حُـؼزَِ (،١غًّ اػزمب د أً٘ اٌفشلخ إٌبع١خ ).242ٙ،
4حرٖأر٢حُؼِ (،ششػ اٌؼم١ذح اٌطؾب٠ٚخ )،321ٙ،حُوخٍ (،١ششػ اٌفمٗ ا٤وجش )،155ٙ،حرٖط٤ٔ٤ش(،ششػ اٌؼم١ذحاالطفٙبٔ١خ )،
.48ٙ
5حرٖأر٢حُؼِ (،ششػ اٌؼم١ذح اٌطؾب٠ٚخ ).354ٙ،
6ح٧كِحد،آ٣ش.36
ٛ7ل٤ق،حُ٧زخٗٓ،٢لٔيٗخَٛحُي(،ٖ٣ص ( ،)ٛ1420رخش٠ظ أؽبد٠ش ِشىٍخ اٌفمش ٚو١ف ػبٌغٙب اإلعالَ )ٍ،48ٙ،هْحُلي٣غ][86
،حٌُٔظذح.ّ1984،1١،٢ٓ٬ٓ٩
ُ 8ويأٟٝقحُـِحُٝ٢ؿٚحُظيٍؽك٢ػِّٞكَٝحُؼٖ٤ػِ٠حُِٔٔٔٝ،ٖ٤أٟٝقٝهضٝؿٞرٜخ٣ُِِٔ،ي٘٣،ظَ،حُـِحُ(،٢إؽ١بء ػٍ َٛاٌذ1،) ٓ٠
\.23–21
ٓ9زنحُظؼَ٣قر.66ٙ،ٚ
ٞٓ 10ؿٞىح،ؿخءصٜٓ٘ٞرٚػِ٠أٜٗخٓلؼٍُٞلؼَٓلٌٝف،طويَٙ٣طـيٙأٝطَحٞٓٙؿٞىح٘٣،ظتَ،حُ٘تخكؼٓ،٢لٔتيرتٖحىٍ٣تْ(،ص،)ٛ204
(اٌشعبٌخ )،حُلخٗ٤ش،طؼِ٤نحُٔلونحكٔيٗخًٌَٓ،383ٙ،ظزشىحٍحُظَحع،حُوخَٛسّ2005،3١،
11حُ٘خكؼ ( ،٢اٌشعبٌخ )  ، 383–382 ،هتخٍحُوَ١زتِ١،٢تذحُؼِتْ٘٣ؤتْاُت٠هٔتٔ-:ٖ٤كتَٝػِت٠ح٧ػ٤تخٕٝ،كتَٝػِت٠حٌُلخ٣تشُِِٔ٣تي،
٘٣ظَ،حُوَ١ز (،٢اٌغبِغ ٤ؽىبَ اٌمشاْ )275–274\8،
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أ -حكـ جاحد ما ثبت عف رسكؿ اهلل



اتفؽ العمماء عمى كجكب العمؿ بخبر الكاحد

بخبر الكاحد

()1

الصحيح في فركع الفقو  ،كأنو قد كقع التعبد بو

فخبر الكاحد إذا تمقتو األمة بالقبكؿ عمبل بو كتصديقا لو  ،يفيد العمـ اليقيني عند جماىير األمة

()2

()3

كفي معرفة الخبر المتصؿ المكجب لمقبكؿ كالعمؿ يقكؿ عمماء الحديث  ":ال يثبت الخبر عف النبي

حتى يركيو ثقة عف ثقة  ،حتى يتناىى الخبر إلى النبي  بيذه الصفة  ،كال يككف فييـ رجؿ مجيكنال

كال رجؿ مجركحا  ،فإذا ثبت الخبر عف النبي  بيذه الصفة كجب قبكلو كالعمؿ بو كترؾ مخالفتو(.)4

كقد أجمع العمماء مف أىؿ الحديث

()5

كمف يعتد بو مف الفقياء كاألصكلييف ()6عمى أف الحديث

الصحيح حجة يجب العمؿ بو سكاء أكاف آحادا  ،أك عزي از ( ،)7أك مشيك ار

()8

 ،كاف لـ يتكاتركالعمؿ

بخبر الكاحد لو شركط  ،منيا ما ىك في المخبر كىك الراكم  ،كمنيا ما ىك في المخبر عنو  ،كىك

مدلكؿ الخبر  ،كمنيا ما ىك في الخبر نفسو كىك المفظ الداؿ
قاؿ الزركشي
كاتفؽ الفقياء

()10

()12

()9

.

 ":مف جحد ما ثبت بخبر الكاحد  ،إف قمنا يفيد القطع كفر  ،كاال فبل"

()11

عمى كفر مف أنكر بقكلو حكما معمكما مف الديف بالضركرة عالما بو  ،كجاحدان لو

1هزَحُٞحكيحٛط٬كخٓٞٛ:خٍٝحٙػٍٍٖٓٞهللاٝحكيأٝحػ٘خٕأٝؿٔغ٣ُْ،زِؾكتيحُظتٞحطٍَٝٝ،حٙػت٘ٝ،ْٜحكتيأٝحػ٘تخٕأٝؿٔتغُتْ٣زِتؾ
كيحُظٞحطَ٘٣،ظَٜ٘ٓ،خٍَٗ٤ٜٓ،خى(،خجش اٌٛاؽذ ف ٟاٌغٕخ ٚأصشٖ ف ٟاٌفمٗ اإلعالِ،16ٙ،) ٟىحٍحَُ٘ٝم،حُوخَٛس.1١،
2حَُ٘٤حُ،١حرَحْ٤ٛرٖػِ٢رٖٓٞ٣ق(،ص ( ،) ٛ 476اٌٍّغ ف ٟأطٛي اٌفمٗ ) ، 72ٙ،ىحٍحٌُظذحُؼِٔ٤ش،رَٝ٤صُ،ز٘خٕ4١،
،ّ2009حَُحُٓ،١لٔيرٖػَٔرٖحُلٔ(،ٖ٤ص( ،)ٛ606اٌّؼبٌُ ف ٟأطٛي اٌفمٗ ) ،كووٓٚلٔيكٖٔآٔخػ،77ٙ،َ٤ىحٍحٌُظذ
حُؼِٔ٤ش،رَٝ٤صُ،ز٘خٕ،ّ2007،1١،حُز٠٤خ،١ٝػزيهللارٖػَٔرٖٓلٔي(،صِٕٙ (،)ٛ685بط اٌٛطٛي إٌ ٝػٍُ ا٤طٛي )ٙ،
، 124ىحٍحُزَٝ٤ط،٢ىٓ٘ن،ّ2009، 1١،حُزوخٍ،١ػزيحُؼِِ٣رٖأكٔي(،ص(،)ٛ 730وشف ا٤عشاس ػٓ أطٛي اٌجضدٟٝ ) ٞٚغ
كٞحٗٚ٤ػزيهللآلٔٞىٓلٔيػَٔ،440\2،ىحٍحٌُظذحُؼِٔ٤ش،رَٝ٤صُ،ز٘خٕ،ّ1977،1١،حًُ٘ٞخٗٓ،٢لٔيرٖػِ٢رٖٓلٔي(،ص
 (،)ٛ1250إسشبد اٌفؾٛي إٌ ٝرؾم١ك اٌؾك ِٓ ػٍُ ا٤طٛي )  134 \ 1،كووٚحكٔيػِٝػ٘خ٣ش،ىحٍحٌُظخدحُؼَر،٢رَٝ٤صُ،ز٘خٕ،
ّ2000،2١
3حرٖأر٢حُؼِ (،ششػ اٌؼم١ذح اٌطؾب٠ٚخ ).355ٙ،
4حُزـيحى،١أكٔيرٖػِ٢رٖػخرضحُوط٤ذ(،ص(،)ٛ63اٌىفب٠خ فِ ٟؼشفخ أطٛي ػٍُ اٌشٚا٠خ )،كوو:ٚارَحْ٤ٛرٖٜٓطل٠حُيٓ٤خ،٢١
ٌٓ،93\1ظزشحرٖػزخَّٞ٘ٔ َٓ ،ى(، َٜٓ،ى.صٌٛٝ،)١.ححُوٍٞرخُظلي٣يُ٤ل٠٤رٖٓلٔيرٖ٣لٓٝ٠٤ؼِٚأهٞحٍػِٔخءحُلي٣غ٣ُِِٔ،ي،
٘٣ظَٗ،لْحَُٔؿغ.95–93\1،
5حُزـيحى(،١اٌىفب٠خ فِ ٟؼشفخ أطٛي ػٍُ اٌشٚا٠خ )،129\1،ػٍٔٞس(،ششػ إٌّظِٛخ اٌج١م١ٔٛخ ).28ٙ،
6أؿٔغٛلخرشٍٍٓٞهللا،ػِ٠هزتٍٞحُوزتَحُٞحكتيًُٝ،...تياًححؿظٔؼتضٗتَ١ٝهزُٞت٘٣،ٚظتَ،حُـِحُت(،٢اٌّغزظاف،150–148\1)ٝ
حرٖكِّ،ػِ٢رٖأكٔيرٖٓؼ٤ي(،ص (،)ٛ456اإلؽىبَ ف ٟأطٛي ا٤ؽىبَ )،133\1،حُ٘خًََُٗ٣خػِٓٞ٣٢ق(،ى.ّ.ص.)١.
7حُلي٣غحُؼِِ٣حٛط٬كخٞٛ":إٔ٣٫وٍَٝحطٚػٖحػٖ٘٤ك٢ؿٔ٤غ١زوخصحُٔ٘ي"٘٣،ظَ،ػٍٔٞس(،ششػ إٌّظِٛخ اٌج١م١ٔٛخ).72ٙ،
 8حُلي٣غحٍُٜٔ٘ٞحٛط٬كخٓٞٛ":خٍٝحٙؿٔخػشػٖؿٔخػشػ٬ػشكؤًؼَك١ًَ٢زوش٣ُْ،زِؾكيحُظٞحطَ"٘٣،ظَ،ػٍٔٞس(ششػ إٌّظِٛاخ
إٌّظِٛخ اٌج١م١ٔٛخ )69ٙ،
٣ُِِٔ9يك١ٍَٝٗٞحُؼَٔروزَحُٞحكي٘٣،ظَ،حُ٘خكؼ (،٢اٌشعبٌخ )،393–391ٙ،حُزـيحى(،١اٌىفب٠خ )–195،138–130\1،
–،198حًٍُِ٘ (،٢اٌجؾش اٌّؾ١ؾ )ٓٝ140\6،خرؼيٛخ،حًُ٘ٞخٗ (،٢إسشبد اٌفؾٛي )172–139\1،
10حًٍُِ٘ٓ،٢لٔيرٖرٜخىٍرٖػزيهللا،أرٞػزيهللاُٝ،يٓ٘شً،ٛ745خٕأرٖٓٙٞح٧طَحىًِٓٔٞتخُتزؼٞحً٧تخرَ،طٜتخٗ٤لًٚؼ٤تَسكت٢ػتيس
ك٘ٝ،ٕٞأًؼَٛخك٢حُلوٝ،ٚػِّٞحُلي٣غٝ،حُوَإٓٝ،حُظلٔٝ،َ٤هيطَىكٜ٤خأًؼتَٓتٖػ٬ػتٜٖٓ٤ت٘لخٜ٘ٓ،تخ(،حُزَٛتخٕكت٢ػِتّٞحُوتَحٕ)،
(حُزلَحُٔل٢٤ك٢أٍٞٛحُلو(،)ٚحُظًٌَسك٢ح٧كخى٣غحُٔ٘ظَٜس)،طٞك٘ٓ٢ش٘٣،ٛ794ظَِ(،مذِخ اٌجؾش اٌّؾ١ؾ)32–16\1،
11حًٍُِ٘ (،٢اٌجؾش اٌّؾ١ؾ )ٖٓ،139\6،حٓ٧ؼِشػِٓ٠خػزضروزَحُٞحكي،طؤهَ٤حُٔـَدُِلخؽاُ٠إٔ٣ـٔغرٝٚ٘٤رٖ٤حُؼ٘تخءكتٝ٢هتض
حُؼ٘خءرخُِٔىُلشٝ،كَٝحُٞهضٝحؿزخروزَحُٞحكي،كٌٕٞٓٞ٤ؿزخُِؼَٔٓخُْ٤٠٣نحُٞهض٣ُِِٔ،ي٘٣،ظَحَُٔهٔ (،٢أطاٛي اٌغشخغاٟ
)،116\1،حُزوخٍ (،١وشف ا٤عشاس )246–242\2،
12حرٖٗـ (،ْ٤اٌجؾش اٌشائك )،132\5،حُوخٍ (،١ششػ اٌفمٗ ا٤وجش )،155ٙ،حرتٖكَكت (،ٕٞرجظاشح اٌؾىابَ )210\2،ػ٤تخ(،ٝ
اٌشفب ) ،284\2،حَُ٘رِ (،٢٘٤غٕ ٟاٌّؾزبط)،135\4،هِٞ٤ر (،٢لٍٛ١ثٚ ٟػّ١شح )،175\4،حرٖهيحٓش(اٌشاشػ اٌىج١اش )\10،
،75–74حُزٜٞط (،٢وشبف اٌمٕبع )،172\6،حرٖكِّ ( ،اٌّؾٍ20\1،) ٝ
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كمعاندا لمشرع  ،كىك ما جاء الشرع مؤكدا كجكبو كألزـ المسمـ بفعمو ليتحقؽ إيمانو  ،أك ما جاء الشرع

بتحريمو كالنيي عنو كألزمنا باالمتناع عف فعمو  ،فصار مف ضركريات اإليماف كمعمكما في الديف

كظاى ار لجميع المسمميف  ،قاؿ اهلل ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﭼ

()1

.
()2

" فكؿ مف كفر بما بمغو كصح عنده عف النبي  أك أجمع
فيك كافر"

()3

عميو المؤمنكف مما جاء بو النبي  فيك

ب-اشترط الفقياء شرطيف لمحكـ عمى الم ِ
نكر لحكـ اهلل  بالكفر
ُ
األكؿ  :أف يككف الحكـ الذم أنكره مشتي ار بالديف كمجمعا عميو حتى صار معمكما مف الديف
بالضركرة يعرفو عامة المسمميف .

كالثاني  :أف ال يككف جاىبل بالحكـ كمف يككف حديث عيد باإلسبلـ أك نشأ بعيدا عف العمماء

()4

فإف الخبر إذا كاف متكات ار  ،حصؿ بو العمـ  ،كالتكاتر يقطع بصحة نسبة الخبر إلى المخبر " ،فإذا لـ
يكجب المتكاتر اليقيف ال يثبت ألحد في زماننا العمـ بنبكة األنبياء ك حقيتيـ حقيقةن  ،كىذا كفر

صريح(.)5

كاستفاضة الخبر كالحكـ عمكما تمنع الجيؿ  ،كلكف الشخص المعيف إذا جحد حكما معمكما مف الديف
ضركرة  ،يجب التأكد مف عممو بحكـ ما جحده  ،كيختمؼ الناس في حصكؿ العمـ لدييـ فقد يحصؿ
عند أحدىـ كال يحصؿ عند آخر  ،فمتى لـ يحصؿ عند شخص أك جماعة لـ يحكـبتكفيره إذا أنكر

ذلؾ الخبر  " ،ككؿ جاىؿ بشيء يمكف أف يجيمو ال يحكـ بكفره حتى يعرؼ ذلؾ كتزكؿ عنو الشبية

كيستحمو بعد ذلؾ " (. )6

" كضابط ما يعفى عنو مف الجياالت  ،الجيؿ الذم يتعذر االحتراز عنو عادة  ،كما ال يتعذر
()7

االحتراز عنو كال يشؽ لـ يعؼ عنو "

كبناء عمى ذلؾ يتضح أنو ال يعذر بالجيؿ بأحكاـ اإلسبلـ في عصرنا الحاضر مسمـ  ،كذلؾ لكثرة

كسائؿ اإلتصاؿ الحديثة كشيكعيا كانتشارىا  ،ككصكؿ الفضائيات إلى كؿ بيت في العالـ كقياـ العمماء
جزاىـ اهلل عنا خي ار  ،ببياف أحكاـ اإلسبلـ عمى مدار اليكـ  ،في الفضائيات ذكات العدد كبياف ما كاف

1حُ٘ٔخء،آ٣ش115
2ح٩ؿٔخعحٛط٬كخٛ":تٞحطلتخمٓـظٜتي١أٓتشٓلٔتي رؼتيٝكخطت،ٚكت٢كخىػتشػِت٠أٓتَٓتٖحٓ٧تٍٞكت٢ػٜتَٓتٖح٧ػٜتخٍ"،حًٍُِ٘ت،٢
(اٌجؾش اٌّؾ١ؾ ) 379\6،
3حرٖكِّ (،اٌّؾٍ20\1، ) ٝ
4حُوَحك،٢حكٔيرٖحىٍْ٣حُٜٜ٘خؿ(،٢ص (،)ٛ684اٌفشٚق )،259\4،ىحٍحٌُظذحُؼِٔ٤ش،رَٝ٤صُ،ز٘خٕ،ّ19981١،حرٖكِّ
كِّ (،اإلؽىبَ ف ٟأطٛي ا٤ؽىبَ ).69\1،

5حُزوخٍ(،١وشف ا٤عشاس )526\2،




6حرٖهيحٓش (،اٌّغٕٝ،86\10، )ٟهيَٗدأرٞؿ٘تيٍٝؿٔخػتشٓؼتٓٚتٖحُٜتلخرشحُؤتَٓؼظوتيٖ٣كِٜتخٓٔتظيُٖ٤هُٞتٚﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼحُٔخثتتيس،آ٣تتش،93كِتتٌْ٣لتتَٝحٝػَكتتٞحرظلَٜٔ٣تتخكظتتخرٞحٝأهتتْ٤ػِتتْٜ٤حُلتتي،
٘٣ظَٗ،لْحَُٔؿغٗلْحُٜللش،
7حُوَحك (،٢اٌفشٚق).260\2،

64

عميو سمفنا الصالح  ، كبياف منيج أىؿ السنة كالجماعة فقد قامت الحجة عمى جميع المسمميف  ،إال

مف اعتنؽ اإلسبلـ حديثا_ بتكفيؽ اهلل كىدايتو _ ككاف جاىبل بالعربية كأحكاـ اإلسبلـ  ،كالقاعدة أف

" الجيؿ باألحكاـ في دار اإلسبلـ ليس عذ ار "

()1

ككؿ مسمـ خفي عميو شيء مف عمـ التكحيد  ،فيجب عميو اإليماف بو إجماال إلى أف يتمكف مف سؤاؿ

عالـ بالشرع ثقة  ،ليعمـ اإليماف التفصيمي لما أشكؿ عميو عمى كجو الكماؿ  ،كال يجكز لو التأخير إذا
ه
تردد في صفة مف صفات اهلل  ،ألف التكقؼ عف السؤاؿ مكجب لمشؾ كالشبية كىك مناؼ لئليماف
()2

كمناقض لميقيف بذات اهلل  كصفاتو  ،كالخطأ في عمـ التكحيد كفر
ه
لقد تقمص اإليماف كضمر في أحد مدعي العمـ ( ، )3مما أدل بو إلى االضطراب الفكرم كالخمط

المنيجي كالى التشكيؾ بكممة اإلسبلـ الكبرل  ،الشيادتيف  ،فالشيادتاف في مفيكـ التجديد المنيجي

لمتراث لديو ال تعني إعبلنا لفظيا عف تكحيد اهلل  ، كانفراده باأللكىية كال أف محمدا  نبيو كرسكلو

 ،بؿ تعني الشيادة عمى العصر  ،فيي شيادة نظرية كعممية عمى العصر كالتاريخ

()4

.

كيعبر عف عقيدتو في اهلل فيقكؿ  " :فكؿ ما نعتقده ثـ نعظمو تعكيضا عف فقد  ،يككف في الحس

الشعبي ىك اهلل  ،كاهلل لفظ تعبر بو صرخات األلـ كصيحات الفرح  ،أم أنو تعبير أزلي أكثر منو

كصؼ لكاقع  ،تعبير إنشائي أكثر منو كصفا خبريا

()5

.

كال أدرم كـ تبقى مف إيماف مف يقكؿ ىذه األقكاؿ كالحكـ في ذلؾ ألحكـ الحاكميف  ،كمف األقكاؿ
المخالفة إلجماع المسمميف  ،المطالبة بتجاكز الكحي  ،كعدـ الكقكؼ عند حدكده كالمطالبة بتسكية

نصيب المرأة مع الرجؿ في الميراث في حاؿ ككف نصيبيا نصؼ الرجؿ  ،أك المطالبة بتعدد األزكاج ،
كما يعدد الرجؿ  ،أك كصؼ أحكاـ الحدكد مثؿ جمد الزاني البكر كرجـ المحصف ك كقطع يد السارؽ

كغيرىا  ،بأنيا أحكاـ عفا عمييا الزمف كال تصمح ليذا العصر فيذه األقكاؿ كمثميا تجرؤ عمى ما ىك
ثابت شرعا  ،كمعمكـ مف الديف بالضركرة  ،ككذلؾ جحكد فرض مف فرائض اإلسبلـ  ،كالصبلة

كالصياـ كغيره أك إنكار شرط مف شركط الصبلة كالكضكء مثبل  ،أك ركعة مف ركعات الصبلة  ،فقد

قاتؿ أبك بكر الصديؽ  مف امتنع عف أداء الزكاة لمعامميف عمييا،مع أنيـ كانكا متأكليف كلـ يرتدكا

1حٍُِهخ (،اٌّذخً اٌفم ٟٙاٌؼبَ )ٔ٣ٝ،1086\2،ظؼٌٖ٘ٙٛٓ٠حُوخػيسٓتخاًحطٌِتْحٔٗ٩تخٕرٔتخٌ٣لتَؿتخ٬ٛأٗتٌٓٚلتَ،كتبًحػزتضؿِٜتٚكؼت،٬
كبٗ٣٫ٚلٌْػِٚ٤رخٌُلَ٘٣،ظَٗ،لْحَُٔؿغٗ،لْحُٜللش.
2حُوتخٍ (،١شاشػ اٌفماٗ ا٤وجااش )،227ٙ،،حُـِحُتٓ،٢لٔتيرتٖٓلٔتتيرتٖٓلٔتيحُطٓٞت(،٢ص (،)ٛ505وزاابة اٌؼٍاُ )ػ٘ت٢رتٚأكٔتتي
ك١ُٞحُ٤ٜذ،48ٙ،ىحٍٓؼيحُي،ٖ٣ىٓ٘نّ2009،1١،
٣ 3وٍٞػٖٗلُٔٔٚضحُؼزيحُلوَ٤حٍُ٠كٔشٍر،ٚحُلوَ٤حَُحؿٖٓ٢هللاؿلَحٕحُ،ٍُٞرتَأٗتخكو٤تٓٚتٖكوٜتخءحُٔٔتِٖٔ٤أؿتيىُٜتْى٣تْٜ٘ٝحٍػت٠
ٜٓخُقحُ٘خُّْ٘٤ُ ،خأُوخد،رَٗلٖٖٓػِٔخءحٓ٧شٍٝ،ػشحٗ٧ز٤خء،حُٔلخكظٕٞػِ٠حَُ٘عًٔخًخٕكوٜخءحٓ٧شٖٓهزَ٘٣،ظَ،هٔت،ّٞ
ػزيحَُُحمِ (،ذاسط اٌفىش اٌؼشث ٟاإلعالِ ٟاٌّؼبطش ) ،107–106ٙ،حَُ٣خ،ٝحُٔؼٞى٣شىحٍػخُْحٌُظذّ1997،1١،
4حَُٔؿغحُٔخرن،104ٙ،حَُ٘ر (،٢٘٤رغذ٠ذ اٌخطبة اٌذ ٟٕ٠ث ٓ١اٌّف َٛٙاإلعالِٚ ٟاٌّف َٛٙاٌزغش٠ج.358ٙ، ) ٟ
5حُٔؼَح (،١ٝاٌّبسوغالِ١خ ٚاٌمشاْ )،330ٙ،حَُ٘ر(،٢٘٤رغذ٠ذ اٌخطبة اٌذ .358ٙ،) ٟٕ٠
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عف اإلسبلـ  ،فيـ في حكـ البغاة كقاؿ مقكلتو المشيكرة  " ،كاهلل لك منعكني عقاال لجاىدتيـ عميو "

()1

ج -حكـ مف استحؿ المعاصي

اتفؽ الفقياء عمى أف مف استحؿ معصية ثبتت حرمتيا بالدليؿ القطعي كافر  ،كتحميؿ شرب الخمر أك
()2

الزنا  ،أك الربا  ،أك نكاح ما حرـ اهلل  ،كنكاح أـ الزكجة  ،كزكجة األب كغيرىف

ككذلؾ العكس أم

إذا حرـ حبلال مجمعا عمى حمو  ،كتحريـ الخبز كالماء  ،أك تحريـ البيع كالنكاح كغيرىا (.)3
كقد اشتد نكير رسكؿ اهلل  ، عمى مف استحؿ ما حرـ اهلل  ،ركل البراء

()4

قاؿ  ":لقيت عمي كمعو

الراية  ،فقمت  :أيف تريد ؟ قاؿ بعثني رسكؿ اهلل  إلى رجؿ تزكج امرأة أبيو بعده أف اضرب عنقو ك

آخذ مالو "

()5

كالعمة في كفر منكر حكـ معمكـ مف الديف بالضركرة  ،مع معرفتو لو كاص ارره عمى إنكاره معاندتو

لئلسبلـ  ،كامتناعو عف قبكؿ األحكاـ غير قابؿ لكتاب اهلل كسنة رسكؿ اهلل  كاجماع األمة

د -حكـ منكر اإلجماع

()6

.

()7

كافر إذا كاف إجماعا قطعيا ال شبية فيو  ،ككاف معمكما مف الديف بالضركرة
كمنكر اإلجماع ه
قاؿ اهلل ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ
ﮁ ﮂﭼ

()8

كال يكفر في المسائؿ التي تخفى عمى العكاـ  ،مثؿ استحقاؽ بنت االبف السدس بالميراث مع بنت

الصمب  ،أك فساد الحج بالكطء قبؿ الكقكؼ بعرفة  ،أك تحريـ تزكج المرأة عمى عمتيا كخالتيا( ، )9أما
()10

أما اإلجماع السككتي

فبل يعد منكره كاف ار ألنو ظني ال قطعي

()11

1حرٖح٧ػ،َ٤ػِ٢رٖأر٢حٌَُّٓ،لٔيرٖٓلٔيحُ٘٤زخٗ(،٢ص (،)ٛ630اٌىبًِ ف ٟاٌزبس٠خ )،كوو،ٚهَِٓ٤ؤٓ٤ٕٗٞلخ318\2ىحٍ
حُٔؼَكش،رَٝ٤صُ،ز٘خّٕ2002،1١،
2حرٖٗـ (،ْ٤اٌجؾش اٌشائك )،132\5،ػ٤خ (،ٝاٌشفب)،284\2،ح٥ر(،٢عٛا٘ش اإلوٍ،415\2،) ً١حُ٘(،١ٝٞسٚػخ اٌطبٌج) ٓ١
،389\8،هِٞ٤رٝ٢ػَٔ٤س (،لٍٛ١ثٚ ٟػّ١شح )،175\4،حُزٜٞط (،٢وشبف اٌمٕبع )171\6،
٘٣3ظَ،حُٜٔخىٍحُٔخروش
ٞٛ 4حُزَحءرٖحُؼخُدرٖحُلخٍعرٖػي١حٜٗ٧خٍ١ح،٢ٓٝ٧حٓظٜـٍٍَٞٓٙهللاّٞ٣ريٍٝٞٛحرٖػَٔٝأٍ٘ٓٝخٛيٙحكيهخٍ:ؿِٝص
ٓغحُ٘ز٢هْٔػَ٘سؿِٝسٍٟٝ،حُزَحءػٖحُ٘ز ٢ػ٬ػٔخثشكي٣غٍِٗ،حٌُٞكشٝطٞك٢كٜ٤خُٖٜٓٓؼذحرٖحُِر٘٣،َ٤ظَ،حُ٘(،١ٝٞ
رٙز٠ت ا٤عّبء ٚاٌٍغبد )133-132\1،
ٛ5ل٤ق،أهَؿٚحُظٌَٓٝ،)255\1(،١حرٖٓخؿٝ،2607،ٚؿَٔٛ٤خ٘٣،ظَ،حُ٧زخٗ (،٢إسٚاء اٌغٍٍ18\8،) ً١هْحُلي٣غ ][2351
6حُزٜٞط (،٢ششػ ِٕز ٝٙاإلساداد )387\3،
ٖٓ 7أٌَٗكـ٤شح٩ؿٔخعكويأرطَىٕٓ٫،ٚ٘٣يحٍأٍٞٛحُيٖ٣ػِ٠ح٩ؿٔخع،اًحُٔؼَكشرخُوَإٓٝأػيحىحُِٜٞحصٝ،حًَُؼخصٝأٝهخص
حُؼزخىحصٓٝ،وخىَ٣حًُِٞحصٝ،ؿَٛ٤خ،كِٜضُ٘خربؿٔخعحُِٖٔٔٔ٤ػِٗ٠وِٜخٝاٌٗخٍح٩ؿٔخع٣ئى١اُ٠ارطخُٜخ٘٣،ظَحُزوخٍ (،١وشف
ا٤عشاس )،393–392\3،حًٍُِ٘ (،٢اٌجؾش اٌّؾ١ؾ ).497\6،
8حُ٘ٔخء،آ٣ش.115
9حُزوخٍ (،١وشف ا٤عشاس ).386\3،
 10ح٩ؿٔخعحٌُٔٞطٞٛ":٢إٔ٣وٍٞرؼٞأَٛح٫ؿظٜخىرو٘٣ٍٝٞظًَُ٘يك٢حُٔـظٜيٖٖٓ٣أًَُٛيحُؼ،َٜكٌٔ٤ظ٣٫ٕٝٞظَْٜٜ٘ٓحػظَحف
٫ٝحٌٗخٍ"٘٣،ظَ،حًُ٘ٞخٗ (،٢إسشبد اٌفؾٛي ).223\1،
11ك٢كـ٤شح٩ؿٔخعحٌُٔٞط،٢ػ٬ػشػٌَ٘ٓٛزخ٘٣،ظَ،حًٍُِ٘ ( ،٢اٌجؾش اٌّؾ١ؾ )ٓٝ456\6،خرؼيٛخ.
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كقد نفى اهلل  الفبلح عمف يقكؿ في ديف اهلل بغير عمـ فبل يجكز الحكـ بالحؿ أك الحرمة أك الجكاز
أك المنع دكف مستند شرعي كببل دليؿ  ،قاؿ اهلل ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲
﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﭼ

()1

ق -حكـ مف أنكر بالكتابة المنسكبة إليو حكما معمكما مف الديف بالضركرة
ككؿ ما يصدر عف المسمـ مكتكبا بخط يده أك مطبكعا مقركءا ككاضحا  ،كعميو اسمو كتكقيعو كىك ما

يسمى بالكتابة المستبينة المرسكمة ( ، )2إذا كاف يحكم مف األقكاؿ ما ىك مخالؼ لما ىك معمكـ مف
و
و
مخطئ كما لك أنو نطؽ
جاىؿ كال
الديف بالضركرة  ،فإنو يحكـ عميو بمكجبيا إذا أصر عمييا غير

بصريح العبارة مشافية  ،ألف " الكتاب كالخطاب" ( ، )3كالكاقع في عصرنا الحاضر أف كؿ مف أراد
و
نشر فكرة لديو تعارض ثكابت الديف يخرجيا عمى شكؿ و
و
و
مؤلؼ و
صغير
كبير أك
كتاب أك
مقاؿ أك
الميـ أف ىذا المؤلؼ يحكم أفكار ىذا الشخص كيعبر عف إرادتو" كجرت العادة أف األفراد إذا كتبكا

يمتزمكف بذكر أسمائيـ كتكقيعيـ آخر الكتاب  ،فيعد كتابيـ مرسكما  ،كاذا كاف داال عمى معنى معيف
يككف مستبينا  ،كعندىا يككف حجة عمى كاتبو كالنطؽ بالمساف "

()4

كاذا رجع عف أقكالو بعد ذلؾ كأف اتضحت لو شبية اعترتو في الديف كصرح قكال برجكعو إلىالحؽ صح

رجكعو ،ألف" الكتاب ال يككف فكؽ الخطاب " (.)5

ك -نماذج مف األقكاؿ المخالفة لما ىك معمكـ مف الديف بالضركرة في ىذا العصر
كأرد عمى ىذه األقكاؿ المخالفة لما ىك معمكـ مف الديف بالضركرة بآيات مف كتاب اهلل مناسبة لقائؿ

ىذه األقكاؿ كأمثالو .

قاؿ أحد العصرانيكف  " :يمكف لممسمـ المعاصر أف ينكر الجانب الغيبي مف الديف كيككف مسمما حقا
في سمككو  ")6(كيرل آخر أف الغيب  ،كاإليماف بو خرافة
ﭜ ﭝ ﭟﭠ ﭼ

()7

 ،قاؿ اهلل ﭽ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭚ ﭛ

()8

1حُ٘لَ،آ٣ش.116
 2حٌُظخرشحُٔٔظز٘٤شحَُٔٓٓٞش٢ٛ":إٌٕٔٞ٣حٌُظخدٜٓ٘خٓٔخ٣وَأهطٌٕٝٞ٣ٝٚكوخُؼخىحصحُ٘خّٓٝ،ٍْٜٓٞٓٝؼ٘ٗٞخٝ،ك٢حُٔخرنؿَصػخىس
حُ٘خّإٌٔ٣ظذحٌُظخدػٍِٝ٠م٣ٝوظْأػٝٙ٬رٌٜحٌَٕٓٞٓٓٞ٣خ،أٓخكُٓ٢خٗ٘خكخٌُظخد٣ؼيَٓٓٓٞخرخُوظْٝحُظٞه٤غػِ٠كيٓٞحء"،
٘٣ظَ،ك٤يٍ (،دسس اٌؾىبَ ).61\1،
3ك٤يٍ (،دسس اٌؾىبَ )ٓ،خىسٍهْ، 69ؿخءكَٗ٢كٜخ"ٝحُلخَٛإًًَٔظخد٣لٍَػِ٠حُٞؿٚحُٔظؼخٍفٖٓحُ٘خّكـشػًِ٠خطزٚ
ًخُ٘طنرخُِٔخٕ"٘٣،ظَٗ،لْحَُٔؿغ.62–61\1،
4حُظَط،١ٍٞكٖٔٓ٤طخٝع (،اٌزٛص١ك ثبٌىزبثخ ٚاٌؼمٛد )،52ٙ،ىحٍحرٖحُـ،١ُٞحُوخَٛس.ّ2005،1١،
5حُٔ٘،١ٍٜٞػزيحَُُحمحكٔيِ(،ظبدس اٌؾك ف ٟاٌفمٗ اإلعالٍِٞ٘٘ٓ،101\1،) ٟحصحُلِز٢حُلوٞه٤شرَٝ٤صُز٘خٕ.ّ1998،2١،
6حُ٘خ (،َٛاٌؼظشأٌٛٝ،395ٙ،) ْٛ١حهٍٞكٖٔك٘لٗ٢و٬ػًٖظخر(ٚه٠خ٣خٓؼخَٛس).93–91ٙ،
7حَُٔؿغٗلٔٗ،ٚلْحُٜللشٝ،حُوخثَٗ٢ًُٞٛـ٤ذٓلٔٞى.
8حٌُحٍ٣خص،ح٣٥خص.10-8،
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كقاؿ بعضيـ " إف المعتقدات الدينية كاإليماف بالقضاء كالقدر كالثكاب كالعقاب كاإليماف بعدؿ اهلل فييا

تناقضات عقمية صريحة ال يسعنا إال رفضيا " (.)1

كقاؿ آخر  :فكرة البعث كالحساب كالجنة كالنار كالصراط كالميزاف كشيادة الجكارح عمى الميت مف
األساطير التي انتقمت إلى اإلسبلـ مف قدماء المصرييف ( ،)6قاؿ اهلل ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
()2

ﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛ ﮜﮝﭼ

كمف األقكاؿ المكفرة أف اهلل  كالمبلئكة كابميس كالجف كالمؤل األعمى ال تشير إلى مسميات حقيقية
مكجكدة كلكنيا غير مرئية كيقكؿ يجب أال يخدعنا ىذا الكىـ المغكم
ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ

()3

 ،قاؿ اهلل ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ

()4

كما قدركا اهلل حؽ قدره فقاؿ أحدىـ في عقيدة األلكىية إنيا محاكالت مف اإلنساف لتجاكز اغترابو في

العالـ فيخمؽ في الشعكر كائنا مف ذاتو _عمى غرارىا _ بعد أف يطفي عمييا صفات الكماؿ

كالقكة في صكرتيا المثالية كبعد أف ينفي عنو كذلؾ كؿ صفات الضعؼ التي يأنؼ منيا

()5

قاؿ اهلل

ﭽﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ()6ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ

()7

كقاؿ آخر  " :لك كاف النص القرآني المتمك أك المكتكب المكجكد بيف أيدينا ىك عيف كبلـ اهلل فيذا

يعني أف اهلل لو جنس كجنسو عربي

()8

 ،ليس كؿ مف تكمـ العربية عربي كاهلل ال يشابو احد مف خمقو

قاؿ ﭽ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ

عمى أف ينزؿ القرآف بمغات العالـ أجمع

()10

()9

 ،فيك سبحانو منزه عف الجنس كالشبو كىك قادر
()11

قاؿ اهلل ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭼ

كفسر أحد المضمميف مفيكـ النبكة بأنيا ظكاىر إنسانية تنتج عف قكة مخيمة اإلنساف يقصد النبي فالنبي
كالشاعر فقاؿ  " :إف تفسير النبكة عمى مفيكـ الخياؿ معناه أف ذلؾ االنتقاؿ مف عالـ البشر إلى عالـ

المبلئكة انتقاؿ يتـ مف خبلؿ فاعمية المخيمة  ،فاألنبياء كالشعراء كالعارفكف قادركف دكف غيرىـ عمى
1حَُٔؿغحُٔخرنٌٛٝ، 14ٙ،حه٤ٍٓٞيحُؤ٘٢حٌُِ٣١ػْأٗٔٓٚتُِْٝتٓٚتٖٛتٌٙح٧هتٞحًٍؼ٤تَ٘٣،ظتَٓ،وظتخٍٓ،لٔتٞى (،ػاذ اإلعاالَ )،
،24–17ٙأٍٝحمَُِ٘٘ٝحُظ٣ُٞغ،َٜٓ،حُـِ٤س.ّ20101١،
2حَُ٘ٔ،ح٣٥خص.68–66،
3حُز٘ل٬ف،ػزيحَُكٖٔػِ (،٢اٌغبثؾ ْٛػذ اٌز١بس )ٓ،117ٙ،ئٓٔشحَُ٣خٕ،رَٝ٤صُ،ز٘خٕ.ّ20051١،
4حُ٘ـْ،آ٣ش.30
5حَُ٘ر(،٢٘٤رغذ٠ذ اٌخطبة اٌذ ٟٕ٠ث ٓ١اٌّف َٛٙاإلعالِٚ ٟاٌّف َٛٙاٌزغش٠جٝ،359ٙ،) ٟحُوخثََٜٗٞٛأر٣ُٞيكتً٢ظخرتٗ(ٚوتيحُوطتخد
حُي.186ٙ،)٢٘٣
6حُلؾ،آ٣ش.74
7حُلؾ،آ٣ش.74
8ػلخٗ،ٚؿٞحى (،اٌمشآْ ٚأ٘ٚبَ اٌمشاءح اٌّؼبطشح)،67ٙ،ىحٍحُز٘،َ٤ػٔخٕ،حٍ٧ىٕٝ،ّ1994،1١،حُوخثتَٛتٓٞلٔتيٗتلٍَٝكت٢
ًظخر"ٚحٌُظخدٝحُوَإٓهَحءسٓؼخَٛس".72ٙ،
9حُ٘،ٍٟٞآ٣ش.11
10ػلخٗ (،ٚاٌمشآْ ٚأ٘ٚبَ اٌمشاءح اٌّؼبطشح).67ٙ،
،ْٗٞ٣11آ٣ش82
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استخداـ فعالية المخيمة فالنبي يأتي عمى قمة الترتيب  ،يميو الصكفي العارؼ ثـ الشاعر "

()1

 ،قاؿ

اهللﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﭼ

()2

كقاؿ إف القرآف الكريـ _ النص _ " في حقيقتو كجكىره منتج ثقافي كالمقصكد بذلؾ أنو تشكؿ في
الكاقع كالثقافة خبلؿ فترة تزيد عمى عشريف عاما " ...

()3

قاؿ اهلل ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

()4

ﯡﭼ

 كأنكر آخركف حجية السنة كفي ىذا إنكار الركف الثاني مف أصكؿ ىذا الديف  ،قاؿ رسكؿ اهلل  " أال
ىؿ عسى رجؿ يبمغو الحديث عني كىك متكئ عمى أريكتو  ،فيقكؿ  :بيننا كبينكـ كتاب اهلل  ، فما

كجدنا فيو حبلال استحممناه  ،كما كجدنا فيو حراما حرمناه  ،كا ٌف ما حرـ رسكؿ اهلل كما حرـ اهلل "
()6
()5ﭽﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ
كالحقيقة أف إنكار حجية السنة  ،كاإلدعاء بأف اإلسبلـ ىك القرآف كحده  ،ال يقكؿ بو مسمـ يعرؼ ديف
اهلل كأحكاـ شريعتو تماـ المعرفة

()7

مف أقكاؿ مف يدعكف أنفسيـ بالقرآنييف أف األحاديث القكلية الصحيحة الثابتة في كتب الصحاح "ما

ىي إال ثقافة دينية تعبر عف عصرىا كعصر قائميا كليس ليا أم عبلقة بنبي اإلسبلـ".

()8

كزعـ أحد مدعي اإلسبلـ أف فريضة الحج الركف الخامس مف أركاف اإلسبلـ  ،زعـ أف ىذه الفريضة

رمز لمجنس بؿ كلعبادة الجنس

()9

.

كقالت إحدل مف ال يرجكف هلل كقا ار كقد خمقيا أطكا ار _ كقد أنيت الثمانييف مف عمرىا _ أنيا ال

تعرؼ ىؿ اهلل ذكر أـ أنثى بعد أف أعمنت حبيا إلبميس

ألنو متمرد كليس خانعا  ،كما زعمت أنو ال

عبلقة لمحجاب الشرعي لممرأة المسممة باإلسبلـ  ،كما زعمت أف فريضة الحج ما ىي إال طقكس
()11

كثنية  ،مع نفييا أف تكصؼ باإللحاد( ،)10قاؿ اهلل ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭼ

كيرل أحد الكتاب المعاصريف أف المطالبة بمبدأ تطبيؽ أحكاـ الشريعة ىك حؿ سمفي في حقيقتو

٘٣1ظَ،أر٣ُٞيَٜٗ،كخٓيِ (،ف َٛٙإٌض )،49ٙ،حًَُِٔحُؼوخك٢حُؼَر،٢حُيحٍحُز٠٤خء،حُٔـَدٌّٛٝ2005،6١،حه.ُٚٞ
2حُِهَف،ح٣٥ظخٕ.46–45،
3أر٣ُٞيِ (،ف َٛٙإٌض )ٌٛٝ،24ٙ،حه.ُٚٞ
4آٍػَٔحٕ،آ٣ش.75
ٛ5ل٤قٍٝ،حٙحُظٌَٓ (،١عٕٓ اٌزشِزً،) ٞظخدحُؼِْ،رخدٓخٗ٠ٜػ٘ٚإٔ٣وخٍػ٘يكي٣غحُ٘زٍ،٢هٔٙ،[2664] ٚهخٍحُظٌٌَٓٛ١ح
ٌٛحكي٣غكٌٖٔ ؿَ٣ذٌ ٌٖٓٛححُٞؿٛٝ،ٚللٚحُ٧زخٗ.٢
6حُلَ٘،آ٣ش.7
7حُٔزخػ(،٢اٌغٕخ ِٚىبٔزٙب ف ٟاٌزشش٠غ اإلعالِ.65ٙ،) ٟ
ٓ8لٔٞى (،ػذ اإلعالَ )ٌٛٝ،44ٙ،حهٍٞأكٔيٛزلٍُٜٞ٘ٓ٢ػْ٤حُوَآٗ.ٖ٤٤
9رخك(،ٞاٌؼٍّبٔ ْٛ١اٌؼشة ِٛٚلف ِٓ ُٙاإلعالَ )ٌٛٝ،242–241ٙ،حه٤ٍٓٞيحُؤ٘ٗ٢و٬ػًٖظخرٚأٓطٍٞسحُظَحع،124ٙ
ٗٝخًٍٚرٌٜححُوٍٞأٓؼخُٖٓٚحُؼِٔخٖٗٓ٤٤ؼَٓلٔيإًٍٔٝٞػزيحُٔـ٤يحَُ٘كٝ٢هَِ٤ػزيحٌَُ.ْ٣
ٓ10لٔٞى (،ػذ اإلعالَ )ٝ،93–87ٙ،حُوخثِشٗٞحٍحُٔؼيح.١ٝ
ٞٗ11ف،ح٣٥ظخٕ.14–13
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كجكىره يتنكر دكف أف يدرم لمقاصد الكحي كأىداؼ الشريعة حيف يفصؿ بيف النص كالكاقع ...كقد

يكشؼ القناع عف حقيقة الكجو الرجعي ليذا الفكر كامتداداتو في التراث(.)1

قاؿ اهلل  ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ(.)2
كفي الفقو كاف لمعصرانييف شذكذات عجيبة خالفكا فييا اإلجماع  ،كخرجكا عمى النصكص الشرعية
القطعية  ،فقد أباحكا التعامؿ بالربا إذا لـ يكف أضعافا مضاعفة  ،كعطمكا الحدكد  ،فقالكا  :ال رجـ في

اإلسبلـ  ،كال قطع لميد كال جمد إال بعد معاكدة الجريمة كتكرارىا  ،كقد ظيرت فتاكل تبيح اإلفطار في
رمضاف ألدنى عذر  ،كظيرت آراء تبيح الزكاج المختمط بيف المسمميف كالكتابييف رجاليـ كنسائيـ ،

كآراء تحظر تعدد الزكجات  ،كتحذر مف الطبلؽ  ،كبذلؾ تحكؿ االجتياد في آخر األمر إلى تطكيع

لمشريعة اإلسبلمية  ،ييدؼ إلى مطابقة الحضارة الغربية  ،كلك جحدكا نصكصا مف الكتاب كالسنة (.)3

(.)3

كقاؿ أحد مف يدعكف بالمفكريف اإلسبلمييف كقد أتاه اهلل مف العمر ما يتذكر بو مف تذكر  ،أف اإلسبلـ

لـ ينسخ الييكدية كال المسيحية ك أف حجاب المرأة المسممة ليس فرضا  ،كلو أقكاؿ مخالفة لمشرع
باالختبلط كالقببلت بيف الجنسيف ( ،)4قاؿ اهلل ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹ ﯺ ﭼ(.)5
كمف المؤسؼ حقا في ىذا العصر الذم انتشرت فيو األكبئة الصحية

()6

 ،كالفكرية  ،تزايد ىذه

الفئة مف المثقفيف االسبلميف المتبنيف المبدأ العمماني المتكاصيف عمى الضبلؿ المتمقفيف أمشاج مف

آراء المستشرقيف كشبياتيـ  ،كالمتنكريف لعظمة الشريعة اإلسبلمية  ،قاؿ اهلل ﭽ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥﭼ(. )7
الرّدة باألفعاؿ .
المطمب الثالث :حصكؿ ّ
ترجع العبادات المتعمقة بالمساف كالجكارح باألصؿ إلى عمؿ القمب لذلؾ سمي تكحيد األلكىية بتكحيد
اإلرادة كالقصد كالطمب  ،قاؿ اهلل ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ( ،)8كنسكي جميع عباداتي كما آتيو في حاؿ حياتي مف الطاعة  ،كما
1أر٣ُٞيِ (،ف َٛٙإٌض )ٌٛٝ،15ٙ،حه.ُٚٞ
2حُ٘ٔخء،آ٣ش.60
3حُ٘خ(،َٛاٌؼظشأ.405ٙ،) ْٛ١
ٓ4لٔتٞى(،ػاذ اإلعااالَ )ٝ، 66–59ٙ،حُوخثتَٛتتٞؿٔتخٍحُز٘تتخٝهتيرِتتؾٓتٖحُؼٔتَطٔتتؼٕٞػخٓتخٝطظؼتتًَٝظزتُِٜٔٚتتخىٍسرٔوخُلظٜتخأرٔتت٢
حُوٞحػيحُي٤٘٣ش.
5حُ٘ـْ،آ٣ش.23
ٖٓ 6أْٛحُٔٔخصحُلخٍهشكٌٛ٢ححُؼَٜحٗظ٘خٍأٝرجشٝأَٓحُْٝطؼَفكٔ٤خٓٓ،٠٠ؼَؿٕ٘ٞحُزوَٝ،أٗلِِٗٞححُو٘خَُٝ٣أٗلِِٗٞححُطٍٞ٤
ٝػٍِ٠أٌّٙٛحَٓ٧حَٗٝٓ،ٝوٚحُٔ٘خػش(ح٣٫يُ)،حُٔظٔزذػٖحٗ٤ٜخٍح٧ه٬م.
7حٌُحٍ٣خص،آ٣ش.53
8حٗ٧ؼخّ،آ٣ش.163–162
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أمكت عميو مف اإليماف كالعمؿ الصالح  ،كمو خالص لكجو اهلل الذم خمؽ جميع المكجكدات فاستحؽ
أف يعبد كحده كأف يطاع كحده

()1

 ،قاؿ اهلل ﭽ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ

ﰒ ﰓ ﰔﰕ ﰖﰗﰘﰙﰚ ﰛﰜ ﭼ

()2

فالصبلة كالطكاؼ كالذبح كالنذر كالطاعة

كغيرىا ينبثؽ عف عمؿ القمب حاؿ ككنو مختا ار غير مكرهه كيرتبط بو ارتباطا كثيقا  ،قاؿ  ": أال كاف
في القمب مضغة إذا صمحت صمح الجسد كمو  ،كاذا فسدت فسد الجسد كمو أال كىي القمب " (. )3
كيجب صرؼ جميع العبادة هلل كحده فالسجكد كالتككؿ كاإلنابة كالتقكل

كالخشية كالتحسب كالتكبة

كالنذر كالحمؼ كالتسبيح كالتكبير كالتيميؿ كالتحميد كاالستغفار  ،كحمؽ الرأس خضكعا كتعبدا،
كالطكاؼ بالبيت كالدعاء  ،كؿ ذلؾ محض حؽ هلل ال يصمح إال هلل كال ينبغي لسكاه مف ممؾ مقرب ،

أك نبي مرسؿ ( ،)4كالعبادات كسائر القربات تكقيفية ال تعرؼ إال بتكقيؼ الشرع .

()5

إف حاؿ مف يعظـ غير اهلل باتخاذه هلل ندا في المحبة كالتعظيـ كالعبادة ىك حاؿ المشركيف برب
العالميف كىذا مف الشرؾ األكبر الذم ال يغفره اهلل إال بالتكبة كليذا قالكا لمعبكداتيـ في النار ﭽ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ ﭼ

()6

 ،مع إقرارىـ أف اهلل كحده خالؽ كؿ شيء كربو كمميكو

 ،كأف آليتيـ ال تخمؽ كال ترزؽ كال تحي كال تميت  ،كانما كانت تسكية اهلل بالكسائط مف مخمكقاتو في
محبتو كتعظيمو  ،بؿ كىـ يغضبكف لمف ينتقص معبكداتيـ كآليتيـ _ مف المشايخ_ أعظـ مما

اء  ،كىذا القدر الذم كاف في
يغضبكف إذا إنتقص أحد رب العالميف  ،كىكذا كاف عباد األصناـ سك ن
قمكبيـ  ،تكارثو المشرككف بحسب اختبلؼ آليتيـ فؤلئؾ كانت آليتيـ مف الحجر كغيرىـ اتخذكىا مف
)7(

البشر

قاؿ اهلل ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ(. )8
الرّدة الشرؾ باهلل كلو عدة صكر :
أكال  :مف األفعاؿ التي تؤدم إلى ّ
 _ 1التقرب إلى غير اهلل بالصبلة أك ما ىك جزء منيا كالقياـ كالرككع كالسجكد أك ما يشبييا

كالطكاؼ .

ُٝ1حٍسحٝ٧هخف،ؿٔ٣ٍٜٞشَٜٓحُؼَر٤ش(،إٌّزخت ف ٟرفغ١ش اٌمشاْ اٌىش،21١،) ُ٠حُوخَٛس(،ّ2006،ى.ص.)١.
2حٌُٜق،آ٣ش.110
ٛ3ل٤قٓ،زنطوَ٣ـ.ٚ
4حرٖحُو(،ْ٤اٌغٛاة اٌىبف.101ٙ،) ٟ
5حُِـ٘شحُيحثٔشُِزلٞعحُؼِٔ٤شٝح٩كظخء( ِغبئً ف ٟاٌؼم١ذح)،ؿٔؼٓٚلٔيرٖكخٓيرٖػزيحُٛٞخدٌٓ،17ٙ،ظزشػزخىحَُكٌٖٔٓٝظزشحُؼِّٞ
حُؼِّٝٞحُلٌْ.ّ2003،1١،َٜٓ،
6حُ٘ؼَحء،آ٣ش.98–97
7حرٖحُوِ (،ْ٤ذاسط اٌغبٌى.286\1،) ٓ١
8حَُِٓ،آ٣ش.3
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كىذه العبادات ال تصح إال هلل كحده  ،قاؿ اهلل ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ

()1

فقد نيى رسكؿ اهلل  الرجؿ أف ينحني إلى الرجؿ إذا لقيو سدا لذريعة الشرؾ  ،كما نيى عف السجكد
لغير اهلل  ،كما نياىـ أف يقكمكا عمى رأس اإلماـ كىك جالس مع أف قياميـ عبادة هلل فما الظف إذا كاف

القياـ تعظيما لممخمكؽ كعبكدية لو

()2

.

كمف أنكاع الشرؾ سجكد المريد لمشيخ فإنو شرؾ لمساجد كالمسجكد لو  ،كالعجب أنيـ يقكلكف ليس ىذا

سجكدان كانما ىك كضع الرأس أماـ الشيخ احتراما كتكاضعا  ،فيقاؿ ليؤالء لك سميتمكه ما سميتمكه
فحقيقة السجكد كضع الرأس لمف يسجد لو  ،ككذلؾ السجكد لمصنـ كلمشمس كالنجـ كالحجر  ،كمو

كضع الرأس أمامو

()3

.

كقد صرحكا بأف سجكد جيمة الصكفية بيف يدم مشايخيـ حراـ  ،كفي بعض صكره ما يفضي إلى

الكفر  ،فالكفر أف يقصد السجكد لممخمكؽ

()4

()5

 ،كالسجكد لمجبابرة كفر  ،إف أراد بو العبادة

السجكد لمصنـ أك الشمس أك أم مخمكؽ آخر ،ألنو أثبت هلل شريكا (.)6

كذلؾ

لذا نقؿ اإلجماع بتكفير كؿ مسمـ قاـ بفعؿ ال يصدر إال مف كافر  ،كاف كاف صاحبو مصرحا
باإلسبلـ  ،كالسجكد لمصنـ كالشمس كالقمر كالصميب كالنار ،كالسعي إلى الكنائس  ،كالبًىيع مع أىميا
كالتزيي بزييـ كأف ىذه األفعاؿ عبلمة عمى الكفر( )7كقد أحب رسكؿ اهلل  الى مف صمى إلى عكد أك

أك عمكد أك شجرة أك نحك ذلؾ  ،أف يجعمو عمى أحد جانبيو كال يصمد إليو صمدا قطعا لذريعة التشبو

( )
حرمة بنص رسكؿ اهلل  ": ال تصمكا إلى
بالسجكد إلى غير اهلل تعالى ، 8 كالصبلة عند القبكر يم َّ
القبكر كال تجمسكا عمييا "( )9لكنيا ال تصؿ إلى الشرؾ إال إذا صرفت لغير اهلل (،)10كعمى الجممة تحرـ
()11

الصبلة إلى قبكر األنبياء كاألكلياء تبركا كاعظاما كالصبلة عمييا

فمف قاؿ أف صبلتو عند قبر مف

قبكر المعظميف لديو أعظـ مف صبلتو في المساجد بيكت اهلل  ،أك كما قاؿ بعض أكابر غبلة الصكفية
أف الكعبة في الصبلة قبمة العامة كالصبلة إلى قبر الشيخ فبلف مع استدبار الكعبة قبمة الخاصة  ،ىذا
()12

كأمثالو مف الكفر الصريح باتفاؽ عمماء المسمميف

"كىذا السجكد المنيي عنو قد اتخذه جيٌاؿ

1حُلؾ،آ٣ش.18
2حرٖحُو (،ْ٤إػالَ اٌّٛلؼ.118\3،) ٓ١
3حرٖحُوِ(،ْ٤ذاسط اٌغبٌى.289\1،) ٓ١
4حُ٤ٜؼٔ (،٢اإلػالَ ثمٛاؽغ اإلعالَ ) .93ٙ،
5حُِ٘(،١ٝٞغٕ ٟاٌّؾزبط ) .136\4،
6حَُِٓٙٔ(،٢ب٠خ اٌّؾزبط ).396\7،
7ػ٤خ (،ٝاٌشفب).284ٙ،
8حرٖحُو (،ْ٤إػالَ اٌّٛلؼ.11\3،) ٓ١
ٍٝ9ح(ِْٔٓٙطؾ١ؼ ِغٍُ ثششػ إًٌ،)ٞٚٛظخدحُـ٘خثِ،رخدحُ٘٢ٜػٖحُـِّٞػِ٠حُوزَٝحُ٬ٜسػِ(ٚ٤رَهْ.51\7)972
10حرٖػزيحُٛٞخدٓ،لٔي(،ص (،)ٛ1206اٌذػٛح اٌ٘ٛبث١خ )،85ٙ،ىحٍحَُ٘ٝم،حُوخَٛس.2١،
ٓ11للٞظ،ػِ (٢اإلثذاع فِ ٟؼبس االثزذاع)،201ٙ،ىحٍحُز٤خٕحُؼَرَٜٓ،٢حَُٛ٫ىٍدح٫طَحى.ّ2002،١،
12حرٖط٤ٔ٤ش(،الزؼبء اٌظشاؽ اٌّغزم.386ٙ،) ُ١
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المتصكفة عادة في مجالس سماعيـ عند دخكليـ عمى مشايخيـ كاستغفارىـ ىناؾ ،فيرل الكاحد منيـ_

إذا أخذه الحاؿ بزعمو _ يسجد لؤلقداـ لجيمو سكاء أكاف لمقبمة أك لغيرىا جيالة منو ضؿ سعييـ كخاب
أمميـ "

()1

فالسجكد لغير اهلل مف الشرؾ األكبر الذم حرمو اهلل كتكعد صاحبو بالعذاب كىك محرـ في الديف الذم

اتفقت عميو رسؿ اهلل  ،قاؿ اهلل ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪﭼ

()2

كمف المتفؽ عميو أف سجكد المبلئكة آلدـ  قاؿ اهلل ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮪ ﭼ()3لـ يكف سجكد عبادة آلدـ كلكنو سجكد عبادة هلل كطاعة ألمره في تكريـ آدـ كاظيار فضمو
()4

()4

 ،فالسجكد عمى كجو العبادة لمخمكؽ لـ يشرع في ديف اهلل قط .

كالطكاؼ عبادة تعظيـ اهلل سبحانو ىك مقصكدىا قاؿ اهلل ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ( )5كبيت اهلل
الحراـ مكانيا  ،قاؿ اهلل ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ

()6

 ،كىك مف تعظيـ حرمات اهلل فبل ينبغي

الطكاؼ بأم مكاف سكل الكعبة المشرفة في مكة المكرمة  ،كنتيجة لمجيؿ كىك الباب األعظـ الذم
يدخؿ منو إبميس عمى الناس كالبعد عف الديف  ،كاالبتعاد عف السنة النبكية كالتمبس بالبدع كالمحدثات

التي ما أنزؿ اهلل بيا مف سمطاف  ،ضؿ كثير مف الناس فتراىـ يجعمكف الطكاؼ بالقبكر كالمشاىد
كاألضرحة تقربا إلى اهلل  ،كىـ يقكلكف ( ال إلو إال اهلل )
كيجيمكف معناىا  ،كىـ بذلؾ مثؿ مشركي قريش

)7(

 ،الذيف تقربكا إلى اهلل بعبادة األصناـ قاؿ اهلل 

ﭽﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ(. )8
كمف جياليـ مف يرل زيارة القبر كاجبة  ،كمنيـ مف يسأؿ المقبكر الميت كما يسأؿ الحي الذم ال

الد ٍيف ،كانصرني عمى فبلف كأنا في
يمكت  ،كيقكؿ يا سيدم إغفرلي كارحمني كتيب عمي  ،كاقض عني ى
حسبؾ أك جكارؾ ( ، )9كمف طاؼ بغير الكعبة كالطكاؼ باألضرحة كالقبكر بقصد التقرب إلى غير اهلل
اهلل كتعظيمو كالتبرؾ بو فيك كافر مشرؾ  ،ألف الطكاؼ باألنبياء كالصالحيف حراـ باجماع المسمميف ،

كمف اعتقد ذلؾ دينا فيك كافر  ،سكاء طاؼ ببدنو أك بقبره

()10

.

 _2مف الشرؾ دعاء غير اهلل كاالستعانة كاالستعاذة كاالستغاثة بغيره سبحانو.
1حُوَ١ز(،٢اٌغبِغ ٤ؽىبَ اٌمشآْ ).307\1،
2حُِهَف،آ٣ش.45
3حُزوَس،آ٣ش.34
4حُوَ١ز (،٢اٌغبِغ ٤ؽىبَ اٌمشآْ ).306\1،
5حُلؾ،آ٣ش.29
6حرٖحُـ (،١ُٞرٍج١ظ إثٍ١ظ).152ٙ،
 7كٍٞط٬ػذحُ٘٤طخٕرخًَُٖٔ٘ٓ٤غحهظ٬كْٜرخَُ٘ىٖٓ،ػزخىسح٘ٛ٧خّٝ،حُ٘خٍٝ،حُٔ٬ثٌشٝ،حُْ٘ٔٝحُؤَٝ،حُٔخء٘٣،ظَحرٖحُوْ٤
( إغبصخ اٌٍٙفبْ ).222–194ٙ،
8حَُِٓ،آ٣ش.3
9حرٖط٤ٔ٤ش (،الزؼبء اٌظشاؽ اٌّغزم.385ٙ،) ُ١
10حرٖط٤ٔ٤شِ (،غّٛع اٌفزب.308\2،) ٜٚ
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قاؿ اهلل ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪﭼ

()1

كقد نيى اهلل أف ندعك غيره ككصؼ فاعؿ ذلؾ بالكفر ك نفى عنو الفبلح ،قاؿ

ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ

()2

الدعاء ىك العبادة

"()3

كقاؿ ":

 ،كالعبادة ال تنبغي إال هلل كحده ال شريؾ لو  ،كمف العبادة االستعانة كىي طمب

العكف مف اهلل سبحانو كتعالى  ،كقد أمرنا أال نستعيف إال بو قاؿ اهلل ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ

()4

ﭼ

()4

أم ال نعبد إال إياؾ كال نستعيف إال بؾ  ،كنب أر مف كؿ معبكد دكنؾ  ،كمف عابديو  ،كنب أر مف

الحكؿ كالقكة إال بؾ  ،فبل حكؿ ألحد عف معصيتؾ  ،كال قكة ألحد عمى طاعتؾ إال بتكفيقؾ كمعكنتؾ

()5

.

كمف الشرؾ ما يفعمو بعض المسمميف مف تقديـ عرائض الشككل  ،كالقائيا داخؿ الضريح زاعميف أف
صاحب الضريح يفصؿ فييا ( ،)6ككذلؾ طمب المدد مف األنبياء كاألكلياء الصالحيف كأف يقكؿ مدد يا
ألنو نداء

رسكؿ اهلل أك مدد يا سيدنا الحسيف كغيرىا ،فيذا شرؾ أكبر مخرج صاحبو مف الممة
لؤلمكات ليعطكىـ خي ار  ،فالمراد بالمدد أم أمددنا بعطائؾ كخيرؾ كاكشؼ عنا ً
الش ٌدة كادفع عنا الببليا
 ،كىذا شرؾ أكبر يخرج صاحبو مف اإلسبلـ (.)7

كاالستعاذة بغير اهلل شرؾ  ،قاؿ ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ

)8(

ﭼ

)8(

كاالستعاذة بغيره تضر كال تنفع  ،قاؿ ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﭼ

()9

كمف صكر العبادة االستغاثة باهلل عز كجؿ كىي طمب الغكث منو تعالى مف جمب خير أك دفع

شر قاؿ اهلل ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ

()10

،

كاالستغاثة بمخمكؽ فيما ال يقدر عميو إال اهلل تعالى ال تجكز  ،فإنيا دعاء كالدعاء عبادة  ،كغير اهلل

1ؿخكَ،آ٣ش.60
2حُٔئٓ٘،ٕٞآ٣ش.117
ٛ3ل٤قٍٝ،حٙأرٞىحٝىٔ٤ِٓ،خٕرٖأٗؼغحُٔـٔظ٤خٗ(،٢ص (،)ٛ275عٕٓ أث ٟداٚد)،كٌْػِ٠أكخى٣ؼٓٚلٔيٗخَٛحُيٖ٣حُ٧زخٍٗ،٢هْ
ٍهْحُلي٣غ ]ٌٓ،255ٙ،[ 1479ظزشحُٔؼخٍف،حَُ٣خ.ّ2007،2١،ٝ
4حُلخطلش،آ٣ش.5
5حُلٌٔ،٢كخكعرٖأكٔي(،صِ(،)ٛ1377ؼبسط اٌمجٛي ثششػ عٍُ اٌٛطٛي إٌ ٝػٍُ ا٤طٛي ف ٟاٌزٛؽ١ذ )،342\1،كووٚػزيهللا
حُٔ٘٘خ،١ٝىحٍحُٔ٘خٍ،حُوخَٛس.ّ2005،1١،
ٓ6للٞظ (،اإلثذاع فِ ٟؼبس اإلثزذاع ).200ٙ،
7حُِـ٘شحُيحثٔشُِزلٞعحُؼِٔ٤شٝح٩كظخءِ(،غبئً ف ٟاٌؼم١ذح).200ٙ،


8ح٧ػَحف،آ٣ش.200
9حُـٖ،آ٣ش.6
10حٗ٧لخٍ،آ٣ش.9
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تعالى ال يعبد

()1

 .قاؿ اهلل ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ

ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ

()2

كقد غفؿ كثير مف الناس عف الحقيقة كىي أنو ال نافع كال ضار كال متصرؼ في األمكر إال اهلل كأنو ال

شفاعة إال بإذنو  ، كلغفمتيـ تراىـ إذا نزؿ بيـ أمر خطير أك خطب جسيـ في ىب ٌر أك بحر  ،ترككا
دعاء اهلل كدعكا غيره  ،فينادكف بعض األكلياء يا سيدم أحمد البدكم  ،أك سيدم إبراىيـ الدسكقي  ،أك
السيدة زينب  ،كمعتقدىـ أنيـ يتصرفكف في األمكر  ،كال تسمع منيـ أحدا يدعك اهلل كحده السميع
المجيب  ،كذلؾ كمو بسبب المعتقد الجاثـ في قمكبيـ مف تعظيـ أصحاب القبكر كتعظيـ اهلل أك أشد(.)3

أشد(.)3

كاهلل كحده ىك المختص بخصائص الكماؿ المطمؽ مف جميع الكجكه فيك القادر عمى كؿ شيء الغني

عف كؿ شيء ،العميـ بكؿ شيء  ،الرحمف الرحيـ الذم كسعت رحمتو كؿ شيء  ،فإدخاؿ الكسائط بينو
كبيف خمقو نقص بحؽ ربكبيتو  ،كالييتو  ،كتكحيده  ،كظف بو ظف السكء كىذا يستحيؿ أف يشرعو اهلل
()4

 ،كصرؼ أم مف العبادات الظاىرة كالباطنة أك بعضيا لغير اهلل شرؾ أكبر مخمد صاحبو

في النار

 ،يجب

لعباده

()5

كمف جعؿ بينو كبيف اهلل كسائط يدعكىـ كيتككؿ عمييـ كيسأليـ كفر إجماعا

أف يستتاب فإف تاب كاال قتؿ

()7

()6

 ،كىؤالء مشبيكف هلل  ،شبيكا المخمكؽ بالخالؽ كجعمكا لو أندادا (.)8

 _3كمف الشرؾ ال ّذبح لغير اهلل كالنذر لغيره سبحانو .

أ -الذبح لغير اهلل تعالى .

قاؿ اهلل ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ

)9(

المقصكد أف الصبلة كالنسؾ ىما أ ُّ
ىجؿ ما يتقرب بيما إلى اهلل

ً
ىج ُّؿ العبادات البدنية الصبلة ،
المنعـ عمييا كعبادتو أعظميا ىاتاف العبادتاف  ،كأ ى
عمى نعمو  ،فشكر ي
كأجؿ العبادات المالية النحر  ،كما يجتمع لمعبد في الصبلة ال يجتمع في غيرىا  ،كما يجتمع لو في

نحره مف إيثار اهلل كحسف الظف بو كقكة اليقيف كالكثكؽ بما في يد اهلل أمر عجيب إذا اقترف ذلؾ

باإليماف كاإلخبلص  ،كقد امتثؿ النبي  أمر ربو  ،فكاف كثير الصبلة لربو كثير النحر حتى نحر

بيده في حجة الكداع ثبلثا كستيف بدنو  ،ككاف ينحر في األعياد كغيرىا

ٓ1للٞظ (،االثذاع فِ ٟؼبس االثزذاع ).207ٙ،
2حَُ٘ٔ،آ٣ش.62
3حُلٌِٔ (،٢ؼبسط اٌمجٛي).347\1،
4حرٖحُو (،ْ٤اٌغٛاة اٌىبف.104ٙ،)ٟ
5حُلٌِٔ (،٢ؼبسط اٌمجٛي).347\1،
6حَُٔىح(،١ٝاإلٔظبف )،327\10،حُزٜٞط (،٢وشبف اٌمٕبع ).168\6،
٢ٌٛٙٛٝ 7حُؼوٞرشحَُ٘ػ٤شَُِٔطيحَُٜٔػٍِ٠ىطًٔٚخٓ٤ظزٖ٤ك٢حُٜلخثقحُوخىٓش.
8حرٖط٤ٔ٤ش(،عبِغ اٌشعبئً ).34-33\1،
9حٌُٞػَ،آ٣ش.2
10حرٖط٤ٔ٤شِ (،غّٛع اٌفزب.532\16،) ٜٚ
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()10

كأمرنا اهلل بإخبلص العبادة هلل كحده  ،قاؿ اهلل ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛﭼ

()1

كاتفؽ األنبياء كالرسؿ كميـ عمى تحريـ الذبح لغير اهلل ألنو شرؾ فالييكد كالنصارل

يتدينكف بتحريـ الذبح لغير اهلل  ،لذلؾ أبيحت ذبائحيـ دكف غيرىـ

()2

أما إذا ذبحكا عمى اسـ المسيح

أك الكنيسة أك نحكىا فبل تحؿ تمؾ الذبيحة  ،كبيذا قاؿ جماىير العمماء ( ،)3قاؿ اهلل ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﭼ

()4

كعف عمي  قاؿ  :حدثني رسكؿ اهلل  بأربع كممات  " :لعف اهلل مف لعف كالده كلعف اهلل مف ذبح
لغير اهلل ،كلعف اهلل مف آكل يم ٍحًدثا  ،كلعف اهلل مف ىغٌير منار األرض " (. )5
" فالمراد بو أف يذبح باسـ غير اهلل كمف يذبح لمصنـ أك الصميب أك لمكسى أك لعيسى  أك لمكعبة
 ،كغير ذلؾ فكؿ ىؤالء حراـ  ،كال تحؿ ىذه الذبيحة  ...فإف قصد مع ذلؾ تعظيـ المذبكح لو غير اهلل
تعالى كالعبادة لو كاف ذلؾ كف ار  ،فإف كاف الذابح مسمما قبؿ ذلؾ  ،صار بالذبح مرتدا "

()6

كقد حرـ

()7

 ،أم ما

اهلل ما أيىؿ لغير اهلل بو  ،قاؿ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ

ذبح كذكر عميو اسـ غير اهلل حراـ ،ألف اهلل أكجب أف تذبح مخمكقاتو عمى اسمو العظيـ  ،فمتى زاغ
عف ذلؾ كانحرؼ عف ذكر اهلل إلى غيره مف صنـ أك طاغكت ،أك كثف  ،أك غير ذلؾ مف سائر

المخمكقات فإنيا حراـ باإلجماع

()8

.

كالسجكد عمى المقابر كالذبح عمييا كثنية كجاىمية كشرؾ أكبر فإف كؿ منيما عبادة  ،كالعبادة ال تككف
إال هلل كحده  ،فمف صرفيا لغير اهلل فيك مشرؾ

ب -النذر لغير اهلل تعالى :

)9(

.

يعتبر النذر عبادة هلل تعالى مف حيث الكفاء بو إذا كاف هلل  ،ككاف في غير معصية اهلل  ،ال أنو
عبادة مف حيث أف اهلل أكجبو  ،قاؿ ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ

()10

 ،كلئبل يككف الكفاء

1حٗ٧ؼخّ،آ٣ش.162
2حُٔؼي،١ػزيحَُكٖٔرٖٗخ(،َٛص (.)ٛ137ر١غ١ش اٌىش ُ٠اٌشؽّٓ ف ٟرفغ١ش والَ إٌّبْ )ٌٓ،209ٙ ،ظزشحُٔؼخٍف،حَُ٣خ١،ٝ
.ّ1991
3حُـٜخ،ٙأكٔيرٖػِ٢حَُحُ(،١ص(،)ٛ370أكٌخّحُوَإٓ)ٟ،زطٚػزيحُّٔٗ٬خ،153\1،ٖ٤ٛىحٍحٌُظذحُؼِٔ٤ش،رَٝ٤ص
ُز٘خٕ،ّ2007،3١،حٌُٛزٓ،٢لٔيرٖػؼٔخٕ(،ص (،)ٛ748اٌىجبئش )،236ٙ،كووٓٚؼيٓٞ٣قأرٞػِِ٣ىحٍحُلـَُِظَحع،
حُوخَٛس،ّ20042١،حُ٘ (،١ٝٞطؾ١ؼ ِغٍُ ثششػ إٌ،82\12،) ٞٚٛحرٖػزيحُٛٞخد (،وزبة اٌزٛؽ١ذ )ٖٟٓٔـٔٞػشحُظٞك٤ي
،115ٙ،حٌُٔظزشحُؼ٣َٜش٤ٛ،يح،رَٝ٤صٝ،1١،رٌُيهخٍٖٓحُٜلخرشػِٝ٢ػخث٘شٝحرٖػَٔٞٛٝه١ٍٞخّٝٝٝحُلٖٖٔٓ
حُظخرؼٖٝ٤هخٍٓخُيأًًَُٙي٣ُْٝلَٓ٘٣،ٚظَ،حُوَ١ز (،٢اٌغبِغ ٤ؽىُ اٌمشآْ ).79\6،
4حُٔخثيس،آ٣شٝ، 5حُيَُ٤ػِ٠إٔحَُٔحىرطؼخًْٜٓرخثلْٜإٔحُطؼخّحٌُْٖٓ٤ُ١حٌُرخثقً،خُلزٞدٝحُؼٔخٍَُٛ٧ْ٤حٌُظخدكٚ٤ه٤ٜٛٞش،
رَ٣زخفًُيًُٞٝخٕٖٓؿ٘٣،َْٛ٤ظَ،حُٔؼي (،١ر١غ١ش اٌىش ُ٠اٌشؽّٓ ).209ٙ،
ٍٝ5ح (،ِْٔٓٙطؾ١ؼ ِغٍُ ثششػ إًٌ،) ٞٚٛظخدحٟ٧خك،٢رخدطلَْ٣حٌُرقُـَ٤هللاُٝؼٖكخػٍِ،116\13،ٚهْحُلي٣غ][1978
6حُ٘ (،١ٝٞطؾ١ؼ ِغٍُ ثششػ إٌ.82\12،) ٞٚٛ
7حُٔخثيس،آ٣ش.3
8حرًٖؼ(،َ٤رفغ١ش اثٓ وض١ش ).587\1،
9حُي،ٖ٣ٝأكٔيرٖػزيحَُُحم(،فزب ٜٚاٌٍغٕخ اٌذائّخ ٌٍجؾٛس اٌؼٍّ١خ ٚاإلفزبء ،448\1،)11حُ٘خٍَٗ،ثخٓشاىحٍسحُزلٞعحُؼِٔ٤ش
ٝح٩كظخء،1١،حَُ٣خ.ّ1996،ٝ
10حٔٗ٩خٕ،آ٣ش.7
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بالنذر ذريعة إلى الشرؾ باهلل فقد نيى رسكؿ اهلل  ىم ٍف نذر أف ينحر إببل أف ينحرىا في مكاف كاف
فيو كثنا  ،كعيد لمجاىمية  ،ركم أف رجبل أتى النبي  " فقاؿ إني نذرت أف أنحر إببل بًيبكانو (،)1
فقاؿ  :كاف فييا كثف في الجاىمية يعبد ؟ فقالكا :ال  ،فقاؿ  :فيؿ كاف فييا عيدا مف أعيادىـ  ،قالكا :

ال  ،فقاؿ  :أكؼ بنذرؾ فإنو ال كفاء لنذر في معصية اهلل  ،كال فيما ال يممؾ ابف آدـ
كقد حرـ اهلل لحكـ ما ذبح عمى النصب

النصب مف الشرؾ الذم حرمو اهلل كرسكلو

()3

()4

()2

.

كلك كاف يذكر عمييا اسـ اهلل تعالى لما في الذبح عمى
.

كالنذكر المعركفة لدل بعض المسمميف عمى القبكر كالمشاىد كاألمكات  ،محرمة قطعا  ،لما فييا مف

إعطاء المقبكريف صفة التصرؼ في الككف مف جمب خير أك دفع شر  ،كاعتقاده بأنو ينفعو يشفي

مريضو كيرد غائبو  ،كىذا ىك الذم كاف يفعمو عباد األكثاف بعينو  ،فيحرـ  ،كما يحرـ النذر عمى
الكثف ال فرؽ بينيما  ،كيحرـ قبضو ألنو تقرير عمى الشرؾ  ،كيجب النيي عنو كبياف أنو مف أعظـ
المحرمات  ،كأنو الذم كاف يفعمو عباد األصناـ

()5

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ

()6

 ،قاؿ اهلل  ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
.

كمعمكـ أف األصؿ في العبادات الحظر  ،فميس ألحد أف يستحدث عبادة مف العبادات ككؿ عبادة ال

تستند إلى دليؿ يبيف مشركعيتيا فيي محظكرة ممنكعة

()7

 ،كاإلنساف إف كاف ناطقا بالشيادتيف لكنو

متمبس بأعماؿ تناقض نطقو ليا  ،كصرؼ نكع مف العبادة التي ال تنبغي إال هلل كحده كحاؿ القبكرم
مثبل  ،فإف نطقو بالشيادتيف ال يفيده شيئا  ،ألف أعمالو الشركية كالتقرب لؤلمكات كالنذر ليـ تنافي

ذلؾ كتناقضو كالحدث بعد الكضكء

()8

.

كالجيؿ بديف اهلل كمعرفة معنى التكحيد ىك العامؿ األكبر في انتشار ىذه العقائد الشركية

)9(

فجعمكا هلل

هلل ندا كقد خمقيـ  ،كىذا مف أظمـ الظمـ  ،قاؿ اهلل ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﭼ( ،)10كقد سئؿ رسكؿ اهلل  أم الذنب أعظـ ؟ قاؿ  ":أف تجعؿ

1رُٞحٗ٠ٛٚزشٍٝحء٘٣زغهَ٣زشٖٓٓخكَحُزلَٝك٢كي٣غٓٗٞٔ٤شر٘ضًَىّإٔأرخٛخهخٍُِ٘:ز"٢اٌٍٗٗ٢صإٔأًرقهٖٔٔٗ٤خٙػِ٠
رُٞحٗ٘٣"...ٚظَ،حُلٔ٣،١ٞخهٞصرٖػزيهللاِ (،ؼغُ اٌجٍذاْ )،505\1،ىحٍٛخىٍٝىحٍرَٝ٤ص،رَٝ٤ص.ّ1968،
ٛ2ل٤قٍٝ،حٙأرٞىحٝى(،عٕٓ أث ٟداٚٚد ) ً،ظخدحٔ٣٧خٕٝحٌُ٘،ٍٝرخدٓخ٣ؤَٓرٖٝٓٚكخءحٌٍٍُ٘،هْحُلي٣غ]ٛ،[3305للٚحُ٧زخٗ.٢
 3حُٜ٘ذكـخٍسكٍٞحٌُؼزش،هخٍحرٖؿَ٣ؾ٢ٛػ٬ػٔخثشٓٝظٜٕٗٞزخًخٗضحُؼَدك٢ؿخ٤ِٛظٜخٌ٣رلٕٞػ٘يٛخ٘٣،ظَ،حرًٖؼ(َ٤رفغ١ش اثٓ
وض١ش ).589\1،
4حرًٖؼ (،َ٤رفغ١ش اثٓ وض١ش )،589\1،حٌُٛز (،٢اٌىجبئش ) ،236ٙ،حرٖػزيحُٛٞخد (،وزبة اٌزٛؽ١ذ ).116ٙ،
5حُٜ٘ؼخٗٓ،٢لٔيرٖآٔخػ(،َ٤ص(،)ٛ1182عجً اٌغالَ)،151\4،كووٚحُ٧زخٗ،٢ىحٍحُلـَُِظَحع.ّ2005١،
6حُزوَس،آ٣ش.270
7حُٔخُِٛ (،ّٞعٛػخ اٌمؼب٠ب اٌفم١ٙخ اٌّؼبطشح ).13ٙ،
8حُلخؽِ (،ظشع اٌششن ٚاٌخشافخ ).299–298ٙ،
9حُوط٤ذ (،اٌذػٛح اٌ٘ٛبث١خ ).105ٙ،
10حُزوَس،آ٣ش.165
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هلل نً ٌدا كىك خمقؾ "

()1

 ،قاؿ اهلل ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ(،)2كجممة القكؿ أف اإلجماع عمى حرمة النذر لممخمكؽ كأنو ال ينعقد كال تشتغؿ

الذمة بو ( )3كصرؼ النذر لغير اهلل مف نبي أك كلي أك جني أك صنـ أك غير ذلؾ مف المخمكقات شرؾ

شرؾ ()4كانتشار البدع عند جيمة المسمميف أشد مف انتشار النار في اليشيـ ،فتراىـ أساءكا مف حيث
أرادكا أف يحسنكا  ،كما أشد ما يتكئ ىؤالء عمى التبرؾ بالصالحيف فيـ يعدكف التبرؾ بالصالحيف قربة
إلى اهلل كقد جعمكا ما ىك مف خصكصيات سيد الخمؽ أجمعيف في التماس البركة بكضكئو كشعره كما

إلى ذلؾ  ،جعمكا التبرؾ بكؿ مف ظنكا بو الصبلح أم ار مشركعا  ،كقد أجمع صحابة رسكؿ اهلل 
عمى عدـ التبرؾ بغير النبي 

()5

كأجمع العمماء تبعا لذلؾ عمى أف ما ثبت خصكصية لمرسكؿ 

فإنو يقتضي أف يككف حكـ غيره ليس كحكمو  ،إذ لك كاف حكمو كحكـ غيره لما كاف لبلختصاص
()6

معنى

كىؤالء القبكريكف الذيف يذبحكف كينذركف ألصحاب القبكر ،كيتبرككف بيا ترل مف أعماليـ

عجبا (،)7منيـ مف يأخذ تربة القبر كيمسح بيا جمده  ،كمنيـ مف يتمرغ عمى القبر تمرغ الدابة  ،كمنيـ
كمنيـ مف يغتسؿ بيا مع الماء  ،كمنيـ مف يشربيا كغير ذلؾ  ،كىذا كمو ناشئ عف اعتقادىـ في

صاحب القبر أنو يضر كينفع حتى عدكا ذلؾ االعتقاد فيو إلى تربتو  ،فزعمكا أف فييا شفاء كبركة

لدفنيـ فييا

()8

ىؤالءيتفاكتكف في شركيـ تفاكتيـ بأعماليـ كبدعيـ  ،فإنا هلل كانا إليو راجعكف  ،كالتبرؾ بآثار

الصالحيف كغير األنبياء مختمؼ فيو قاؿ بعض أىؿ العمـ بجكازه كقاؿ أكثرىـ بالمنع كىك الراجح

()9

ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﭼ

()10

قاؿ اهلل

.

قاؿ رسكؿ اهلل  ": كال تقكـ الساعة حتى تمحؽ قبائؿ مف أمتي بالمشركيف  ،كحتى تعبد قبائممف
أمتي األكثاف "

()11

كال شؾ أف تجريد التكحيد مف شكائب الشرؾ ىك مف أكلى أكلكيات أكلي األمر

كالعمماء كفي مقدمة مسؤكلياتيـ .
ِ _4
الس ْحر بمعناه االصطبلحي كفر كردة عف اإلسبلـ

السحر لغة  :كؿ ما لطؼ مأخذه كدؽ

)12(

.

ٍٝ1حٙحُزوخٍ (،١طؾ١ؼ اٌجخبسً،) ٞظخدطلَٔ٤حُوَحٕ،رخدهُٚٞطؼخُ:٠ك٬طـؼِٞحهللأٗيحىحٝحٗظْطؼٍِٔ136\3،ٕٞهْحُلي٣غ
].[ 4477
ٓٞ٣2ق،آ٣ش.40
ٓ3للٞظ (،اإلثذاع فِ ٟؼبس االثزذاع ).191ٙ،
4كظخٟٝحُِـ٘شحُيحثٔشُ٪كظخءِ(،غبئً ف ٟاٌؼم١ذح ).191ٙ،
5حُ٘خ١ز(،٢االػزظبَ ).9–8\2،
6حٗ٧وَٓ،لٔيِٓٔ٤خٕ (،أفؼبي اٌشعٛي ٚدالٌزٙب ػٍ ٝا٤ؽىبَ اٌششػ١خ )ٓ،277\1،ئٓٔشحَُٓخُش،رَٝ٤صُ،ز٘خٕ.ّ2003،6١،
ُٔ 7ؼَكشٓخ٣وغك٢حُٔوخرَٝحَٟ٧كش٣ُٝخٍسحُوزٍٖٓٞريع٘٣،ظَٓ،للٞظ(،اإلثذاع فِ ٟؼبس اإلثزذاع ).197–186ٙ،
8حُلٌِٔ (،٢ؼبسط اٌمجٛي ).498\2،
9رَٛخٓ٣،٢خَٓ (،فؼً اٌغٕ ٟاٌؾّ١ذ ػٍ ٝوزبة اٌزٛؽ١ذ)،149ٙ،حٌُٔظزشحُظٞه٤ل٤ش،حُوخَٛس(َٜٓ،ى.صٖٓٝ)١.حٌُٖ٣هخُٞحرـٞحُ
حُظزَىرآػخٍحُٜخُل،ٖ٤حُ٘ٝ١ٝٞحرٖكـَ٘٣،ظَٗ،لْحُٜٔيٍ.
10حُلؾ،آ٣ش.62
ٛ11ل٤ق(،عٕٓ أث ٟداٚد )ً،ظخدحُلظٖٝحُٔ٬كْ،رخدًًَحُلظٖٝى٫ثِٜخٍ،هْحُلي٣غ]ٛ،759ٙ،[ 4252للٚحُ٫زخٗ.٢
12أرٞؿ٤ذ (،اٌمبِٛط اٌفم،168ٙ،) ٟٙأٗ٬ُْٓٝ٤إ ( ،ٙاٌّؼغُ اٌٛع١ؾ )ٓ،خىس( َٓ َل ََ).419\1،
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تعددت أنكاع السحر كتعددت تعريفاتو تبعا لذلؾ  ،فبل يمكف حده و
بحد جامع مانع لكثرة األنكاع
ى
المختمفة الداخمة تحتو  ،كال يتحقؽ قدر مشترؾ بينيا يككف جامعا ليا مانعا لغيرىا مف ىنا اختمفت

عبارات العمماء في حده اختبلفا متباينان ( ،)1كنظ ار لكثرة األنكاع الكاقعة تحت مسمى السحر  ،اختمؼ
العمماء ىؿ السحر ثابت حقيقة أـ ىك خياؿ ؟ كىؿ الساحر المسمـ كافر مرتد أـ ال ؟ كىؿ تعمـ السحر

كتعميمو حبلؿ أـ حراـ ؟

كمف التعريفات عند الذيف قالكا أف السحر ال حقيقة لو كىك تمكيو كخداع  " :السحر ىك كؿ أمر
يخفى سببو  ،كيتخيؿ عمى غير حقيقتو كيجرم مجرل التمكيو كالخداع " (.)2

السحر في االصطبلح " :ىك عقد كرقى ككبلـ يتكمـ بو أك يكتبو أك يعمؿ شيئا يؤثر في بدف
المسحكر ،أك قمبو أك عقمو مف غير مباشرة لو  ،كلو حقيقة فمنو ما يقتؿ  ،كما يمرض  ،كما يأخذ
الرجؿ عف امرأتو فيمنعو كطأىا ،كمنو ما يفرؽ بيف المرء كزكجو  ،كما يبغض أحدىما إلى اآلخر ،أك

يحبب بيف اثنيف " (.)3

كفي تعريؼ آخر " السحر أمر خارؽ لمعادة مف نفس شريرة كخبيثة بمباشرة أعماؿ مخصكصة يجرم

فييا التعمـ كالتعميـ "(. )4

كقد أجمع المسممكف عمى أف معجزات األنبياء ليست مف السحر ،كالفرؽ بيف السحر كالمعجزة أف

السحر يكجد مف الساحر كغيره  ،فقد يككف جماعة يعرفكنو يمكنيـ اإلتياف بو في كقت كاحد كالمعجزة

ال يي ىم ِّكف اهلل أحدان أف يأتي بمثميا  ،أك بمعارضتيا  ،كالمعجزة شرطيا اقتراف دعكل النبكة بيا
أف قرائف األحكاؿ المفيدة لمعمـ المختصة باألنبياء المفقكدة في حؽ غيرىـ مما يفرؽ بو بيف معجزات
()5

 .كما

األنبياء كسحر السحرة  ،كالسحر كما يجرم مجراه مختص بمف عمؿ لو ،أما المعجزة فيي عامة
لمجميع ،كفي إحدل معجزات مكسى  قاؿ اهلل ﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ

كقد أشكؿ مكضكع السحر كحكمو عمى القرافي

()8

()7()6
()9

نتيجة لتعدد صكر السحر كاستخداماتو

.
فقاؿ ىذه

ىذه المسألة في غاية اإلشكاؿ عمى أصكلنا  ،فإف بعض السحرة يعتمدكف أشياء تأبى قكاعد الشريعة
أف تكفرىـ كذلؾ لجمعيـ العقاقير  ،كيجعمكنيا في األنيار كاآلبار كىذه أمكر مباحة ،إال مف جية ما

يترتب عمييا ،فإف كاف مع ىذه األمكر المكضكعة كممات أخرل أك شيء آخر نظر فيو ىؿ يقتضي
كف ار أك ىك مباح أيضا  ،كقد بيف القاعدة فيما ىك سحر يكفر بو كبيف ما ليس كذلؾ  ،فالسحر الذم
1حُ٘٘و٤ط(،٢أػٛاء اٌج١بْ )ٝ،30\3،هيهٔٔٚحُلوَحَُحُ١ك٢طلَٔٙ٤اُ٠ػٔخٗ٤شأهٔخّ٘٣،ظَٗ،لْحَُٔؿغ.34–30ٙ
2أرٞؿ٤ذ (،اٌمبِٛط اٌفمٝ،168ٙ،) ٟٙحُظؼَ٣قُِلوَحَُحُ.١
3حرٖهيحٓش (،اٌّغٕ.113\10،) ٟ
4حرٖػخري (،ٖ٣سعبئً اثٓ ػبثذٍٓ،) ٓ٠خُش( عً اٌؾغبَ إٌٙذ.301\2،) ٞ
5حُوَ١ز(،٢اٌغبِغ ٤ؽىبَ اٌمشآْ )،52\2،حُ٘ (،١ٝٞطؾ١ؼ ِغٍُ ثششػ إٌ.144\14،) ٞٚٛ
6ح٫ػَحف،آ٣ش،108كٍٓٞؼـِحصٓ٘٣٠ٓٞظَ،حرًٖؼ (،َ٤لظض االٔج١بء ).197ٙ،
7حُ٤ٜؼٔ ( ،٢اإلػالَ ثمٛاؽغ اإلعالَ).108ٙ،
ٓ-8زنحُظؼَ٣قر.44ٙ،ٚ
-9كٍٟٞٞٓٞعأٗٞحعحُٔلَٝحٓظويحٓخط٘٣،ٚظَ،حرٖػخري (،ٖ٣سعبئً اثٓ ػبثذ،304\2،) ٓ٠حُ٘ت٘و٤ط ( ،٢أػاٛاء اٌج١ابْ )
\،ٌٖ٣،36-30كظل(،٢ؽىُ اإلعالَ ف ٟاٌغؾش ِٚشزمبرٗ )ٓ،35–31ٙ،ئٓٔشحَُٓخُش.ّ1994،6١،
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3

ىك كفر ثبلثة أنكاع  :إما أف يقع بمفظ ىك كفر كأف يسب مف سبو كفر  ،أك اعتقاد ىك كفر كاعتقاد
انفراد الككاكب أك بعضيا بالربكبية  ،أك فعؿ ىك كفر كإىانة ما أكجب اهلل تعظيمو مثؿ الكتاب العزيز

كغيره ( ، )1كاعتقاد إباحة السحر بجميع أنكاعو كفر كردة ألف القرآف نطؽ بتحريمو
كقسـ ابف خمدكف

)3(

()2

.

النفكس الساحرة عمى مراتب ثبلث  :أكليا المؤثرة باليمة فقط كيككف تأثير ىذه

النفكس برياضيات كفرية في التكجو لمشياطيف بالعبادة كالخضكع كالتذلؿ  ،كالثاني بمعيف مف مزج

األفبلؾ أك العناصر أك خكاص األعداد كيسمكنو الطممسات  ،كفيو ما فيو مف الكفر في التكجو إلى

األف بلؾ كالككاكب كالعكالـ العمكية كالشياطيف فيي لذلؾ كجية إلى غير اهلل كسجكد لو كالكجية إلى
غير اهلل كفر ،فميذا كاف السحر في ىاتيف الحالتيف كفر كلو حقيقة  ،كالثالث تأثير في القكل المتخيمة

 ،يقكـ فييا بإلقاء أنكاع مف الخياالت في القكل المتخيمة ثـ ينزليا إلى الحس مف الرائييف بقكة نفسو
المؤثرة فيو ،كىذا ال حقيقة لو كانما ىي خياالت كيسمى بالشعكذة أك الشعبذة

()4

 ،كعمكـ الشر كثيرة

منيا مايسمى بالييمياء ك السيمياء  ،كمنيا ما يسمى بالطبلسـ كمنيا الرقى الكفرية اليندية كالجاىمية

كالعزائـ كالتنجيـ كالعرافة كالكيانة كغيرىا

()5

.

" كمذىب أىؿ السنة كجميكر عمماء األمة عمى إثبات السحر كأف لو حقيقة كحقيقة غيره مف األشياء
الثابتة " ،فيك أمر كائف لو حقيقة إال أنو ال يصمح إال لمشر كالضرر بالخمؽ كالكسيمة إلى الشر شر
()6

فيككف مذمكما محرما إف لـ تكف كسيمتو الكفر

 ،كالسحر ليس مطمؽ تخييؿ الحقيقة لو كالدليؿ عمى

ذلؾ قكؿ اهلل  ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭼ( )7كقكؿ اهلل ﭽ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸﭼ
()9

()8

فمكال أف لمسحر حقيقة لما أمرنا باإلستعاذة منو  ،أما مف قاؿ ال حقيقة لو

فقد استدؿ بقكؿ اهلل ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ

()10

()9

كقكؿ اهلل ﭽ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ ﯣ ﯤﭼ(،)12()11كالسحرة ال يضركف أحدا إال بإذف اهلل  ،قاؿ اهلل ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ
-1حُوَحك (،٢اٌفشٚق ) .283–281\4،
-2حرٖػخري (،ٖ٣سد اٌّؾزبس )،382\6،حُوَحك ( ،٢اٌزخ١شح ) .34\12،حُ٤ٜؼٔ (،٢اإلػالَ ثمٛاؽغ اإلعالَ ).99ٙ،
 -3حرٖهِيٕٞٛٝػزيحُتَكٖٔرتٖٓلٔتيرتٖٓلٔتيرتٖحُلٔتٖ،حُل٠تَُٓٝ٢تيٝ،ٛ732طتٞكً،ٛ808٢تخٕكٌِ٤تخ،حهظٜتخى٣خٓ،ئٍهتخكوٜ٤تخ
كخكظخًػخٍُْ٣خ٤ٟخصحٓظَحط٤ـ٤خػٌَٔ٣خكِٞٔ٤فٍٝ،ؿَىُٝشٓ،ئْٓػِْح٫ؿظٔخعُٝيكت٢طتْٝٗٞطتَىطَحػتخٓتخُحٍكظت٠حُ٤ت،ّٞطتٞك٢
حرٖهِيٕٝك٘٣،َٜٓ٢ظَحُٔٞهغحٌُ٩ظَ. http://ar.wikipedia.org٢ٗٝ
-4حرٖهِيِ (،ٕٝمذِخ اثٓ خٍذ.615–614ٙ،) ْٚ
5حُ٘٘و٤ط (،٢أػٛاء اٌج١بْ)،36–34\3،حُلٌِٔ (،٢ؼبسط اٌمجٛي )،433–428\1،حرٖهِيِ (،ٕٝمذِخ اثٓ خٍاذ–613ٙ)ْٚ
.650–613
6حرٖػخري (،ٖ٣سعبئً اثٓ ػبثذ،310\2،) ٓ٠حرٖػخري (،ٖ٣سد اٌّؾزبس)،382\6،حُوَ١ز (،٢اٌغبِغ ٤ؽىبَ اٌمشاْ )،51\2
حُ٘٘و٤ط (،٢أػٛاء اٌج١بْ )،26\3،حُ٘ (،١ٝٞطؾ١ؼ ِغٍُ ثششػ إٌ،144\14،) ٞٚٛحُٔط٤ؼٓ،٢لٔيٗـ٤ذ_،طٌِٔش_(
وزبة اٌّغّٛع ششػ اٌّٙزة ٌٍش١شاصٌٓ،85\21، ) ٞظزشحٍٗ٫خ ى،ؿيس،حٌُِٔٔشحُؼَر٤شحُٔؼٞى٣ش(ى.ص،85\21،)١.
حُزٜٞط (،٢وشبف اٌمٕبع ).186\6،
7حُزوَس،آ٣ش.102
8حُلِن،آ٣ش.4
ٖٓ 9حُؼِٔخءحٌُٖ٣هخُٞح٫كو٤وشُٚآ٫ظَحرخًٖٓ١حُ٘خكؼ٤شٝحَُحُٖٓ١حُل٘ل٤شٝ،حرٖكِّحُظخٝ١َٛؿ٤تَ٘٣،ْٛظتَ،حُٔط٤ؼت(،٢اٌّغّاٛع
) ،85\21،حرٖهيحٓش (،اٌّغٕ،113\10،) ٟحُـِ (،١َ٣اٌفمٗ ػٍ ٝاٌّزا٘ت ا٤سثؼخ ).1387ٙ،
،ٚ١10آ٣ش.66
11ح٧ػَحف،آ٣ش.116
12حُ٘٘و٤ط(،٢أػٛاء اٌج١بْ ).27-26\3،
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ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﭼ( ، )1كالمراد بذلؾ أنو األذف الككني القى ىدرم ال اإلذف الشرعي  ،ألف جميع
ما يقع في الككف بإذنو القدرم كال يقع في ممكو إال ما يريده ككنا كقد ار  ،ألف اهلل  ال يأمر بالفحشاء
كيقضي عمى الخمؽ بيا  ،فالقضاء كاألمر كالحكـ كاإلرادة كؿ منيما ينقسـ إلى ككني كشرعي
"ككؿ خير أك شر أك طاعة أك معصية أك إيماف أك كفر منزؿ مف عند اهلل تعالى "

أعظـ الكبائر كالمكبقات  ،بؿ ىك مف نكاقض اإلسبلـ
اإلصطبلحي محرـ في الكتاب كالسنة كاإلجماع

()5

أ -حكـ الساحر :

()4

)3(

()2



كالسحر مف

 ،كأجمع العمماء أف السحر بمعناه

.

أ -ذىب جميكر العمماء إلى أف مف يعمؿ السحر أك يتعممو كافر عمى اإلطبلؽ  ،سكاء تعممو ليتقيو
أك ليعمؿ بو  ،كسكاء في ذلؾ أكاف معتقدا جكازه أك حرمتو

()6

.
()8

ب-كذىب بعض العمماء( )7إلى أنو ال يكفر إال إذا قاـ بسحره بما ىك كفر  ،قاؿ الشافعي
ً
لمساحر صؼ السحر الذم تسحر بو فإف كاف ما يسحر
"كالسحر اسـ جامع لمعاف مختمفة فيقاؿ
"كالسحر

بو كبلـ كفر صريح استتيب منو  ،فإف تاب كاال قتؿ كأخذ مالو فيئان  ،كاف كاف ما يسحر بو كبلما
كفر  ،أك لـ يضر بو أحدان نيى عنو  ،فإف عاد يع ًزىر (. )9
ال يككف ا

أما إطبلؽ بأف كؿ ما يسمى
سحر كفر فصعب جدان
ان

مف رأل كفر الساحر بالجممة كقتمو بالجممة فقكلو باطؿ

()10

()11

 .كالى ذلؾ ذىب ابف حزـ فقد قاؿ أف

"كقد يككف السحر كف ار  ،كقد ال يككف أما تعممو كتعميمو فحراـ  ،فإف تضمف ما يقتضي الكفر

كفر "

()12

 ،كخبلصة القكؿ أف المسمـ إذا تضمف سحره كف انر كفر عند األئمة األربعة كغيرىـ

 ،لقكؿ اهلل  ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭼ

()14

()13

.

ب -تعمـ السحر كتعميمو حراـ لعدة أسباب :
1حُزوَس،آ٣ش.102
2حرتتٖحُؼَرتت(،٢أؽىاابَ اٌمااشآْ )،39\1،حُلٌٔتتِ (،٢ؼاابسط اٌمجااٛي ) ،418\1،رتتٖرتتخُ،ػزتتيحُؼِ٣تتِرتتٖػزتتيهللا( ،فزااب ٜٚا ٌؼم١ااذح)،
ٝحٌُظخدُـٔغٖٓحُؼِٔخء،574ٙ،ىحٍحرٖحُـ،١ُٞحُوخَٛس.ّ2005،1١،
3حرٖحُؼَر (،٢أؽىبَ اٌمشآْ ).36\1،
4حٌُٛز (،٢اٌىجبئش )،15ٙ،حرٖػزيحُٛٞخدِ (،غّٛػخ اٌزٛؽ١ذ)ٍٓ،خُشٗٞحهٞح.23ٙ،ّ٬ٓ٩
5حرٖط٤ٔ٤شِ (،غّٛع اٌفزب،171–35،) ٜٚحُ٘(،١ٝٞطؾ١ؼ ِغٍُ ثششػ إٌ.145\14،) ٞٚٛ
6حرٖػخري (،ٖ٣سد اٌّؾزبس )،382\6،حُيٓٞه ( ،٢اٌذعٛل ٟػٍ ٝاٌششػ اٌىج١ش ) ،282\6،حُوَٗت (،٢اٌخششا ٟػٍاِ ٝخزظاش خٍ١اً )
،63\8،حرٖهيحٓش(،اٌّغٕ،115\10،) ٟحُزٜٞط (،٢وشبف اٌمٕبع ).186\6،
7حرتتٖػخرتتي (،ٖ٣سعاابئً اثاآ ػبثااذ،302\2، ) ٓ٠حُ٘تتَرِ (،٢٘٤غٕاا ٟاٌّؾزاابط )،136\4،حُزٜتتٞط (،٢وشاابف اٌمٕاابع )،187\6،حرتتٖ
هيحٓش (،اٌّغٕ،115\10،) ٟحرٖكِّ (،اٌّؾٍ.419\12، ) ٝ
8حُ٘خكؼٓ٢زنحُظؼَ٣قر.63ٙ،ٚ
9حُ٘خكؼ (،٢ا.567–566\2،) َ٤
10حُوَحك (،٢اٌفشٚق ).283\4،
11حرٖكِّ (،اٌّؾٍٍُٚٝ،419\12،) ٝىٝىػِ٠ؿٔ٤غٓخحٓظيٍرٚحُـٍٖٜٔٓٞأىُشػِ٠طٌلَ٤حُٔخكَٗ،لْحَُٔؿغ421–414\12،
12حُ٘ (،١ٝٞطؾ١ؼ ِغٍُ ثششػ إٌ.145\14،) ٞٚٛ
13حرتٖػخرتتي (،ٖ٣سد اٌّؾزاابس )،382\6،حُوَحكتت(،٢اٌاازخ١شح )،35\12،حُ٘تت٘و٤ط (،٢أػااٛاء اٌج١اابْ )،37\3،حُٔتتخٍٝى(١اٌؾاابٞٚ
اٌىج١ش )،423\16،حُزٜٞط (،٢وشبف اٌمٕبع ).187\6،
14حُزوَس،آ٣ش.102
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 -1أف ال أحد يستطيع أف يتعمـ السحر إال بدخكؿ حظيرة الشيطاف كالتكجو لو بالذؿ كالخضكع

كالعبادة كالتعظيـ  ،كيككف ىذا في ممارسات غاية في الكفر قكالن كعمبل كفي ىذا شرؾ تكحيد
()1

األلكىية

 ،قاؿ اهلل  ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭼ

()2

 -2الشرؾ في الربكبية في التكجو إلى الككاكب كاألفبلؾ كالعكالـ العمكية كاعتقاد أنيا تتصرؼ في
األمكر

()3

 ،قاؿ اهلل  " فبل تكفر " فيو دليؿ عمى أف تعمـ السحر كفر

)4(

.

 -3أف الساحر يبيع نفسو لمشيطاف  ،قاؿ اهلل ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ
ﮢﭼ(.)5
كذلؾ باستبداليـ ما تتمكا الشياطيف عمى كتاب اهلل
ﭖ ﭗﭘ ﭼ

()7

 ،أم مف السحر

()8

()6

 ،قاؿ اهلل ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

كما شركا بو أنفسيـ أم ما باعكىا بو

()9

 ،فالسحر الذم

الذم يتـ فيو االستعانة بالشياطيف كالتقرب لمككاكب كاألفبلؾ كالشرؾ باهلل كفر كمتعممو كافر ،أما
النكع اآلخر الذم يككف فيو االعتماد عمى الميارة كخفة الحركة كاأللعاب كالتأثيرات الخيالية كىك
()10

ما يسمى بالشعكذة فبل يكفر مف تعممو

.

ج -األدلة عمى كفر الساحر  :استدؿ الفقياء عمى كفر الساحر بما يمي :
 -1قكؿ اهلل ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ

()11

تدؿ ىذه

اآلية أف الشياطيف كفركا بتعميـ الناس السحر ،كترتيب الحكـ عمى الكصؼ يشعر بعميتو كالييكد
نسبت سميماف  إلى السحر ،كلكف لما كاف السحر كف انر صار بمنزلة مف نسبو إلى الكفر  ،كقد
برأه اهلل منو  ،فقاؿ اهلل ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ

()12

.

1حرٖػخري (،ٖ٣سعبئً اثٓ ػبثذ،310\2، ) ٓ٠حرٖهِيِ (،ٕٝمذِخ اثٓ خٍذ،615ٙ،) ْٚػزيحُلٌ (ٍٜٞ٘ٓ،ْ٤اٌش١طبْ )ٙ،
،351–347ىحٍحٌُظخدحُؼَر٢ىٓ٘ن،حُوخَٛس،ّ2008،1١،رخُٝ،٠ك٤يػزيحُٔ (،ّ٬اٌظبسَ اٌجزبس ف ٟاٌزظذٌٍ ٞغؾشح ا٤ششاس )
،44-35ٙ،ىحٍحرٖحُـ،١ُٞحُوخَٛس.ّ2005،1١،
2حُزوَس،آ٣ش.102
3حرٖهِيِ (،ٕٝمذِخ اثٓ خٍذ.614ٙ،)ْٚ
4هتتخٕٓ،لٔتتيٛتتي٣نكٔتتٖ(،ص١ٔ(،)ٛ1307ااً اٌّااشاَ فاا ٟرفغاا١ش آ٠اابد ا٤ؽىاابَ )،23ٙ،ىحٍحَُحثتتيحُؼَرتت،٢ر٤تتَٝصُ،ز٘تتخٕ١،
،ّ1983حُوَحك ( ،٢اٌزخ١شح ).32\12،
5حُزوَس،آ٣ش.102
6هخٕ ً١ٔ(،اٌّشاَ ).24ٙ،
7حُزوَس،آ٣ش.102
8حرٖحُؼَر ( ،٢أؽىبَ اٌمشآْ ).36\1،
9حُـٜخ ( ،ٙأؽىبَ اٌمشآْ ).70\1،
10حرٖكـَ (،فزؼ اٌجبس،225–224\10،) ٞحُزٜٞط (،٢وشبف اٌمٕبع ).187\6،
11حُزوَس،آ٣ش.102
12حرٖػخري (،ٖ٣سعبئً اثٓ ػبثذ،305\2،)ٓ٠حُوَ١ز (،٢أؽىبَ اٌمشآْ )،48\2،حُلٌِٔ (،٢ؼبسط اٌمجاٛي)،424\1،حُتٌٛز(،٢
اٌىجبئش).15ٙ،


82

 -2قكؿ اهلل ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
()1

ﮘﮙﭼ

 ،كىذا كعيد لـ يطمؽ إال فيما ال بقاء لئليماف معو  ،فما ليـ باآلخرة مف حظ كال

نصيب(.)2
 -3قكؿ اهلل ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ

()3

جعؿ اهلل

ضد اإليماف فعؿ السحر  ،ألنو جعؿ اإليماف في مقابمة فعؿ السحر ،كىذا يدؿ عمى أف الساحر
كافر فإف كاف مسممان قبؿ ذلؾ فقد كفر بفعؿ السحر

)4(

كىذا مف أصرح األدلة عمى كفر الساحر

كنفي اإليماف عنو بالكمية  ،فإنو ال يقاؿ لممؤمف المتقي لك أنو آمف كاتقى  ،كانما قاؿ تعالى ذلؾ

لمف كفر كفجر

()5

.

 -4قكؿ اهلل ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ

()6
()7

كالفعؿ في سياؽ النفي يدؿ عمى العمكـ "

تدؿ اآلية عمى نفي جميع أنكاع الفبلح عف الساحر
 ،فنفى جميع أنكاع الفبلح

عف الساحر كأكد ذلؾ

في التعميـ في األمكنة بقكلو " حيث أتى " كذلؾ دليؿ عمى كفره ألف الفبلح ال ينتفي بالكمية نفيا
()8

عامان إال عمف ال خير فيو كىك الكافر

 _5استدلكا بحديث جندب

()9

عف رسكؿ اهلل  " حد الساحر ضربة بالسيؼ "

()10

 -6استدلكا بفعؿ الصحابة  ،كمنيا فعؿ عمر  فقد أمر بقتؿ السحرة كلـ يستتبيـ  ،جاء في
كتاب عمر " اقتمكا كؿ ساحر "

()11

 " ،كأف حفصة ()12زكج النبي  قتمت جارية ليا سحرتيا كقد

1حُزوَس،آ٣ش.102
2حُلٌِٔ (،٢ؼبسط اٌمجٛي )،425\1،حُ٘٘و٤ط (،٢أػٛاء اٌج١بْ ).36\3،
3حُزوَس،آ٣ش.103
4حُـٜخ (،ٙاٌغبِغ ٤ؽىبَ اٌمشآْ )،64–63\1،حرًٖؼ (،َ٤رفغ١ش اثٓ وض١ش).348\1،
5حُلٌِٔ (،٢ؼبسط اٌمجٛي).425\1،
،ٚ١6آ٣ش.69
7حُٔلِتتٓ،٢لٔتتي(،ص (،)ٛ864رٛػاا١ؼ اٌّشااىالد ِاآ وزاابة اٌٛسلاابد )،218–217ٙ،كووتت٘ٛٚتتخّرتتٖػزتتيحٌُتتَْ٣حُزتتيٍحٗ،٢ىحٍ
حٌُظخدحُؼوخك،٢حٍ٧ىٕ،حٍري.ّ2003١،
8حُ٘٘و٤ط (،٢أػٛاء اٌج١بْ ).29–28\3،
9حُٜلخر٢ؿ٘يدرًٖؼذحُ٧ى١حُـخٓيٝ١هيهظَحُٔخكَك٢كَ٠سأَٓ٤حٌُٞكشحُ٤ُٞيرٖػوزشك٤غًخٕٔ٣تلَرت٣ٖ٤تي١حُ٤ُٞتي٣َ٣تيأٗت٣ٚوظتَ
ٍؿ٬ػْ٣ل٣ٝٚ٤٤يهَك٢كْٗخهش٣ٝوَؽٖٓىرَٛخكؤهٌؿ٘يدٓ٤لخٜٓو٫ٞكـخءاُ٠حُٔخكَك٠تَرٟٚتَرشكوظِتٚػتْهتخٍُت:ٚأكتٗ٢لٔتيػتْ


هتتتَأﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ وقٌلللل البلللن عملللر علللن بعلللل السلللحرة فقلللال  :أٌلللن بعلللل جنادبلللة األزد عنللله ٌ،نظلللر الموقلللع اإللكترونلللً

. /http://ar.wikipedia.org
ٟ10ؼ٤قٍٝ،حٙحُظٌَٓ ( ،١عٕٓ اٌزشِزً،) ٞظخدحُي٣خصػٍٍٖٓٞهللا،رخدٓخؿخءك٢كيحُٔخكٍَ،هٔ،346ٙ،[1460]ٚ
هخٍحُظٌٌَٓٛ١حكي٣غٗ٫ؼَكَٓٚكٞػ خاٌٖٛٓ٫ححُٞؿٝٚحُٜل٤قأٗٚػٖؿ٘يدٓٞهٞكخٝحُؼَٔػٌِٛ٠حػ٘يرؼٞأَٛحُؼِْٖٓأٛلخد
حُ٘زٝ٢ؿٟٝ،َْٛ٤ؼلٚحُ٧زخٗ.٢
ٛ11ل٤قٍٝ،حٙأرٞىحٝى ( ،عٕٓ أث ٟداٚد )ً،ظخدحُوَحؽٝحُل٢ءٝحٓ٫خٍسرخدأهٌحُـِ٣شٖٓحُٔـٍ،ّٞهٔٛ[3043] ٚللٚحُ٧زخٗ،٢
.546ٙ
٢ٛ12كلٜشر٘ضػَٔرتٖحُوطتخدحُٜتلخر٢حُـِ٤تَٝأٓ٤تَحُٔتئُٓ٘ٝ،ٖ٤تيصهزتَرؼؼتشحُ٘زت٢رؤتْٓت٘ٞحصًٝخٗتضٓتٖحُٜٔتخؿَحصحٓظ٘تٜي
ُٝؿٜخهْ٘٤رٖكٌحكشحُٔٓ٢ٜٔظؤػَحرـَحكٚرؼيؿِٝسريٍحٌُزَٝ،ٟك٢حُٔ٘شحُؼخُؼشٖٓحُٜـتَسطِٝؿٜتخٍٓتٍٞهللاٝهتيٍحؿؼٜتخٍٓتٍٞ
هللارؼيإِٔ١وٜخرؼيإٔؿخءٙؿزََ٣كوخٍُٚاٜٗخّٞٛحٓشهّٞحٓشٝاٜٗخُٝؿظيك٢حُـ٘شٝ،أ٠ٛٝأرتٞرٌتَإٔ٣زوت٠حُٜٔتلقرؼتيإٔؿٔؼتٚ
ك٢ر٤ضكلٜش،كظتَحُٜٔتلقػ٘تيٛخكظت٠ه٬كتشػؼٔتخٕرتٖػلتخٕكٌخٗتضه٤تَكخٍٓتشٌُظتخدهللا(،ص)ٛ45ػِت٠حٍ٧ؿتقٝ،ىك٘تض
رخُزو٤غٓغأٜٓخصحُٔئٓ٘٘٣،ٖ٤ظَ،حُ٘ت (،١ٝٞرٙاز٠ت ا٤عاّبء ٚاٌٍغابد) ،339–338\2،ر٘تضحُ٘تخ١ت (،راشاعُ عا١ذاد ث١اذ إٌجاٛح )
300-291ٙ،ػزيحُلٌٔ (،ْ٤غبء أً٘ اٌج١ذ )68–61ٙ،
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()1

كانت ىدَّبرتيا

 ،فأمرت بيا فقتمت "

تمبسكا بو مف كفر .

()2

 ،فاستدلكا أف فعؿ عمر  كابنتو بالقتؿ كقد ين ًف ىذ كاف لما

 -7قرف رسكؿ اهلل  السحر بالشرؾ كىما مف المكبقات في قكلو " اجتنبكا السبع المكبقات

الشرؾ باهلل كالسحر  ،كقتؿ النفس التي حرـ اهلل إال بالحؽ  ،كأكؿ ماؿ اليتيـ  ،كأكؿ الربا كالتكلي

يكـ الزحؼ  ،كقذؼ المحصنات الغافبلت المؤمنات " ()3كما بيف أف أنكاع السحر شرؾ قاؿ " 

إف الرقى كالتمائـ كالتكلة شرؾ "

()4

 ،كما سيتـ بيانو .

 -8كما استدلكا عمى كفر الساحر بأقكالو كأفعالو كما يقكـ بو مف التقرب لؤلفبلؾ كالككاكب
كالشيطاف مف سكء اعتقاد

()5

.

كاذا عممنا أف السحر محرـ بؿ ىك كفر إذا كانت كسيمتو اإلشراؾ باهلل  ،باعتقاد أف الشياطيف تفعؿ لو
ما يشاء أك كانت كسيمتو التقرب إلى الككاكب  ،كاعتقد أنيا قائمة بذاتيا تفعؿ لو ما يريد أك اعتقد
حؿ السحر كخالؼ ما نطؽ بو الكتاب مف تحريمو كأجمعت عميو األمة

()6

فبل يجكز استعماؿ السحر

لقضاء بعض الحكائج كاف لـ يضر بو أحد ألنو محرـ ككفر  ،كالمحرـ كالكفر ال يجكز لممسمـ أف
يستعممو  ،بؿ يجب إنكاره كالقضاء عميو  ،كيجب قتؿ الساحر كاراحة المسمميف مف شره
مذىب الحنفية إذا ثبت مزاكلتو بالسحر باإلقرار أك بالبينة لسعيو في األرض بالفساد
()9

ىك كالزنديؽ يقتؿ

()10

كىك مذىب الحنابمة في الراجح

()8

()7

 ،كىذا

كقاؿ المالكية

سأقكـ بإذف اهلل ببياف أقكاؿ الفقياء في قبكؿ تكبة الساحر أك عدميا كذلؾ في مبحث أصناؼ مف

المرتديف اختمؼ في قبكؿ تكبتيـ .

أما عند الشافعية ك الظاىرية فبل يقتؿ الساحر لقيامو بالسحر كلكف يقتؿ إذا اقترف سحره بمكفر فيـ
يركف أف عمة القتؿ ىي الكفر ال مجرد عمؿ السحر

()11

د -ما يمحؽ بالسحر .

1
غشة)،160ٙ،حُل٢ٓٞ٤
حُظيرَ٤ح٩ػظخمػٖىرَٓٞٛٝخرؼيحُٔٞصٝ،ىرَّحَُؿَػزيٙطيرَ٤حاًحأػظوٚرؼيٓٞط٘٣،ٚظَ،حُٔط َُّ (،١اٌ ُّ ِّ
(،حُٜٔزخفحُٔ٘ٓ،)َ٤خىس(ىدٍ)٢ٔٓٝ،طيرَ٤حٗٚٗ٧ظَك٢ػٞحهذحٍٝٞٓ٧أىرخٍٛخٝ،هَ٤أٗٚىرَأَٓىٗ٤خٙرخٓظويحٓٝٚحٓظَهخهٚ
ٝأَٓآهَطٚرخػظخه٘٣،ٚظَ،حُ٘ (،١ٝٞرٙز٠ت ا٤عّبء ٚاٌٍغبد )103\3،
ٓ2وطٞعٓ٘وطغ،طلَىرٓٚخُيٍكٔٚهللا (،اٌّٛؽا)ً،ظخدحُؼوٍٞرخدٓخؿخءك٢حُـِ٤شٝحُٔلٍَ،هٔ.512ٙ،[1581] ٚ


ٍٝ3حٙحُزوخٍ ( ،١طؾ١ؼ اٌجخبسً،) ٞظخدحُٛٞخ٣خ،رخدهُٚٞﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼٍهْحُلي٣غ ].20\2[2766
ٛ4ل٤قٍٝ،حٙأرٞىحٝى (،عٕٓ أث ٟداٚد )ً،ظخدحُطذ،رخدطؼِ٤نحُظٔخثٍْ،هٔٛ،667ٙ،[ 3883] ٚللٚحُ٧زخٗ.٢
5حُوَحك (،٢اٌفشٚق )،281\4،حرٖهِي (،ٕٝاٌّمذِخ )،614ٙ،حُ٤ٜؼٔ (،٢اإلػالَ ثمٛاؽغ اإلعالَ ).121ٙ،
6حرٖػخري (،ٖ٣سعبئً اثٓ ػبثذ،306\2، ) ٓ٠حرٖهيحٓش (،اٌّغٕ.114\10،) ٟ
7حرٖػخري (،ٖ٣سعبئً اثٓ ػبثذٍٓ) ٓ٠خُشٓتَحُلٔتخّحُٜ٘تي،305\2،١حرتٖهيحٓتش (،اٌّمٕاغ )،523\3،حُؼؼٔ٤ت (،ٖ٤فزاب ٜٚاٌؼم١اذح ) 
،579–578ٙحرٖػخري (،ٖ٣سعبئً اثٓ ػبثذ،305\2،) ٓ٠حُوَحك (،٢اٌزخ١شح ).33\12،
8حرٖٗـ (،ْ٤اٌجؾش اٌشائك ) ،139\5،حرٖػخري (،ٖ٣سد اٌّؾزبس ) ،382\6،حُؼؼ (،ٖ٤ٔ٤فزب ٜٚاٌؼم١ذح ).579–578ٙ،
9حرٖحُـ٬د،ػزيهللارٖحُلٖٔ٤رٖحُلٖٔ(،ص(،)ٛ378حُظلَ٣غ)،كووٚكٖٔ٤رٖٓخُْحُئٛخٗ،232\2،٢ىحٍحُـَدح٢ٓ٬ٓ٩
ح،٢ٓ٬ٓ٩رَٝ٤صُ،ز٘خٕ،ّ1987،1١،ح٥رٛ،٢خُقرٖػزيحُٔٔ٤غ (،اٌضّش اٌذأ ٟف ٟرمش٠ت اٌّؼبَٔٗ،)ٟفٍٓخُشحرٖأر٣ُ٢ي
حُوَٝ٤حٗ،587ٙ،٢ىحٍحٌُظذحُؼِٔ٤ش،رَٝ٤صُ،ز٘خٕ(،ى.ص،)١.حُوَحك (،٢اٌزخ١شح )  ،33\12 ،حرٖػزيحُزَ(،اٌىبفٙ ، ) ٟ
.363
10حرٖهيحٓش (،اٌىبف.123\4،) ٟ
11حُٔخٍٝى (،١اٌؾب ٞٚاٌىج١ش )،423\16،حرٖكِّ (،اٌّؾٍ.421\12، ) ٝ
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()1

التنجيـ  ":ىك االستدالؿ عمى الحكادث األرضية باألحكاؿ الفمكية  ،كىك مف السحر كيحرـ إجماعا"
قاؿ  " مف اقتبس عمما مف النجكـ اقتبس شعبة مف السحر زاد ما زاد "

)2(

كالتنجيـ ىك أحد أقساـ

الكيانة كالكاىف " ىك الذم يخبر عما يككف في مستقبؿ الزماف كيدعي معرفة األسرار كمطالعة

الغيب"

()3

 ،كعمـ الغيب أمر تفرد بو اهلل تعالى كال سبيؿ إليو لمعباد إال بإعبلـ منو تعالى كالياـ

بطريؽ المعجزة أك الكرامة أك إرشاد إلى االستدالالت فيما يمكف ذلؾ فيو

عرافا فسألو عف شيء فصدقو  ،لـ تقبؿ لو صبلة أربعيف يكما "

()5

.

()4

 ،قاؿ  " مف أتى عرافا

كالحاصؿ أف مف ادعى عمـ الغيب في سائر الغيبيات فيما ال يعممو إال اهلل كفر

()6

 ،قاؿ اهلل 

ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﭼ()7ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁﭼ

()8

كقاؿ رسكؿ اهلل  " إف الرقى كالتمائـ كالتكلة شرؾ "

()9

 ،كالرقى التي ىي مف الشرؾ ىي

ىي التي تحكم شركا باهلل مف دعاء غيره كاالستعاذة كاالستغاثة بغيره كالرقى بأسماء المبلئكة كاألنبياء

كالجف كغير ذلؾ .

كالتمائـ جمع تميمة كىي خرزات كحركز يعمقيا الجياؿ عمى أنفسيـ كأكالدىـ كدكابيـ كيزعمكف أنيا ترد

العيف كىذا مف فعؿ الجاىمية كمف اعتقد في ذلؾ فقد أشرؾ (.)10

كالتكلة نكع مف السحر كىي تحبيب المرأة إلى زكجيا كىي مف الشرؾ العتقاد أف ذلؾ يؤثر بخبلؼ ما

قدر اهلل

()11

 ،كىي ليست مجرد كتابة آيات بؿ فييا شيء زائد عمى ىذا لعمؿ السحر

()12

كىذا أمر

غير جائز فإف ىذه الطبلسـ التي يحضركف بيا الجف كيستخدمكنيـ بيا ال تخمك مف شرؾ (.)13

الرّدة بالقياـ بالفعؿ باإلساءة لمقدسات اإلسبلـ
ثانيا ّ :
اتفؽ الفقياء عمى أف كؿ مف قاـ بإىانة مقدسات اإلسبلـ عامدا كأف يطأ المصحؼ برجمو أك يمسو
بقذر أك يقذفو فيو  ،أك قاـ بتمطيخ الكعبة بنجاسة أك مسيا فييا ،أك سجد لمصميب أك لصنـ أك لمشمس
أك لمقمر  ،مف فعؿ أيا مف ىذه كافر مرتد.كقد جعؿ فعمو ىذا أمارة التكذيب بما جاء بو محمد  كىذا

1حرٖٓلِق (،اٌفشٚع ).169\6،
2كٍٖٔٝ،حٙأرٞىحٝى (،عٕٓ أث ٟداٚد )ً،ظخدحٌُٜخٗشٝحُظ٘ظَ٤رخدك٢حُ٘ـٍ،ّٞهْحُلي٣غ ]،701ٙ[ 3905كٔ٘ٚحُ٧زخٗ.٢
3حُظلظخُحٗ(،٢ششػ اٌؼمبئذ إٌغف١خ ).153ٙ،
4حَُٔؿغحُٔخرن.153ٙ،
ٍٝ5ح (،ِْٔٓٙطؾ١ؼ ِغٍُ ثششػ إًٌ ) ٞٚٛظخدحُٔ،ّ٬رخدطلَْ٣حٌُٜخٗشٝاط٤خٕحٌُٜخٍٕ،هٔ .185\14،[2230] ٚ
6حرٖػخري (،ٖ٣سعبئً اثٓ ػبثذ،311\2،) ٓ٠حرٖػخري (،ٖ٣سد اٌّؾزبس ).385\6،
7حٗ٧ؼخّ،آ٣ش.59
8حُـٖ،ح٣٥ظخٕ.27–26،
ٛ9ل٤قٓ،زنطوَ٣ـ.ٚ
10حٌُٛز (،٢اٌىجبئش).16ٙ،
11حُٜٔيٍحُٔخرن.17ٙ،
12حرٖػخري (،ٖ٣سعبئً اثٓ ػبثذ.304\2،) ٓ٠
13حُلُٞحٕ (،فزب ٜٚاٌؼم١ذح ).579،


85

الحكـ كارد في كافة كتب الفقو ال خبلؼ فيو  ،كقد أجمع المسممكف عمى أف ىذا الفعؿ ال يصدر إال

مف كافر ،كأف ىذه األعماؿ عبلمة عمى الكفر كاف صرح فاعميا باإلسبلـ

()2( )1

_1حكـ الدعكة إلى كحدة األدياف

مف اإلساءة لمقدسات اإلسبلـ العبث بأقدس ما يحيا عميو المسمـ كىك عقيدة التكحيد كالديف اإلسبلمي

كالسعي لمزجيا بعقائد الشرؾ كالكفر  ،عقائد المغضكب عمييـ  ،كالضاليف  ،بدعكل السبلـ العالمي
)3(

ككحدة األدياف  ،قاؿ اهلل ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ

 ،فيذا الخمط

كصير التكحيد بالكفر ما ىك إال إلذابة معالـ اإلسبلـ كتبديده عقيدة كشريعة  ،فبذلؾ يتـ القضاء عميو
مف القكاعد  ،قاؿ ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﭼ()4ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

()5

.

كالطامة الكبرل في تعاضد جيكد جماعات مختمفة تطالب بكحدة األدياف ،كتدعكا إلى بناء مسجد

ككنيسة كمعبد في محيط كاحد في رحاب الجامعات كالمطارات كاألماكف العامة  ،كاصدار كتاب يجمع
بيف دفتيو القرآف الكريـ كالتكراة كاإلنجيؿ  ،كترفع شعار" الكحدة اإلبراىيمية " أك "المؤمنكف" أك " كحدة

األدياف "  ،ثـ دخمت ىذه الدعكة في الحياة التعبدية العممية إذ دعا (البابا) إلى إقامة صبلة مشتركة
مف ممثمي األدياف الثبلثة اإلسبلمييف كالكتابييف كذلؾ بقرية " أ ً
ىس ٍس " في إيطاليا فأقيمت فييا بتاريخ
 1986 \ 11 \27ـ  ،ثـ تكرر ىذا الحدث مرات أخرل باسـ صبلة ركح القدس  ،ففي الياباف عمى قمة
جبؿ كيتك أقيمت ىذا الصبلة المشتركة ،ككاف كلؤلسؼ الشديد مف الحضكر ممثميف لبعض المؤسسات

اإلسبلمية المرمكقة

()6

.

كمف نكاقض اإلسبلـ " أف مف لـ يكفِّر المشركيف أك يشؾ في كفرىـ أك صحح مذىبيـ ىكفىر "
كمداىنة الكافريف كمداراتيـ كمجاراتيـ عمى حساب الديف ،كطاعتيـ في ما يأمركف ،كيشيركف بو

()7

كتكلييـ أمر مف أمكر المسمميف  ،كؿ ىذه صكر مف مكاالة الكافريف التي تمسح عقيدة الكالء هلل كحده

كتمسخ عقيدة البراء مف الكافريف كالمشركيف(. )8

كقد أفتت المجنة الدائمة لمبحكث العممية كاإلفتاء " :بأف الدعكة إلى كحدة األدياف إف صدرت مف مسمـ

فيي تعتبر ردة صريحة عف ديف اإلسبلـ  ،ألنيا تصطدـ مع أصكؿ االعتقاد  ،فترضى بالكفر
1حرتتتٖػخرتتتي (،ٖ٣سد اٌّؾزااابس )،356\6،حُلطتتتخدِٛ (،ا٘ااات اٌغٍ١اااً ) ،371\8،ػ٤تتتخ(،ٝاٌشااافب )،284ٙ،حُ٘تتت (،١ٝٞسٚػاااخ

اٌطبٌج،388\8، ) ٓ١حُزٜٞط (،٢ششػ ِٕز ٝٙاإلساداد)،387\3حُوخٍ (،١ششػ اٌفمٗ ا٤وجش).165ٙ،
ٓ2ؼٌَٙٛح٧ػٔخٍحُظ٢طٌٕٞأٓخٍسػِ٠حٌُلَٝحُ َّ ّىسه٤خّحُزخرخرظؼٔ٤يحُٜللٓ٢ـي١ػّّٔٓٞٛٝ٬تِْٓتٖأٛتَٜٓتَ١حٍطتيػتٖحٓ٩ت٣ّ٬تّٞ
ح٧كتتيٝ، 2008\3\24ػٔتتَٙهٔٔتتشٝهٔٔتتٕٞػخٓتتخُتتًٚظتتخدطل٤تتخحٓتتَحثَٞٓٝ٤حهلتتٓٚيحكؼتتشػتتٖحٓتتَحثَٓ٤ؼخى٣تتشُٓ٪تت٘٣،ّ٬ظتتَحُٔٞهتتغ
حٌُ٩ظَ.http://ar.wikipedia.org٢ٗٝ
3حُزوَس،آ٣ش.42
4آٍػَٔحٕ،آ٣ش.83
5آٍػَٔحٕ،آ٣ش.85
6أر٣ُٞي،رٌَرٖػزيهللا ( ،اإلثطبي ٌٕظش٠خ اٌخٍؾ ث ٓ١د ٓ٠اإلعالَ ٚغ١شٖ ِٓ ا٤د٠بْ )،23–21ٙ،ىحٍػخُْحُلٞحثيٌٓ،شحٌَُٔٓش،
.ٛ1421\1،2١
7حرٖػزيحُٛٞخدِ(،غّٛػخ اٌزٛؽ١ذ)،سعبٌخ ٔٛالغ االعالَ.23ٙ،
8حُولطخٗٓ،٢لٔيرٖٓؼ٤يرٖٓخُْ(،اٌٛالء ٚاٌجشاء)،199–186ٙ،حٌُٔظزشحُظٞك٤و٤ش،حُوخَٛس(َٜٓ،ى.ص)١.
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باهلل ،كتبطؿ صدؽ القرآف كنسخو لجميع ما قبمو مف الكتب  ،كتبطؿ نسخ اإلسبلـ لجميع ما قبمو
مف الشرائع كاألدياف  ،كبناء عمى ذلؾ فيي فكرة مرفكضة شرعا محرمة قطعا بجميع أدلة التشريع في

اإلسبلـ  ،مف قرآف كسنة كاجماع "

()1

 -2استبداؿ الشريعة اإلسبلمية بشريعة كضعية كادعاء أنيا مف عند اهلل
كىذه مف األفعاؿ المكفرة التي تمحؽ بمقدسات اإلسبلـ كالقياـ بالحج لغير بيت اهلل كما فعؿ
القاديانيكف ،فمف معتقداتيـ أف الحج ىك حضكر المؤتمر السنكم في القادياف  ،يقكؿ ابف الغبلـ

كخميفتو الثاني  " :إف مؤتمرنا السنكم ىك الحج  ،كاف اهلل اختار المقاـ ليذا الحج القادياف  ...كممنكع

فيو الرفث كالفسكؽ كالجداؿ "

)2(

.

كالحج عند البيائييف في جميع أياـ السنة ،كىك إما إلى بيت بياء اهلل في بغداد أك إلى بيت الباب في

شيراز ،كأم الداريف يككف أقرب إلى الحاج يحج إليو ( ،)3كمف أمثمة ذلؾ مف األفعاؿ المكفرة اختيار

شير غير رمضاف لمصياـ  ،كتغيير عدد أيامو  ،كالتكجو إلى غير قبمة المسمميف  ،كالزيادة عمى
()4

الصبلة المفركضة كانقاصيا  ،كالقياـ بكضع نظاـ لئلرث مغاير لما أقره الشرع اإلسبلمي

 ،كمف

أمثمة ذلؾ قكؿ النصيرية بأف الصمكات الخمس عبارة عف خمسة أسماء كىي عمي كحسف كحسيف
كمحسف كفاطمة  ،فذكر ىذه األسماء عمى رأييـ يجزييـ عف الغسؿ مف الجنابة كالكضكء كبقية شركط

الصبلة ،كقد أفتى شيخ اإلسبلـ بخطو  ،أف ىؤالء القكـ المسمكف بالنصيرية ىـ كسائر الباطنية أكفر
مف الييكد كالنصارل  ،بؿ كأكفر مف كثير مف المشركيف

()5

فأصحاب ىذه النحؿ التي مرقت مف اإلسبلـ مركقا ظاى ار كأمثاليـ مف الفرؽ الباطنية مثؿ الدركز
()6

يجب أف يدمغكا بالكفر دكف مكاربة

،كمف الذيف استيكاىـ الشيطاف مف يشد الرحاؿ إلى قبكر

الصالحيف أك مف يظنكنيـ صالحيف  ،كيتحممكف مشقة ذلؾ  ،كفي الماضي كانكا يضربكف أكباداإلبؿ
مسافة األياـ كاألسابيع كالشيكر ،كيركف ذلؾ المنيي عنو مف أقرب القربات  ،كىؤالء اتخذكىا أعيادا
كمعابد كمعبكدات مف دكف اهلل  ، ككقتكا ليا المكاقيت زمانا كمكانا  ،كصنفكا فييا مناسؾ الحج
كالمشاىد  ،كحجكا إلييا أكثر مما يحج إلى بيت اهلل الحراـ  ،بؿ رأكىا أكلى بالحج منو  ،كمف أخؿ
بشيء مف مناسكيا أعظـ جرما ممف أخؿ بشيء مف مناسؾ الحج  ،كيركف أف المعاكضة لمف حج
عشر حجات ال تفي عكضا في مبايعة مف شيد مشيدا مف المشاىد

()7

 ،كىذا مف االبتداع في الديف

1حُوَحٍحُؼخٖٖٓٓكظٟٞحُِـ٘شحُيحثٔشُِزلٞعحُؼِٔ٤شٝح٩كظخءر٘ؤٕحُيػٞساُٝ٠كيسح٧ى٣خٕ،كظتٍٟٞهتْ(،)19402رظتخٍ٣نٛ1418\1\25
٘٣،ظَ،حُلظًٟٞخِٓشك (٢فزب ٜٚاٌؼم١ذح )ُ،ـٔغٖٓحُؼِٔخءِٓٝ،285-280ٙ،لنٍهًْٖٓ1ظتخدأرت٣ُٞتي( اإلثطابي )ٙ،
.110–103
2حُ٢ٜظ (،َ٤ٜاٌمبد٠بٔ١خ ).116ٙ،
َٓ3حؽحُي (،ٖ٣اٌجٙبئ١خ ٚإٌظبَ اٌؼبٌّ ٟاٌغذ٠ذ ).268\2،
ٓ 4ؼخًٍُيٓخهخّرٚحُزٜخءرخُظٞؿٚك٢حُ٬ٜساُ٠ػٌخ(حُزٜـش)ٓ٢ٛٝ،تيكٖحُزٜتخءٝطـ٤٤تَْٛػتيىحُٜتِٞحصحُٔلَٟٝتشٝأٝهخطٜتخ...اُت٠ؿ٤تَ
ًُي٘٣،ظَ١،خٍم (،ػمبئذ اٌجٙبئَٓ،137–115ٙ،) ٓ١١حؽحُي (،ٖ٣اٌجٙبئ١خ ٚإٌظبَ اٌؼبٌّ ٟاٌغذ٠ذ).271-256\2،
١5ؼٔ٤شٛ،خرَ (،اٌؼمبئذ اٌجبؽٕ١خ ٚؽىُ اإلعالَ فٙ١ب )،288ٙ،حٌُٔظزشحُؼوخك٤ش،رَٝ٤صُ،ز٘خٕ.ّ1986،1١،
6حُوَٟخٓٞ٣،١ٝق (،ظب٘شح اٌغٍ ٛف ٟاٌزىف١ش)ٌٓ،25-24ٙ،ظزشٛٝزش،حُوخَٛس.ّ2001،4١،
7حُلٌِٔ (،٢ؼبسط اٌمجٛي ).410\1،
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كالبدعة في حقيقتيا افتراء عمى اهلل " ،ألف المبتدع نزؿ نفسو منزلة المضاىي لمشارع  ،ألف اهلل كضع

الشرائع  ،كألزـ الخمؽ الجرم عمى سننيا ...فيذا الذم ابتدع في ديف اهلل صير نفسو نظي ار كمضاىيا
حيث شرع مع الشارع كفتح لبلختبلؼ بابا  ،كرد قصد الشارع باالنفراد بالتشريع "

()1



ككؿ ما فيو تعد عمى حمى اإلسبلـ عقيدة كشريعة يعد مساس بمقدسات اإلسبلـ  ،كالفعؿ الذم يؤدم
)2(

الرٌدة ىك الفعؿ الذم يحرمو اإلسبلـ
إلى ٌ
اعتقادا أك عنادا أك استيزاء أك استكبا ار (.)3

 ،كيأتي بو فاعمو مستبيحا إياه عامدا  ،كىك إما يفعمو

كقد مر معنا الفتكل بردة كؿ مف قاـ باستبداؿ شرع اهلل مثؿ البيائييف كالقاديانييف .

 _3مسألة الحكـ بغير ما أنزؿ اهلل

الحاكـ ىك اهلل  ،كال خبلؼ في ككف شرعو ىك الحاكـ بعد البعثة كبمكغ الدعكة كال حكـ إال مف اهلل
تعالى بإجماع األمة

()4

 ،كىذا مما عمـ مف الديف ضركرة  ،كأكد عميو العمماء فمكضكع الحكـ مف أكؿ

أكؿ مباحث عمـ أصكؿ الفقو كيتناكؿ تكضيح مفيكـ الحاكـ كىك اهلل  ،كالمحككـ عميو كىك المكمؼ

كالمحككـ فيو كىك فعؿ المكمؼ

()5

 ،الحكـ هلل يعني كجكب تطبيؽ شريعتو

ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ
()8

قاؿ اهلل ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ
  ﭼ

()9

()6

قاؿ اهلل ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ

()7

 ،ﭽ     

 ،ﭽﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ

()10

.

اختمؼ العمماء في قكلو  ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ ىؿ ىي فيالمسمميف أك
في الكفار ،فركم أنيا في الييكد  ،كما ركم أنيا في المسمميف  ،كأف المراد بالكفرفييا كفر دكف كفر
كأنو ليس الكفر المخرج مف ً
الممٌة  ،فالمسمـ ال يخرج كاف ارتكب كبيرة (، )11قاؿ ابف عباس  " :ليس
بكفر ينقؿ عف ً
الممٌة ،بؿ إذا فعمو فيك بو كفر  ،كليس كمف يكفر باهلل كاليكـ اآلخر  ،كىناؾ أقكاؿ

أخرل لمسمؼ الصالح في فيـ ىذه اآلية "

)12(



1حُ٘خ١ز (،٢االػزظبَ ).51–50\1،
ٓ 2ؼخًٍُيحُِ٣خىسػِ٠حَُ٘٣ؼشح٤ٓ٬ٓ٩شأٝحٗ٩وخٜ٘ٓٙخأٝحٓظزيحٍؿَٛ٤خرٜخ.
3حَُ٘رِ (،٢٘٤غٕ ٟاٌّؾزبط ).136\2،
ًًَ 4حًٍُِ٘٢إٌٔٓٛذحُٔؼظُِشطلٌْ٤حُؼوَ٘٣،ظَ،حًٍُِ٘ت (،٢اٌجؾاش اٌّؾا١ؾ )ٝ،175\1،حُ٘تَعٛتٞحُلتخًْربؿٔتخعحٓ٧تشٝطظٜتَ
ػَٔسهٍٞحُٔؼظُِشرظلٌْ٤حُؼوَػ٘يػيّٝؿٞىحَُ٘عأٓخػ٘يٝؿٞىٙكِٓ٬ـتؤا٫اُ٤تٚػ٘تيْٛأ٠٣تخ٘٣،ظتَ،طٞحٗتخ(،االعزٙابد ِٚاذ ٜؽبعزٕاب
إٌ ٗ١ف٘ ٟزا اٌؼظش ).157ٙ،
5حُ٘تتًٞخٗ(،٢إسشاابد اٌفؾااٛي )،39–25\1،حُـِحُتت (،٢اٌّغزظااف،8\1،) ٝحٜٗ٧تتخٍ،١ػزتتيحُؼِتتٓ٢لٔتتيرتتٖٗظتتخّحُتتي (،ٖ٣فااٛارؼ
اٌشؽّٛد ثششػ ِغٍُ اٌضجٛد )ٓ،25\2،طزٞعهِقحُٔٔظٜلٖٓ٠ػِْحٍُِٞٛ٧ـِحُ،٢ىحٍحُلٌَ(،ى.ص.)١.
6حُؼطخٍ،ػزيحُ٘خَٛطٞك٤ن ( ،رطج١ك اٌشش٠ؼخ اإلعالِ١خ ف ٟاٌؼبٌُ اإلعالِ،29ٙ،) ٟىحٍحُ٘٠ٜش،حُوخَٛس(،ى.ص.)١.
ٓٞ٣7ق،آ٣ش.40
8حُٔخثيس،آ٣ش.44
9حُٔخثيس،آ٣ش.45
10حُٔخثيس،آ٣ش.47
11حُ٘٘و٤ط (،٢أػٛاء اٌج١بْ ) .309\1،
12حرٖحُوِ (،ْ٤ذاسط اٌغبٌى.284\1،) ٓ١
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كمع أنيا نزلت في الييكد كالسياؽ يدؿ عمى ذلؾ إال أف العمماء عممكا بيا غير الكفار كمف لـ يحكـ

بما أنزؿ اهلل عاـ في كؿ مف لـ يحكـ مسمـ أك ييكدم أك مف كاف مثميـ فجميعيـ يقعكف تحت مدلكليا

كمف قكاعد تفسير القرآف الكريـ ما قرره العمماء أف " العاـ عمى عمكمو ما لـ يرد مخصص " كأف

"العبرة بعمكـ المفظ ال بخصكص المخاطب " كالعبرة بعمكـ المفظ ال بخصكص السبب

()1

 " ،إذا كاف

سياؽ اآليات في أمكر خاصة  ،كأراد اهلل أف يحكـ عمييا كذلؾ الحكـ ال يختص بيا بؿ يشمميا كيشمؿ
غيرىا جاء اهلل بالحكـ العاـ "

()2

إذا عمـ المسمـ حكـ اهلل تعالى في قضية قطعان ثـ لـ يحكـ بو ،فإف كاف عف جحكد كاف كاف ار  ،كاف لـ
يكف عف جحكد كاف عاصيا مرتكبا كبيرة  ،ألنو مصدؽ بأصؿ ذلؾ الحكـ كعالما بكجكب تنفيذه عميو

لكنو عصا بترؾ العمؿ بو ،

()3

قاؿ اهلل  " مف لـ يحكـ بما أنزؿ اهلل " مستيينا بو منك ار لو " ،

فأؤلئؾ ىـ الكافركف "  ،الستيانتيـ بو كتمردىـ بأف يحكمكا بغيره لذلؾ كصفيـ بقكلو "الكافركف " ك

" الظالمكف " ك " الفاسقكف " فكفرىـ إلنكاره  ،كظمميـ بالحكـ عمى خبلفو كفسقيـ بالخركج عنو (.)4
فالحكـ بغير ما أنزؿ اهلل قد يككف كف ار ينقؿ عف ً
الممٌة ،كقد يككف معصية كبيرة أك صغيرة كيككف كف انر

كفر أصغر كذلؾ بحسب حاؿ الحاكـ  ،فإنو إف اعتقد أف الحكـ بما أنزؿ اهلل غير
إما مجازيا كاما ان

كفر أكبر ،كاف اعتقد كجكب الحكـ بما
كاجب كأنو مخير فيو أك استياف بو مع تيقنو أنو حكـ اهلل فيذا ان

أنزؿ اهلل كعممو في ىذه الكاقعة كعدؿ عنو مع اعترافو بأنو مستحؽ لمعقكبة فيذا عاص كيسمى كف انر

مجازيا أك كف انر أصغر ،كاف جيمو كأخطأه فيذا مخطئ لو حكـ المخطئيف

()5

كتكضيح ذلؾ بأف مف

حكـ بغير ما أنزؿ اهلل إف قاؿ أنا أحكـ بيذا يعني القانكف الكضعي ألنو أفضؿ مف الشريعة اإلسبلمية

أك ألنو مثؿ الشريعة اإلسبلمية  ،أك قاؿ الحكـ بغير ما أنزؿ اهلل مف ىذه القكانيف جائز كالحكـ
بالشريعة اإلسبلمية أفضؿ  ،مف قاؿ بيذه األقكاؿ كافر كف ار أكبركمف قاؿ أنا أحكـ بيذا _ القانكف
الكضعي _ كىك يعتقد أف الحكـ بغير ما أنزؿ اهلل ال يجكز كيقكؿ الحكـ بالشريعة اإلسبلمية أفضؿ كال

يجكز الحكـ بغيرىا  ،كلكنو متساىؿ أك يفعؿ ىذا ألمر صادر مف يح ٌكامو فيك كافر كفر أصغر ال
)6(
يخرج عف الممة كيعتبر أكبر الكبائر
كمف نكاقض اإلسبلـ مف اعتقد أف غير ىدم النبي  أكمؿ مف ىديو أك أف حكـ غيره أحسف مف

حكمو كاف كالذيف يفضمكف حكـ الطكاغيت عمى حكمو فيك كافر

()7

.

1رٖكٔخى١٫ٞٓ،ػَٔ (،ػٍُ أطٛي اٌزفغ١ش ِؾبٌٚخ ف ٟاٌجٕبء )،175–165ٙ،ىحٍحُٔ،ّ٬حُوخَٛس.ّ20101١،
2حُٔؼي (،١ششػ اٌمٛاػذ اٌؾغبْ ف ٟرفغ١ش اٌمشآْ ).149ٙ،
3حُؼ٘زَ،١هخُيرٖػِ٢رٖٓلٔي (،اٌؾىُ ثغ١ش ِب أٔضي هللا ٚأطٛي اٌزىف١ش )،94ٙ،ىحٍحُٜٔ٘خؽ(ى.ص.)١.
4حُز٠٤خ (،١ٝأٔٛاس اٌزٕضٚ ً٠أعشاس اٌزا.344–343\1،) ً٠ٚ
5حُٔخَٓحث(،٢اٌزىف١ش عزٚسٖ –أعجبثٗ ِ-جشسارٗ ).146ٙ،
6حُؼ٘زَ ( ،١اٌؾىُ ثغ١ش ِب أٔضي هللا ٚأطٛي اٌزىف١ش ) ٗ،101ٙ،و٬ػًٖظخد"ه٤٠شحُظٌلَ٤رٖ٤أٛتَحُٔت٘شٝكتَمحُ٠ت73–72ٙ"ٍ٬

ٌٛٝ،حهٍٞػزيحُؼِِ٣رٖػزيهللارٖرخُ.
7حرٖػزيحُٛٞخدِ (،غّٛػخ اٌزٛؽ١ذ ).23ٙ،
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كبيذا يتضح أف كؿ مف ينادم مف العممانييف بفصؿ الديف عف الدكلة مف الحكاـ العممانييف كرجاؿ

األحزاب العممانية الذيف إذا يدعكا إلى حكـ اهلل كرسكلو أبكا كامتنعكا كأكثر مف ذلؾ أنيـ يحاربكف أشد
الحرب مف ىيدعكف إلى تحكيـ شريعة اهلل كالعكدة إلى اإلسبلـ فيؤالء العممانييف مف الكفرة الذيف يجب

أف يدمغكا بالكفر

()1

.

حكـ اهلل في العممانية أنيا نظاـ طاغكتي جاىمي يتنافى مع ال إلو إال اهلل مف ناحيتيف أساسيتيف

أكال  :مف ناحية ككنيا حكما بغير ما أنزؿ اهلل.
ثانيا  :مف ناحية ككنيا شركا في عبادة اهلل .

فالحكـ بغير ما أنزؿ اهلل ىك معنى قياـ الحياة عمى غير ديف

قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية

()3

()2

.

" كال ريب أف مف ال يعتقد كجكب الحكـ بما أنزؿ اهلل عمى رسكلو فيك

كافر  ،فمف استحؿ أف يحكـ بيف الناس بما يراه ىك عدال مف غير اتباع لما أنزلو اهلل فيك كافر

()4

فكبلـ السمؼ الصالح في معصية كفر دكف كفر يدكر حكؿ قضية مفردة أك كاقعة معينة في الحكـ

بغير ما أنزؿ اهلل تعالى عف ىكل كشيكة مع اعتقاد حرمة ىذا الفعؿ كاثمو كليس منياجا عاما

()5

.

كمف األمثمة مف الكاقع المعاصر عمى الذيف يعمنكف رفضيـ المطمؽ لتطبيؽ الشريعة ك الحكـ بما أنزؿ

اهلل أقكاؿ فرج فكدة كقد قتؿ كنتيجة ليذه األقكاؿ الكفرية فقد أعمنيا كبصكت مرتفع " أنا ببساطة ضد

تطبيؽ الشريعة اإلسبلمية فك ار أك خطكة خطكة " كلو مف ىذه األقكاؿ كثير ()6منيا قكلو  " :أنو ال حجة
حجة في القرآف كالسنة  ،بؿ الحجة في الدستكر كالقانكف " كىذا قكلو مماثؿ لقكؿ غيره مف العممانييف

()7

فمف لـ يحكـ بما أنزؿ اهلل ردان لمقرآف كجحدان لقكؿ الرسكؿ  فيك كافر
كفر كردة فرج فكدة مف العمماء

()1

()8

كىذا ما بينو مف شيد عمى

 ،قاؿ اهلل ﭽﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﭼ

()2

1حُوَٟخ (،١ٝظب٘شح اٌغٍ ٛف ٟاٌزىف١ش ).25–24ٙ،
2حُلٞحُ (،٢اٌؼٍّبٔ١خ ).681–680ٙ،
3

هو أبو العباس أحمد بن عبد الحلٌم بن عبد السالم  ......الحرانً ابن تٌمٌة اإلمام حافظ المجتهد المفسر شٌخ اإلسالم ولد فً دمشق وبها
توفً معتقال ( ت  728ه ) ٌ ،نظر  ،الذهبً  ،محمد بن احمد  ( ،ت  748ه ) (،تذكرة الحفاظ) حققه الكوثري  ،محمد زاهد  196\4 ،دار
إحٌاء التراث العربً  ،بٌروت  ،لبنان  ،ط 2002 ، 1م .

4حُ٘ـي،١كٔيرٖػِ٢رٖػظ٤ن (،وزبة إٌغبح ٚاٌفىبن ِٓ ِٛاالح اٌّشرذٚ ٓ٠أً٘ اإلششان)ِ (ٖٟٔ،غّٛػخ اٌزٛؽ١ذ ).190ٙ،
5حُؼزيحُِط٤ق،ػزيحُؼِِ٣رٖٓلٔي (،ؽىُ هللا ِٚب ٕ٠بف،90ٙ،) ٗ١ىحٍحُ،ٖ١ٞحَُ٣خ.ٛ1413،1١،ٝ
٣ُِِٔ 6يكٍٞأهٞحٍكَؽكتٞىسحُٔ٠تخىسُظطز٤تنحُ٘تَ٣ؼشٝحَُحك٠تشُِلٌتْرٔتخأٗتٍِهللا٘٣،ظتٍَِٝٓ،ػتشٓ،لٔتٞى(،أؽىابَ اٌا ّشدّح ٚاٌّشراذ،)ٓ٠
(،316–313ٙى.ى.ّ1994،1١،)١.
7رخك ( ،ٞاٌؼٍّبٔ ْٛ١اٌؼشة ِٛٚلف ِٓ ُٙاإلعالَ ).11ٙ،
8حُوَ١ز (،٢اٌغبِغ ٤ؽىبَ اٌمشآْ ).184\6،
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قاؿ اهلل  ﭽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭼ

()3

" كاذا كاف يكفي إلثبات اإلسبلـ

أف يتحاكـ الناس إلى شريعة اهلل كحكـ رسكلو فإنو ال يكفي في اإليماف ىذا  ،ما لـ يصحبو الرضى
النفسي كالقبكؿ القمبي كاسبلـ القمب كالجناف في اطمئناف  ،ىذا ىك اإلسبلـ كىذا ىك اإليماف فمتنظر
نفس أيف ىي مف اإلسبلـ كأيف ىي مف اإليماف ! قبؿ ادعاء اإلسبلـ كادعاء اإليماف "

()4

_4مف صكر اإلساءة لئلسبلـ كالمساس بمقدساتو السخرية بالفعؿ .

مما يسيء إلى اإلسبلـ الرسكمات الكاريكاتيرية المقصكد مف رسميا السخرية مف رمكز اإلسبلـ ابتداء
بشخص رسكؿ اهلل  كصحابتو الكراـ كاألئمة كالمأذكف الشرعي  ،أك ما يميزىـ مثؿ المحية كالعمامة
كغيرىا  ،كمف ذلؾ ما نشرتو جريدة األىراـ المصرية فقد رسـ أحد رساميف الكاريكاتير رجبل بدكيا _

يرمز بو إلى رسكؿ اهلل  _ يركب حما ار في كضع مقمكب _ يرمز لمرجعية _ كفي أرضية الصكرة

ديؾ كتسع دجاجات كعنكاف الرسـ " محمد أفندم جكز التسع" كىك ىجكـ سافر عمى شخص رسكؿ اهلل
()5

 كزكجاتو كىجكـ عمى اإلسبلـ ذاتو باتيامو بالرجعية

كمف ذلؾ تحريؼ األحكاـ الشرعية

كاالستيزاء بالعمماء بالرسكـ الكاريكاتيرية بقصد الطعف في الديف نفسو

()6

.

قاؿ اهلل ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭼ

)7(

كمف ذلؾ ما كاف مف رسكـ كاريكاتيرية أسبكعية في مجمة سكرية يدأبكف فييا عمى مدل سنتيف مف

السخرية مف المأذكف كيسمكنو الشيخ متمكؼ عمى مساحة نصؼ صفحة مف المجمة مع شيء مف
السباب الساخر لئلساءة لمشيخ ذم الييئة اإلسبلمية الشرعية .

كفي ىزلية مؤلمة أخرل حصمت بسكريا " فقد أركبكا ميرجا عاى ار عمى حمار في المقمكب ظيره لرأس

الحمار ككجو لذيمو ككضعكا عمامتيف عمى رأسي الميرج كالحمار كيتخمع الميرج بحركات بذيئة كىك
يصيح  " :أنا الشيخ تاج عزكني "  ،كيجيبو السفياء كاألكالد بقذفو كسبو كعمى ىذه الييئة قامت

عصابة مف الميرجيف المأجكريف بطكاؼ كؿ حكاضر الببلد السكرية آنذاؾ

()8

.

كما ذالؾ إال لمسخرية كاالستيزاء بالديف نفسو  ،كال عذر لمف يستيزئ برمكز الديف مازحا فكيؼ يعذر

مف امتؤل قمبو حقدا كبغضاء لئلسبلـ كأىمو  ،فإذا استي أز مسمـ مف الديف ساخ ار كقاؿ ما أردت عيبا
ٜٖٗٓ 1يحػٍِ٠ىسكَؽكٞىس،حُ٘٤نٓلٔيحُـِحُ٢أكٔيحُٔوخٝ،حُ٘٤نٓلٔٞىٍِٓٝػش٣ُِِٔ،ي٘٣،ظٍَِٝٓ،ػش(،أؽىبَ اٌ ّشدّح ٚاٌّشراذٓ٠
).314–291ٙ،
2حُٔخثيس،آ٣ش.48
3حُٔخثيس،آ٣ش.50
4هطذ٤ٓ،ي(،ص (،)ٛ1387ف ٟظالي اٌمشآْ ) ،130\4،ىحٍاك٤خءحُظَحعحُؼَر،٢رَٝ٤صُ،ز٘خّٕ1961،3١،
5هطذٚ (،الؼٕب اٌّؼبطش ).358ٙ،
 6ك٘ٓ٢خه٘شٓخ"٠ٔٔ٣حُٔ٤ؼخم"ك١،َٜٓ٢خُذحُ٘٤نٓلٔيحُـِحُ٢إٔطٔظٔيؿٔ٤غحُوٞحٖٖٗٓ٤حَُ٘٣ؼشح٤ٓ٬ٓ٩شٝإٔطَكٞحُوٞحٖٗ٤
حُـَر٤شٌُٜٝ،حط٘ظيكِٔشحُٜلخكشك٢حُّٞ٤حُظخُ٢ػِ٠حُ٘٤نٓلٔيحُـِحُٝ٢حُٔ٘خ٣نٝ،هخّحكيٍٓخٖٓ٤حٌُخٌٍ٣خطَ٤رخُٔوَ٣شٖٓحُ٘٤ن
ٝهيٓؼَحُ٘٤نحُـِحُٝ٢هيًٍذكٔخٍحٝهيٝهؼضػٔخٓظٚػِ٠حٍٝ٧رظ ؤػَ٤حُـخًر٤شٝحُ٘٤ن٤ٜ٣قَٗكٞحُوٞحٖٗ٤حٍٝٝ٧ر٤شَٗ،كٞ
ؿخًر٤شٗٞ٤طٌٖٛٝٝححَُْٓطٖٔ٠طلَ٣ق٧كٌخّحٝ،ّ٬ٓ٩حٓظِٜحءٓٝوَ٣شٖٓحُيٖٝ٣حٗظوخ٣ٖٓٙيػٞاُ٠حُظٔٔيرؤكٌخٓ،ٚكِْ٣وٜي
حُ٘٤نحُـِحٍُ٢كٞحُوٞحٖٗ٤حٌُ٤ٗٞشح٤ُٜ٩شٝ،اٗٔخىػخاُ٠ططز٤نحُوٞحٖٗ ٤ح٤ُٜ٩شحُٔ٘ظٔشُل٤خسحٔٗ٩خٕرخٔٗ٩خٕ٘٣،ظَ،ؿٔ،َ٤كٔ٘(،٢
اٌّشب٠خ ٚاالعزؼّبس )،22–21ٙ،ىحٍحُؼيُِ١ٝظ٣ُٞغ،ػٔخٕ،حٍ٧ىٕ.ّ1981،1١،
7حُزوَس،آ٣ش.212
8ؿٔ (،َ٤اٌّشب٠خ  ٚاإلعزؼّبس ).13–11ٙ،
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لكني أسخر أك أضحؾ أك أقكؿ ىد ار فيذا كافر مرتد ( ،)1قاؿ اهلل ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘﭼ

()2

كقد صدرت فتاكل متعددة بردة مف ألؼ كطبع كنشر ضد اإلسبلـ كالنبي كالقرآف  ،كردة كؿ مف افترل

عمى شخص رسكؿ اهلل  ، كقذؼ زكجاتو كآذل األنبياء مفتريا عمييـ  ،فيك مستحؽ لحكـ المرتد

الدـ  ،ككذلؾ مف ينشر مثؿ ىذا كىك مدرؾ لمحتكياتو، )3(
يدر ٌ
الزنديؽ المفترم عمى اهلل كرسكلو  ،يم ى
()5
كقد أجمع الفقياء عمى أف مف استيزئ باهلل كرسكلو ككتابو فيك كافر( )4كلك كاف عمى سبيؿ المزاح

()5

أما اإلساءة لصحابة رسكؿ اهلل  بالقكؿ أك بالفعؿ بالطعف فييـ إف كاف مما يخالؼ األدلة القطعية

القطعية

كفر كقذؼ أـ المؤمنيف عائشة  كاف لـ يكف كذلؾ فبدعة كفسؽ

()6

حكـ االستيزاء بالعمماء

.

المقصكد بالعمماء ىـ عمماء الشريعة كفقياؤىا باعتبارىـ كالية دينية كمؤسسة شرعية ليا أحكاميا
ككظيفتيا الرسالية التي كرثتيا عف النبي 

()7

لقكؿ رسكؿ اهلل  " : العمماء كرثة األنبياء كأف األنبياء

لـ يكرثكا دينا ار كال درىما  ،كرثكا العمـ  ،فمف أخذه أخذ بحظ كافر"

()8

إذاكاف قصد المستيزئ بالعالـ عممو كفقيو كدينو ال مجرد ذات العالـ مجردة عف تمؾ الصفات التي

اكتسبيا مف شريعة رب العالميف سبحانو كتعالى فيذا كفر ،كيخشى أف يككف بذلؾ مرتدا فيكفر مف

استخؼ بالعمماء كالمذكريف باهلل  ،كقاـ بتقميدىـ كاضحاؾ الناس عمييـ  ،فيك كمف ضحؾ منيـ في
الكفر سكاء  ،الستخفافيـ بالشرع

()9

جاء في ( فتح المجيد )  " :إف كاف االستيزاء بالعمـ الشرعي أك بالعمماء ألجمو فبل شؾ أف ذلؾ ردة

عف اإلسبلـ

ألنو تنقيص لما عظمو اإلسبلـ كاستخفاؼ بو كفي ضمف ذلؾ احتقاره كالتكذيب بو ،

أما إذا كاف االستيزاء بالعمماء يرجع إلى أمر خاص بالعالـ كال تعمؽ لو بالشرع فبل يككف ردة عف

اإلسبلـ(.)10

 _5عبادة الشيطاف كفر كردة

1حُؼؼٓ،ٖ٤ٔ٤لٔيرٖٛخُق(،إػالَ اٌّؼبطش ٓ٠ثفزب ٜٚاثٓ اٌؼض،) ٓ١ّ١كوو٣ٚلَٓ٠٤حىٓ،403ٙ،ئٓٔشحُٔوظخٍحُوخَٛسٓ،1١،َٜ
.ّ2007
2حُظٞرش،ح٣٥ظخَٕٓٓ،66–65ؼ٘خٓزذٌٍِٗٙٛٝح٣٥شكٔ٤خٓ٠٠كٌٛ٢ححُزلغ.
3أٞ٣دٓ،ؼ٤ي (،ش١طبْ اٌغشة عٍّبْ سشذ،98–90ٙ،) ٞىحٍح٫ػظٜخّ،حُوخَٛس(،ى.ص.)١.
4حرٖكِّ (،اٌّؾٍ،502–500\13،) ٝحرٖط٤ٔ٤ش (،اٌظبسَ اٌّغٍٛي ).134ٙ،
5ؿٔغٖٓحُؼِٔخء ( ،فزب ٜٚاٌؼم١ذح )ٝ،246ٙ،حُلظ٤ُِٟ٘ٞنٓلٔيرٖٛخُقرٖحُؼؼ.ٖ٤ٔ٤
6حرٖػخري(،ٖ٣سعبئً اثٓ ػبثذ (،) ٓ٠سعبٌخ رٕج ٗ١اٌٛالح ٚاٌؾىابَ )،359\1،ػ٤تخ (،ٝاٌشافب )،261\1،ح٧ؿتَ(١اٌشاش٠ؼخ)884،
–،896حُوخٍ (،١ششػ اٌفمٗ ا٤وجش ).226ٙ،
7حٜٗ٧خٍٓ،١لٔي  ( ،أؽىبَ ٚال٠خ اٌؼٍُ ٚاٌؼٍّبء رغبٖ اٌذٌٚخ ٚاٌّغزّغ )،19ٙ،ىحٍحُٔ،ّ٬حُوخَٛس،حٌ٘ٓ٫يٍ٣شّ20121١،
ٛ8ل٤قٍٝ،حٙأرٞىحٝى (،عٕٓ أث ٟداٚد ) ً،ظخدحُؼِْ،رخدك٢كَ٠حُؼٍِْ،هٔٛ،655ٙ،[3641]ٚللٚحُ٧زخٗ.٢
٘٣9ظَ،حرٖٗـ (،ْ٤اٌجؾش اٌشائك ).132\5،
10ػزيحَُكٖٔ (،فزؼ اٌّغ١ذ ).426–425ٙ،
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تأسست عبادة الشيطاف منذ قركف في " نيك أكرلينز " بالكاليات المتحدة األمريكية  ،كانتشرت بعد ذلؾ

إلى باقي الكاليات كالدكؿ الغربية عمكما ،كنتيجة لبعد بعض المسمميف عف دينيـ  ،كانتشار أجيزة
اإلتصاؿ الحديث  ،كسكء مراقبتيا كاستخداميا  ،كقع عديد مف أبناء المسمميف في ىذه العقيدة الكفرية ،

كىي تمجيد الشيطاف كعبادتو  ،كمارسكا بعض الطقكس الخاصة بيا  ،كلـ يمتثمكا ألمر اهلل سبحانو
كتعالى  ،قاؿ اهلل ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮃ ﮄﮅ
ﮆ ﮇﭼ( ،)1كلـ ينتفعكا بنصيحة إبراىيـ  لكالده كما أخبرنا اهلل  ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗﭼ(.)2
عبدة الشيطاف متمبسكف بكؿ ما ىك كفر كشر كرذيمة  ،كمف المحاكر التي يدعكف إلييا الطقكس
فالديف ىك العدك  ،كيدعكف إلى سماع المكسيقى الصاخبة التي تخاطب الجسد كتيد
الرافضة لؤلدياف ٌ ،
األعصاب  ،كتنتيي إلى شبو غيبكبة تييئ اإلنساف إلى أف يمبسو الشيطاف فعبل ،كيدعكف إلى
الممارسات الجنسية المدمرة كاختبلط ذلؾ بالمخدرات  ،كما يدعكف إلى ممارسات دمكية  ،كذبح القطط

بالدـ كشربو  ،كالتمثيؿ بجثث المكتى...إلى غير ذلؾ مما تأباه الفطر
كالبشر كتمطيخ أجساميـ ٌ
)3(

السميمة

قاؿ اهلل  ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ

()4

بدأت ىذه الظاىرة في لبناف عاـ 1992ـ  ،كقاـ أحد عبدة الشيطاف باالنتحار كارساؿ رسالة إلى
صديقو كأشرطة " الركؾ أندركؿ " التي كاف مكلعا بيا معو  ،ككانت ك ازرة الداخمية أعمنت قبمعدة

سنكات انتشار ظاىرة عبدة الشيطاف كىي في بدايتيا  ،كأشارت إلى انتماء بعض المنتميف إلييا إلى
القضاء

()5

كقد اشتيرت جماعة بمصر في أكاخر سنة 1996ـ كأكائؿ سنة 1997ـ  ،باسـ عبدة

الشيطاف كتحدثت عنيـ كسائؿ اإلعبلـ  ،كخاضت في ذكر أكصافيـ كطقكسيـ كمصادر ثقافتيـ ،

كقبضت الشرطة عمى نحك  141فردا منيـ مف الذككر كاإلناث ،كالمقبكض عمييـ مف أعضاء ما
يسمى بعبادة الشيطاف  ،تتراكح أعمارىـ بيف  24 – 15سنة كىـ مف خريجي المدارس األجنبية  ،كال

يعرفكف شيئا عف اإلسبلـ برغـ أنيـ مسممكف  ،كقد تبيف أنيـ ال يحفظكف الفاتحة  ،كال أم مف سكر

القرآف الكريـ  ،كال يعرفكف أركاف اإلسبلـ  ،كال معنى الشيادتيف  ،كال أم مف القيـ اإلسبلمية
ككؿ مف استكبر عف عبادة اهلل ال بد أف يعبد غيره "

()7

()6

"،

كبيذا يتبيف تناسب بداية ىؤالء مع نيايتيـ ،

فمما نبذكا كتاب اهلل كراء ظيكرىـ كاتبعكا ما تتمكا شياطيف اإلنس كالجف عكقبكا بعبادة الشيطاف  " ،كلما
،ْ٣1ح٣٥ظخٕ.61–60
،ْ٣َٓ2آ٣ش44
3ػزيحُلٌ (،ٍٜٞ٘ٓ،ْ٤اٌش١طبْ )،185-1182ٙ،ىحٍحٌُظخدحُؼَر،٢ىٓ٘ن،حُوخَٛس٘٣.ّ2008،1١،ظَ،حُٔٞهغ
حٌُ٩ظَhttp://www.lebnights.net/vb/t39157.html٢ٗٝ
4حُِهَف،آ٣ش.36
5ػزيحُلٌ (،ْ٤اٌش١طبْ ).184ٙ،
٘٣6ظَ،حُٔٞهغحٌُ٩ظَ.http://www.lebnights.net/vb/t39157.html٢ٗٝ
7حرٖط٤ٔ٤ش (،اٌؼجٛد٠خ ).100ٙ،
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كاف مف العكائد القدسية كالحكمة اإلليية أف مف ترؾ ما ينفعو كأمكنو اإلنتفاع بو كلـ ينتفع  ،ابتمى
باإلشتغاؿ بما يضره ،فمف ترؾ عبادة الرحمف ابتمي بعبادة األكثاف  ،كمف ترؾ محبة اهلل كخكفو كرجائو

ابتمي بمحبة غير اهلل كخكفو كرجائو  ،كمف لـ ينفؽ مالو في طاعة اهلل أنفقو في طاعة الشيطاف ،

كمف ترؾ الذؿ لربو ابتمي بذؿ العبيد  ،كمف ترؾ الحؽ ابتمي بالباطؿ "

()1

.

كقد أخبرنا  في كتابو أف اإلعراض عف طاعة اهلل سبب كالية الشيطاف  ،كقاؿ حكاية عف ابراىيـ
ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﭼ( )2ككفر عبدة الشيطاف معمكـ مف الديف بالضركرة لمخالفتو أمر اهلل بعبادتو كحده ،
قاؿﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ

)3(

 ،كمخالفتو أمر اهلل كتحذيره منعبادة الشيطاف  ،قاؿ اهلل

ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ

()4

 ،كالستباحتو الكبائر كقتؿ

النفس التي حرـ اهلل إال بالحؽ كشرب الخمر كاستباحتو الفكاحش كالزنا كالمكاط كغيرىا  ،ككؿ مسمـ
بالغ عاقؿ يعتنؽ ىذه األفكار كيمارس طقكسيا كأفعاليا يصبح مرتدا خارجا عف اإلسبلـ .

الرّدة بالتركؾ .
المطمب الرابع ّ :
أكال  :كفر مف ترؾ العمؿ بالكمية مف غير مانع .

أجمع الصحابة كالتابعكف عمى أف اإليماف قكؿ كعمؿ كىذا ىك مذىب أىؿ السنة ()5فإيماف القمب

مستمزـ لعمؿ الجكارح كاف مف ترؾ العمؿ مطمقا فيك كاذب في دعكل اإليماف  ،بؿ يسمب اإليماف
بعدـ االستجابة

ﰌﭼ

()7

()6

 ،قاؿ اهلل ﭽ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ

 ،كمف رحمة اهلل أف سمى رسكؿ اهلل  النطؽ بالشيادتيف عمبل عف أبي ىريرة  أف

رسكؿ اهلل  سئؿ أم العمؿ أفضؿ ؟  :قاؿ  " :ايماف باهلل كرسكلو " قيؿ ثـ ماذا ؟ قاؿ " :الجياد في
سبيؿ اهلل " قيؿ ثـ ماذا  :قاؿ " :حج مبركر"

()8

 ،كركم عف رسكؿ اهلل  أنو قاؿ لكفد عبد قيس

الذيف أتكه مسمميف كأخبركه أنيـ ال يستطيعكف الحضكر إليو عميو السبلـ إال في شير حراـ  ،كقالكا

مرنا بأمر نخبر بو مف كراءنا ندخؿ بو الجنة  ،فأمرىـ  بأربع كنياىـ عف أربع ككاف أكؿ ما أمرىـ
بو اإليماف باهلل كحده  ،ثـ قاؿ  ": ىؿ تدركف ما اإليماف باهلل كحده" ؟ قالكا  :اهلل كرسكلو أعمـ ،

1حُٔؼي (،١ر١غ١ش اٌىش ُ٠اٌشؽّٓ ).44ٙ،
،ْ٣َٓ2ح٣٥ظخٕ.45–44
3حَٓ٩حء،آ٣ش.23
،ْ٣4آ٣ش60
5حرٖط٤ٔ٤ش (،اإلّ٠بْ )ٝ،264ٙ،هيٓٔ٠حٓ٩خّأرٞػز٤يهللاهخْٓرّٖٓ٬كً٢ظخرٚحٔ٣٩خٕأٓٔخءػِٔخءحُِٖٔٔٔ٤حُوخثِٖ٤حٔ٣٩خٕهٍٞ
ٝػَٔ٣ِ٣ي٘٣ٝو،ٚهخٍأرٞػز٤يهللاٛ:ئ٫ءؿٔ٤ؼخ٣وُٕٞٞحٔ٣٩خٕهٍٝٞػَٔ٣ِ٣ي٘٣ٝوٞٛٝٚهٍٞأَٛحُٔ٘شحُٔؼٍٔٞرٚػ٘يٗخ٘٣،ظَ،
ٗلْحُٜٔيٍ267–265ٙ،
6ػزيحُوخُن،ػزيحَُكٖٔ (،اٌجش٘بْ ػٍ ٝأْ ربسن اٌؼًّ اخز١بسا فبلذ ٤طً اإلّ٠ابْ )،12ٙ،ىحٍحُٜتي١حُ٘زتٜٓ،١ٞتَ،حُٜٔ٘تٍٞس4١،
.ّ2002،
7حٗ٧ؼخّ،آ٣ش.110
ٍٝ8حٙحُزوخٍ (،١طؾ١ؼ اٌجخبسً،) ٞظخدحٔ٣٩خٕ،رخد"ٖٓهخٍإٔحٔ٣٩خٕٞٛحُؼٍَٔ،"...هٔ.48\1،[18]ٚ
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قاؿ " :شيادة أف ال إلو إال اهلل كأف محمدا رسكؿ اهلل كاقاـ الصبلة كايتاء الزكاة كصكـ رمضاف ،
كتعطكا الخمس مف المغنـ"

()1

(ال إلو إال اهلل ) قيدت بالكتاب كالسنة بقيكد ثقاؿ منيا العمـ  ،كاليقيف  ،كاإلخبلص  ،كالصدؽ ،

كالمحبة  ،كالقبكؿ  ،كاالنقياد  ،كالكفر بما يعبد مف دكف اهلل  ،فإف اجتمعت ىذه القيكد لمف قاليا نفعتو
ىذه الكممة  ،كاف لـ تجتمع ىذه لـ تنفعو  ،كالناس متفاكتكف بالعمـ بيا كالعمؿ  ،فمنيـ مف ينفعو قكليا،
كمنيـ مف ال ينفعو إذا لـ تصدر عف إيماف  .فمف استيقف قمبو بما نطؽ بو لسانو في شيادة ال إلو إال
()2

اهلل كأف محمدان رسكؿ اهلل كاف عند اهلل مسمما مؤمنا كنفعو ما تمفظ بو بمسانو .

كقد ىذ ىكر مؤلؼ كتاب الشريعة ستة كخمسيف مكضعا في كتاب اهلل  تدؿ عمى أف اهلل تبارؾ كتعالى
لـ يدخؿ المؤمنيف الجنة باإليماف كحده  ،بؿ أدخميـ الجنة برحمتو إياىـ  ،كبما كفقيـ لو مف اإليماف
بو كالعمؿ الصالح  ،كىذا رد عمى مف قاؿ أف اإليماف المعرفة كرد عمى مف قاؿ المعرفة كالقكؿ كاف لـ

يعمؿ

()3

 ،كقد بيف ىذه اآليات التي تدؿ عمى أف اإليماف ليس بالتحمي كال بالتمني كلكف ما كقر في

القمكب كصدقتو األعماؿ

()4

 .كال شؾ أف "حسف األعماؿ نتائج حسف األحكاؿ" )5( ،مف شيد أف ال إلو

إلو إال اهلل يرجك بيا كجو اهلل كالنجاة مف النار كالفكز بالجنة فعميو أف يككف عارفا لمعناىا( )6عامبل
بمقتضاىا  ،باطنا كظاى ار  ،فبل بد في الشيادتيف مف العمـ كاليقيف كالعمؿ بمدلكليا كما قاؿ اهلل

ﭽﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﭼ()7ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ

()8

أما النطؽ بيا مف غير معرفة

لمعناىا كال يقيف كال عمؿ بما تقتضيو مف البراءة مف الشرؾ كاخبلص القكؿ كالعمؿ،قكؿ القمب كالمساف
كعمؿ القمب كالجكارح ،فغير نافع باإلجماع

()9

قاؿ رسكؿ اهلل  " : كؿ أمتي يدخمكف الجنة إال مف أبى " قالكا يا رسكؿ اهلل كمف يأبى ؟ قاؿ  :مف
أطاعني دخؿ الجنة  ،كمف عصاني فقد أبى "

()10

فقد شرط رسكؿ اهلل  طاعتو شرطا لدخكؿ الجنة

في ىذا الحديث  ،كلو أحاديث أخرل صحيحة مفادىا دخكؿ الجنة بقكؿ ال إلو إال اهلل

 " : إف اهلل قد حرـ عمى النار مف قاؿ ال إلو إال اهلل يبتغي بذلؾ كجو اهلل "

)12(

()11

منيا :قاؿ

كقاؿ  " : مف

ٍٝ1حٙحُزوخٍ (،١طؾ١ؼ اٌجخبسً،) ٞظخدحُؼِْ،رخد"طلَٞ٣حُ٘زٝ٢كيػزيهْ٤ػِ٠إٔ٣للظٞححٔ٣٩خٕٝحُؼِتْ٣ٝوزتَٝحٓتٍٖٝحءٛتْ
ٍ"...هٔ.67\1، [87] ٚ
2حُ٤٠ٜز،٢كٖٔ (،دػبح ال لؼبح )،27ٙ،ىحٍحُظ٣ُٞغٝحَُ٘٘ح٤ٓ٬ٓ٩ش،حُوخَٛس(،ى.ص.)١.
3أ٧ؿَ(،١حٌشش٠ؼخ).119ٙ،
4حُٜٔيٍحُٔخرن.132–119ٙ،
5حُز(،٢١ٞششػ اٌؾىُ اٌؼطبئ١خ).391/2
٫6حُٚا٫هللاطؼ٘ٓ٫٢ؼزٞىرلنا٫هللا ٚٗ٧حَُدحُوخُنحُٔخُيحُٔيرَحُٔٔظلنُِؼزخىسٝكي،ٙكٜٞحُوخُنًَٓٝخٓٞحٓٙوِٞمًْٔ٤ُ،ؼِٚ
ٗ٢ءٞٛٝحُؼِِ٣حُلٌ،ْ٤كٌٜٙحٌُِٔشٓ٘ظِٔشػِ٠حٔ٣٩خٕرخهللَٛٝفحُؼزخىسُٝٚكيٝ،ٙحٌُلَرخُطخؿٞص٣ُِِٔ.ي٘٣ظَ:ػزيحَُكٖٔ(فزؼ
اٌّغ١ذ)ٝ،56-37حُلٌِٔ(٢ؼبسط اٌمجٛي).314-313
ٓ7لٔي،آ٣ش.19
8حُِهَف،آ٣ش.86
9ػزيحَُكٖٔ (،فزؼ اٌّغ١ذ ).35ٙ،
ٍٝ10حٙحُزوخٍ (،١طؾ١ؼ اٌجخبسً،) ٞظخدح٫ػظٜخّرخدح٫هظيحءرٍٍٖٔ٘ٓٞهللاٍ،هْحُلي٣غ ]. [ 7280
 11أٍٝىحٓ٩خِّْٓٔكٛ٢ل٤لٚرخدحُيَُ٤ػِ٠إٖٔٓٓخصػِ٠حُظٞك٤يىهَحُـ٘شهطؼخأكخى٣غًؼَ٤سٜٓ٘خٓخحطلنػِٜ٤خ
حُ٘٤وخٕٜ٘ٓٝخٓخحٗلَىرٚحٓ٩خِّْٓٔ٘٣،ظَ (،ِْٔٓ،طؾ١ؼ ِغٍُ ثششػ إٌ.202–182\1،) ٞٚٛ
ٍٝ12حٙحُزوخٍ (،١طؾ١ؼ اٌجخبسً،) ٞظخدحُ٬ٜس،رخدحُٔٔخؿيك٢حُزٞ٤صٍ،هْحُلي٣غ ] .[ 425


95

مات كىك يعمـ أنو ال إلو إال اهلل دخؿ الجنة "

()1

 ،كىذه األحاديث كغيرىا التي تقرر أف مف قاؿ ال

إلو إال اهلل دخؿ الجنة كمف كاف في قمبو مقدار ذرة أك برة مف إيماف دخؿ الجنة  ،ىذه أحاديث مطمقة

 ،كقد تقرر في قكاعد أصكؿ الفقو( )2أنو يحمؿ المطمؽ عمى المقيد إذا اتحدا في الحكـ كالسبب

()3

،

فإذا كاف الحكـ كاحدان كىك دخكؿ الجنة  ،كالسبب كاحدان كىك اإليماف حممت األحاديث المطمقة عمى

المقيدة فتككف طاعة رسكؿ اهلل  كىك القيد الذم أخبرنا بو رسكؿ اهلل  شرطان لمنجاة كدخكؿ الجنة ،

كمف قاؿ بحصكؿ اإليماف الكاجب بدكف فعؿ شيئ مف الكاجبات كاف مخطئا بينا  ،كىذه بدعة األرجاء

ال تي أعظـ السمؼ كأئمة الكبلـ في أىميا كقالكا فييا المقاالت الغميظة( ، )4قاؿ اهلل ﭽﮍ ﮎ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ"()5التكلي "ليس ىك التكذيب
التكذيب بؿ ىك التكلي عف الطاعة  ،فإف الناس عمييـ أف يصدقكا الرسكؿ بما أخبر بو ،كضد
التصديؽ التكذيب كضد الطاعة التكلي "(.)6

االنقياد مف شركط التكحيد عند أىؿ السنة كيعد عدـ انقياد المكمؼ ألكامر اهلل بتكليو ك إعراضو بالكمية
عف القياـ بما أكجبو اهلل كانتيائو عما نيى عنو كفر  ،كىـ بيذا يخالفكف الخكارج الذيف ينفكف اإليماف

بزكاؿ بعض العمؿ ،أما أىؿ السنة فعندىـ مرتكب الكبيرة ناقص اإليماف ليس بكافر كف ار ينقؿ عف

الممة كيخالفكف المرجئة القائمكف بأف الكفر ال يككف إال بالتكذيب(.)7
)8(

كقد أكرد الشيخ محمد بف عبد الكىاب

اإلعراض ضمف نكاقض اإلسبلـ العشرة فقاؿ " اإلعراض عف

عف ديف اهلل ال يتعممو كال يعمؿ بو" ك الدليؿ قكؿ اهلل  ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ(.)10( )9
ك ىذا ما أجمع عميو أىؿ السنة كالجماعة مف أف العمؿ جزء مف اإليماف ك الزمو ك مقتضاه ك أنو ال
()1

يككف إيماف مف غير عمؿ

 ،كال يككف في اعتبار الشريعة إيماف ببل إسبلـ أم انقياد باطني ببل

ٍٝ1ح (،ِْٔٓٙطؾ١ؼ ِغٍُ ثششػ إًٌ،) ٞٚٛظخدحٔ٣٩خٕ،رخدحُيَُ٤ػِ٠إٖٔٓٓخصػِ٠حُظٞك٤يىهَحُـ٘شهطؼخٍ،هتْحُلتي٣غ ]،[43
.182\1،
ٗ2وتَحطلتتخمحٛ٧تٖ٤٤ُٞػِتت٠كٔتَحُٔطِتتنػِتت٠حُٔو٤تياًححطلتتيحكت٢حُٔتتزذٝحُلٌتتْٝ،هتيٗوتتَح٩طلتخمكتتٛ٢تتٌححُؤتْ-:حُوخٟتت٢أرتٞرٌتتَحُزتتخه٢ٗ٬
ٝحُوخ٢ٟػزيحُٛٞخدٝحرٖكٍٞىٝحٌُ٤خحُطزَٗٝ...١وَأر٣ُٞيحُل٘لٝ٢أرٍٜٞ٘ٓٞحُٔخطَ٣ي١ك٢طلٔ_َٙ٤طؤ٬٣ٝصحُٔخطَ٣ي_١إٔأرتخك٘٤لتش
٣وٍٞرخُلَٔرٌٜٙحٍُٜٞسٝكٌ٠حُطَٓ٢ٓٞحُو٬فكٚ٤ػٖحُٔخٌُ٤شٝرؼٞحُل٘خرِشٝ،ك٤تٗٚظتَكتبٕٓتٖؿِٔتشٓتٖٗوتَح٫طلتخمحُوخٟت٢ػزتي
حُٛٞخدٖٓٞٛٝحُٔخٌُ٤ش٘٣،ظَ،حًُ٘ٞخٗ( ،٢إسشبد اٌفؾٛي ).7–6\2،
3حُزـيحى(،١اٌفمٚ ٗ١اٌّزفمٗ)،309-308\1،رٖكٖٔ،حر٢ػَٔٝحُلٔ٢٘٤رٖػَٔرٖػزيحَُك(،ْ٤اٌّذاخً ا٤ط١ٌٛخ ٌالعزٕجبؽ ِٓ اٌغإخ
اٌغٕخ إٌج٠ٛخ )،132ٙ،ىحٍحٌُظذحُؼِٔ٤ش،رَٝ٤صُ،ز٘خٕ.ّ1999،1١،حُوٖٜٓ،طلٓ٠ؼ٤ي (،أصش االخزالف فا ٟاٌمٛاػاذ ا٤طا١ٌٛخ
ف ٟاخزالف اٌفمٙبء)ٓ،252ٙ،ئٓٔشحَُٓخُش،رَٝ٤صُ،ز٘خّٕٛ2000،2١،خُقٓلٔيأى٣ذ(،رفغ١ش إٌظاٛص فا ٟاٌفماٗ اإلعاالِٟ
)،208\2،حٌُٔظذح،٢ٓ٬ٓ٩رَٝ٤صّ1993،4١،حُيٍ،٢٘٣كظل(٢إٌّب٘ظ ا٤ط١ٌٛخ ف ٟاالعزٙبد ثبٌشأ ٞفا ٟاٌزشاش٠غ اإلعاالِ، )ٟ
ٓ،517ٙئٓٔشحَُٓخُشرَٝ٤صُ،ز٘خٕ٣ُّ2008،3١،يحٕ (،اٌٛع١ض ف ٟأطٛي اٌفمٗ ).286ٙ،
4حرٖطِ(ٚ٤ٔ٤غّٛع اٌفزب.62/7)ٜٚ
5حُ٘،ٍٞآ٣ش47
6حرٖطِ (ٚ٤ٔ٤غّٛع اٌفزب.209/2) ٜٚ
7ػزيحُوخُن،ػزيحَُكٖٔ(،اٌظشاؽ )،63-62ٙىحٍحُٜي١حُ٘ز،َٜٓ،١ٞحٍُٜٔ٘ٞس.ّ2002،4١،
ٓٞٛ 8لٔيرٖػزيحُٛٞخدرِٖٓٔ٤خٕحُظٔ٢ٔ٤حُ٘ـيُ،١ػْ٤حُ٘٠ٜشحُي٤٘٣شح٬ٛ٩ك٤شحُلي٣ؼشك٢حُـَِ٣سحُؼَر٤شُٝي٘ٗٝؤر٘ـي(،ٛ1115
ُٜ٘ٓٚ)ّ 1703لخصٜٓ٘خ(ًظخدحُظٞك٤ي)(ٝأٍٞٛحٔ٣٩خٕ)ٝؿَٛ٤خ،طٞك٘٣.ّ1792،ٛ1206٢ظَحًٍُِِ(٢ا٤ػالَ) .257\6
9حُٔـيس،آ٣ش.22
10حرٖػزيحُٛٞخد (،سعبٌخ ٔٛالغ اإلعالَ)ٖٟٓٔـٔٞػشحُظٞك٤ي.23ٙ


96

انقياد ظاىرم( ، )2كاتفؽ السمؼ _رحميـ اهلل_ عمى تكفير مف ترؾ الشيادتيف ( ، )3أما ىم ٍف نطؽ
الشيادتيف دكف أف يحقؽ معناىا أك أف تجتمع شركطيا لديو فيك مسمـ تجرم عميو أحكاـ اإلسبلـ
فيذه الشركط ليست شرطا في قبكؿ اإلسبلـ الظاىر في الدنيا ،بؿ في نفع صاحبو في اآلخرة في

النجاة مف النار كالفكز بالجنة
قائميا كدمو

()5

()4

أما في الدنيا فقكؿ ال إلو إال اهلل يكجب اسـ اإلسبلـ كيحرـ ماؿ

 ،كقد عرؼ أعداء اإلسبلـ خطكرة التكحيد العممي  ،بأف تككف ال إلو إال اهلل نظاما

()6

لمحياة بكافة ميادينيا فرصدكا األمكاؿ ك سخركا اإلمكانيات لدخكؿ مبدأ العممانية لمعالـ اإلسبلمي

،

العممانية  ،فإف اإلسبلـ بتشريعاتو المتعددة المتداخمة
كال يمكف لممسمـ المحافظة عمى دينو في ظؿ ى
()7
كالشاممة لكافة مناحي الحياة يستحيؿ تطبيقو في ظؿ نظاـ ىعمماني

كاألخطر مف ىذا أف يككف الديف منفصبلن عف الشخص ذاتو  ،بإختياره كا اردتو ،بعدـ مجاىدتو

لنفسو( ،)8كعدـ استجابتو كانقياده ألكامر اهلل  ،كقد حثنا رسكؿ اهلل  عمى التمسؾ بكتاب اهلل كسنة
رسكلو

()9

 ،كأمرنا اهلل بطاعتو كاالنقياد ألمره قاؿ اهلل ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

ﰁ ﰂ ﭼ(.)10
العممانية التي
فتجاكز الديف كالمفاىيـ الدينية كاقصاؤىا عف حياة المسمـ ىك أبرز سمات الشخصية ى
تعمؿ عمى إحداث قطيعة جذرية مع األكامر كالنكاىي الربانية رافضة االنصياع لحكـ اهلل عاممة عمى
زعزعة مفيكـ الكحي كتجاكزه

()11

كالتصديؽ الناشئ عف التقميد دكف التحقيؽ مختمؼ في قبكلو

)12(

ككؿ مف يعد نفسو مسمما ألنو كلد في

بمد إسبلمي _ اإلسبلـ الجغرافي_ أك ألف في بطاقتو الشخصية كتب في خانة الديانة مسمـ كلـ يقـ

بشركطيا فعميو أف يراجع حساباتو قبؿ فكات األكاف قاؿ اهلل ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃﰄﰅﰆﰇﰈ ﭑ ﭒﭓ ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠ

1ػزيحُوخُن (،اٌجش٘بْ ).13ٙ،
2حُوخٍ(،١ششػ اٌفمٗ ا٤وجش).188ٙ،
3حرٖط٤ٔ٤شِ (،غّٛع اٌفزب،533\7،) ٜٚحَُك،٢ِ٤ارَحْ٤ٛرٖػخَٓ (،اٌزىف١ش ٚػٛاثطٗ )،237ٙ،ىحٍحٓ٩خّأكٔي،حُوخَٛس،2١،
.ّ2008
4حُِـ٘شحُيحثٔشُِزلٞعحُؼِٔ٤شٝح٩كظخء ( ،فزب ٜٚاٌؼم١ذح )ٝ،151ٙ،حُزَٛخٓ(،٢فؼً اٌغٕ ٟاٌؾّ١ذ ).47ٙ،
5حُؼزي (،١اإلّ٠بْ ).78–69ٙ،
ً6خَٕٖٓٗ١ٝحٗٔلخدحٗـِظَحٖٓطًَ٤خحُيُٝشحُِٔٔٔشكٓ٢ئطَُٔتُٞحٕ،حُـتخءحُو٬كتشحٓ٩ت٤ٓ٬ش١ٝتَىحُوِ٤لتشٜٓٝتخىٍسأٓٞحُتٝٚحُو٠تخء
ػِ٠أٜٗخٍحُو٬كش ٝإٔطوطغطًَ٤خِٛظٜخرخّٝ٬ٓ٩إٔطوظخٍُٜخىٓظٍٞحٓيٗ٤خريٖٓ٫ىٓظٍٛٞخحُٔٔظٔيٖٓأكٌتخّحٓ٩تّٓٝ٬تٖأهتٞحُْٜإٔ
أْٛحٓ٧خُ٤ذُظتيَٓ٤أهت٬محُٔٔتِْٗٝوٜت٤ظٌٔ٣ٚتٖإٔ٣تظْر٘٘تَحُظؼِتْ٤حُؼِٔتخٗ٘٣،٢ظتَ،ؿتٍ٬حُؼتخُْ،ػزتيحُتٞىٝىٓٞ٣تق ( ،لابدح اٌغاشة
٠م ٌْٛٛدِشٚا اإلعالَ اث١ذٚا أٍ٘ٗ )،50–45ٙ،ىحٍحُٔ،ّ٬حُوخَٛس.ّ1994١،
7رخك (،ٞاٌؼٍّبٔ ْٛ١اٌؼشة ِٛٚلف ِٓ ُٙاإلعالَ) .8ٙ،
 8إأٗيػيُ٘ٝخػِ٠ح٬١٩مٗل٘ٓٞخحُظ٢رٖ٤ؿ٘ز٘٤خإُْٗـخٛيٛخَُِٔ٤ػِ٠حُٜٔ٘ؾح٢ٓ٬ٓ٩حُٜل٤ق٣ُِِٔ،تي٘٣ظتَ،حُزتٓ،٢١ٞلٔتيٓتؼ٤ي
ٍٓ٠خٕ(،ص (،)ّ2013ثبؽٓ اإلصُ ) ٓ،30–29ٙ،ئٓٔشحَُٓخُش،رَٝ٤ص.ّ1983،5١،
ُِٞ9هٞفػِٓ٠خٍ١ٝػٖحُ٘ز ٢ك٢حُلغػِ٠حُظٔٔيرخٌُظخدٝحُٔت٘شٓٝتخٍ١ٝػتٖحُٜتلخرشٝحُظتخرؼٖٓٝ٤تٖرؼتيْٓٝٛتٖهِلٜتْٓتٖػِٔتخء
حٓ٧شأؿٔؼ٘٣،ٖ٤ظَ،حٌُُ٬خث (،٢ششػ أطٛي اإلػزمبد ).164–132\1،
10حُ٘،ٍٞآ٣ش.52

11رخك (،ٞاٌؼٍّبٔ ْٛ١اٌؼشة ِٛٚلف ِٓ ُٙاإلعالَ )42-40 ٙ،
12حُوخٍ(،١ششػ اٌفمٗ ا٤وجش ).161ٙ،
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ﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦﭨﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰ
ﭱﭼ

()1

المبحث الثالث  :التكفير المطمؽ ال يستمزـ تكفير المعيف

الحكـ عمى عمؿ مف األعماؿ سكاء ما يتعمؽ منيا باالعتقاد أك األقكاؿ أك األعماؿ ،بأنو كفر أك ليس

بكفر  ،باب تكقيفي مرجعو السمع  ،ال مجاؿ فيو لبلجتياد كالنظر  ،بؿ ىك حؽ هلل ثـ رسكلو ، 

ليس ألحد في ىذا حكـ إنما الكاجب التسميـ لحكـ اهلل كرسكلو ( ، )2كىذا ما بينو العمماء في الحكـ عمى
عمى ما يكفر بو ك ماال يكفر في األقكاؿ كاألفعاؿ ،فإف مكرده الشرع كال مجاؿ لمعقؿ فيو (ً . )3
كصفىت
ي
بعض األعماؿ بأنيا يم ىكفٌرة كأف يقكـ مسمـ بالذبح كالنذر كالدعاء كاالستغاثة في المقبكريف أك الطكاؼ
()4

بأضرحتيـ

كما سبؽ بيانو  ،ككذلؾ كصؼ االمتناع عف القياـ ببعض أركاف اإلسبلـ بأنو كفر ،

كاالمتناع عف القياـ بأداء الصمكات المفركضة  ،ففي ىذا يقكؿ  " إف بيف الرجؿ كبيف الشرؾ

كالكفر ترؾ الصبلة"

()6

()5

كقكؿ رسكؿ اهلل  " العيد الذم بيننا كبينيـ الصبلة فمف تركيا فقد كفر "

كاألدلة عمى كفر تارؾ الصبلة كثيرة

قكلي العمماء "

()8

()7

()6

" كترؾ الصبلة كفر أكبر كاف لـ يجحد كجكبيا في أصح قكلي

 ،كىذا الحكـ عمى ىذه األعماؿ كغيرىا مما تـ الحكـ عمييا بناء عمى مدلكؿ

النصكص الشرعية كمو مف باب التكفير المطمؽ الذم ىك في حقيقتو كصؼ لقكؿ أك فعؿ أك اعتقاد

بأنو كفر ،أك بطائفة اشتيرت بشيء مف المكفرات أنيا كافرة  ،كأما مف قاـ بو عمؿ مكفر مف األفراد

المعينيف فيذا ال يستمزـ تكفيره عينا كاف قاـ بو المكفر المطمؽ  ،بؿ ال يحكـ بكفره حتى تقكـ عميو
)9(

الحجة

 ،قاؿ اهلل ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﭼ( ،)10إف مف

مف أعظـ البغي أف يشيد عمى معيف أف اهلل ال يغفر لو كال يرحمو بؿ يخمده في النار فإف ىذا حكـ
الكافر بعد المكت كال نقكؿ عف أحد معيف مف أىؿ القبمة أنو مف أىؿ الجنة أك مف أىؿ النار ،إال ما
()11

أخبرنا بو رسكؿ اهلل  مف دخكؿ العشرة المبشريف بالجنة

ألف الحقيقة باطنة كما مات عميو ال

1حَُِٓآ٣ش.59_56
2حُـِحُتت (،٢ف١ظااً اٌزفشلااخ )،45ٙ،حَُكِ٤تت (،٢اٌزىف١ااش ٚػااٛاثطٗ )،225ٙ،حُوَٟتتخ(،١ٝظااب٘شح اٌغٍاا ٛفاا ٟاٌزىف١ااش)،30ٙ
حُلُٞحٕٛ،خُقرٖكُٞحٕ (،اٌزىف١ش ث ٓ١اإلفشاؽ ٚاٌزفش٠ؾ )،15ٙ،ىحًٍُ٘ٞحٗز٤ِ٤خ،حُٔؼٞى٣ش،حَُ٣خ.ّ20081١،ٝ
3حُـِحُ (،٢ف١ظً اٌزفشلخ)،44–42ٙ،حرٖط٤ٔ٤شِ (،غّٛع اٌفزب.525\12، ) ٜٚ
ٓ4ـٔٞػشٖٓحُؼِٔخءِ (،غبئً ف ٟاٌؼم١ذح )ٝ،299ٙ،حُلظ٤ُِٟ٘ٞنػزيحَُُحمػل٤ل.٢
ٍٝ5ح (،ِْٔٓٙطؾ١ؼ ِغٍُ ثششػ إًٌ،) ٞٚٛظخدحٔ٣٩خٕ،رخدر٤خٕا٬١محْٓحٌُلَػِٖٓ٠طَىحُ٬ٜسٍ،هْحُلي٣غ .57\1،[ 82
ٛ6ل٤قٍٝ،حٙحرٖٓخؿ ( ،ٚطؾ١ؼ عٕٓ اثٓ ِبعٗ )ٍ،هْحُلي٣غ ]ٛ،177\1،[ 884للٚحُ٧زخٗ.٢
7حٓظيٍحٍَُٔ١ُٝكٔٚهللاػًِ٠لَطخٍىحُ٬ٜسرؼَٖ٘ٛ٣للشٓ ًٖظخر٣ُِِٔ،ٚي٘٣،ظَ،حَُٔٓ،١ُٝلٔتيرتٖٜٗتَ(،صٛ894
) (،رؼظ ُ١لاذس اٌظاالح )،هتَؽأكخى٣ؼتٟٝٚتزٜٛٞٗ٢تٚأكٔتيأرتٞحُٔـتي،551–530ٙ،ىحٍحُؼو٤تيس،حٓ٩تٌ٘يٍ٣ش،حُوتخَٛس،1١،
.ّ2003١
8حُِـ٘شحُيحثٔشُِزلٞعحُؼِٔ٤شٝح٩كظخء (،فزب ٜٚاٌؼم١ذح ).225ٙ،
9حَُك (،٢ِ٤اٌزىف١ش ٚػٛاثطٗ ).251ٙ،
10حُ٘ٔخء،آ٣ش.165
ْٛ 11حُوِلخءحَُحٗيٖ٣حٍ٧رؼشِ١ٝلشرٖػز٤يهللاٝحُِرَ٤رٖحُؼٞحّٓٝؼيرٖأرٝ٢هخٓٝٙؼ٤يرُٖ٣يٝػزيحَُكٖٔرٖػٞفٝأرٞػز٤يس
ػخَٓرٖحُـَحفحُٜلخرشأؿٔؼ٘٣،ٖ٤ظَ،حُٔلذحُطزَ،١أرٞؿؼلَأكٔي(،ص(،)ٛ694اٌش٠بع إٌؼشح فِٕ ٟبلت اٌؼششح ) ،
ىحٍحٌُظذحُؼِٔ٤ش،رَٝ٤صُ،ز٘خٕ.ّ1994،1١،
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نحيط بو لكف نرجكا لممحسنيف كنخاؼ عمى المسيئيف

()1

إسبلمو إال بيقيف مثمو كالقاعدة " اليقيف ال يزكؿ بالشؾ "

( " ،)3كاألصؿ في الصفات العارضة العدـ"

()4

كالمسمـ الذم ثبت إسبلمو بيقيف ال يزكؿ
()2

ك" األصؿ بقاء ما كاف عمى ما كاف "

فالعصمة مقطكع بيا مع الشيادة كال ترتفع كيستباح الدـ

الدـ إال بقاطع كال قاطع مع الشرع  ،فإذا كاف في المسألة كجكه تكجب التكفير ككجو يمنع التكفير فعمى

المفتي أف يميؿ إلى الكجو الذم يمنع التكفير تحسينا لمظف بالمسمـ إال إذا صرح بإرادتو مكجب الكفر ،

فبل يفتي بكفر مسمـ أمكف حمؿ كبلمو عمى محمؿ حسف  ،أك كاف في كفره اختبلؼ كلك ركاية ضعيفة

()5

 .

كالخطأ في ترؾ ألؼ كافر أىكف مف الخطأ في سفؾ محجمة مف دـ مسمـ كاحد ()6كالحكـ عمى المسمـ

بالكفر يترتب عميو أحكاـ كثيرة  ،منيا اعتقاد ردتو كرجكعو عف اإلسبلـ كالتفريؽ بينو كبيف زكجو بحكـ
القضاء  ،كمنع المرتد مف التصرؼ في مالو كالحيمكلة دكف التكارث بيف المرتد كغيره  ،كسقكط كاليتو
عمف يمييـ  ،كتحريـ تزكيجو  ،كتحريـ ذبيحتو  ،كقتمو ردة  ،كمنع الصبلة عميو كالدعاء لو  ،كاعتقاد
أنو في اآلخرة خالدا مخمدا في النار كغيرىا مف األحكاـ

()7

فالخطأ في الحكـ في التكفير أعظـ مف

الخطأ في غيره  ،كأف ترمي مسمما بالكفر جزافا دكنما بينة  ،كدكف أف نقكـ عميو الحجة مف أعظـ

البغي كالظمـ (.)8

كاألصؿ في المسمـ الظاىر العدالة بقاء إسبلمو كبقاء عدالتو حتى يتحقؽ زكاؿ ذلؾ عنو بمقتضى
الدليؿ الشرعي  ،كال يجكز التساىؿ في تكفيره أك تفسيقو ألف في ذلؾ محظكريف عظيميف_:

أحدىما  -:افتراء الكذب عمى اهلل تعالى في الحكـ كالمحككـ عميو في الكصؼ الذم نبزه بو

الثاني  - :الكقكع فيما نبز بو أخاه إف كاف سالما منو  ،قاؿ  " إذا كفر الرجؿ أخاه فقد باء بو

أحدىما "

()10()9

التكفير لو شركط كمكانع قد تنتفي في حؽ المعيف  ،كاف التكفير المطمؽ ال يستمزـ تكفير المعيف إال إذا
كجدت الشركط كانتفت المكانع

()11

كمأخذ التكفير كسائر األحكاـ الشرعية  ،تارة يدرؾ بيقيف كتارة بظف

1حرٖأرٞحُؼِ (،ششػ اٌؼم١ذح اٌطؾب٠ٚخ ).378ٙ،
2ك٤يٍ ( ،دسس اٌؾىبَ )،حُٔخىس.20\1،4حُٔ (،٢١ٞ٤ا٤شجبٖ ٚاإٌظبئش )،77ٙ،حُٜ٘يح،١ٝكٖٔرٖحرَح(ْ٤ٛاالعزٙابد االعزظاؾبثٟ
االعزظؾبثٚ ٟأصشٖ ف ٟاٌفمٗ اإلعالِٓ،88ٙ،) ٟئٓٔشحَُٓخُشٗخَٗ،ٕٝرَٝ٤صُ،ز٘خٕ.ّ2004،1١،
3ك٤يٍ (،دسس اٌؾىبَ )،حُٔخىس.20\1،5
4حُٜ٘يح (،١ٝاالعزٙبد االعزظؾبث.95ٙ،)ٟ
5حرٖػخري ( ،ٖ٣سعبئً اثٓ ػبثذ (،) ٓ٠سعبٌخ رٕج ٗ١اٌٛالح ٚاٌؾىبَ).344–342\2،
6ػ٤خ (،ٝاٌشفب ).277ٙ،
7حُـِحُ (،٢ف١ظً اٌزفشلاخ )،45ٙ،ػزتيحُؼِ٣تِ،أٓ٤تَ (،اٌفماٗ اٌغٕابئ ٟفا ٟاإلعاالَ )،409ٙ،ىحٍحُٔت،ّ٬حُوتخَٛسحٓ٩تٌ٘يٍ٣ش،
.ّ2007١،3١
8حَُك (،٢ِ٤اٌزىف١ش ٚػٛاثطٗ ).301ٙ،
ٓ9ظلنػِٝ،ٚ٤حُِلعٍُِْٔٔٙٝ،حُزوخٍ (،١طؾ١ؼ اٌجخبس،) ٞرتخدٓتًٖلتَأهتخٙرـ٤تَطؤ٣ٝتَكٜتًٔٞتخهتخٍٍ،هٔتٍٝ[6104] ٚحٔٓٙتِْ(،
طؾ١ؼ ِغٍُ)ً،ظخدحٔ٣٩خٕرخدر٤خٕكخٍأ٣خٕٖٓهخٍ٧هٚ٤حُِْٔٔ٣خًخكٍَ،هْحُلي٣غ ]٘٣،[60ظَ،ػزيحُزخه (٢اٌٍؤٌؤ ٚاٌّشعابْ )
.21ٙ،
10حُؼ٘زَ (،١اٌؾىُ ثغ١ش ِب أٔضي هللا ٚأطٛي اٌزىف١ش ).48ٙ،
11حرٖط٤ٔ٤شِ (،غّٛع اٌفزب.488–487\12،) ٜٚ
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غالب كتارة يتردد فيو  ،كاذا حصؿ التردد فالكقؼ فيو عف التكفير أكلى كالمبادرة الى التكفير مف طباع

مف يغمب عمييـ الجيؿ

()1

كلمحكـ بتكفير المسمـ شرطاف :

 _1أف يقكـ الدليؿ عمى أف ىذا الشيء مما يكفر .

 _2انطباؽ الحكـ عمى مف فعؿ ذلؾ بحيث يككف عالما بذلؾ قاصدان لو  ،فإف كاف جاىبل لـ يكفر

)2(

كىناؾ شركط أيضا ال يككف الحكـ عميو بالكفر إال حاؿ تكفرىا جميعا أما إذا لـ يتكفر شرط مف ىذه

الشركط  ،فيذا مف المكانع التي تنفي الحكـ بكفره .

كىذه الشركط أف يككف المعيف بالغا عاقبل  ،ألنو شرط التكميؼ كما مر فيما مضى  ،كأف يقع منو

الكفر عمى كجو االختيار فبل يككف مكرىا ،كأف تبمغو الحجة التي يكفر بخبلفيا  ،كأال يككف متأكال
كالمتأكؿ المعذكر ىك مف كاف مف أىؿ اإلسبلـ المؤمنيف بما جاء بو الرسكؿ المصدقيف لو في كؿ ما

جاء بو كالمتأكؿ المخطئ مغفكر لو بالكتاب كالسنة  ،قاؿ اهلل ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫﯬ ﭼ( )3قاؿ رسكؿ اهلل  " رفع عف أمتي الخطأ كالنسياف كما استكرىكا عميو "

()4

.

كالحاكـ ىك مف يتكلى قضية االرتداد أك نكابو أك معاكنكه فيك مف يتكلى اإلشياد عمييـ كىك مف

بالرٌدة.
يصدر الحكـ بردتو كما يتبع ذلؾ مف أحكاـ مترتبة عمى الحكـ ٌ

()5

الرٌدة أك
كالقضاء الشرعي بجيازه القضائي المؤىؿ ىك الذم يفصؿ في الحكـ عمى المعيف بالكفر ك ٌ
بردة مسمـ ثابت ال محالة لتنفيذ العقاب كتحقؽ سببو فإحالة أمر المرتد إلى
عدميا  ،ففرض القضاء ٌ
قاض مختص أك قاض مف قضاة األحكاؿ الشخصية يحقؽ أمريف :

أكليما  :األعماؿ كاألقكاؿ التي تدؿ عمى ردتو .

ثانييما  :حقيقة إعبلف الدخكؿ في اإلسبلـ أكاف سميما أـ ال

()6

كمف ثبت كفره كجب اعتقاد كفره كالحكـ عميو بو  ،كاقامة كلي األمر عقكبة المرتد عميو إف لـ يتب

كالى حكـ القضاء يرجع تنفيذ ما ترتب عمى الحكـ بردة المعيف مف األحكاـ

()7

كلعظـ شأف الدماء فإنيا تككف أكؿ ما يقضي اهلل  بو بيف الناس يكـ القيامة  ،قاؿ رسكؿ اهلل

 " : أكؿ ما يقضى بيف الناس يكـ القيامة في الدماء "

()8

كما عظـ رسكؿ اهلل  حرمة الدماء فقاؿ

فقاؿ  :أال إف كؿ المسمـ عمى المسمـ حراـ دمو كمالو كعرضو كحرمة يكمكـ ىذا في شيركـ ىذا في


1حُـِحُ (،٢ف١ظً اٌزفشلخ ) 45ٙ،
2رٖػؼ (،ٖ٤ٔ٤فزب ٜٚاٌؼم١ذح ).218ٙ،
3حُزوَس،آ٣ش.286
ٛ4ل٤قٓ،زنطوَ٣ـ.ٚ
5حُـ ( ،٢٘٣ٞاٌغ١بص.228–225ٙ،) ٟحُٔخٍٝى،١ػِ٢رٖٓلٔيرٖكز٤ذ(،ص(،)ٛ450االؽىبَ اٌغٍطبٔ١خ )55ٙ،ىحٍحُلٌتَ،
،رَٝ٤صُ،ز٘خٕ(،ى.ص.)١.
6أرَُٛٞس ( ،اٌغشّ٠خ ٚاٌؼمٛثخ ف ٟاإلعالَ )  (،اٌؼمٛثخ ) .177–176ٙ ،
7حُِـ٘شحُيحثٔشُِزلٞعِ (،غبئً ف ٟاٌؼم١ذح )ٍِٝٓ،171ٙ،ػش (،أؽىبَ اٌ ّشدّح ٚاٌّشرذ.297ٙ،) ٓ٠
ٓ8ظلنػِ،ٚ٤حهَؿٚحُزوخٍ ً١ظخدحَُهخثنرخدحُوٜخّٞ٣ٙحُو٤خٓشًِْٔٓٝظخدحُؤخٓٚرخدحُٔـخُسرخُيٓخءرخ٫هَس٘٣،ظَ،ػزيحُزخه٢
(اٌٍؤٌؤ ٚاٌّشعبْ)ٍ،هٔ.346ٙ،)1093(ٚ
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بمدكـ ىذا "...

()1

لذلؾ إذا كاف ما تتناقمو كسائؿ اإلعبلـ في كقتنا الحاضر صدقا كصحيحا عف كجكد

حشكد مف المسمميف مسمحيف منظميف في العراؽ كالشاـ نصبكا أنفسيـ قضاة كحكمكا عمى كثير مف

فركعكىـ كاستباحكا دمائيـ فقتمكا األبرياء ظمما كعدكانا  ،فيذا ليس مف اإلسبلـ في
المسمميف بالكفر ٌ
()2
شيء  ،ألف اإلسبلـ ديف الرحمة العامة الشاممة  ،قاؿ اهلل ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ

المبحث الرابع :مكقؼ الفقياء مف اشتراط نية االرتداد كقصدىا مع التصرؼ المستمزـ ليا
الرٌدة أف يتعمد الجاني إتياف الفعؿ أك القكؿ الكفرم كىك يعمـ أنو قكؿ أك فعؿ
يشترط لكجكد نية ٌ
كفرم( ، )3كىك ما يسمى بنية االرتداد ك النية قصد الشيء مقترنا بفعمو ، )4(ليذا اتفؽ الفقياء( )5عمى
عمى أف مف قاؿ كممة الكفر كىك ال يعمـ معناىا ال يكفر كعمى أف مف قاؿ الكفر نتيجة لسبؽ لسانو
كعف طريؽ الخطأ ال يكفر كاألعرابي الذم أخطأ مف شدة الفرح ككاف يريد أف يقكؿ  :الميـ أنت ربي

كأنا عبدؾ  ،فقاؿ  :أنت عبدم كأنا ربؾ  ،ككذلؾ مف قاؿ كف ار حكاية عف الغير كمف قاؿ فبلف كفر

لقكلو كذا مف أقكاؿ الكفر  ،فإف حكى أك كتب كف ار سمعو  ،مثبل كمف يكتب كقائع التاريخ كىك ال
يعتقده ال يكفر .

كلمفقياء في اشتراط نية االرتداد كقصدىا قكليف :

القكؿ األكؿ  :ذىب الحنفية

()6

()8

كالمالكية ()7كالحنابمة

إلى أف مجرد القكؿ أك الفعؿ المستمزـ لمردة

الرٌدة حاؿ قيامو بيذا الفعؿ متعمدا مختا ار غير مكروه بقصد
استيزاء أك عنادا أك مكابرة يؤدم إلى ٌ
االستيزاء أك العناد أك التحقير سكاء نكل الكفر كقصده أك لـ يقصده كلك كاف ىازال .

القكؿ الثاني  :ذىب الشافعية

()9

()10

كالظاىرية

إلى ضركرة قصد الجاني لمكفر أف يككف نكل الكفر فبل

فبل يكفي أف يتعمد إتياف الفعؿ أك القكؿ الكفرم  ،فما لـ ينك الكفر ال يكفر عندىـ

الرسكؿ  ": إنما األعماؿ بالنيات"

()11

كدليميـ قكؿ

ٓ 1ظلنػٍِٝٚ٤حٙحُزوخًٍ١ظخدحُٔـخُ١رخدكـشحُٞىحعًِْٔٓٝظخدحُؤخٓٚرخدطـِ٤عطلَْ٣حُيٓخء٫ٝػَحٝٝحٞٓ٫حٍ٘٣،ظَرؼيحُزخه٢
(اٌٍؤٌؤ ٚاٌّشعبْ)ٍ،هٔ.346ٙ،)1094(ٚ

2حٗ٧ز٤خء،آ٣ش.107

3ػٞىس(،اٌزشش٠غ اٌغٕبئ.636\2،) ٟ
4حَُ٘رِ (،٢٘٤غٕ ٟاٌّؾزبط ).134\4،
5حَُِٓتتٙٔ (،٢ب٠ااخ اٌّؾزاابط )،394\7،حُ٘تتَرِ(،٢٘٤غٕاا ٟاٌّؾزاابط )،134\4،حُزٜتتٞط (،٢شااشػ ِٕزٙاا ٝاإلساداد)387\3،ػتتٞىس،
(اٌزشش٠غ اٌغٕبئ.637\2،) ٟ
6حرٖػخري (،ٖ٣سد اٌّؾزبس)،356\6،ؿخءكٍِٖٛٓٚ٤روًٍٞلَحٍطيٝإُْ٣ؼظوي.ٙ
7حرٖكَك (،ٕٞرجظشح اٌؾىبَ )،210\2،حُوَحك (،٢اٌزخ١شح ).13\12،
8حرٖٓلِق (،اٌفشٚع )،57\6،ؿخءكٚ٤حَُٔطيًٖٓلَٞ١ػخُٛٞٝخُ٫رؼيحٓ،ٚٓ٬حُزٜٞط(،٢ششػ ِٕز ٝٙاإلساداد ) .387\3
9حَُ٘رِ (،٢٘٤غٕ ٟاٌّؾزبط )،133\4،حَُِٓٙٔ (،٢ب٠خاٌّؾزبط ).414\7،
10حرٖكِّ ( ،اٌّؾٍ.188\10، ) ٝ
ٓ11زنطوَ٣ـ.ٚ
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القكؿ الراجح  :أرجح القكؿ األكؿ فميس الديف محبل لبلستخفاؼ كالمكابرة كالعناد  ،كال مبرر ألم فعؿ
كفرم إال الكفر كاالستيزاء بالديف كفر كىذا ما قرره كتاب اهلل .

المبحث الخامس  :أنكاع المرتديف

النكع األكؿ  :مرتد ردتو مف نكع النفاؽ ييظير اإلسبلـ كيخفي الكفر  ،ظاىره مسمـ كباطنو كافر ،كىذا
طمًع عمى ردتو أحد كىذا أخطر أنكاع المرتديف .
ال سمطاف ألحد عميو ما لـ يي ٍ
النكع الثاني  :مرتد أعمف ردتو  ،كلـ يطعف في اإلسبلـ  ،كلـ يسب رسكؿ اهلل  ، كلـ يفتر عمييما
أك يسخر أك يستيزء بشيء مف عقائد اإلسبلـ كشرائعو  ،كلـ يسئ آلؿ بيت رسكؿ اهلل كصحابتو الكراـ

 أجمعيف .

النكع الثالث  :مرتد أظير ردتو كجير بيا  ،كأعمف عداءه هلل كرسكلو كالمسمميف فافترل عمى اهلل
كرسكلو الكذب كسب رسكؿ اهلل كدينو ككتابو  ،كشتـ الصحابة كانتقصيـ كسخر بأحكاـ اإلسبلـ
الرٌدة
كفضؿ عمييا القكانيف الكضعية كالتشريعات البشرية  ،ككؿ مف ىذه األنكاع الثبلثة تقع تحت حكـ ٌ
)1(

كفاعميا مرتد

.

محارب لئلسبلـ كالمسمميف لسعيو بالفساد في األرض كتشممو آية المحاربة
الرٌدة
ه
المرتد الداعي الى ٌ
قاؿ ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﭼ

()2

فالمحاربة إما أف تككف باليد ،كاما أف تككف بالمساف كالمحاربة بالمساف في باب الديف قد

تككف أشد مف المحاربة باليد  ،كقد ثبت أف رسكؿ اهلل  كاف يقتؿ مف يحاربو بالمساف مع تجاكزه عف
بعض مف حاربو باليد  ،كالفساد نكعاف  :فساد الدنيا في الدماء كاألمكاؿ كالفركج  ،كفساد الديف كال

ريب أف الطعف في الديف كتقبيح حاؿ الرسكؿ في أعيف الناس كتنفيرىـ منو مف أعظـ الفساد ،كما

يفسده المساف في الديف في السعي في األرض فسادا أعظـ مما تفسده في األرض

()3

بردة آحاد المسمميف  ،كذلؾ أف ىذا المرتد ميما يكف فيو مف عيكب كالجيؿ في
كعمينا أف ال نستييف ٌ
الديف كقمة الفيـ كمشاكؿ نفسية كالقمؽ كاضطراب التفكير كاالىتزاز في الشخصية إال أف إعبلنو ردتو

عف اإلسبلـ يكىـ مف ىـ مثمو بكجكد عيكب في الديف نفسو كاال لما ارتد عنو بنظرىـ  ،كما أف ىذا
المرتد تتعدل جريمتو إلى غيره  ،إذا كاف لو مف األكالد مف ىـ دكف سف البمكغ فيعمؿ عمى ردىـ عف

فطرتيـ كاسبلميـ إلى ما ىك فيو مف الكفر  ،كما أف الدكؿ االستعمارية الخبيثة التي تستميؿ باإلغراء

المادم مف ا لمسمميف مف لديو رقة في الديف أك ىك عديـ الديف إلى صالحيا فيصبح مكاليا مسخ ار
لخدمة المستعمريف  ،كبيذا يتضح أف كؿ معمف عف ردتو محاربا لئلسبلـ بشكؿ أك بآخر كمع ذلؾ ىك


ٍِٝٓ1ػشٓ،لٔٞى (،أؽىبَ اٌ ّشدّح ٚاٌّشرذ(،53–51ٙ،) ٓ٠ى.ى.ّ1994،)١.
2حُٔخثيس،آ٣ش.33
3حرٖط٤ٔ٤ش (،اٌظبسَ اٌّغٍٛي ) .292–291ٙ،

102

أقؿ خط انر مف الزنديؽ الذم يظير اإلسبلـ كيبطف الكفر  ،كمما يفطف لو أف ىذا المرتد غير الطاعف
في الديف ىك في مراحؿ ردتو األكلى فيك في ظرؼ مرحمي إلى أف تقكل شككتو بأمثالو مف المرتديف

فيككنكف حربا عمى اإلسبلـ كالمسمميف ألف كؿ مرتد تارؾ لدينو مفارؽ لمجماعة كقكلو  في الحديث

(المفارؽ لمجماعة ) كصؼ كاشؼ ال منشئ كما قاؿ العمماء  ،فإف مفارقتو لجماعة المسمميف تعني

تخميو عف اليكية اإلسبلمية كعف االنتماء كالكالء لئلسبلـ كانتمائو إلى كؿ ما يعاديو مف الباطؿ
فيصبح في صفكؼ أعداء اإلسبلـ كمحاربيو  ،كمف الميـ النظر إلى مآالت األمكر ففي أفغانستاف

الدكلة المسممة التي عمؿ مجاىدكىا عمى طرد المحتميف مف الركس إال أف فريقا ضاال مف مكاطنييا
المسمميف اعتنؽ الشيكعية كارتد عف اإلسبلـ  ،كتسنـ قمة الحكـ فييا قي ار كجب ار  ،كعمؿ عمى إبادة

الحكـ اإلسبلمي كرجالو ليحؿ محمو الحكـ الشيكعي الممحد ( ،)1كقد استمر الجياد األفغاني المستميت

ضد المستعمريف الشيكعيف االن قبلبييف كأعكانيـ عشر سنكات أك يزيد كانت ضحيتيا المبلييف مف
القتمى كالمتضرريف جسديا كعقميا كنفسيا إضافة إلى خراب الببلد كدمارىا()2قاؿ ﭽ ﯡ ﯢ
()3

ﯣﭼ
























1ػؼٔخٕٓ،لٔيٍأكض( ،اٌمؼب٠ب اٌضالس  :رغ١١ش إٌّىش ثبٌمٛح  ،اٌخشٚط ػٍ ٝاٌؾبوُ  ،رىف١ش اٌذٌٚخ )،165ٙ،ىحٍحُلِ٤٠ش،ىر،1١،٢
،ّ1989حُز٘خ،كئحى ( ،اٌؼبٌُ اإلعالِ ٟث ٓ١اٌزخٍف اٌؾؼبسٚ ٞس٠بػ اٌؼٌّٛخ )،149ٙ،ىحٍحُظ٣ُٞغٝحَُ٘٘ح٤ٓ٬ٓ٩ش،َٜٓ،حُوخَٛس
ّ2006،1١،
2حُوَٟخ (،١ٝعشّ٠خ اٌ ّشدّح ٚػمٛثخ اٌّشرذ ).47ٙ،
3حُلَ٘،ح٣ش.2
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الر ّد ة كمذاىب الفقياء في عقكبة المرتد
الفصؿ الثالث  :أدلة تحريـ جريمة ّ
الر ّد ة
المبحث األكؿ:أدلة تحريـ جريمة ّ

الر ّد ة كما تبينيا آيات الق راف الكريـ .
المطمب األكؿ :أكال ّ :
الرٌدة كأثرىا الخطير في أنيا محبطة لمعمؿ الصالح في اإلسبلـ كأنيا
بينت آيات القرآف الكريـ جريمة ٌ

ال تضر اهلل شيئا فاهلل ناصر دينو  ،كأف ضررىا كاثميا يعكد عمى المرتد كحده فيي سبب عدـ

اطمئنانو بالدنيا كسبب جزائو بالعذاب المييف باآلخرة  ،كبيف اهلل في كتابو أف الشؾ كضعؼ اإليماف

الرٌدة عف ديف اهلل
كعبادة اهلل في السراء كاإلرتداد عف دينو في الضراء ىك سبب االرتكاس كاالنتكاس ك ٌ
كلـ تبيف آيات الكتاب عقكبة دنيكية لممرتد  ،مع ما بينتو مف خطر ىذه الجريمة كما تكعد اهلل بو
المرتديف مف عذاب في اآلخرة  ،فاآليات لـ تذكر عقكبة المرتد الدنيكية كبينت جرـ المرتد لما يستحقو

مف عقاب أخركم كىذا ما أكضحتو التفاسير

)1(

 ،كىذه اآليات قد تككف نزلت في ناس أك أشخاص

بأعينيـ تذكر أسماءىـ التفاسير ،كقد ذىب الجميكر إلى أف العبرة بعمكـ المفظ ال بخصكص السبب
()2

فالحكـ الذم يؤخذ مف المفظ العاـ يتعدل صكرة السبب الخاص إلى نظائرىا

 ،كىناؾ بعض اآليات

أشارت إلى عقكبة المرتد الدنيكية كما بيف المفسركف .
 _1قاؿ اهلل ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ(. )3
الرٌدة بالمكت عمييا في إحباط األعماؿ كالمراد األعماؿ النافعة
قيدت ٌ
عمى ديف اإلسبلـ (. )5

()4

 ،كاآلية تيديد لممسمميف ليثبتكا

_2قاؿ اهلل ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ(. )6



٤ٓ1ؤط٢ر٤خٌٕٙٛح٣٥خصٝطلَٔٛ٤خك٢حُٜلخثقح٥ط٤ش.
2حُـِحُتت (،٢اٌّغزظااف،60\2،) ٝحًٍُِ٘تت (،٢اٌجؾااش اٌّؾاا١ؾ) ،291\4،حُ٘تتًٞخٗ (،٢إسشاابد اٌفؾااٛي )،332\1،حُٔتت،٢١ٞ٤ػزتتي
حَُكٖٔرٖأر٢رٌَ(،ص ()ٛ911اإلرمبْ ف ٟػٍ َٛاٌمشآْ )ٟ،زطٓٚلٔيٓخُْٛخْٗ،61\1،ىحٍحٌُظتذحُؼِٔ٤تش،ر٤تَٝصُ،ز٘تخٕ1١
،ّ2000حٍُِهتتخٗٓ،٢لٔتتيػزتتيحُؼظتتِٕ (،ْ٤ب٘ااً اٌؼشفاابْ فاا ٟػٍاا َٛاٌمااشآْ ) ،كووتتٚأكٔتتيرتتٖػِتت،112\1،٢ىحٍحُلتتي٣غ،حُوتتخَٛس١
،ّ2001حُٔؼي،١ػزيحَُكٖٔرٖٗخ(،َٛص (،)ٛ1376اٌمٛاػذ اٌؾغبْ ف ٟرفغ١ش اٌمشآْ )،كووٚأٖٔ٣رٖػخٍفحُيٓ٘وٝ٢آهتَٕٝ
ٌٓ،11ٙ،ظزشحُٔ٘ش،حُوخَٛسّ2001١،حُلظ٤خٗ،٢هخُيارَح (،ْ٤ٛاٌغٕبْ فا ٟػٍا َٛاٌماشآْ اٌىاش،91ٙ، ) ُ٠ؿ٘٤ٜتشُِ٘٘تَػٔتخٕ،
حٍ٧ىٕ،ّ2004،2١،كٔ،ٖ٤ػٔخىػِ٢ػزيحُٔٔ٤غ (،اٌز١غ١ش ف ٟأطٛي اٌزفغ١ش ) ،94ٙ،ىحٍحٔ٣٩تخٕ،حٓ٫تٌ٘يٍ٣ش(،ى.ص)١.
.
3حُزوَس،آ٣ش.217
4حُز٠٤خ(،١ٝأٔٛاس اٌزٕضٚ ً٠أعشاس اٌزا.150\1،) ً٠ٚ
5حُوَ١ز ( ،٢اٌغبِغ ٤ؽىبَ اٌمشآْ ).50\3،
6آٍػَٔحٕ،آ٣ش.86
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()1

 ،فمف

مصر عمييا
كفي ىذه اآلية دليؿ عمى عدـ قبكؿ تكبة المرتد الذم تكفي عمى ردتو أك قتؿ
ٌان
عرؼ الحؽ فتركو  ،كالباطؿ فآثره كاله اهلل ما تكلى لنفسو فعاقبو باالنتكاس كانقبلب القمب كعدـ

اليداية(.)2

_3قاؿ اهلل ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ

()3

أم لف تقبؿ تكبتيـ عند المكت

()4

أم مف كفر كأصر عمى كفره كلـ يزد د إال كف ار حتى مات عمى

كفره فأكلئؾ ىـ الضالكف أم الخارجكف عف المنيج الحؽ إلى طريؽ الغي

()5

.

_4قاؿ اهلل ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ
ﯲﯳﯴﯵ ﯶﯷﯸﯹﭼ

)6(

.

مف مات عمى الكفر فمف يقبؿ منو خي ار أبدا ،كلك كاف قد أنفؽ مؤل األرض ذىبا فيما يراه قربة كما
ً
كيطعـ الطعاـ  ،ىؿ ينفعو
كيفؾ العاني ي
يسئ ىؿ النبي  عف عبد اهلل بف جدعاف ككاف ييقرم الضيؼ ى
رب اغفر لي خطيئتي يكـ الديف " ( ، )8()7أم مف مات عمى
ذلؾ  ،قاؿ " ال ينفعو إنو لـ يقؿ يكما ٌ :
الكفر لف يقبؿ منو ممؤ األرض ذىبا لك تقرب بو في الدنيا كلك افتدل بو مف العذاب في اآلخرة

()9

.

_5قاؿ اهلل ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﭼ

()10

حذر اهلل المؤمنيف مف اإلغترار بأىؿ الكتاب كبيف ليـ أف فريقان منيـ حريصكف عمى أضراركـ كردكـ

إلى الكفر بعد اإليماف

بالنبي  كباإلسبلـ

()12

()11

.

كنزلت في ييكدم أراد تجديد الفتنة بيف األكس كالخزرج بعد انقطاعيا

_6قاؿ اهلل ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦﯧ ﯨ ﭼ

()13

.

يكـ القيامة تككف كجكه المؤمنيف يمبيضة ككجكه الكافريف يمسكدة  ،كبياض الكجكه ىك إشراقيا بالنعيـ
كاسكدادىا ىك ما يرىقيا مف العذاب األليـ ( ،)14كقيؿ حيف تبيض كجكه أىؿ السنة كالجماعة ،كتسكد

1حُز٠٤خ(،١ٝأٔٛاس اٌزٕضٚ ً٠أعشاس اٌزا.216\1،) ً٠ٚ
2حُٔؼي (،١ر١غ١ش اٌىش ُ٠اٌشؽّٓ ).122ٙ،
3آٍػَٔحٕ،آ٣ش.90
4حُوَ١ز (،٢اٌغبِغ ٤ؽىبَ اٌمشآْ )،139\4،حرًٖؼ (،َ٤رفغ١ش اثٓ وض١ش).366\1،
5حُٔؼي(،١ر١غ١ش اٌىش ُ٠اٌشؽّٓ)،122ٙ،حرًٖؼ (،َ٤رفغ١ش اثٓ وض١ش ).366\1،
6آٍػَٔحٕ،آ٣ش.91
ٍٝ7ح (،ِْٔٓٙطؾ١ؼ ِغٍُ ثششػ إٌ،) ٞٚٛرخدحُيَُ٤ػِ٠إٖٔٓٓخصػِ٠حٌُلَ٘٣٫لؼٚػٍَٔ،هٔ.65\3[214]ٚ
8حرًٖؼ (،َ٤رفغ١ش اثٓ وض١ش ).366\1،
9حُز٠٤خ(،١ٝأٔٛاس اٌزٕضٚ ً٠أعشاس اٌزا.218\1،) ً٠ٚ
10آٍػَٔحٕ،آ٣ش.100
11حُٔؼي(،١ر١غ١ش اٌىش ُ٠اٌشؽّٓ) .123ٙ،
12حُوَ١ز (،٢اٌغبِغ ٤ؽىبَ اٌمشآْ).163\4،
13آٍػَٔحٕ،آ٣ش.106
14حُوَ١ز(،٢اٌغبِغ ٤ؽىبَ اٌمشآْ ) .175\4،
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كجكه أىؿ البدعة كالفرقة ( ، )1أم البدع المكفرة .
_7قاؿ اهلل ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ(. )2
ىؤالء قكـ أسممكا ثـ ارتدكا خكفا مف المشركيف فاغتـ النبي  ، فأنزؿ اهلل  ىذه اآلية كالمرتدكف ىـ

المنافقكف كرؤساء الييكد

)3(

 ،كحزف رسكؿ اهلل  كاف مف شدة حرصو عمى الناس

()4

 ،كاهلل بحكمتو

نص بأف الخير كالشر
بحكمتو كقدرتو ال يريد أف يجعؿ ليـ نصيبا في اآلخرة أم نصيبا في الجنة كىك ه
بإرادة اهلل سبحانو كتعالى (. )5
_8قاؿ اهلل ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ

()6

أم استبدلكا الكفر باإليماف لف يضركا اهلل شيئا ،ألف اهلل ينصر دينو كضرر فعميـ يعكد إلى أنفسيـ
بفكات اإليماف بالدنيا كحصكؿ العذاب األليـ في اآلخرة

()7

.

_9قاؿ اهلل ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﭼ(. )8
الكافر إذا آمف غفر لو كفره  ،فإذا رجع فكفر لـ يغفر لو الكفر األكؿ  ،كقد قاؿ أناس لرسكؿ اهلل : 
" يا رسكؿ اهلل أىنؤاخذ بما عممنا في الجاىمية ؟ قاؿ  :أما مف أحسف منكـ في اإلسبلـ فبل يؤاخذ بيا

كمف أساء أخذ بعممو في الجاىمية كاإلسبلـ "

()9

.

كاإلساءة ىنا بمعنى الكفر  ،كال يصح أف يراد بيا ارتكاب سيئة " ثـ ازدادكا كف ار "  ،بمعنى أنيـ أصركا
عمى الكفر  ،ال ييدييـ اهلل طريقا إلى الجنة كال يخصيـ بالتكفيؽ كما يخص أكلياءه كتضمنت اآلية

حكـ المرتديف

()10

.

_11قاؿ اهلل ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿ ﯀ ﯁ ﯂ ﭼ

()11

يخبر اهلل أف مف يرجع إلى ال يك ٍفر بعد اإلسبلـ كىذا إخبار بما عمـ اهلل كقكعو  ،فمف يضر اهلل شيئا إنما
يضر نفسو  ،كاف هلل عبادا مخمصي ف كرجاال صادقيف  ،قد تكفؿ اهلل بيدايتيـ ككعد باإلتياف بيـ كىـ
1حرًٖؼ (،َ٤رفغ١ش اثٓ وض١ش ).377\1،
2آٍػَٔحٕ،آ٣ش.176
3حُوَ١ز (،٢اٌغبِغ ٤ؽىبَ اٌمشآْ ) .293\4،
4حرًٖؼ(،َ٤رفغ١ش اثٓ وض١ش ) .416\1،
5حُٜٔيٍحٕحُٔخروخٕٗلْحُٜللخص.
6آٍػَٔحٕ،آ٣ش.177
7حُٔؼي(،١ر١غ١ش اٌىش ُ٠اٌشؽّٓ) .138ٙ،
8حُ٘ٔخء،آ٣ش.137
ٍٝ9ح ( ،ِْٔٓٙطؾ١ؼ ِغٍُ ثششػ إًٌ،) ٞٚٛظخدحٔ٣٩خٕ،رخد٣َٛئحهٌرؤػٔخٍحُـخ٤ِٛش،رَهْ ] .107\2،[ 120
10حُوَ١ز (،٢اٌغبِغ ٤ؽىبَ اٌمشآْ ).414–413\5،
11حُٔخثيس،آ٣ش.54
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أكمؿ الخمؽ أكصافا كأقكاىـ نفكسا كأحسنيـ أخبلقا أجؿ صفاتيـ أف اهلل يحبيـ كيحبكنو  ،عطكفيف
عمى المؤمنيف كأشداء عمى الكافريف يجاىدكف في سبيؿ اهلل كال يخافكف لكمة الئـ كما يخاؼ المنافقكف

لكـ الكفار

()1

.

_11قاؿ اهلل ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ ﭼ

)2(

" مف كفر باهلل بعد إيمانو " حرمكا رحمة اهلل التي كسعت كؿ شيء  ،ذلؾ أنيـ اتتيـ فردكىا كعرضت
عمييـ فمـ يقبمكىا ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ

()3

كىذا بخبلؼ مف أكره عمى

الكفر كأجبر عميو كقمبو مطمئف باإليماف  ،راغب فيو فإنو ال حرج عميو كال إثـ كيجكز لو النطؽ بكممة
الكفر عند اإلكراه عمييا

()4

 ،أما الذيف تنشرح قمكبيـ لمكفر  ،كتتجاكب مع ألسنتيـ  ،فأكلئؾ عمييـ

غضب شديد مف اهلل الذم أعد ليـ عذابا عظيما في اآلخرة

()5

.

_12قاؿ اهلل ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ(. )6
كمف الناس مف يعبد اهلل عمى شؾ كحقيقتو أنو عمى ضعؼ في عبادتو كضعؼ القائـ عمى حرؼ

مضطرب فيو  ،كحرؼ كؿ شيء طرفو كشفيره كحده  ،أك أنو يعبد اهلل عمى كجو كاحد كىك أف يعبده
عمى السراء دكف الضراء  ،أك عمى شرط أف يرزقو ماال ككلدا كخي ار .

()7

كىذا الصنؼ مف الناس لـ

يتمكف اإليماف مف قمبو بؿ ىك مزعزع العقيدة تتحكـ مصالحو مع إيمانو  ،إف أصابو خير فرح بو

كاطمأف  ،كاف أصابتو شدة في نفسو أك مالو أك كلده ارتد إلى الكفر فخسر في الدنيا االطمئناف إلى
قضاء اهلل كنصره كخسر في اآلخرة ثكاب المؤمنيف الصادقيف الصابريف كىك نعيـ الجنة فيذا ىك

الخسراف الحقيقي الكاضح

()8

.

_13قاؿ اهلل ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼﭽ ﭼ

()9

1حُٔؼي(،١ر١غ١ش اٌىش ُ٠اٌشؽّٓ)،224ٙ،حُٔلِٝ٢حُٔ (،٢١ٞ٤رفغ١ش اٌغالٌ.117ٙ،) ٓ١
2حُ٘لَ،آ٣ش.106
3حُ٘لَ،آ٣ش.109
4حُٔؼي(،١ر١غ١ش اٌىش ُ٠اٌشؽّٓ).469ٙ،
5حُٔـِْح٧ػُِِ٘٠ئٕٝح٤ٓ٬ٓ٩ش(،إٌّزخت ف ٟرفغ١ش اٌمشآْ اٌىش.466ٙ، ) ُ٠
6حُلؾ،آ٣ش.11
7حُوَ١ز(،٢اٌغبِغ ٤ؽىبَ اٌمشآْ )،22\12،حُٜخرِ (،٢ٗٞخزظش رفغ١ش اثٓ وض١ش ).533-532\2،
8حُٔـِْح٧ػُِِ٘٠ئٕٝح٤ٓ٬ٓ٩ش ( ،إٌّزخت ).565ٙ،
ٓ9لٔي،آ٣ش.32
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_14قاؿ اهلل ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﭼ

()1

الذيف فارقكا اإليماف كرجعكا إلى الكفر زيف ليـ الشيطاف ذلؾ كحسنو فغرىـ كخدعيـ  ،كذلؾ بأنيـ

ماألكا كناصحكا الذيف كرىكا ما أنزؿ اهلل

)2(

 ،أم أف الذيف ارتدكا بالنفاؽ الشيطاف بإرادة اهلل تعالى

زيف ليـ ىذا الكفر كاضبلليـ بأنيـ قالكا لممشركيف ستعاكنكـ عمى عداكة النبي  كقامكا بتثبيط الناس
عف الجياد معو فأسركا عداكة النبي كأظيرىا اهلل سبحانو

()3

.

ثانيا  :آيات في القرآف الكريـ تشير إلى عقكبة المرتد الدنيكية .

في القرآف الكريـ آيات تشير إلى عقكبة المرتد الدنيكية كىي القتؿ كما فسرىا العمماء:
 _1قاؿ اهلل ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ(.)4
()5

نزلت ىذه اآلية في المنافقيف

كذكر اهلل عقكبتيـ في حاؿ تكلييـ  ،كذكر أنيـ قالكا كممة الكفر بعد

إسبلميـ _ ،عمى تقدير صحة إسبلميـ_ فيـ كانكا يظيركف اإلسبلـ _ فبيف اهلل حكمو فييـ كفي كؿ

مف أظير الكفر بعد اإلسبلـ في الدنيا كاآلخرة .

الرٌدة ليذا دعاىـ إلى التكبة " ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ
قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية " كلككنيـ أظيركا الكفر ك ٌ
ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﭼعف التكبة ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﭼ "كىذا لمف أظير الكفر
فيجاىده الرسكؿ بإقامة الحد كالعقكبة "

()6

،كقاؿ المفسركف إف يتكلٌكا أم يعرضكا عف اإليماف يعذبيـ

اهلل عذابا أليما في الدنيا كاآلخرة  ،في الدنيا بالقتؿ كفي اآلخرة بالنار(. )7

_2قاؿ اهلل ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭼ(.)8

ٓ1لٔي،ح٣٥ظخٕ.26–25
2حرًٖؼ (،َ٤طؾ١ؼ رفغ١ش اثٓ وض١ش ).224\4،
3حُٔلِٝ٢حُٔ (،٢١ٞ٤رفغ١ش اٌغالٌ.509ٙ، ) ٓ١
4حُظٞرش،آ٣ش.74
ً5خٕٓزذٌٍِٗٙٛٝح٣٥شأهَؽحرٖأر٢كخطْػٖحرٖػزخّهخًٍ:خٕحُـُّ٬رٖٓ٣ٞيرتٖحُٜتخٓضٓٔتٖطوِتقػتٍٖٓتٍٞهللاكت٢ؿتِٝس
طزٞىٝ،هخٍُ:جًٖخٌٕٛححَُؿَٛخىهخ_٣وٜيٍٍٓٞهللاُ٘_ لَٖٖٗٓحُلٔ،َ٤كَكغػَٔ٤رٖٓؼيًُياٍٍُٞٓ٠هللاكلِتقرتخهلل


ٓخهِض،كؤٍِٗهللا :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼح٣٥ش،كِػٔٞح:أٗٚطخدٝكٔ٘ضطٞرظ،ٚػْأهَؽػًٖؼذرتٖٓخُتيٗلتٝ،ٙٞأهتَؽػتٖأٗتْ
رٖٓخُي،هخٍٓ:تٔغُ٣تيرتٖأٍهتٍْؿتٓ٬تٖحُٔ٘تخكو٣ٖ٤وتٍٝٞحُ٘زت٢ػِ٤تٚحُٜت٬سٝحُٔت٣ّ٬وطتذًًٝتَٗلت٘٣.ٙٞظتَ،حُٔت (،٢١ٞ٤أعاجبة
إٌضٚي ).218–217ٙ،حرًٖؼ (،َ٤طؾ١ؼ رفغ١ش اثٓ وض١ش ).308\2،
ٓ6زنحُظؼَ٣قر.ٚحرٖط٤ٔ٤شِ (،غّٛع فزب ٜٚاثٓ ر١ّ١خ ).273\7،
7حرٖحُـ،١ُٞػزيحَُكٖٔرٖػِ٢رٖٓلٔي(،ص ( ،)ٛ597صاد اٌّغ١ش ف ٟػٍُ اٌزفغ١ش ) ،596ٙ،حٌُٔظذح٢ٓ٬ٓ٩رَٝ٤ص،3١،
.ٛ1404،حُِٓوَ٘ٓ،١لٔٞىرٖػَٔٝحرٖأكٔي،أرٞحُوخْٓ(،ص( ،)ٛ538اٌىشبف ػٓ ؽمبئك غٛاِغ اٌزٕض،442ٙ، ) ً٠ىحٍ
حٌُظخدحُؼَر،٢رَٝ٤ص،ٛ1407،3١،حًُ٘ٞخٗ (،٢فزؼ اٌمذ٠ش )،545\2،حرًٖؼ (َ٤طؾ١ؼ رفغ١ش اثٓ وض١ش ).309\2،
8حُلظق،آ٣ش.16
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اختمؼ المفسركف في ىؤالء القكـ الذيف يدعكف إلييـ الذيف ىـ أكلك بأس شديد عمى عدة أقكاؿ كأحد
ىذه األقكاؿ أنيـ بنك حنيفة الذيف ارتدكا في أخريات حياة الرسكؿ  كىـ أىؿ اليمامة قكـ مسيممة

الكذاب الذيف حاربيـ أبك بكر الصديؽ . 
المطمب الثاني  :دفع ما يكىـ التعارض

()2

()1

بيف قكؿ اهلل ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﭼ كقكؿ رسكلو 

" مف بدؿ دينو فاقتمكه "
ال تعارض البتة بيف قكؿ اهلل ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﰉ ﭼ كقكؿ رسكؿ اهلل  " مف
بدؿ دينو فاقتمكه "كذلؾ ألف مف شركط تعارض الدليميف اتفاقيما في الحكـ مع اتحاد الكقت كالمحؿ

كالجية  ،فبل تعارض بيف النيي عف البيع في كقت النداء مع اإلذف بو في غيره

()3

 ،مع تقرير العدالة

اإلليية البلمتناىية في تكريـ اإلنساف في حريتو في اختيار دينو  ،ألف التديف خاصة اإلنساف عف
سائر الحيكاف  ،فالعدالة اإلليية أصؿ ىذه األحكاـ  ،فمف عدلو كحكمتو سبحانو أف ال يكره إنساف عمى

الديف ابتداء ،كمف عدلو أف يحفظ عمى مف داف ديف الحؽ دينو  ،كالحفاظ عمى مصالح الجماعة

اإلسبلمية ،كحماية الديف مف تكريـ اإلنساف .
فالفتنة في الديف أشد مف القتؿ  ،قاؿ اهلل ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭼ

()5()4

القتؿ

()6

 ،أم الكفر أشد مف

ىذا مع التسميـ بأف الحكـ الشرعي ىك حكـ اهلل تعالى كالنصكص الدينية مشتممة عمى

المصالح اإلنسانية  ،لكف ىذه المصالح عبلمة عمى حكـ اهلل تعالى  ،كليست باعثة عميو  ،كال مؤثرة
فيو باإليجاد ألف حكـ اهلل تعالى ال يككف بتأثير فيك خالؽ العباد كخالؽ مصالح العباد ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱﯲﯳﭼ

)8()7(

 ،كلنا في ىذا قدكة أـ المؤمنيف عائشة  في كقكفيا عند النص عندما

سألتيا إحدل النساء عف سبب التفرقة في الحكـ في قضاء الصياـ كعدـ قضاء الصبلة في أياـ
()9

فعنفتيا عائشة 

بقكليا :

الحيض  ،فقالت " أفىين ٍؤمر بقضاء الصكـ كال ين ٍؤمر بقضاء الصبلة "
أحركرية( )10أنت ؟ ( ، )12()11ألف الخكارج في حاركراء كانكا يأمركف الحائض بقضاء الصبلة في زمف

الحيض خبلفا لما أجمعت عميو األمة  ،كاستنكرت عائشة ىذا  ،فكأنيا قالت ليا ىذه طريقة الحركرية

فبئست الطريقة .

1حرًٖؼ ( ،َ٤طؾ١ؼ رفغ١شاثٓ وض١ش )،240_239\4،حُوَ١ز(،٢اٌغبِغ ٤ؽىبَ اٌمشآْ )،260\16،حُِٓوَ٘(١اٌىشبف ) 545\3
2حُظؼخٍٝك٢حٛ٫ط٬ف:طوخرَىُٖ٤ِ٤ػِٓ٠زَ٤حُٔٔخٗؼش٘٣،ظَ،حًٍُِ٘ (،٢اٌجؾش اٌّؾ١ؾ )  .120\8،
٘٣3ظَ،حًٍُِ٘ (،٢اٌجؾش اٌّؾ١ؾ )،121\8،حًُ٘ٞخٗ (،٢إسشبد اٌفؾٛي ).258\2،
4حُزوَس،آ٣ش.191
5أرَُٛٞس (،اٌؼمٛثخ ).43ٙ،
6حرٖحُؼَر ( ،٢أؽىبَ اٌمشآْ ).339\2،
7حٗ٧ز٤خء،آ٣ش.23
8أرَُٛٞس (،اٌؼمٛثخ ).42ٙ،
ٛ9ل٤قٍٝ،حٙأرٞىحٝى (،عٕٓ أث ٟداٚد ) ،رخدك٢حُلخث٫ٞطوظ٢٠حُ٬ٜسٍ،هٔٛ،[2263] ٚللٚحُ٧زخٗ.٢
 10كٍَٝحء_رخُٔي_هَ٣شروَدحٌُٞكشٔ٘٣ذاُٜ٤تخكَهتشٓتٖحُوتٞحٍؽًتخٕأٍٝحؿظٔتخػْٜرٜتخٝطؼٔوتٞحكت٢أٓتَحُتيٖ٣كظتَٓ٠هتٞحٓ٘ت٘ٓٝٚتٚهتٍٞ
ػخث٘شأكَ٣ٍٝشأٗض؟ٓؼ٘خٙأهخٍؿشػٖحُيٖ٣رٔزذحُظؼ٘ضك٢حُٔئحٍ؟٘٣ظَ،حُل(،٢ٓٞ٤اٌّظجبػ إٌّ١ش )ٓ،خىس(فٍٍ).79ٙ،
ٛ11ل٤قٍٝ،حٙأر٢ىحٝى (،عٕٓ أث ٟداٚد )،رخدك٢حُلخث٫ٞطوظ٢٠حُ٬ٜسٍ،هٔٛ،[262 ] ٚللٚحُ٧زخٗ.٢
ِٗ12زٓ،٢لٔيٜٓطل (،٠رؼٍ ً١ا٤ؽىبَ )ٓ،70–69ٙ،طزؼشح.ّ1947١،َُٛ٧
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االختبلؼ مف حيث المكضكع
ال إكراه في الديف تتناكؿ دخكؿ الفرد أك الجماعة في اإلسبلـ ابتداء  ،كىي عمى العمكـ " ألف كركد

العاـ عمى سبب خاص ال يسقط دعكل العمكـ "

()1

" كالعبرة بعمكـ المفظ ال بخصكص السبب "

()2

باستثناء مف قاتميـ رسكؿ اهلل  بأمر مف اهلل كلحكمو بالغة  ،كباستثناء كؿ مف يككف عقبة في طريؽ

الدعكة إلى اإلسبلـ  ،فيككف حائبل بيف الرعايا كبمكغيـ دعكة اإلسبلـ  ،ألف الجياد ماض إلى يكـ

القيامة فمتى بمغت دعكة اإلسبلـ إلى الشعكب كلـ يكف مف يمنعيـ مف الدخكؿ فيو فىييـ مخيركف بيف
أف يسممكا كيختاركا طريؽ الخير كالرشاد المكصؿ إلى االستقامة في الدنيا كجناف النعيـ في اآلخرة ،
أك يبقكا عمى معتقداتيـ  ،ككؿ ما عدل اإلسبلـ ضبلؿ كغي كطريؽ مؤدم إلى جينـ  ،فجكىر
المكضكع ىنا ىك قضية العقيدة الكبرل اإليماف باهلل كمبلئكتيككتبو كرسمو كاليكـ اآلخر  ،كالقدر خيره
كشره  ،كفي ذلؾ قاؿ اهلل ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽﭼ( ،)3ككبل الفريقيف
باآلخرة يتحمؿ نتيجة ق ارره كاختياره ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ( ،)4كال يككف اإليماف إال إذا
صاحبو اقتناع داخمي باإلسبلـ ،كاإلكراه ضد االختيار كاالقتناع الذاتي  ،قاؿ اهلل ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ
ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﰉﭼ()5فيو تقرير لمبدأ مف مبادئ اإلسبلـ األصمية كىك حرية االعتقاد  ،كىك مف
العاـ المخصكص أم العاـ الذم أريد بو معناه مخرجا منو بعض أفراده ( ،)6كالمرتد ىك بعض األفراد
المخرجيف شرعا مف عمكـ ىذه اآلية كيشترط لككنو مخرجا مف حكـ عمكميا ( تبديؿ اإلسبلـ بالكفر)

" فالشرط ما ال يصح المشركط إال بو"

الحكـ ف بعض منو ىك العاـ المخصكص

()7

()8

فقد سمب الحكـ عنو في عدـ إكراىو عمى الديف كسمب
.

أما مكضكع المرتد فإنو يتناكؿ أفراد المجتمع اإلسبلمي كال يتناكؿ غيرىـ ممف غير دينو باالنتقاؿ مف

ديف إلى ديف  ،فيذه القضية العقدية الكبرل قضية المرتد ال يقتصر ضررىا عمى المرتد كحده  ،بؿ
كجرتو عمى
ىي ذات تأثير عمى المجتمع المسمـ  ،ألنو غالبا ما يككف المرتد عف اإلسبلـ مفاخ ار بكفره أ
ديف اهلل ككفى بذلؾ إيذاء كتضميبل لبعض المسمميف  ،ىذا كقد يككف محاربا لمديف مجاى ار بعصيانو

كىذا شيء فيو تعد عمى النظاـ العاـ في اإلسبلـ

)9ٍ(

.

1حُـِحُ ( ،٢اٌّغزظاف،60\2،) ٝحُٔت (،٢١ٞ٤اإلرمابْ فا ٟػٍا َٛاٌماشآْ ) ،61\1،حُٔتؼي (،١اٌمٛاػاذ اٌؾغابْ فا ٟرفغا١ش اٌماشآْ ) ،
،11ٙحٍُِهخِٕٗ (،٢بً٘ اٌؼشفبْ )،112\1،حُٜخُقٛ،زلِ (،٢جبؽش فا ٟػٍا َٛاٌماشآْ ) ،58ٙ،ىحٍحُؼِتْرتخُٔ،ٖ٤٣٬ر٤تَٝص
4١،
2حُوطخِٕ (،جبؽش ف ٟػٍ َٛاٌمشآْ )،82ٙ،رٖكٔخى (،ػٍُ أطٛي اٌزفغ١ش ) .167ٙ،
3حٌُٜق،آ٣ش.29
4حُزوَس،آ٣ش.256
5حُ٘،ٍٟٞآ٣ش.7
6حًٍُِ٘ (،٢اٌجؾش اٌّؾ١ؾ )،338–336\4،حًُ٘ٞخٗ (،٢إسشبد اٌفؾٛي ).349–347\1،
7حُلَُٝ٤آرخى،١حرَحْ٤ٛرتٖػِت٢رتٖٓٞ٣تقحُ٘تَ٤حُ(،١ص (،)ٛ476اٌٍّاغ فا ٟأطاٛي اٌفماٗ )،41ٙ،ىحٍحٌُظتذحُؼِٔ٤تش،ر٤تَٝص،
ُز٘خٕ.ّ2009،4١،
8حًٍُِ٘ (،٢اٌجؾش اٌّؾ١ؾ )،338–336\4،حًُ٘ٞخٗ (،٢إسشبد اٌفؾٛي ).349–347\1،
9حُؼَٔ،طَ٤ٔ٤هٔ (،ْ٤ؽش٠خ االػزمبد ف ٟظً اإلعالَ )،494ٙ،ىحٍحُلٌَ،ىٓ٘ن٣ٍٞٓ،خ.ّ19981١،
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كاألحكاـ التكميفية ترجع إلى حفظ مقاصد الشريعة كحفظ الديف يأتي في المرتبة األكلى مف تمؾ

الضركريات الكاجب الحفاظ عمييا مف جية الشرع  ،كعقكبة المرتد تعمؿ عمى د أر االختبلؿ الكاقع أك
المتكقع عمى الديف

()1

 .لذلؾ مف بدؿ دينو في الباطف  ،كلـ يثبت عميو في الظاىر ال يعاقب عمى

الرٌدة
ردتو  ،ككذلؾ مف أيكره عمى ٌ

()2

فمف ارتد عف اإلسبلـ بصمت فقد انفصـ()3ما بينو كبيف اهلل  لكف ال عقكبة دنيكية عميو  ،قاؿ اهلل

 ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭼ  . 4
( )

االختبلؼ مف حيث اليدؼ .
اليدؼ مف تقرير مبدأ ( ال إكراه في الديف )  ،نشر العدؿ بيف المسمميف كمف رضي باالنضكاء تحت

رايتيـ ،كبيف المجتمع اإلسبلمي كغيره مف المجتمعات ،كنزع فتيؿ الحقد الديني كتبرئة لجميع أبناء
البشر ميما كاف معتقدىـ فيـ سكاسية في كثير مف أحكاـ الدنيا كىك دليؿ عمى كاقعية اإلسبلـ فبل

يممؾ أحد أف ينتزع اعتقاد أحد باإلكراه  ،كدليؿ عمى سماحتو في التعايش مع أبناء البشر

()5

.

الرٌدة حفظ الديف مف تطاكؿ المرتديف الذيف يعممكف عمى النيؿ مف قدسيتو
اليدؼ مف تطبيؽ عقكبة ٌ
كىيبتو في نفكس بعض الناس كتضميميـ بمبس الحؽ بالباطؿ كباتخاذ الديف ىزكا كلعبا قاؿ اهلل
ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬﭼ( ، )6ىذه مكيدة أرادكىا ليمبسكا عمى الضعفاء مف الناس أمر دينيـ كيضممكىـ فقد تشاكركا
بينيـ أف يظيركا اإليماف أكؿ النيار كيصمكا مع المسمميف صبلة الصبح فإذا جاء آخر النيار ارتدكا
إلى دينيـ ليقكؿ الجيمة مف الناس إنما ردىـ إلى دينيـ اطبلعيـ عمى نقيصة أك عيب في ديف

المسمميف كليذا قالكا ( لعميـ يرجعكف )

)7(

.

صيانة المجتمع اإلسبلمي مف انفبلت بعض األفراد مف الديف دكنما كازع أك رادع مما يؤثر عمى كياف

المجتمع كاستق ارره

()8

 ،قاؿ ابف حزـ" ال إكراه في الديف" لـ يختمؼ أحد مف األمة كميا في أف ىذه

1حُ٘خ١ز(،٢اٌّٛافمبد ).202\2،
2حُٔزخًٍلٓ،١ٍٞلٔيػزيحَُكٖٔرٖػزيحَُك(،ْ٤ص (،)ٛ1353رؾفخ ا٤ؽٛر ٞثششػ عبِغ اٌزشِزٟ،)ٞزطٚهخُيػزيحُـ٘ٓ٢للٞظ،
،21\5ىحٍحٌُظذحُؼِٔ٤ش،رَٝ٤صُ،ز٘خّٕ2005،1١،
 3حٗ٫لٜخّحٌٔٗ٫خٍٖٓؿَ٤رٗٞ٘٤شٝ،كْٜحُ٘٢ءًَٖٔٓٙؿَ٤إٔ٣زٝ،ٖ٤حُؤًَْٜرز٘٣،ٚٗٞ٘٤ظَ،حُوَ١ز (،٢اٌغبِغ ٤ؽىبَ اٌمشآْ )،
.281\3،
4حٌُٜق،ح٣٥ظخٕ.30–29
5حُؼَٔ (،ؽش٠خ االػزمبد ف ٟظً اإلعالَ ) 497ٙ،
6آٍػَٔحٕ،آ٣ش.72


7حرًٖؼ (،َ٤طؾ١ؼ رفغ١ش اثٓ وض١ش ).358\1،
8حُؼَٔ (،ؽش٠خ االػزمبد ف ٟظً اإلعالَ ).498ٙ،
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اآلية ليست عمى ظاىرىا ألف األمة مجمعة عمى إكراه المرتد عف دينو فمف قائؿ يكره كال يقتؿ كمف

قائؿ يكره كيقتؿ

()1

.

الرّدة في السنة النبكية كقتؿ المرتد
المبحث الثاني ّ :
الحديث األكؿ  " :مف بدؿ دينو فاقتمكه " .
حديث ابف عباس مرفكعا "مف بدؿ دينو فاقتمكه " ركاه الجماعة إال مسمما .صحيح مف حديث ابف

عباس كلو عنو طريقاف

()2

األكلى طريؽ عكرمة مكلى ابف عباس كنص الحديث في البخارم " عف

عكرمة أف عمي  حرؽ قكما  ،فبمغ ابف عباس فقاؿ  :لك كنت أنا لـ أحرقيـ ألف النبي  قاؿ  ":ال
تعذبكا بعذاب اهلل " كلقتمتيـ  ،كما قاؿ النبي  " : مف بدؿ دينو فاقتمكه "(.)3

في سنف أبي داكد فبمغ لذلؾ عميا  فقاؿ كيح ابف عباس

()4

.

كفي سنف الترمذم _ ذكر الحديث _ كفيو " فبمغ ذلؾ عميا فقاؿ صدؽ ابف عباس كقاؿ الترمذم ىذا

حديث حسف صحيح  ،كالعمؿ عمى ىذا عند أىؿ العمـ في المرتد"...

()5

.

كفي سنف النسائي أربع ركايات صحيحة لقكلو  " مف بدؿ دينو فاقتمكه " عف طريؽ عكرمة عف ابف
()6

عباس

.

كالطريؽ الثاني عف أنس :
في سنف النسائي ركايتاف صحيحتاف عف أنس بف مالؾ عف ابف عباس أف عميا أتى بناس مف الزط
يعبدكف كثنا فأحرقيـ  ،قاؿ ابف عباس إنما قاؿ رسكؿ اهلل  " مف بدؿ دينو فاقتمكه "

()7

كفي مسند أحمد بيذا النص عف قتادة عف أنس  ،كفي شرحو الزط جنس مف السكداف كالينكد

كلمحديث ركايات أخرل

)9(

()8

ككرد في المكطأ بمفظ "مف غير دينو فاضربكا عنقو " ()10كىذا الحديث ىك

الدليؿ األكؿ كليس الكحيد عمى عقكبة المرتد كىي القتؿ كقد كجيت طعكنات في االستدالؿ بو عمى

1حرٖكِّ (،اٌّؾٍ.195\11،) ٝ
2حُ٧زخٗ (،٢إسٚاء اٌغٍ،) ً١رخدكٌْحَُٔطي،كي٣غٍهْ ].125–124\8،[2471
ٍٝ3حٙحُزوخٍ (،١طؾ١ؼ اٌجخبسً، ) ٞظخدحُـٜخىٝحُٔ،َ٤رخد٣٫ؼٌدرؼٌحدهللا٘ٓٝ،ي:ٙكيػ٘خػِ٢رٖػزيهللاكيػ٘خٓل٤خٕػٖأٞ٣دػتٖ
ػتٖػٌَٓتشٍ،هٔتُٝ"،263\2، [ 3016] ٚتٍٝٚح٣تشأهتَٟػتٖػٌَٓتشهتخٍأطت٠ػِت٢رِٗخىهتشكتؤكَهٝ"...ْٜأطتْحُلتي٣غً،ظتخد
حٓظظخرشحَُٔطي،ٖ٣رخدكٌْحَُٔطيٝحُٔ َطيسٝحٓظظخرظٓٝ،ْٜت٘ي:ٙكتيػ٘خأرتٞحُ٘ؼٔتخٕٓلٔتيرتٖحُل٠تَ،كتيػ٘خكٔتخىرتُٖ٣تيػتٖأ٣تٞد،ػتٖ
ػٌَٓشٍ،هٔ.297\4، [ 6922] ٚ
ٛ4ل٤ق،أرٞىحٝى (،عٕٓ أث ٟداٚد ) ً،ظخدحُليٝىرخدحُلٌْكٖٔ٤حٍطيٍ،هٔ.780ٙ، [ 4351 ] ٚ
ٛ5ل٤ق،حُظٌَٓٓ،١لٔيرٖػ٠ٔ٤رتٖٓت(،ٍٙٞص (،)ٛ2079عإٓ اٌزشِازً،) ٞظتخدحُلتيٝىػتٍٖٓتٍٞهللارتخدٓتخؿتخءكت٢حَُٔطتي،
ٍهٔ،345ٙ،[ 1458 ] ٚكٌْػِ٠أكخى٣ؼٓٚلٔيٗخَٛحُيٖ٣حُ٧زخٌٗٓ،٢ظزشحُٔؼخٍف،حَُ٣خّ2008،2١،ٝ
6حُ٘ٔخث،٢أر٢ػزيحَُكٖٔرٖٗؼ٤ذرٖػِ(،٢ص (،)ٛ303عٕٓ إٌغابئً،) ٟظتخدطلتَْ٣حُتيّرتخدحُلٌتْكت٢حَُٔطتيرؤٍهتخّ [ ][4062
] ،4061] [ 4060] [ 4059كٌْػِ٠أكخى٣ؼٓٚلٔيٗخَٛحُيٖ٣حُ٧زخٗ.627–626ٙ،٢
ٛ7تل٤ق،حُ٘ٔتخث (،٢عإٓ إٌغابئً، ) ٟظتخدطلتَْ٣حُتيّرتخدحُلٌتْكت٢حَُٔطتيٍهٔتٝ،627ٙ، [ 4065 ] ٚح٧هتَٟرتَهْ ]،[4064
ٛللٜٔخحُ٧زخٗ.٢
8أكٔيرٖك٘زَ(،اٌّٛعٛػخ اٌؾذ٠ض١خ )حَُٔ٘فػِ٠اٛيحٌٍٙٛحُٔٞٓٞػشػزيهللارٖػزيحُٔلٔتٖحُظًَتِ (،٢غإذ اإلِابَ أؽّاذ ثآ ؽٕجاً)،
ًظخد(ٖٓٓٔ٘ير٘ٛ٢خْٗ)ٍ،هٔ118\5،[ 2966] ٚكووٗٚؼ٤ذحٍٗ٧ئ٬ُٓٝ١ٝإٓ،ٙئٓٔشحَُٓخُش ،رَٝ٤صُ،ز٘خٕ.ّ2008،2١،


9حُ٧زخٗ (،٢إسٚاء اٌغٍٝ،125\8، ) ً١هيهخٍحُ٧زخٗ٢ك٢رؼٜ٠خآ٘خىٛٙل٤قػِ١َٗ٠حُ٘٤وٝ،ٖ٤رؼٜ٠خٍؿخُٜخػوتخصٝهتخٍكت٢رؼ٠تٜخ
حٓ٘خىٙكٖٖٔٓ١ٍٝٝ،كي٣غػخث٘شٝكٚ٤أرٞرٌَحُ،٢ٌُٜهخٍحُ٧زخٟٗٞٛٝ٢ؼ٤ق٘٣،ظَٗ،لْحَُٔؿغٝحُٜل٤لش.
ََٞٛٝٓٓ 10رٔ٘ي"ٙكيػ٘خ٣ل،٠٤ػٖٓخُي،ػُٖ٣يرٖأِْٓإٍٍٔٓٞهللاهخٍٖٓ":ؿَ٤ىٚ٘٣كخَٟرٞحػ٘و٘٣"ٚظَٓ،خُتيرتٖأٗتْ(،
اٌّٛؽا) ً،ظخدح٧ك٤٠شرخدحُو٠خءكٖٔ٤حٍطيػٖحٍ،ّ٬ٓ٩هٔ.429ٙ، [ 1408] ٚ
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قتؿ المرتد كمنيا الطعف في عدالة عكرمة مكلى ابف عباس أحد ركاة الحديث  ،كطي ًع ىف باالستدالؿ بو
()1
بأنو خبر آحاد في كقائع يفترض لك أنيا كقعت أف تككف ركاياتيا متكاترة
تعميقات بعض شراح كتب الصحاح كالسنف عمى الحديث

 _1قاؿ اإلماـ مالؾ بف أنس رحمو اهلل  ":كمعنى قكؿ النبي  فيما نرل كاهلل أعمـ " مف غير دينو
فاضربكا عنقو " أنو مف خرج مف اإلسبلـ إلى غيره مثؿ الزنادقة كأشباىيـ فإف أكلئؾ إذا ظير عمييـ

كيعمنكف اإلسبلـ فبل أرل أف يستتاب
يسركف الكفر ي
قتمكا كلـ يستتابكا  ،ألنو ال تعرؼ تكبتيـ كأنيـ كانكا ٌ
ىؤالء كال يقبؿ منيـ قكليـ ،كأما مف خرج مف اإلسبلـ إلى غيره كأظير ذلؾ فإنو يستتاب فإف تاب كاال
قتؿ  ،كذلؾ لك أف قكما كانكا عمى ذلؾ رأيت أف يدعكا إلى اإلسبلـ كيستتابكا  ،فإف تابكا قبؿ ذلؾ منيـ

كاف لـ يتكبكا قتمكا ،كلـ يعف بذلؾ فيما نرل كاهلل أعمـ مف خرج مف الييكدية إلى النصرانية كال مف
النصرانية إلى الييكدية كال مف يغير دينو مف أىؿ األدياف كميا إلى اإلسبلـ  ،فمف خرج مف اإلسبلـ

إلى غيره فذلؾ الذم عني بو كاهلل أعمـ

()2

.

 _ 2قاؿ ابف عبد البر في شرحو لركاية مالؾ  :الحديث معركؼ ثابت  ،مسند  ،صحيح  ،مف حديث
ابف عباس  ،كقاؿ كركم مف كجكه أف عميا إنما أحرقيـ بالنار بعد ضرب أعناقيـ ،كفقو ىذا الحديث

أف مف ارتد عف دينو حؿ دمو كضربت عنقو كاألمة مجتمعة عمى ذلؾ كانما اختمفكا في استتابتو ...كال
أعمـ بيف الصحابة خبلفا باستتابة المرتد  ...كالحديث عندم فيو مضمر فكأف معنى الحديث _ كاهلل

أعمـ _ مف بدؿ دينو فاقتمكه إف لـ يتب  ،كانما عني مف ىذا الحديث مف خرج مف اإلسبلـ إلى الكفر
أما مف خرج مف الييكدية كالنصرانية كمف كفر إلى كفر فمـ يعف بيذا الحديث "
()4

 _3قاؿ ابف حجر
الزنادقة

()5

()3

.

في شرحو لركايات البخارم :في ركاية الحميدم أف عميا أحرؽ المرتديف يعني

 ،كفسر ىذه الركايات بركايات أخرل منيا أف الذم أحرقيـ عمي طائفة مف الركافض ادعكا

فيو اإلليية كىـ السبئية ككاف كبيرىـ عبد اهلل بف سبأ ييكديا ثـ أظير اإلسبلـ كابتدع ىذه المقالة

كركايتيا  ":قيؿ لعمي إنو ىنا قكما عمى باب المسجد يدعكف أنؾ ربيـ  ،فدعاىـ فقاؿ ليـ كيمكـ ما
تقكلكف ؟ قالكا  :أنت ربنا كخالقنا ك ارزقنا فقاؿ  :كيمكـ إنما أنا عبد مثمكـ آكؿ الطعاـ كما تأكمكف

كأشرب كما تشربكف إف أطعت اهلل أثابني إف شاء كاف عصيتو خشيت أف يعذبني فاتقكا اهلل كارجعكا ،
فأبكا فمما كاف الغد غدكا عميو فجاء قنبر فقاؿ  :قد كاهلل رجعكا يقكلكف ذلؾ الكبلـ  ،فقاؿ أدخميـ فقالكا

1حُؼِٞحٗٚ١،٢ؿخرَ (،ال إوشاٖ ف ٟاٌذ،139–118ٙ،)ٓ٠حُٔؼٜيحُؼخُُِٔ٢لٌَح٢ٓ٬ٓ٩حُ٣٫ٞخصحُٔظليسٌٓٝظزشحَُ٘ٝمحُي٤ُٝش،
حُوخَٛس٤ٓٝ،ّ 2006،2١،ظْط٤ٟٞقٌٙٛحُطؼٗٞخصٝحَُىػِٜ٤خكٓ٢زلغحُ٘زٝٚحُٔطخػٖكٍٞهظَحَُٔطي.
ٓ2خُيرٖأْٗ (،اٌّٛؽا).430ٙ،
٤ٔٛ3يسٜٓ،طل ( ،٠فازؼ اٌّبٌاه ثزج٠ٛات اٌزّ١ٙاذ الثآ ػجاذ اٌجاش ػٍاِٛ ٝؽاا اإلِابَ ِبٌاه ) ،رتخدحُو٠تخءكت٢حَُٔطتي،288-284\8،ىحٍ
حٌُظذحُؼِٔ٤ش،رَٝ٤صُ،ز٘خٕ.ّ1998،1١،
 4حرٖكـَٞٛحٓ٩خّحُلخكعحُؼٓ٬شأكٔتيرتٖػِت٢رتٖٓلٔتيرتٖٓلٔتيحُؼٔتو٢ٗ٬حُٜٔتَ١حُ٘تخكؼٓ٢لتيعٝكو٤تٚكٜتَػِت٠ػِتّٞكت٢ح٧ىد
ٝحُظخٍ٣نٝهخٍحُ٘ؼَٓئُلخطًٚؼَ٤سٜ٘ٓ:خ(كتظقحُزتخٍ١كتٗ٢تَفٛتل٤قحُزوتخٍ(ٝ،)١حٛ٩تخرشكت٢طٔ٤٤تِحُٜتلخرش)(ٝ،طٜتٌ٣ذحُظٜتٌ٣ذ)،
ٝؿَٛ٤خ(،ص٘٣،)ٛ852ظَ،حٌُٛز (،٢رزوشح اٌؾفبظ ).236\5،
5حرٖكـَ (،فزؼ اٌجبسَٗ،) ٞفكي٣غٍهْ ].1446\2،[ 3017
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كذلؾ فمما كاف الثالث قاؿ ألف قمتـ ذلؾ ألقتمنكـ بأخبث قتمو  ،فأبكا إال ذلؾ  ،فقاؿ يا قنبر  :ائتني

بفعمة معيـ مركرىـ فى يخد ليـ أخدكدا بيف باب المسجد كالقصر كقاؿ  :احفركا فأبعدكا في األرض ،
كجاء بالحطب فطرحو بالنار في األخدكد كقاؿ  :إني طارحكـ فييا أك ترجعكا فأبكا أف يرجعكا فقذؼ

بيـ فييا حتى إذا احترقكا قاؿ :
إني إذا رأيت أم ار منك ار

كقاؿ الشارح كىذا سند حسف

أكقدت نارم كدعكت قنب ار " .

()1

كقنبر ىك خادـ عمي . 

فى ًي ىـ الصحابة  مف قكؿ رسكؿ اهلل  " مف بدؿ دينو فاقتمكه " أم إف لـ يرجع إلى اإلسبلـ
()2
قاؿ اهلل ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ
كقكلو  " : مف بدؿ دينو فاقتمكه " عاـ نخص منو مف بدلو في الباطف كلـ يثبت عميو في الظاىر
فإنو تجرم عميو أحكاـ الظاىر كيستثنى منو مف بدؿ دينو في الظاىر لكف مع اإلكراه كاستدؿ بو عمى

قتؿ المرتدة كالمرتد كخصو الحنفية بال ىذ ىكر  ،كقد جاء مف حديث معاذ أف النبي  لما أرسمو إلى

تدت
تد عف اإلسبلـ فادعو  ،فإف عاد كاال فاضرب عنقو  ،كأيما امرأة ار ٌ
اليمف قاؿ لو  " :أيما رجؿ ار ٌ
عف اإلسبلـ فادعكىا فإف عادت  ،كاال فاضرب عنقيا "  ،قاؿ ابف حجر سنده حسف كىك نص في

مكضع النزاع كيجب المصير إليو

()3

كفي تفسيره لقكؿ عمي  حينما بمغو قكؿ ابف عباس "كيح ابف عباس " كفي ركاية " كيح أـ ابف
عباس " أنو يحتمؿ أف عميا لـ يرض بما اعترض بو كرأل أف النيي لمتنزيو فقاؿ  :كيح ابف عباس

كىي كممة رحمة ألنو حمؿ النيي عمى ظاىره  ،كقيؿ أف كيح تقاؿ بمعنى الرضا بما قاؿ



كأنو حفظ ما نسيو بناء عمى ما قيؿ في معنى كيح أنيا تأتي بمعنى المدح كالتعجب ،أك ىي في

مكضع رأفة كاستمبلح كقكلؾ لمصبي كيحو ما أحسنو .

كقاؿ في الركايات األخرل لمحديث في " أف عميا أتي بناس مف الزط يعبدكف كثنا فأحرقيـ"

()4

كركاية التي تقكؿ " أنو جاء رجؿ فأخبره أف ىناؾ أىؿ بيت يعبدكف كثنا فأخرجكا إليو بمثاؿ رجؿ

يعبدكنو فأليب عمي عمييـ الدار "  ،قاؿ ابف حجر  :إف صحت ىذه الركايات تحمؿ عمى قصة

أخرل(. )5

 _4قاؿ األحكذم شارح جامع الترمذم في حديث " مف بدؿ دينو فاقتمكه " قكلو ( ىم ٍف) عاـ يخص منو
مف بدلو في الباطف  ،كلـ يثبت عميو ذلؾ في الظاىر  ،فإنو تجرم عميو أحكاـ الظاىر كيستثنى منو

1حرٖكـَ (،فزؼ اٌجبسَٗ،) ٞفُلي٣غٍهْ ] ٌٙٛٝ، [ 6922حَُٝح٣شٖٓكي٣غأر١٢خَٛحُٔوِ٣َ١ٖٓٚنػزيهللارتٖٗتَ٣يحُؼتخَٓ١
ػٖأر.3077\3،ٚ٤
2حُظٞرش،آ٣ش.7
3حرٖكـَ (،فزؼ اٌجبسَٗ، ) ٞفكي٣غٍهْ ].3078\3،[ 6922
ٓ 4زنطوَ٣ـٝ،ٚهخٍحرٖكـَكٍٝ٢ح٣ظٚػٖهظخىسػٖػِ٘ٓ٢ي٘ٓٙوطغ،حَُٔؿغحُٔخرنٗ،لْحُٜللش.
5كٖٔح٘ٓ٩خىًًَٙ،حرٖكـَ (،فزؼ اٌجبس،) ٞكَٗ٢كٚكي٣غٍهْ ].3073ٙ، [ 6922
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مف بدؿ دينو في الظاىر مع اإلكراه ،كقاؿ لفظ الترمذم فبمغ ذلؾ عميا فقاؿ صدؽ يدؿ عمى أف المراد

بقكلو كيح أـ ابف عباس المدح كالتعجب

)1(

ما يستفاد مف حديث مف بدؿ دينو فاقتمكه

.

 _1الحديث صحيح لكركده في صحيح البخارم كغيره مف كتب السنف المعتبرة كتصحيح عمماء
الحديث لو  ،كالمقصكد بو المسمـ إذا ترؾ ديف اإلسبلـ كارتد عنو .

 _ 2مجرد الكبلـ في الرجؿ ال يسقط حديثو كال يجعمو بدرجة المجركحيف كلـ يثبت ما اتيـ بو عكرمة
مكلى ابف عباس لذلؾ ركل عنو أئمة الحديث كلمحديث شكاىد بركايات أخرل

()2

 " _3مف بدؿ دينو فاقتمكه " أم إذا لـ يتب كيرجع إلى اإلسبلـ كأصر عمى كفره .
 _4مف لـ يظير ردتو ال يقتؿ لكركد أحكاـ اإلسبلـ عمى الظاىر .

 _5المظير لردتو مع إكراىو عمييا ال يقتؿ ألف اإلكراه نقيض االختيار كالرضا.
 _6فيو دليؿ عمى قتؿ المرتدة كالمرتد لعمكمو .

 _7اتفاؽ عمي كابف عباس عمى قتؿ المرتد لكف الخبلؼ في طريقة تطبيؽ ىذا القتؿ .
 _8يجكز لئلماـ أف يردع المرتديف بأقسى الطرؽ لينزجر مف خمفيـ .

 _9الزنديؽ ال يستتاب عند اإلماـ مالؾ ألنو ال تعرؼ لو تكبة  ،كعند غيره لو أحكاؿ .

 _11السككت عمى المنكر مع القدرة عمى تغييره منك ار مثمو  ،كيجب المبادرة إلى تغييره .
الحديث الثاني  " :قضاء اهلل كرسكلو "
()4

" حدثنا أبك بردة( )3عف أبي مكسى

قاؿ  :أقبمت إلى النبي  كمعي رجبلف مف األشعرييف أحدىما

عف يميني كاآلخر عف يسارم كرسكؿ اهلل  يستاؾ فكبلىما سأؿ  ،فقاؿ " يا أبا مكسى أك يا عبد اهلل

بف قيس "  ،قاؿ  ،قمت  " :كالذم بعثؾ بالحؽ  ،ما أطمعاني عمى ما في أنفسيما كما شعرت أنيما

يطمباف العمؿ فكأني أنظر إلى سكاكو تحت شفتيو قمصت فقاؿ  " :لف أك ال نستعمؿ عمى عممنا مف

أراده كلكف اذىب أنت يا أبا مكسى أك يا عبد اهلل بف قيس إلى اليمف ثـ اتَّبعو معاذ بف جبؿ  ،فمما قدـ
عميو ألقى لو كسادة قاؿ  :انزؿ كاذا رجؿ عنده مكثؽ قاؿ  :ما ىذا ؟ قاؿ  :كاف ييكديا فأسمـ  ،ثـ
تيكد  ،قاؿ اجمس قاؿ ال أجمس حتى يقتؿ قضاء اهلل كرسكلو ثبلث مرات  ،فأمر بو فقتؿ " ...

)1(

.



1حُٔزخًٍل (،١ٍٞرؾفخ ا٤ؽٛر ٞثششػ عبِغ اٌزشِز.21\5،) ٞ
2حَُٔؿ٘٤خٗ،٢ػِ٢رٖأر٢رٌَرٖػزيحُـَِ٤حُلَؿخٗ (،)ٛ593(،٢اٌٙذا٠خ )ٓ،غ( ٔظت اٌشا٠خ )ُؼزيهللارٖٓٞ٣قرٖٓلٔيحُِِ٣ؼت(،٢
ص،)ٛ726حػظ٘٠رٜٔخأٖٛٔ٣خُقٗؼزخٕ،12\1،ىحٍحُلي٣غ،حُوخَٛس.ّ1995،1١،
ٞٛ3أرٞرَىسحُظخرؼ٢رٖ أر٠ٓٞٓ٢حٗ٧ؼَٝ١حٓٔٚػخَٓٝهَ٤حُلخٍعٞٛٝ،طخرؼًٞ٢ك٢ُٝ٢ه٠خءحٌُٞكشكؼُِٚحُلـخؽرٖٓٞ٣تقحُؼولت،٢
ًخًٕؼَ٤حُلي٣غٝ،حطلوٞحػِ٠طٞػ٤وٛٝ،ٚتٞؿتيأرتٞحُلٔتٖحٗ٧تؼَ١حٓ٩تخّكت٢ػِتْحٌُت(،ّ٬صٍ)ٛ103كٔتٚهللا٘٣،ظتَ،حُ٘ت(،١ٝٞ
رٙز٠ت ا٤عّبء ٚاٌٍغبد ).178\2،
 4أر٠ٓٞٓٞحٗ٧ؼَٞٛ١حُٜلخر٢ػزيهللارٖهْ٤رِْٖٓ٤حٗ٧ؼَٛ١خؿَػ٬عٛـَحصٛ،ـَسٖٓحُٖٔ٤اُتٍٓ٠تٍٞهللارٌٔتشٛٝـتَسٓتٖ
ٌٓشاُ٠حُلز٘شٛٝ،ـَسٖٓحُلز٘شاُ٠حُٔي٘٣ش،حٓظؼِٔٚحُ٘زٓ٢غٓؼخًرتٖؿزتَػِت٠حُتٖٔ٤ػتُْٝتُ٢ؼٔتَرتٖحُوطتخدحٌُٞكتشٝحُزٜتَس،
ًخٕػخُٔخػتخٓٛ٬تخُلخطخُ٤تخٌُظتخدهللآٝوَثتخُتًٛٝٚتٞصكٔتٖك٤تٍٚكٔتٚهللا٘٣،ظتَ،حُ٘ت(١ٝٞرٙاز٠ت ا٤عاّبء ٚاٌٍغابد ) ،268\2 ،
حٌُٛز (،٢رزوشح اٌؾفبظ).82\1،
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كفي ركاية أخرل "  ...فزار معاذ أبا مكسى  ،فإذا رجؿ مكثؽ  ،فقاؿ ،ما ىذا ؟ قاؿ أبك مكسى :

ييكدم أسمـ ثـ ارتد فقاؿ معاذ  :ألضربف عنقو " ...

()2

.

كفي ركاية "  ...فسار معاذ في أرضو قريبا مف صاحبو أبي مكسى فجاء يسير عمى بغمتو حتى انتيى

إليو كاذا ىك جالس كقد اجتمع إليو الناس كاذا رجؿ عنده قد جمعت يداه إلى عنقو  ،فقاؿ لو معاذ يا
عبد اهلل بف قيس أي ىَّـ ىذا ؟ قاؿ ىذا رجؿ كفر بعد إسبلمو  ،قاؿ ال أنزؿ حتى يقتؿ  ،قاؿ إنما جئ بو
لذلؾ فانزؿ  ،قاؿ ما أنزؿ حتى يقتؿ فأمر بو فقتؿ ثـ نزؿ . )3( " ...
ىذه ركايات كردت في صحيح البخارم  ،كلمحديث ركايات أخرل في صحيح مسمـ كسنف أبي داكد

كسنف النسائي كغيرىا .

عمي معا هذ كأنا
كفي ركاية أخرل ألبي داكد ذكر االستتابة " عف أبي بردة عف أبي مكسى قاؿ  :قىًد ىـ َّ
باليمف  ،كرجؿ كاف ييكديا فأسمـ  ،فارتد عف اإلسبلـ  ،فمما قدـ معاذ قاؿ  :ال أنزؿ عف دابتي حتى
يقتؿ  ،فقتؿ  ،قاؿ أحدىما  :ككاف قد استتيب قبؿ ذلؾ "

()4

كفي ركاية النسائي " عف أبي بردة بف أبي مكسى األشعرم عف أبيو أف النبي  بعثو إلى اليمف ثـ
أرسؿ معاذ بف جبؿ بعد ذلؾ  ،فمما قدـ قاؿ  :أييا الناس إني رسكؿ اهلل إليكـ فألقى لو أبك مكسى

كسادة ليجم س عمييا  ،فأتى برجؿ كاف ييكديا فأسمـ  ،ثـ كفر  ،فقاؿ معاذ  :ال أجمس حتى يقتؿ ،
قضاء اهلل كرسكلو _ ثبلث مرات _ فمما قتؿ قعد

()5

.

معاذ يركم حديث ( مف بدؿ دينو فاقتمكه ) مع اختبلؼ سبب الكركد .
ركل اإلماـ أحمد في مسنده عف أبي بردة قاؿ قدـ عمى أبي مكسى معاذ بف جبؿ باليمف  ،فإذا رجؿ

عنده  ،قاؿ ما ىذا قاؿ رجؿ كاف ييكديا فأسمـ  ،ثـ تيكد  ،كنحف نريده عمى اإلسبلـ منذ _ قاؿ
احسبو_ شيريف  ،فقاؿ كاهلل ال أقعد حتى تضربكا عنقو فقاؿ قضى اهلل كرسكلو  " :أف مف رجع عف

دينو فاقتمكه " أك قاؿ " مف بدؿ دينو فاقتمكه "

)6(

.

كىذا الحديث أحد الشكاىد عمى ما ركاه عكرمة كأنس عف ابف عباس كاف اختمؼ سبب الكركد كىك قكؿ

رسكؿ اهلل  ( مف بدؿ دينو فاقتمكه ) كفيو استتابة ىذا الييكدم كأنيا شيريف  ،كفيو تنفيذ أمر رسكؿ

اهلل  عمميا كدكف تأخير استجابة لقضاء اهلل كرسكلو .

ٓ1ظلنػٍِٝ،ٚ٤حٙحُزوخٍ (،١طاؾ١ؼ اٌجخابسً،) ٞظتخدحٓتظظخرشحَُٔطتي،ٖ٣رتخدكٌتْحَُٔطتيٝحَُٔطتيسٍ،هٔتٝ297\4[ 6923] ٚحُِلتعُتٚ
ٔٓٝتِْ (،طاؾ١ؼ ِغاٍُ ثشاشػ إٌاً،) ٞٚٛظتخدحٓ٩تخٍس،رتخدحُٜ٘ت٢ػتِٖ١تذحٓ٩تخٍسٝحُلتَٙػِٜ٤تخٍ،هٔت،161\12 [ 1824] ٚ
ٛل٤قأرٞىحٝى (،عٕٓ أث ٟداٚد)ً،ظخدحُليٝى،رخدحُلٌْكٖٔ٤حٍطيٍ،هٔٛ780ٙ،[ 4354] ٚللٚحُ٧زخٗ.٢
2حُزوخٍ (،١طؾ١ؼ اٌجخبسً،) ٞظخدحُٔـخُ،١رخدرؼغأرٓٝ٠ٓٞٓ٢ؼخًاُ٠حُٖٔ٤هزتَكـتشحُتٞىحعٍ،هٔت، [ 4344] [4345] ٚحُلتي٣غ
٣لٍَٔهٔ.100\3،ٖ٤
3حُزوخٍ (،١طؾ١ؼ اٌجخبسً،) ٞظخدحُٔـخُ،١رخدرؼغأرٓٝ٠ٓٞٓ٢ؼخًاُ٠حُٖٔ٤هزَكـشحُٞىحعٍ،هٔ[4342] [4341]ٚحُلي٣غ
٣لٍَٔهٔ.99\3،ٖ٤
ٛ4ل٤ق (،عٕٓ أث ٟداٚد)ً،ظخدحُليٝى،رخدحُلٌْكٖٔ٤حٍطيٍ،هٔٛ781ٙ،[ 4355 ] ٚللٚحُ٧زخٗ.٢
ٛ5ل٤ق (،عٕٓ إٌغبئً،) ٟظخدطلَْ٣حُيّ،رخدحُلٌْك٢حَُٔطيٍ،هٔٛ،627ٙ،[ 4066] ٚللٚحُ٧زخٗ.٢
 6حٓ٘خىٛٙل٤قٍ،ؿخُٚػوخصٍؿخٍحُ٘٤وٌٛٝ،ٖ٤ححُلي٣غٝإًتخٕٛتٍٞطٚحٍٓ٫تخٍا٫أٗتٚهتيػزتضحطٜتخُ٘٣،ٚظتَ (،اٌّٛعاٛػخ اٌؾذ٠ض١اخ)
أكٔيرٖك٘زَ(،صِ (،)ٛ241غٕذ اإلِبَ أؽّذ ثٓ ؽٕجً )،حَُٔ٘فحُؼخّػِ٠اٛيحٌٍٙٛحُٔٞٓٞػشػزتيهللارتٖحُٔلٔتٖحُظًَت36،٢
\،344–343كووٗٚؼ٤ذحٍٗ٧ئ٬ُٓٝ١ٝإٓ،ٙئٓٔشحَُٓخُشرَٝ٤ص.ّ2008،2١،
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كفي ركاية أخرل ألبي داكد جاء فييا " فمـ ينزؿ حتى ضرب عنقو كما استتابو "

()1

.

كىذا يعارضو الركاية المثبتة ألف معاذ استتابو  ،كىي أقكل مف ركاية المسعكدم كعمى تقدير ترجيح

ركاية المسعكدم فبل حجة فيو لمف قاؿ يقتؿ المرتد ببل استتابة ألف معاذ يككف قد اكتفى بما تقدـ مف

استتابة أبي مكسى

()2

.

شرح الحديث " قضاء اهلل كرسكلو " :

 _ 1قاؿ ابف حجر  :حديث أبك مكسى األشعرم كىك مشتمؿ عمى أربعة أحكاـ األكؿ  :السكاؾ ،الثاني

 :ذـ طمب االمارة كمنع مف حرص عمييا  ،الثالث  :بعث أبي مكسى عمى اليمف كارساؿ معاذا أيضا
 ،الرابع  :قصة الييكدم الذم أسمـ كارتد كىك المقصكد ىنا  ،كؿ مف أبك مكسى كمعاذ كاف عمى

عمؿ مستقؿ باليمف  ،فجعبل يتزاكراف فزار معاذ أبا مكسى فإذا رجؿ عنده مكثؽ _ جممو حاليو_ كاف
ييكديا فأسمـ ثـ تيكد  ،كفي ركاية مسمـ كأبك داكد ثـ راجع دينو ديف السكء ركاية االستتابة ثابتة ،

كالركاية التي تقكؿ لـ يستتبو ضعيفة اإلسناد ،أبك مكسى كرر قكلو لمعاذ إجمس ثبلث مرات كمعاذ

يقكؿ ال أجمس كررىا ثبلث مرات _ فقكؿ ثبلث مرات مف كبلـ الراكم كليس تتمة لكبلـ معاذ _ حتى

يقتؿ  " ،قضاء اهلل كرسكلو " فقتؿ فجمس معاذ

()3

.

 _ 2جاء في شرح سنف أبي داكد قكلو ( قضاء اهلل كرسكلو ) بالرفع خبر مبتدأ محذكؼ أم ىذا حكميا

أم مف ارتد كجب قتمو

)4(

.

 _ 3قاؿ النككم قكلو في الييكدم الذم أسمـ ثـ ارتد فقاؿ ال أجمس حتى يقتؿ فأمر بو فقتؿ  ،فيو
كجكب قتؿ المرتد  ،كنقؿ اإلجماع عمى قتمو  ،لكف اختمؼ في االستتابة ىؿ ىي كاجبة أـ مستحبة (.)5

(.)5

ىذا الحديث شاىد عممي عمى تنفيذ حكـ اهلل كرسكلو في المرتد كأف ىذا جرـ عظيـ فمـ يجمس معاذ
حتى ين ًفذ حكـ اهلل في المرتد .

كفي ركاية اإلماـ أحمد ( قضاء اهلل كرسكلو أف مف رجع عف دينو فاقتمكه ) أك ( مف بدؿ دينو فاقتمكه)،

في ىذا الحديث شاىد عمى ما ركاه عكرمة عف ابف عباس .

ما يستفاد مف حديث " قضاء اهلل كرسكلو " .

 _1ذـ طمب اإلمارة كمنع تكلييا لمف حرص عمييا .

ٟ1ؼ٤قح٘ٓ٩خى،أرٞىحٝى (،عٕٓ أث ٟداٚد )ً،ظخدحُلتيٝى،رتخدحُلٌتْكتٖٔ٤حٍطتيٍ،هٔتٝ،[ 4357] ٚحٓت٘خىٙكتيػ٘خحرتٖٓؼتخًٗتخأرتٗ،٢تخ
حُٔٔؼٞى،١ػٖحُوخْٓرٌٜٙحُوٜش،781ٙ،كٌْػِٚ٤حُ٧زخٗ.٢
2حرٖكـَ (،فزؼ اٌجبسَٗ،3079\3،) ٞفكي٣غٍهْ ] . [ 6923
3حرٖكـَ (،فزؼ اٌجبسَٗ،3079–3078\3،) ٞفكي٣غٍهْ ]. [ 6923
4حُؼظْ٤أرخى،١أر٢حُط٤ذٓلٔيْٗٔحُلن(،ص (،)ٛ1329ػ ْٛاٌّؼجٛد ششػ عٕٓ أث ٟداٚد )،كووٚػزيحَُكٖٔٓلٔتيػؼٔتخٕ\12،
\،9ىحٍحُلٌَُ،ز٘خٕ،رَٝ٤ص.ّ1979،3١،
5حُ٘ (،١ٝٞطؾ١ؼ ِغٍُ ثششػ إٌَٗ،162\12،) ٞٚٛفكي٣غٍهْ ]. [ 1824

117

 _2بعث رسكؿ اهلل  أبك مكسى األشعرم كاسمو عبد اهلل بف قيس إلى اليمف ثـ اتبعو معاذ بف جبؿ
ككاف كؿ منيما عمى إقميـ .

 _ 3فيو دليؿ عمى أف ديف اإلسبلـ يسر كليس عسر ففي بعض ركايات ىذا الحديث طمب رسكؿ اهلل

 منيما التيسير كعدـ التعسير كالتبشير كعدـ التنفير .
 _4دليؿ عمى إكراـ الضيؼ .

 _5إنكار المنكر كالعمؿ عمى تغييره .

الرٌدة عف اإلسبلـ .
 _6بياف عظـ جريمة ٌ
 _7فيو دليؿ عمى استتابة المرتد .

 _8فيو دليؿ عمى أف االستتابة غير محددة المدة كفي بعض ركايات ىذا الحديث أنيا بمغت شيريف .
 _9فيو دليؿ عمى كجكب قتؿ المرتد المصر عمى ردتو تنفيذا لحكـ اهلل كرسكلو .

 _11قتؿ المرتد عف اإلسبلـ ليس مف التعسير أك التنفير عف الديف لكنو قضاء اهلل كرسكلو .
الحديث الثالث  :ال يحؿ دـ امرئ مسمـ إال بإحدل ثبلث :

في ركاية البخارم  ،عف عبد اهلل بف مسعكد قاؿ  :قاؿ رسكؿ اهلل  " ال يحؿ دـ امرئ مسمـ يشيد أف
ال إلو إال اهلل كأني رسكؿ اهلل إال بإحدل ثبلث  :النفس بالنفس كالثيب الزاني  ،كالمارؽ مف الديف

التارؾ الجماعة "

)1(

.

كفي ركاية مسمـ  ،عف عبد اهلل بف مسعكد  ،قاؿ  :قاؿ رسكؿ اهلل  ": ال يحؿ دـ امرئ مسمـ يشيد
أف ال إلو إال اهلل كأني رسكؿ اهلل  ،إال بإحدل ثبلث  :الثيب الزاني كالنفس بالنفس

المفارؽ لمجماعة "

()2

.

()3

كفي ركاية أخرل لمسمـ مف حديث أحمد بف حنبؿ

كالتارؾ لدينو

عف عبد اهلل بف مسعكد كالمفظ ألحمد "  ...قاـ

فينا رسكؿ اهلل  فقاؿ  :كالذم ال إلو غيره ال يحؿ دـ رجؿ مسمـ يشيد أف ال إلو إال اهلل كأني رسكؿ
اهلل إال ثبلثة نفر  :التارؾ اإلسبلـ المفارؽ لمجماعة أك الجماعة _ شؾ فيو أحمد_ كالثيب الزاني ،

كالنفس بالنفس

()4

.



ٍٝ1حٙحُزوخٍ ( ،١طؾ١ؼ اٌجخابسً،) ٞظتخدحُتي٣خص،رتخدهُٞتٚﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸
﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂             ﭼالمائلللللللدة،٥٤ :
ٍهٔ.285\4،[ 6878] ٚ
ٍٝ2ح (،ِْٔٓٙطؾ١ؼ ِغٍُ ثششػ إًٌ، ) ٞٚٛظخدحُؤخٓشٝحُٔلخٍرٖٝ٤حُوٜخٝٙحُي٣خص،رخدٓخ٣زخفرٚىّحٍُِْٔٔ،هٔ،[ 1676] ٚ
.135\12
ٞٛ3حٓ٩خّأكٔيرٖٓلٔيرٖك٘زَحُ٘٤زخٗ٢أرٞػزيهللاُٝ،تي(،) ٛ164ط٘وتَرتٖ٤حُلـتخُٝحُتٖٝٔ٤ىٓ٘تنٗتخٍهٔتطخٝحكتَحٓتٖحُؼِتْٛٝتٌحٓتٖ
أًؼَحٌُٔحٛذحُٔ٘٤شٓ لخكظشػِ٠حُٜ٘ٝٙٞحرظؼخىحػٖحَُأ،١كزْٝطؼََ٠ُِٝدكُٖٓ٢حُٔؤٖٓٓٓ،ٕٞئُلخطت(ٚحُٔٔت٘يُٓ٪تخّأكٔتي
)(،أٍٞٛحُٔ٘ش)(،حُؼَِٓٝؼَكشحَُؿخٍ)(،صٝ)ٛ241ىكٖرزـيحىٍكٔٚهللا٘٣،ظَ،حُ٘ (،١ٝٞرٙز٠ت ا٤عّبء ٚاٌٍغبد )112\1،
،حٌُٛز (،٢رزوشح اٌؾفبظ)،15\2،حُٔٞهغحٌُ٩ظَhttp://ar.wikipedia.org٢ٗٝ
ٍٝ4ح (،ِْٔٓٙطؾ١ؼ ِغٍُ ثششػ إٌٗ،) ٞٚٛلْحٌُظخدحُٔخرنٝحُزخدٍٝ،هْحُلي٣غحُٔخرنٝح٩هظ٬فك٢حُِلعكو.٢
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كركاية الحديث بيذا المفظ في ( سنف النسائي )

()1

 ،مع اختبلؼ في أكؿ السند عف عبد اهلل بف

مسعكد .ال تختمؼ ركايات أصحاب السنف عف عبد اهلل بف مسعكد كركايتو بيذا المفظ  :قاؿ  " :قاؿ

رسكؿ اهلل " ال يحؿ دـ رجؿ مسمـ يشيد أف ال إلو إال اهلل كاني رسكؿ اهلل إال بإحدل ثبلث  :الثيب
الزاني  ،كالنفس بالنفس  ،كالتارؾ لدينو المفارؽ الجماعة "

()2

قاؿ الترمذم كفي الباب عف عثماف كعائشة كابف عباس  ،حديث ابف مسعكد حديث حسف صحيح (.)3

كقاؿ اإلماـ أحمد إسناده صحيح عمى شرط الشيخيف

()4

.

كليذا الحديث طرؽ أخرل كلو شاىد مف حديث عائشة كعثماف 

()5

ما ركتو عائشة كلو طرؽ أحدىا .

.

عف عائشة  قالت  :قاؿ رسكؿ اهلل  " ال يحؿ دـ امرئ مسمـ يشيد أف ال إلو إال اهلل كأف محمد

رسكؿ اهلل إال في إحدل ثبلث  :رجؿ زنى بعد إحصاف فإنو يرجـ  ،كرجؿ خرج محاربا باهلل كرسكلو

فإنو يقتؿ أك يصمب أك ينفى مف األرض أك يقتؿ نفسا فيقتؿ بيا "
()8

أخرل قيؿ بكقفو عمى عائشة ( ،)7قاؿ ابف رجب

)6(

كفي ركاية ىذا الحديث بطرؽ

حديث عائشة ألفاظو مختمفة كقد ركم عنيا مرفكعا

مرفكعا كركم عنيا مكقكفا كحديث ابف مسعكد لفظو ال اختبلؼ فيو كىك ثابت متفؽ عمى صحتو ،
()9

كقكليا في ركاية النسائي

" كرجؿ يخرج مف اإلسبلـ فحارب اهلل كرسكلو فيقتؿ أك يصمب أك ينفى مف

الرٌدة كالمحاربة  ،كقد يحمؿ عمى أف المراد بخركجو عمى
مف األرض " ىذا يدؿ عمى مف جمع بيف ٌ
اإلسبلـ خركجو عف أحكاـ اإلسبلـ (.)10
ما ركاه عثماف كلو طرؽ .
()11

عف أبي أيمامة بف سيؿ

قاؿ  " :كنا مع عثماف كىك محصكر في الدار( ،)12فدخؿ مدخبل كاف إذا

دخمو يسمع كبلمو مف عمى الببلط  ،قاؿ  :فدخؿ ذلؾ المدخؿ كخرج إلينا فقاؿ إنيـ يتكعدكني بالقتؿ

ٛ1ل٤ق (،عٕٓ إٌغبئً، ) ٟظخدطلَْ٣حُيّ،رخد٣لَرٚىّحٍُِْٔٔ،هٔ.620ٙ،[ 4016] ٚ
ٛ2ل٤قٍٝ،حٙأرٞىحٝى (،عٕٓ أث ٟداٚد )ً،ظخدحُليٝى،رخدحُلٌتْكتٖٔ٤حٍطتيٍهٔت،780ٙ،[ 4352] ٚحرتٖٓخؿتش(عإٓ اثآ ِبعاخ)،
ًظخدحُليٝى،رخد٣٫لَىّحَٓةِْٓٔا٫ك٢ػ٬عٍهٔ،432ٙ،[ 2534] ٚحرٖك٘زَِ (،غٕذ اإلِبَ أؽّذ ثٓ ؽٕجً) ٔٓ،ت٘يحُؼ٘تَس
حُٔزَٖ٘٣رخُـ٘شٍ،هٔ.119\6،[ 3621] ٚ
3حُظٌَٓ (،١عٕٓ اٌزشِزً،) ٞظخدحُي٣خصػٍٍٖٓٞهللا،رخدٓخؿخء٣٫لَىّحَٓةِْٓٔا٫ربكيٟػ٬عٍ،هٔ.331ٙ [ 1402] ٚ
4حرٖك٘زَِ (،غٕذ اإلِبَ أؽّذ ثٓ ؽٕجً )٘ٔٓ،يحُؼَ٘سحُٔزَٖ٘٣رخُـ٘ش.120\6،
٘٣5ظَ،حرٍٖؿذ (،عبِغ اٌؼٍٚ َٛاٌؾىُ )،حُلي٣غحَُحرتغػ٘تَٝ،163ٙ،حرتٖك٘زتَِ (،غإذ اإلِابَ أؽّاذ ثآ ؽٕجاً )،121–120\6
كَٗ٢فُلي٣غٍهْ]ٝ،[3621حُ٧زخٗ (،٢إسٚاء اٌغًٍ، ) ً١ظخدحُـ٘خ٣خص،كي٣غٍهْ].255-253\7[2196
ٛ6ل٤ق (،عٕٓ أث ٟداٚد )ً،ظخدحُليٝى،رخدحُلٌْكٖٔ٤حٍطيٍ،هٔٛ،780ٙ،[ 4353] ٚللٚحُ٧زخٗ.٢
7حُ٘ٔخث (،٢عٕٓ إٌغبئً،) ٟظخدطلَْ٣حُيّ،رخدٓخ٣لَرٚىّحُِْٔٔ،أكخى٣غٍهْ ]ٛ[ 4017ل٤قُلي٣غ]ٞٓ[ 4016هٞفٝ،رتَهْ [
]ٟ،4017ؼ٤قح٘ٓ٩خىٓٞهٞفػِ٠ػخث٘ش،621ٙ،كٌْػِٜٔ٤خحُ٧زخٗ.٢
 8حرٍٖؿذٞٛحٓ٩خّحُلخكعػزيحَُكٖٔرٖأكٔيرٍٖؿذ،كوٓ،ٚ٤ليعٝ،حػعٜٖ٘ٓٓ،لخطَٗ(،ٚفحُظٌَٓ(ٝ)١ؿخٓغحُؼِتّٝٞحُلٌتْ)
)١(ٝزوخصحُل٘خرِش)ٝؿَٛ٤خ(،ص٘٣،)ٛ795ظَ،حٌُٛز (،٢رزوشح اٌؾفبظ ).263\5،
ٛ9ل٤ق (،عٕٓ إٌغبئً،) ٟظخدطلَْ٣حُيّ،رخدحُِٜذٍهٔٛ،625ٙ، [ 4048 ] ٚللٚحُ٧زخٗ.٢
10حرٍٖؿذ (،عبِغ اٌؼٍٚ َٛاٌؾىُ ).169–168ٙ،
11أرٞآخٓشرَٖٜٓرٖك٘٤قحٜٗ٧خٍٓ١ؼيٝىٖٓحُٜلخرشٍُٚ،إ٣تشُٝتْٔ٣تٔغحُ٘زت،٢حرتٖك٘زتَِ (،غإذ اإلِابَ أؽّاذ ثآ ؽٕجاً )\1،
ُِٞ،491هٞفػَِ١٠محَُٝح٣خصػٖػؼٔخٕ٘٣،ظَٗلْحَُٔؿغٝحُٜل٤لش.
12كٍٞحُيحٍٝحُلٜخٍٝحُـَٔ٣شحُٔئُٔشٝهظَػؼٔخٕ٘٣،ظَ،حُٔـِٞعٓ،خٓ٢رٖػزيهللارتٖأكٔتي(،أؽٍاظ اٌخٍ١فاخ ػضّابْ ثآ ػفابْ )،
ٌٓ،255ٙظزشحُؼزٌ٤خٕحَُ٣خ.ّ2006،1١ٝ
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آنفا  ،قاؿ  ،قمنا  :يكفيكيـ اهلل يا أمير المؤمنيف  ،قاؿ  :كبـ يقتمكنني؟ إني سمعت رسكؿ اهلل  يقكؿ

 " :ال يحؿ دـ امرئ مسمـ إال بإحدل ثبلث  :رجؿ كفر بعد إسبلمو أك زنى بعد إحصانو  ،أك قتؿ
نفسا فيقتؿ بيا " فك اهلل ما أحببت أف لي بديني بدال منذ ىداني اهلل  ،كال زنيت في جاىمية كال إسبلـ

قط  ،كال قتمت نفسا  ،فبـ يقتمكنني ؟

()1

كحديث عثماف بمفظ آخر في سنف النسائي  " ،أف عثماف قاؿ سمعت رسكؿ اهلل  يقكؿ  ":ال يحؿ

دـ امرئ مسمـ إال بإحدل ثبلث  :رجؿ زنى بعد إحصانو فعميو الرجـ  ،أك قتؿ عمدا فعميو القكد  ،أك

ارتد بعد إسبلمو فعميو القتؿ "
شرح الحديث

()2

.

 _1قاؿ ابف حجر  :قكلو  " ال يحؿ دـ امرئ مسمـ "  ،كفي بعض الركايات " كالذم ال إلو غيره

ال يحؿ دـ امرئ مسمـ " كالمراد ال يحؿ إراقة دمو كمو كىك كناية عف قتمو كلك لـ يرؽ دمو كقكلو " 
ال ىي ًح ُّؿ " إثبات إباحة قتؿ مف استثني  ،كقتؿ مف أبيح قتمو منيـ كاجبا في الحكـ  ،كفيو تحريـ قتؿ
غيرىـ ،قكلو " يشيد أف ال إلو إال اهلل " إشعار بأف الشيادة ىي العمدة في حقف الدـ .
فالقتؿ في ىذه الخصاؿ الثبلث  " :النفس بالنفس " أم مف قتؿ عمدا بغير حؽ قتؿ  " ،كالثيب الزاني"

المحصف الزاني يقتؿ  ،كالمركؽ ىك الخركج  ،كالمارؽ لدينو التارؾ لو  ،كالمفارؽ لدينو التارؾ

الجماعة  ،كالمراد بالجماعة جماعة المسمميف أم فارقيـ أك تركيـ باالرتداد فيي صفة لمتارؾ أك

)3(
الرٌدة سبب إلباحة دـ
المفارؽ  ،ال صفة مستقمة كاال لكانت الخصاؿ أربعا  ،قاؿ ابف دقيؽ العيد
ٌ
المسمـ باإلجماع في الرجؿ كأما المرأة ففييا خبلؼ (. )4

 _2قاؿ النككم  " :النفس بالنفس " المراد بو القصاص بشرطو  " ،الثيب الزاني " المراد بالحديث
إثبات قتؿ الزاني المحصف  ،كالمراد رجمو بالحجارة حتى يمكت كىذا بإجماع المسمميف  " ،التارؾ

لدينو المفارؽ الجماعة " عاـ في كؿ مرتد عف اإلسبلـ بأم ردة كانت فيجب قتمو إف لـ يرجع إلى

اإلسبلـ  ،قاؿ العمماء  :كيتناكؿ أيضا كؿ خارج عف الجماعة ببدعة أك ببغي أك غيرىما ككذا الخكارج

كاهلل أعمـ(. )5

1حٓ٘خىٛٙل٤قػِ١َٗ٠حُ٘٤وِ (،ٖ٤غٕذ اإلِبَ أؽّذ ثٓ ؽٕجً)٘ٔٓ(،يحُؼَ٘سحُٔزَٖ٘٣رخُـ٘ش)،كي٣غٍهتْ ]ٝ،491\1[ 437هتي
ٝهيأهَؿٚحٓ٩خّأكٔيك٘ٔٓ٢يٙرَٝح٣خصأهَٜٟ٘ٓخرَهْ ]ٝ[ 452هخٍكي٣غكٖٔرتَهْ ]ٝ[ 468هتخٍٛتل٤قػِتٗ٠تَ١حُ٘ت٤وٖٗ٤لتْ
حُٜٔيٍٝحٌُظخدٛ،ل٤قٍٝ،حٙأرٞىحٝى (،عٕٓ أث ٟداٚد )ً،ظخدحُي٣خد،رخدحٓ٩خّ٣ؤَٓرخُؼلٞرخُتيٍّ،هٔتٛ[4502]ٚتللٚحُ٧زتخٗ٢
هخٍأرٞىحٝىػؼٔخٕٝأرٞرٌَطًَخحُؤَرخُـخ٤ِٛش٘٣،ظَ.810ٙ،
ٛ2ل٤ق (،عٕٓ إٌغبئً،) ٟظخدطلَْ٣حُيّ،رخدحُلٌْك٢حَُٔطيٍهٔٛ،626ٙ،[4057] ٚللٚحُ٧زتخٗٝ،٢كت٢حُ٘ٔتخث٢ػتٖػؼٔتخٕ
ٓغحهظ٬فك٢حُٔ٘ي،رَهْ ]،[ 4058كي٣غٛل٤قٛ،للٜٔخحُ٧زخٗ.٢
 3حرٖىه٤نحُؼ٤يٓٞٛلٔيرتٖػِت٢رتٖٛٝتذرتٖٓط٤تغحُو٘تٓ،١َ٤ـظٜتيٓتٖأًتخرَحُؼِٔتخءرخٛ٧تُٝ،ٍٞتيرٜٔتَٝ،طؼِتْكٜ٤تخٝريٓ٘تنُٝ،ت٢
حُو٠تخءكتتٜٓ٢تتَٓ،تٖٜٓتت٘لخط(ٚحٓ٩تتخّكت٢ح٧كٌتتخّ)كتت٢حُلتتي٣غٗ(ٝتَفٓويٓتتشحُٔطتتَُ)١كت٢أٛتتٍٞحُلوتت(ٝٚطللتشحُِز٤تتذكتتٗ٢تتَف
حُظوَ٣ذ)(،ص٘٣،)ٛ702ظَ،حٌُٛز(،٢طًٌَسحُللخظ)،185\4،حًٍُِِ(،٢ا٤ػالَ ).283\6،
4حرٖكـَ (،فزؼ اٌجبسَٗ، ) ٞفكي٣غٍهْ ].3049\3، [ 6878
5حُ٘ (،١ٝٞطؾ١ؼ ِغٍُ ثششػ إٌَٗ،) ٞٚٛفكي٣غ ].136\11، [ 1676
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 _ 3قاؿ شارح سنف أبي داكد التارؾ لدينو المفارؽ لمجماعة أم الذم ترؾ جماعة المسمميف كخرج مف

بالرٌدة  ،فقكلو " المفارؽ لمجماعة " صفة مؤكدة لمتارؾ لدينو  ،كالمراد بالرجؿ
جممتيـ كانفرد عف أمرىـ ٌ
اإلنساف فإف الحكـ شامؿ لمرجاؿ كالنساء  ،كالمراد بالثيب المحصف كىك الحر المكمؼ الذم أصاب في
نكاح صحيح ثـ زنى فإف لئلماـ رجمو

()1

.

 _ 4قاؿ ابف رجب  :ىذه الثبلث خصاؿ ىي حؽ اإلسبلـ التي يستباح بيا دـ مف شيد أف ال إلو إال
اهلل كاف محمدا رسكؿ اهلل  ،كالقتؿ بكؿ كاحدة مف ىذه الخصاؿ الثبلث متفؽ عميو بيف المسمميف ،

كقكلو  التارؾ لدينو المفارؽ لمجامعة يدؿ عمى أنو لك تاب كرجع إلى اإلسبلـ ال يقتؿ ألنو ليس
بتارؾ لدينو بعد رجكعو كال مفارؽ لمجماعة .
كقتؿ النفس إنما يستباح بشيئيف أحدىما بالنفس كالثاني بالفساد باألرض  ،قاؿ اهلل ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭼ

)2(

كيدخؿ في الفساد في األرض الحراب

الرٌدة كالزنى فإف ذلؾ كمو فساد في األرض  ،ككذلؾ الساحر الزنديؽ  ،كمف يعمؿ عمؿ قكـ لكط ،
كٌ
كغيرىـ ممف أمر رسكؿ اهلل  بقتميـ ألنيـ مفسدكف في األرض  ،أما زنى الثيب فأجمع المسممكف
عمى أف حده الرجـ حتى يمكت

()3

أما ترؾ الديف ك مفارقة الجماعة فمعناه االرتداد عف ديف اإلسبلـ كلك أتى بالشيادتيف فمك سب اهلل

كرسكلو  كىك مقر بالشيادتيف أبيح دمو ألنو قد ترؾ بذلؾ دينو ( ،)4كذلؾ لك استياف بالمصحؼ أك
جحد ما يعمـ مف الديف بالضركرة كما أشبو ذلؾ مما يخرج مف الديف

()5

ما يستفاد مف حديث " ال يحؿ دـ امرئ مسمـ . "...

.

 _1دماء المسمميف محرمة معصكمة بقكؿ ال إلو إال اهلل كباإلسبلـ ما لـ يأت المسمـ بما يناقضيا

الرٌدة عف اإلسبلـ تبيح الدـ المعصكـ فيحؿ إراقتو كقتؿ المرتد إذا لـ يتب كاذا تاب كعاد إلى
ٌ _2
اإلسبلـ عاد معصكـ الدـ .
 _3الثيب الزاني يق تؿ رجما ذك ار كاف أك أنثى كلك تاب  ،إذا بمغ الحد إلى اإلماـ  ،كاستكفى شركط
إقامة الحد .

 _4القاتؿ عامدا متعمدا بغير حؽ يقتؿ قصاصا .

 _5القتؿ بكؿ جريمة مف ىذه الجرائـ الثبلث متفؽ عميو بيف المسمميف .
الرٌدة جريمة الحرابة فيستحؽ عقكبة الجريمتيف كىما مف الفساد
 _6قد يجمع المرتد إلى جريمة ٌ
باألرض .
1حُؼظْ٤آرخى (،١ػ ْٛاٌّؼجٛد ششػ عٕٓ أث ٟداٚد )َٗ،فكي٣غٍهْ ].5\13،[ 4330
2حُٔخثيس،آ٣ش.32
3حرٍٖؿذ (،عبِغ اٌؼٍٚ َٛاٌؾىُ ).171–163ٙ،
ٌٛ 4حؿَٓ٤ظلنػِٚ٤ػ٘يحُلوٜخءٌٛٓٞٛٝذحُوخثِٖ٤رؼيّهزٍٞطٞرشحَُٔطيحُٔتخدَُِٓتٍٞأٝؿ٤تَٓٙتٖحَُٓتَٛٝتٌحٛتٞحُوتٍٞحُتَحؿقػ٘تي
حُٔخٌُ٤شٝحُل٘خرِش٘٣،ظَ،ػ٤خ (،ٝاٌشفب ) .260\2،حرٖط٤ٔ٤ش (،اٌظبسَ اٌّغٍٛي ).231ٙ،
5حرٍٖؿذ (،عبِغ اٌؼٍٚ َٛاٌؾىُ ) .173–163ٙ،
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 _ 7قد يحؿ دـ امرئ مسمـ يشيد أف ال إلو إال اهلل كمحمدا رسكؿ اهلل لقيامو بأقكاؿ كأفعاؿ تنافييا
كاص ارره عمييا فتككف سببا لردتو عف اإلسبلـ .

الرٌدة عنو تكصؼ بأنيا مفارقة لمجماعة المسممة فيذا الحديث يشمؿ جميع أنكاع
 _8مجرد ترؾ الديف ك ٌ
المرتديف المسر ردتو إذا أثبتت عميو  ،كالمعمف  ،كالمعمف المحارب  ،كال يمزـ لقتؿ المرتد أف يككف
محاربا .

_ 9ىذا الحديث عاـ في تحريـ الدـ إال في الثبلث المذككرة كىناؾ أحاديث تختص بذكر عقكبة بعض
الجرائـ غير ىذه الثبلثة كقكلو  في المكاط " مف كجدتمكه يعمؿ عمؿ قكـ لكط فاقتمكا الفاعؿ كالمفعكؿ
()1

بو "

كىذا حديث خاص  ،كفي الصحيح الذم عميو جميكر العمماء أف الخاص ال ينسخ بالعاـ  ،كلك

كاف العاـ متأخ ار عنو ألف داللة الخاص عمى معناه بالنص  ،كداللة العاـ عميو بالظاىر عند

األكثريف ،فبل يبطؿ الظاىر حكـ النص

()2

كعمة حكـ كؿ مف أمر رسكؿ اهلل  بقتميـ قياميـ بجرائـ

ىي مف اإلفساد في األرض  ،قاؿ اهلل ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥﭼ

)3(

الحديث الرابع  " :أمرت أف أقاتؿ الناس حتى يقكلكا ال إلو إال اهلل "

ركم معنى ىذا الحديث عف النبي  مف كجكه متعددة ،ففي الصحيحيف ركم عف أبي ىريرة

()4

كابف

عمر  كفي البخارم أيضا ركاية عف أنس بف مالؾ عف النبي  ،كخرج اإلماـ أحمد مف حديث معاذ
كخرج نحكه مف حديث أبي ىريرة أيضا  ،كالحديث أخرجو أبك داكد كالترمذم
بف جبؿ عف النبي ٌ
كالنسائي كابف ماجة كغيرىـ (. )5

الحديث في الصحيحيف كغيرىما عف أبي ىريرة .

" عف أبي ىريرة قاؿ  :لما تكفي النبي  كاستخمؼ أبك بكر ككفر مف كفر مف العرب  ،قاؿ عمر :

يا أبا بكر كيؼ تقاتؿ الناس ك كقد قاؿ رسكؿ اهلل  " : أمرت أف أقاتؿ الناس حتى يقكلكا ال إلو إال

اهلل فمف قاؿ ال إلو إال اهلل عصـ مني مالو كنفسو إال بحقو كحسابو عمى اهلل قاؿ أبك بكر  :كاهلل
ألقاتمف مف فرؽ بيف الصبلة كالزكاة  ،فإف الزكاة حؽ الماؿ  ،كاهلل لك منعكني عناقا كانكا يؤدكنيا إلى

1كٖٔٛل٤قٍٝ،حٙأرٞىحٝى ( ،عٕٓ أث ٟداٚد )ٍ،هٔ.801ٙ،[ 4462] ٚ
2حرٍٖؿذ ( ،عبِغ اٌؼٍٚ َٛاٌؾىُ ).172ٙ،
3حُٔخثيس،آ٣ش.32
 4أرَ٣َٛٞسحهظِلٞحك٢حٓٔٚحهظ٬كخًؼَ٤حٝحَُحؿقحٌُٛ١للٚحُٔلووٕٞإٔحٓٔٚػزتيحُتَكٖٔرتٖٛتوَٛٝ،تٓٞتٖهزِ٤تشكت٢حُت٣ٖٔ٤وتخٍُٜتخ
ىًَ،ّ ْٝخٕهيٚٓٝاُ٠حُٔي٘٣شٓ٘ش(ٝ،)ٛ7حُ٘ز٢رو٤زَ،هخٍأر٣َٛٞتَسٗ٘تؤص٣ظٔ٤تخٛٝتخؿَصٓٔتٌ٘٤خً٘ٝتضأؿ٤تَحُزٔتَسر٘تضؿتِٝحٕ
رطؼخّرط٘ٝ٢ػوزشكٍ٢ؿِ،٢ىػخٍٍُٞٓٚهللاإٔ٣لززٝٚأٓٚاُ٠ػزخىسحُٔئٓ٘٣ٖٝ٤لززْٜاُ،ٚ٤أِٓٔضأٓٝٚحٜٓٔخأٓٔ٤شر٘ضٛل٤ق 
ٍٟٝحُزٜ٤وٝ٢ؿَٙ٤ػتٖحُ٘تخكؼ،٢هتخٍأرت٣َٛٞتَسحكلتعٓتٍٖٟٝحُلتي٣غكت٢ىٛتَ(،ٙص٘٣)ٛ59ظتَ،حرتٖهظ٤زتش (،اٌّؼابسف )–120ٙ،
،121حُ٘ (،١ٝٞرٙز٠ت ا٤عّبء ٚاٌٍغبد ).436\2،
٣ُِِٔ5ي٘٣ٝظَ،حرٍٖؿذ (،عبِغ اٌؼٍٚ َٛاٌؾىُ ) ،حُلي٣غحُؼخٖٓ.111ٙ،


122

رسكؿ اهلل  لقاتمتيـ عمى منعيا  ،قاؿ عمر  :فى ىك اهلل ما ىك إال أف رأيت أف قد شرح اهلل صدر أبي
()1
بكر لمقتاؿ فعرفت أنو الحؽ "
كفي ركاية لمسمـ " حتى يشيدكا أف ال إلو إال اهلل كيؤمنكا بما جئت بو "
()3

قاؿ الترمذم ىذا حديث حسف صحيح

()2

كقاؿ األلباني صحيح متكاتر

()4

كليذا الحديث في كتب

الصحاح كالسنف عدة طرؽ مف ركاية أبك ىريرة ( ،)5كفي ركايات أخرل لمحديث قاؿ أبك داكد قكلو
(عقاال) شاذ  ،كالمحفكظ (عناقا)  ،أنو أصح مف ركاية ( عقاال)  ،كقاؿ فيو قاؿ أبك بكر إف حقو أداء

الزكاة

()6

.

الحديث في الصحيحيف كغيرىما عف عبد اهلل بف عمر .
كفي متنو زيادة كىي قكؿ رسكؿ اهلل  كيقيمكا الصبلة كيؤتكا الزكاة  ،عف ابف عمر  أف رسكؿ اهلل

 ، قاؿ  " :أمرت أف أقاتؿ الناس حتى يشيدكا أف ال إلو إال اهلل كأف محمدا رسكؿ اهلل  ،كيقيمكا
الصبلة  ،كيؤتكا الزكاة  ،فف فعمكا ذلؾ عصمكا مني دماءىـ كأمكاليـ إال بحؽ اإلسبلـ  ،كحسابيـ عمى

اهلل تعالى " ( ( ،)7إال بحؽ اإلسبلـ ) ىذه المفظة تفرد بيا البخارم كفي ركاية مسمـ ( إال بحقيا )

()8

ركاية معنى ىذا الحديث عف أنس في صحيح البخارم كغيره .
عف أنس بف مالؾ قاؿ ،قاؿ رسكؿ اهلل" : أمرت أف أقاتؿ الناس حتى يقكلكا ال إلو إال اهلل فإف قالكىا
كصمكا صبلتنا كاستقبمكا ق بمتنا كذبحكا ذبيحتنا فقد حرمت عمينا دماؤىـ كأمكاليـ إال بحقيا كحسابيـ

عمى اهلل " (.)9

كفي ركاية أخرل عف أنس بف مالؾ " قاؿ  :قاؿ رسكؿ اهلل  : أمرت أف أقاتؿ الناس حتى يشيدكا أف
ال إلو إال اهلل  ،كأف محمدا عبده كرسكلو  ،كأف يستقبمكا قبمتنا كأف يأكمكا ذبيحتنا كأف يصمكا صبلتنا ،

فإف فعمكا ذلؾ حرمت عمينا دماؤىـ كأمكاليـ إال بحقيا ليـ ما لممسمميف كعمييـ ما عمى المسمميف "

()10

ٓ1ظلنػٍِٝٚ٤حٙحُزوخٍ(،١طؾ١ؼ اٌجخابسً،) ٞظتخدحٓتظظخرشحَُٔطتي،ٖ٣رتخدكٌتْحَُٔطتيٝحَُٔطتيسٍ،هٜٔٔتخ298\4،[ 6925][6924] :
ٍٝح (،ِْٔٓٙطؾ١ؼ ِغٍُ ثششػ إًٌ،) ٞٚٛظخدحٔ٣٩خٕ،رخدحَٓ٧روظخٍحُ٘خّكظ٣٠وُٞٞح٫اُٚا٫هللآلٔيٍٓتٍٞهللا٣ٝؤ٤تٞححُٜت٬س
٣ٝئطٞححًُِخس٣ٝئٓ٘ٞحرـٔ٤غٓخؿخءرٚحُ٘زٍ،...٢هٔ.168\1،[ 20] ٚ
ٍٝ2ح (،ِْٔٓٙطؾ١ؼ ِغٍُ ثششػ إٌٗ، ) ٞٚٛلْحٌُظخدٝحُزخدٝحَُهْٝ،ح٫هظ٬فرخُِلعكو.٢
3حُظٌَٓ ( ،١عٕٓ اٌزشِزً ،) ٞظخدحٔ٣٩خٕػٍٍٖٓٞهللا،رخدٓخؿخءأَٓصإٔأهخطَحُ٘خّكظ٣٠وُٞٞح٫:اُٚا٫هللاٍ،هٔ، [ 2607] ٚ
.587ٙ
4أرٞىحٝى (،عٕٓ أث ٟداٚد )ً،ظخدحُـٜخى،رخدػِٓ٠خُ٣وَخطَتَحُٔ٘تًٍَ،ٕٞهٔت،416ٙ،[2640] ٚحُ٘ٔتخث (،٢عإٓ إٌغابئً،)ٟظتخد
حُـٜخى،رخدٝؿٞدحُـٜخىٍ،هٔ.476ٙ،[ 3090] ٚ
٘٣5ظَ،حرٍٖؿذ(،عبِغ اٌؼٍٚ َٛاٌؾىُ ).111ٙ،
6أرٞىحٝى (،عٕٓ أث ٟداٚد )ً،ظخدحًُِخس،أكخى٣غٍهْ]ٛ[ 1556ل٤قٛ[1757]،ل٤قٌُٗٚ٘،خًرِلتعػوتخ،267ٙ،٫كٌتْػِٜٔ٤تخ
حُ٧زخٗ.٢
ٍٝ7حٙحُزوخٍ (،١طؾ١ؼ اٌجخبسً،) ٞظخدحٔ٣٩خٕ،رخدكبٕطخرٞحٝأهخٓٞححُ٬ٜسٝآطٞححًُِخسكوِٞحٓزٍ،ِْٜ٤هٔ47\1[25] ٚ
ٍٝ8ح (،ِْٔٓٙطؾ١ؼ ِغٍُ ثششػ إًٌ،) ٞٚٛظخدحٔ٣٩خٕ،رخدحَٓ٧روظخٍحُ٘خّكظ٣٠وُٞٞح٫اُٚا٫هللاٍ،"...هٔ.169\1[22]ٚ
ٍٝ9حٙحُزوخٍ (،١طؾ١ؼ اٌجخبسً،) ٞظخدحُ٬ٜس،رخدكَ٠حٓظوزخٍحُوزِشٔ٣ظوزَرؤَ١حفٍؿِٚ٤حُوزِش"ٍ،هٔ.142\1،[392] ٚ
ٛ10ل٤قٍٝ،حٙأرٞىحٝى ( ،عٕٓ أث ٟداٚد )ً،ظخدحُـٜخى،رخدػِٓ٠خُ٣وخطََحًَُٔ٘،ٕٞرؤٍهخّ ]ٛ.[2642][2641للٜٔخحُ٧زخٗ.٢
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ركاه الترمذم كقاؿ  :ىذا حديث حسف صحيح غريب مف ىذا الكجو

()1

كفي سنف النسائي أكثر مف ركاية صحيحة عف أنس بف مالؾ منيا ما ىك بمفظ الترمذم كمنيا ما ىك

بنفس المعنى

()2

.

كلمحديث عف أنس ركايات أخرل في كتب السنف

)3(

كفي ركاية أخرل بيذا المعنى

.

فساره بشأف
أف رجبل جاء رسكؿ اهلل  بينما ىك جالس في الصفة يقص عمى الصحابة كيذكرىـ ٌ ،
أحد المنافقيف  ،فقاؿ رسكؿ اهلل  " اذىبكا فاقتمكه قاؿ فمما كلى الرجؿ دعاه رسكؿ اهلل  قاؿ " :
أيشيد أف ال إلو إال اهلل ؟ " قاؿ الرجؿ  :نعـ يا رسكؿ اهلل  ،فقاؿ  :اذىبكا فخمكا سبيمو إنما أمرت أف

أقاتؿ الناس حتى يشيدكا أف ال إلو إال اهلل فإف فعمكا ذلؾ حرمت عمي دماؤىـ كأمكاليـ إال بحقيا "

()4

شرح حديث " أمرت أف أقاتؿ الناس حتى يقكلكا ال إلو إال اهلل " .

لـ يكف النبي  يشترط عمى مف جاءه يريد اإلسبلـ أف يمتزـ الصبلة كالزكاة  ،فقد كاف يقبؿ مف كؿ
مف جاءه الدخكؿ في اإلسبلـ الشيادتيف فقط  ،كيعصـ دمو بذلؾ كيجعمو مسمما  ،فقد أنكر عمى

أسامة بف زيد

()5

قتمو لمف قاؿ ال إلو إال اهلل لما رفع عميو السيؼ كاشتد نكيره عميو ( ،)6قاؿ أسامة " 

" بعثنا رسكؿ اهلل  إلى الحرفة فصبحنا القكـ فيزمناىـ كلحقت أنا كرجؿ مف األنصار رجبل منيـ ،

فمما غشيناه قاؿ  :ال إلو إال اهلل فكؼ األنصارم  ،فطعنتو برمحي حتى قتمتو فمما قدمنا بمغ النبي 

فقاؿ  :يا أسامة  ،أقتمتو بعدما قاؿ ال إلو إال اهلل  ،قاؿ  :كاف متعكذا  ،فما زاؿ يكررىا حتى تمنيت
أني لـ أكف أسممت قبؿ ذلؾ اليكـ "

()7

كما أنو  لـ يكف يقر أحدا دخؿ في اإلسبلـ عمى ترؾ الصبلة كالزكاة فإنو  أمر معاذ لما بعثو إلى
اليمف أف يدعكىـ إلى الشيادتيف كقاؿ  :إف ىـ أطاعكؾ لذلؾ فأعمميـ بالصبلة ثـ الزكاة  ،عف ابف

عباس  أف رسكؿ اهلل  بعث معاذ  إلى اليمف فقاؿ  :ادعيـ إلى شيادة أف ال إلو إال اهلل كأني
رسكؿ اهلل  ،فإف ىـ أطاعكا لذلؾ فأعمميـ أف اهلل قد افترض عمييـ خمس صمكات في كؿ يكـ كليمة ،

فإف ىـ أطاعكا لذلؾ فأعمميـ أف اهلل قد افترض عمييـ صدقة في

1حُظٌَٓ (،١عٕٓ اٌزشِزً،) ٞظخدحٔ٣٩خٕػٍٍٖٓٞهللارخدٓخؿخءأٓتَصإٔأهخطتَحُ٘تخّكظت٣٠وُٞتٞح٫اُتٚا٫هللاٍ،هٔتٙ،[2608] ٚ
.587
2حُ٘ٔتخث (،٢عإٓ إٌغابئً،) ٟظتخدطلتَْ٣حُتيّ،رتَهْ ]ٛ[ 3966تل٤قٛ[33967] ،تل٤قٛ[3968]،تل٤ق[3969]،كٔتٖٛتل٤ق
ٝؿَٛ٤خٛلْٜٜحُ٧زخٗ.٢
3حرٍٖؿذ (،عبِغ اٌؼٍٚ َٛاٌؾىُ ).111ٙ،
ٛ4ل٤قٍٝ،حٙأكٔيِ (،غٕذ اإلِبَ أؽّذ )٘ٔٓ،يحٌُٖٔ٤٤حُٔتيٍٗ،ٖ٤٤هٔتٍٝ،51\4، [ 16211] ٚحٙحُ٘ٔتخث (،٢عإٓ إٌغابئً،)ٟظتخد
طلَْ٣حُيٍّهٔٛٝ،616ٙ، [ 2983] ٚللٚحُ٧زخٗٝ٢ؿ.َْٛ٤
ٞٛ5حُٜلخر٢أٓخٓشرُٖ٣يرٖكخٍػشرَٖٗحكَ٤حٌُِز٢حُٜخٍٍٗٔٞٓ٠ُٞٓ٢هللاٝحرٖٓٝٙ٫ٞحرٖٓ٫ٞطتٚرًَتشأّحٔ٣تٖٝ،كزتٝٚرتٖكزت،ٚ
ٝك٢حُٜل٤لٖ٤رؼغٍٍٓٞهللارؼؼخٝأَٓػِٚ٤أٓخٓشرتُٖ٣تيكطؼتٖرؼتٞحُ٘تخّكوتخٍٍٓتٍٞهللاإٔططؼ٘تٞحكت٢آخٍطتٚكوتي١ؼ٘تظْكت٢
آخٍسأرٖٓٚ٤هزَٝأْ٣هللاإًخُٕوِ٤وخُٓ٪خٍسٝإًخٕٖٓأكذحُ٘تخّاُت ّٝ٢إٛتٌحُٔتٖأكتذحُ٘تخّاُت ّ(،٢صٍ)ٛ54كٔتٚهللا٘٣،ظتَ،
حُ٘ (،١ٝٞرٙز٠ت ا٤عّبء ٚاٌٍغبد ).115–113\1،
6حرٍٖؿذ (،عبِغ اٌؼٍٚ َٛاٌؾىُ ).113–112ٙ،
ٍٝ7حٙحُزوخٍ ( ،١طؾ١ؼ اٌجخبسً،) ٞظخدحُٔـخُ،١رخدرؼغحُ٘ز٢أٓخٓشرُٖ٣يحُلَهخصٖٓؿ٘٤ٜشٍ،هٔ.82\3،[ 4268] ٚ
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مستجيبيو مف أىؿ اليمف كغيرىـ  ،كىذه الفرقة بأسرىا منكرة لنبكة نبينا محمد  ، مدعية النبكة

()1
ففر ىاربا لمنجاة بنفسو،
لغيره ! فقاتميـ أبك بكر كأىمؾ اهلل مسيممة كالعنسي  ،كفيضح طميحة األسدم ٌ
كانفضت جمكعيـ كىمؾ أكثرىـ  ،الطائفة األخرل ارتدكا عف الديف كأنكركا الشرائع كترككا الصبلة

كالزكاة كغيرىا مف أمكر الديف كعادكا إلى ما كانكا عميو في الجاىمية  ،كالصنؼ اآلخر ىـ الذيف فرقكا

بيف الصبلة كالزكاة  ،فأقركا بالصبلة كأنكركا فرض الزكاة ككجكب أدائيا إلى اإلماـ كىؤالء ىـ أىؿ
بغي  ،فقد تأكلكا قكلو تعالى ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ
ﮪﮫﭼ

)2(

فزعمكا أف دفع الزكاة خاص بو ألف غيره ال يطيرىـ كال يصمي عمييـ فكيؼ تككف

الرٌدة فأضيؼ
صبلتو سكف ليـ  ،كانما لـ يدع الممتنعيف بغاة في ذلؾ الزماف لدخكليـ في غمار أىؿ ٌ
الرٌدة  ،إذ كانت أعظـ األمريف كأىميما (. )4()3
االسـ في الجممة إلى ٌ
كقكؿ عمر  ألبي بكر  كيؼ تقاتؿ الناس المقصكد بو الصنؼ الثاني كىـ مانعي الزكاة ،فبل

خبلؼ لديو في كجكب قتاؿ المرتديف  ،كال يتردد في قتاليـ  ،ككاف ىذا مف عمر  تعمقا بظاىر

الكبلـ قبؿ أف ينظر إلى آخره  ،كيتأمؿ شرائطو  ،فقاؿ لو أبك بكر " إف الزكاة حؽ الماؿ" يريد أف
القضية تضمنت عصمة دـ كماؿ معمقة بإيفاء شرائطيا  ،كالحكـ المعمؽ بشرطيف ال يحصؿ بأحدىما
كاآلخر معدكـ  ،ثـ قاس الزكاة عمى الصبلة فجعؿ الصبلة أصبل كرد الزكاة إلييا ككاف في ذلؾ مف

قكلو دليؿ عمى أف قتاؿ الممتنع مف الصبلة كاف إجماعا مف الصحابة لرد أبك بكر المختمؼ فيو إلى
المتفؽ عميو  ،كفي قكؿ أبي بكر " كاهلل لك منعكني عناقا " كفي ركاية عقاال محمكؿ عمى أنو كرر

()5

الكبلـ مرتيف فقاؿ في مرة " عقاال " كفي األخرل "عناقا" كىي األنثى مف كلد المعز ككبلىما صحيح
()5

صحيح

كحاصمة أنيـ متى منعكا شيئا كانكا يؤدكنو إلى رسكؿ اهلل  كلك قؿ فقد منعكا شيئا كاجبا إذ ال فرؽ

بيف منع الكاجب كجحده بيف القميؿ كالكثير()6كفي ىذا الحديث منع قتؿ مف قاؿ ال إلو إال اهلل كلك لـ
يزد عمييا كىك كذلؾ  ،كلكف ىؿ يصير بمجرد ذلؾ مسمما ؟ الراجح ال  ،بؿ يجب الكؼ عف قتمو حتى

ييختبر  ،فإف شيد بالرسالة كالتزـ أحكاـ اإلسبلـ يحكـ بإسبلمو كالى ذلؾ اإلشارة باالستثناء بقكلو " إال
بحؽ اإلسبلـ" فإف لـ يمتزميجرم عميو أحكاـ المرتد كحديث ابف عمر نص في قتاؿ مف لـ يصؿ كلـ



1ك٢رؼٞحَُٝح٣خصإٔٓوظَحٞٓ٧ىحُؼً٘ٔ٢خٕك٢ػٜيأر٢رٌَ٘٣،ظَ،حُٔويٓ (،٢اٌجذء ٚاٌزبس٠خ ).155\5،
2حُظٞرش،آ٣ش.103
3حرٖكـَ (،فزؼ اٌجبسٗ،) ٞتَفكتي٣غ ]،3080\3،[6925حُ٘ت (،١ٝٞطاؾ١ؼ ِغاٍُ ثشاشػ إٌاٗ،)ٞٚٛتَفكتي٣غٍهتْ ]\1،[20
.171
4هخٍحرٖكِّأَٛحُ َّ ّىسًخٗٞحهٔٔ،ٖ٤هُِْْْٔٔ٣هً٢ؤٛلخدِٓٔٔ٤شٓٝـخفكٜئ٫ءكَر٤تُٕٞتْٔ٣تِٔٞحهتٝ،٢هٔتْػتخٗ٢حٓتِٔٞحُٝتٌْ٣لتَٝح
رؼيحٌُْْٜٜٓ٘ٓ٘ٓ٬ؼٞححًُِخسٝهخٍٝهيٌٕٞ٣كْٜ٤هّٞحٍطيٝحػٖحّ٬ٓ٩ؿِٔتشًٔتٖآٓتٖرطِ٤لتشحٓ٧تيٓ١تيػ٢حُ٘زتٞسٗٝلتٛٞتئ٫ءا٫إٔ
ٌٛح٘ٔ٘٣٫ي٘٣،ظَ،حرٖكِّ (،اٌّؾٌٌٍُٖٛٝ،193\11، ) ٝحِْٔ٣٫رُٔٚؼخٍٟظٚح٧كخى٣غحُٜل٤لشرخٍطتيحىحُؼتَدٓٝتخ٣ئ٣تيٛخٓتٖ
ٍٝح٣خصطخٍ٣و٤شرخٍطيحىًخكشهزخثَحُؼَدرخٓظؼ٘خءهَٖٝ٣ػو٤ق٘٣،ظَ،حرٖح٧ػ (،َ٤اٌىبًِ ف ٟاٌزبس٠خ ).317\2،
5حُ٘ (،١ٝٞطؾ١ؼ ِغٍُ ثششػ إٌ.174-172\1،) ٞٚٛ
6حرٖكـَ ( ،فزؼ اٌجبس.3081\3،) ٞ
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يزؾ كمف لـ يقر بالشيادتيف  ،كاستقر اإلجماع في حؽ مف جحد شيئا مف الفرائض بشبية فيطالب

بالرجكع فإف نصب القتاؿ قكتؿ كأقيمت عميو الحجة  ،فإف رجع ،كاال عكمؿ معاممة المرتد حينئذ(. )1
كقكلو  " إال بحقيا " ثبت في إقاـ الصبلة كايتاء الزكاة كمف العمماء مف دخؿ فيو فعؿ الصياـ
كالحج أيضا ففي ركاية صحيحة "...حتى يشيدكا أف ال إلو إال اهلل كيؤمنكا بي كبما جئت بو"

)2(

كمف

حقيا ارتكاب ما يبيح الدـ مف المحرمات كما في قكلو  " ال يحؿ دـ امرئ مسمـ يشيد أف ال إلو إال

اهلل كاني رسكؿ اهلل إال بإحدل ثبلث زنى بعد إحصاف  ،ككفر بعد إيماف  ،كقتؿ نفس فيقتؿ بيا "

( ،)4()3قكلو  " كحسابيـ عمى اهلل " يعني أف الشيادتيف مع إقاـ الصبلة كايتاء الزكاة يعصـ دـ
صاحبيا كمالو في الدنيا إال أف يأتي ما يبيح دمو  ،كأما في اآلخرة فحسابو عمى اهلل  فإف كاف

صادقا ادخمو اهلل بذلؾ في الجنة كاف كاف كاذبا فإنو مف جممة المنافقيف في الدرؾ األسفؿ مف النار ،
كقد استدؿ بيذا الحديث مف يرل قبكؿ تكبة الزنديؽ

()5

.

أما مف أنكر فرض الزكاة في ىذا الزماف فيك كافر باإلجماع " كال يعد مف البغاة " ألف مف قاتميـ أبك

بكر يعذركف لقرب عيدىـ باإلسبلـ كجيميـ بأمكر الديف ككانكا قريبكف مف أكؿ زماف الشريعة الذم
كاف يقع فيو تبديؿ األحكاـ بالنسخ  ،فدخمتيـ الشبية كلـ تكف مبينة ليـ فعذركا أما اليكـ فبل عذر لمف

أنكر أم ار مما أجمعت األمة عميو مف أمكر الديف إذا كاف عممو منتش ار

()6

ما يستفاد مف ىذا الحديث " أمرت أف أقاتؿ الناس حتى يقكلكا ال إلو إال اهلل "

 _1كجكب الجياد في سبيؿ اهلل .

 _2مف يقكؿ ال إلو إال اهلل محمدا رسكؿ اهلل فقد عصـ دمو كمالو كقبؿ إسبلمو كلك كاف عمى رقبتو

السيؼ .

 _ 3مف دخؿ اإلسبلـ يجب عميو أف يمتزـ بأحكاـ اإلسبلـ أكامره كنكاىيو فيي مف حؽ شيادة أف ال إلو

إال اهلل محمدا رسكؿ اهلل .

 _4إجماع الصحابة عمى كجكب قتاؿ مف امتنع عف إقامة الصبلة كايتاء الزكاة .
 _5يجب عمى المسمـ اإليماف برسكؿ اهلل كبكؿ ما جاء بو .
 _6أحكاـ اإلسبلـ تجرم عمى الظاىر كاهلل يتكلى السرائر .

 _7إذا أنكر فرد أك جماعة فرض مف فركض اإلسبلـ الثابتة بالنص كاإلجماع استتيب فإف لـ
يتب يعامؿ معاممة المرتديف .

1حرٖكـَ (،فزؼ اٌجبس.3081\3،) ٞ
ٍٝ2ح (،ِْٔٓٙطؾ١ؼ ِغٍُ ثششػ إًٌ،) ٞٚٛظخدحٔ٣٩خٕ"،رخدحَٓ٧روظخٍحُ٘خّكظ٣٠وُٞٞح٫اُٚا٫هللاٍ،"...هٔ.168\1[20] ٚ
ٛ3ل٤قٓ،زنطوَ٣ـ.ٚ
4حرٍٖؿذ (،عبِغ اٌؼٍٚ َٛاٌؾىُ ).117ٙ،
5حُٜٔيٍحُٔخرنٗ،لْحُٜل٤لش.
6حُ٘ (،١ٝٞطؾ١ؼ ِغٍُ ثششػ إٌ.174\1،) ٞٚٛ
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 _8حارب أبك بكر  صنفيف مف الناس المرتديف الذيف أنكركا الرسالة كالنبكة ككفركا بشرائع

اإلسبلـ كالصنؼ اآلخر ىـ البغاة المسممكف الذيف خرجكا عمى خبلفة أبي بكر بتأكيؿ فامتنعكا عف

أداء الزكاة لو كحشدكا لقتالو .

 _9فيو جكاز القياس كالعمؿ بو .
 _11لـ يناظر عمر  أبا بكر في قتاؿ المرتديف لكنو ناظره في قتاؿ مف يشيد أف ال إلو إال اهلل
كمحمدا رسكؿ اهلل فبيف لو أبك بكر في قكلو " إال بحقيا " أف الزكاة حؽ الماؿ .

 _11فيو دليؿ عمى قبكؿ تكبة الزنديؽ .
 _12دليؿ عمى كجكب قتاؿ البغاة .

 _13اإلجماع ال ينعقد إذا خالؼ كاحد مف أىؿ الحؿ كالعقد .
 _ 14مف اعتقد مف المسمميف النجاة بمجرد قكلو ال إلو إال اهلل دكف أف يقكـ بشركطيا فيك مخطئ ألف
القياـ بحقيا مف شركطيا .

الحديث الخامس  :حديث المرأة التي كانت تسب النبي 
عف ابف عباس أف أعمى كانت لو هأـ كلد كانت تشتـ النبي  كتقع فيو  ،فينياىا فبل تنتيي كيزجرىا
فبل تنزجر ! قاؿ  :فمما كانت ذات ليمة جعمت تقع في النبي  كتشتمو فأخذ ً
الم ٍغكؿ فكضعو في
بطنيا  ،كاتكأ عمييا فقتميا فكقع بيف رجمييا طفؿ  ،فمطخت ما ىناؾ بالدـ ! فمما أصبح يذكر ذلؾ

حؽ إال قاـ " قاؿ  :فقاـ
لمنبي اهلل  ، فجمع الناس فقاؿ  " :أنشد اهللى رجبل فعؿ ما فعؿ  ،لي عميو ٌ
األعمى يتخطى الناس كىك يتزلزؿ حتى قعد بيف يدم النبي  فقاؿ  :يا رسكؿ اهلل  ،أنا صاحبيا ،
كانت تشتًمؾ كتقعي فيؾ فأنياىا فبل تنتيي  ،كأزجرىا فبل تنزجر  ،كلي منيا ابناف مثؿ المؤلؤتيف ،
ككانت بي رفيقةن فمما كانت البارحة جعمت تشتًمؾ كتقع فيؾ  ،فأخذت ً
الم ٍغكؿ فكضعتو في بطنيا ،
ي
)1(

كاتكأت عمييا حتى قتمتيا ! فقاؿ النبي  " : أال اشيدكا أف دميا ىى ىدهر "
شرح الحديث  :في قكلو كاف لو ( أـ كلد ) أم غير مسممة كبذلؾ كانت تجترئ عمى ذلؾ األمر الشنيع

(كتقع فيو ) يقاؿ كقع فيو إذا عابو كذمو  ( ،كيزجرىا )  :أم يمنعيا ( فبل تنزجر )  :أم فبل تمتنع
(،فمما كانت ذات ليمة ) ( فأخذ ) أم األعمى ً
الم ٍغكؿ كىك مثؿ سيؼ قصير يشتمؿ بو الرجؿ تحت

ثيابو فيغطيو  ،كقكؿ رسكؿ اهلل  " أال اشيدكا أف دميا ىدر " قاؿ شارح الحديث لعمو  عمـ بالكحي
صدؽ قكلو  ،كفيو دليؿ عمى أف الذمي إذا لـ يكؼ لسانو عف اهلل كرسكلو فبل ذمة لو فيحؿ قتمو (،)2

كاليدر الذم ال ييضمف بًقىكد كالديو كال كفارة  .)1(كؿ مف سب النبي  مف مسمـ أك كافر يجب قتمو ،
إف كاف الساب مسمما فإنو يكفر كيقتؿ بغير خبلؼ إف لـ يتب  ،كىك مذىب األئمة األربعة كغيرىـ


ٛ1ل٤قٍٝ،حٙأرٞىحٝى (،عٕٓ أث ٟداٚد )ً،ظخدحُليٝى،رخدحُلٌْكٖٓٔ٤ذحُ٘زٍ،٢هٔٛ782ٙ،[ 4361] ٚللٚحُ٧زخٗ،٢
ٍٝٝحٙحُ٘ٔخث (،٢عٕٓ إٌغبئً،) ٟظخدطلَْ٣حُيّ،رخدحُلٌْكٖٓٔ٤ذحُ٘زٍ،٢هٔ،628ٙ[ 4070] ٚهخٍحُ٧زخٗٛ٢ل٤قح٘ٓ٩خى
.
2حُؼظْ٤آرخى (،١ػ ْٛاٌّؼجٛد ).11–10\12،
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()2

كنقؿ اإلجماع عمى ذلؾ

كاف كاف ذميا يقتؿ كال ذمة لو عند المسمميف بعد شتمو لمرسكؿ  كىذا
()3

مذىب األئمة مالؾ كالشافعي كأحمد بف حنبؿ

كغيرىـ  ،كقاؿ مالؾ " إذا أسمـ مف شتـ رسكؿ اهلل 

مف الييكد كالنصارل ال يقتؿ( )4كخالؼ أبك حنيفة كقاؿ:الذمي الشاتـ ييعزر كال يقتؿ كال ينقض عيده ،
ألف ما ىـ عميو مف الشرؾ أعظـ ( ،)5المسمـ الشاتـ لرسكؿ اهلل  محارب هلل كلرسكلو كىذا الحراب
الرٌدة عف اإلسبلـ فإنو مف المسمـ ردة كزيادة  ،ألف مفسدة السب مف أنكاع الكفر
أعظـ مف مجرد ٌ
الرٌدة عف اإلسبلـ كتغير االعتقاد لذلؾ فإف ردة الساب مغمظة ( ، )6كفي
أعظـ مف مفسدة مجرد ٌ

االستتابة منيا خبلؼ

()7

.

مسألة -:سب الرسكؿ  يتعمؽ بو حقاف:
الم ىع ٌرة عمى النبي  بيذا
حؽ هلل  كىك القدح في رسالتو ككتابو كدينو كحؽ لآلدمي فإنو أدخؿ ى
السب  ،كأنالو بذلؾ غضاضة  ،كعا ار  ،كالعقكبة إذا تعمؽ فييا حؽ آلدمي لـ تسقط بالتكبة كالحد في
المحارب فإف جزاءه أحد الحدكد األربعة قاؿ اهلل ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ
ﮩ ﮪﮫﮬﮭ ﭼ

()8

 ،ثـ لك تاب قبؿ القدرة عميو سقط حؽ اهلل في حد الحرابة كمنيا

القتؿ كالصمب كلـ يسقط حؽ اآلدمي في القكد ( كالقتؿ قصاصا ) كذلؾ حكـ المرتد الساب لرسكؿ

اهلل  فإف عقكبة المرتد المتجرد عف شتـ رسكؿ اهلل  تسقط بالتكبة أما المرتد الساب لرسكؿ اهلل
 ال يستتاب كما ىك مذىب الجميكر ( ،)9قاؿ اهلل ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﭼ(.)10
المبحث الثالث  :اإلجماع عمى قتؿ المرتد

)1(
الرٌدة بصكرة فردية أك جماعية فاآلثار
مف ارتد كجب قتمو
كانعقد اإلجماع عمى قتمو سكاء كانت ٌ
الرٌدة
المركية عف الخمفاء الراشديف تبيف بطريقة عممية كجكب قتؿ المرتد حدا كحرمة اقتراؼ جريمة ٌ

1حرٖط٤ٔ٤ش (،اٌظبسَ اٌّغٍٛي ).60ٙ،
2حرٖػخرتي (،ٖ٣سعابئً اثآ ػبثاذٔٓ،446\1،) ٓ٠تٖكٌت٠ح٫ؿٔتخعػِت٠هظتَٓتخدٍٓتٍٞهللاحرتٖحُٔ٘تٌٍٝحُوطتخرٝ٢ؿَٔٛ٤تخًٔلٔتيرتٖ
ٓلٕ٘ٝٞػزخٍط(ٚأؿٔغحُؼِٔخءػًِ٠لَٗخطٔٚحُٔ٘ظوُٝٚٚؿَ٣خٕحُٞػ٤يػِٝٚ٤كٌٔٚػ٘يحٓ٧شحُوظَكٖٔٗيكً٢لتَٙكوتيًلتَ٘٣،ظتَ،
حُ٤ٜؼٔ (،٢اإلػالَ ثمٛاؽغ اإلعالَ ) .112ٙ،
3حرٖ٣ٟٞخِٕٕ ( ،بس اٌغج.291\3،) ً١
4حرٖحٓلنِ (،خزظش خٍ.212ٙ،) ً١
5حرٖػخري (،ٖ٣سد اٌّؾزبس )،372\6،حرٖط٤ٔ٤ش (،اٌظبسَ اٌّغٍٛي ).،12–11ٙ،
6حرٖط٤ٔ٤ش (،اٌظبسَ اٌّغٍٛي ).228ٙ،
7حرتٖػخرتي (،ٖ٣سعابئً اثآ ػبثاذ،320\1، ) ٓ٠ػ٤تخ (،ٝاٌشافب ) ،261\2،حُ٤ٜؼٔت (،٢اإلػاالَ ثمٛاؽاغ اإلعاالَ )،110ٙ،حرتتٖ
هيحٓش (،اٌّمٕغ )،520\3،حرٖط٤ٔ٤ش (،اٌظبسَ اٌّغٍٛي )،235ٙ،
8حُٔخثيس،آ٣ش.34–33
9حرٖٗـ (،ْ٤اٌجؾش اٌشائك )،135\5،ػ٤خ (،ٝاٌشفب )،261\2،حرٖٓلِق (،اٌفشٚع )،162\6،حرٖط٤ٔ٤ش ( ،اٌظبسَ اٌّغٍٛي
) .257ٙ،
10حرٖٗـ (،ْ٤اٌجؾش اٌشائك )،135\5،ػ٤خ (،ٝاٌشفب )،261\2،حرٖٓلِق (،اٌفشٚع )،162\6،حرٖط٤ٔ٤تش ( ،اٌظابسَ اٌّغاٍٛي
) .257ٙ،
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كانما كاف الخبلؼ عمى حكـ استتابة المرتديف كمدتيا ال في قتميـ  ،ككافؽ كافة الصحابة الخمفاء
الراشديف كمنيـ معاذ كأبي مكسى كابف عباس كخالد كغيرىـ رضي اهلل عنيـ جميعا  ،كلـ ينكر ذلؾ

أحد عمييـ فكاف إجماعا ( ،)2كاتفؽ أىؿ العمـ عمى كجكب قتؿ المرتد كمنيـ األئمة األربعة كاإلماـ ابف
حزـ كاألمة اإلسبلمية مجمعة عمى ذلؾ

()3

ككذلؾ تقتؿ المرأة المرتدة عند جميكر العمماء غير الحنفية

( ،)4كاجماع الصحابة كغيرىممف الفقياء عمى قتؿ المرتد معمؽ عمى عمة

()5

ذات جزئيف األكؿ ىك

ارتداده عف اإلسبلـ كالجزء الثاني ىك إرادتو البقاء عمى الكفر  ،لذلؾ إذا تاب المرتد بعد ثبكت ردتو

الرٌدة مكجبة لمقتؿ كحدىا بعد العكد
تصح تكبتو كال يقتؿ  ،ألف قتؿ المرتد جزاء الفعميف معا  ،فبل تبقى ٌ
()7
إلى اإلسبلـ  ،ألف العمة ذات الجزئيف تنتفي بانتفاء أحدىما ( )6كالحكـ يدكر مع عمتو كجكبا كعدما

يعـ جميع انكاع المرتديف ألف منيـ مف ارتد ردة مجردة كمنيـ مف كانت ردتو مصحكبة
كىذا الحكـ ال ي
الرٌدة المجردة  ،فمف زعـ أف
بالرٌدة المغمظة  ،فالتكبة تسقط القتؿ في حاؿ ٌ
بالمحاربة كىي ما تسمى ٌ
كؿ مف كفر بعد اإليماف تقبؿ منو التكبة فقد خالؼ نص القرآف ( )8فكؿ عقكبة كجبت عمى المرتد زيادة
عمى الكفر ال تسقط بالتكبة كمنيا حد الفرية كالقتؿ قصاصا (.)9

الفصؿ الرابع  :أقساـ العقكبات الشرعية كمذاىب الفقياء في عقكبة المرتد
المبحث األكؿ :الجريمة كالعقكبة في الفقو االسبلمي

اٌغشّ٠خ اططالؽب ً ٓ" :لظٍٞحصَٗػ٤شُؿَػٜ٘خحُ٘خٍعرليأٝطؼِ١َٖٝٗٓٝ )10("َ٣طلون
ٛٝقؿَٔ٣شػِ٠كؼَٖٓح٧كؼخٍإٌٕٔٓٞ٣لظٍَٗٞػخ ًٓٔخٗ٠ٜحَُ٘عح٢ٓ٬ٓ٫ػٖكؼِ٢ٜٗٚ
طلَٝ ْ٣إٔ َ٣طذ حَُ٘ع ح ٢ٓ٬ٓ٫ػَِٓ ٠طٌذ حُٔلظ ٍٞحَُ٘ػ ٢ػوٞرش  ٕ٧أ ١كؼَ أ ٝطَى ٫

1حَُٔؿ٘٤خٗ،٢ػِ٢رٖأر٢رٌَ(،ص (،)ٛ593اٌٙذا٠خ شاشػ ثذا٠اخ اٌّجزاذٓ ،) ٞطزتٞعٓتغ( ٔظات اٌشا٠اخ )،كووتٚأكٔتيٗتْٔحُتي\3،ٖ٣
،686ىحٍحٌُظذحُؼِٔ٤ش،رَٝ٤صُ،ز٘خٕ،ّ2010،3١،حرٖػزيحُزَ(،ص (،)ٛ463اٌىبف ٟف ٟفمٗ أً٘ اٌّذٕ٠خ )،كووتٚػَكتخٕرتٖ
ِْٓ٤حُؼ٘خ،362\2،حٌُٔظزشحُؼ٣َٜش،رَٝ٤ص،ّ2007،1١،حُ٘ (،١ٝٞسٚػخ اٌطبٌج،398\8،) ٓ١حرتٖهيحٓتش (،اٌىابف4،) ٟ
\.117
2حرٖحٌٍُٔ٘ (،اإلعّبع )،123ٙ،حرٖهيحٓش (،اٌّغٕ،74\10،) ٟحرٖهيحٓشحُٔويٓ (،٢اٌششػ اٌىج١ش )،74\10،حرتٖػخرتي( ٖ٣
سعبئً اثٓ ػبثذٍٓ، )ٓ٠خُش(رٕج ٗ١اٌٛالح ٚاٌؾىبَ )،318\1،حرٖٗـ (،ْ٤اٌجؾش اٌشائاك)،135\5،ػ٤تخ (،ٝاٌشافب )\2
٤ٔٛ،260يس (،فزؼ اٌّبٌه ثزج٠ٛت اٌزّ١ٙاذ الثآ ػجاذ اٌجاش ) ،258\8،حٍُِهتخٗ (،٢شاشػ ِٛؽاا اإلِابَ ِبٌاه )404\4،حُ٘ت(،١ٝٞ
طااؾ١ؼ ِغااٍُ ثشااشػ إٌاا،161\12،) ٞٚٛحرتتٖكتتِّ (،اٌّؾٍاا،195\11،) ٝحُ٘تتٓ،٢ٌ٣ٞلٔتتي (،اإلعّاابع اٌّؼزجااش )،179ٙ،
ٓطزؼشح،َٓ٧حُويّ.ّ1990،1١،
3حرٖهيحٓش(،اٌّغٕ،74\10،) ٟحرٖكِّ(،حُٔلِ،195\11،)٠حُـِ (،١َ٣اٌفمٗ ػٍ ٝاٌّزا٘ت ا٤سثؼخ )1367ٙ،
4حُِك (،٢ِ٤اٌفمٗ اإلعالِ ٚ ٟأدٌزٗ ).5580\7،
5حُ ِؼِّش٢ٛ:حُ٘٢ءحٌُٝ١ؿيٖٓأؿِٚحُلٌْك٢هٜيَٓحىحُ٘خٍعك٢ٜحُـخُزشُِلٌْ٘٣،ظَ،حُٔلِ (،٢رٛػ١ؼ اٌّشاىالد ِآ وزابة اٌٛسلابد
).364ٙ،
6حرٖػخري (،ٖ٣سعبئً اثٓ ػبثذٍٓ،) ٓ٠خُش(ط٘زٚ٤حُ٫ٞسٝحُلٌخّ).319\1،
7حُز٠خِٕٙ (،١ٝبط اٌٛطٛي إٌ ٝػٍُ ا٤طٛي).163ٙ،
8حرٖط٤ٔ٤ش (،اٌظبسَ اٌّغٍٛي).278ٙ،
9حرٖػزيحُزَ (،اٌىبف.392\2،) ٟ
-10حُٔخٍٝى (،١ا٤ؽىبَ اٌغٍطبٔ١خ ).217ٙ،
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طظَطذػِٚ٤ػوٞرشَٗػ٤ش٣٫ؼيؿَٔ٣شَٗػخًٝ.إٌٕٔٓٞ٣لظٍٖٓٞهزَحَُ٘٣ؼشح٤ٓ٬ٓ٫شٖٓ٫
ؿَٛ٤خ( .)1
اٌغٕب٠خ اططالؽب ً  :رٔؼ٘ ٠حُـَٔ٣ش ك ٢ٜحْٓ ُلؼَ ٓلَّ َٗػخ ً ًٝؼَ٤حً ٓخ ٣طِن حُلوٜخء ٜٓطِق
حُـ٘خ٣خص ٣ٝو ٕٜٞكٜ٤خ حُـَحثْ حُظ٣ ٢ـَ ١كٜ٤خ حُوٜخ ٙك ٢حُ٘لْ ٓٝخ ىٜٗٝخ (٣ٝ )2طِن رؼٞ
حُلوٜخءػِ٠ؿَحثْحُليٝىحْٓحُـ٘خ٣خص( .)3
ٝهيآػَصإٔحطوٌٜٓطِقؿَٔ٣شحُ َّ ّىسكٌٛ٢ححُزلغكٜٞأػْٖٜٓٓطِقؿ٘خ٣شك٢أؿِذح٬١هخص
حُلوٜخء .
اٌؼمٛثخ اططالؽب ً  :ؿِحءٟٝؼٚحُ٘خٍعَُِىعػٖحٍطٌخدٓخٗ٠ٜػ٘ٝٚطَىٓخأَٓرٚك٢ٜؿِحء
ٓخىٓ١لَِٓٝٝلخً٣ـؼَحٌُِٔق٣لـْػٖحٍطٌخدحُـَٔ٣شكبًححٍطٌزٜخُؿَرخُؼوٞرشكظ٣٫٠ؼخٝى
حُـَٔ٣شَٓسأهًَٟٔخٌٕٞ٣ػزَسُـ .)4(َٙ٤
حُؼوٞرخصحَُ٘ػ٤شحُليٝىٝحُوٜخٙأٓٝخٞ٘٣دػ٘ٚحُي٣شٝحُظؼَِ٣هخٍٛخكذح٧كٌخّحُِٔطخٗ٤ش
ك٢كي٣ؼٚػٖأهٔخّحُؼوٞرخص(حُِٝحؿَٗٞػخٕكيٝطؼِ)َ٣

()5

المبحث الثاني :انكاع العقكبات في االسبلـ

المطمب األكؿ :الحدكد كالقصاص كالديو كالتعزير

النكع االكؿ :الحدكد في المذاىب الفقيية كمكقع عقكبة المرتد منيا .

 _1الحدكد في المذىب الحنفي .

الحد شرعان :عقكبة مقدرة كاجبة حقان هلل  ،)1(كالحدكد ستة أنكاع عند الحنفية كىي حد الزنا  ،كحد
القذؼ  ،كحد السرقة  ،كحد الحرابة كحد شرب الخمر كيككف مف ماء العنب كىذا قميمو ككثيره يكجب

1

 زٌدان  ،عبد الكرٌم(،المفصل فً أحكام المرأة والبٌت المسلم ) ، 9\5 ،مؤسسة الرسالة ط2000، 3م ،الزحٌلً  ( ،الفقه اإلسالمًوأدلته )  5333 -5327 \ 7 ،عودة ( ،التشرٌع الجنائً ) . 57 \ 1 ،
2
ػٞىس (،اٌزشش٠غ اٌغٕبئ ٟاإلعالِ، 58 \ 1، ) ٟرِظخؿٓ ،٢لٔي (اٌغٕب٠بد ٚػمٛثزٙب ف ٟاإلعالَ ٚؽمٛق اإلٔغبْ )   ،ىحٍحُٔ1١،ّ٬،18ٙ،ّ2003أرَُٛٞس (،اٌغشّ٠خ )،45ٙ،حُِك (،٢ِ٤اٌفمٗ اإلعالِٚ ٟأدٌزٗ ) .5288\7،
-3حرٖكَك (ٕٞرجظشح اٌؾىبَ ) .190\2،
4ر،٢ٜٔ٘أكٔيكظل(،٢حُؼوٞرشك٢حُلوٚح،13ٙ،)٢ٓ٬ٓ٫ىحٍحَُ٘ٝمحُوخَٛس .ّ6،1989١،
-5حُزٜٞط (،٢ششػ ِٕز ٝٙاإلساداد )،691\2،حرٖهيحٓش (،اٌىبف .83\3،) ٟ
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الحد

()2

كحد السكر كيككف مف غير ماء العنب كيقاـ عميو الحد بعد القدح األخير المسكر .

الرٌدة "
أما عقكبة المرتد كأحكامو فبل يذكركىا مع الحدكد بؿ يذكركىا في كتاب السير بقكؿ " حكـ أىؿ ٌ
أك "حكـ المرتد" ( ،)3كىـ متفقكف( )4عمى كجكب قتؿ المرتد الذكر بعد استتابتو لقكلو ﭽ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭼ

()5

اهلل  " : مف بدؿ دينو فاقتمكه "

()7

()6

قيؿ اآلية في المرتديف

 ،كلقكؿ رسكؿ

كغيره مف األحاديث كاآلثار التي سبؽ ذكرىا  ،كاإلجماع عمى قتؿ

المرتد.

أما الصبي الذم يعقؿ اإلسبلـ ال يقتؿ إذا ارتد  ،ألف قتؿ المرتد يككف بعد استتابتو كدعكتو إلى

اإلسبلـ كيككف نتيجة إص ارره كاليأس مف تكبتو كىذا ال يتحقؽ مف الصبي

مسألة :حكـ المرأة المرتدة .
ذىب الحنفية

()9

()8

.

إلى أف المرأة المرتدة ال تقتؿ كتحبس كتجبر عمى اإلسبلـ كتخرج مف الحبس كؿ يكـ

فتستتاب كيعرض عمييا اإلسبلـ إلى أف تسمـ أك تمكت ،كىذا مخالؼ لمذىب الجميكر القائميف بقتؿ

المرتدة .

أدلة الحنفية عمى عدـ قتؿ المرتدة .
 _1أف النبي نيى عف قتؿ النساء كالصبياف في الحرب

إلى قتؿ المرتدات قياسانعمييـ .

()10

فعدك نيي الرسكؿ عف قتؿ الحربيات
ٌ

 _2حممكا حديث رسكؿ اهلل  عمى الذككر فيك خاص بالرجاؿ كال يشمؿ النساء .

 _3عدـ صبلحية يبنية المرأة لمقتاؿ بخبلؼ الرجؿ  ،كألف كفرىا األصمي ال يبيح دميا ألنيا
ليست مف أىؿ القتاؿ  ،فكذلؾ الكفر الطارئ .
 _4األصؿ أف الدار اآلخرة ىي دار الجزاء كعدؿ عف ىذا األصؿ في الرجاؿ دفعا لفساد

محاربتيـ(.)11

رأم جميكر الفقياء في عقكبة المرتدة  .تقتؿ المرأة المرتدة عند جميكر الفقياء

()1

.

-1حُٔ ( ،٢ِٛٞاإلخز١بس ٌزؼٍ ً١اٌّخزبس )،93\4،ر (،٢ٜٔ٘اٌؼمٛثخ ).124ٙ،
2حَُٔٔه٘ي (،١رؾفخ اٌفمٙبء )،157–137\3،حُٔ (،٢ِٛٞاالخز١بس ٌزؼٍ ً١اٌّخزبس ).140–93\5،
3حُٜٔخىٍحُٔخروش (،اٌزؾفخ )  (،310\3،االخز١بس ).178\5،
4حُلِز،٢ارَحْ٤ٛرٖٓلٔيرٖارَح(،ْ٤ٛصٍِ (،)ٛ956زم ٝا٤ثؾش ) ،374\1،كووٛٝٚزٔ٤ِٓ٢خٕؿتخٝؿ٢حُ٧زتخٗٓ،٢ئٓٔتشحَُٓتخُش،
رَٝ٤ص،ٛ1989،1١،حٌُخٓخٗ (،٢ثذائغ اٌظٕبئغ ).199\7،
5حُلظق،آ٣ش.16
6حَُٔهٔ (،٢اٌّجغٛؽ ).98\10،حُٔ (،٢ِٛٞاإلخز١بس ).179\5،
ٛ7ل٤قٓ،زنطوَ٣ـ.ٚ
8حَُٔٔه٘ي (،١رؾفخ اٌفمٙبء)،309\3،حُٔ (،٢ِٛٞاإلخز١بس ).181\5،
9حُٔ٤يحٗ،٢ػزيحُـ٘٢رٖ١خُذرٖكٔخىسرٖحرَح،ْ٤ٛحُـ٘٢ٔ٤حُيٓ٘و(،٢ص (،)ٛ1298اٌٍجبة ف ٟششػ اٌىزابة ) ،كووتٓٚلٔتيٓلت٢حُتيٖ٣
ػزيحُلٔ٤ي،149\3،ىحٍحُلي٣غ،كٔ،ٚرَٝ٤ص،ّ1979،4١،حٌُخٓخٗ (،٢ثذائغ اٌظٕبئغ ).199\7حرتٖحُٜٔتخّ (،شاشػ
فزؼ اٌمذ٠ش ).310ٙ،
ٍٝ10حٙحُزوخٍ (،١طؾ١ؼ اٌجخبسً،) ٞظخدحُـٜخىٝحُٔ،َ٤رخدهظَحُ٘ٔخءك٢حُلَدٍ،هٔ.262\2،[ 3104] ٚ
11حُٔ (،٢ِٛٞاالخز١بس )،183\5،حُؼ (،٢٘٤اٌجٕب٠خ ف ٟششػ اٌٙذا٠خ ).855\5،
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أدلة الجميكر عمى قتؿ المرتدة :
 _1استدلكا بأف امرأة يقاؿ ليا أـ مركاف ارتدت عف اإلسبلـ فبمغ أمرىا إلى النبي  فأمر أف تستتاب
()2

إف تابت كاال قتمت "

 ،كال يعارض ىذا النيي عف قتؿ النساء الذم استدؿ بو اإلماـ أبك حنيفة ألف

ذلؾ محمكؿ عمى الحربيات كىذا عمى المرتدات .

()3

 _ 2في حديث معاذ أف النبي لما أرسمو إلى اليمف  ،قاؿ لو  :أيما رجؿ ارتد عف اإلسبلـ فأدعو فإف
عاد  ،كاال فاضرب عنقو  ،كأيما امرأة ارتدت عف اإلسبلـ  ،فادعيا فإف عادت كاال فاضرب عنقيا "
()4

قاؿ الحافظ ابف حجر

 " :اسناده حسف كىك نص في مكضكع النزاع  ،فيجب المصير إليو " كيؤيده

اشتراؾ الرجاؿ كالنساء في الحدكد كميا  ،الزنا كالسرقة كشرب الخمر كالقذؼ كمف صكر إقامة الحدكد

رجـ الزانية كىك استثناء عف االمر بقتؿ النساء  ،ككذلؾ المرتدة

()5

الرأم المختار

.

قكؿ الجميكر كىك كجكب قتؿ المرتدة كالمرتد إف لـ تتب بعد استتابتيا كذلؾ لعدة أسباب :
 _1عمكـ قكلو  ": مف بدؿ دينو فاقتمكه " .

 _2ألف المرأة مكمفة كىي كالرجؿ في كجكب قياـ الحدكد عمييا .
 _3ال دليؿ عمى قكؿ الحنفية بحبس المرأة .

 _4إذا كانت القكة الجسدية الزمة كمؤثرة في ساحات القتاؿ لممرأة فيي غير مؤثرة في حالة ارتدادىا .

 _ 5ال يستياف بالضرر الناتج عف ردة المرأة  ،ألف كؿ مرتد كمرتدة لو تبريراتو الخاطئة لردتو كىذا
شأنو خطير عمى المجتمع مما يؤدم إلى تعدم ىذه الجريمة منيا إلى غيرىا .

 _2الحدكد في المذىب المالكي  :ذكرت الحدكد ضمف كتاب الجنايات  ،أك باب أحكاـ الدماء
كالقصاص  ،كقد تألؼ مف جرائـ القصاص كجرائـ الحدكد  ،فتجد أف الحدكد عند المالكية ثمانية

باعتبار أف القصاص عقكبة مقدرة شرعا حقا لمعبد ،القصاص "القتؿ"،القذؼ ،الزنا ،الحرابة ،السرقة،

الرٌدة
البغي،الشرب ٌ ،

()6

كىـ عند عرضيـ لمحدكد يصرحكف بقكليـ حد الزنا  ،حد السرقة حد شرب

الرٌدة
الخمر  ،أما عند حكـ المرتد تجدىـ ال يصرحكف  ،ففي مختصر خميؿ كاف العنكاف ( حقيقة ٌ
كأحكاميا) كفي غيره ( باب في حكـ المرتد )

()7

.

1حرٖحٓلنِ (،خزظش خٍ،211ٙ،) ً١حُلطخد( ِٛا٘ت اٌغٍ،374\8،) ً١ح٥ر (،٢اٌضّش اٌذأ،587ٙ،) ٟحَُ٘رِ(٢٘٤غٕٟ
اٌّؾزبط )،140\4،حُيٓ٘و (،٢سؽّخ اِ٤خ ف ٟاخزالف ا٤ئّخ )،228ٙ،حرٖهيحٓش (،اٌّغٕ،74\10،) ٟحَُٔىح(١ٝ
االٔظبف ).328\10،
ٟ-2ؼ٤قٓ،زنطوَ٣ـ.ٚ
-3حُز٤ـٔ٤ِٓ،٢َٓ٤خٕرٖٓلٔيرٖػَٔ(،ص (،)ٛ1221اٌج١غشِ ٟػٍ ٝاٌخط١ت )،111\5،ىحٍحٌُظتذحُؼِٔ٤تش.ر٤تَٝصُز٘تخٕ،1١،
.ّ1996
ٓ4زنحُظؼَ٣قر.ٚ
5حرٖكـَ (،فزؼ اٌجبسَٗ، ) ٞفكي٣غٍهْ ] .3078\3، [ 6923
6حرٖحٓلنِ (،خزظش خٍ،217–204ٙ،) ً١حرٍٖٗي (،ثذا٠خ اٌّغزٙذ ).586\2،
7حرٖحٓلنِ (،خزظش خٍ،211ٙ،) ً١حرٍٖٗي (،ثذا٠خ اٌّغزٙذ ).683\2،
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ذىب المالكية عمى كجكب قتؿ المرتد رجبل كاف اك امراة حارب اك لـ يحارب  ،كاستدلكا بقكلو  " مف
()1

بدؿ دينو فاقتمكه " كقالكا بقتمو ألنو انتقؿ إلى ديف ال يقره عميو أحد كال تؤخذ عميو جزية

 _3الحدكد في المذىب الشافعي .

الرٌدة
أما الحدكد في المذىب الشافعي فيي ثمانية  :السرقة كالزنا كشرب الخمر كقطع الطريؽ ك ٌ

كالبغي( ، )2كاعتبركا القصاص مف الحدكد .

كلـ تذكر أحكاـ المرتد في الفقو الشافعي معنكنا ليا بكممة حد كما ذكرت الحدكد األخرل كحد الزنا

كحد شرب الخمر .

كلكف ذكر اإلماـ الشافعي مكضكع المرتد تحت عنكاف( باب المرتد الكبير )
()4

()3

كذكر أحكاـ المرتديف

كتجد العنكاف في أكثر كتب الفقو الشافعي

الرٌدة )
كالبغاة بعنكاف ( كتاب قتاؿ أىؿ البغي كأىؿ ٌ
()6
الرٌدة ) ( )5أك ( باب قتؿ المرتد )
(كتاب ٌ
كقالكا  :المرتد مف بالغي الرجاؿ كالنساء يستتاب  ،فإف تاب قبؿ منو كاف لـ يتب قتؿ  ،كاستدلكا بقكؿ
رسكؿ اهلل  " : ال يحؿ دـ امرئ مسمـ إال بإحدل ثبلث :كفر بعد إيماف  ،أك زنى بعد إحصاف ،أك
()8()7

قتؿ نفس بغير نفس "

.

فنفس المرتد ميدرة كيجب قتمو إف لـ يتب سكاء انتقؿ إلى ديف أىؿ الكتاب أك إلى غيره

()9

 _4الحدكد في المذىب الحنبمي .

()10

كالحدكد في المذىب الحنبمي خمسة كىي حد الزنا كالقذؼ كحد السكر كالسرقة كقطع الطريؽ

فمـ

الرٌدة كالبغي ضمف الحدكد  ،ففي ( الكافي) أكرد الفقيو كتاب قتؿ أىؿ البغي كتبله في باب
يبحثكا ٌ
(أحكاـ المرتد) ك( باب الحكـ في الساحر) كبعد أف أنيى الكبلـ عف أحكاـ البغاة كالمرتد كالساحر قاؿ
()11

( كتاب الحدكد )  ،كبيف أحكاميا

كتاب المرتد )

()12

كأحكاـ المرتد تأتي معنكنة كال يذكر كممة حد ففي المغني (

كفي اإلنصاؼ كالشرح الكبير (باب حكـ المرتد )

()13

قالكا مف ارتد عف اإلسبلـ كجب قتمو رجبل كاف أك امرأة  ،كال يقتؿ حتى يستتاب  ،كاستدلكا بأحاديث

قتؿ المرتد في السنة النبكية  ،كاجماع المسمميف عمى قتؿ المرتد

()14

1حرٍٖٗي (،ثذا٠خ اٌّغزٙذ )،683\2،حُلطخدِٛ (،ا٘ت اٌغٍ.371\8،) ً١
2حُ٘خكؼ (،٢ا.417–325\7ٝ،519–513\5،) َ٤
3حُ٘خكؼ (،٢االَ).393\7،
4حُ٘خكؼ (،٢ا.513\5،) َ٤
5حُ٘ (،١ٝٞسٚػخ اٌطبٌج،389\8،)ٓ١حَُِٓٙٔ (،٢ب٠خ اٌّؾزبط )،393\7،حَُ٘رِ (،٢٘٤غٕ ٟاٌّؾزبط ) .133\4،
6حَُ٘٤حُ (،١اٌّغّٛع ششػ اٌّٙزة ).57\21،
ٛ7ل٤قٓ،زنطوَ٣ـ.ٚ
8حُ٘خكؼ (،٢ا.568\2،) َ٤حُ٘ (،١ٝٞسٚػخ اٌطبٌج.399\8،) ٓ١
9حرٖٓلِق (،اٌفشٚع )،54\6،حرٖهيحٓش (،اٌىبف.181–126\4،) ٟ
10حرٖهيحٓش (،اٌىبف.126–107\4،)ٟ
11حرٖهيحٓش (،اٌّغٕ.74\10،) ٟ
12حَُٔىح (،١ٝاإلٔظبف )..326\10،
13حرٖهيحٓش (،اٌششػ اٌىج١ش ).74\10،
14حرٖهيحٓش (،اٌّغٕ (ُٚٝ،76\10،) ٟاٌىبف،117\4،) ٟحرٖٓلِق (،اٌفشٚع ) .162\6،
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 _5الحدكد في المذىب الظاىرم .
الرٌدة  ،كالزنى  ،كالقذؼ بالزنى كالسرقة
كالحدكد عند الظاىرية سبعة  :المحاربة قبؿ أف يقدر عمييـ  ،ك ٌ
كجحد العارية  ،كتناكؿ الخمر في شرب أك أكؿ (.)1
كجعؿ جحد العارية حدا كلعمو الحؽ البغاة بالمحاربيف _ فجعميـ المحاربيف عمى التأكيؿ _ كبيف أحكاـ

المرتديف تحت مسألة المرتديف .

الرٌدة حد مف حدكد اهلل  ،كاستدؿ بأحاديث رسكؿ اهلل  كما أثر عف الصحابة
كقد أكد ابف حزـ أف ٌ
 ،كقاؿ عمى أف كؿ مف صح عنو أنو كاف مسمما متبرئا مف كؿ ديف إال اإلسبلـ ثـ ثبت عنو أنو
ارتد " قاؿ ال يقبؿ منو إال اإلسبلـ أك السيؼ "

()2

الخبلصة مما سبؽ أف الباحث يجد شبو اتفاؽ بيف الفقياء رحميـ اهلل عمى ذكر أحكاـ المرتديف دكف

ذكر لفظ حد باستثناء اإلماـ ابف حزـ كاف قالكا بقتؿ المرتد  ،كقاؿ أغمب الفقياء بعدـ سقكط عقكبة
الرٌدة اعتداء
الرٌدة بعفك الحاكـ أك السمطاف ما لـ يتب المرتد كيرجع إلى ديف اإلسبلـ  ،ألف في ٌ
جريمة ٌ
عمى حؽ اهلل كاذا ثبتت الجريمة فالعقكبة عمييا تككف الزمة محكمة ( ، )3كىذه مف صفة جرائـ الحدكد.

الحدكد.

ثانيا  :أثر التكبة في إسقاط الحدكد .

قبض عمييـ مف ًقىبؿ
ال خبلؼ بيف العمماء في أف المحاربيف أك قطاع الطرؽ إف تابكا قبؿ أف يي ى
اإلماـ أك نائبو أم قبؿ القدرة عمييـ تسقط عنيـ حدكد اهلل عز كجؿ في المحاربة .

قاؿ اهلل ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ

()5()4

.

لكنيـ يؤخذكف بما تعدكا عميو مف حقكؽ العباد مف قتؿ كجرح كسرقة كغيرىا فبل يسقط عنيـ القصاص
كضماف األمكاؿ إال أف يعفك أصحابيا عنيـ

()6

.

كما اتفؽ الفقياء عمى إسقاط عقكبة الباغي (كىي القتؿ) بالتكبة  ،ألف القصد مف عقابو تكفير الطاعة

كالكالء كالعدكؿ عف البغي

()7

.

1حرٖكِّ (،اٌّؾٍ.13\12،) ٝ
2حرٖكِّ ( ،اٌّؾٍ.188\11،) ٝ
3حرٖٗـ (،ْ٤اٌجؾش اٌشائك )،138\5،حُيٓٞه (،٢ؽبش١خ اٌذعٛل ٟػٍ ٝاٌششػ اٌىج١اش )،470\4،حَُحكؼت (،٢اٌؼض٠اض شاشػ اٌاٛع١ض) ،
،115\11حرتتٖهيحٓتتش (،اٌّغٕاا،78\10، ) ٟحٌُتتَى،١أ٤ٓٝتتيػؼٔتتخٕ (،ػمٛثااخ اإلػااذاَ فاا ٟاٌشااش٠ؼخ اإلعااالِ١خ )ٓ،348ٙ،ئٓٔتتش
حَُٓخُش،رَٝ٤صُ،ز٘خٕ.ّ2008،1١،
4حُٔخثيس،آ٣ش.34
5حُـٜخ (،ٙأؽىبَ اٌمشآْ )،508\2،حرٖحُؼَرٓ،٢لٔيرٖػزيهللاحُٔؼخكَ ( ، ١أؽىبَ اٌمشآْ )،كووٚػِتٓ٢لٔتيحُز٤ـّتخ508\2،١ٝ
،ىحٍاك٤خءحُظَحعحُؼَر،٢رَٝ٤صُ،ز٘خٕ،ّ2001،1١،حُٔخٍٝى (،١ا٤ؽىبَ اٌغٍطبٔ١خ )64ٙ،حرتٖحُوت (،ْ٤إػاالَ اٌّاٛلؼ2،) ٓ١
\.59حرٖكِّ (،اٌّؾٍ،302\11،) ٝحُِك (،٢ِ٤اٌفمٗ اإلعالِٚ ٟأدٌزٗ ).5306\7
6رِظخؿ (،٢اٌغٕب٠بد ٚػمٛثبرٙب )،32ٙ،ر (،٢ٜٔ٘اٌؼمٛثخ ).97ٙ،
7حُٔ (،٢ِٛٞاالخز١بس )،187\4،حُلطخدِٛ (،ا٘ت اٌغٍ،368\8،) ً١حُ٘خكؼ (،٢ا،513\5،) َ٤حَُ٘رِ(،٢٘٤غٕ ٟاٌّؾزابط )،
،126\4،حرٖهيحٓش(،اٌىبف،109\4،) ٟحرٖكِّ (،اٌّؾٍ.117\11،) ٝ
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الرٌدة
ككذلؾ المرتد فقد شرعت االستتابة في حقو فإف تاب كرجع عف كفره قبؿ منو كسقط عنو حد ٌ

لتكبتو  ،إال أف ىناؾ مف أصناؼ المرتديف مف اختمؼ في قبكؿ تكبتيـ التي يترتب عمييا سقكط

العقكبات الدنيكية األصمية كالتبعية (. )1

ثالثا  :الحدكد كفّارات ألصحابيا إف اقترنت بالتكبة النصكح

()2

العقكبة الشرعية زاجرة جابرة فيي تمنع القياـ بالجريمة كىي كفارة ألصحابيا

النصكح

()3

إف اقترنت بالتكبة

،أم أف مف ارتكب حدا فتتطير منو بإقامة الحد عميو سقط عنو العقاب األخركم مف ذلؾ

الذنب ،كذلؾ لما ركم عف رسكؿ اهلل  عف عبادة بف الصامت

()4

قاؿ  ،كنا مع رسكؿ اهلل  في

مجمس  ،فقاؿ  ":تبايعكني عمى أال تشرككا باهلل شيئا  ،كال تزنكا  ،كال تسرقكا كال تقتمك النفس التي حرـ
اهلل إال بالحؽ فمف كفى منكـ فأجره عمى اهلل  ،كمف أصاب شيئا مف ذلؾ فعكقب بو فيك كفارة لو كمف

أصاب شيئا مف ذلؾ فستره اهلل عميو فأمره إلى اهلل فإف شاء عفى عنو كاف شاء عذبو(.)5

قاؿ ابف حزـ  ":حديث عبادة فضيمة لنا أف تكفر الذنكب بالحد  ،كالفضائؿ ال تنسخ  ،ألنيا ليست

أكامر كال نكاىي  ،إنما النسخ في األكامر كالنكاىي سكاء كرد بمفظة األمر كالنيي أك بمفظة الخبر

كمعناه األمر كالنيي  ،كالخبر المحقؽ ال يدخؿ النسخ فيو

()6

.

قاؿ النككم  :مف أصاب شيئا مف ذلؾ إال الشرؾ  ،فالشرؾ ال ييغفر قاؿ اهلل ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﭼ

()7

كاستدلكا بأنو ال يحصؿ التطير مف الذنب في اآلخرة إال بتكبة الجاني  ،بقكؿ اهلل ﭽ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﭼ

()8

()9

مع أنو شرع القى ىكد

في حقو  ،قاؿ اهلل ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ٓ1ؤرٌٖٙٛ٤حُ٘وطشكٓ٢زلغحٓظظخرشحَُٔطي.ٖ٣
2حُ٘خكؼ (،٢ا،350–348\7،) َ٤ر (،٢ٜٔ٘اٌؼمٛثخ ).15ٙ،
 3حُظٞرشُـش:طيٍػِ٠حَُؿٞعٝ،حُظٞرشحٛط٬كخ:طَىحٌُٗذُوزلٝٚحُ٘يّػِٓ٠خكَٝ،ٚ٘ٓ١حُؼِٔ٣شػِ٠طتَىحُٔؼتخٝىسٝ،طتيحٍىٓتخأٌٓ٘تٚ
إٔ٣ظيحٍىٖٓح٧ػٔخٍرخ٩ػخىسٝ،حُظٞرشحُٜ٘ٞف٢ٛ:طٞػ٤نحُؼتِّػِت٠أ٣٫ؼتٞىُٔؼِتٝٚأ٣٫زوت٠ػِت٠ػِٔتٚأػتَحٓتٖحُٔؼٜت٤شٓتَحٝؿٜتَح
ٌٙٛٝحُظٞرش٢ٛحُظ٢طٍٞعٛخكزٜخحُل٬فػخؿٝ٬آؿ٘٣،٬ظَ،أرٞػِٓ،ِ٣ؼيٓٞ٣قٓلٔٞى( ِٛعٛػخ ا٤خاالق اإلعاالِ١خ)150\1،
،حٌُٔظزشحُظٞك٤و٤ش،َٜٓ،حُوخَٛس(،ى.ص.)١.
4ػزخىسرٖحُٜخٓضرٖهْ٤حُٜلخرٝ٢أكيُػٔخءحٜٗ٧خٍحٌُٖ٣ؿخءٝحآٌُ٠شك٢ر٤ؼشحُؼوزشحٝ٠ُٝ٧حُؼخٗ٤شٞٛٝأكيحُتٌٖ٣حطوتٌٍْٓٛتٍٞهللا
هللاٗوزخءػِ٠أٛخُْٜٝ٤ػ٘خثَْٛكٜٗٞو٤ذػَ٘٤طٖٓٚحُوٍِؽٗٝتٜيرتيٍٝأكتيٝحُو٘تيمٝر٤ؼتشحَُٟتٞحٕٓٝتخثَحُٔ٘تخٛيٓٔتخأػتَػتٖ
ػزخىس"رخ٣ؼ٘خٍٍٓٞهللاػِ٠أٗ٫وخفك٢هللآُٞش٫ثْ"(ص)ٛ34ك٢أٍٝكِٔتطٍٖ٤كٔتٚهللا٘٣،ظتَحُ٘ت (،١ٝٞرٙاز٠ت ا٤عاّبء
ٚاٌٍغبد )،256\1،هخُيٓ،لٔيهخُي (،سعبي ؽٛي اٌشعٛي )،179–176ٙ،ىحٍحٌُظذحُؼِٔ٤ش،رَٝ٤صُ،ز٘خٕ.ّ2000،1١،
ٍٝ5حٙحُزوخٍ (،١طؾ١ؼ اٌجخبسً) ٞظخدحُليٝى،رخدحُليٝىًلخٍحصِٜٛ٧خٍ،هٔتٍٝٝ،62\4،[6784] ٚحٔٓٙتِْ(،طاؾ١ؼ ِغاٍُ ثشاشػ
إٌٝ)ٞٚٛحُِلعًُ،ٚظخدحُليٝى،رخدحُليٝىًلخٍحصِٜٛ٧خٍهٔ.180\11،[1709]ٚ
6حرٖكِّ (،اٌّؾٍ.13\12،) ٝ
7حُ٘ٔخء،آ٣ش.48
8حُ٘ٔخء،آ٣ش.93
9حُوَ َٞى:حُوٜخٗٙوٍٞحهخىحَ٤ٓ٧حُوخطَرخُوظَ٤هظِ٘٣،ٚظَ،أرتٞؿ٤تذ (،اٌمابِٛط اٌفمٙا،309ٙ،) ٟحُل٤ت(٢ٓٞاٌّظاجبػ إٌّ١اش)ٙ،
(ٖٓ،300مٝى).
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ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ

()1

النكع الثاني مف العقكبات :القصاص كالدية

.

()2

كالقصاص شرعان :المساكاة بيف الجريمة كالعقكبة  ،كىك عقكبة مقدرة ثبت أصميا بالكتاب كثبت
تفصيميا بالسنة كأجمعت عميو األمة  ،كهلل فيو حؽ ،كحؽ اهلل حؽ المجتمع  ،كحؽ العبد فالقصاص
()3

غالب

 ،كيقصد في القصاص في المجاؿ الجنائي يفعؿ بالجاني مثمما فعؿ بالمجني عميو(.)4

مسألة  _:ثبلثة أحكاـ يختص بيا المرتد بالعقكبة قصاصا :

 _ 1إذا صدر حكما بردة شخص عف اإلسبلـ ىدر دمو ككؿ جناية عمى المرتد ىدر فإذا قاـ أحد
الناس بقتمو في مدة استتابتو فبل يضمف  ،بمعنى أنو ال شيء عميو مف ال قكد كال دية  ،ك يكره لقاتمو

ذلؾ كيعزر لفتآتو عمى السمطة الحاكمة .

 _ 2تكبة المرتد تعصـ دمو ،فإذا تاب مف حكـ بردتو بأف نطؽ الشيادتيف نطقا صريحا كتب أر عف أم
ديف سكل اإلسبلـ  ،كرجع عما كاف سببا في كفره فإنو يحكـ لو القاضي باإلسبلـ كبذلؾ يعكد معصكـ

الدـ  ،فإذا قتمو أحد الناس اقتص منو  ،كعميو القكد أك الدية (.)5

 _ 3إذا جنى المرتد إحدل جنايات القصاص كأف يقتؿ في ردتو معصكـ الدـ ثـ تاب فإذا حكـ بتكبتو

الرٌدة لكنو يأخذ بما جناه في ردتو فإذا قتؿ مسمما يقتؿ بو إف لـ يعؼ أكلياء القتيؿ
فإنو يسقط عنو حد ٌ
أك يقبمكا الدية  ،كال يسقط عنو القصاص أك الدية بتكبتو(. )6

النكع الثالث مف العقكبات التعزير .

التعزير اصطبلحا  :تأديب كاصبلح كزجر عمى ذنكب لـ تشرع فييا حدكد كال كفارات

()7

كتأديب مف

شتـ بغير قذؼ  ،كيجكز العفك بالتعزير كالشفاعة فيو إذا كاف لحؽ اهلل  ،فإف لـ يكف فيو حؽ لمعبد

كاف لكلي األمر مراعاة حكـ األصمح في العفك كالتعزير (.)8

فقد فكض الشرع النظر في أنكاع جرائـ التعزير إلى كلي األمر لمعاقبة المجرـ عمى ما يجازم جريمتو

فيك مف العقكبات الغير مقدرة شرعا

()9

.

كيجكز في التعزيز العفك كالشفاعة كال يجكز في الحدكد العفك كال الشفاعة

()1

1حُٔخثيس،آ٣ش.33
 2حُي٣تشٛتت٢حُوٜتتخٙكت٢حُٔؼ٘تت٠ىٕٝحُٜتتٍٞس،كخُوٜتخٓٙؼ٘تتٛٝ٠تتٍٞسٛتتٞحُوتٞىكتت٢ح٫ػظتتيحءػِت٠حُتت٘لْٝهطتتغحُؼ٠تٞكتت٢ح٫ػظتتيحءػِتت٠
حَ١٧حفٝحُوٜخٍٞٛٙس٢ٛحُي٣شأٝإٍٔحُـَفأ١طؼ٘٣،ٚ٠٣ٞظَ،أرَُٛٞس (،اٌؼمٛثخ ).508ٙ،
3أرَُٛٞس (،اٌؼمٛثخ )،308ٙ،حُـِ (،١َ٣اٌفمٗ ػٍ ٝاٌّزا٘ت ا٤سثؼخ ).1274ٙ،
4حٌَُى،١أ٤ٓٝيػؼٔخٕ (،ػمٛثخ اإلػذاَ ف ٟاٌشش٠ؼخ اإلعالِ١خ )ٓ،248ٙ،ئٓٔشحَُٓخُش،رَٝ٤صُ،ز٘خٕ.ّ20081١،
5حُؼ (،٢٘٤اٌجٕب٠خ ف ٟششػ اٌٙذا٠اخ )،854\5،حرتٖحُٜٔتخّ (،شاشػ فازؼ اٌماذ٠ش )،310\5،حُ٘تَرِ (،٢٘٤غٕا ٟاٌّؾزابط )،140\4،
حُلطخدِٛ ( ،ا٘ت اٌغٍ،373\8، ) ً١حرٖ٣ٟٞخِٕٕ (،بس اٌغج.288\3،) ً١
6ػ٤تتخ (،ٝاٌشاافب )،261ٙ،ح٥رتت (،٢عااٛا٘ش اإلوٍ١ااً )،416\2،حرتتٖط٤ٔ٤تتش (،اٌظاابسَ اٌّغااٍٛي )،344ٙ،حُزٜتتٞط (،٢وشاابف
اٌمٕبع ).178\6،
7حرٖكَك (،ٕٞرجظشح اٌؾىبَ ) ،217\2،حُٔخٍٝى (،١ا٤ؽىبَ اٌغٍطبٔ١خ ).236ٙ،
8حُٜٔخىٍحُٔخروش(،اٌزجظشح ) (،224ٙ،ا٤ؽىبَ )،236ٙ،حُِك (،٢ِ٤اٌفمٗ اإلعالِٚ ٟأدٌزٗ ).5603\7،
9رِظخؿ (،٢اٌغٕب٠بد ٚػمٛثبرٙب ف ٟاإلعالَ ).18ٙ،
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الرٌدة مف الشرائع الثابتة التي ال تتغير بتغير األزمنة  ،كالى ذلؾ ذىب أكثر الفقياء المعاصريف
فحد ٌ
الرٌدة(.)2
فقد بحثكا مكضكع المرتد ضمف جرائـ الحدكد  ،تحت عنكاف حد ٌ
المطمب الثاني  _:انكاع عقكبات المرتد :تنقسـ عقكبة المرتد إلى ثبلثة أنكاع :

النكع األكؿ  :العقكبة األصمية  :القتؿ حدان إذا لـ يتب .
النكع الثاني  :العقكبة البدلية  :كتككف في حالتيف :

األكلى  :إذا سقط الحد بالتكبة استبدؿ بيا القاضي الشرعي عقكبة تعزيرية كالجمد كالحبس
كالغرامة كغيرىا كيصح أف يحبس المرتد إلى غير حد حتى يظير صبلحو .

الثانية  :إذا سقطت العقكبة األصمية بشبية مانعة مف إقامة الحد .
النكع الثالث  :العقكبة التبعية التي تصيب المرتد عمى نكعيف :
األكؿ  :مصادرة ماؿ المرتد .

الثاني  :نقص أىمية المرتد لمتصرؼ

()3

.

كال يمكف أف تككف عقكبة المرتد غير التائب تعزيرية ألف العقكبة التعزيرية تتغير كفؽ المصالح
كاألحكاؿ كالنص الثابت الصحيح ال تعارضو مصمحة  ،كال يجكز تعطيؿ النصكص باسـ المصالح

كالمقاصد

()4

 ،كالحدكد كاجبة النفكذ كاإلقامة عمى األئمة أما التعزير فمختمؼ فيو

()5

كما أف المداىنة في إقامة حد مف حدكد اهلل مف الكبائر فقد استنكر رسكؿ اهلل  عمى مف أراد أف
يشفع في حد مف حدكد اهلل فكيؼ بالحاكـ إذا ترؾ إقامة ىذا الحد تساىبل كمداىنة

()6

كقتؿ المرتد حدا مف الشرائع الكمية كليست مف السياسات الجزئية الكقتية فحكـ قتؿ المرتد حدا مف

الشرائع الثابتة البلزمة لؤلمة إلى يكـ القيامة .

ففي جرائـ الحدكد ينظر كلي األمر إلى شخصية المجرـ مف نكاح محددة فقط  ،كىي التأكد مف بمكغو
كعقمو كاختياره كعدـ كقكعو في ضركرة أك إكراه يمجئانو لمكقكع في الجريمة  ،كما يككف النظر في

جيمو فيما كقع فيو في بعض الحاالت  ،فكؿ مجرـ تكفرت فيو شركط إقامة الحد استحؽ العقكبة
المقررة لجريمتو التي ارتكبيا كال يمتفت إلى أحكالو كسيرتو كظركفو كاضطراب شخصيتو كما في
العقكبات التعزيرية ألنو إذا نظر إلى ىذه األمكر أفمت المجرمكف مف العقاب ككثرت أعداد مرتكبي

جرائـ الحدكد مما يعكد عمى المجتمع بأخطر األضرار

()7

.

1حُوَحك (،٢اٌفشٚق ) ،326–319\4،حُٔخٍٝى (،١ا٤ؽىبَ اٌغٍطبٔ١خ ).238–236ٙ،
2ػٞىس (،اٌزشش٠غ اٌغٕبئ،547\1،) ٟأرَُٛٞس (،اٌؼمٛثخ ) ،164ٙ،ػزيحُؼِ (،ِ٣اٌفمٗ اٌغٕابئ،547\1،) ٟحُِكِ٤ت ( ،٢اٌفماٗ
اإلعالِٚ ٟأدٌزٗ )٣ُ،5576\7،يحٕ (،اٌّفظً )،26\5،حٌَُى (،١ػم٠ٛخ اإلػذاَ ).101ٙ،
3ػٞىس (،اٌزشش٠غ اٌغٕبئ ٟاإلعالِ٤ٓٝ.647–638\2،) ٟظْط٤ٟٞقحُ٘وطشح٧هَ٤سكٓ٢زلغطَٜكخصحَُٔطيحُٔخُ٤ش.
4ػٞىس (،اٌزشش٠غ اٌغٕبئ،547\1،) ٟأرَُٛٞس (،اٌؼمٛثخ ) ،164ٙ،ػزيحُؼِ (،ِ٣اٌفمٗ اٌغٕابئ،547\1،) ٟحُِكِ٤ت ( ،٢اٌفماٗ
اإلعالِٚ ٟأدٌزٗ )٣ُ،5576\7،يحٕ (،اٌّفظً )،26\5،رِظخؿ (،٢اٌغٕب٠بد ٚػمٛثبرٙب )،19ٙ،حٌَُى (،١ػم٠ٛاخ اإلػاذاَ )،
.101ٙ
5حُوَحك (،٢اٌفشٚق )،320\4،ػٞىس (،اٌزشش٠غ اٌغٕبئ،655\1،) ٟػزيحُؼِ (،ِ٣اٌفمٗ اٌغٕبئ.427ٙ، ) ٟ
6حُ٤ٜؼٔ،٢أكٔيرٖٓلٔيرٖػِ٢رٖكـَ(،ص (،)ٛ974اٌضٚاعش ػٓ الزشاف اٌىجبئش )،ٙ،ىحٍحُٔؼَكش،رَٝ٤ص(ى.ص.)١.
٣ُ7يحٕ (،اٌّفظً ).21–20\5،
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كالعقكبة التعزيرية تككف في رأم رآه الحاكـ لممصمحة فالرأم المطابؽ لمنص ال يككف رأيا بؿ يككف

إتباعا لمحكـ الشرعي بناء عمى النص  ،كاذا كاف رأم الحاكـ مخالفا لمنص في المسائؿ التي ال
تخضع لمتغير كالتبديؿ كالشبيات فيك رأم باطؿ ال يحؿ بو الفتيا كال القضاء

()1

.

كال شريعة اإلسبلمية في غاية الحيطة في عقكبة كؿ مف ارتكب حدا مف الحدكد  ،فبل يقكـ بالحكـ في
الرٌدة إال بعد استنفاذ
الرٌدة إال الحاكـ أك مف ينيبو مف ىيئة مككنة مف قضاة شرعييف  ،كال يقاـ حد ٌ
ٌ
كافة السبؿ إلنقاذ ذلؾ المرتد مف العقكبة الدنيكية كالعقاب األخركم  ،كمف أىـ المبادئ عند إقامة

الحدكد أف أم شبية
بالشبيات "

()3

()2

في تفسير أم قكؿ أك فعؿ تككف لصالح المتيـ كالقاعدة " تدرء الحدكد

امتثاال لقكؿ رسكؿ اهلل " : ادرءكا الحدكد عف المسمميف ما استطعتـ فإف كاف لو

مخرج فخمكا سبيمو فإف اإلماـ لئف يخطئ في العفك خير مف أف يخطئ في العقكبة "

()4

.

كلئف كاف في القصاص حياة النفكس فإف حياة الديف مقدمة عمى حياة النفكس  ،كاهلل متكفؿ بحفظ دينو

الذم مف أحكامو كجكب قتؿ المرتد حدا حقا هلل عز كجؿ  ،كىذه قناعة اكتسبتيا مف فيـ نصكص

كتاب اهلل عز كجؿ كسنة رسكلو  كتطبيؽ الخمفاء الراشديف ليذه النصكص كاجماع األمة عمى ذلؾ .
المبحث الرابع :مذاىب الفقياء في استتابة المرتد :

المطمب األكؿ  _ :حكـ استتابة المرتد .

لمفقياء في حكـ استتابة المرتد ثبلثة أقكاؿ  :األكؿ  :استتابة المرتد كاجبة  ،الثاني  :أف استتابة المرتد
قبؿ قتمو مستحبة  ،الثالث  :االستتابة ليست كاجبة كال مستحبة كالكاجب إقامة الحد كال يمزـ التأخير

الرٌدة عميو كقبؿ تطبيؽ الحد ذىب إلى ذلؾ المالكية
القكؿ األكؿ  :استتابة المرتد كاجبة بعد ثبكت ٌ
كىك القكؿ الراجح في المذىب كىك أحد قكليف لمشافعية ( )6كالحنابمة (. )7

()5

أدلة ىذا القكؿ :

 _1استدلكا بقكؿ اهلل ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ

()8

فقد أمر اهلل سبحانو

كتعالى المسمميف باستتابة الكفار ،كال فرؽ بيف الكافر األصمي كالمرتد .
كبقكؿ اهلل ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﭼ

()9

قالكا بكجكب

بكجكب استتابتو لما في ذلؾ مف النصيحة لممرتد " كالديف النصيحة "  ،كلما فيو مف الخير لممرتد قاؿ

1حرٖحُو (،ْ٤إػالَ اٌّٛلؼ،56\1،) ٓ١حُوَٟخ ( ،١ٝاٌغ١بعخ اٌششػ١خ ).61ٙ،
 2حُ٘زٜشٓ:خ٘٣زٚحُؼخرضْ٤ُٝرؼخرض،أٝ٢ٛٝؿٞىحُٔز٤قٍٞٛسٓغحٗؼيحّكٌٔٚأٝكو٤وظ٘٣،ٚظَ،ػٞىس(،اٌزشش٠غ اٌغٕبئ ٟاإلعاالِ\1)ٟ
.180
3حُٔ (،٢١ٞ٤ا٤شجبٖ ٚإٌظبئش ) .161ٙ،
ٟ4ؼ٤قٍٝ،حٙحُظٌَٓ( ،١عٕٓ اٌزشِزً،) ٞظخدحُليٝى،رخدٓخؿخءك٢ىٍءحُليٝىٍ،هٟٔ،336ٙ،[1424] ٚؼلٚحُ٧زخٗ.٢
5حُوَحك(،٢اٌزخ١شح )،39\12،حُيٓٞه (،٢ؽبش١خ اٌذعٛل،469\4،) ٟحُٜخ (،١ٝثٍغخ اٌغبٌه ٤لشة اٌّغبٌه ).227\4،
6حَُ٘رِ (،٢٘٤غٕ ٟاٌّؾزبط )،139\4،حُزـ (،٢َٓ٤اٌجغ١شِ ٟػٍ ٝاٌخط١ت ).111\5،
7حرٖهيحٓش (،اٌّغٕ،76\10،)ٟحَُٔىح ( ،١ٝاإلٔظبف ).328\10،
8حٗ٧لخٍ،آ٣ش.38
9حُظٞرش،آ٣ش.74
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رسكؿ اهلل  " الديف النصيحة  .قالكا لمف يا رسكؿ اهلل ،قاؿ هلل كلرسكلو كلكتابو كألئمة المسمميف
كعامتيـ

"()1

كبقكؿ اهلل  ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ

()2

كبقكؿ

اهلل  ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤﭼ

()3

فاالستتابة فعؿ خير كدعاء إلى سبيؿ اهلل بالحكمة كالمكعظة الحسنة كأمر بالمعركؼ كنيي عف المنكر
فكاف ذلؾ كاجبا .

 _2ما ركم أف امرأة يقاؿ ليا أـ مركاف ارتدت عف اإلسبلـ فأمر رسكؿ اهلل  أف يعرض عمييا
اإلسبلـ  ،فإف رجعت كاال قتمت " كزاد في إحدل الركايات " فأبت أف تسمـ فقتمت "
تكف االستتابة قبؿ إقامة الحد كاجبة لما أمر رسكؿ اهلل  بيا .

 _3ما ركم " أف رسكؿ اهلل  استتاب رجبل أربع مرات "

()5

()6

()4

فقالكا لك لـ تكف

 ،كفي ركاية أخرل سمى الرجؿ

نبياف.

 _4ما أثر عف عمر بف الخطاب في ركايات متعددة منيا ركاية األماـ مالؾ ( " :)7قدـ عمى عمربف
عمربف الخطاب رجؿ مف قبؿ أبي مكسى األشعرم فسألو عف الناس فأخبره ،ثـ قاؿ لو عمر  :ىؿ
كاف فيكـ مف مغربة خبر ()8فقاؿ نعـ رجؿ كفر بعد إسبلمو  ،قاؿ فما فعمتـ بو ؟ قاؿ  :قربناه
فضربنا عنقو  ،فقاؿ عمر  :أفبل حبستمكه ثبلثا كأطعمتمكه كؿ يكـ رغيفا كاستتبتمكه لعمو يتكب كيراجع

أمر اهلل؟ ثـ قاؿ عمر:الميـ إني لـ أحضر كلـ آمر كلـ أرض إذ بمغني"

ما ب أر عمر  نفسو .

()9

لك لـ تكف االستتابة كاجبة

 _5ما ركل أف " عبد اهلل بف مسعكد كتب إلى عثماف بف عفاف رضي اهلل عنيما في قكـ ارتدكا فكتب
إليو عثماف  " :ادعيـ إلى ديف الحؽ كشيادة أف ال إلو إال اهلل  ،فإف أجابكا فخؿ سبيميـ  ،كاف امتنعكا

فاقتميـ  ،فأجاب بعضيـ فخمى سبيمو كامتنع بعضيـ فقتمو "

()10

.

 _6قالكا إف المرتد يمكف استصبلحو فيك كالثكب المتنجس فمـ يجز إىداره قبؿ ذلؾ  ،كألنو ينبغي
العمؿ عمى إحياء النفكس ال إتبلفيا  ،كاالستتابة تعطي ميمة لممرتد ليتمكف مف إزالة ما اعتراه مف

ٛ1ل٤قٓ،زنطوَ٣ـ.ٚ
2حُ٘لَ،آ٣ش.125
3آٍػَٔحٕ،آ٣ش.104
ٟ4ؼ٤قٓ،زنطوَ٣ـ.ٚ
ٟ5ؼ٤قًًَٙ،حًُ٘ٞخٗ ً١ٔ (،٢االٚؽبس )ً،ظخدكيٗخٍدحُؤَ،رخدهظَحَُٔطيَٗ،فكي٣غ]،262\7،[3216هخٍحرٖكـتٍَٝحٙأرتٞ
أرٞحُ٘٤نكً٢ظخدحُليٝىٖٓ٣َ١نحُٔؼِ٠رٍٖٓٞٛٝ٬ٛظَٝى٘٣،ظَ،حرٖكـَ (،اٌزٍخ١ض اٌؾج١ش )،كي٣غٍهْ ].93\4،[1014
6أهَؿٚػزيحَُُحم ( ،٬َٓٓ،اٌّظٕف )٣ُِِٔ،166\10،يػٖأٝؿٍٝٚح٣شٌٛححُلي٣غ٘٣،ظَحَُٔؿؼتخٕحُٔتخروخٕ،كت٢حٓت٘خىٙحُؼت٬ءرتٖ
ٍٓٞٛٝ٬ٛظَٝىٍٝٝحٙحُزٜ٤و٢ك٢كي٣غََٓٓ٠ٔٓٝحَُؿَٗزٜخٕ٘٣،ظَ،حًُ٘ٞخٗ ً١ٔ (،٢اٚ٤ؽبس)ٍهٔ.262\7،[3216] ٚ
"7حَُٝح ٣شػٖحٓ٫خّٓخُيػٖػزيحَُكٖٔرٖٓلٔيرٖػزيهللارٖػزيحُوخٍ١ػٖحرٚحٗٚهخٍ٘٣،"...:ظَٓخُيحُٔ١ٞؤًظخرشح٫ه٤٠شرخد
حُو٠خءكٖٓ٢أٍطيػٖحٍّ٬ٓ٫هٔ .430ٙ[1409]ٚ
ْ ُٓ 8ـ َِرشُ َهزََأْ ُٓ ٝـ ََرشُهزَٓ،ؼ٘خَٖٓٛٙهزَؿي٣يٖٓر٬ىرؼ٤يس٘٣،ظَ،حًُ٘ٞخٗ ً١ٔ (،٢اٚ٤ؽبس ).266\7،
ٞٓ9هٞفطلَىرٌٜٙحَُٝح٣شحٓ٩خّٓخُيٍكٔٚهللا٘٣.ظَٓ،خُي (،اٌّٛؽا)ٍ،هْح٧ػَ ].430ٙ،[1409
10حرٖكِّ (،اٌّؾٍ.190\11،) ٝ
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الرٌدة فعبل بكسيمة االثبات التي تثبت بيا كمناقشة المرتد
شبية فيي كاجبة كما يجب التأكد مف ثبكت ٌ
بعد شيادة الشيكد أك في حالة إق ارره (. )1

القكؿ الثاني  :إف استتابة المرتد قبؿ قتمو مستحبة كليست كاجبة ألف الدعكة قد بمغتو كدعكة مف بمغتو
()3

الدعكل ليست كاجبة كىذا القكؿ المعتمد لدل الحنفية ( )2كىك قكؿ لممالكية
كالحنابمة(.)5

كالشافعية

()4

كالحنابمة(.)5

أدلة ىذا القكؿ :
 _1استدلكا بقكؿ اهلل ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ( ، )6فإف اهلل أمر بقتؿ المشركيف أم الكفار
الكفار مف غير استتابة كالمرتد أصبح كاف ار فبل تجب استتابتو .

 _2قكؿ رسكؿ اهلل  " : مف بدؿ دينو فاقتمكه " ليس فيو داللة عمى كجكب استتابة المرتد فقد أمر
النبي  بقتؿ المرتد كلـ يذكر كجكب االستتابة .

 _3استدلكا بحديث معاذ " أف النبي  بعث أبا مكسى إلى اليمف ثـ أتبعو معاذ بف جبؿ  ،فمما

قدـ عميو إذا برجؿ عنده مكثؽ  ،قاؿ  :ما ىذا  ،قالكا  :رجؿ كاف ييكديا فأسمـ  ،ثـ كفر  ،فقالمعاذ:

ال أجمس حتى يقتؿ  ،قضاء اهلل كرسكلو _ ثبلث مرات _ فمما قتؿ قعد

المرتد كلـ يستتبو .

()7

 ،كقالكا أف معاذ قتؿ المرتد

الرٌدة  ،فمك تعجؿ
 _4قالكا أف المرتد يم ٍي ىدر ٌ
الرٌدة عميو كيثبت عميو الحد مع ثبكت ٌ
الدـ بمجرد ثبكت ٌ
أحد كقتمو بغير إذف الحاكـ ال يضمف دمو كيكره لو ذلؾ  ،كال يقاد منو بؿ يعزر لتعديو عمى سمطة

الحاكـ  ،فمك كانت االستتابة كاجبة لبقي المرتد معصكـ الدـ كما كاف في إسبلمو .

 _5قالكا إف المرتد مكمؼ كقد بمغتو الدعكة سابقا كدعكة مف بمغتو الدعكل ليست كاجبة .

 _6قاسكا قتؿ المرتد حدا ببل استتابة عمى رجـ الزاني المحصف فبل يمزـ استتابة الزاني قبؿ رجمو
كذلؾ المرتد

()8

.

مناقشة الفقياء ألدلة غيرىـ القائميف باستحباب االستتابة
قالكا في ردىـ عمى القائميف باالستحباب :

٤ٔٛ1يس (،فزؼ اٌّبٌه ثزج٠ٛت اٌزّ١ٙذ الثٓ ػجذ اٌجاش )،286\8،حُٔتخٍٝى (،١اٌؾاب ٞٚاٌىج١اش ) ،415\16،حرتٖهيحٓتش(،اٌىابف\4، ) ٟ
،117حُزٜٞط (،٢ششػ ِٕز ٝٙاإلساداد ).388\3،
2حرٖحُٜٔخّ (،ششػ فزؼ اٌمذ٠ش )،308\5،حَُٔهٔ ( ،٢اٌّجغٛؽ ).99\10،
3حرٖكَك (،ٕٞرجظشح اٌؾىبَ ).211\2،
4حُٔط٤ؼ_،٢طٌِٔش_( اٌّغّٛع ) .62\11،
5حرٖهيحٓش (،اٌّغٕ.76\10، ) ٟ
6حُظٞرش،آ٣ش.5
ٛ7ل٤قٓ،زنطوَ٣ـ.ٚ
8حٌُخٓتتخٗ (،٢ثااذائغ اٌظاإبئغ )،199\7،حرتتٖٗـتت ( ،ْ٤اٌجؾااش اٌشائااك )،؟،حُٔط٤ؼ ت_،٢طٌِٔتتش_( اٌّغّااٛع )62\21،حرتتٖهيحٓتتش( ،
اٌّغٕ.76\10،) ٟ
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 _1ال يدؿ قكؿ النبي " : مف بدؿ دينو فاقتمكه " عمى عدـ كجكب االستتابة  ،قاؿ ابف عبد البر
" ال أعمـ بيف الصحابة خبلفا في استتابة المرتد "

()2

()1

فدؿ ذلؾ عمى أف معنى الحديث كما فيمكه _

كاهلل أعمـ _ مف بدؿ دينو كأقاـ عمى تبديمو  ،فاقتمكه  ،أم أف لـ يرجع  ،كيدؿ عمى الكجكب مكقؼ

عمر كتبرئتو لنفسو مف قتؿ المرتد قبؿ استتابتو .
()3

 _2استدؿ ابف القصار

()4

باإلجماع السككتي

بأثر عمر بف الخطاب " ىبل حبستمكه  "...كلـ ينكر

ذلؾ أحد مف الصحابة  ،كممف نقؿ عنو القكؿ بكجكب االستتابة  ،مف الخمفاء الراشديف أيضا عمي بف
()6

أبي طالب  ،)5(كما قاؿ بذلؾ عدد مف العمماء منيـ النخعي

كالثكرم (.)8()7

 _ 3عدـ جمكس معاذ  ،حتى يقتؿ المرتد  ،قضاء اهلل كرسكلو كتكريره ليذا القكؿ ثبلث مرات حتى

قتمكه  ،ال يدؿ عمى عدـ كجكب االستتابة  ،كذلؾ أف ٌرٌدة ىذا إلى الييكدية ثابتة منقىٍبؿ كأف أبا مكسى
استتابو ( ، )9كاستتابتو كما ذكرت الركايات تتراكح بيف العشريف ( )10يكـ كالشيريف ( ، )11فكاف قتمو بعد

استتابتو ال قبميا .

الرٌدة عمى حد رجـ الزاني المحصف  ،قياس مع الفارؽ  ،ال يصح  ،ألف ثبكت
 _4قياس إقامة حد ٌ
()12
الرٌدة المستكجب إلقامة الحد يتناقض مع تكبة المرتد فبل يثبت  " ،كال حجة مع التناقض "
جريمة ٌ

لكف تكبة الجاني في جريمة زنى المحصف ال تؤثر في ثبكتيا في شيء .

 _5قكلكـ كجكب استتابة المرتد تعني كجكب ضماف دمو عمى مف تسرع بقتمو  ،ال يصح  ،فإنو في
()13

حالة قتاؿ أىؿ الحرب يحرـ قتؿ نساءىـ كذ اررييـ لنيي النبي عف قتؿ النساء كالصبياف

لـ يجب ضمانيـ  ،فعمى ىذا إذا قتؿ المرتد أحد قبؿ االستتابة أثـ ال غير

()14

.

كلك قتميـ

ٓ1زنحُظؼَ٣قر.ٚ
٤ٔٛ2يس (،فزؼ اٌّبٌه ثزج٠ٛت اٌزّ١ٙذ الثٓ ػجذ اٌجش ).286\8،
 3حرٖحُوٜخٍٞٛػِ٢رٖأكٔيحُزـيحى(١أرٞحُلٖٔ)،كوٓٚ٤خٌُ٢طلوتٚرتؤر٢رٌتَح٧رٜتَٝ١ؿ٤تَُٝ،ٙت٢ه٠تخءرـتيحىٓ،تٖطٜتخٗ٤ل(،ٚػ٤تٕٞ
ح٧ىُشك٢ا٠٣خفحُِٔش)ًٞٛٝظخدًزَ٤ك٢حُو٬ك٤خص،طٞك٢ك٢رـيحى٘ٓ،شٍ،ٛ398كٔٚهللا٘٣،ظَٓ،وِتٞف (،شاغشح إٌاٛس اٌضو١اخ )
،92ٙ،حُظلِ (،١َ٤ظطٍؾبد اٌّزا٘ت اٌفم١ٙخ ).150ٙ،
4حُ٘تًٞخٗ١ٔ (،٢اً االٚؽابس ).267\7،حرتٖكـتَ (،فازؼ اٌجابسٗ،) ٞتَفكتي٣غٍهتْ ]،3077ٙ،[ 6923حُ٘ت (،١ٝٞطاؾ١ؼ ِغاٍُ
ثششػ إٌَٗ،) ٞٚٛفكي٣غٍهْ ] .162\12،[ 1824
َٓٓ5ؼ٘خكٔ٤خٓ٠٠ك٢أكخى٣غٛل٤لشحٓظظخرشػَُِِٔ٢طي.ٖ٣
 6حُ٘وؼٞٛ٢حرَحْ٤ٛرٖ٣ِ٣يرٖهْ٤رٖحٞٓ٧ىأرٞػٔتَحٕحُ٘وؼت٢كو٤تٚحُؼتَحمٓتٖأًتخرَحُظتخرؼٖٛ٤ت٬كخٛٝتيمٍٝح٣تشًتخٕآخٓتخٓـظٜتيحُتٚ
ٌٓٛذ،ىهَٓـِْػخث٘شٛٞٛٝز٢هخٍحُ٘ؼزُٔ٢خرِـٞٓٚصحُ٘وؼٝ٢هللآتخطتَىرؼتيٓٙؼِتٓ،ٚتخصٓوظل٤تخٓتٖحُلـتخؽ(،ص)ٛ95
ٍكٔٚهللا٘٣،ظَ،حٌُٛز (،٢رزوشح اٌؾفبظ)،112\1،حًٍُِِ (،٢ا٤ػالَ ).80\1،
7حُؼٓٞٛ١ٍٞل٤خٕرٖٓؼ٤يرَٖٓٔٝمأرخػزيهللآٖر٘٢ػٍٖٓٞػزيٓ٘خس،َ٠ُٓ ٖٓ،أَٓ٤حُٔئٖٓ٘٤كت٢حُلتي٣غ_ٛتٌحُوزتُٝ_ٚتي٘ٗٝتؤكت٢
حٌُٞكش ٓ٤يأَُٓٛخٗٚك٢ػِّٞحُي،ٖ٣طو٤خ،كخكظخًُٚ،ظذ(حُـخٓغحٌُز(ٝ)َ٤حُـخٓغحُٜـ)َ٤ك٢حُلي٣غًٝظخدك٢حُلَحث،ٞحٗظوَاُت٠
حُزَٜسٝطٞك٢كٜ٤خٓ٘شٍٛ161كٔٚهللا٘٣،ظَ،حرٖهظ٤زش ( ،اٌّؼبسف)،217ٙ،حًٍُِِ(٢ا٤ػالَ).107\3،
8حرٖهيحٓش ( ،اٌّغٕ،76\10،) ٟهخٌٍٛحهٍٞأًؼَأَٛحُؼِْْٜٓ٘ػَٔٝػِٝ٢ػطخءٝحُ٘وؼٓٝ٢خُيٝحُؼٝ١ٍٞحُٝ٧حػٝ٢آلخم
ٝأٛلخدحَُأٞٛٝ١أكيه٢ُٞحُ٘خكؼ٘٣،٢ظَٗ،لْحَُٔؿغٝحُٜل٤لش.
ًًَ 9صرؼٞحَُٝح٣خصحُٜل٤لشإٔأرخًٓ٠ٓٞخٕهيحٓظظخر٘٣،ٚظََٗ،فحُلي٣غٍٝٝح٣خطٌٖٛٓ234ٙ،ٚححُزلغ.
10حًُ٘ٞخٗ ً١ٔ (،٢اٚ٤ؽبس )ًًَ،266\7،كيػخٙػَِ٘٤ُٖ٣ش.
11حرٖكِّ (،اٌّؾٍ.191\11،) ٝ
12حٍُِهخ (،اٌّذخً اٌفم ٟٙاٌؼبَ ).1056\2،
13حٍُِهخ (،اٌّذخً اٌفم ٟٙاٌؼبَ ).1056\2،
14حُٔط٤ؼ،٢طٌِٔش( اٌّغّٛع )،65\21،حرٖهيحٓش (،اٌّغٕ.77\10،) ٟ
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القكؿ الثالث  :ذىب ابف حزـ الظاىرم إلى أف االستتابة ليست كاجبة كال مستحبة كقاؿ لـ نكجب نحف
كال منعنا  ،ألف مف أسمـ ثـ ارتد تقدـ دعاؤه إلى اإلسبلـ حيف أسمـ ببل شؾ إف كاف دخيبل في اإلسبلـ

أك حيف بمغ كعمـ شرائع الديف  ،فالكاجب إقامة الحد عميو كاالشتغاؿ عف ذلؾ كتأخيره باستتابتو كدعائو

ال يمزماف (.)1

يقتؿ المرتد حاال  ،لكف إذا جاء مباد ار بالتكبة خمي سبيمو كككؿ أمره إلى اهلل(.)3

()2

نقؿ عف أبك يكسؼ

اهلل(.)3

()4

كعف الحسف البصرم

()6

كقاؿ الميث بف سعد

يقتؿ المرتد إال أف يتكب قبؿ أف يرفع إلى اإلماـ(. )5

كطائفة معو ال يستتاب مف كلد في اإلسبلـ ثـ ارتد إذا شيد عميو لكنو يقتؿ تاب

تاب مف ذلؾ أك لـ يتب (.)7
()8

كنقؿ عف طاككس

يقتؿ المرتد تاب أك لـ يتب

منو دكف دمو الذم يرجع عف دينو

()9

()10

كنقؿ عف أبي طاككس عف أبيو قاؿ  :ال يقبؿ
 ،ي

كذىب الظاىرية كمف عمى قكليـ()11إلى كجكب قتؿ المرتد بالحاؿ إلى أف حكـ المرتد عف اإلسبلـ حكـ
الحربي الذم بمغتو الدعكة  ،فإنو يقاتؿ قبؿ أف يدعى  ،كقالكا إنما تشرع االستتابة لمف خرج عف

اإلسبلـ ال عف بصيره  ،كأما مف خرج عف بصيره فبل

()12

.

1حرٖكِّ (،اٌّؾٍ.193\11،) ٝ
 2أرٓٞ٣ٞق٣ٞٛؼوٞدرٖارَحْ٤ٛرٖكز٤ذحٜٗ٫تخٍ١حٌُتٞك٢حُزـتيحىٛ،١تخكذحٓ٩تخّأرت٢ك٘٤لتشٝطِٔ٤تٌٝٙأٍٓٝتٖٗ٘تٌَٓٛزتًٚتخٕٛتخكذ
كي٣غكخكظخ،ػُِّْأرخك٘٤لشكـِذػِٚ٤حَُأُٝٝ١ت٢ه٠تخءرـتيحىٝحٍٓٝتٖىػت٢روخٟت٢حُو٠تخسٝ،أٍٓٝتٖٟٝتغًظتذحٛتٍٞحُلوتٚػِت٠
ٌٓٛذأر٢ك٘٤لشًُٚ،ؼَٖٓ٤حٌُظذٜٓ٘خ(حُوَحؽ)(،أىدحُوخ(،)٢ٟحٓ٧خُ٢كت٢حُلوت،)ٚطتٞك٢كت٢ه٬كتشٛتخٍٕٝحَُٗت٤يٓت٘شٛ182
ٍ،كٔٚهللا٘٣،ظَ،حرٖهظ٤زش (،اٌّؼبسف )،218ٙ،حرٖحُل٘خث،٢ػِ٢ؿِز٢حرٖأَٓهللارتٖػزتيحُوتخىٍحُلٔ٤تي١حَُٓٝت(،٢صٛ979
)(،ؽجمبد اٌؾٕف١خ )،103ٙ،حػظ٘٠رٓٚل٤خٕرٖػخٖ٣رٖٓلٔي،كَحّرٖهَِ٘ٓ٤ؼَ،103ٙ،ىحٍحرتٖحُـت،١ُٞحٍ٧ىٕػٔتخٕ
،ٛ1425،1١،حٌُِ٘ (،١ٞاٌفٛائذ اٌج١ٙخ ف ٟرشاعُ اٌؾٕف١خ )،29ٙ،حًٍُِِ (،٢ا٤ػالَ ).193\8،
3حًُ٘ٞخٗ ً١ٔ (،٢اٚ٤ؽبس ).267\7،
 4حُلٖٔحُزٞٛ١َٜحٓ٩خّحٍُٜٔ٘ٞأرٓٞؼ٤يحُلٖٔرٖٔ٣خٍحُظخرؼ٢حُز٠ُٞٓ١َٜحٜٗ٧خٍٝ،حْٓأٓٚه٤تَٓٙتّٓ٧ٙ٫ٞتِٔشأّحُٔتئٖٓ٘٤
ُٝيهزَحٗظٜخءه٬كشػَٔرٔ٘ظًٖ٤خٕك٤ٜلخ،ؿٍٔ،٬٤أٟأّحُٔئٖٓ٘٤ػخث٘شٝحٌُؼَٖٓ٤حُٜتلخرشٍٟت٢هللاػت٘ٓ،ْٜتٔغٓتًٖزتخٍ
حُظخرؼٍٟٝٝ،ٖ٤ػ٘ٚؿٔغًزَٖٓ٤حُظخرؼٖٝ٤ؿَْٛ٤هَ٤اًحًًَصحُ٘خٍكٌؤٜٗخُْطوِنا،ُٚ٫طٞكٍ،ٛ110٢كٔتٚهللا٘٣،ظتَ،حرتٖهظ٤زتش،
( اٌّؼبسف )،195ٙ،حُ٘ (،١ٝٞرٙز٠ت ا٤عّبء ٚاٌٍغبد ) .163–161\1،
٤ٔٛ5يس (،فزؼ اٌؼٍ ٟاٌّبٌه ).288\8،
 6حُِ٤غرٖٓؼيٞٛأرٞحُلخٍعحُِ٤غرٖٓؼيرٖػزيحَُكٖٔحُلٜٔت٢حُٜٔتَ١حٓ٩تخّحُزتخٍعحُٔظلتيعٓتٖطتخرؼ٢حُظتخرؼًٖ٤تخٕػوتشًؼ٤تَحُلتي٣غ
ٛٝل٤ل،ٚحٓظوَرخُلظٟٞرَٜٔكُٓ٢خًٗٝٚخَٕٓ٣خٗزٓ٬٤و٤خ،طٞك٘ٓ٢شٝٛ165هَ٤ؿًَُ٤يٍكٔٚهللا٘٣ظَ،حرٖهظ٤زتش(،اٌّؼابسف )
،221ٙ،حُ٘ (،١ٝٞرٙز٠ت ا٤عّبء ٚاٌٍغبد ).73\2،
٤ٔٛ7يس (،فزؼ اٌؼٍ ٟاٌّبٌه ).287\8،
١ 8خّٝٝرًٖٔ٤خٕأرٞػزيحَُكٖٔحُٔ٤خٗ٤ٗ٢نحَٛحُٖٓٝٔ٤لظُْٜٚ٤هيًٍزًَٝ٤خٍٕأٓخك٢حُؼِْٝحُؼًَٔ،خًٕؼَ٤حُلتؾ،طتٞك٢رٌٔتشٓت٘ش
ٍٛ106كٔٚهللا٘٣،ظَ،حٌُٛز (،٢رزوشح اٌؾفبظ ) .122\1،
9حرٖكـَ (،فزؼ اٌجبسَٗ،) ٞفكي٣غٍهْ ].3077\3،[ 6922
10ػزيحَُُحم (،اٌّظٕف ).167\10،
 11طخرغأَٛحُظخَٛرؼيّحٓ٫ظظخرشاٟخكشآُ٠خًًَحرٖحُٔخؿٕ٘ٞحُٔخٌُٝ٢ػزيحُؼِِ٣رٖأرِٔٓ٢شٝػز٤يرتٖػٔ٤تَ٘٣،ظتَ،حرتٖأرتٗ٢ت٤زش(،
ِظٕف أث ٟش١جخ )٤ٔٛ،585\6،يس (،فزؼ اٌؼٍ ٟاٌّبٌه ) .288\8،
12حًُ٘ٞخٗ ً١ٔ (،٢اٚ٤ؽبس ).267\7،
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كاستدلكا باف رسكؿ اهلل  قتؿ مرتدا حاال كلـ يأمر باستتابتو كذلؾ بما ركم عف رسكؿ اهلل " أنو

دخؿ عاـ الفتح كعمى رأسو المغفر فمما نزعو جاء رجؿ فقاؿ  :إف ابف خطؿ متعمؽ بأستار الكعبة ،
فقاؿ  " :اقتمكه "

()1

()2

كقكؿ مف قاؿ أف المرتد ييقتؿ تاب أك لـ يتب  ،راجع اإلسبلـ أك لـ يراجع
الرٌدة ميدرة لمدـ كأنو ال تكبة لو
ألنو مخالؼ لمكتاب كالسنة كاإلجماع  ،كقد ذىب القائمكف بو أف مجرد ٌ

 ،كال دليؿ ليـ فيما ذىبكا إليو

()3

قكؿ شاذ غير معتبر ألنو

.

كألف أمر رسكؿ اهلل  بقتؿ عبد اهلل بف خطؿ حاال كما قاؿ العمماء ألنو كاف ارتد عف اإلسبلـ كقتؿ

الرٌدة القكد قصاصا كحد
مسمما كاف يخدمو ككاف ييجك النبي  كيسبو  ،فقد جمع إضافة إلى حد ٌ
المحاربة ( )4كحد سب رسكؿ اهلل  عند مف قاؿ بعدـ قبكؿ تكبة المرتد إذا سب رسكؿ اهلل كلك بعد
التكبة

()5

فقد ضيقكا كاسعا  ،قاؿ اهلل ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭼ ()6ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧﯨﯩ ﯪ ﯫ ﭼ

()7

الرأم المختار

كجكب استتابة المرتد :

 _1لقكؿ اهلل ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ()8ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ

()9

 ،فإف ىذه الفرصة أك الميمة التي يتـ بيا استتابة

المرتد باب مف أبكاب الخير في الدنيا كاآلخرة لممرتد إف انتيى كتاب مما ىك عميو مف الكفر كال يجب
غمؽ ىذا الباب  ،طمعا بتكبة المرتد كازالة شبيتو  ،كألف في ذلؾ إحياء لنفسو التي كانت معصكمة

الرٌدة .
قبؿ ٌ
 _2إتباعا ألمر رسكؿ اهلل  باستتابة المرأة المرتدة أك لفعؿ الصحابة في استتابة المرتديف كتأكيد
الخمفاء عمر بف الخطاب كعمي بف أبي طالب  عمى ذلؾ .

ٍٝ1ح (،ِْٔٓٙطؾ١ؼ ِغٍُ ثششػ إًٌ،) ٞٚٛظخدحُلؾ،رخدؿٞحُىهٌٍٓٞشرـَ٤اكَحٍّ،هٍٔٝ150\9،[ 1357] ٚحٙأرتٞىحٝى،
 (،عٕٓ أث ٟداٚد )،رخدهظَح٣٫َٝ٤ٓ٧ؼَٝػِٚ٤حٍ،ّ٬ٓ٩هٔٛ،472ٙ،[ 2685] ٚللٚحُ٧زخٗ.٢
2حرٖكِّ (،اٌّؾٍ.188\11،) ٝ
ٍِٝٓ3ػش (،أؽىبَ اٌ ّشدّح ٚاٌّشرذ.102ٙ، ) ٓ٠
4حرٖكـَ ( ،فزؼ اٌجبسَٗ، ) ٞفكي٣غٍهْ ]،1035\1، [ 1846حُ٘ (،١ٝٞطؾ١ؼ ِغٍُ ثششػ إٌٗ،) ٞٚٛتَفكتي٣غٍهتْ ][1357
.106\9،
5ػ٤خ (،ٝاٌشفب ) ،260\2،حرٖط٤ٔ٤ش (،اٌظبسَ اٌّغٍٛي ).231ٙ،
6ح٧ػَحف،آ٣ش.156
7ؿخكَ،آ٣ش.7
8حٗ٧لخٍ،آ٣ش.38
9حُظٞرش،آ٣ش.5
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الرٌدة كاجب  ،ك " ما ال يتـ الكاجب إال بو
 _3ألف التثبت مف عدـ كجكد شبية تمنع مف إقامة حد ٌ
كاجب " (. )1
 _4قكة أدلة القائميف بكجكب االستتابة .

المطمب الثاني  _ :مدة االستتابة

بناء عمى ما أثر مف أقكاؿ كأفعاؿ الصحابة الكراـ فمنيـ
لـ تحدد مدة زمنية بحيث ال يمكف تجاكزىا ن
مف دعى المرتد إلى اإلسبلـ مرة كاحدة كمنيـ مف دعاه مدة شير كمنيـ أكثر مف ذلؾ .

كىذا المبحث عمى درجة مف األىمية في مكضكع العقكبة الشرعية لممرتد  ،ألف الباحث يرل أف كؿ

مف الصحابة استتاب المرتد بمدة زمنية كاف يأمؿ مف خبلليا رجكعو إلى اإلسبلـ  ،كفي ذلؾ تحقيؽ
مصالح عظيمة كىي حفظ دينو كنفسو كمالو  ،فالغاية مف تقدير كؿ منيـ زمف لبلستتابة الحصكؿ

عمى ثمرتيا كىي تكبة المرتد .

الرٌدة
فعدـ تحديد مدة بعينيا يعطي الحاكـ أك نائبو كىك القاضي الشرعي المختص بالتحقيؽ بدعكل ٌ
كىي مف قضايا الحدكد  ،مجاال أكسع طالما ىناؾ أمؿ مرجك في تكبتو  ،فإذا غمب عمى ظنو عدـ

تكبة المرتد بإص ارره عمى ردتو أقاـ عميو الحد .

أقكاؿ الفقياء في مدة االستتابة .

لمفقياء في مدة االستتابة ثبلثة أقكاؿ  :األكؿ  :يستتاب المرتد في الحاؿ فإف تاب كاال قتؿ  ،كالثاني :
مدة االستتابة ثبلثة أياـ  ،كالثالث  :االستتابة طكيمة األمد

القكؿ األكؿ  :يستتاب المرتد في الحاؿ فإف تاب كاال قتؿ كالى ذلؾ ذىب الحنفية في قكؿ مرجكح إلى
أف المرتد يستتاب فإف لـ يطمع اإلماـ في تكبتو  ،كلـ يطمب المرتد التأجيؿ قتؿ مف ساعتو
()3

كالشافعية في القكؿ الراجح مف المذىب أف المرتد يستتاب كاف لـ يتب قتؿ مكانو
()4

 ،كالحنابمة في قكؿ أنو يجكز قتمو في الحاؿ

سف التأخير إلى الصحك
ٌ
تد كىك سكراف ال يقتؿ قبؿ افاقتو
ار ٌ

()7

()5

()2

كاف كاف سكراف

كال يجب تأجيمو

()6

كاف

 ،كذىب ابف حزـ إلى أف جميع األقكاؿ في عدد مرات

االستتابة كمدتيا  ،أقكاؿ ببل برىاف  ،كالكاجب إقامة الحد عمى المرتد حاال كال مانع مف استتابتو

()8

.

1حٍُِهخ (،اٌّذخً اٌفم ٟٙاٌؼبَ ).1090\2،
2حٌُخٓخٗ (،٢ثذائغ اٌظٕبئغ ) ،199\7،حَُٔهٔ (،٢اٌّجغٛؽ ) .99\10،
3حَُ٘٤حُ (،١اٌّٙزة )،412\3،حُ٘ (،١ٝٞطؾ١ؼ ِغٍُ ثششػ إٌَٗ،) ٞٚٛفكي٣غٍهْ ]162\12، [1824حُيٓ٘وٓ،٢لٔتيرتٖ
رٖػزيحَُكٖٔرٖحُلٔ(،ٖ٤ص (،)ٛ780سؽّخ اِ٤اخ فا ٟاخازالف ا٤ئّاخ )ٟ،228ٙ،تزطٓٚلٔتيػزتيحُوتخُنحُِٗتخط،٢ىحٍحٌُظتذ
حُؼِٔ٤ش،رَٝ٤صُ،ز٘خٕ،ّ2002،1١،حٜٗ٧خٍ (،١أعٕ ٝاٌّطبٌت ).122\4،
4حُز٤ـَٓ (،٢اٌج١غشِ ٟػٍ ٝاٌخط١ت )،111\5،حَُ٘رِ (،٢٘٤غٕ ٟاٌّؾزبط ).140\4،
5حرٖهيحٓش (،اٌّمٕغ ).516\3،
6حرٖٓلِق (،اٌفشٚع ).162\6،
7حرٖهيحٓش (،اٌىبف.118\4،) ٟ
8حرٖكِّ (،اٌّؾٍ.193\11،) ٝ
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()1

كقاؿ الزىرم
يدعي

يدعي إلى اإلسبلـ ثبلث مرات في حالة كاحدة فإف أبى قتؿ

إلى اإلسبلـ فإف أبى قتؿ

()4

()2

()3

 ،كقاؿ عطاء

يدعي

 ،كما أثر عنو  :إف كاف مكلكدا عمى اإلسبلـ ثـ ارتد فإنو ال يستتاب

كاف كاف كاف ار فأسمـ ثـ ارتد فإنو يستتاب

()5

أدلة القائميف أف االستتابة في الحاؿ

 _1قكؿ اهلل ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ

()6

كال مرات  ،كقكؿ اهلل ﭽ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭼ

()7

أمر اهلل بقتؿ الكفرة كلـ يأمر باستتابتيـ ال مرة
()8

قيؿ اآلية في المرتديف

كلـ يذكر فييا استتابة كال

إمياؿ.

 _ 2ما صح عف رسكؿ اهلل قكلو "مف بدؿ دينو فاقتمكه " كلـ يذكر رسكؿ اهلل مدة االستتابة كال
عددىا( ،)9كذلؾ فإف الفاء في ( فاقتمكه ) تفيد التعقيب

()10

.

 _3قكؿ رسكؿ اهلل  " : ال يحؿ دـ امرئ مسمـ إال بإحدل ثبلث  :كفر بعد إيماف " ...

()11

فيقتؿ

بما أكجب دمو مف كممة الكفر إلى أم كفر رجع  ،كاذا سئؿ االنتقاؿ عف كفره امتنع  ،فكممة الكفر

تكجب دمو.

()12

 _4استدلكا بما ركم عف معاذ بف جبؿ حينما قدـ عمى أبي مكسى في اليمف أنو أمر بقتؿ المرتد كلـ
يميمو " قاؿ  :ال أجمس حتى يقتؿ  ،قضاء اهلل كرسكلو  ،ثبلث مرات  ،فأمر بو فقتؿ"
كىذا يعني عدـ استتابتو كقتمو في الحاؿ

()14

صحيحة تدؿ عمى أف المرتد كاف قد استتيب

مكسى (.)16

 ،كىذا الحديث ال حجة ليـ فيو
()15

()13

ألف لمحديث ركايات

 ،فيككف معاذ قد اكتفى بما تقدـ مف استتابة أبي

1

ٛـٞحٓ ٩خّٓلٔيرِْٖٓٔرٖػز٤يهللا.....رٖٜٗـخدحُوَٗ٢حُِٛـَ١حُٔيٗ٢أرٞرٌَُٝيٓ٘ش(ٛ50ـ)كيعػٖرؼٞحُٜلخرشًٝزخٍحُظخرؼٖ٤
ٝكيعػً٘ٚؼَٖٓ٤حُظخرؼ٘ٓ،ٖ٤خهزًٚؼَ٤سٛٝ،ـٞأكتيحُللتخظح٧ػت(ّ٬صٛ124تـ)٘٣ظتَ:حرتٖهظ٤زتش(،اٌّؼابسف)،208ٙحٌُٛتـز(،٢رازوشح
اٌؾفبظ).139-136\1 ،
2ػ٤خ (،ٝاٌشفب )،264\2،حرٖهيحٓش (،اٌّغٕ،77\10،) ٟحُٔط٤ؼ (،٢اٌّغّٛع ).67\21،
 3ػطخءرٖأرٍ٢رخفرٖأِْٓ(أرٓٞلٔي)،حٌُٔ٢حُوَُٗ٠ُٞٓ٢ز٘٢كُٝ،َٜيك٢آهَه٬كشػؼٔخٕرٖػلخٕ٘ٗ،ؤرٌٔشٝػِْحٌُظخدرٜتخٛٝتٞ
ًٖٓٞٛٝزخٍحُظخرؼ،ٖ٤حطلوٞحػِ٠طٞػ٤وٝٚآخٓظ،ٚطٞك٢رٌٔشٝ،ٛ115هَ٤ؿًَُ٤يٍكٔٚهللا٘٣،ظَحرٖهظ٤زتش (،اٌّؼابسف )196ٙ،
،حُ٘ (،١ٝٞرٙز٠ت ا٤عّبء ٚاٌٍغبد ).334–333\1،
4حرٖأر٤ٗ٢زشِ (،ظٕف أث ٟش١جخ ).584\6،
5حُيٓ٘و (،٢سؽّخ اِ٤خ ).228ٙ،
6حُظٞرش،آ٣ش.5
7حُلظق،آ٣ش.16
8حَُٔهٔ (،٢اٌّجغٛؽ ).98\10،
9حُؼ (،٢٘٤اٌجٕب٠خ ف ٟششػ اٌٙذا٠اخ)،852\5،حَُٔهٔت (،٢اٌّجغاٛؽ )،98\10،حُ٘تَ٤حُ (،١اٌّٙازة )،411\3،حرتٖهيحٓتش(،
اٌّمٕغ) .517\3،
10حَُِٓٙٔ (،٢ب٠خ اٌّؾزبط ) .398\7،
ٛ11ل٤قٓ،زنطوَ٣ـ.ٚ
12حُ٘خكؼ (،٢ا.572\2،) َ٤
ٛ13ل٤قٓ،زنطوَ٣ـ.ٚ
ٛ14ل٤قٓ،زنطوَ٣ـ.ٚ
ٛ15ل٤قٓ،زنطوَ٣ـٍٖٝٓ،ٚح٣شأرٞىحٝىرَهْ ].[ 4355
16حرٖكـَ (،فزؼ اٌجبسَٗ،) ٞفكي٣غٍهْ ].3077\3، [ 6923
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 _5ما ركم أف امرأة يقاؿ ليا أـ مركاف ارتدت  ،فأمر النبي  بأف يعرض عمييا اإلسبلـ فإف تابت
كاال قتمت "

()1

قالكا أنو  أمرىـ باستتابتيا بالحاؿ

()2

.

 _ 6ما ركم " أف ابف مسعكد أخذ قكما ارتدكا عف اإلسبلـ مف أىؿ العراؽ فكتب فييـ إلى عثماف فرد

عميو عثماف  :أف اعرض عمييـ ديف الحؽ كشيادة أف ال إلو إال اهلل فإف قبمكىا فخؿ عنيـ كاف لـ
يقبمكىا فاقتميـ  ،فقبميا بعضيـ فتركو  ،كلـ يقبميا بعضيـ فقتمو " كىذا دليؿ أف االستتابة بالحاؿ

()3

.

 _7ما ركم باستتابة عمي  لمشيخ النصراني فقاؿ لو عمي بعد حكاره لو ارجع إلى اإلسبلـ  ،قاؿ ال
حتى ألقى المسيح  ،فأمر بو عمي فضربت عنقو "

()4

فعمي  لـ يميؿ المرتد كقتمو بالحاؿ.

الرٌدة صار محاربا لئلسبلـ ،
 _8ألنيا استتابة مف كفر فمـ تقدر بثبلث كاستتابة الحربي  ،كألنو بنفس ٌ
" كألف عدـ طمبو التأجيؿ دليؿ عمى أنو متعنتا "( )5كال يصح تأخير الكاجب كىك قتؿ المرتد ألمر
مكىكـ كىك إسبلـ المرتد .

()6

القكؿ الثاني  :مدة االستتابة ثبلثة أياـ
ذىب جميكر الفقياء مف الحنفية في قكؿ راجح كالمالكية كالشافعية في قكؿ مرجكح كالحنابمة كىك

الراجح إلى أف مدة االستتابة ثبلثة أياـ
قاؿ الحنفية قاؿ مشايخنا كفي النكادر

()8

()7

.

()9

عف أبي حنيفة

كأبي يكسؼ _رحميا اهلل _أنو يستحب لئلماـ

لئلماـ أف يؤجمو ثبلثة أياـ طمب ذلؾ أك لـ يطمب كيحبس كجكبا كقيؿ ندبا ثبلثة أياـ .
()10

كيعرض عميو اإلسبلـ في كؿ يكـ منيا كتكشؼ شبيتو

النص في المذىب عند المالكية

()11

.

أف المرتد يستتاب كيميؿ ثبلثة أياـ بميالييا كجكبا مف يكـ ثبكت

الحكـ بكفره كردتو  ،ال مف يكـ الكفر كال مف يكـ الرفع إلى القضاء  ،كيمغى يكـ الثبكت إف سبؽ
بالفجر  "،كقاؿ اإلماـ مالؾ ما عممت في االستتابة تجكيعا كال تعطيشا كيؤتى مف الطعاـ بما ال

ٟ1ؼ٤قًًَٙ،حرٖػي١ك٢حٌُخَٓك٢حُ٠ؼلخء،حُلي٣غ ] ٍٝٝ[4 \ 1530حٙحُزٜ٤و٢رؤٓخٗ٤يٓـُٜٞش٘٣،ظَ،حُزٜ٤وت(،٢اٌغإٓ اٌظاغش) ٜ
)ٍ،هٔ.297\2،[5\3411] ٚ
2حَُ٘٤حُ (،١اٌّٙزة )،411\3،حرٖهيحٓش (،اٌّمٕغ ).517\3،
3حرٖكِّ (،اٌّؾٍ.) ٝ
4حرٖكِّ (،اٌّؾٍ.190\11،) ٝ
5حُٔ (،٢ِٛٞاالخز١بس ).179\4،
6حُؼ (،٢٘٤اٌجٕب٠خ ف ٟششػ اٌٙذا٠خ ) ،852\5،حرٖكِّ (،اٌّؾٍ.193\11،) ٝ
7حُؼ (،٢٘٤اٌجٕب٠خ ف ٟششػ اٌٙذا٠خ )،815\5،حُوَٗ (،٢اٌخششا ٟػٍاِ ٝخزظاش خٍ١اً )،65\7،حُؼخٛتٔ (،٢اٌاشٚع اٌّشثاغ شاشػ
صاد اٌّغزٕمغ ) ،405\7،حَُِٓٙٔ (،٢ب٠خ اٌّؾزبط ) .398\7،
 8حُ٘تٞحىٍ:حٛتط٬ف٣طِتنػِت٠حٌُظتذحُظت٢كتتٞصٓٔتخثٍَ٣ٝتضػتٖح٧ثٔتشحُؼ٬ػتشأرتٞك٘٤لتتشٝ،أرتٓٞ٣ٞتقٓٝ،لٔتيرتٖحُلٔتًٖخٌُٔ٤تتخٗ٤خص
ٝحَُه٤خصُٔلٔيرٖحُلٖٔ ًٞ٘ٝ،حىٍحرٖٓٔخػشٞٗٝ،حىٍحرٖ٘ٛخّٝ،ؿَٛ٤خٌٙٛٝ،ؿًَ٤ظتذظتخَٛحَُٝح٣تشٛٝت٢حهتٍَطزتشٜٓ٘تخ٘٣،ظتَ،
حُظلِ (،١َ٤ظطٍؾبد اٌّزا٘ت اٌفم١ٙخ ).106ٙ،
 9أرٞك٘٤لشٞٛحٓ٩خّحُزخٍعحُ٘ؼٔخٕرٖػخرضرُٖ٢١ٝأرٖٓٙٞأر٘خءكخٍُّٝيأرٙٞػخرضػِ٠حٓ٩تًّٝ٬تخٕٓتٖٓتٞحُ٢ر٘ت٢طتْ٤هللارتٖػؼِزتش،
ُٝيأرٞك٘٤لشرخٌُٞكشٓ٘ش،ٛ80ريأصك٤خطٚطخؿَحهِحُحٝ،ؿيكٚ٤حُ٘ؼزٓ٢وخَ٣حًٌُخء،كٜ٘لُِٚظٞؿٚاُ٠حُؼِتْٓٝـخُٔتشحُؼِٔتخء،كؤهتٌ
حُؼِْػٖكٔخىرٖأرٔ٤ِٓ٢خٕػٖحُٔوؼتًٝ،٢تخٕكٔتٖحُٞؿتٍٝٚػتخًَٔ٣تخ،أٍحىٙأٓ٤تَحُٔتئٖٓ٘٤أرتٞؿؼلتَحُٜٔ٘تٍٞػِت٠حُو٠تخءكتؤر،٠
كَ٠رٚحرٖٛزَ٤سًٝخٕػخٓ٬ػِ٠حُؼَحمٓخثشٞٛصكّٞ٣ًَ٢ػَ٘سأٓٞح،١هخٍحُ٘خكؼ:٢حُ٘خّػ٤تخٍكت٢حُلوتٚػِت٠أرت٢ك٘٤لتش،طتٞك٢
ك٢رـيحىٓ٘شٍٛ150كٔٚهللا٘٣.ظَ،حرٖهظ٤زش (،اٌّؼبسف )،216ٙ،حُ٘ (،١ٝٞرٙاز٠ت ا٤عاّبء ٚاٌٍغابد)،223-216\2،أرتٞ
َُٛس ( ،أث ٛؽٕ١فخ ).23-15ٙ،
10حَُٔهٔ (،٢اٌّجغٛؽ ) ،99\10 ،حَُٔٔه٘ي (،١رؾفخ اٌفمٙبء)،309\3،حرٖٗـ (،ْ٤اٌجؾش اٌشائك ).135\5،
11حُلطخدِٛ (،ا٘ت اٌغٍ.373\8،) ً١
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يضره"

()1

كيكعظ في أياـ استتابتو كيخكؼ مف القتؿ كيذكر بالجنة كالنار كيحبس ببل ضرب أك معاقبة

معاقبة كلك أصر عمى عدـ الرجكع  ،فإف تاب ترؾ  ،كاف لـ يتب قتؿ بعد غركب شمس اليكـ الثالث

()2

كلك حكـ اإلماـ بقتمو قبؿ الثبلثة أياـ مضى ألنو حكـ مختمؼ فيو

كذىب الشافعية في قكؿ إلى إميالو ثبلثة أياـ
()5

كتشديد األمر عميو

()4

()3

.

كالمفيكـ مف كبلـ األئمة ترجيح المنع مف اإلمياؿ

 ،كعمؿ مف قاؿ منيـ باستتابة ثبلثة أياـ أف المقصكد مف تأجيمو ثبلثة أياـ

استبصاره في الدنيا كرجكعو إلى الحؽ كتمؾ مدة لمتركم كالفكر فأميؿ بما يقدر في الشرع مف مدة أقؿ

الكثير  ،كأكثر القميؿ كذلؾ ثبلثة أياـ

()6

كيحبس مدة اإلمياؿ كال يخمى سبيمو
()8

كمذىب الحنابمة " كعميو جماىير األصحاب
()9

المرتد كحبسو فييا

()7

.

" أف مدة االستتابة ثبلثة أياـ  ،مع التضييؽ عمى المرتد

كتكرر دعايتو فييا عمو يراجع دينو .

أدلة ىذا القكؿ  :أف مف أميؿ ثبلثة أياـ فقد أعذر ،ألنيا مدة ضربت إلبداء األعذار
()11

 _1إمياؿ اهلل عز كجؿ قكـ صالح

()10

.

ثبلثة أياـ  ،ذلؾ في قكؿ اهلل ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ(.)13()12
 _ 2إمياؿ العبد الصالح _ الخضر _ نبي اهلل مكسى عميو السبلـ أكثر مف مرة حينما تبعو كقاؿ لو
كما أخبرنا اهلل ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ

()15()14

كفي المرة الثالثة قاؿ مكسى عميو السبلـ كما أخبرنا اهلل  ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ



1ػ٤خ (،ٝاٌشفب )،264\2،حُلطخدِٛ (،ا٘ت اٌغٍ.373\8،) ً١
2حُلطتتخدِٛ (،ا٘اات اٌغٍ١ااً )،373\8،حُيٓتتٞه ( ،٢ؽبشاا١خ اٌذعااٛل،470\4،)ٟحُٜتتخ،١ٝأكٔتتي(،ص(،)ٛ1241ثٍغااخ اٌغاابٌه إٌااٝ
ألشة اٌّغبٌه ) ،ػِ٠حَُ٘فحُٜـ٤َُِ٘٤نأكٔيحُيٍى(،َ٣صٟ،)ٛ1201زطٚػزيحُّٔٗ٬خ،227\4ٖ٤ٛىحٍحٌُظذحُؼِٔ٤تشر٤تَٝص
ُ،ز٘خٕ.ّ1995،1١،
3حُوَٗ (،٢اٌخشش ٟػٍِ ٝخزظش خٍ.65\7،)ً١
4حَُِٓٙٔ (،٢ب٠خ اٌّؾزبط ) ،399\7،حُٔط٤ؼ،٢طٌِٔش( اٌّغّٛع ).67\21،
5حَُحكؼ (،٢اٌؼض٠ض ششػ اٌٛع١ض )،116\11،حُيٓ٘و (،٢سؽّخ اِ٤خ )228ٙ،
6حُٔخٍٝى (،١اٌؾب ٞٚاٌىج١ش ).416\16،
7حَُ٘رِ (،٢٘٤غٕ ٟاٌّؾزبط ).140\4،
8حَُٔىح (،١ٝاإلٔظبف )ٝ،328\10،هخٍؿِّرٚك٢حُٞؿٛٝ،ِ٤للٚك٢حُوٛ٬شٝ،هيٓٚك٢حُٔـ٘ٝ،٢حَُ٘فٝ،حُلَٝعٝ،ؿَْٛ٤
ًٖٓظذحُل٘خرِش.
9حرٖهيحٓش(،حُٔـ٘،76\10،)٢حرٖٓلِق (،اٌفشٚع ).162\6،
10حرٖٗـ (،ْ٤اٌجؾش اٌشائك ) ،135\5،حرٖحُٜٔخّ (،ششػ فزؼ اٌمذ٠ش ).308\5،
 11هّٛٞخُقهزِ٤شٍٜٓ٘ٞس٣وخٍُْٜػٔٞىً،خٗٞحػَرخٖٓحُؼخٍ٣شٌٕٞ٘ٔ٣حُلـَحٌُ١رٖ٤حُلـخُٝطزٞىًٝ،خٗٞح٣ؼزيٕٝح٘ٛ٧خّكزؼغهللا
كٍْٜ٤ؿْٜٞٛٝ٘ٓ٬ػزيهللاٍُٛٚٞٓٝخُق_ػِٚ٤حُٔ_ّ٬حرٖػزيهللارٖٓخٓقرٖػز٤يرٖكخؿَرٖػٔٞىرٖػخرَرٖاٍّرٖٓخّرٖٗٞف
،كيػخْٛاُ٠ػزخىسهللاٝكي٣َٗ٫ٙيُٝٚطَىػزخىسح٘ٛ٧خّٝحٗ٧يحىٝأًَٞ٘٣٫حرخهللٗ٤جخ،كآٓ٘ضر١ٚخثلشًٓ٘ٝ،ْٜلَؿٍْٜٔٝٛٞػوَٝح
حُ٘خهش٢ٛٝحُٔؼـِسحُظ٤طخُزٞحٛخُقػِٚ٤حُّٔ٬رٜخٓغطلٌٚ٤َٜٗٝٙ٣أٛٞٔٔ٣٫خرٔٞءكؤهٌْٛهللاأهٌػِِٓ٣وظيٍ،هخٍﭽﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﭼ هود ،آٌة ٘٣،٨٦ظَ،حرًٖؼ (َ٤لظض أ٤ج١بء).81–73ٙ،
ٞٛ12ى،آ٣ش.65
13حُٔخٍٝى ( ،١اٌؾب ٞٚاٌىج١ش ).416\16،
14حٌُٜق،آ٣ش.66
 15كٍٞهٜشٗز٢هللآ٠ٓٞػِٚ٤حُّٔٝ٬حُوَ٠ػِٚ٤حُٔ٘٣،ّ٬ظَ،حرًٖؼ(،َ٤لظض أ٤ج١بء ).278–276ٙ،
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ﭦﭧﭨﭩ ﭼ

()2()1

.

 _3مدة النظر في الشرع جعمت ثبلثة أياـ كما في خيار البيع  ،كىذا مف قبيؿ إثبات الحكـ بداللة
النص ألف كركد النص في خيار البيع بثبلثة أياـ كركد فيو لممعنى الجامع بيف الحكميف ألف التقدير

في مدة الخيار لمتأمؿ كالتقدير في استتابة المرتد أيضا لمتأمؿ

()3

.

 _4استدلكا باألثر المركم عف عمر  " : أنو قدـ عمى عمر رجؿ مف قبؿ أبي مكسى فقاؿ لو عمر:
ىؿ كاف فيكـ مف مغربة خبر؟ فقاؿ نعـ رجؿ كفر بعد إسبلمو  ،قاؿ فما فعمتـ بو ؟ قاؿ  :قربناه

فضربنا عنقو  ،فقاؿ  :أفبل حبستمكه ثبلثا كأطعمتمكه كؿ يكـ رغيفا كاستتبتمكه لعمو يتكب كيراجع أمر
اهلل ؟ ثـ قاؿ عمر  :الميـ إني لـ أحضر كلـ آمر كلـ أرض إذ بمغني

()4

()5
الرٌدة إنما تككف لشبية كال تزكؿ في
فقد برئ عمر  إلى اهلل مف قتميـ المرتد دكف إميالو ألف ٌ
الحاؿ فكجب أف ينتظر مدة كلبياف شبيتو كثبلثة أياـ مدة قريبة (. )6

القكؿ الثالث  :االستتابة طكيمة األمد .

مما أثر عف عمي  أف المرتد يستتاب شير

()7

كفي ركاية يستتاب شيريف

()8

.

ما أثر عف أبي مكسى األشعرم أنو استتاب المرتد عشريف ليمة ()9أك قريب مف ذلؾ كفي ركاية أربعيف
()10

يكما

()11

كفي ركاية شيريف

.

مما أثر عف عمر بف الخطاب  حينما بمغو خبر قتؿ المرتديف  ،قكلو " لك أتيت بيـ لعرضت عمييـ

اإلسبلـ فإف تابكا كاال استكدعتيـ السجف "

()12

.

()13

أثر عف إبراىيـ النخعي قكلو في المرتد " يستتاب أبدا "  ،قاؿ سفياف الثكرم " ىذا الذم نأخذ بو"

.

ككاف ىذا أحد األقكاؿ في استتابة المرتد كىذه بعض عبارات الفقياء في نقمو " كعف النخعي يستتاب
()14

أبدا كذا نقؿ عنو مطمقا "

.

1حٌُٜق،آ٣ش.76
2حرٖحُٜٔخّ (،ششػ فزؼ اٌمذ٠ش ).308\5،
3حُٜٔيٍحُٔخرنٗ،لْحُٜل٤لش.
٘ٓ4وطغح٘ٓ٫خىٓٝؼِ:ٍٞأهَؿٓٚخُيك٢حُٔ١ٞؤ ]ٝ،[1409حُ٘خكؼٝ،[ 1484] ،٢حُطلخٓ١ٝلٔيرٖػزتيهللاحُوتخٍ١ػتٖأر٤تٚأٗتٝ"..ٚكت٢
ٍٝح٣شحُطلخُ١ٝحىك٣َ١ٖٓٚ٤نحرٖٛٝذػٖٓخُي،هخٍحُ٧زخٗ٢رٌُيحطَٜحٓ٫ت٘خىٝ،ػِتً٠تَكبٗتُٚتٞكتَٝػزتٞصحٓ٫ت٘خىكبٗتٓٚؼِتٍٞ
رٔلٔيرٖػزيهللاكبٗٞ٣ُْٚػوٚؿَ٤حرٖكزخٕ،كٜٞك٢كٌْٓـٍٜٞحُلخٍ٘٣،ظتَ،حُ٧زتخٗ (،٢إسٚاء اٌغٍ١اً)ٍ،هٔت،130\8،[2474] ٚ
ُٓٝجَحٓ٩خّٓخُيػٌٖٛححُلي٣غكوخٍ٫رؤّرْ٤ُٝٚرخُٔـٔغػِ٘٣،ٚ٤ظَ،حُلطخد( ِٛا٘ت اٌغٍ.373\8،) ً١
5حرٖٗـ(،ْ٤اٌجؾش اٌشائك )،135\5،حُٔخٍٝى (،١اٌؾب ٞٚاٌىج١ش )،416\16،حرٖهيحٓش (،اٌّغٕ.78\10، ) ٟ
6حُٜٔخىٍحُٔخروش.
7حرٖهيحٓش (،اٌّغٕ،77\10،) ٟحرٖكـَ (،فزؼ اٌجابسٗ،) ٞتَفكتي٣غٍهتْ]،3077\3،[ 6923حرتٖؿتِ (،١اٌماٛأ ٓ١اٌفم١ٙاخ)،
،239ٙحُؼظْ٤آرخى (،١ػ ْٛاٌّؼجٛد ).8\12،
8ػ٤خ ( ،ٝاٌشفب ).264\2،
9حًُ٘ٞخٗ ً١ٔ (،٢اٚ٤ؽبس ) .266\7،
10حرٖكِّ (،اٌّؾٍ.191\11،)ٝ
11حرٖكِّ (،اٌّؾٍ،191\11،) ٝحرٖأر٤ٗ٢زشِ (،ظٕف اثٓ أثا ٟشا١جخ )ً،ظتخدحُلتيٝى،رتخدكت٢حَُٔطتيػتٖحٓ٩تّٓ٬تخػِ٤تٍ،ٚهتْ
حُزخد.584\6،167
12حرٖكِّ ( ،اٌّؾٍ.191\11،) ٝ
ٍٝ13حٙػزيحَُُحمك (٢اٌّظٕف )،رَهْ ].166\10،[ 18697
14حرٖكـَ (،فزؼ اٌجبسَٗ،) ٞفكي٣غٍهْ ].3076\3،[ 6923
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" قاؿ سفياف الثكرم يستتاب أبدا "

يستتاب أبدا"

()3

.

()1

" كحكي عف الثكرم أنو يستتاب أبدا "

()2

" كعف النخعي

دليؿ مف قاؿ يستتاب المرتد أبدا :
ذكر اإلماـ ابف حزـ _رحمو اهلل_ أنيـ استدلكا بما أثر عف عمر بف الخطاب  ، عندما أخبره الكفد

القادـ مف فتح تستر عف قتؿ المرتديف  ،استدلكا بقكلو " لك أتيت بيـ لعرضت عمييـ اإلسبلـ فإف تابكا

كاال استكدعتيـ السجف "

()4

.

كما كلئلماـ النخعي _ رحمو اهلل _ قكؿ آخر كىك قتؿ المرتد إف لـ يتب ككذلؾ المرأة المرتدة .
()5

قاؿ ابف عبد البر
()9

كالشافعي

 " :اختمؼ الفقياء في المرتدة فقاؿ مالؾ

 ،كالميث بف سعد

()10

()6

كاألكزارعي

()7

كعثماف البتي
()11

تقتؿ المرأة كما يقتؿ المرتد سكاء كىك قكؿ إبراىيـ النخعي

" عف إبراىيـ في المرأة ترتد عف اإلسبلـ قاؿ تستتاب  ،فإف تابت كاال قتمت "

()8

()12

ككذلؾ

ذىب الفقياء في تفسير قكؿ اإلماميف النخعي كالثكرم يستتاب أبدا إلى عدة أقكاؿ

القكؿ األكؿ  :أنو يستتاب حتى يمكت كىذا يفضي إلى عدـ قتمو  ،قاؿ ابف قدامة  :قاؿ النخعي
يستتاب أبدا كىذا يفضي إلى أف ال يقتؿ أبدا  ،كىك مخالؼ لمسنة كاالجماع

()13

جاء في المجمكع " كقاؿ الثكرم يستتاب أبدا كيحبس إلى أف يتكب أك يمكت "

قاؿ ابف حزـ " كطائفة قالت يستتاب أبدا كال يقتؿ"

()15

.

()14

.

.

القكؿ الثاني  :أنو يستتاب ما كانت التكبة مرجكة لو كمأمكلة منو  ،قاؿ القاضي عياض
مدة االستتابة  ،كقاؿ النخعي يستتاب أبدا كبو أخذ الثكرم ما رجيت تكبتو "

()17

()16

في بيانو

.

1حرٖؿِ (،١اٌمٛأ ٓ١اٌفم١ٙخ ).239ٙ،
2حُيٓ٘و ( ،٢سؽّخ اِ٤خ ).228ٙ،
3حًُ٘ٞخٗ ً١ٔ (،٢اٚ٤ؽبس) .267\7،
4حرٖكِّ (،اٌّؾٍ191\11،) ٝ
ٓ5زنحُظؼَ٣قر.ٚ
ٓ6زنحُظؼَ٣قر.ٚ
 7حُٝ٧حػٛٞٛ٢زيحَُكٖٔرٖػَٔٝرٖ٣لٔي،أرٞػَٔ،ٝحٓ٩خّحٍُٖٜٔ٘ٓٞطخرؼ٢حُظخرؼ،ٖ٤أؿٔغحُؼِٔخءػِ٠آخٓظتٝٚؿُ٬ظتٝٚػِتَٓٞطزظتٚ
كويؿٔغرٖ٤حُؼزخىسٝحٍُٞعٝحُوٍٞرخُلن،ػَٝػِٚ٤حُو٠خءكخٓظ٘غ،أك٘٠ك٢أًؼَٖٓػٔخٖٗ٤أُقٓٔؤُشًٝخٗتضحُلظ٤تخطتيٍٝرخٗ٧تيُْػِت٠
ٍأٚ٣آُُٖ٠حُلٌْرٖ٘ٛخٌّٖٓ،ك٢رَٝ٤صٝ،طٞك٢رٜخٓ٘شٍٛ157كٔٚهللا٘٣،ظَ،حُ٘ (،١ٝٞرٙز٠ت ا٤عاّبء ٚاٌٍغابد )298\1،
،حًٍُِِ (،٢ا٤ػالَ ) .330\3،
 8ػؼٔخٕحُزظت٢كو٤تٚحُزٜتَسأرتٞػٔتَ،ٝحهظِتقكت٢حٓتْأر٤تٚكو٤تَٓٔتِْٝه٤تَأٓتِْٝه٤تَٓتِٔخٕ،أٛتِٓٚتٖحٌُٞكتش،كتيعػتٖأٗتْرتٖٓخُتي
ٝحُ٘ؼزٝ٢حُلٖٔٝؿَْٝٛ٤كيعػ٘ٚحُ٘ؼزٓٝ٢ل٤خٕٝؿَْٝٛ٤ػوشأكٔيٝحُيحٍهط٘ٝ٢حرٖٓؼيٝؿَْٛ٤هخٍحرٖٓؼيًتخٕٛتخكذٍأٝ١كوتٚ
٘٣.ظَحُٔٞهغحٌُ٩ظَhttp://ar.wikisource.org٢ٗٝ
ٓ9زنحُظؼَ٣قر.ٚ
ٓ10زنحُظؼَ٣قر.ٚ
٤ٔٛ11يس (،فزؼ اٌؼٍ ٟاٌّبٌه ثزج٠ٛت اٌزّ١ٙذ).288\8،
12حرٖأر٤ٗ٢زشِ (،ظٕف اثٓ أث ٟش١جخ )ً،ظخدحُليٝى،58\6،حرٖكـَ (،فزؼ اٌجبسَٗ، )ٞفكي٣غٍهْ ].3076\3[6923
13حرٖهيحٓش (،اٌّغٕ.77\10،) ٟ
14حُٔط٤ؼ (،٢اٌّغّٛع ).67\21،
15حرٖكِّ (،اٌّؾٍ.189\11،) ٝ
 16حُوخ٢ٟػ٤خٞٛ:ٝأرٞحُلَ٠ػ٤خٝرٖٓ٠ٓٞرٖػ٤خٝرٖػَٔٝحُ٤لٜز٢حُزٔظ،٢ػخُْحُٔـَدٝآخّأَٛحُلي٣غكتٝ٢هظتًٚتخٕػخُٔتخ
رٌّ٬حُؼَدٝأٗٔخرْٜٝأ٣خُٓٝ،ْٜيكٓ٢زظ٢ُٝٝ،ٚحُو٠خءكٜ٤خػْك٢ؿَٗخ١شٓ،تٖطٜتخٗ٤ل"ٚحُ٘تلخرظؼَ٣تقكوتٞمحُٜٔتطلٗ"،"٠تَف
ٛل٤قِْٓٔ"٘ٓ"،خٍمحٞٗ٧حٍ"ك٢حُلي٣غٝؿَٛ٤خ،طٞك٢رَٔحًٖٓٔٔٓٞخ،هٜٞ٣َٚٔٓ٤ى٣خًٝخٗضٝكخط٘ٓٚشٍٛ544كٔٚهللا٘٣،ظتَ
،حًٍُِِ (،٢ا٤ػالَ ).99\5،
17ػ٤خ (،ٝاٌشفب ).133\2،
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كقاؿ الماكردم

()1

 ،قاؿ سفياف الثكرم  :المرتد ينظر ما كاف يرجك التكبة (.)2
()3

 _:كعف النخعي يستتاب

الرٌدة  ،قاؿ الحافظ ابف حجر
القكؿ الثالث  :أنو يستتاب كمما تكررت منو ٌ
الرٌدة( )4كالى ذلؾ ذىب شارح سنف
يستتاب أبدا كذا نقؿ عنو مطمقا  ،كالتحقيؽ أنو فيمف تكررت منو ٌ
أبي داكد(. )5

كعمى ما يبدك أف اإلماميف النخعي كالثكرم ذىبا إلى أف المرتد يستتاب ما كانت ترجى لو التكبة
ألسباب تـ استنتاجيا :

 _1استدالليـ بحديث عمر  يعرض اإلسبلـ عمى المرتديف كايداعيـ السجف ال يفيـ منو أنو

ال

يقتميـ إف لـ يتكبكا  ،كذلؾ بداللة قكلو في أثر آخر في االستتابة بحبس المرتد ثبلثة أياـ كاطعامو

كسقايتو كعرض اإلسبلـ عميو  ،فمعنى ىذا أنو يستكدعيـ السجف إلى أف يتكبكا .

 _ 2قكليـ باالستتابة المطمقة حتى المكت يفضي إلى عدـ قتؿ المرتد كىك مخالؼ لمسنة كاالجماع
كىذا ما بينو الفقياء .

 _3تصريح اإلماـ النخعي بقتؿ المرتدة كفيو دليؿ ضمني عمى قتؿ المرتد  ،كذلؾ التفاؽ الفقياء عمى
قتؿ المرتد إف لـ يتب  ،كخالؼ الحنفية جميكر الفقياء فقالكا ال تقتؿ المرأة المرتدة  ،كما أف قكؿ

النخعي باالستتابة أبدا ليس القكؿ الكحيد فقد نقؿ عنو قكلو بقتؿ المرتد كما مر معنا .

كيمكف أف يككف المقصكد با الستتابة أبدا أنو مف ارتد ثـ تاب ثـ عاد فإنو يستتاب أبدا ما داـ يعكد كقد
فسره بعض الفقياء بذلؾ كىك قكؿ منقكؿ عف اإلماـ مالؾ " المرتد يستتاب أبدا كمما رجع "

قاؿ الكرخي

()7

()6

.

إذا تاب المرتد بعد الثالثة ضرب ضربا مكجعان كال يبمغ بو الحد ثـ يحبسو كال يخرجو

حتى يرل عميو خشكع التكبة كحاؿ المخمص فحينئذ يخمي سبيمو فإف عاد بعد ذلؾ فعؿ بو كذلؾ أبدا

ما داـ يرجع إلى اإلسبلـ  ،كقاؿ :ىذا قكؿ أصحابنا جميعا أف المرتد يستتاب أبدا

()8

.

القكؿ المختار في مدة االستتابة .

ٓ1زنحُظؼَ٣قر.ٚ
2حُٔخٍٝى(،١اٌؾب ٞٚاٌىج١ش ).416\16،
ٞٛ 3حكٔيرٖػِ٢رٖٓلٔي،حُؼٔو،٢ٗ٬أرٞحُل،َ٠أِٖٓٚٛكِٔطُٞٓٝ،ٖ٤يٝٝٙكخطٚرخُوخَٛس،آخّٖٓأثٔشحُؼِْٝحُظخٍ٣نطؼِْح٥ىحدٗٝظْ
حُ٘ؼَ،رَعك٢حُلي٣غٝطويّك٢ؿٔ٤غكٜٖ٘٘ٓٓ،ٚٗٞلخط(ٚكظقحُزخٍ١رَ٘فٛل٤قحُزوخٍ(ٝ،)١حٛ٩خرشكٓ٢ؼَكشحُٜلخرش)ُٔ(ٝ،خٕ
حُِٔ٤حٕ)(،ص٘٣،)ٛ852،ظَ:حُٔ،٢١ٞ٤ػزيحَُكٖٔرٖأر٢رٌَ(ص(،)ٛ911،ر ً٠ؽجمبد اٌؾفبظ ٌٍز٘جٓ،)ٟطزٞعهِقطًٌَسحُللخظ
ٌُِٛز،271/5،٢حًٍُِِ(،٢ا٤ػالَ).178/1،
4حرٖكـَ (،فزؼ اٌجبسً،) ٞظخدحٓظظخرشحَُٔطيَٗ،ٖ٣فكي٣غٍهْ ].،3076\3[ 6923
5حُؼظْ٤آرخى (،١ػ ْٛاٌّؼجٛد ) ً،ظخدحُليٝىَٗفكي٣غٍهْ ] .8\12،[ 4344
 6هخٍحرٖٛٝذػٖٓخُئ٣ظظخدأريحًِٔخٍؿغٞٛٝ،هٍٞحُ٘خكؼٝ٢أكٔيٝحرٖحُوخْٓ٘٣،ظَ،ػ٤خ( ،ٝاٌشفب).265\2،
7حٌَُهٞٛ٢ػز٤يهللا رٖحُلٖٔ٤حٌَُه٢أرٞحُلٖٔكوٚ٤حٗظٜضاُ٣ٍٚ٤خٓشحُل٘ل٤شرخُؼَحمُٓٞيٙكًَ٢مٝٝكخطتٚرزـتيحىُتٍٓ"ٚتخُشكت٢حٛ٧تٍٞ
"حُظ٢ػِٜ٤خٓيحٍكَٝعحُل٘ل٤ش"َٗٝفحُـخٓغحُٜـَٗ"ٝ"َ٤فحُـخٓغحٌُز(،"َ٤صٍ)ٛ340كٔٚهللا٘٣ظَحًٍُِِت (،٢االػاالَ ) 4،
\.193
8حرٖحُٜٔخّ (،ششػ فزؼ اٌمذ٠ش ).309\6،
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أف المعكؿ عميو في االستتابة أف المرتد يستتاب ما دامت التكبة مرجكة لو كما كانت االستتابة مجدية ،
ال تحدد بعد مرات  ،كال بزمف ما دامت ترجى منيا فائدة تكبة المرتد  ،كذلؾ إف لـ يكف المرتد محاربا
()1

فالمرتد إذا حارب ال يستتاب  ،كدليؿ ذلؾ أف رسكؿ اهلل  لـ يستتب العرنييف

بأرض كفر أك بأرض إسبلـ

أسباب اختيار ىذا القكؿ

()2

.

سكاء كانت المحاربة

 _1عدـ كجكد نص يحدد مدة االستتابة .

 _2قياـ الصحابة  باستتابة المرتديف بما يركنو يحقؽ مصمحة .
 _3نقؿ ابف القصار اإلجماع عمى االستتابة

()3

 ،أما ما أثر عف عمر في االستتابة ثبلثة أياـ فقد "

استحسنو اإلماـ مالؾ كقاؿ ليس عميو جماعة الناس"

()4

()5

 ،كقاؿ " ال بأس بو كليس بالمجمع عميو "

()5

 _4أف األمر المطمؽ في قكلو  " فاقتمكه " ال يقتضي الفكر إال إذا خيؼ الفكات  ،كالفاء ليست
لمتعقيب  ،الفاء في ( فاقتمكه ) ىي فاء السبب أك العمة  ،كالمعمكؿ ال يتأخر عف العمة  ،كالمعمكؿ ىك

الحكـ الشرعي كىك إيجاب قتمو لـ يتأخر عف عمتو المثيرة لو كىي كفره

()6

.

 _5لئف كاف اإلمياؿ في خيار البيع ثبلثة أياـ كاؼ لمتأمؿ كالنظر فإف شأف المعاممة بيف البائع
كالمشترم ميما كاف المبيع ثمينا ليست كشأف قتؿ المرتد ،فيي مسألة حياة أك مكت ،ففي تكبتو نجاتو

في الدنيا كاآلخرة .

_6االستدالؿ بأف اهلل  أميؿ قكـ صالح عميو السبلـ ثبلثة أياـ لكفرىـ ال يتعارض مع تقدير
االستتابة بحسب ما يراه اإلماـ ذلؾ أف جميع الفقياء مف قاؿ بأف االستتابة كاجبة أك مستحبة كمف قاؿ

بالرٌدة ال شيءعميو  ،ألف
أنيا ثبلثة أياـ أك أكثر أجمعكا عمى أنو مف قتمو بعد صدكر الحكـ عميو ٌ
( )
المرتد ميدر الدـ  ،إال أنو يكره لو ذلؾ  ،كقد أساء  ،كقد يعزر لفتآتو عمى السمطة الحاكمة  . 7
 _ 7في قصة مكسى عميو السبلـ كالخضر العبد الصالح لـ يكف األعذار في المرة الثالثة لمقتؿ فقد
كاف لممصاحبة  ،قاؿ اهلل ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ

()8

الفرؽ الشاسع بيف األمريف .

ٛ1ل٤قٓ،زنطوَ٣ـ.ٚ
2حُلطخدِٛ (،ا٘ت اٌغٍ،374\8،)ً١حَُ٘رِ (،٢٘٤غٕ ٟاٌّؾزبط ).140\4،
3حُ٘ (،١ٝٞطؾ١ؼ ِغٍُ ثششػ إٌ.162\12،)ٞٚٛ
4ػ٤خ (،ٝاٌشفب ).264\2،
5حُلطخدِٛ (،ا٘ت اٌغٍ.373\8،) ً١
6حرٖحُٜٔخّ (،ششػ فزؼ اٌمذ٠ش ).309\6،
7ؿٔ٤غحُٜٔخىٍحُظًًَ٢طٜخكٓ٢زلغحٓ٫ظظخرش.
8حٌُٜق،آ٣ش.76
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كال يخفى

 _8القكؿ بأ ف مدة االستتابة ما يرجى بيا تكبة المرتد ىك القكؿ األقرب لمقاصد الشريعة بشرط أال
يتياكف بإقامة الحد عمى المرتد المصر المعاند  ،فمتى فقد األمؿ يجب إقامة الحد  ،فبل خبلؼ عمى

قتؿ المرتد المصر.

 _9إلى ذلؾ ذىب اإلماـ أبك زىرة

()1

كقاؿ إف ذلؾ الرأم ىك األقرب إلى منطؽ اإلسبلـ في اليداية ،

كليس مؤداه االستتابة الدائمة حتى يمكت فيككف تعطيبل لمحد  ،بؿ مؤداه تكرار االستتابة ماداـ ىناؾ

أمؿ في التكبة فاألمؿ بالتكبة ىك الذم يحدد الزمف كاليأس منيا ىك الذم ينيي االستتابة

تطبيؽ حكـ استتابة المرتد في المحاكـ الشرعية حاليا .

()2

.

الرٌدة  ،ترفع القضية لمحكمة االستئناؼ لمتدقيؽ بعد شير مف تاريخ
بالرٌدة أك برد دعكل ٌ
سكاء حكـ ٌ
الحكـ الكجاىي أك بعد شير مف تبميغ الحكـ الغيابي أك الغيابي بالصكرة الكجاىية (. )4()3
مثاؿ تطبيقي عمى استتابة المرتديف .

إصر ار كاستكبا ار عمى أحكاـ الشريعة فالصبر عميو في ىذه الحاؿ إىدار
ا
أما مف ال تزيده االستتابة إال
لمكقت كتبديد لطاقات الدعاة التي يجب تكجيييا لما ىك أكلى  ،كىذا مثاؿ تطبيقي لمرتد

يعد محاربا طبع منشكرات ضد أحكاـ الشريعة كصرح فييا كمف تبعو بمعاداتيـ لمقكانيف اإلسبلمية

كطالبكا بإلغاء الشريعة كقالكا أنيا إذالؿ لمشعب .
ادعى " محمكد محمد طو "

()5

أف لديو فيما جديدا لئلسبلـ غير الذم عميو المسممكف اليكـ  ،فيك

يفرؽ بيف الشريعة كالسنة كبيف أصكؿ القرآف كفركعو كيعتقد اعتقادا جازما ال يتطرؽ إليو االحتماؿ أبدا

بأف الشريعة التي طبقيا الرسكؿ األعظـ محمد  في القرف السابع ال تممؾ حبل لمشاكؿ القرف
العشريف كبيذا االعتبار يرفض محمكد محمد طو اإلسبلـ جممة كتفصيبل كينكر القسـ الثاني مف

الشيادة كيدعك لذلؾ

()6

.

ككاف القاضي قد أخبره بخطكرة اإلقرار بيذه األقكاؿ الكفرية  ،في فترة التقاضي إال أف محمكد طو كمف

معو  ،قال كا ال نعترؼ بأنا مذنبكف كال مجرمكف كال نعترؼ بالقاضي كال بالسمطة كال بالقانكف  ،فقاـ
 1أرَُٛٞسٓلٔيرٖأكٔيأًزَػِٔخءحَُ٘٣ؼشح٤ٓ٬ٓ٩شك٢ػَُٜٞٓٙيٙرٔي٘٣شحُٔلِشحٌُزتَٟٝطَرت٠رخُـتخٓغح٧كٔتيٝ١طؼِتْرٔيٍٓتشحُو٠تخء
حُ َ٘ػ٢ريءحطـخٚٛاُ٠حُزلتغحُؼِٔت٢كت٤ًِ٢تشأٛتٍٞحُتيٖٝ٣ػتٖ٤أٓتظخًحٓٝلخٟتَحُِيٍحٓتخصحُؼِ٤تخكت٢حُـخٓؼتشٝػ٠تٞحُِٔـِتْح٧ػِت٠
ُِزلٞعحُؼِٔ٤شٝ،أٛيٍٖٓطؤُ٤لٚأًؼًَٖٓ 40ظخرخٜٓ٘تخ"حٌُِٔ٤تشٗٝظَ٣تشحُؼوتيكت٢حُ٘تَ٣ؼشحٓ٩ت٤ٓ٬شٝ"،حُـَٔ٣تشٝحُؼوٞرتش"ٝ،أٛتٍٞ
حُلو،ٚطٞك٢رخُوخَٛسٍ،ٛ1394،كٔٚهللا٘٣،ظَ،حًٍُِِ(،٢ا٤ػالَ ).25\6،
2أرَُٛٞس (،اٌؼمٛثخ ).167ٙ،
3ىحٝى،أكٔيٓلٔيػِ (،٢اٌمؼب٠ب ٚا٤ؽىبَ ف ٟاٌّؾبوُ اٌششػ١خ )،446\1،ىحٍحُؼوخكش،ػٔخٕ،حٍ٧ىٕ.ّ2005،1١،
٣4ؼظزَهخٕٗٞأٍٞٛحُٔلخًٔخصحَُ٘ػ٤شحٍ٧ىٗ٢حُٔخىس]ٚ٘ٓ،[102حُلٌْٝؿخ٤ٛخاًحٛتيٍرٔٞحؿٜتشحُطتَكٖ٤أٝاًحك٠تَحُٔتيػ٠ػِ٤تٚؿِٔتش
ٖٓؿِٔخصحُٔلخًٔشأٝأًؼَٝطوِقرؼيًُيػٖحُلٍٝٞ٠كٔ٤خػيًُٟيٌٕٞ٣حُلٌْؿ٤خر٤خ،أ١اًحًخٕحُٔيػ٠ػِ٤تٚؿخثزتخُٝتْ٣ل٠تَأ١
ؿِٔتشٓتٖؿِٔتخصحُٔلخًٔتش٘٣،ظتَ،حُظٌتَ،١ٍٝػؼٔتخٕ ( ،اٌاٛع١ض فا ٟشاشػ لابٔ ْٛأطاٛي اٌّؾبوّابد اٌشاشػ١خ )ٌٓ،118ٙ،ظزتتشىحٍ
حُؼوخكش،ػٔخٕ،حٍ٧ىٕ.ّ1997،1١،
ٓ5لٔٞىٓلٔيُٝ:ٚ١يػتخّٝ،ّ1911طوتَؽٓتٖؿخٓؼتشحُوَ١تّٞأ٣تخّحٗ٫ـِ٤تِ،ّ1936أٓتْحُلتِدحُـٜٔت١ٍٞػتخُّ،ّ1945تٚآٍحء
ُِظلخْٓٛغآَحث،َ٤ػخٍٝططز٤نحَُ٘٣ؼشح٤ٓ٬ٓ٩شػخّٝ،ّ1983كَٝأػيحءحَُ٘٣ؼشحٗ٫لٜخُٖ٤٤حُـ٘ٞرٟٖ٤٤يحُ٘ظخّك٢حُ٘تٔخٍٓتٖ
حُٔٞىحٕ٘٣،ظَ،حُؼَٔ (،ؽش٠خ االػزمبد ف ٟظً اإلعالَ ).523ٙ،
ٛ 6يٍصػيسكظخٟٝرلنٓلٔٞىٓلٔيًِٜٚ١خطئًيػٍِ٠ىطٜ٘ٓٚتخحُلٌتْحُتٌ١أٛتيٍطٚحُٔلٌٔتشحُـ٘خث٤تشٍهتْ()4أّىٍٓتخٕرَثخٓتشحُوخٟت٢
كٖٔحُٔ١ٝ٬ٜرَىسٓلٔٞىٓلٔيٝ،ٚ١اػيحٓٚػِ٠إٔٔ٣ظظخدػ٬ػشأ٣خّػْأ٣يٌٛححُلٌْرٞحٓتطشٓلٌٔتشحٓ٫تظج٘خفحُـ٘خث٤تشً،تٌُيأٛتيٍ
حُٔـِْحُظؤَُٓ٢ٔ٤حرطشحُؼخُْحٍٓ٢ٓ٬ٓ٩خُشكٍ٢ىط٘٣،ٚظَ،حُؼَٔ (،ؽش٠خ االػزمبد ف ٟظً اإلعالَ ) .524ٙ ،
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الرٌدة عميو يعرض
نقيب المحاميف لمدفاع عنو فرفض مستعميا  ،ثـ أميؿ أكثر مف شير بعد ثبكت حكـ ٌ
عمى العمماء لتعرض عميو التكبة كتبيف لو شبيتو فما زاد إال إص ار ار كنصح بالتكبة مف جميع األفعاؿ
التي أدت إلى ردتو كمف تبعو لكنو كاف يزداد سفيا إلى أف أقيـ عميو الحد الشرعي ،أما أتباعو فقد

رجعكا إلى اإلسبلـ (.)1

ما يترتب عمى قبكؿ تكبة المرتد عند القاضي .
إذا اقتنع القاضي بتكبة المرتد تسقط عنو العقكبة الدنيكية المترتبة عمى ردتو  ،كىي القتؿ حدان ،كيحكـ

الرٌدة  ،فإف قىتىمىو أحد الناس بعد ذلؾ فإنو ييقاد
بإسبلمو  ،فبيذا يعكد المرتد معصكـ الدـ كما كاف قبؿ ٌ
بو لًقى ٍتمو نفسا معصكمة الدـ  ،كىذا مخالؼ لمحكـ فيما لك قىتىمىو قبؿ استتابتو كبعد ثبكت ردتو فإنو ال
ضمف  ،ألنو كاف مرتدا عند قتمو  ،كدمو يميدرا ،فقد صرح الفقياء أف كؿ
يعد قاتبل فبل يقاد بو كال ىي ٍ
جناية عمى المرتد ىى ىدر  ،كقاؿ بعض الفقياء :يي ٍكره لو قى ٍتمًو قبؿ استتابتو  ،كقاؿ بعضيـ مف قتمو فقد
()2
أساء ،كقاؿ بعضيـ لبئس ما صنع  ،كقاتًؿ المرتد قبؿ استتابتو يعد مفتئتا عمى السمطة يعزر لذلؾ

المطمب الثالث :أصناؼ مف المرتديف الذيف اختمؼ الفقياء في قبكؿ تكبتيـ

ساب رسكؿ اهلل محمد  أك غيره مف األنبياء كالرسؿ 
أكال  :تكبة ّ
سب اهلل أك رسكلو كفر ببل نزاع  ،كيقتؿ باإلجماع ما لـ يتب  ،كاف كاف مق ار
اتفؽ الفقياء عمى أف مف ٌ
بكؿ ما أىنزؿ اهلل  ،كما اتفقكا عمى أف تكبتو تنفعو باآلخرة (.)3
()4

كاختمفكا في قبكؿ تكبة ساب النبي

قضاء في أحكاـ الدنيا عمى قكليف :

القكؿ األكؿ  :ال تقبؿ تكبتو ال قبؿ الرفع إلى اإلماـ أك مف أنابو مف القضاة كال بعده  ،كيقتؿ حدا
كتكبتو تنفعو عند اهلل ،كسكاء كانت تكبتو بعد القدرة عميو كالشيادة عمى قكلو أك جاء تائبا مف قبؿ

نفسو

ألنو حد ال تسقطو التكبة كسائر الحدكد كىك مشيكر مذىب اإلماـ مالؾ كأصحابو ( )5كقكؿ

مرجكح عند الحنفية

()6

 ،كالشافعية

()7

كذلؾ بالسب الذم ىك قذؼ فقط كالراجح عند الحنابمة

()8



أدلة القائميف بعدـ قبكؿ تكبة ساب الرسكؿ
ً1خٕط٘لٌ٤حُلٌْك٢حُٔٞىحٕٛزخفّٞ٣حُـٔؼتشٍ27ر٤تغحُؼتخٗٛ1405٢حُٔٞحكتن٘٣،ّ1985\1\18ظتَ،حُؼٔتَ (،ؽش٠اخ االػمزابد فا ٟظاً
اإلعالَ).524ٙ،
٘٣2ظَؿٔ٤غحُٜٔخىٍك٢رلغحٓظظخرشحَُٔطي.
3حرٖػخري (،ٖ٣سعبئً اثآ ػبثاذٍٓ)ٓ٠تخُش( رٕج١اٗ اٌاٛالح ٚاٌؾىابَ )،334\1،ػ٤تخ (،ٝاٌشافب )،260\2،حُ٤ٜؼٔت(،٢اإلػاالَ ثمٛاؽاغ
اإلعالَ ) ،112ٙ،حَُٔىح (،١ٝاإلٔظبف ) ،333\10،حرٖ٣ٟٞخِٕٕ (،بس اٌغج.291\3، ) ً١
4كَمحُوخ٢ٟأرٓٞلٔيرَٖٖٜٗٓحُل٘ل٤شٓلظـخُٔو١ٞحػظزخٍطٞرتشٓتخدحُ٘زتٝ٢حُلتَمر٘٤تٝٚرتٖٓ٤تٖٓتذهللاطؼتخُ٠ػِت٘ٓ٠تٍٜٞحُوتٍٞ
رخٓظظخرظ،ٚإٔحُ٘ز٢رَ٘ٝ،حُزَ٘ؿْ٘طِلوْٜحُٔؼَ،ٙآٖ٫أًَٓٚهللاطؼخُ٠رخُ٘زٞسٝ،حُزخٍِٙ٘ٓ١ػتٖؿٔ٤تغحُٔؼخ٣تذهطؼتخُٝ،تْ٤
ٖٓؿْ٘طِلنحُٔؼَٙرـْ٘ٔٓ٤ُٝ،ٚزٚػِٚ٤حًُّٔ٬خٍ٫طيحىحُٔوزٍٞكٚ٤حُظٞرتشٕ٧،حٍ٩طتيحىٓؼ٘ت٘٣٠لتَىرتٚحَُٔطتي٫كتنك٤تُٚـ٤تَٓٙتٖ
ح٥ىٖٓ٤كوزِضطٞرظ٘٣،ٚظَ،حرٖػخري (،ٖ٣سعبئً اثٓ ػبثذٍٓ) ٓ٠خُش(رٕج ٗ١اٌٛالح ٚاٌؾىبَ )،341\1،ػ٤خ (،ٝاٌشفب).261ٙ،
5ػ٤خ (،ٝاٌشفب )،260ٙ،حرٖؿِ (،١اٌمٛأ ٓ١اٌفم١ٙخ )،240ٙ،حرٖحُـ٬د (،اٌزفش٠غ ).232\2،
6حرٖٗـ (،ْ٤اٌجؾش اٌشائك ) ،135\5،حرٖػخري (،ٖ٣سعبئً اثٓ ػبثذٍٓ،) ٓ٠خُش( رٕج ٗ١اٌٛالح ٚاٌؾىبَ ).143\1،
7حٜٗ٧خٍ (،١أعٕ ٝاٌّطبٌت ) ،122\4،حطلنحُ٘خكؼ٤شػِت٠هزتٍٞطٞرتشحُٔتخدُِ٘زتٌُ٢تْٜ٘حهظِلتٞحكت٢حُٔتذحُتٌٛ١تٞهتٌفَُِٓتٍٞ
ٝؿٍْٜٔٛٞػِ٠أٗٔ٣ٚو٢حُوظَرخُظٞرش٘٣،ظَ،حُ٤ٜؼٔ (،٢اإلػالَ ثمٛاؽغ اإلعالَ ).114ٙ،
8حرٖط٤ٔ٤ش (،اٌظبسَ اٌّغٍٛي )،231ٙ،حرٖٓلِق (،اٌفشٚع ) ،162\6،حرٖهيحٓش (،اٌىبف.119\4،) ٟ
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()1

 _1قكؿ اهلل ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ

ككجو الدليؿ أف مف لعنو اهلل كذلؾ كأعد لو ما ذكر كتكعده بو فقد أبعده مف رحمتو كأحمو في كبيؿ
عقكبتو  ،كانما يستكجب ذلؾ الكافر  ،كحكمو القتؿ  ،فاقتضت اآلية أف أذل اهلل كأذل رسكلو كفر ،
كاطبلؽ األذل في حقو تعالى إنما ىك عمى سبيؿ التجكز

النظر عف اعتقاد الساب بأنو مستبيح السب أك ال .

()3

()2

 ،كنفس أذل اهلل كرسكلو كفر بغض النظر

 _2بقكؿ اهلل ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﭼ

()4

العمماء كفرتـ بقكلكـ في رسكؿ اهلل
ذلؾ أك لـ تستحمكه .

()5

()7

 ،ألنو بمعنى اإلزراء كاالستخفاؼ،

()6

قاؿ

بغض النظر استحممتـ

ففي ركاية أف سبب نزكؿ ىذه االية أف ناسا مف المنافقيف قالكا في غزكة تبكؾ يرجك ىذا الرجؿ أف

يفتح قصكر الشاـ كحصكنيا  ،ىييات  ،فاطمع اهلل نبيو  عمى ذلؾ فأتاىـ فقاؿ ليـ  :قمتـ كذا
ككذا ،قالكا  :إنما كنا نخكض كنمعب

()8

قاؿ اهلل ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
()9

ﮐﭼ

_3الساب لمرسكؿ مف المحاربيف ذلؾ أف الطى ٍعف في الرسكؿ طعف في المرسؿ كتكذيبو تكذيب هلل 
()10
كخ ىبره كطعف في كتابو كىذا يتعمؽ بو حؽ اهلل كرسكلو ككتابو كالمؤمنيف
كانكار لكبلمو كأ ٍىمره ى
 _4سب الرسكؿ كانتقاصو فيو انتياؾ لحقو فيك جناية زيادة عمى الكفر فإف الكفر يسقط بالتكبة أما
انتياؾ حقو  فبل يسقط إال بعفكه  ،كال يممؾ أحد أف يسقط حقو 

()11

.

 _5أف ساب النبي  " شانئ لو يجب أف يبتر كذلؾ بقتمو  ،قاؿ ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ(.)12
 _6اإلجماع عمى إىدار دـ ساب الرسكؿ  كقتمو حدا ألف النبي  كالصحابة أمركا فيو بالقتؿ
عينا(.)13

1ح٧كِحد،آ٣ش.57
2حُ٤ٜؼٔ (،٢اإلػالَ ثمٛاؽغ اإلعالَ ).111ٙ،
3حرٖط٤ٔ٤ش (،اٌظبسَ اٌّغٍٛي ).386ٙ،
4حُظٞرش،ح٣٥ظخٕ.66–65
5حُوَ١ز (،٢اٌغبِغ ٤ؽىبَ اٌمشآْ)،182\8،حُ٤ٜؼٔ (،٢اإلػالَ ثمٛاؽغ اإلعالَ ) .111ٙ،
6ػ٤خ (،ٝاٌشفب ) .261،
7حرٖط٤ٔ٤ش (،اٌظبسَ اٌّغٍٛي ).386ٙ،
8حُٔ(،٢١ٞ٤أعجبة إٌضٚي)ٝ.217ٙ،حَُٝح٣شأهَؿٜخحرٖؿََ٣ػٖهظخىس٘٣.ظَٗلْحَُٔؿغ.
9حُظٞرش،ح٣٥ش.65
10حرٖط٤ٔ٤ش (،اٌظبسَ اٌّغٍٛي ).225ٙ،
11حرٖػخري (،ٖ٣سعبئً اثٓ ػبثذ،341\1،) ٓ٠ػ٤خ (،ٝاٌشفب ) .261ٙ،
12حٌُٞػَ،آ٣ش.3
13حرتتٖط٤ٔ٤تتش ( ،اٌظاابسَ اٌّغااٍٛي ) ،154ٙ،حُ٘تتًٞخٗ١ٔ (،٢ااً اٚ٤ؽاابس )،229\5،ػ٤تتخ ( ،ٝاٌشاافب)،260\2،حُ٤ٜؼٔتت(،٢اإلػااالَ
ثمٛاؽغ اإلعالَ ).112ٙ،
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 _7ساب الرسكؿ  خبيث الباطف فاسد المعتقد فيك كالزنديؽ الذم يظير خبلؼ ما يبطف
()1

سبو  يتناقض مع تصديقو كاإليماف بما جاء بو

.

()2

الرٌدة بالتكبة كىك القكؿ الراجح لمشافعية
القكؿ الثاني  :تقبؿ تكبتو ألنيا ٌرٌدة كيسقط حد ٌ
( )3كقكؿ عند المالكية ( )4كالحنابمة ( )5كقاؿ الجميع إذا تاب ين ٌكؿ بو .
الرٌدة ارتفعت بإسبلمو كبقي جمده لمقذؼ
القكؿ الثالث :لمشافعية أنو يجمد ثمانيف جمدة ألف ٌ
كفي قكؿ لمحنفية أنو تقبؿ تكبتو قبؿ رفعو إلى الحاكـ ال بعده كىك قكؿ مرجكح

ألف

كالحنفية

()3

()6

()7

أدلة القائميف بقبكؿ تكبة ساب الرسكؿ

 _1قكؿ اهلل ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ

()8

فيك عاـ يشمؿ الساب

كغير الساب .

_2أف المجمع عميو ىك الحكـ بكفر الساب كقتمو قبؿ التكبة ،أما بعدىا ففيو خبلؼ بدليؿ قكؿ الحاكيف

()9
ؾ في يكفره كقى ٍتمو ىكفىر ،إذ ال يصح ذلؾ بعد التكبة لقكؿ كثير مف المجتيديف بعدـ
لئلجماع كمف ش ٌ
()10
قتمو ك يكفره بعد التكبة .

 _3قكؿ رسكؿ اهلل  " أيمرت أف أقاتؿ الناس حتى يقكلكا ال إلو إال اهلل  ،فمف قاؿ ال إلو إال اهلل
عصـ مني مالو كنفسو إال بحقو كحسابو عمى اهلل "

()11

إشعار بأف الشيادة ىي العمدة في حقف الدـ

الدـ يقينا ،كال يكجد دليؿ شرعي قطعي عمى إباحة دـ
كالساب التائب المصرح بالشيادتيف معصكـ ٌ
الساب التائب  ،كاليقيف ال يزكؿ بالشؾ (.)12

 _4قكؿ رسكؿ اهلل  " ال يحؿ دـ امرء مسمـ إال بإحدل ثبلث النفس بالنفس ،كالثيب الزاني
كالمارؽ مف الديف التارؾ لمجماعة "

()13

كالساب التائب ليس أحد ىذه األصناؼ مباحة الدـ فيك

معصكـ الدـ كلكنو يقتؿ باإلجماع ما لـ يتب (.)14

1حرٖػخري ( ،ٖ٣سعبئً اثٓ ػبثذ.344\1،) ٓ٠حرٖط٤ٔ٤ش (،اٌظبسَ اٌّغٍٛي )396ٙ،
2حَُِٓٙٔ (،٢ب٠خ اٌّؾزبط )،399\7،حٜٗ٧خٍ (،١أعٕ ٝاٌّطبٌت ).122\4،
3حرٖػخري ( ،ٖ٣سد اٌّؾزبس )،374\6،هخٍحرٖػخريٖ٣كٍٓ٢خُش(رٕج ٗ١اٌٛالح ٚاٌؾىبَ )"هيػزضػ٘يٗخرٌٜححُظلََ٣حُٔخ١غحُٔ٘٤تَأٍؿل٤تش
أٍؿل٤شحُوٍٞرؼيّحُوظَرؼيحّٝ٬ٓ٩أٗٞٛٚحُؼخرضػٖأر٢ك٘٤لشٝأٛلخرٚح٧ػ٣_،ّ٬وٜيهظَٓتخدحُ٘زت٢أٝؿ٤تَٓٙتٖحٗ٧ز٤تخءرؼتيطٞرظتٚ
_٘٣،ظَ (،سعبئً اثٓ ػبثذ.348\1، ) ٓ٠
ٌٍٝٙٛٝ4ح٣شحُ٤ُٞيرِْٖٓٔػٖحٓ٩خّٓخُي٘٣،ظَ،ػ٤خ (،ٝاٌشفب )،262\2،حُلطخدِٛ (،ا٘ت اٌغٍ.374\8،) ً١
5حَُٔىح (،١ٝاإلٔظبف ).333\10،
6حٜٗ٧خٍ (،١أعٕ ٝاٌّطبٌت ).122\4،
7حرٖػخري (،ٖ٣سعبئً اثٓ ػبثذ.343\1، ) ٓ٠
8حٗ٧لخٍ،آ٣ش.38
ٖٔٓٝ 9كٌ٠ح٫ؿٔخعػِ٠هظَحُٔخدحرٖحٌٍُٔ٘ٝحُوطخرٝ٢ؿَٔٛ٤خًٔلٔيرٖٓل٘٘٣ٕٞظَ،حُ٤ٜؼٔ (،٢اإلػالَ ثمٛاؽغ اإلعالَ )112ٙ،
.112ٙ
10حُ٤ٜؼٔ (،٢اإلػالَ ثمٛاؽغ اإلعالَ )،112ٙ،حرٖػخري (،ٖ٣سعبئً اثٓ ػبثذ.346\1،) ٓ٠
ٓ11ظلنػِٓ،ٚ٤زنطوَ٣ـ.ٚ
12حرٖػخري (،ٖ٣سعبئً اثٓ ػبثذ.344\1،) ٓ٠
ٛ13ل٤قٓ،زنطوَ٣ـ.ٚ
14حُ٤ٜؼٔ (،٢اإلػالَ ثمٛاؽغ اإلعالَ ).114ٙ،

155

 _5قكؿ رسكؿ اهلل  " : أف اإلسبلـ ييدـ ما كاف قبمو "...

()1

فقد جعؿ رسكؿ اهلل  إسبلمو عفكا

عنو فمف قاؿ أف قتؿ الساب حؽ آلدمي كىك رسكؿ اهلل  فإف رسكؿ اهلل  جعؿ إسبلمو عفكا عنو ،

قكلو  أف اإلسبلـ ييدـ ما كاف قبمو  ،ىذا يقتضي العمكـ (.)2

الرٌدة،
 _6العمة في قتؿ المرتد ىي الكفر ال خصكص السبب أم سب رسكؿ اهلل ، كىك مف جزئيات ٌ

بدؿ دينو فاقتمكه " فإف تاب مف الكفر سقط عنو مكجب العمة كىك القتؿ  ،كقاؿ
قاؿ رسكؿ اهلل " مف ٌ
الحنفية الدليؿ عمى ذلؾ أف الساب إذا كاف كاف ار ال يقتؿ عندنا إال إذا رآه اإلماـ سياسة كلك كاب
السب ىك العمة لقتؿ بو حدا ال سياسة

()3

 ،كككف العمة ىي ذات السب المكجب لمقتؿ كاف بقاء أثره
()4

بعد التكبة كعدـ زكالو إال بالقتؿ يحتاج إلى دليؿ خاص كفي سبيمو اختمؼ المجتيدكف

 _7قكليـ أف السب يدؿ عمى خبث باطنو يعارضو الصريح كىك اإلسبلـ بعده لقكؿ اهلل ﭽ ﮭ ﮮ
ﮯﮰﮱ ﮲﮳﮴ﭼ

()6()5

كقكؿ رسكؿ اهلل  " أفبل شققت عف قمبو.)7( " ...

 _8إذا تعارض دليميف أحدىما يقتضي التحريـ كاآلخر اإلباحة قدـ المحرـ

()8

.

 _ 9خطر استباحة دماء المسمميف عظيـ  ،كاالختبلؼ حكؿ قبكؿ تكبة الساب شبية تسقط الحد عند
مف قاؿ أف الساب ييقتؿ حدا ال كف ار كالحدكد تد أر بالشبيات
القكؿ المختار

()9

.

قبكؿ تكبة المرتد الساب ألسباب :

 _1قكلة أدلة القائميف بقبكؿ تكبتو .
 _2إجازتيـ قتؿ المرتد الساب التائب سياسة ال حدا كذلؾ إذا ثبت سكء طكيتو كخبثو .
 _3دخكؿ المرتد الساب بعد تكبتو تحت عمكـ األدلة الدالة عمى قبكؿ تكبة المرتد .
 _4دخكلو تحت عمكـ األدلة الدالة عمى عصمة دمو بتصريحو بالشيادتيف .
 _5إجازتيـ قتمو إذا تكرر منو ذلؾ منعا لئلفساد في األرض

ثانيا  :تكبة الزنديؽ .
ٍٝ1ح (،ِْٔٓٙطؾ١ؼ ِغٍُ ثششػ إًٌ، ) ٞٚٛظخدحٔ٣٩خٕ،رخدًٕٞحٜ٣ّ٬ٓ٩يّٓخهزًٌِٝٚححُٜـتَسٝحُلتؾٍ،هٔت108\2،[121]ٚ
.
2حُ٤ٜؼٔ (،٢اإلػالَ ثمٛاؽغ اإلعالَ ).114ٙ،
3حرٖػخري (،ٖ٣سعبئً اثٓ ػبثذ.320\1،) ٓ٠
4حُٜٔيٍحُٔخرن.346\1ٙ،
5حُ٘ٔخء،آ٣ش.94
6حرٖػخري (،ٖ٣سعبئً اثٓ ػبثذ.347\1،)ٓ٠
ٍٝ7ح(،ِْٔٓٙطؾ١ؼ ِغٍُ ثششػ إًٌ ،)ٞٚٛظخدحٔ٣٩خٕ،رخدطلَْ٣هظَحٌُخكَرؼيإٔهخٍ٫اُٚا٫هللاٍ،هٔ79\2،[96]ٚ
8حرٖػخري (،ٖ٣سعبئً اثٓ ػبثذ.345\1،) ٓ٠
9حُٜٔيٍحُٔخرنٌٙٛٝ،345\1،هخػيسأ٤ُٞٛش"اًححؿظٔغكظَٝرخكشؿِذؿخٗذحُلظَ"٘٣ظَ،حُؼ٬ث٬ٛ،٢فحُيٌِ٤ًٖ٣ي(١
ص (،)ٛ761اٌّغّٛع اٌّز٘ت ف ٟلٛاػذ اٌّز٘ت )،269\1،ىحٍػٔخٍ،ػٔخٕ،حٍ٧ىّٕٝ2004،1١،ػ٘يحُٔ(:٢١ٞ٤اًح
حؿظٔغحُلٍٝ٬حُلَحّؿِذحُلَحّ) (،ا٤شجبٖ ٚإٌظبئش ).105ٙ،
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الزنديؽ الذم تكمـ الفقياء عف قبكؿ تكبتو في الظاىر المراد بو عندىـ المنافؽ  ،الذم يظير اإلسبلـ

كيبطف الكفر  ،كاف كاف مع ذلؾ يصمي كيصكـ كيحج كيق أر القرآف

()1

.

كلمعمماء في قبكؿ تكبة الزنديؽ قكالف :

القكؿ األكؿ  :يقتؿ الزنديؽ كال يستتاب إذا عثر عميو  ،كال يقبؿ منو دعكل التكبة  ،إال إذا جاء تائبا
قبؿ ظيكر زندقتو  ،كىك المشيكر مف مذىب أىؿ المدينة كمالؾ
()4

()2

()3

كأصحابو كالميث بف سعد

كقكؿ

كقكؿ ألبي حنيفة كآخر قكلي أبك يكسؼ

كركاية عف اإلماـ أحمد كنصرىا كثير مف أصحابو ( ،)5كالى ذلؾ ذىب بعض الشافعية كقالكا ألف

التكبة عند الخكؼ عيف الزندقة

()6

أدلة القائميف بعدـ قبكؿ تكبتو .
 _1قكؿ اهلل ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ

()7

كالزنديؽ ال

مسر لمكفر  ،فإذا عثر عميو فأظير
تظير منو عبلمة تبيف رجكعو كتكبتو ألنو كاف مظي ار لئلسبلـ ٌ ،ا
التكبة لـ يزد عمى ما كاف منو قبميا كىك إظيار اإلسبلـ (. )8
 _2قكؿ اهلل ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭼ

()9

()10

نزلت في أحد المنافقيف

إلى قكلو ﭽ ﮖ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ

()11

.

قاؿ أىؿ التفسير أك بأيدينا بالقتؿ إف أظيرتـ ما في قمكبكـ قتمناكـ

قاتمناكـ (.)13

()12

أك أذف لنا في قتالكـ

1حرٖط٤ٔ٤ش (،ثغ١خ اٌّشربد ).838ٙ،
2حرٖؿِ (،١اٌمٛأ ٓ١اٌفم١ٙخ )،239ٙ،حُلطخدِٛ(،ا٘ت اٌغٍ،375\8،) ً١حُوَٗت ( ،٢اٌخششا ٟػٍاِ ٝخزظاش خٍ١اً)67\71،
،ح٥ر (،٢عٛا٘ش اإلوٍ.416\2،) ً١
3حرٖط٤ٔ٤ش ( ،اٌظبسَ اٌّغٍٛي ).262ٙ،
4حرٖٗـ (،ْ٤اٌجؾش اٌشائك )،136\5،حرٖحُٜٔخّ (،ششػ فزؼ اٌمذ٠ش )،309\5،حُـٜخ (،ٙأؽىبَ اٌمشآْ ).359\2،
5حرتتٖهيحٓتتش (،اٌّغٕاا،78\10،) ٟحرتتٖط٤ٔ٤تتش (،اٌظاابسَ اٌّغااٍٛي )،262ٙ،حُٔتتَىح (،١ٝاإلٔظاابف)،335\10،حرتتٖحُٔلِتتق( ،
اٌفشٚع ) .162\6،
6حَُِٓٙٔ (،٢ب٠خ اٌّؾزبط ).399\7،
7حُزوَس،آ٣ش.160
8حرٖهيحٓش (،اٌّغٕ.179\10، ) ٟ
9حُظٞرش،آ٣ش.49
ُٔ10خأٍحىٍٍٓٞهللاحُوَٝؽاُ٠طزٞى،هخٍَُؿَٖٓرِ٘ٔٓ٢شُ٣يػ٠ؿ ّيرٖه٣":ْ٤خؿ ّيٛتَُتيكت٢ؿت٬ىر٘ت٢حٛ٧تلَ_حُتَ_ّٝطظوتٌ
َْٜٓ٘ٓحٍٛٝٝ١لخء"كوخٍحُـ ّي:ػَفه٢ٓٞأُٗٓ ٢ـَّرخُ٘ٔخءٝأٗ٧٢ه٘٠إٍأ٣ضر٘٢حٛ٧لَأ٫أٛزَػٖٜ٘ك٬طلظ٘تٝ٢إًُٔت٢كت٢
حُوؼٞىٝأػ٘٤يرٔخُ،٢كؤػَٝػٍٍ٘ٞٓٚهللاٝهخٍهيأًٗضُي"ٌُٖٚ٣ُْٝػِشا٫حُ٘لخم٘٣ظتَحُوَ١زت (،٢اٌغابِغ ٤ؽىابَ اٌماشآْ )،
147\8
11حُظٞرش،آ٣ش.52
12حرٖط٤ٔ٤ش (،اٌظبسَ اٌّغٍٛي ).263ٙ،
13حُوَ١ز (،٢اٌغبِغ ٤ؽىبَ اٌمشآْ ).149\8،
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 _3قكلو ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽﭾ
ﭿﮀﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﭼ
كفي البرزخ عذاب القبر

()2

()1

قكلو  ﭽﭿ ﮀ ﭼ قالكا في الدنيا القتؿ

.

( )
النكاحة فقد
 _4استدلكا بعدـ استتابة عبد اهلل بف مسعكد  3 لً ىريج وؿ َّ
أسر الكفر يقاؿ لو عبد اهلل بف ٌ
ركم أف رجبل مف بني سعد مر عمى مسجد بني حنيفة فإذا ىـ يقرؤكف برجز مسيممة فرجع إلى ابف

مسعكد فذكر ذلؾ فبعث إلييـ فأتى بيـ فاستتابيـ  ،فتابكا فخمى سبيميـ  ،إال رجبل منيـ يقاؿ لو ابف

النكاحة  ،قاؿ  :أتيت بؾ مرة فزعمت أنؾ قد تبت  ،كأراؾ قد عدت  ،فقتمو
رسكلي مسيممة الكذاب إلى رسكؿ اهلل 

()5

()4

 ،كابف النكاحة كاف أحد

ككاف داعية لمسيممة  ،بخبلؼ غيره ممف انتمى إليو ،

فميذا استتابيـ دكنو  ،بناء منو عمى أف أمر مسيممة عند ابف النكاحة مستحكـ ال يزكؿ بالتكبة  ،كأنو

ال يصدؽ في تكبتو  ،بخبلؼ غيره .

()6

ردتو بإس ارره الكفر أـ ال ،كىك
القكؿ الثاني  :تقبؿ تكبتو  ،فبل يقتؿ مف أظير التكبة سكاء كانت ٌ
المشيكر عف الشافعي كأكثر أصحابو( )7كاف كاف زنديقا ال يتناىى خبثو في عقيدتو ،كقكؿ ألبي
()8

حنيفة

 ،كركاية عف الحنابمة

()9

.

أدلة القائميف بقبكؿ تكبة الزنديؽ :
 _1قكلو ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ

()10

فأثبت اهلل تعالى ليـ التكبة إف تابكا عف كفرىـ الذم أبطنكه فدؿ ذلؾ عمى قبكؿ تكبتيـ .
 _2قكلو ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﭼ

()11

1حُظٞرش،آ٣ش.101
2حرٖط٤ٔ٤ش (،اٌظبسَ اٌّغٍٛي )ٝ،263ٙ،حٓظيٍحرٖط٤ٔ٤شػِ٠ؿٞحُهظَحُِٗي٣نٝ،ػيّهزٍٞطٞرظٚرآ٣خصًؼَُِٗ٤ضك٢حُٔ٘خكوٖ٤
ٝرؤكخى٣غىٍٍٝٝىٛخػِ٠ؿٞحُهظَحُٔ٘خكن٘٣،ظَ،حَُٔؿغٗلٔ.278–263ٙ،ٚ
ٓ3زنحُظؼَ٣قر.ٚ
4حرٖهيحٓش (،اٌّغٕ.170\10،) ٟ
5

ٛل٤ق،كٍٝ٢ح٣شػ٘يأر ٢ىحٝىكؤٍَٓاُْٜ٤ػزيهللاكـ٢ءر،ْٜكخٓظظخرْٜؿَ٤حرٖحُ٘ٞحكش،هخٍُٔٓٚؼضٍٍٓٞهللا٣و٫ُٞ":ٍٞأٗيٍَٓ٠ٍُٞرض
َُ٠رضػ٘وي"،كخٗضحُُّٔٞ٤ضرَٓ،ٍٞكؤَٓهَظشرًٖؼذكَ٠دػ٘وٚك٢حُٔٞمػْهخٍٖٓ:أٍحىإٔ٘٣ظَاُ٠حرٖحُ٘ٞحكشهظت٬٤رخُٔتٞمٍٝ،حٙأرت٢
ٍٝحى (،عٕٓ أث ٟداٚد )ً،ظخدحُـٜخى،رخدحٍََُٓ،هٔٛ،489ٙ، [ 2762]ٚللٚحُ٧زخٗ.٢

6حرٖح٧ػ (،َ٤عبِغ ا٤طٛي ).402\4،
7حُ٘تتتخكؼ (،٢ا،411\7، ) َ٤حُ٘تتتَ٤حُ (،١اٌّٙااازة )،413\3،حُ٘تتتَرِ ( ،٢٘٤غٕااا ٟاٌّؾزااابط ) ،140\4،حٜٗ٧تتتخٍ (،١أعااإٝ
اٌّطبٌت) .122\4،
8حرٖحُٜٔخّ (،ششػ فزؼ اٌمذ٠ش ) ،309\5،حُـٜخ ( ،ٙأؽىبَ اٌمشآْ ).359\2،
9حرٖط٤ٔ٤ش (،اٌظبسَ اٌّغٍٛي )،262ٙ،حَُٔىح (،١ٝاإلٔظبف )،335\10،حرٖٓلِق (،اٌفشٚع )،162\6،حرٖهيحٓش(،اٌّغٕا) ٟ
)ٝ،78\10،هخًٍٍُ١ٝيػٖػِٝ٢حرٖٓٔؼٞىٞٛٝهٍٞحُؼ٘زَٝ١أرٞرٌَحُو٘٣،ٍ٬ظَٗ،لْحَُٔؿغ
10حُظٞرش،آ٣ش.74
11حُ٘ٔخء،ح٣٥ظخٕ.146–145،
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()1

.

 _3قكؿ رسكؿ اهلل " أمرت أف أقاتؿ الناس حتى يقكلكا ال إلو إال اهلل فإف قالكىا كصمكا صبلتنا
كاستقبمكا قبمتنا كذبحكا ذبيحتنا فقد حرمت عمينا دماؤىـ كأمكاليـ إال بحقيا كحسابيـ عمى اهلل"

 _4قكؿ رسكؿ اهلل  ": إني لـ أكمر أف أنقب قمكب الناس كال أشؽ بطكنيـ "

()3

()2

 ،كأنو كاف يعرؼ

المنافقيف كال يتعرض ليـ بما يظيركنو مف اإلسبلـ.

()4
فساره
 _5ما ركم عف النبي  ، عف النعماف بف بشير  قاؿ  ":كنا مع النبي  فجاء رجؿ ٌ

فقاؿ ":اقتمكه " ،ثـ قاؿ  ":أيشيد أف ال إلو إال اهلل ؟ " قاؿ  :نعـ  ،لكنما يقكليا تعكذا  ،فقاؿ رسكؿ اهلل

 " ال تقتمكه " (.)5

 _6حديث عبد اهلل بف مسعكد السابؽ كالشاىد فيو أنو عفى عف الذيف استسركا بكفرىـ كايمانيـ
بمسيممة أما قتمو البف النكاحة كما قالكا  :فيحتمؿ أنو قتمو لظيكر كذبو في تكبتو ألنو اظيرىا كتبيف

أنو ما زاؿ عمى يكفره كيحتمؿ أنو قتمو لقكؿ رسكؿ اهلل  " لكال أنؾ رسكؿ لضربت عنقؾ "
تحقيقا لقكؿ رسكؿ اهلل 

()7

.

()8

كىك المعفك عنو بقكؿ اهلل ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

()9

.

 _7قبؿ رسكؿ اهلل  تكبة مخشي بف حمير
ﮝﮞﮟ ﮠﮡﮢ ﭼ

()6

فقتمو

كذلؾ أنو كاف في جماعة ثبلثة أفراد ىزء اثناف مف المنافقيف كضحؾ ىك كلـ يتكمـ  ،لكنو جمس معيـ
قاؿ ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ

()11()10

.

القكؿ المختار :
 _1قبكؿ تكبة الزنديؽ ألف تصريحو بالشيادتيف يعصـ دمو .

 _2دخكلو بعد رجكعو لئلسبلـ تحت عمكـ األدلة الدالة عمى قبكؿ تكبة المرتد .
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﭼ

()1

1حرٖهيحٓش (،اٌّغٕ.79\10،) ٟ
ٛ2ل٤قٓ،زنطوَ٣ـ.ٚ
ٍٝ3حٙحُزوخٍ (،١طؾ١ؼ اٌجخبسً،) ٞظخدحُٔـخُ،١رخدرؼغػِ٢رٖأر١٢خُذٝهخُيرٖحُ٤ُٞيحُ٠حُٖٔ٤هزَكـتشحُتٞىحعٍهٔت[ ٚ
].102\3،4351
 4حُ٘ؼٔتتخٕرتتٖر٘تتَٛ٤تتٞحُٜتتلخر٢رتتٖحُٜتتلخرٝ٢حُٜتتلخر٤شٍٟتت٢هللاػتت٘،ْٜحٓتتٔٚحُ٘ؼٔتتخٕرتتٖر٘تتَ٤رتتٖٓتتؼيرتتٖػؼِزتتشحُوٍِؿتتُٝ(٢تتيٛ2
)ٞٛٝ،أٍُٞٞٓٝىٖٓحٜٗ٧خٍرؼيحُٜـَس،أٓٚػَٔسر٘ضٍٝحكشٍٟٝ،ػٍٍٖٓٞهللاأكخى٣غًؼَ٤سً،خًَٕٔ٣خؿتٞحىحٗتخػَح،حٓتظؼِٔٚ
ٓؼخ٣ٝشػِ٠كٔٚػْػِ٠حٌُٞكشٝحٓظؼِٔٚػِٜٔ٤خرؼي٣ِ٣ٙيرٖٓؼخ٣ٝش،هظَؿِ٤تشرخُ٘تخّروَ٣تشٓتٖهتَٟكٔتٚػتخّ٘٣،ٛ64ظتَ،حرتٖ
هظ٤زش (،اٌّؼبسف ) ،128ٙ،حُ٘ (،١ٝٞرٙز٠ت ا٤عّبء ٚاٌٍغبد ).129\2،
ٛ5ل٤قٍٝ،حٙحُ٘ٔخث (،٢عٕٓ إٌغبئً، ) ٟظخدطلَْ٣حُيٍّ،هٔٛ،616ٙ،[3979] ٚللٚحُ٧زخٗ.٢
ٛ6ل٤قٓ،زنطوَ٣ـ.ٚ
7حرٖهيحٓش (،اٌّغٕ.80\10،) ٟ
ٓ 8و٘٢رٖكَٔ٤حٗ٧ـؼ٢حهظِقًَٛخٕٓ٘خكوخأِٔٔٓٝخكوًَ٤خٕٓ٘خكوخػْطخدطٞرشٜٗتٞكخٝ،ه٤تًَتخٕٓٔتِٔخا٫حٗتٓٚتٔغحُٔ٘تخكوٖ٤ك٠تلي
ٌَُ٘٣ُْْٜٝػِٖٓٞٛٝ،ْٜ٤ػل٢ػِ٘١،ْٜ٘ٓٚذٍٍٖٓٓٞهللاطـَ٤حٓٔٝٚحْٓأرٚ٤كٔٔخٙػزيهللارٖػزيحَُكًٖٔٝ،خٕهيىػتخٍرتٚ
إٔ٣وظَٗت٤ٜيح٣٫ٝؼِتْٓوظِت،ٚكوظتَ٣تّٞحُٔ٤خٓتشُٝ،تْ٣ؼِتُْتٚحػتَ٘٣،ظتَ،حُوَ١زت (،٢اٌغابِغ ٤ؽىابَ اٌماشآْ )،184\8،حُٔت(،٢١ٞ٤
أعجبة إٌضٚي ) .217ٙ،
9حُظٞرش،آ٣ش.66
10حُظٞرش،آ٣ش.65
11حُوَ١ز (،٢اٌغبِغ ٤ؽىبَ اٌمشاْ ).184\8،
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()2

.

 _3قكؿ رسكؿ اهلل " أمرت أف أقاتؿ الناس حتى يقكلكا ال إلو إال اهلل فإف قالكىا كصمكا صبلتنا
كاستقبمكا قبمتنا كذبحكا ذبيحتنا فقد حرمت عمينا دماؤىـ كأمكاليـ إال بحقيا كحسابيـ عمى اهلل"

 _4قكؿ رسكؿ اهلل  ": إني لـ أكمر أف أنقب قمكب الناس كال أشؽ بطكنيـ "

()4

()3

 ،كأنو كاف يعرؼ

المنافقيف كال يتعرض ليـ بما يظيركنو مف اإلسبلـ
ثالثا  :تكبة الساحر

اتفؽ الفقياء عمى تكفير مف اعتقد حؿ كاباحة جميع أنكاع السحر بالجممة  ،كما اتفقكا عمى أف السحر

المكفر ىك الذم يككف بو تعظيـ غير اهلل كاالستعانة بغير اهلل كنسبة المقادير كالنفع كالضر لغير اهلل

كما اتفقكا عمى أف عمؿ السحر كتعممو كتعميمو حراـ  ،كقد سبؽ تفصيمو
كاختمفكا في قبكؿ تكبة الساحر عمى قكليف :

()5

.

القكؿ األكؿ  :ال تقبؿ تكبتو كيقتؿ بكؿ حاؿ .
قاؿ الحنفية  :يقتؿ الساحر كال يستتاب إذا أقر بسحره أك شيد الشيكد أنو اآلف ساحر ،كثبتت مزاكلتو

لعمؿ السحر لسعيو في األرض بالفساد

()6

.

كفصؿ بعض المالكية كىك القكؿ الراجح في المذىب  :إذا تاب الساحر قبؿ أف يؤخذ تقبؿ تكبتو كال

يقتؿ  ،كاف أخذ ثـ تاب ال تقبؿ تكبتو كيقتؿ حكمو حكـ الزنديؽ
كالراجح عند الحنابمة عدـ قبكؿ تكبة الساحر بسحر مكفر(.)9

()7

كالى ذلؾ ذىب بعض الحنفية

()8

.

القكؿ الثاني  :قبكؿ تكبة الساحر
()10

كىك مذىب الشافعية

فإف كاف ما يسحر بو كبلـ كفر صريح استتيب منو فإف تاب  ،كاال قتؿ

كما يقتؿ الساحر قى ىكدا عند الشافعية إذا أقر الساحر عمى نفسو أنو قتمو بسحره فيقتص منو إال أف يشاء
أكلياء المقتكؿ فيأخذكا ديتو حالة في مالو (. )11

1حُ٘ٔخء،ح٣٥ظخٕ.146–145،
2حرٖهيحٓش (،اٌّغٕ.79\10،) ٟ
ٛ3ل٤قٓ،زنطوَ٣ـ.ٚ
ٍٝ4حٙحُزوخٍ (،١طؾ١ؼ اٌجخبسً،) ٞظخدحُٔـخُ،١رخدرؼغػِ٢رٖأر١٢خُذٝهخُيرٖحُ٤ُٞيحُ٠حُٖٔ٤هزَكـتشحُتٞىحعٍهٔت[ ٚ
].102\3،4351
٘٣5ظَ ٟٓٞٞعحُٔلَرٔؼ٘خٙحٛ٫ط٬كً٢لٍَٝىسػٖحّ٬ٓ٩كٌٛ٢ححُزلغ.
6حرٖػخري (،ٖ٣سعبئً اثٓ ػبثذ،305\2، ) ٓ٠حرٖػخري (،ٖ٣سد اٌّؾزبس ) .382\6،
7حُوَحك (،٢اٌزخ١شح )،33\12،حُوَٗ (،٢اٌخشش ٟػٍِ ٝخزظش خٍ.63\7،) ً١
8حرٖٗـ (،ْ٤اٌجؾش اٌشائك )136\5،حُِِ٣ؼ،٢ػؼٔخٕرٖػِت(،٢ص(،)ٛ743رج١ا ٓ١اٌؾمابئك فا ٟشاشػ وٕاض اٌاذلبئك )،293\3،ىحٍ
حٌُظخدح(،٢ٓ٬ٓ٩ى.ّ.ص.)١.
9حَُٔىح (،١ٝاإلٔظبف )،333\10،حُزٜٞط (،٢ششػ ِٕز ٝٙاإلساداد )،390\3،حرٖهيحٓش (،اٌّغٕ.116\10،) ٟ
10حُ٘خكؼ (،٢ا،294\1،) َ٤حَُ٘رِ (،٢٘٤غٕ ٟاٌّؾزبط )،394\5،حُٔخٍٝى(،١اٌؾب ٞٚاٌىج١ش ).423\16،
11حُ٤ٜؼٔ (،٢اإلػالَ ثمٛاؽغ اإلعالَ ).121ٙ،
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()1

كذىب الحنابمة

في قكؿ كىك مذىب الظاىرية إلى قبكؿ تكبة الساحر كيجدر القكؿ أف الكافر بسحره

كغيره مف المرتديف عند الظاىرية فيـ ال يركا االستتابة كاجبة كال مستحبة كلكف إذا تاب مف نفسو تقبؿ

تكبتو كما مر معنا .

أدلة القائميف بعدـ قبكؿ تكبة الساحر :

 _1حديث جندب عف النبي  " حد الساحر ضربة سيؼ " (.)2
 _2استدلكا بكتاب عمر قبؿ مكتو بسنة الذم أمر الصحابة فيو بقتؿ كؿ ساحر ،فقتمكا ثبلث سكاحر
كلـ ينكر أحدا  ،ككذلؾ قتؿ حفصة لمجارية التي سحرتيا .

 _3قالكا إف ظاىر ما ركم عف الصحابة

()4

()3

أف أحدا منيـ لـ يستتب ساح ار (.)5

()6

 _4كعف عائشة أف الساحرة سألت أصحاب النبي  كىـ متكافركف ىؿ ليا مف تكبة فما أفتاىا أحد

أحد

()6

 _5ألف السحر معنى في قمبو ال يزكؿ بالتكبة فيشبو مف لـ يتب (.)7

أدلة القائميف بقبكؿ تكبة الساحر :

 _1استدلكا بعمكـ األدلة السابقة عمى عصمة دـ المسمـ(. )8
 _2أف السحر ليس أعظـ مف الشرؾ كالمشرؾ يستتاب
 _3إف اهلل  قبؿ تكبة سحرة فرعكف

()10

()9

.

كجعميـ مف أكليائو في ساعة

()11

 _4ألف الساحر لك كاف كاف ار فأسمـ صح إسبلمو كتكبتو فإذا صحت مف أحدىما صحتمنيما(.)12
 _5ما أثر عف عائشة أنيا باعت جارية سحرتيا كجعمت ثمنيا في الرقاب (.)13

 _6لـ يأت أمر صريح بقتؿ الساحر فيبقى عمى تحريـ الدـ كصح أمره  في قتؿ المرتد

()14

 _7لـ يقتؿ رسكؿ اهلل  لبيد الييكدم الذم سحره فقد ركت عائشة رضي اهلل عنيا أف النبي  سحر
خيؿ إليو أنو يفعؿ الشيء كما يفعمو كأنو قاؿ ليا ذات يكـ  " :أتاني ممكاف فجمس أحدىما عند
حتى يي ٌ
1حرٖهيحٓش (،اٌّغٕ.115\10،) ٟ
ٟ2ؼ٤قػٍٍٖٓٞهللاٛٝ،ل٤قحٗٞٓٚهٞفػٖؿ٘يدٓٝزنطوَ٣ـ.ٚ
3حُ٤ٜؼٔ (،٢اإلػالَ ثمٛاؽغ اإلعالَ )ٓٝ،121ٙ،زنطوَ٣ؾٌٙٛح٥ػخٍ.
١ٍٝ 4ػًٖؼَٖٓ٤حُٜلخرشٍ٢ٟهللاػْٜ٘إٔكيحُٔخكَحُوظَْٜٓ٘ػَٔٝػؼٔخٕرٖػلخٕٝحرٖػَٔٝكلٜشٝؿ٘يدرٖػزيهللاٝؿ٘تيدرتٖ
رًٖؼذٝهْ٤رٖٓؼئًخًٍُ١ٝيػٖحُوِ٤لشػَٔرٖػزيحُؼِ٘٣،ِ٣ظَ،حرٖهيحٓش (،اٌّغٕ.116\10،) ٟ
5حرٖهيحٓش (،اٌّغٕ.116\10،) ٟ
6حَُٔؿغحُٔخرنٗ،لْحُٜل٤لش.
7حَُٔؿغحُٔخرنٗ،لْحُٜل٤لش.
8حُ٤ٜؼٔ( ،٢اإلػالَ ثمٛاؽغ اإلعالَ ) .121ٙ،
9حرٖهيحٓش ( ،اٌىبف،124\4، ) ٟحرٖهيحٓش (،اٌّغٕ.117\10، ) ٟ
10هخٍػٖٓتلَسكَػتٕٞﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ  ،طله  ،آٌلة  ، 70هتخٍٓتؼ٤يرتٖؿز٤تَٝػٌَٓتشٝحُوخٓتْرتٖأرت٢رتَىس
ٝحُٝ٧حػٝ٢ؿَُْٔٛ٤خٓـيحُٔلَسٍأٝحٓ٘خُُْٜٝهٍْٜٛٞك٢حُـ٘شط٤ٜؤُْٜٝطِهَفُويٌُْٜٜٝٓٝحُِْ٣ظلظٞحاُ٠طٜي٣يكَػتٕٝٞطِ٣ٜٞت،ٚ
٘٣ظَ،حرًٖؼ (،َ٤لظض أ٤ج١بء ).202ٙ،
11حرٖهيحٓش (،اٌىبف،124\4،) ٟحرٖهيحٓش (،اٌّغٕ.117\10، ) ٟ
12حرٖهيحٓش (،اٌّغٕ.117\10،) ٟ
13حُ٤ٜؼٔ(،٢اإلػالَ ثمٛاؽغ اإلعالَ ) .120\1،
14حرٖكِّ ( ،اٌّؾٍ.411\12،) ٝ
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()1

قاؿ مف طبو ؟

رأسي كاآلخر عند رجمي  ،فقاؿ الذم عند رأسي ما كجع الرجؿ ؟ قاؿ  :مطبكب
()3
طٍم ً
عة ىذ ىك ور في بئر ذركاف "
قاؿ  :لبيد بف األعصـ في يم يشط ىك يمشاقو ( ، )2ىك يجؼ
ى
فمع عممو  بمف سحره لـ يقتمو (.)6

()5()4

القكؿ المختار  :قبكؿ تكبة الساحر :

الرٌدة كالمرتد يستتاب كليس السحر بأعظـ مف الشرؾ
 _1ألف الساحر المسمـ كفر بسحره كىك نكع مف ٌ
كالمشرؾ يستتاب .
 _2لعمكـ األدلة عمى عصمة دـ المسمـ .

 _3ما أثر عف عائشة  بعدـ افتاء الصحابة لمساحرة باف ليا تكبة يعارضو بيعيا لمجارية التي

سحرتيا كعدـ قتميا كقد يككف ذلؾ بسبب تكبة تمؾ الجارية .

أما عدـ قتؿ رسكؿ اهلل  لمبيد بف أعصـ الييكدم الذم سحره فيك دليؿ عمى عدـ قتؿ الساحر

عمكما كليس دليبل عمى قبكؿ تكبة الساحر المسمـ الختبلؼ الديف .

رابعا  :تكبة مف تكررت ردتو

مف تكررت ردتو ىك المسمـ يرتد ثـ يتكب كيعكد إلى اإلسبلـ ثـ يرتد فيتكب كيعكد إلى اإلسبلـ ثـ يرتد
فيتكب كيعكد إلى اإلسبلـ كىكذا  ،كىذا دليؿ عمى استيانتو بدينو  ،كاتفؽ الفقياء عمى قبكؿ تكبة

المرتد في المرة األكلى _ ما لـ يكف مف األصناؼ الثبلثة السابقة _ كعدـ تعزيره عمى ذلؾ ( ،)7ألنو
قد يككف عرضت لو شبية فتبيف لو كيتكب كيعكد إلى اإلسبلـ  ،كقد سبؽ بيانو .
كاختمفكا في قبكؿ تكبة مف تكررت ردتو عمى قكليف _:

()8

القكؿ األكؿ  :قبكؿ تكبتو كلك تكررت ردتو كيعزر لتياكنو بالديف كىك قكؿ الحنفية

()9

كالمالكية

1حُٔطزٞد:حُٔٔل٘٣،ٍٞظَ،حُ٘ (،١ٝٞطؾ١ؼ ِغٍُ ثششػ إٌ.146\14،) ٞٚٛ
2حُٔ٘خهٓ:ٚخ٣زوٖٓ٠حٌُظخٕرؼيحُ٘نكظ٣٠وِتٚهخُٜت٣ٝٚزوت٠كظخطتٝٚه٘ت٘٣،ٍٙٞظتَ،حُٔطتَُ (،١اٌّغاشة )430ٙ،أٛٝت٢حُٔ٘تخٚ١
٢ٛٝحُ٘ؼَحٌُٔ٣١وٖٓ٢حَُأّٝحُِل٤شػ٘يحُظَٔ٣قرخُٔ٘٘٣،٢ظَ،حُ٘ (،١ٝٞطؾ١ؼ ِغٍُ ثششػ إٌ.146\14)ٞٚٛ
3ك٢ؿقِ١ؼشًًَ،حُـقٝٞٛػخءِ١غحُ٘وَٞٛٝحُـ٘خءحٌٌُٕٞ٣١ػِ٣ٝٚ٤طِنػِ٠حًٌَُٝحٗ٧ؼتِ١،٠ؼتش:حُطِتغٓتخ٣طِتغٓتٖحُ٘وِتشػتْ
َ٤ٜ٣ػَٔحاًحًخٗضحُ٘وِشأٗؼٝ٠إًخٗضحُ٘وِشًًَحَُْٜ٣ػَٔح،كٌِٜحه٤يٙك٢حُلي٣غروِ١ُٚٞؼتشًًتَ٘٣،ظتَحُ٘ت (،١ٝٞطاؾ١ؼ ِغاٍُ
ثششػ إٌ146\14، )ٞٚٛػزيحُزخه (،٢اٌٍؤٌؤ ٚاٌّشعبْ ).466ٙ،
4رجتتًٍَٝحٕ:رجتتَكتت٢حُٔي٘٣تتشكتت٢رٔتتظخٕر٘تت٣ٍُ٢تتن٘٣،ظتتَ،حُ٘تت (،١ٝٞطااؾ١ؼ ِغااٍُ ثشااشػ إٌاا146\14،)ٞٚٛػزتتيحُزتتخه (،٢اٌٍؤٌااؤ
ٚاٌّشعبْ).466ٙ،
ٓ5ظلتنػِ٤تٍٝٚحٙحُزوتخٍ ( ،١طاؾ١ؼ اٌجخابسً،) ٞظتخدرتيءحُوِتن،رتخدٛتلشحرِتْٝ٤ؿ٘تٞىٍ،ٙهٔتٍٝٝ،59\2،[ 3268] ٚحٔٓٙتِْ(،
طؾ١ؼ ِغٍُ ثششػ إًٌ، ) ٞٚٛظخدحُٔ،ّ٬رخدحُٔلٍَ،هٔ.143\14،[2189] ٚ
6حُ٤ٜؼٔ (،٢اإلػالَ ثمٛاؽغ اإلعالَ ).121ٙ،
7حرٖحُٜٔخّٓ،لٔيرٖػزيحُٞحكي(،ص( ،)ٛ 861ششػ فزؼ اٌمذ٠ش ) ، 309 \5،ىحٍاك٤خءحُظَحعحُؼَر،٢رَٝ٤صُ،ز٘خٕ(ى.ص)١.
حرٖحُـ٬د،ػزيهللارٖحُلٖٔ٤رٖحُلٖٔ(،ص (،) ٛ 378اٌزّفش٠غ) ،كووٚكٖٔ٤رٖٓخُْحُئٛخٗ، 231 \ 2٢ىحٍحُـَدح٢ٓ٬ٓ٩
رَٝ٤صُز٘خٕ،ّ1998،1١،حُ٘ (،١ٝٞسٚػخ اٌطبٌج،399\8، ) ٓ١حرٖ٣ٟٞخِٕٕ (،بس اٌغج،287\3،) ً١حرٖحٌٍُٔ٘(االعّبع )
.123ٙ،
8حرٖٗـت (،ْ٤اٌجؾاش اٌشائاك ) ،135\5،حٌُخٓتخٗ ( ،٢ثاذائغ اٌظإبئغ ) ،199\7،حُٔٛٞتِ ( ،٢االخز١ابس ٌزؼٍ١اً اٌّخزابس)،179\4،حرتٖ
حُٜٔخّ (،ششػ فزؼ اٌمذ٠ش ).309\5،
9ػ٤خ (،ٝاٌشفب )،363\2،حرٖػزيحُزَ (،اٌىبف.362\2،) ٟ
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()1

كالشافعية

كآخر قكلي اإلماـ أحمد

()2

.

القكؿ الثاني  :ال تقبؿ تكبتو كالى ذلؾ ذىب بعض الحنابمة
أدلة القائميف بقبكؿ تكبتو :

()3

.

_1إف آيات التكبة يمطمىقة ،كقكؿ اهلل ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ
()5
كقكؿ اهلل  ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ

()4

 _2عمكـ قكؿ رسكؿ اهلل  " إف اإلسبلـ يجب ما كاف قبمو "

()6

 ،كال بياف لعدـ قبكؿ تكبة مف

تكررت ردتو في ىذه اآليات كفي حديث رسكؿ اهلل كال فرؽ بيف ًرٌدة ً
كرٌدة

()7

.

 _3قكؿ اهلل  ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬﭼ

()8

كاستدلكا بيذه اآلية أف اهلل أثبت اإليماف لمف تكررت ردتو

()9

.

الرٌدة  ،فحكـ بإسبلمو كما لك ارتد مرة ثـ أسمـ كألنيا تعصـ الدـ لقكؿ
 _4ألنو أتى بالشيادتيف بعد ٌ
رسكؿ اهلل  ": فإف قالكىا عصمكا مني دماءىـ كأمكاليـ إال بحؽ اإلسبلـ " (.)11()10

أدلة القائميف بعدـ قبكؿ تكبة مف تكررت ردتو .

 _1قكؿ اهلل  ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬﭼ

()12

ﯞ ﯟﭼ

()13

كقكؿ اهلل  ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
 ،كاالزدياد يقتضي كف ار متجددا كال بد مف تقدـ إيماف عميو

()14

.

 _ 2ما أثر عف ابف مسعكد في قتمو البف النكاحة كلـ يقبؿ تكبة  ،ففي ركاية  " :إف ابف مسعكد أتى
برجؿ فقاؿ لو قد أتي بؾ مرة فزعمت أنؾ تبت كأراؾ قد عدت فقتمو "

الرٌدة منو يدؿ عمى فساد عقيدتو كقمة مباالتو بالديف
 _3ألف تكرار ٌ

()15

()16

.

1حَُ٘٤حُ (،١اٌّٙزة )،413\3،حَُ٘رِ ( ،٢٘٤غٕ ٟاٌّؾزبط )،140\4،حُ٤ٜؼٔ،٢أكٔيرٖٓلٔيرٖػِ٢رٖكـتَ(،ص( ،)ٛ973
( فزؼ اٌغٛاد ششػ اإلسشبد )ٓ،238\2،طزؼشٜٓطل٠حُزخدحُلِز(،َٜٓ،٢ى.ص.)١.
2حَُٔىح (،١ٝاإلٔظبف ) .333\10،
3حرٖهيحٓش ( ،اٌّغٕ،79\10،) ٟحُزٜٞط ( ،٢وشبف اٌمٕبع ) .177\6،
4حٗ٧لخٍ،آ٣ش.38
5حُظٞرش،آ٣ش.5
ٛ6ل٤قٓ،زنطوَ٣ـ.ٚ
7حرٖٗـ (،ْ٤اٌجؾش اٌشائك )،135\5،حَُ٘٤حُ (،١اٌّٙزة )،413\3،حُز٤ـَٓ (،٢اٌج١غشِ ٟػٍ ٝاٌخط١ت ).112\5،
8حُ٘ٔخء،آ٣ش.137
9حٌُخٓخٗ (،٢ثذائغ اٌظٕبئغ ) .200\7،
ٛ10ل٤قٓ،زنطوَ٣ـ.ٚ
11حَُ٘٤حُ (،١اٌّٙزة ).413\3،
12حُ٘ٔخء،آ٣ش.137
13آٍػَٔحٕ،آ٣ش.90
14حُزٜٞط (،٢وشبف اٌمٕبع )،177\6،حرٖهيحٓش ( ،اٌىبف.119\4،) ٟ
15حُزٜٞط (،٢وشبف اٌمٕبع )،177\6،حرٖهيحٓش(،اٌّغٕ.79\10،) ٟ
16حُزٜٞط (،٢وشبف اٌمٕبع )،177\6،حُزٜٞط (،٢ششػ ِٕز ٝٙاإلساداد ).390\3،
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 _4استدلكا بما اثر عف عمي  أنو قاؿ " المرتد يستتاب فإف تاب قبؿ منو  ،ثـ إف ارتد يستتاب فإف
تاب قبؿ منو  ،ثـ إف ارتد يستتاب فإف تاب قبؿ منو فإف تاب بعد الثبلث قتؿ كلـ يستتب"

القكؿ المختار :

()1

.

_1قبكؿ تكبة مف تكررت ردتو لقكؿ اهلل ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ
ﯣﯤﭼ

()2

كقكؿ اهلل  ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ

()3

 _2عمبل عمى استصبلحو كانقاذه مف النار ،مع إنزاؿ عقكبة تعزيرية رادعة لو .

الرّدة
المبحث الخامس :تيافت الشبو كالمطاعف حكؿ حد ّ

الحكـ بقتؿ المرتد مما أجمع عميو فقياء المذاىب األربعة بؿ الثمانية كلـ يقع في أصمو خبلؼ كاف
كقع اختبلؼ في فركعو كاالستتابة كمدتيا كأنكاع المكفرات

()4

كمما رجحتو مف أقكاؿ الفقياء في ىذه المسائؿ أف عقكبة المرتد المكمؼ المعمف سكاء أكاف داعية أك

غير داعية ىي ا لقتؿ حدا ،رجبل كاف أك امرأة  ،كأف استتابتو كاجبة  ،كأف تقدير مدة االستتابة ترجع
لئلماـ فيي مف مسائؿ السياسة الشرعية تقدر بحسب المصمحة المتكخاة مف استصبلح المرتد ككاف
مأمكال في تكبتو كعكدتو إلى اإلسبلـ مع عدـ التياكف في إقامة الحد عمى المرتد قضاء اهلل كرسكلو ،
كبحسب خطكرة المرتد  ،كأف يككف مس ار لردتو كالزنديؽ أك معمنا  ،أك أف يككف داعية إلى بدعتو

ككفره أك ال  ،أك كاف فردا أك ىـ جماعة.

()5

كما في

الرّدة :الشبية األكلى  :ظكاىر القرآف تأبى اإلكراه عمى الديف
الشبو كالمطاعف حكؿ حد ّ
قكؿ اهلل ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶
﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﭼ(.)6

ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ()7ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﭼ()8ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﰉ ﭼ

()9

ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭼ

()1

1حرٖكِّ (،اٌّؾٍ.190\11،) ٝ
2حُظٞرش،آ٣ش.5
3حٗ٧لخٍ،آ٣ش.38
ٛ4تتتتتتٌحٓتتتتتتٖٓوتتتتتتخٍُِتتتتتتيًظٓٞ٣ٍٞتتتتتتقحُوَٟتتتتتتخ،١ٝرؼ٘تتتتتتٞحٕ( خطااااااٛسح اٌاااااا ّشدّح ِٛٚ :اعٙااااااخ اٌفزٕااااااخ )٘٣،ظتتتتتتَحُٔٞهتتتتتتغحٌُ٩ظَٗٝتتتتتت:٢
. http://www.onislam.net
5حُٜؼ٤ي،١ػزيحُٔظؼخٍ(،ص (،)ّ1966اٌؾش٠خ اٌذ١ٕ٠خ ف ٟاإلعالَ )،155ٙ،ىحٍحُٔؼخٍف،َٜٓ،حُوخَٛس(ى.ص،)١.حُؼِٞحٗ٢
(،ال إوشاٖ ف ٟاٌذ،89ٙ، ) ٓ٠حُؼٞحٓ،لٔيِٓٓ(،ْ٤ؼخ (،)َٛف ٟأطٛي إٌظبَ اٌغٕبئ ٟاإلعالِ،209ٙ) ٟىحٍٗ٠ٜشٓ،َٜ
.ّ2009،4١حُظَحر٘٣٢ظَ.www.aleppogate.com،حُز٘خ٘٣،ظَwww.onislam.net
6حُ٘لَ،آ٣ش.125
7حُؼٌ٘زٞص،آ٣ش.46
8حُو،ٜٚآ٣ش.56
9حُزوَس،آ٣ش.256
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ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ

()2

الجكاب  :كؿ ما أضافتو السنة إلى القرآف تفصيبل كتقييدا كتخصيصا قائـ عمى االنسجاـ التاـ بيف
الكتاب كالسنة ألنيما مف مصدر كاحد كالسنة حيف حددت عقكبة المرتد قتبل لـ تخرج صمتيا عف
القرآف أبدا حتى كلك لـ يكف بالقراف قكؿ اهلل ﭽ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭼ( ،)3كقد مر قكؿ المفسريف فيو
كأف المراد منيـ المرتدكف (.)4
كاحتجكا بعدـ قتؿ المرتد بقكؿ اهلل ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨﭩﭪ ﭫﭬ ﭼ

()5

كقالكا قد كانت ىذه ردة جماعية في المدينة كالدكلة اإلسبلمية

قائمة كرسكؿ اهلل  حاكميا كمع ذلؾ لـ يعاقب ىؤالء المرتديف الذم يعممكف عمى فتنة المسمميف
كصدىـ عف دينيـ

()6

كقاؿ المفسركف ىذه اآلية نزلت في فضح طائفة مف الييكد تشاكركا فيما بينيـ

كاتفقكا عمى أف يحدثكا بمبمة في مف يستطيعكف مف المسمميف فصمكا معيـ صبلة الصبح متظاىريف

باإلسبلـ ث ـ كفركا كعادكا لمكفر آخر النيار ليظف المسمميف أنيـ اكتشفكا عيبا في اإلسبلـ بعد دخكليـ
()7

فرجعكا عنو ،أك لعميـ يقكلكف ىـ أعمـ منا كقد رجعكا فيرجعكف

الجكاب :

الرٌدة ال تتحقؽ إال ممف كاف مسمما حقا  ،كىذه الطائفة مف الييكد
عمماء األمة مجمعكف عمى أف ٌ
تظاىرت باإلسبلـ كلـ تسمـ إنما ىي مؤامرة حتى تتسبب في التشكيؾ في اإلسبلـ كذلؾ كيدا كزعزعة
الرٌدة ألنو لـ يسبقو إسبلـ صحيح  ،لذلؾ لـ تنطبؽ
ألمف اإلسبلـ كالمسمميف فمـ ينطبؽ عمييـ كصؼ ٌ
الرٌدة كىي القتؿ (. )8
عمييـ عقكبة ٌ
ما جاء في قكؿ اهلل  ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭼ

()9

كتفيد اإلكراه عمى اإلسبلـ بالقتاؿ  ،قالكا إف ىذا في قكـ محاربيف بدليؿ قكؿ اهلل  ﭽ ﭘ ﭙ
ﭚﭼ

()11()10

الجكاب  :أكال :عقكبة المرتد مترتبة عمى ككنو ارتد عف اإلسبلـ فقط كأصر عمى ردتو كأعمف عف ذلؾ
الرٌدة عف اإلسبلـ كالفاء في (فاقتمكه)
لقكؿ العمماء في قكلو  " مف بدؿ دينو فاقتمكه " أف العمة ىي ٌ
1حٌُٜق،آ٣ش.29
،ْٗٞ٣2آ٣ش.99
3حُلظق،آ٣ش.16
4حُٔطؼ٘،٢ػزيحُؼظْ٤ارَح(،ْ٤ٛص(،)ّ2008ػمٛثخ اإلسرذاد ػٓ اٌذ ٓ٠ث ٓ١ا٤دٌخ اٌششػ١خ ٚشجٙبد إٌّىشٌٓ،29–28ٙ،) ٓ٠ظزتش
ٛٝزش،َٜٓ،حُوخَٛس.1993،1١،
5آٍػَٔحٕ،آ٣ش.72
6حُؼٞح (،ف ٟأطٛي إٌظبَ اٌغٕبئ ٟاإلعالِ.221ٙ،) ٟ
7حُز٠٤خ(،١ٝأٔٛاس اٌزٕضٚ ً٠أعشاس اٌزا.212\1، ) ً٠ٚ
8حُٔطؼ٘ (،٢ػمٛثخ اإلسرذاد ػٓ اٌذ.17ٙ،) ٓ٠
9حُلظق،آ٣ش.16
10حُلظق،آ٣ش.16
11حُٜؼ٤ي (،١اٌؾش٠خ اٌذ١ٕ٠خ ف ٟاإلعالَ ).155ٙ،
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فاء العطؼ تعطؼ الحكـ عمى عمتو كتسمى أيضا فاء الجزاء  ،ألف الجزاء يتصؿ بالشرط عمى أف
يتعقب نزكلو كجكد الشرط ببل فصؿ فيثبت بو ترتيب األكؿ عمى الثاني ببل ميمة

()1

 ،أما إمياؿ المرتد

المرتد كاستتابتو فذلؾ ألدلة أخرل  ،أم فاقتمكه بسبب كجزاء لردتو عف اإلسبلـ  ،كالمحاربة قد تككف

مف المسمـ كقد تككف مف الكافر كليا حد آخر في كتاب اهلل .

ثانيا  :المرتد غير المحارب في مراحؿ ردتو األكلى كفي سنة رسكؿ اهلل  ما يعممنا النظر في مآالت
األمكر كذلؾ بحرقو لممسجد الضرار الذم أنشأه المنافقيف كىدمو لو  ،كلـ يقع بعد بناء المسجد مف قبؿ

المنافقيف بعد تفريقا لكممة المسمميف كال شؽ عصاىـ  ،لكنيا أمكر متكقعة منيـ لذلؾ أحرؽ النبي 
مسجد الضرار

كىدمو ( )2قاؿ اهلل ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ

()3

الرّدة ذك ار صريحا في أكثر مف مكضع ،كلـ يرتب عمييا
الشبية الثانية  :أف القرآف الكريـ ذكر ّ
عقكبة دنيكية كلك أراد سبحانو كتعالى لَ َذكر( ،)4مثؿ قكؿ اهلل ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸
﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿ ﯀ ﯁ ﯂ ﭼ()5ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ()6الجكاب  :لـ يخؿ كتاب اهلل بالكامؿ مف ذكر
عقكبة دنيكية لمردة كما بيف ذلؾ المفسركف كذلؾ في أكثر مف آية قاؿ اهلل ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯫﯬ
ﯭﯮﯯﯰﯱ ﭼ

()7

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐﭼ()8ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭼ

()9

الشبية الثالثة  :إنكار مصدرية السنة كالتي فييا تحديد عقكبة المرتد كىي القتؿ حدا

()10

1حرٖحُلٖٔ (،اٌّذاخً ا٤ط١ٌٛخ ٌالعزٕجبؽ ِٓ اٌغٕخ إٌج٠ٛخ ) .165ٙ،
2حُوَ١ز (،٢اٌغبِغ ٤ؽىبَ اٌمشآْ ).175\4،
3حُظٞرش،آ٣ش.107

4حُؼٞح (،ف ٟأطٛي إٌظبَ اٌغٕبئ ٟاإلعالِ،208ٙ،) ٟحُؼِٞحٗ (،٢ال إوشاٖ ف ٟاٌذ،89ٙ،) ٓ٠حُز٘خ٘٣،ظَwww.onislam.net
5حُٔخثيس،آ٣ش.54
6آٍػَٔحٕ.آ٣ش.106
7ح٧كِحد،ح٣٥ظخٕ.61–60
8حُظٞرش،ح٣٥ظخٕ.74–73،
9حُلظق،آ٣ش.16
10أٍٝىٌٙٛحُ٘زٜش،حُٔطؼ٘ (،٢ػمٛثخ االسرذاد ػٓ اٌذ.19ٙ،) ٓ٠
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الجكاب  _:السنة النبكية المشرفة مف قكؿ أك عمؿ أك تقرير حجة  ،كىي المصدر الثاني لمتشريع كىي

كاجبة االتباع كالقرآف في استنباط األحكاـ الشرعية كاف ما ىي ًريد في السنة مفس ار لمنص القرآني يستكم
في اإللزاـ مع ما ىي ًريد مف أحكاـ سكت عنيا القرآف( )1ألف السنة النبكية مع القرآف عمى ثبلثة أكجو
فاألكؿ أف تككف مكافقة لمقرآف مف كؿ كجو  ،كالثاني  :أف تككف السنة مبينة لما في الكتاب  ،كالثالث
أف تككف السنة دالة عمى حكـ سكت عنو القرآف

()2

كقد ثبتت حجية السنة بأمر اهلل  أف نطع

رسكلو كما نطيعو قاؿ اهلل  ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ

()3

كبقكؿ اهلل ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ
()4بهذه اآلٌات وبغٌرها وبما صح عن رسول هللا  ، قال رسول هللا  " أال وإنً أوتٌت القرآن
ومثله معه "

()5

وبقول رسول هللا  " : ال ألفيف أحدكـ متكأ عمى أريكتو يأتيو األمر مف أمرم مما

أمرت بو أك نييت عنو فيقكؿ ال أدرم ما كجدناه في كتاب اهلل اتبعناه "

حجية السنة كأنيا مصد ار تشريعيا إلى جانب الكتاب

()7

()6

كبإجماع المسمميف عمى

 ،ففي ىذه األدلة جميعا رد عمى منكرم حجية

()8

فينبغي لممؤمف الحريص عمى صدؽ إيمانو

السنة كفر بكاح
حجية السنة كال شؾ أف إنكار مصدرية ٌ
كصحتو أف ينأل عف التقميؿ مف شأف السنة ،كقد أخبرنا اهلل  أف مف أخذ عف رسكؿ اهلل  في
سنتو الصحيحة فعف اهلل أخذ  ،ألف مف سنتو  ما تككف منشأة لؤلحكاـ قاؿ اإلماـ الشافعي " ما سف

رسكؿ اهلل  مما ليس هلل  فيو نص حكـ كقد فرض اهلل  في كتابو طاعة رسكلو  كاالنتياء
إلى حكمو  ،فمف قبؿ عف رسكؿ اهلل فبفرض اهلل جؿ ثناؤه قبؿ "

()9

قاؿ اهلل ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ
ﰑ ﰒ ﭼ()10ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ

1حًٍُِ٘ (،٢اٌجؾش اٌّؾ١ؾ ) ،6\6،حًُ٘ٞخٗ (،٢إسشبد اٌفؾٛي ) ٣ُ،96\1،يحٕ (،اٌٛع١ض ف ٟأطٛي اٌفمٗ )162ٙ،ػزي
حُوخُن،ػزيحُـ٘ (،٢ؽغ١خ اٌغٕخ )،245ٙ،ىحٍحُٞكخء،حٍُٜٔ٘ٞس،ّ1997،3١،حُزٜٔ٘خٓ،١ٝخُْػِ (،٢اٌغٕخ اٌّفزشٜ
ػٍٙ١ب )،329ٙ،ىحٍحُٞكخء،حُوخَٛس،ّ1989،3١،حُوط٤ذ (،اٌغٕخ لجً اٌزذ،22ٙ،) ٓ٠ٚحُٔزخػ (،٢اٌغٕخ ِٚىبٔزٙب فٟ
اٌزشش٠غ )،345ٙ،حُـزَ،١ػزيحُٔظؼخٍ (،ؽغ١خ اٌغٕخ ِٚظطٍؾبد اٌّؾذصٚ ٓ١أػالٌِٓ،27ٙ،) ُٙظزشٛٝزشحُوخَٛس،1١،
.ّ1986
2حُ٘خكؼ (،٢اٌشعبٌخ ) ،169–168ٙ،حرٖحُو (،ْ٤اٌطشق اٌؾىّ١خ ف ٟاٌغ١بعخ اٌششػ١خ ) ،55ٙ،ىحٍحٌُظذحُؼِٔ٤ش،رَٝ٤ص
ُز٘خٕ،ّ1995،1١،حرٖحُو (،ْ٤إػالَ اٌّٛلؼ.213-212\2،) ٓ١
3حُ٘ٔخء،آ٣ش.80
4حُ٘ـْ،آ٣خص . 4–1
ٛ5ل٤قٍٝ،حٙأرٞىحٝى (،عٕٓ أث ٟداٚد )ً،ظخدحُٔ٘ش،رخدُِّٝحُٔ٘شٍ،هٔٛ،831ٙ،[4604]ٚللٚحُ٧زخٗ٢
ٛ6ل٤قٍٝ،حٙحُظٌَٓ (،١عٕٓ اٌزشِزً،) ٞظتخدحُؼِتْ،رتخدٓتخٜٗت٠ػ٘تٚإٔ٣وتخٍػ٘تيكتي٣غحُ٘زتٍ،٢هٔت،600ٙ[2663] ٚهتخٍ
حُظٌٌَٓٛ١حكي٣غكٖٔٛل٤ق.
7حُ٘خكؼ (،٢االَ )،14\9،حًُ٘ٞخٗ (،٢إسشبد اٌفؾٛي ) ،96\1،حَُٔهٔ (،٢أطاٛي اٌغشخغا،114\1، ) ٟػزتيحُوتخُن(ؽغ١اخ
اٌغٕخ ).243ٙ،
8حُٔطؼ٘(،٢ػوٞرشحٍ٫طيحىػٖحُي.20ٙ،)ٖ٣
9حُ٘خكؼ (،٢اٌشعبٌخ ).7ٙ،
10حُ٘ٔخء،آ٣ش.59
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ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ()1ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯﭼ( )2
()3

الشبية الرابعة  :دعكل التناقض بيف القرآف كالس ّنة كذلؾ إذا قمنا بقتؿ المرتد
لقكؿ اهلل ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﰉ ﭼ

()4

كقد نفى اإلكراه عف الديف نفيا عاما صريحا

صريحا ككذلؾ في قكؿ اهلل ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭼ

()5

السنة فكبلىما مف أدلة األحكاـ كمنيما معا تؤخذ األحكاـ
الجكاب  :ال تناقض مطمقا بيف القرآف ك ٌ
كعمماء أصكؿ الفقو أفنكا أعمارىـ كأضنكا أنفسيـ في درس أدلة األحكاـ مف الكتاب كالسنة معا

()6

كتحديدىـ بكؿ دقة ككعي لمعاني المفردات كالتراكيب كدكر السنة في تبييف المراد مف آيات األحكاـ

كقالكا يجكز تخصيص عمكـ آيات الكتاب العزيز بخبر اآلحاد المجمع عمى حكمو كالعمؿ بو كال يضر

عدـ اإلجماع عمى ركايتو(.)7

كقد مر معنا فيما مضى مف البحث ما يثبت عدـ التعارض أك التناقض بيف قكؿ اهلل ( ال إكراه في

الديف ) كقتؿ المرتد .

أما في قكؿ اهلل ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ

()8

ىذه اآلية يراد بيا التيديد بدليؿ قكؿ اهلل ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ فمثؿ ىذا ال يمكف أف يراد بو
اإلباحة أبدا ألف " ذكر الكعيد بعد األمر المذككر دليؿ عمى أنو لمتيديد " ()9كىذا يقاؿ لمف يرل إباحة

الرٌدة عف اإلسبلـ .
ٌ
الشبية الخامسة  :لـ يصح عف النبي  أنو قتؿ مرتدا لمجرد ارتداده
()11

المنافقيف الذيف كفركا بعد إيمانيـ مع كثرتيـ

.

( ،)10ككاف يتجاكز عف

الجكاب  :أمر رسكؿ اهلل  المسمميف باليمف بقتاؿ قكـ األسكد العنسي الذم ادعى النبكة كدعا قكمو
إلى إتباعو فارتدكا كاتبعكه كىذا يؤكد أمر الرسكؿ بقتميـ لردتيـ

()1

.

1ح٧كِحد،آ٣ش.36
2حُلَ٘،آ٣ش.7
3أٍٝىٌٙٛحُ٘زٜش،حُٔطؼ٘ (،٢ػمٛثخ اإلسرذاد ػٓ اٌذ.25ٙ،) ٓ٠
4حُزوَس،آ٣ش.256
5حٌُٜق،آ٣ش.29
6حُٔطؼ٘ (،٢ػمٛثخ اإلسرذاد ػٓ اٌذ.27ٙ،) ٓ٠
7حًُ٘ٞخٗ (،٢إسشبد اٌفؾٛي ).389\1،
8حٌُٜق،آ٣ش.29
9حُؼؼ ( ،ٖ٤ٔ٤ششػ ا٤طٛي ِٓ ػٍُ ا٤طٛي ) .137ٙ،
10حُؼِتتتتتتتٞحٗ (،٢ال إواااااااشاٖ فااااااا ٟاٌاااااااذ،116ٙ، ) ٓ٠حُؼتتتتتتتٞح ( ،فااااااا ٟأطاااااااٛي إٌظااااااابَ اٌغٕااااااابئ ٟاإلعاااااااالِ،220ٙ،) ٟحُظَحرتتتتتتت،٢
www.aleppogate.com
11حُٜؼ٤ي(،١اٌؾش٠خ اٌذ١ٕ٠اخ فا ٟاإلعاالَ )،69ٙ،حُز٘تخِ(،مابي ِآ ِمابي ال ػمٛثاخ ٌٍاشدح ٚؽش٠اخ االػزمابد ػّابد اإلعاالَ ) ٘٣ظتَحُٔٞهتغ
. http://www.onislam.net
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كذلؾ فإ ف رسكؿ اهلل يكـ فتح مكة أمر بقتؿ عدد ممف ارتدكا عف اإلسبلـ منيـ عبد اهلل بف أبي السرح

( ،)2لكف عثماف بف عفاف _ كاف أخاه بالرضاعة _ دعاه إلى اإلسبلـ فأعمف إسبلمو مرة أخرل أماـ
النبي  ، أم أنو عصـ دمو بالتكبة .

()3

ككذلؾ أمر رسكؿ اهلل  بقتؿ عبد اهلل بف خطؿ

رغـ تعمقو بأستار الكعبة  ،عف أنس بف مالؾ أف

رسكؿ اهلل  دخؿ مكة عاـ الفتح كعمى رأسو المغفر  ،فمما نزعو جاءه رجؿ فقاؿ  :ابف خطؿ متعمؽ
بأستار الكعبة ! فقاؿ اقتمكه "

()4

كىذه الكاقعة صحيحة السند كالمتف  ،كقد اعتمدىا أئمة المذاىب

الفقيية كاستنبطكا منيا أحكاما في الفقو الجنائي فاإلماماف مالؾ كالشافعي بنيا عمييا حكما فقييا
خبلصتو أنو يجكز إقامة الحدكد في الحرـ

()5

كترؾ رسكؿ اهلل  قتؿ المنافقيف خكفا مف حدكث مفسده أعظـ مف بقائيـ كىذا مف السياسة الشرعية

فالمنافقكف في الظاىر مسممكف كاذا قتميـ رسكؿ اهلل  كاف فعمو ىذا صادا لمناس عف الدخكؿ في
اإلسبلـ

()6

ك" الضرر األشد يزاؿ بالضرر األخؼ "

()7

 ،فقد كاف  مع عممو بالمنافقيف يعامميـ

عمى ما يظيركنو مف إسبلـ انتظا ار لرجكعيـ إلى الحؽ كابقاء عمى قكميـ لئبل تثكر نفكسيـ بقتمو كما
كاف يعمؿ عمى التآلؼ بيف المسمميف كعدـ تنفير الناس عف اإلسبلـ ()8كرسكؿ اهلل  كما أنو نبيا
كرسكال مبمغا عف ربو كقاضيا في الخصكمات كمفتيا  ،ىك كذلؾ إماـ المسمميف كقائدىـ الذم فكضت

إليو السياسة العامة لممسمميف في الحرص عمى المصالح كدرئ المفاسد كاقامة الحدكد كغيرىا ( ،)9ككؿ
ما قاـ بيا مف أفعاؿ  كاف لمصمحة اإلسبلـ كالمسمميف ألف التصرؼ عمى الرعية منكط بالمصمحة

()10

 ،قاؿ ابف حزـ رحمو اهلل في بياف مكقؼ رسكؿ اهلل  مف كفر المنافقيف  ،المنافقكف قسماف :

قسـ لـ يعرفيـ قط عميو السبلـ  ،كقسـ آخر افتضحكا فبلذكا بالتكبة إال أنو لـ يعرؼ صدؽ تكبتيـ مف
1حرتتٖح٧ػ٤تتَ،ػِتت٢رتتٖٓلٔتتيرتتٖٓلٔتتيحُ٘تت٤زخٗ(،٢ص()ٛ630اٌىبِااً فاا ٟاٌزاابس٠خ )  ،كووتت،ٚهِ٤تتَٓتتؤٕٓٗٞتت٤لخ،315\2،ىحٍحُٔؼَكتتش،
رَٝ٤صُ،ز٘خٕ،1١،ػزيحُلِ (،ْ٤رٙز٠ت اٌجذا٠خ ٚإٌٙب٠خ ) ًٌُ،8\2،ي٘٣ظَ،حُٔطؼ٘ (،٢ػمٛثخ اإلسرذاد ػٓ اٌذ.58ٙ،) ٓ٠
 2أِْٓػزيهللارٖٓؼيرٖأرَٓ٢فحُوَٗ٢حُؼخَٓ١هزَحُلظق،ػًْظذحُٞكٍَُٞٓ٢هللاا٫أٗٚكتخٍٝإٔ٣ظوتٍٞك٤ت،ٚاًًتخِٕٔ٣ت٢ػِ٤تٚ
ٍٍٓٞهللا( حٌُخكَ،)ٖ٣ك٤ـؼِٜخ(حُظخُٔ(ٝ،)ٖ٤ػِِ٣كٌ،)ْ٤ك٤ـؼِٜخ(ػِْ٤كٌٝ،)ْ٤أٗزخٌٛٙح.ك٤وًٍَٞٛٞحدكِٔخًتخٕ٣تّٞحُلتظق
أَٓحُ٘ز٢روظِٝٚهظَػزيهللارٖهطَٓٝوْ٤رٖٛزخرشُٝٞٝؿيٝحطلضأٓظخٍحٌُؼزشٌٍٍُٖٞٓٝهللا٣ُْوظِٕ٧ٚػؼٔخٍٕٟت٢هللاػ٘تٚ
حٓظؤٓ٘ٚرؼيّهظَحرٖأر٢حَُٔفًٝخٍٍٕٓٞهللا٘٣ظظَٖٓحُٜلخرشإٔ٣وظِ٘٣،ٙٞظَحرٖح٧ػ،َ٤ػِ٢رٖٓلٔيحُـٍِ(١ص
 (،)ٛ630أعذ اٌغبثخ فِ ٟؼشفخ اٌظاؾبثخ)،610\2،ىحٍحرتٖكتِّ(،ى.ص،)١.حُ٘ت (،١ٝٞرٙاز٠ت ا٤عاّبء ٚاٌٍغابد ) \1
.269
ٍ 3ؿَٖٓر٘٢طْ٤رٖؿخُذاٗٔخأَٓروظِٚأًٗٚخِٕٓٔٔخكزؼؼٍٍٞٓٚهللآٜيهخٝ،رؼغٓؼٍٚؿٖٓ٬حٜٗ٧خًٍٝ،خٕٓؼ٣ُٚ٠ُٞٓٚويٓٚ
ًٝخِٕٓٔٔخ،كِ٘ٝ،٫ِ٘ٓ٫أَٓحُٔ٠ُٞإٌٔ٣رقُٚطٔ٤خً،كٜ٘٤غُ١ٚؼخٓخ،ك٘خّكخٓظ٤وعٜ٘٣ُْٝغُٗٚت٤جخ،كؼتيحػِ٤تٚكوظِتٚػتْحٍطتيٓ٘تًَخ
ًٝخٗضُٚه٘٤ظخٕ:كَط٘ٛٝ٠خكزظٜخًٝخٗظخطـ٘٤خٕرٜـخءٍٍٓٞهللاكؤٍٍَٓٓٞهللاروظِٜٔخٓؼ٘٣.ٚظَحرٖ٘ٛتخّ (،اٌغا١شح إٌج٠ٛاخ )4،
\،33حُ٘ (،١ٝٞطؾ١ؼ ِغٍُ ثششػ إٌَٗ ، ) ٞٚٛفكي٣غٍهْ].105\9،[1357
ٍٝ4ح (،ِْٔٓٙطؾ١ؼ ِغٍُ ثشاشػ إٌاً،) ٞٚٛظتخدحُلتؾ،رتخدؿتٞحُىهتٌٍٓٞتشرـ٤تَاكتَحٍّ،هٔتٍٝ،150\9،[ 1357] ٚحٙأرتٞ
ىحٝى (،عٕٓ أث ٟداٚد )،رخدهظَح٣٫َٝ٤ٓ٧ؼَٝػِٚ٤حٍ،ّ٬ٓ٩هٔ.472ٙ،[ 2685] ٚ
5حُٔطؼ٘(،٢ػوٞرشحٍ٫طيحىػٖحُي .58ٙ،)ٖ٣

ٗ٧6وَ (،أفؼبي اٌشعٛي ٚدالٌزٙب ػٍ ٝا٤ؽىبَ).61\2،
7ك٤يٍ(،دسس اٌؾىبَ )،حُٔخىس(.36\1،)27
8حرٖحُؼَر (،٢أؽىبَ اٌمشآْ ) ،462\2،حٗ٧وَ (،أفؼبي اٌشعٛي ٚدالٌزٙب ػٍ ٝا٤ؽىبَ)
9حُوَحك،٢أكٔيرٖحىٍ_ْ٣أرٞحُؼزخّ_(،ص (،)ٛ684اإلؽىبَ ف ٟرّ١١ض اٌفزب ٜٚػٓ ا٤ؽىابَ ٚرظاشفبد اٌمبػاٚ ٟاِ٤ابَ )،حػظ٘ت٠رتٚ
ػزيحُلظخفأرٞؿي،105ٙ،ٙىحٍحُز٘خثَح٤ٓ٬ٓ٩ش،رَٝ٤صُ،ز٘خٕ.ّ1995،2١،
10ك٤يٍ (،دسس اٌؾىبَ )(،حُٔخىس.51\1،)58
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كذبيا  ،كقد استدؿ عمى قكلو ىذا في تقسيـ المنافقيف كعدـ إقرار رسكؿ اهلل  ليـ بآيات كثيرة ،

إلبطاؿ ما احتج بو القائمكف بأف ال قتؿ عمى المرتد بناء عمى فعؿ رسكؿ اهلل مع المنافقيف

()1

الشبية السادسة  :أف حديث مف بدؿ دينو فاقتمكه حديث آحاد  ،كأحاديث اآلحاد ال تثبت بيا
()2

.

()4

 ،كذلؾ أف جميع تمؾ األحاديث تدؿ عمى قتؿ المرتد  ،فقد تكاتر ىذا القدر المشترؾ في تمؾ

الحدكد

الرٌدة في السنة النبكية القكلية كالعممية
الجكاب  :أكال  :أف مجمكع األحاديث الصحيحة في مكضكع ٌ
كالتي سبؽ ذكر ركايتيا يرتفع بيذا الحديث مف ككنو حديث آحاد( )3إلى ككنو حديثا متكات ار تكات ار
معنكيا

األحاديث .

ثانيا  :إف حديث مف بدؿ دينو فاقتمكه مركم عف رسكؿ اهلل  مف ثبلث طرؽ فقد أخرجو البخارم في
كتاب الجياد في استتابة المرتديف مف حديث ابف عباس  ،قاؿ  ،قاؿ رسكؿ اهلل " مف بدؿ دينو

فاقتمكه " كأخرجو الطبراني في معجمو الكبير مف حديث معاكية بف حيده  ،قاؿ رسكؿ اهلل  " : مف
بدؿ دينو فاقتمكه  ،إف اهلل ال يقبؿ تكبة عبد كفر بعد إسبلمو " .

كأخرجو الطبراني كذلؾ في معجمو األكسط مف حديث عائشة مرفكعا مف بدؿ دينو فاقتمكه

فيذا التعدد في طرؽ الركاية يقترب بالحديث مف معنى الحديث المستفيض
اآلحاد المحض

()7

()6

()5

كيرفعو درجة عف خبر

.

ثالثا  :حجية السنة مرتبطة بحجية خبر الكاحد إذ أغمب السنة أخبار آحاد فمف أنكر حجية خبر الكاحد
يكاد ينكر حجية السنة كميا  ،كلـ يخالؼ في حجية خبر الكاحد أحد ممف مضى مف اىؿ العمـ بعد

رسكؿ اهلل  مف الصحابة كالتابعيف كفقياء السمؼ  ،كقد ثبت أف ذلؾ مجمعا عميو مف السمؼ  ،إنما
()8

الخبلؼ حدث بعدىـ

.

رابعا  :األئمة األربعة  :أبك حنيفة كمالؾ كالشافعي كأحمد بف حنبؿ يعممكف بأخبار اآلحاد إذا استكفت
شركط الركاية الصحيحة كىي اإلسبلـ كالعقؿ كالبمكغ كالعدالة كالضبط
جميع أىؿ اإلسبلـ كانكا عمى قبكؿ خبر الكاحد الثقة عف النبي 

()10

()9

كمذىب ابف حزـ  :إف جميع

.

1حرٖكِّ (،اٌّؾٍ.227–201\11،) ٝ
2حُؼِٞحٗ (،٢ال إوشاٖ ف ٟاٌذٍِٝٓ،124ٙ،) ٓ٠ػش (،أؽىبَ اٌ ّشدّح ٚاٌّشرذ.203ٙ،) ٓ٠
ٓ3زنحُظؼَ٣قرٌٜححُٜٔطِق.
 4حُلي٣غحُٔظٞحطَحُٔؼ٘ٓٞٛ:١ٞخ٣ظٞحطَٓؼ٘خٙىُٕٝلظٚأٝإٔ٘٣وَؿٔخػشٔ٣ظلَ٤طٞح١جْٜٓغحٌٌُدٝهخثغٓ٘ظًَشط٘ظَىًِٜخك٢أٓتَٓؼتٖ٤
ٓؼ٘٣،ٖ٤ظَ،حُٔ،٢١ٞ٤ؿٍ٬حُي(،ٖ٣ص (،)ٛ911رذس٠ت اٌشا ٞٚف ٟششػ رمش٠ت إٌٛا،631\2، ) ٞٚكووٚأرٞهظ٤زتشٗ٠تَٓلٔتي
حُلخٍ٣خر،٢ىحٍ٤١زش،حَُ٣خ.ٛ1427،8١،ٝ
٘٣5ظَ،حُِِ٣ؼٔ (،٢ظت اٌشا٠خ ).686–685\3،
6حُلي٣غحُٔٔظلٓٞٛٞ٤خُحىٗوِظٚػٖػ٬ػش٘٣،ظَ،حرًٖؼ(،َ٤ص ( ،)ٛ774اٌجبػش اٌؾض١اش شاشػ اخزظابس ػٍا َٛاٌؾاذ٠ش)ٗتَكٚأكٔتي
رٖٓلٔيٗخًَ(،صٓ،152ٙ،)ٛ1377ئٓٔشحَُٓخُش،رَٝ٤صُ،ز٘خٕ.ّ2008،1١،
7حُٔطؼ٘ (،٢ػمٛثخ االسرذاد ػٓ اٌذ.33ٙ،) ٓ٠
8حُـِحُ (،٢اٌّغزظف،150\1،) ٝحُز٠٤خِٕٙ(،١ٝبط اٌٛطٛي إٌ ٝػٍُ ا٤طٛي ) ،24ٙحُزـيحى (،١اٌىفب٠خ ).129\1
ٜ٘ٓ9خ (،خجش اٌٛاؽذ ) .87ٙ،
10حرٖكِّ (،اإلؽىبَ ف ٟأطٛي ا٤ؽىبَ ).102\4،
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كما اتفقت الشافعية كالحنابمة كأبك يكسؼ كأبك بكر الرازم مف اصحاب أبي حنيفة كاكثر الناس
عمى قبكؿ خبر الكاحد فيما يكجب الحد كفي كؿ ما يسقط بالشبية

()1

.

خامسا  :استدؿ الجميكر عمى كجكب العمؿ بخبر الكاحد مف الكتاب كالسنة كاإلجماع كالمعقكؿ مع
قكليـ بقصكره عف إفادة عمـ اليقيف

()2

احد دؿ
قاؿ الشافعي" فمما ندب رسكؿ اهلل إلى استماع مقالتو كحفظيا كأدائيا امرءا يؤدييا  ،كالمريء ك ه
عمى أف ال يأمر أف يؤدم عنو إال ما تقكـ بو الحجة عمى مف أدل إليو ألنو إنما يؤدم عنو حبلؿ
يؤتى  ،كحراـ يجتنب  ،كحد يقاـ  ،كماؿ يؤخذ كيعطى " ...

()3

أما استدالليـ بسنة رسكؿ اهلل كىك في كقائع كثيرة مف السنة العممية

()4

 ،منيا بعث رسكؿ اهلل مصعب

مصعب بف عمير إلى المدينة  ،كبعثو عميا قاضيا عمى اليمف كبعث أبا بكر أمي ار عمى الحج كبعث

عمر ساعيا عمى الصدقة  ،كبعث معاذ جابيا كقاضيا إلى اليمف  ،كأمر  مناديا ينادم بتحريـ الخمر
كغٌير الصحابة اتجاىيـ كترككا قبمة كانكا عمييا بخبر الكاحد ،
كآخر ينادم بتحريـ صياـ أياـ ًمنى  ،ى
فقد ثبت في ىذا كغيره مما يطكؿ نقمو أف الرسكؿ  كاف يبعث البعكث لتبميغ شرعو كأحكامو القبائؿ
كالببلد ككانكا آحادا ،كذلؾ فقد أكرد العمماء آثار كركايات كثيرة عمؿ بيا الخمفاء الراشديف بخبر الكاحد

مما يدؿ عمى أنو دليؿ مف أدلة األحكاـ المعتبرة شرعا

()5

كقد ركل البخارم في صحيحو كتاب أخبار اآلحاد كقائع كثيرة دالة عمى كجكب العمؿ بخبر الكاحد(.)6

الكاحد(.)6

أما دليؿ اإلجماع  :فقد أجمع الصحابة عمى العمؿ بخبر اآلحاد كذلؾ أنو لما شاع العمؿ بخبر الكاحد

بيف الصحابة كفشا بينيـ مف غير نكير اقتضى االتفاؽ منيـ عمى قبكلو

()7

شركط العمؿ بخبر الكاحد

 _1أف ال يعمؿ بو في العقائد ألف العقائد ال تبنى إال عمى اليقيف كحديث اآلحاد ال يفيد اليقيف .

_2أف تتحقؽ في حديث اآلحاد شركط الركاية الصحيحة مف العدالة كالضبط كاالتصاؿ بيف ركاتو
كسبلمتو مف العمؿ القادحة كالشذكذ  ،بأف يككف المخبر مسمما مكمفا غير داعية إلى بدعة كأف يككف

1حٓ٥ي،١ػِ٢رٖٓلٔي(،ص (،)ٛ631اإلؽىبَ ف ٟأطٛي ا٤ؽىبَ )،141\1،ىحٍحُ٤ٜٔؼ،َُِ٘٘٢حَُ٣خ.ّ20031١،ٝ
2حَُ٘٤حُ (،١اٌٍّغ ف ٟأطاٛي اٌفماٗ )،72–71ٙ،حُتَحُ ( ،١اٌّؼابٌُ فا ٟأطاٛي اٌفماٗ )،77ٙ ،حُ٘تخكؼ(،٢اٌشعابٌخ )–183ٙ
،209حُزوخٍ (،١وشف ا٤عشاس ) ،549–540\2،حَُٔهٔ (،٢أطٛي اٌغشخغ333–321\1 )ٟحُـِحُ (،٢اٌّغزظف، ) ٝ
،153–145\1حُزـيحى (،١اٌىفب٠خ ) .139–107\1،
3حُ٘خكؼ (،٢اٌشعبٌخ ).134ٙ،
4أى ُشحُـٍٜٔٞػِٝ٠ؿٞدحُؼَٔروزَحُٞحكيًؼَ٤س٣طتًًٍَٛٞتخٓتٞحءٓتًٖظتخدهللآٝت٘شٍٓتُٚٞأٓٝتخأػتَػتٖحُٜتلخرشٍٟتٞحٕهللاػِتْٜ٤
ٌُُيآخإٔأٓظيٍرٔؼخٍٝحكيحٝأًًَػيسحٓؼِشٓـِٔشىٕٝطٞػ٤نٓغح٩كخُشآُٜ٠خىٍٛخحُظٝ٢ػوضرٜخ.
5حُ٘خكؼ (،٢اٌشعبٌخ ) ،200–187ٙ،حَُٔهٔ ( ،٢أطٛي اٌغشخغ،325–321\1،) ٟحُزوخٍ (،١وشاف ا٤عاشاس )542\2،
٤ٔٛ،546–542يس (،فزؼ اٌّبٌه ثزٛث١ت اٌزّ١ٙذ ) .38\4،
٘٣6ظَ(،طؾ١ؼ اٌجخبس.386–382\4،) ٞ
7حَُ٘٤حُ (،١اٌٍّغ )،82–75ٙحَُحُ (،١اٌّؼبٌُ )،78ٙ،حُزوخٍ (،١وشف ا٤عشاس )،546\2،حُـِحُ( ،٢اٌّغزظاف) ٝ
).150\1،
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عدال بعيدا عف السيك كالخمط كأف ال يعرؼ بالتساىؿ فيما يركيو كبالتأكيؿ لمذىبو كال تشترط الذككرة ،

بؿ يقبؿ خبر المرأة كالخنثى .

 _ 3أف يككف المخبر عنو مما يصح ككنو  ،كال يستحيؿ بالعقؿ كجكده  ،كأف ال يككف مخالفا لنص
مقطكع بصحتو  ،كال مخالفا إلجماع األمة كالصحابة  ،كأف ال يخالؼ دليؿ قاطع في مكضكعو(. )1

 _4ال يجكز العمؿ بالمراسيؿ

()2

خبلفا ألبي حنيفة (.)3

 _5يشترط الحنفية أف ال يخالؼ راكم الحديث بعممو معنى الحديث الذم ركاه (.)4

 _6كيشترط اإلماـ مالؾ في العمؿ بحديث اآلحاد أف ال يخالؼ عمؿ أىؿ المدينة حتى لك كاف

الحديث صحيحا(. )5

كحديث رسكؿ اهلل  " مف بدؿ دينو فاقتمكه " حديث صحيح متفؽ عمى صحتو  ،كقد سمـ مف مأخذم

اإلماـ أبك حنيفة كاإلماـ مالؾ فبل حجة لمف يرده أك يقمؿ مف شأنو

()6

الشبية السابعة  :طعنيـ في عكرمة مكلى ابف عباس

طعنكا في أحد ركاة الحديث " مف بدؿ دينو فاقتمكه " كالذم اشتير عف طريقو كىك عكرمة مكلى إبف

عباس

()7

 ،أكال  :اتيمكه بالكذب عمى إبف عباس كأنو سمع منو ك نقؿ عنو ما قالو كما لـ يقمو كقالكا

أخذ عمى البخارم ركايتو عنو مثؿ قكؿ ابف الصبلح _ مف عمماء الحديث_" احتج البخارم بجماعة
سبؽ لغيره الجرح ليـ كعكرمة مكلى ابف عباس " ،ككاف اإلماـ مسمـ يتجنب الركاية عنو كأعرض

اإلماـ مالؾ عف الركاية عنو

()8

.

الجكاب  _1:قرر العمماء أف " مجرد الكبلـ في الرجؿ ال يسقط حديثو " ،كلك اعتبرنا ذلؾ لذىب
معظـ السنة  ،إذ لـ يسمـ مف كبلـ الناس إال مف عصمو اهلل  ،بؿ يخ ٌرج في الصحيح لخمؽ مف تكمـ
فييـ إال أف صاحبا الصحيح رحميـ اهلل إذا خرجا لمف تكمـ فيو فإنيـ ينتقكف مف حديثو ما تكبع عميو
سيما إذا خالؼ الثقات
كظيرت شكاىده  ،كعمـ أف لو أصبل كال يركف ما تفرد بو ٌ ،

()9

1حُز٠٤تتتخِٕٙ (،١ٝااابط ا٤طاااٛي )،127ٙ،حًٍُِ٘تتت (،٢اٌجؾاااش اٌّؾااا١ؾ )ٓٝ،140\6،تتتخرؼتتتيٛخ،حُ٘تتتًٞخٗ ( ،٢إسشااابد اٌفؾاااٛي )،
.139\1
2حُلتي٣غحَُٔٓتتَٛ:تتٞكتتي٣غحُظت خرغحٌُز٤تتَحُتتٌُ١وتت٢ؿٔخػتتشٓتتٖحُٜتلخرشٝؿخُٔتتًْٜٔتتؼ٤يرتتٖحُ٘ٔتت٤ذاًحهتتخٍهتتخٍٍٓتتٍٞهللا٘٣،ظتتَ،حرتتٖ
حُ٬ٜف (،ػٍ َٛاٌؾذ٠ش ) .51ٙ،
3حَُحُ (،١اٌّؼبٌُ ).84ٙ،
4حًٍُِ٘ (،٢اٌجؾش اٌّؾ١ؾ )،255\6،حُِك (،٢ِ٤أطٛي اٌفمٗ ).38ٙ،
5حًٍُِ٘ت (،٢اٌجؾاش اٌّؾا١ؾ )،253\6،حُِكِ٤تت( ،٢أطاٛي اٌفمااٗ ) ،38ٙ،أرتُٛٞتتَسِ(،بٌاه ؽ١برااٗ ٚػظاشٖ ٚآساؤٖ اٌفم١ٙااخ )ٙ،
.285
6حُٔطؼ٘ (،٢ػمٛثخ االسرذاد ػٓ اٌذ.34ٙ، ) ٓ٠
 7ػٌَٓشٓ٠ُٞحرٖػزخّٞٛأرٞػزيهللاحُزَرَ١أِٖٓٚٛحُٔـَدًٖٓزتخٍحُظتخرؼ،ٖ٤هتخٍػٌَٓتشِ١:زتضحُؼِتْأٍرؼتٖٓ٤ت٘شًٝتخٕحرتٖػزتخّ
٠٣غحٌُزَكٍ٢ؿِ٢ػِ٠طؼِْ٤حُوَإٓٝحُٖٔ٘ٝ،اٗ٧٢هَؽاُت٠حُٔتٞمكؤٓتٔغحَُؿتَ٣تظٌِْرخٌُِٔتشك٤لتظقُت٢هٔٔتٕٞرخرتخٓتٖحُؼِتٍْٟٝ،
ػ٘ ٚؿٔخػخصٖٓحُظخرؼ،ْٜٖ٘ٓ٤أرٞحُ٘ؼؼخءٝحُ٘ؼزٝ٢حُ٘وؼٝ٢حُٔز٤ؼٝ٢حرٖٖٓٝ٣َ٤ػَٔٝرتٖى٘٣تخٍٝؿ٤تَٝ،ْٛػتٖحُ٘تؼز٢هتخٍٓ:تخروت٢
أكيأػِْرٌظخدهللآٖػٌَٓشٝ،ىكغاُ٠حرٞحُ٘ؼؼخءٓٔخثَكوخٍ:حٓؤٍػٜ٘خػٌَٓشأٝهخٌٍٛححُزلتَكخٓتؤُٝ،ٙٞهتخُٞحٛتٌححٓ٩تخّٓتٖرلتٍٞ
حُؼِْٝهيطٌِتْك٤تٚرؤٗتٚػِتٍ٠أ١حُوتٞحٍؽٓٝتٖػتْأػتَٝػ٘تٚحٓ٩خٓتخٕٓخُتئٓٝتِْ(،صٝ،)ٛ106ه٤تَؿ٤تًَُتيٍكٔتٚهللا٘٣،ظتَ،
حُ٘ (،١ٝٞرٙز٠ت ا٤عّبء ٚاٌٍغبد )،341–340\1،حٌُٛز (،٢رزوشح اٌؾفبظ ).127–126\1،
8حرٖكـَ،أكٔيرٖػِ٢رٖٓلٔيحُؼٔو(،٢ٗ٬ص()ٛ852رٙز٠ت اٌزٙز٠ت )،268\7،ىحٍٛخىٍ،رَٝ٤ص(،ى.ص)١.حُؼِتٞحٗ (،٢ال
ال إوشاٖ ف ٟاٌذ.127ٙ،) ٓ٠


9حَُٔؿ٘٤خٗ (،٢اٌٙذا٠خ ِغ ٔظت اٌشا٠خ )ُِِِ٣ؼ.12\1،٢
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كقد حدث عف عكرمة خبلئؽ

()1

كأفتى في حياة ابف عباس كبأمر منو ككاف الحسف البصرم إذا قدـ

عكرمة البصرة أمسؾ عف التفسير كالفتيا ما داـ عكرمة بالبصرة

()2

.

كقد احتج بو البخارم كأصحاب السنف كتركو مسمـ فمـ يخرج لو حديث سكل حديث كاحد في الحج ،
()4

()3
ب عف عكرمة
لكبلـ مالؾ بو كقد تعقب جماعة مف األئمة ذلؾ كألفكا بال ٌذ ٌ
_ 2قالكا في قكؿ إبف عمر لمكاله نافع ( ال تكذب عمي كما كذب عكرمة عمى إبف عباس) قالكا قكؿ

.

إبف عمر لـ يثبت عنو ألف راكيو متركؾ الحديث كمف المحاؿ أف يجرح العدؿ بكبلـ المجركح

()5

،

كما أف ابف عباس  ذاتو نفى كذب عكرمة عميو فقاؿ  ":ماحدثكـ عكرمة عني فصدقكه  ،فإنو لـ
()6

يكذب عميو "

_ 3أىؿ الحجاز يطمقكف كذب في مكضع أخطأ  ،كيؤيد ذلؾ أنيـ يقكلكف كذب عمى مف أخطأ في
مسألة اجتيادية  ،كالمخطئ في المسائؿ اإلجتيادية ال يقاؿ لو كذبت بؿ يقاؿ لو أخطأت ،كال يتعيف
القدح في جميع ركايات عكرمة عف ابف عباس  ،إذ قد يككف أنكر عميو بعضيـ الركاية عنو في إحدل
المسائؿ  ،ككاف عكرمة يرجع عف قكلو إذا بمغو عمف ىك أكلى منو كأعمـ خبلفو كىذا يحسب لو ال

عميو(.)7

 _ 4إنكار عكرمة عمى الذيف يكذبكنو دكف أف يكاجيكنو بما رمكه بو  ،كذلؾ لثقتو أنيـ لك كاجيكه لبيف
ليـ كجية قكلو  ،كفي ذلؾ مخرجا مف ادعائاتيـ  ،قاؿ عكرمة " أرأيت ىؤالء الذيف يكذبكنني مف

خمفي ،أفبل يكذبكنني في كجيي " يعني أنيـ إذا كاجيكه بذلؾ أمكنو الجكاب عميو كالمخرج منو

()8

.

 _5في قكؿ ابف الصبلح " كلذلؾ احتج البخارم بجماعة سبؽ مف غيره الجرح ليـ كعكرمة مكلى ابف
عباس رضي اهلل عنيما " لـ يكف سياؽ الكبلـ في بياف المآخذ عمى البخارم  ،إنما كاف في بياف
مذىب األئمة مف حفاظ الحديث كنقاده في أنيـ ال يقبمكف الجرح إال مفس ار مبينا لمسبب  ،ألف الناس

يختمفكف فيما يجرح ماال يجرح فيطمؽ أحدىـ الجرح بناء عمى أمر اعتقده جرحا كليس بجرح في نفس

األمر فبل بد مف بياف سببو لينظر فيو أىك جرح أك ال

()9

ْٜ٘ٓ 1أٞ٣دحُٔوظ٤خٗٝ،٢أرٞرَ٘ٝ،ػخْٛح٧كٝ،ٍٞػٍٞرُٖ٣يٝ،هخُيحُلٌحءٝ،ىحٝىرٖ٘ٛيٝ،ػوَ٤رٖهخُيٝ،ػزخىرٖٜٓ٘تٝ،ٍٞػزتي
ٝػزيحَُكٖٔرِٖٓٔ٤خٕرٖحُـٔ٘٣،َ٤ظَ،حٌُٛز (،٢رزوشح اٌؾفبظ ).126\1،
2حرٖكـَ ( ،رٙز٠ت اٌزٙز٠ت )،256\7،حٌُٛز (،٢رزوشح اٌؾفبظ ).127–126\1،
3حرٖكـَ (،فزؼ اٌجبس ( ، ) ٞاٌّمذِخ )،حُلَٜحُظخٓغكٓ٢زخمٖٓ١ؼٖكٍٖٓٚ٤ؿخٍحُٜل٤ق.222\1،
ٖ٘ٛٔٓ 4لٞحك٢حٌُدػٖػٌَٓشأرٞؿؼلَرٖؿََ٣حُطزَٓٝ،١لٔيرَٖٜٗحُٔـٝ،١ُٞأرٞػزتيهللارتٖٓ٘تيٝ،ٙحرتٞكتخطْرتٖكزتخٕٝ،حرتٞ
ػَٔرٖػزيحُزَٝؿ٘٣،َْٛ٤ظَ،حرٖكـَ (،فزؼ اٌجبس.222\1، ) ٞ
ٛ5تتٌحًتتّ٬حٓ٩تتخّحرتتٖكزتتخٕ٣ُِِٔ،تتي٘٣،ظتتَ،حرتتٖكـتتَ (،فاازؼ اٌجاابسٍٝ،223\1،) ٞح١ٝح٧ػتتَٛتت٣ٞل٤تت٠حُزٌتتخءٛٝتتٓٞظتتَٝىحُلتتي٣غ،
حٌُِ٘ٓ،١ٞلٔيػزيحُل٢أر٢حُلٔ٘خصحُٜ٘تي(،١ص( ،)ٛ1304اٌشفاغ ٚاٌزىّ١اً فا ٟاٌغاشػ ٚاٌزؼاذ،) ً٠كووت،ٚػزتيحُلظتخفأرتٞؿتيسٙ،
،268ىحٍحُز٘خثَ،رَٝ٤صُ،ز٘خٕ.8١،
6حرٖكـَ (،رٙز٠ت إٌٙز٠ت ).265\7،
7حرٖكـَ (،فزؼ اٌجبس.223\1،) ٞ
8حرٖكـَ (،فزؼ اٌجبس،123\1،) ٞحرٖكـَ (،رٙز٠ت إٌٙز٠ت ).268\7،
9حرٖحُ٬ٜف (،ػٍ َٛاٌؾذ٠ش )،107–106ٙ،حٌُِ٘ (،١ٞاٌشفغ ٚاٌزىّ ً١ف ٟاٌغشػ ٚاٌزؼذ.275-264ٙ ،) ً٠
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ثانيا  :ما ركم عف اإلماميف مالؾ كمسمـ مف عدـ ركايتيـ عف عكرمة كذلؾ لما نسب إليو مف
()1

انتحاؿ رأم الخكارج

الحديث قاطبة(.)2

كقد اتفؽ المحدثكف عمى أف الداعية إلى البدع ال يجكز االحتجاج بو عند أئمة

الجكاب  _1 :فمف مصادر الطعف في عكرمة الفيـ الخطأ لرأم عكرمة فأحيانا ينسب عمماء السمؼ
الرجؿ إلى مذىب ما بسبب ركايتو األحاديث التي ركاىا كالتي تؤيد ذلؾ المذىب  ،كلعكرمة ركايات
احتج بيا الخكارج لتأييد مذىبيـ  ،كلـ يثبت بسند صحيح عمف عاصره كلقيو أنو رأل منو أك سمع ما

يدؿ عمى ذلؾ المذىب

()3

 ،كقاؿ إبف جرير لك كاف كؿ مف ادعي عميو مذىب مف المذاىب الرديئة

ثبت عميو ما ادعي بو كسقطت عدالتو كبطمت شيادتو بذلؾ لمزـ ترؾ أكثر محدثي االمصار ألنو ما
منيـ إال كنسبو قكـ إلى ما يرغب بو عنو  ،لذلؾ لـ تثبت عنو بدعة كقد برأه كثير مف أئمة الحديث

كذكركه في الثقات  " ،فقالكا عكرمة مكلى إبف عباس رضي اهلل عنيما  ،مكي تابعي ثقو برمء مما

يرميو الناس بو"

()4

()5

 " ،عكرمة ثقة كاذا رأيت مف يتكمـ في عكرمة فاتيمو عمى اإلسبلـ "

 _2قاؿ عمماء الحديث" تعرؼ ثقة الراكم بالتنصيص عميو مف ركاتو أك ذكره في تاريخ الثقات أك
()6

تخريج أحد الشيخيف لو في الصحيح كاف تيكمـ في بعض مف يخرج لو  ،فبل يمتفت إليو"...
كقاؿ اإلماـ أحمد  " :عكرمة قد ثبتت عدالتو بصحبة إبف عباس كمبلزمتو إياه كاف غير كاحد مف
العمماء قد رككا عنو كعدلكه كقاؿ " ككؿ رجؿ ثبتت عدالتو لـ يقبؿ فيو تجريح أحد حتى يبيف ذلؾ عميو
()7

 ،ليذا فإف عدالة عكرمة

حبر ىذه األمة
بأمر ال يحتمؿ إال جرحو " كقالكا لكؿ أمة حبر كعكرمة ٍ
أصؿ مبني عميو " كاألصؿ بقاء ما كاف عمى ما كاف "( )8كالتجريح طارئ يحتاج إلى دليؿ .

الشبية الثامنة  :صرؼ أمر الرسكؿ  في قكلو ( مف بدؿ دينو فاقتمكه ) مف الكجكب إلى اإلباحة

فتككف عقكبة المرتد تعزيرية كليست حدا ثابتا مف حدكد اهلل .

تساءؿ الدكتكر محمد سميـ العكا ىؿ األمر الكارد في قكلو  " مف بدؿ دينو فاقتمكه " لمكجكب أـ أف
األمر الكارد في الحديث امر أحاطت بو القرائف صرفتو عف الكجكب إلى غيره كمف القرائف التي ذكرىا

1حرٖكـَ (،فزؼ اٌجبس،223\، ) ٞحٌُٛز (،٢رزوشح اٌؾفبظ ) ،127\ 1،حُ٘ ( ،١ٝٞرٙز٠ت ا٤عّبء ٚاٌٍغبد )341\ 1،ػزيحُوخىٍ،
ػيٗخٕ(،ثشاءح اٌغٍف ِّب ٔغت إٌ ِٓ ُٙ١أؾشاف ف ٟاالػزمبد )،36ٙ،ىحٍحٔ٣٩خٕ،حٌ٘ٓ٫يٍ٣ش(ى.ص)١.
2حُزـيحى ( ،١اٌىفب٠خ ) ،383\1،حرٖحُ٬ٜف(،ػٍ َٛاٌؾذ٠ش )،115ٙ،روخػ،٢ػِٗ٢خ٣ق (،االعزٙبد ف ٟػٍُ اٌؾذ٠ش ٚأصشٖ فٟ
اٌفمٗ اإلعالِ،203–202ٙ،) ٟىحٍحُز٘خثَح٤ٓ٬ٓ٩ش،رَٝ٤صُ،ز٘خٕ.ّ1998١،
3ػزيحُوخىٍ (،ثشاءح اٌغٍف ِّب ٔغت إٌ ِٓ ُٙ١أؾشاف ف ٟاالػزمابد )ٛ،39ٙ،تٌحهتٍٞحٓ٩تخٖٓ٤أكٔتيٝحُؼـِت٘٣،٢ظتَ،حرتٖكـتَ(،فازؼ
اٌجبس.223\1،)ٞ
ٌٛ4حهٍٞحٓ٩خٖٓ٤أكٔيٝحُؼـِ٘٣،٢ظَحرتٖكـتَ (،فازؼ اٌجابس،223\1،) ٞحُٔتي،٢٘٣ػِت٢رتٖػزتيهللا_ٗت٤نحُزوتخٍ(_١ص(،)ٛ234
ػٍاً اٌؾاذ٠ش ِٚؼشفاخ اٌشعابي ) ،كووتٚػزتيحُٔؼطت٢أٓتٖ٤هِؼـت،48ٙ،٢ىحٍحُتٞػ،٢كِتذّ1980،1١،حُ٘ت (،١ٝٞرٙاز٠ت ا٤عااّبء
ٚاٌٍغبد )،341\1،حرٖكـَ (،رٙز٠ت اٌزٙز٠ت ).270\7،
ٌٛ5حهٍٞحرٖٓؼ٘٣،ٖ٤ظَ،حُ٘ (،١ٝٞرٙز٠ت ا٤عّبء ٚاٌٍغبد ).341\1،
6حُٔ (،٢١ٞ٤رذس٠ت اٌشا.894\2،) ٞٚ
7حرٖكـَ (،رٙز٠ت اٌزٙز٠ت ).265\7ٝ273\7،
ٗ8ز ( ،َ٤اٌمٛاػذ اٌىٍ١خ ٚاٌؼٛاثؾ اٌفم١ٙخ ف ٟاٌشش٠ؼخ اإلعالِ١خ ).145ٙ،
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صارفة في رأيو أمر رسكؿ اهلل مف الكجكب إلى اإلباحة كقائع حدثت في زمف رسكؿ اهلل  كىي :

النصراني الذم أسمـ ثـ ارتد  ،كاألعرابي الذم طمب اإلقالة مف البيعو(.)1

 _1كاتب بني النجار  :كىذا المرتد اسمو مف المبيمات لـ تذكره الركايات

()2

التي منيا " كاف رجؿ

نصرانيا فأسمـ كق أر البقرة كآؿ عمراف فكاف يكتب لمنبي  ، فعاد نصرانيا  ،فكاف يقكؿ ما يدرم محمد
إال ما كتبت لو  ،فأماتو اهلل  ،فدفنكه فأصبح كقد لفظتو األرض  ،فقالكا  :ىذا فعؿ محمد كأصحابو
نبشكا عف صاحبنا لما ىرب منيـ فألقكه  ،فحفركا لو كأعمقكا لو في األرض ما استطاعكا  ،فأصبح كقد

لفظتو األرض  ،فعممكا أنو ليس مف الناس فألقكه "

()3

 ،كقالكا أف رسكؿ اهلل  لـ يعاقب ىذا المرتد

فيذه قرينة تىصرؼ األمر مف الكجكب إلى اإلباحة.
الجكاب  :إف ىذا المرتد كما في الصحيح لـ يخبر الرسكؿ  بردتو كال أذف رسكؿ اهلل بذلؾ  ،لكنو
ارتد بعد إسبلمو كلحؽ بالنصارل كأماتو اهلل عندىـ  ،فيذا الحادثة ال تصمح دليؿ عمى عدـ عقكبة

رسكؿ اهلل  لممرتد كعدـ قتمو  ،كال تعد قرينة لصرؼ األمر عف الكجكب ففي لحكقو بقكمو دليؿ عمى
خكفو مف العقكبة  ،كأىـ ما يستفاد مف الحديث ىك قبح كعظـ جرـ ىذا المرتد  ،فقد أذلو اهلل كعاقبو

في الدنيا قبؿ اآلخرة بمفظ األرض لجثتو م ار ار .

 _2األعرابي الذم طمب اإلقالة مف البيعة .

ركل البخارم كمسمـ عف جابر بف عبد اهلل السممي ( " :)4أف أعرابيا بايع رسكؿ اهلل  عمى اإلسبلـ
فأصاب األعرابي كعؾ في المدينة فأتى األعرابي إلى رسكؿ اهلل  فقاؿ  :يا رسكؿ اهلل أقمني بيعتي ،

فأبى رسكؿ اهلل  ، ثـ جاء فقاؿ  :أقمني بيعتي فأبى  ،ثـ جاء فقاؿ :أقمني بيعتي فأبى  ،فخرج
()5

األعرابي  ،فقاؿ رسكؿ اهلل  " : إنما المدينة كالكير تنفي خبثيا كينصع طيبيا"

كقد ركاه البخارم في أبكاب أخرل عف جابر مف غير لفظ يا رسكؿ اهلل  ،كجاء فييا "...فبايعو عمى

اإلسبلـ فجاء مف الغد محمكما  ،فقاؿ  :أقمني  ،فأبى ثبلث مرات "

()6

كفي ركاية مسمـ عف جابر " أف أعرابيا بايع رسكؿ اهلل  فأصاب األعرابي كعؾ في المدينة فأتى

النبي  فقاؿ  :يا محمد أقمني بيعتي  ،فأبى رسكؿ اهلل " 

()7

ثبلث مرات ففي ىذا الحديث أف

األعرابي قاؿ يا محمد كلـ يقؿ يا رسكؿ اهلل .

1حُؼٞح (،ف ٟأطٛي إٌظبَ اٌغٕبئ ٟاإلعالِ.223–217ٙ،) ٟ
2حرٖكـَ (،فزؼ اٌجبسٝ،3616\2،) ٞكٍٝ٢ح٣شِْٓٔهخٍٓخُيرٖأًْٗخٕ ِّٓ٘خٍؿَٖٓر٘٢حُ٘ـخٍ.
ٍٝ3حٙحُزوخٍ (،١طؾ١ؼ اٌجخبسً،) ٞظخدحُٔ٘خهذ،رخدػٓ٬خصحُ٘زٞسك٢ح،ّ٬ٓ٩رَهْ ] .418\2،[ 3617
 4ؿخرَرٖػزيهللاحُِٔٔٞٛ٢حُٜلخر٢رٖحُٜلخر٢ؿخرَرتٖػزتيهللارتٖػٔتَٝرتٖكتَحّحُوٍِؿت٢حٜٗ٧تخٍ١حُٔتِٔٛٝ٢تٞأكتيحٌُٔؼتَٖ٣كت٢
حَُٝح٣شػٍٍٖٓٞهللا 1500(ٍٟٝكي٣غ)،ؿِحٓغٍٍٓٞهللاؿِٝحصًؼَ٤سٜ٘٣ُْٝيريٍح٫ٝأكيحٝٞٛٝأرٓٙٞتٖأٛتلخدحُؼوزتش(،
ص)ٛ73رخُٔي٘٣ش٘٣،ظَ،حُ٘ (،١ٝٞرٙز٠ت ا٤عّبء ٚاٌٍغبد ).143\1،
ٍٝ5حٙحُزوخٍ (،١طؾ١ؼ اٌجخبسً،) ٞظخدح٧كٌخّ،رخدٖٓرخ٣غػْحٓتظوخٍحُز٤تغٍ،هٔتٍٝٝ،373\4،[7211] ٚحٙرتَهْ]400\4،[7322
.
ٍٝ6حٙحُزوخٍ (،١طؾ١ؼ اٌجخبسً، ) ٞظخدك٠خثَحُٔي٘٣ش،رخدحُٔي٘٣شط٘لت٢حُوزتغٍ،هٔتٍٝٝ،485\1،[1883] ٚحٙرتَهْ ][ ٝ[7209
].7216
ٍٝ7ح (،ِْٔٓٙطؾ١ؼ ِغٍُ ثششػ إًٌ،) ٞٚٛظخدحُلؾ،رخدحُٔي٘٣ش،ط٘لَٗ٢حٍٛخٍ،هٔ.122\9،[ 1383] ٚ
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كاتخذ ىذه الركاية قرينة عمى صرؼ أمر الرسكؿ  مف الكجكب إلى اإلباحة مف قاؿ أف عقكبة المرتد
عقكبة تعزيرية كقد تصؿ إلى القتؿ

()1

الجكاب :عند الرجكع إلى شركح ىذا الحديث كجد أنو لـ يتفؽ الفقياء كال المحدثكف عمى أف ىذا
األعرابي كاف يطمب مف رسكؿ اهلل  إقالتو مف اإلسبلـ كذلؾ لسببيف أف ىذا األعرابي كاف حريصا
عمى أخذ اإلذف مف رسكؿ اهلل  كلذلؾ قاؿ العمماء  :إنما لـ يي ًقمو رسكؿ اهلل  ألنو ال يجكز لمف
ىاجر إلى النبي  لممقاـ عنده أف يترؾ اليجرة كيذىب إلى كطنو أك غيره  ،كقالكا ككاف ىذا األعرابي
ممف ىاجر كبايع النبي عمى المقاـ معو فكانت اإلقامة كاجبة في حقو كرسكؿ اهلل  ال يعيف عمى

معصية ،كما ال يجكز لمف أسمـ أف يترؾ اإلسبلـ  ،كقاؿ القاضي عياض يحتمؿ أف يككف طمب
()2

اإلقالة مف اإلسبلـ  ،كلكف اإلماـ النككم

رجح القكؿ األكؿ كىك إقالتو مف اإلقامة في المدينة  ،كما

أف قكؿ األعرابي يا رسكؿ اهلل في بعض الركايات ال يدؿ عمى ردتو لكنو عبلمة عمى إسبلمو كاف خرج
بغير إذف الرسكؿ . 

فبيذا يتضح أف ىذه الحادثة ال تصح قرينة عمى صرؼ أمر رسكؿ اهلل مف الكجكب إلى اإلباحة فمـ

يجزـ المحدثكف أنيا حالة ردة ظاىرة  ،كلـ تقـ القرينة القاطعة عمى ذلؾ  ،كال تصح كدليؿ عمى أف
رسكؿ اهلل  لـ يعاقب الرجؿ كال أمر بعقابو  ،بؿ حرص الرجؿ عمى الحصكؿ عمى اإلذف مف رسكؿ

اهلل  ، لكنو لـ يأذف لو  ،فعصاه األعرابي كخرج .

كقكلو في بعض الركايات يا رسكؿ اهلل ترجح أنو إنما طمب اإلقالة مف اليجرة كاإلقامة في مدينة رسكؿ

اهلل  كالى ذلؾ ذىب الفقياء

()3

.

بؿ مما يؤكد أف قكؿ رسكؿ اهلل  يؤكد الكجكب ما ثبت مف عمؿ الصحابة الكراـ كمنيـ الخمفاء

الراشديف كقتاؿ أبك بكر لممرتديف كعمؿ مف خمفو منيـ عمى قتؿ المرتد قضاء هلل كرسكلو .

الشبية التاسعة  :ضعؼ االستناد عمى اإلجماع في قتؿ المرتد .

كأسباب ىذه الشبية ما أكرده بعض الفقياء منيا عدـ اإلتفاؽ عمى حجية اإلجماع  ،كجكاز مخالفتو ،
كمنيا أف دعكاىـ اإلجماع عمى قتؿ المرتد مضطربة  ،كمنيا إلحاؽ اإلجماع بالقياس في بطبلنو مع

كجكد النص  ،كمنيا أنو ال مستند ليذا اإلجماع المدعى

()4

الجكاب  :قاؿ اهلل ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﭼ()5اختص اهلل ىذه األمة بأف ال تجتمع عمى ضبللة كنشأ مف ذلؾ أف
إجماعيـ حجة كاختبلفيـ رحمة

()6

 ،قاؿ رسكؿ اهلل  " : إف اهلل ال يجمع أمتي عمى ضبللة "

1حُؼٞح (،ف ٟأطٛي إٌظبَ اٌغٕبئ.220ٙ،) ٟ
ٓ2زنحُظؼَ٣قر.ٚ
3حرٖكـَ (،فزؼ اٌجبسَٗ،) ٞفكي٣غٍهْ ]،1490\1، [1883حُٔطؼ٘ (،٢ػمٛثخ اإلسرذاد ػٓ اٌذ45–44ٙ،) ٓ٠
4حُٜؼ٤ي (،١اٌؾش٠خ اٌذ١ٕ٠خ ف ٟاإلعالَ ) ،83ٙ،حُؼِٞحٗ (،٢ال إوشاٖ ف ٟاٌذ.19ٙ،) ٓ٠
5حُ٘ٔخء،آ٣ش.115
6حُلٔٓ،٢٘٤لٔيرٖػِ١ٞحُٔخٌُ (،٢ششف اِ٤خ اٌّؾّذ٠خ ) (،ى.ّ1985،2١،)١.ّ.
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()1

كاإلجماع عمى قتؿ المرتد ثابت غير مضطرب فما أثر عف عمر  بشأف عقكبة المرتد تجد اف أحد
اآلثار المركية عنو يفسر اآلخر  ،فقاؿ بأحد اآلثار في عقكبتيـ  ،كنت استكدعتيـ السجف كقد فسر

ىذا األثر اآلخر كجاء فيو أف رجبل ارتد فضربكا عنقو كعمـ عمر بذلؾ فقاؿ " ىبلحبستمكه ثبلثا
كأطعمتمكه كؿ يكـ رغيفا لعمو يتكب أك يراجع أمر اهلل " فبيف ىذا أف استيداعيـ السجف ليس لؤلبد لكنو

لمدة استتابتيـ فيك لـ يخرج عف إجماع الصحابة في قتؿ المرتد .

أما قكؿ اإلماـ النخعي أف المرتد يستتاب أبدا كبو أخذ اإلماـ الثكرم كزاد قيدا آخر فقاؿ  :ما رجيت
()2

تكبتو

كالى ذلؾ ذىب كثير مف الفقياء في تفسير قكؿ النخعي .

فاإلجماع عمى قتؿ المرتد ثابت غير مضطرب كلكف اختمفت األقكاؿ في مدة االستتابة .

أما إلحاؽ اإلجماع بالقياس في بطبلنو مع كجكد النص فإف نصكص كتاب اهلل  عامة كأحاديث

رسكؿ اهلل  في قتؿ المرتد تخصص ىذه اآليات فبل تأخذ حكميا .

كفي مكضكع عقكبة المرتد الدنيكية ركيت أحاديث صحيحة صريحة عف رسكؿ اهلل بقتؿ المرتد فيك

منصكص عميو بسنتو القكلية  ، كىذا يعد مستندا لئلجماع ال مبطبل لو كقد تبيف ىذا مكثقا فيما
مضى مف البحث .

" ألف إجماع الصحابة في تقرير الحبلؿ كالحراـ يرجع إلى نفس النص الشرعي  ،فيـ ال يجمعكف عمى

حكـ إال ككاف ليـ فيو مستند مف قكؿ رسكؿ اهلل  أك فعمو أك تقريره  ،كقد استندكا إليو فيككف

إجماعيـ قد كشؼ عف دليؿ بالضركرة  ...فإجماع الصحابة ليس بذاتو دليبل  ،كانما ىك يكشؼ عف

دليؿ مكجكد في المسألة

()3

الشبية العاشرة  :أف أمر رسكؿ اهلل  قتؿ المرتد ال يعد تشريعا عاما .
تسائؿ أحد القانكنييف قائبل :لـ يبيف لنا القائمكف بتطبيؽ عقكبة اإلعداـ عمى المرتد ما إذا كانت ىذه

العقكبة قررىا الرسكؿ باعتباره رسكال  ،أـ باعتبار ما لو مف اإلمامة كالرياسة العامة لجماعة
()4

المسمميف؟

مف األصكؿ الشرعية أف رسكؿ اهلل  أعظـ مف بمغ الرسالة كأدل األمانة  ،ألف التبميغ ىك مقتضى

الرسالة  ،كالرسالة ىك أمر اهلل  لو بذلؾ التبميغ  ،فيك  ينقؿ عف الحؽ لمخمؽ ما يكحى إليو مف
اهلل  كفي ىذا المقاـ مبمغ كناقؿ  ،ككرث عنو ىذا المقاـ حممة الكتاب العزيز لتعميمو لمناس ،
كالمحدثكف ركاة األحاديث النبكية  ،كما كرث عنو المفتي الفتيا .

كرسالة رسكؿ اهلل  كفتياه تبميغ محض  ،كاتباع صرؼ  ،لتحقؽ الفتيا بمجرد األخبار عف حكـ

ٛ1ل٤قٍٝ،حٙحُظٌَٓ (،١عٕٓ اٌزشِزً،) ٞظخدحُلظٖػٍٍٖٓٞهللا،رخدُِّٝحُـٔخػشٍ،هٔٛ409ٙ، [ 2167 ] ٚللٚحُ٧زخٗ٢
2ػ٤خ (،ٝاٌشفب ).264\2،
3حُٔلِ (،٢رٛػ١ؼ اٌّشىالد ِٓ وزبة اٌٛسلبد ).307ٙ،
ٓ4ظ،٢ُٞػزيحُلٔ٤يِ (،جبدئ ٔظبَ اٌؾىُ ف ٟاإلعالَ )٘٘ٓ،306ٙ،ؤسحُٔؼخٍف،حٌ٘ٓ٫يٍ٣ش،ّ2008١،رِظخؿ (،٢اٌغٕب٠بد
ٚػمٛثزٙب ف ٟاإلعالَ ).24ٙ،

177

()2

اهلل بمقتضى األدلة ()1كما أف رسكؿ اهلل  ىك اإلماـ األعظـ كالقاضي األحكـ

 ،فيك في الفتيا

كالرسالة يمتبًعه يمبًمٌغ  ،كفي الحكـ أيضا يمتبًع ألمر اهلل  لو بأف ينشأ األحكاـ كفؽ الحجاج كالبينات ،
ال أنو متبع في نقؿ الحكـ عف اهلل تعالى (.)3

أما تصرفو  باإلمامة فيك كصؼ زائد عمى النبكة كالرسالة كالفتيا كالقضاء  " ،كالتصرؼ عمى الرعية
منكط بالمصمحة "

()4

،كرسكؿ اهلل  ىك إماـ المسمميف األعظـ حقيقة  ،قاـ بتدبير مصالح المسمميف

كدرء المفاسد عنيـ كضبط الشؤكف العامة لمدكلة  ،فقمع الجناة كقتؿ الطغاة كأرسى دعائـ الدكلة
()5

اإلسبلمية

غير أف غالب تصرفو  بالتبميغ ألف كصؼ الرسالة غالب عميو  ،فتصرفو عميو السبلـ

بالفتيا كالرسالة كالتبميغ شرع يتقرر عمى الخبلئؽ إلى يكـ الديف  ،يمزمنا أف نتبع كؿ حكـ بسببو بمغو

إلينا عف ربو  ،مف غير اعتبار حكـ حاكـ كال إذف إماـ  ،ألنو  مبمغ لنا ارتباط ذلؾ الحكـ بذلؾ
السبب .

أما فعمو عميو السبلـ بطريؽ اإلمامة كترتيب الجيكش كقسمة الغنائـ  ،كاقامة الحدكد  ،كنحك ذلؾ فبل
يجكز ألحد اإلقداـ عميو إال بإذف إماـ الكقت الحاضر  ،ألنو  لـ يفعمو مبمغا كمفتيا  ،إنما فعمو مف

حيث إمامتو الكبرل

()6

 ،فيذه األحكاـ مصمحية سياسية مربكطة بمصالح تتغير بتغيرىـ كال تككف

كاجبة العمؿ أم ال تعد تشريعا عاما ذك صبغة أبدية في زماف كمكاف  ،ألنو إنما بنى حكمو عمى

المصمحة القائمة في عصره .)7(

كمف ىنا كانت الشبية في قتؿ المرتد  ،ىؿ أمره  بقتمو كاف بكصفو رسكال مبمغا فيككف قكلو حدا مف

حدكد اهلل كشرعا ثابتا ممزما لكؿ المسمميف في كؿ حيف ؟ أك أف األمر بقتؿ المرتد بصفتو  إماما
رأل مف المصمحة في بيئتو الخاصة بزمانو األمر بقتؿ المرتد ؟ فيككف أمره غير ممزما إال في مثؿ تمؾ

الظركؼ كاألحكاؿ  ،أم أف قتؿ المرتد يككف عقكبة تعزيرية متغيرة بحسب ما يراه اإلماـ

الجكاب :

()8

.

 _1الغالب مف تصرفاتو  ىك التبميغ ألنو مقتضى الرسالة كالحكـ عادة لمغالب فيككف قكلو ( مف
بدؿ دينو فاقتمكه) مف الفتيا  ،كأمره كاجب االتباع فيك تشريعا عاما إلى يكـ القيامة .

1حُوَحكتت ( ،٢اإلؽىاابَ فاا ٟرّ١١ااض اٌفزااب ٞٚػاآ ا٤ؽىاابَ ٚرظااشفبد اٌمبػااٚ ٟاإلِاابَ ) ،100–99ٙ،حُوَحكتت (،٢اٌفااشٚق )  ،حُلتتَمحُٔتتخىّ
ٝحُؼ٬ػ،ٕٞرٖ٤هخػيسطَٜكٚرخُو٠خءٝرٖ٤هخػيسطَٜكٚرخُلظٟٝٞرٖ٤هخػيسطَٜكٚرخٓ٩خٓش".375\1،
2كخُلٌْاٗ٘خءٝاُِحّٖٓهزِٚرلٔذٓخ٣ظٞكَٖٓحٓ٧زخدٝحُلـؾ،كخُو٠خء٣ظزغحُلـخؽٝهٞسحُِلٖرٜخ،هخٍ"اٗٔخأٗخرَ٘ٝاٌٗتْطوظٜتٕٞ
اُُٝ٢ؼَرؼٌْ٠إٌٕٔٞ٣أُلٖرلـظٖٓٚرؼ،ٞكؤػط٢ػِٗ٠لٔٓٞخأٓٔغ،كٖٔه٤٠ضُٚرلنحهٗٚ٤ت٤جخكت٣٬ؤهتٌٙكبٗٔتخأهطتغُتٚهطؼتش
ٖٓٗخٍٍٝ،حٙحُزوخٍ (،١طؾ١ؼ اٌجخبسً، ) ٞظتخدح٧كٌتخّرتخدٓٞػظتشحٓ٩تخُِّوٜتٍ،ّٞهٔتٍٝٝ،361\4،[7169] ٚحٙكتٞٓ٢حهتغ
أهَٟرَهْ ].[ 2680] ٝ[ 2485] ٝ[ 7185] ٝ [ 7181
ٕٓ٧3تتخكتتٝٞاُ٤تتٓٚتتٖهللاطؼتتخٌُ٣٫٠تتٕ٘ٓٞوتت٫ٞػتتٖهللاطؼتتخُ،٠هتتخٍﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﭼ النسللاء:
،١٩٤كويكٍٍَٜٞٓهللارخُوٜٓٞخصٝكٌْكٜ٤خٝكنٓخأىحٙاُ٤تٚحؿظٜتخىٙرخ٧هتٌرخُز٘٤تخصٝحُلـتؾٝحٓ٧تزخد٘ٗ٩تخءًُتيحُلٌتْٓظزؼتخرتٌُي
أَٓهللا٘٣.ظَ،حُوَحك (،٢اإلؽىبَ )،102ٙ،ػزيحُوخُن (،ؽغ١خ اٌغٕخ ) .191ٙ،
4ك٤يٍ (،دسس اٌؾىبَ )ٓ،خىس.51\1،58
5حُوَحك (،٢اإلؽىبَ )،105–100ٙ،حُوَحك (،٢اٌفشٚق ).357\1،
6حُوَحك (،٢اإلؽىبَ )،108ٙ،حُوَحك (،٢اٌفشٚق ).358–357\1،
ِٗ7ز (،٢رؼٍ ً١ا٤ؽىبَ ).303ٙ،
ٓ8ظِ (،٢ُٞجبدئ ٔظبَ اٌؾىُ ف ٟاإلعالَ ).306ٙ،
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 _ 2لـ يستأذف معاذ بف جبؿ في قتؿ المرتد كىك الييكدم الذم أسمـ ثـ تيكد في اليمف ،كقاؿ " ال

أجمس حتى يقتؿ "

()1

.

كما لـ يستأذف عمر بف الخطاب كىك إماـ المسمميف مف قتمكا المرتد حينما أخبره الرجؿ القادـ مف قبؿ
()2

أبي مكسى األشعرم بقتمو

 ،كىذا يدؿ عمى أف أمره  بقتؿ المرتد عمى سبيؿ التبميغ إلقداميـ عمى

عمى قتؿ المرتد مف غير الرجكع إلى اإلماـ .

يساند ىذا الحديث ما أفتى بو رسكؿ اهلل  فيما يحؿ بو دـ المسمـ بقكلو " ال يحؿ دـ امرء مسمـ إال

بإحدل ثبلث النفس بالنفس  ،كالثيب الزاني  ،كالتارؾ لدينو المفارؽ الجماعة "

()3

 _3فعؿ الصحابة بيذا الحديث قرينة قكية دالة عمى أنو شرع ممزـ لنا كال يجكز القكؿ بأف أمر رسكؿ

اهلل  بقتؿ المرتد مف باب اإلمامة كالسياسة الشرعية لعدـ كجكد قرينة قطعية تدؿ عمى ذلؾ .

الرّدة :اإلقرار كالشيادة
المبحث الثالث  :كسائؿ إثبات ّ
الرٌدة باإلقرار مرة كاحدة أماـ السمطة القضائية أك بشيادة رجميف عدليف إذا فصبل في
تثبت جريمة ٌ
()4

شيادتيما بما يكجب كفره

()5

كانفرد الحسف البصرم

فقاؿ :ال يقبؿ في القتؿ إال شيادة أربعة

( )6

كاالقرار سيد االدلة كىك حجة شرعية مقدمة عمى حجة البينة فمدل اجتماع الحجتيف معا تقدـ حجة
االقرار كيحكـ بيا ما لـ تمس الحاجة لمحكـ بالبينة ()7لقبكؿ االقرار بالردة شركط بينيا الفقياء

()8

()9

أقر بالشيء اعترؼ بو كأثبتو
قر الشيء ٌا
قر استقر بالمكاف كاإلسـ القى ىريار ك ٌ
اإلقرار لغةٌ :
اإلقرار اصطبلحا " :ىك إخبار إنساف عف ثبكت حؽ لمغير عمى نفسو " ( ، )10أك ىك " إخبار بحؽ
آلخر عميو "

()11

.

اٌشٙبدح ٌغخ  :حُل ،ٍٞ٠هخٍهللا ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﭼ( )12وشهدت الشًء عاٌنته
واطلعت علٌه فأنا شاهد والجمع أشهاد وشهود ( )13
اٌشٙبدح اططالؽب ً":اهزخٍٛيم٩ػزخصكنرِلعحُٜ٘خىسكٓ٢ـِْحُوخ .)1("٢ٟ
ٛ1ل٤قٓ،زنطوَ٣ـ.233ٙٚ
ٟ2ؼ٤قٓ،زنطوَ٣ـٚ
ٛ3ل٤قٓ،زنطوَ٣ـ.ٚ
4حرتتٖحُٔ٘تتٌٍ (،اإلعّاابع )ٜ٘ٓ،123ٙ،تت،ٍٞػِتت٢ػِتتٔ ( ،٢ظاابَ اٌزغااشٚ ُ٠اٌؼماابة فاا ٟاإلعااالَ ِمبسٔااب ثاابٌمٛأ ٓ١اٌٛػااؼ١خ ) 389\1،
(،ى.ى.ّ1976،1١،)١.
ٓ5زنحُظؼَ٣قر.ٚ
6حرٖحٌٍُٔ٘ (،اإلعّبع ).123ٙ،
7رٖكَك،ٕٞحرَحْ٤ٛرٖٓلٔيحُ٤ؼَٔ(١رجظشح اٌؾىبَ ف ٟأطٛي ا٤لؼ١خ ِٕٚب٘ظ ا٤ؽىبَ) ،هَؽحكخى٣ؼٚؿٔخٍَٓػِ٘،56/2٢ىحٍحٌُظذ
حُؼِٔ٤ش،رَٝ٤صُز٘خٕ،ّ1995،1١،ك٤يٍ(،ىٍٍحُلٌخّ).168/1،
8حرٖكَك (،ٕٞرجظشح اٌؾىبَ )،57\2،حُ٘خكؼ (،٢ا،498–494\4،) َ٤حرٖهيحٓش ( ،اٌىبف،443\4،) ٟحرٖكِّ ( ،اٌّؾٍا) ٝ
) .101\7،ك٤تتيٍ (،دسس اٌؾىاابَ )،81\4،حُِكِ٤تتٚ(،٢عاابئً اإلصجاابد )،249–248\1،ىحٝى (،اٌمؼااب٠ب ٚاالؽىاابَ فاا ٟاٌّؾاابوُ
اٌششػ١خ )،79\1،حُِك (،٢ِ٤اٌفمٗ اإلعالِٚ ٟأدٌزٗ )،5378\7،ىحٝى ( ،اطٛي اٌّؾبوّبد اٌششػ١خ).332\1،
9حُل (،٢ٓٞ٤اٌّظجبػ إٌّ١ش )ٓ،خىس(مٍٍ)،287ٙأٗ (،ْ٤اٌّؼغُ اٌٛع١ؾ )ٓ،خىس(هَّ).725\2،
10حُ٘ٔل،٢ػَٔرٖٓلٔي(،ص (،)ٛ537ؽٍجاخ اٌطٍجاخ فا ٟاالطاطالؽبد اٌفم١ٙاخ )ٟ،281ٙ،تزطٚهخُتيػزتيحُتَكٖٔحُؼتي،ىحٍحُ٘لتخثْ
رَٝ٤صُ،ز٘خٕ،ّ1999،2١،ك٤يٍ (،دسس اٌؾىبَ )ٓ،خىس.170\4،172
11حُـَؿخٗ (،٢اٌزؼش٠فبد ) .90ٙ،
12حُزوَس،آ٣ش.185
13حُل(،٢ٓٞ٤حُٜٔزخفحُٔ٘ٓ،)َ٤خىس(ٕٙى).189ٙ،

179

كال تقبؿ الشيادة عمى مسمـ بالردة اال بشركط بينيا الفقياء يمكف الرجكع الييا

()2

الرٌدة في دعكل قبؿ أف يككف ىناؾ مدع بذلؾ ال مف شخص كال مف ممثؿ
"سير المحكمة في مكضكع ٌ
لمحؽ العاـ الشرعي غير صحيح  ،كمجرد شيادة شيكد الحسبة بذلؾ ال يكفي  ،كال بد لشاىد الحسبة
أف يدعي إذا لـ يكجد مدع غيره "

()3

الرٌدة يتعمؽ بو الحؽ العاـ الشرعي  ،كال يسقط باإلسقاط كاف عدـ قبكؿ الشاىد باإلدعاء ال
" مكضكع ٌ
()4
يبرر إسقاط الدعكل  ،كالمحكمة تنصب مدعيا عاما باسـ الحؽ العاـ الشرعي لمتابعة الدعكل "

المبحث الرابع :عقكبات المرتد

الرٌدة بإحدل كسائؿ اإلثبات فإف لمردة عقكبات منيا ما ىك عقكبة أصمية كمنيا ما ىك عقكبة
إذا ثبتت ٌ
()5
بدلية كمنيا ما ىك عقكبة تبعية

الرّدة األصمية كىي القتؿ .
المطمب األكؿ :عقكبة ّ
قاؿ العمماء ( )6ال يستكفي الحد إال اإلماـ  ،ألنو قت هؿ كجب لحؽ اهلل تعالى فكاف قتؿ المرتد ح انر كاف
أك عبدا إلى اإلماـ  ،أك مف فكض ذلؾ إليو لقكلو  بعدما أقر ماعز بف مالؾ أمامو بالزنا كأصر

عمى إق ارره ( اذىبكا بو فارجمكه ) ففيو جكاز أف ينيب اإلماـ مف يقيـ الحد
فكاجب اإلماـ حفظ الديف بأقصى الكسع عمى المؤمنيف

()8

()7

كقد عيف رسكؿ اهلل  القضاة لما انتشرت

الدعكة اإلسبلمية  ،كاتسعت ديار اإلسبلـ  ،ككثرت مشاغؿ الرسكؿ  فأذف لبعض الصحابة 
بالقضاء بيف الناس

()9

كقد كاف الخميفة في صدر اإلسبلـ يجمع بيف سمطة الحكـ كسمطة القضاء كيباشر القضاء بنفسو كال

يجعمو إلى مف سكاه  ،كلكف ازدحمت عمى الخميفة مسؤكليات الحكـ  ،كاتسعت رقعة اإلسبلـ فاستحاؿ
أف يككف الخميفة في كؿ مكاف مما ألجئ الحكاـ إلى إقامة ىيئة قضائية كنصبكا القضاة نيابة عنيـ ،

فالقضاء مف الكظائؼ الداخمة تحت الخبلفة كمندرجا تحت عمكميا كأكؿ خميفة فكض القضاء إلى

1حُِكٓ،٢ِ٤لٔيٓٝ(،خثَح٩ػزخصك٢حَُ٘٣ؼشح٤ٓ٬ٓ٫ش)ٌٓ،101/1،ظزشحُٔئ٣ي،حَُ٣خٌٓ،ٝظزشىحٍحُز٤خٕ،ىٓ٘ن،رَٝ٤ص.ّ19942١،
2حٌُخٓخٗ (،٢ثذائغ اٌظٕبئغ )،4032\9،حُٔ (،٢ِٛٞاإلخز١بس )،169\3،حرٍٖٗي (،ثذا٠اخ اٌّغزٙاذ ) ،688\2،حُ٘تخكؼ(،٢ا) َ٤
،116\8،حُ٘تت (،١ٝٞسٚػااخ اٌطاابٌج،3\10،)ٓ١حرتتٖحُٔلِتتق (،اٌفااشٚع ) ،560\6،حرتتٖهيحٓتتش(،اٌىاابفًٛٝ،409\4،) ٟتتذحرتتٖ
كِّاُ٠إٜٔٗخىسح٧ػٔٓ٠وزُٞشًخُٜل٤ق،حرٖكِّ ( ،اٌّؾٍ.533\8، ) ٝك٤يٍ(،دسساٌؾىبَ ) .226\4،
3ىحٝى (،اٌمشاساد االعزئٕبف١خ ف ٟا٤ؽٛاي اٌشخظ١خ ) ،هَحٍٍهْ].642\1،[ 22059
4ىحٝى (،اٌمشاساد االعزئٕبف١خ ف ٟا٤ؽٛاي اٌشخظ١خ ) ،هَحٍٍهْ ].643\1،[22820
5ػٞىس ( ،اٌزشش٠غ اٌغٕبئ ٟاإلعالِ.638\2،) ٟ
6حُٔ (،٢ِٛٞاالخز١بس )،103\4،حُيٓٞه (،٢ؽبش١خ اٌذعٛل ٟػٍ ٝاٌششػ اٌىج١ش )٤ٔٛ،469\4،يس ( ،فازؼ اٌّبٌاه ثزج٠ٛات اٌزّ١ٙاذ )
،228\8،حُٔخٍٝى (،١اٌؾب،425\16، ) ٞٚحرٖهيحٓش (،اٌىبف،120\4،) ٟحُزٜٞط ( ،٢وشبف اٌمٕابع ) ،175\6،حرتٖهيحٓتش،
( اٌّغٕ.80\10،) ٟ
7حُ٘ (،١ٝٞطؾ١ؼ ِغٍُ ثششػ إٌَٗ،) ٞٚٛفكي٣غٍهْ ].163\11،[ 1695
8حُـ (،٢٘٣ٞاٌغ١بص.184ٙ،) ٟ
9ىحٝى (،أطٛي اٌّؾبوّبد اٌششػ١خ )،40–35\1،كٍٞحُو٠خءٝحُٔلخًٔخصحَُ٘ػ٤شك٢ػٜتيٍٓتٍٞهللا٘٣ظتَٗلتْحُٜٔتيٍ30\1
–.40
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غيره الخميفة الراشد أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب  ، ككتب في ذلؾ الكتاب المشيكر الذم تدكر

عميو أحكاـ القضاء (.)1

كييدؼ القضاء إلى إعماؿ حكـ اهلل  في األمة اإلسبلمية سكاء أكاف ذلؾ بإقامة الحدكد أك بالقضاء
بالقصاص أك التعزير كفض الخصكمات أك بالنظر لمتكميؼ مف حيث ناقصي األىمية كفاقدييا

المحجكر عمييـ  ،كأعماؿ حكـ اهلل  في األمة اإلسبلمية مف أكؿ كاجبات الخميفة داخؿ الدكلة

اإلسبلمية فتكلية القضاء داخؿ الدكلة اإلسبلمية فرض عمى رئيس الدكلة أك اإلماـ كذلؾ بالكتاب

كالسنة كاإلجماع

()2

كاما أف تككف كالية القاضي عامة أك خاصة  ،فإف كانت كالية القاضي عامة مطمقة التصرؼ فنظره
مشتمؿ عمى عشرة اختصاصات كظيفية منيا إقامة الحدكد عمى مستحقييا ،فإف كاف مف حقكؽ اهلل

()3
أصر المرتد بعد استتابتو عمى كفره
تعالى تفرد باستيفائو مف غير طالب إذا ثبت بإقرار أك بينة كاذا ٌ
يقتؿ ،كيرل بعض الفقياء أف االستتابة تككف حاال ،ألف قتمو المترتب عمييا حد فبل يؤخر كسائر

الحدكد

()4

كيرل بعضيـ أف قتؿ المرتد يككف بعد غركب شمس اليكـ الثالث مف االستتابة  ،كذلؾ

العتمادىـ أف االستتابة تككف في مدة ثبلثة أياـ بعد ثبكت الحكـ

مضى حكمو  ،ألنو حكـ في حكـ مختمؼ فيو

()6

()5

 ،كلك حكـ اإلماـ بقتمو قبميا

ألف اآلثار المنقكلة تختمؼ فييا مدة االستتابة مف

أثر إلى آخر كاعتمد مف قاؿ مدتيا ثبلثة أياـ بما اثر عف عمر رضي اهلل عنو كما مر معنا  ،كليس
لممرتد إال اإلسبلـ أك السيؼ  ،قاؿ اهلل ﭽ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭼ

()7

()8

بجزية كال عيد
الحرب

()1()11

 ،كيحرـ استرقاؽ

()9

كال يجكز إقرار المرتد عمى ردتو
()10

المرتد أك المرتدة  ،سكاء كانكا بديار اإلسبلـ

مع ما يترتب مف اختبلؼ الداريف مف أحكاـ

()2

أك لحقكا بديار

كما أف الكفار أىؿ حرب كاما أىؿ

1حرٖحُو (،ْ٤إػالَ اٌّٛلؼ،70–69\1، ) ٓ١ىحٝى،أكٔيٓلٔيػِ ( ،٢اٌمشاساد اإلعزئٕبف١خ ف ٟأطٛي اٌّؾبوّبد اٌششػ١خ ِٕٚب٘ظ
اٌذػ،10–9\1،)ٜٛىحٍحُؼوخكش،ػٔخٕ،حٍ٧ىٕ،ّ2004،1١،حرٖهِي (،ٕٝاٌّمذِخ )٣ُِِٔ278ٙ،يكٍٞحُو٠خء
ٝحُٔلخًٔخصحَُ٘ػ٤شك٢ػٜيحُوِلخءحَُحٗي٘٣،ٖ٣ظَ،ىحٝى (،أطٛي اٌّؾبوّبد اٌششػ١خ ).50–40\1
،٢َٓٓ2كخٍٝمػزيحُؼِ (،ْ٤اٌمؼبء ف ٟاٌشش٠ؼخ اإلعالِ١خ دساعخ ِمبسٔخ )،62–61ٙ،ػخُْحُٔؼَكش،ؿيس،ّ19851١،كٍٞأىُش
أىُشٝؿٞدطؼٖ٤٤حٓ٩خّٖٓ٣ظ٠ُٞحُو٠خء٘٣،ظَٗ،لْحُٜٔيٍ.76–62ٙ،
3حُٔخٍٝى (،١ا٤ؽىابَ اٌغاٍطبٔ١خ ) ،71–70ٙ،أرتٞكتخٍّٓ،لٔتيػزتيحُوتخىٍ (،اٌمؼابء فا ٟاإلعاالَ ) ،82–81ٙ،ىحٍحُلَهتخٕ،
ػٔخٕ،حٍ٧ىّٕ1995،4١،
4حَُ٘٤حُ (،١اٌّٙزة )،412\3،حُز٤ـَٓ (،٢اٌج١غشِ ٟػٍ ٝاٌخط١ت ).111\5،
5حرٖػخري (،ٖ٣سد اٌّؾزبس )،360\6،حُٜتخ (،١ٝثٍغاخ اٌغابٌه )،227\4،حُٔتخٍٝى (،١اٌؾاب،415\16،) ٞٚحُزٜتٞط (،٢وشابف
اٌمٕبع ).174\6،
6حُيٓٞه (،٢ؽبش١خ اٌذعٛل.470\4،) ٟ
7حُلظق،آ٣ش.16
8حَُٔهٔ (،٢اٌّجغٛؽ )،110\10،حٌُخٓخٗ (،٢ثذائغ اٌظإبئغ )،201\7،حُٔتخٍٝى (،١اٌؾاب،425\16،) ٞٚحُ٘ت (،١ٝٞسٚػاخ
اٌطبٌج،410\8،) ٓ١حرٖهيحٓش (،اٌّغٕ،93\10،) ٟحُزٜٞط (،٢وشبف اٌمٕبع ).183\6،
 9حَُمك٢حُِـشحُ٠ؼقٍٚ٘ٓٝهشحُوِذٝ،ك٢ػَفحُلوٜخءػزخٍسػٖػـِكٌَٔٗ٢عك٢حَٛ٧ؿتِحءػِت٠حٌُلتَٝ،أٓتخأٗتٚػـتِكٗ٨ت٫ٚ
ِٔ٣يٓخِٔ٣يحُلَٖٓحُٜ٘خىسٝحُو٠خءٝؿَٛ٤خٝ،أٓخأٗٚكٌٔ٢كٕ٨حُؼزيهيٌٕٞ٣أهٟٞك٢ح٧ػٔخٍٓتٖحُلتَكٔتخ٘٣،ظتَ،حُـَؿتخٗ(،٢
اٌزؼش٠فبد ).181ٙ،
10ىحٍح٢ّٛ٬ٓ٩حُز٬ىحُظ٢طٔتَ١ػِٜ٤تخحكٌتخّحٓ٩تّٝ٬طوتخّكٜ٤تخٗتؼخثَٝٙطزتَُٓظتخ٣ٝ،َٙٛتؤٖٓكٜ٤تخرؤٓتخٕحُٔٔتِٔٓ،ٖ٤تٞحءأًتخٕٓتٌخٜٗخ
ؿٔ٤ؼخٖٓحُِٖٔٔٔ٤أٓٝتٖؿ٤تَ،ْٛأٓٝتٖحُلتَ٣وٖٓ٤ؼتخ٘٣،ظتَ،هخٓتْٓ،لت٢حُتيٖٓ٣لٔتي (،اٌزمغا ُ١اإلعاالٌٍِّ ٟؼّاٛسح )،103ٙ،
حُٔؼٜيحُؼخُُِٔ٢لٌَح،٢ٓ٬ٓ٩حُوخَٛس.ّ1996،1١،
11ى٣خٍحُلَد٢ٛحُز٬ىحُظ٫٢طَٔ١ػِٜ٤خأكٌخّح٣٫ٝ،ّ٬ٓ٩و٠غٌٓخٜٗخُلٌْأٓٝتِطخٕحُٔٔتِٖٔٛٝ٤ت٢رٜتٌححُٔؼ٘تٝ٠كتيس٫طظـتِأكت٢
ٓوخرِشىحٍحّ٬ٓ٩رخُ٘ظَاُ٠ح٧كٌخّٝحُٔٔخثَحُظٌٖٔ٣٢إٔ٫ٌٕٞ٣هظ٬فحُيحٍٖ٣كٜ٤خحػَُٞٝ،أٜٗخطظؤُقكٝ٢حهغحَٖٓٓ٧ىٍٓٝوظِلتش،
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عيد كىي ما تسمى دار اليدنة أك دار العيد

()3

.

كقاؿ الحنفية ( )4يجكز استرقاؽ المرتدة بعمة أنو لـ يشرع قتميا  ،فيي بمنزلة حربية مقيكرة ال أماف ليا
فتسترؽ باستثناء الساحرة كمف أعمنت بشتـ النبي  كتحبس كلك صغيرة كلك خنثى كال تجالس كال

تآكؿ ،كاختص الضرب بغير الصغيرة ()5كذىب بعضيـ إلى أنيا ال تسترؽ إال إذا لحقت بدار الحرب

ف كما ال يجكز إبقاء الكافر عمى الكفر إال مع الجزية كال جزية مع النساء فاسترقاقيا أنفع لممسمميف ،
كما أنيـ استدلكا عمى استرقاقيا بفعؿ الصحابة باسترقاؽ نساء مف ارتد مف العرب كصبيانيـ حتى قيؿ

أف أـ محمد ابف الحنفية كىي خكلة بنت إياس كانت مف سبي بني حنيفة

()6

.

كتقبؿ تكبة المرتد إلى ما قبيؿ تنفيذ الحكـ  ،كال يعزر بعد رجكعو إلى اإلسبلـ أكؿ مرة

()7

أما مف

كانت ردتو بسبب كبلـ ساقط في حؽ البارم  ،أك سب اهلل أك رسكلو فإف مف قاؿ بتكبتو قاؿ أنو إف
كن ًكؿ بو(.)8
تاب أ ٌيدب ي
أكال  :حكـ مف قتؿ مرتدا بغير إذف اإلماـ أك نائبو

كره العمماء أف ييقتؿ مف ثبتت ردتو بغير إذف اإلماـ كقالكا عف قاتمو قد أساء كلبئس ما صنع فميس
ألم مسمـ أف يطبؽ حكـ عقكبة المرتد الدنيكية عميو إال إذا كاف مأذكنا مف اإلماـ أك نائبو كما أنو
ليس لو أف يصدر أم انر مف عنده بكفره كينفذه ،ألف ىذا مما يحتاج فيو إلى اجتياد  ،كيجب عمى آحاد
الرعية األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر ما لـ يترتب عميو منك ار أكبر منيكما لـ ينتو األمر إلى
()9

القتؿ كالقتاؿ ،فإذا انتيى األمر إلى القتؿ ربط األمر باإلماـ

 ،إنما الكاجب عميو القياـ بأداء الشيادة

في المحكمة أماـ القضاة المختصيف كيشيد بما رآه اك سمعو مف تصرفات الكفر بالتفصيؿ  ،ألنو
مأمكر بتغير المنكر  ،قاؿ اهلل ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ٝر٬ى ٓظلَهشٌَُٜ٘ٓٝتخكتيٝىٛخحُٔؼ٘٤تشٗٝ،ظٜٔتخحُوخٛتشٝ،كٌٓٞظٜتخحُٔٔتظوِش٘٣،ظتَ،هخٓتْ (،اٌزمغا ُ١اإلعاالٌٍِّ ٟؼّاٛسح )ٙ،
.103
1حُوَحك (،٢اٌزخ١شح )،42\12،حرٖهيحٓش (،اٌّغٕ،93\1،) ٟحُ٘ت (،١ٝٞسٚػاخ اٌطابٌج،401\8،) ٓ١حُ٘تَ٤حُ (،١اٌّٙازة )،
،415\3حُٔخٍٝى (،١اٌؾب،425\16،) ٞٚحُٔط٤ؼ (،٢اٌّغّٛع )،77\21،حُزٜٞط ( ،٢وشبف اٌمٕبع ) .183\6،
٘ٛ2خىأكٌخّطظَطذػِ٠حػظزخٍحُيحٍ،ىحٍآّ٬أٝىحٍكَد،كزخُ٘ٔزش٧كٌخّىحٍح_1:ّ٬ٓ٩طٞىٛخػٜٔشحُيّٝحُ٘لْٝحُٔخٍ٣_2لٌْك٢
ىحٍحّ٬ٓ٩ػِ٠أٓخّحُزَحءسح٤ِٛ٧شكٜ٣٬قإِْٔٔٓ٢َٓ٣رٌلَريٕٞٓٝؿذظخَٛػخرضٖٓحُ َّ ّىس_3ططزنأكٌخّحّ٬ٓ٩ك٢ىحٍ
حّٝ٬ٓ٩ؿٞرخػِ٠حُِٔٔٔ٣ٖٝ٤وخ١ذحُِْٔٔٝؿٞرخرؤكٌخّح،ّ٬ٓ٩أٓخرخُ٘ٔزشُيحٍحٌُلَأٝحُلَد٫_1:ططزنكٜ٤خهٞحػيحُؼٜٔش،
كِْ٤حُلَرٓ٢ؼٜٓٞخ٫،ك٢ىٓ٫ٝٚكٗ٢لٔ٫ٝٚكٓ٢خُ٫_ 2،ٚططزنأكٌخّحّ٬ٓ٩ك٢ى٣خٍِ٣٫ْٝٛظِٕٓٞرٜخ_3،طـذىػٞسأِٜٛخ
اُ٠حٝ،ّ٬ٓ٩إٔ٣زغحُِٔٔٔ٤ٕٛٞزظْٜكٜ٤خٓـخٛيًُٖٝ٣يكًَ٘ٓ٢شػِ٠ح٧هَربظٜخٍحُوٞسحُؼٌَٔ٣شك٢حُؼـٍٝٞحُليٝى٘٣،ظَ،أرٞ
ػ٤ي،ػخٍفهِ (،َ٤اٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ ف ٟاٌفمٗ اإلعالِ،60ٙ،) ٟىحٍحُ٘لخثْ،ػٔخٕ،حٍ٧ىٕ.ّ2007،1١،
 3ىحٍحُؼٜيٝطٔٔ٠ىحٍحُِٜقأٝحُٜيٗشٌٙٛحُيحٍُْٔ٣ظ٢ُٞػِٜ٤خحُِٕٔٔٔٞكظ٣٠طزوٞحػِٜ٤خَٗ٣ؼظٌُٝ،ْٜتٖأِٜٛتخحٍطزطتٞحرخُيُٝتشحٓ٩ت٤ٓ٬ش
رٔٞحػ٤نٝػٜٞى،ػَِٗ٠حث٢حٗظَ١ضٝهٞحػير٘٤ض٘٣،ظَ،أرٞػ٤ي (،اٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ ف ٟاٌفمٗ اإلعالِ.63ٙ،) ٟ
4حرتٖػخرتتي (،ٖ٣سد اٌّؾزابس ) ،400\6،حَُٔهٔتت (،٢اٌّجغاٛؽ ) ،111\10،حرتتٖٗـت (،ْ٤اٌجؾااش اٌشائاك )،139\5،حُٔتتَٔه٘ي(،١
رؾفخ اٌفمٙبء ).309\3،
5حرٖػخري (،ٖ٣سد اٌّؾزبس ).400–399\6،
6حٌُخٓخٗ (،٢ثذائغ اٌظٕبئغ)،201\7،حَُٔهٔ (،٢اٌّجغٛؽ ) .111\10،
7حَُ٘رِ (،٢٘٤غٕ ٟاٌّؾزبط ).140\4،
8حَُػِٛ (،٢٘٤ا٘ت اٌغٍ.373\8،) ً١
9حُـ (،٢٘٣ٞاإلسشبد إٌ ٝلٛاؽغ ا٤دٌخ ف ٟأطٛي االػزمبد ) ،168ٙ،حُ٘ (،١ٝٞطؾ١ؼ ِغٍُ ثششػ إٌ20\2 ) ٞٚٛػؼٔخٕ (،اٌمؼب٠ب
اٌضالس).32ٙ،
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ﮆﭼ

()1

 ،ككجو الداللة استحقاؽ بني إسرائيؿ المعف مف اهلل  عمى لساف األنبياء أم

في الزبكر كاإلنجيؿ لعصيانيـ اهلل بعدـ أمرىـ بالمعركؼ كنيييـ عف المنكر  ،كفي اآلية دليؿ عمى
النيي عف مجالسة المجرميف كأمر بتركيـ كىجرانيـ

()2

 ،كلقكؿ رسكؿ اهلل  " : مف رأل منكـ منك ار

فميغيره بيده  ،فإف لـ يستطع فبمسانو كاف لـ يستطع فبقمبو كذلؾ أضعؼ اإليماف "

()3

.

كطاعة أكلي األمر مف المسمميف كاجبة قاؿ اهلل ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾﯿ ﭼ()4فطاعة الحاكـ المسمـ الذم يعمؿ بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية في حكمو كاجبة كلك كاف ظالما
()6

مالـ يأمر بمعصية كمالـ يظير الكفر البكاح ( )5عف عبادة بف الصامت

قاؿ  ":دعانا رسكؿ اهلل 

فبايعناه فكاف فيما أيخذ عمينا ،أف بايعنا عمى السمع كالطاعة في منشطنا كمكرىنا ،كعسرنا كيسرنا
()7

،كأثرة عمينا كأف ال ننازع األمر أىمو ،قاؿ  :إال أف ترك كف ار بكاحا عندكـ مف اهلل فيو برىاف

ركاية "أف نقكـ أك نقكؿ بالحؽ حيثما كنا  ،ال نخاؼ في اهلل لكمة الئـ "

()8

كفي

معنى البيعة في اإلصطبلح " :ىك إظيار الرضا باإلماـ كاإلنقياد لو بشرط التزامو بكتاب اهلل كسنة

رسكلو  ، )9( " كمعنى أف نقكؿ بالحؽ حيثما كنا ال نخاؼ في اهلل لكمة الئـ معناه نأمر بالمعركؼ
كننيى عف المنكر في كؿ زماف كمكاف الصغار كالكبار  ،ال نداىف فيو أحدا كال نمتفت إلى األئمة (.)10

كفي قكلو  " مف رأل منكـ منك ار فميغيره " األمر في تغير المنكر لمكجكب تظافرت عميو األدلة مف
الكتاب كالسنة كاجماع األمة كىك فرض عمى الكفاية إذا قاـ بو بعض الناس سقط الحرج عف الباقيف ،
كالمكمؼ باألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر إنما ىك مأمكر باألمر كالنيي ال القبكؿ كاالستجابة

كذلؾ لقكؿ اهلل ﭽﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﭼ ( )11ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﭼ( )12ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
()14()13

ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷﭼ

كال تخفى خطكرة افتئات األشخاص عمى سمطة الحاكـ المسمـ  ،فإنو كاف كاف ىناؾ مف ىك غيكر

1حُٔخثيس،ح٣٥ظخٕ.79–78،
2حُوَ١ز (،٢اٌغبِغ ٤ؽىبَ اٌمشآْ ).145\6،
ٍٝ3ح (،ِْٔٓٙطؾ١ؼ ِغٍُ ثششػ إًٌ ، ) ٞٚٛظخدحٔ٣٩خٕ،رخدًٕٞحُ٘٢ٜػٖحٌَُٖٔ٘ٓحٔ٣٩خٍٕ،هٔ18\2،[49] ٚ
4حُ٘ٔخء،آ٣ش.59
5حُ٘زٜخٗ،٢طو٢حُي،ُُّٞٝ،ٖ٣ػزيحُوئ (،ْ٣ظبَ اٌؾىُ ف ٟاإلعالَ )،250ٙ،ىحٍحٓ٫شُِطزخػش،رَٝ٤صُ،ز٘خٕ.ّ19964١،

ٓ6زنحُظؼَ٣قر.137ٙ،ٚ
ٍٝ7ح (،ِْٔٓٙطؾ١ؼ ِغٍُ ثششػ إًٌ، )ٞٚٛظخدحٓ٧خٍسرخدٝؿٞد١خػشحَٓ٧حءك٢ؿَٓ٤ؼ٤ٜشٍ،هٔ .176\12[1709]ٚ
ٍٝ8ح ( ، ِْٔٓ ٙطؾ١ؼ ِغٍُ ثششػ إًٌ ،  ) ٞٚٛظخد حٓ٧خٍس  ،رخد ٝؿٞد ١خػش حَٓ٧حء ك ٢ؿٓ َ٤ؼ٤ٜش ٝطلَٜٔ٣خ ك ٢حُٔؼ٤ٜش ٍهٔٚ
].175\12،[1709
ٗ9ؼٔخٕٛ،خىمَٗ٣ق (،اٌخالفخ اإلعالِ١خ ٚلؼ١خ اٌؾىُ ثّب أٔضي هللا ) ، 110ٙ،ىحٍحُٔ،َٜٓ،ّ٬حُوخَٛسحٌ٘ٓ٫يٍ٣ش، 1١،
ٗ،ّ2004و٬ػًٌَٖٓحصحُ٘٤نػزيحُؼخٍػطٞس.127ٙ،
10حُ٘ (،١ٝٞطؾ١ؼ ِغٍُ ثششػ إٌ.178\12،) ٞٚٛ
11حٗ٧ؼخّ،آ٣ش.164
12حُٔخثيس،آ٣ش.99
13حُٔخثيس،آ٣ش.105
14حُ٘ (،١ٝٞطؾ١ؼ ِغٍُ ثششػ إٌ.20\2،)ٞٚٛ
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عمى الديف إال أف قياـ األفراد بإطبلؽ األحكاـ كتنفيذىا يؤدم إلى تأجج الفتف كسفؾ الدماء بالباطؿ

كباسـ الشرع كبيذا تفتح األبكاب أماـ الدخبلء كالعمبلء ليعبثكا بأمف الببلد اإلسبلمية كيعثكا في
األرض بالفساد كالشرع لـ يأذف بيذا  ،لقكلو  _ في حجة الكداع _  ":أييا الناس إف دماءكـ
كأمكالكـ كأعراضكـ عميكـ حراـ كحرمة يكمكـ ىذا في بمدكـ ىذا في شيركـ ىذا " فأعادىا م ار ار ثـ

رفع رأسو فقاؿ الميـ ىؿ بمغت  ،الميـ ىؿ بمغت"(.)1

فحرمة دماء المسمميف إلى يكـ الديف  ،كيحرـ سفؾ الدماء بالظف  ،كال يحكـ بكفر المرتد إال بأدلة
يقينية صريحة  ،كبما أف الشرع لـ يأمرنا بإقامة الحد عمى المرتد أفرادا _ في حاؿ كجكد اإلماـ العدؿ
()2

_ بؿ كاف أمره بقتؿ المرتد مكجيا إلى اإلماـ أك نائبو

 ،فالمسئكؿ أماـ اهلل ىك اإلماـ أك نائبو " ،

ألف اإلمامة مكضكعة لخبلفة النبكة كحراسة الديف كسياسة الدنيا "
عف رعيتو  ،كاإلماـ راع كمسئكؿ عف رعيتو "...

()3

()4

لقكلو  " كمكـ راع كمسئكؿ عف

كلقكؿ رسكؿ اهلل  " ما مف عبد يسترعيو لو اهلل رعية يمكت يكـ يمكت كىك غاش لرعيتو إال حرـ اهلل

عميو الجنة "

()5

 ،كاقامة الحدكد حؽ مف حقكؽ اهلل التي تنفرد األئمة بإقامتيا  ،كىك كاجب شرعي

يتكجو نحكىـ  ،ألف اإلمامة أك الخبلفة أكرئاسة الدكلة اإلسبلمية ال ينفؾ عمميا كال يكمؿ إال برعاية
()6

مصالح الدنيا كاآلخرة ،الديف كالدنيا ،كىذا ما أكد عميو العمماء قديما كحديثا كقد عرفيا الجكيني

فقاؿ  " :اإلمامة رئاسة تامة  ،كزعامة عامة  ،تتعمؽ بالخاصة كالعامة في ميمات الديف كالدنيا"(.)7

كعرفيا ابف خمدكف ( )8فقاؿ  " :الخبلفة ىي حمؿ الكافة عمى مقتضى النظر الشرعي في مصالحيـ

األخركية كالدنيكية  ،إذ أحكاؿ الدنيا ترجع كميا عند الشارع إلى اعتبارىا بمصالح اآلخرة  ،فيي في
()9

الحقيقة نيابة عف صاحب الشرع في حراسة الديف كسياسة الدنيا بو"

.

كعرفيا القرضاكم( )10بقكلو  " :اإلماـ في العرؼ اإلسبلمي ىك الخميفة الذم يحكـ األمة نيابة عف
ٍٝ1حٙحُزوخٍ (،١طؾ١ؼ اٌجخبسً، ) ٞظخدحُلؾ،رخدحُوطزشأ٣خٍّٓ٘،٠هٔ.452\1، [ 1739] ٚ
2حُـ (،٢٘٣ٞاٌغ١بص.185ٙ،) ٟ
3حُٔخٍٝى (،١ا٤ؽىبَ اٌغٍطبٔ١خ ).5ٙ،
ٍٝ4حٙحُزوخٍ ( ،١طؾ١ؼ اٌجخبسً،) ٞظخدحُٛٞخ٣خ،رخدطخَ٣ٝهُٚٞطؼخُ٠ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﭼٍهٔ،[2751] ٚ
.198\2
5حُ٘ (،١ٝٞطؾ١ؼ ِغٍُ ثششػ إًٌ،) ٞٚٛظخدحٓ٩خٍس،رخدكِ٤٠شحٓ٩خّحُؼخىٍٝػوٞرشحُـخثٍَ،هٔ.165\12[ 142 ]ٚ
6حُـٞٛ٢٘٣ٞآخّحُلَٖٓ٤ػزيحُِٔيرٖػزيهللاأرٞحُٔؼخُُٝ،٢ي،ٛ419هَأحُلوٚػِٝ٠حُيٝٙحٍٞٛ٧ػِ٠أر٢حُوخْٓحٌٓ٩خفطٌِٔ٤
حٓ٩لَح،٢٘٣طٞكٝ٢حُيُٗٚٝٙلٞػَٖ٘٘ٓ٣ش،كؤهؼيٙح٧ثٔشكٌٓ٢خُِٗٚظيٍ،ْ٣ؿخٍٝرٌٔشأٍرغٓ٘٣ٖ٤يٍّ٣ٝلظً،٢خٕٓظٞحٟؼخٍه٤ن
حُوِذٓ٘ظٜخٗ٤لً(،ٚظخدحٓ٧خُ٤ذك٢حُو٬ف)(ٝحُـ٤خػ(ٝ)٢حَُٓخُشحُ٘ظخٓ٤ش)،طٞك٢كٔ٤ٗ٢خرٍ،)ٛ478(،ٍٞكٔٚهللا٘٣،ظَ،
ح (،١ٞ٘ٓ٫ؽجمبد اٌشبفؼ١خ )ٍ،هْحُظَؿٔش ].133ٙ،[367
7حُـ ( ،٢٘٣ٞاٌغ١بص.22ٙ،) ٟ
ٓ8زنحُظؼَ٣نر.81ٙٚ
9حرٖهِيِ ( ،ٕٝمذِخ اثٓ خٍذ.244ٙ، ) ْٚ
ٓٞ٣ 10قػزي هللاحُوَٟخ١ٝأكيأرَُػِٔخءحُٔ٘شك٢حُؼَٜحُلي٣غٍٝثْ٤ح٩طلخىحُؼخُُٔ٢ؼِٔخءحُُِٖٔٔٔٝ٤يك٢هَ٣شٛل٢طَحدك٢
حُٔلِشحٌُزَٟكٓ٢لخكظشحُـَر٤شكَٜٓ٢ػخّ،ّ1924كلعحُوَإٓحٌَُْٞٛٝ٣ىٕٝحُؼخَٗسٝطَه٠رظؼِٔٚاُ٠إٔكَٜػِ٠حُيًظٍٞحس
ًِٖٓ٤شأٍٞٛحُيُٖٖٓٚٝ٣حُٔئُلخصٓخ٣ِ٣يػِٜ٘ٓ  170٠خ(:كوٚحًُِخس) (ٝكوٚحُـٜخى) (ٝح٫ؿظٜخىك٢حَُ٘٣ؼشح٤ٓ٬ٓ٩ش)(ٝ
ح٩هٞحٕحُِٕٔٔٔٓٞزؼٕٞػخٓخك٢حُيػٞسٝحُظَر٤شٝحُـٜخى)٘٣،ظَحُٔٞهغحٌُ٫ظَ:٢ٗٝ

184

رسكؿ اهلل  في إقامة الديف كسياسة الدنيا بو فيك الرئيس األعمى لمدكلة اإلسبلمية الكاحدة كما
صكرت ذلؾ األحاديث النبكية  ،كجسده الكاقع التاريخي لمخمفاء الراشديف كمف بعدىـ "

()1

فإذا خرج جماعة مسمميف ذكم منعة كشككة عمى الحاكـ العدؿ بغير حؽ كامتنعكا عف الطاعة كعف

أداء الكجبات المتكجية عمييـ نحكه  ،فاالجماع منعقد عمى جكاز قتاليـ مف غير مخالؼ

()2

كجريمة

البغي مكجية إلى الحاكـ كالقائميف بأمره كتشددت فييا الشريعة ألف التساىؿ فييا يؤدم إلى الفتف
كاالضطرابات كعدـ االستقرار كىذا بدكره يؤدم إلى تأخر الجماعة المسممة كانحبلليا(.)3

كميما كجد دعاة مخمصكف هلل كرسكلو ككتابو كشرعو غيكريف عمى اإلسبلـ فيـ دعاة ال قضاة

()4

،

فإف أنابيـ اإلماـ فيـ مسؤكلكف عف تطبيؽ حكـ اهلل في المرتد  ،كعمى اإلماـ أف يتحرل األصمح

يكسد األمر إلى أىمو  ،قاؿ  لمف سألو عف الساعة ؟ " فإذا ضيعت االمانة فانتظر
لمقضاء بأف ٌ
الساعة " قاؿ  :كيؼ إضاعتيا  ،قاؿ  " :إذا كسِّد األمر إلى غير أىمو فانتظر الساعة " (. )5
كالحكـ بيف الناس في النكع الذم ال يتكقؼ عمى الدعكل كىك المعركؼ بكالية الحسبة  ،قاعدتو
()6

كأصمو األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر كاجب عمى كؿ مسمـ قادر  ،كىك فرض كفاية

كيصير فرض عيف عمى القادر الذم لـ يقـ بو غيره مف ذكم الكالية كالسمطاف  ،فيجبب عمى القادر ما
ال يجب عمى العاجز  ،قاؿ اهلل ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ

()7

عف شيء فاجتنبكه  ،كاذا أمرتكـ بأمر فائتكا منو ما استطعتـ "

 ،كلقكؿ رسكؿ اهلل  " : إذا نييتكـ عف
()9()8

كتغيير المنكر باليد لمحاكـ كلؤلفراد كؿ في حدكد كاليتو فاألصؿ أف ال يقكـ آحاد الناس بقتؿ المرتد إذ

ربما في المزيد مف استتابتو كاعطائو الكقت ما ينقذه مف اليبلؾ في الدنيا كالخمكد في النار باآلخرة
كىذا فيما إذا رأل اإلماـ أك نائبو مصمحة في ذلؾ  ،أما الحاكـ فمو سمطة التغيير باليد أم بالقكة  ،بؿ

ىك كاجبو الذم طالبو بو الشرع ألنو المسؤكؿ األكؿ عف كؿ ما يؤدم إلى تحقيؽ مصالح األمة ،

كالزاميا بالسير عمى طريؽ اهلل كمنياج شريعتو ()10ليذا اتفؽ الفقياء

()11

عمى أف قاتؿ المرتد بعد ثبكت

التيمة عميو يعاقب بالعقكبة التعزيرية الرادعة لو كألمثالو الفتئاتو عمى السمطة المختصة  ،كال فرؽ في

ىذا الحكـ بيف قتمو لممرتد بعد االستتابة أك قبميا إال أنو ال يؤخذ بقصاص كال دية عميو ألف ذلؾ إنما
1حُوَٟخ (،١ٝاٌغ١بعخ اٌششػ١خ ) .48ٙ،
2حُـِ (،١َ٣اٌفمٗ ػٍ ٝاٌّزا٘ت ا٤سثؼخ ).1364ٙ،
3ػٞىس (،اٌزشش٠غ اٌغٕبئ.573\1،) ٟ
ُِ4لَمرٖ٤ػَٔحُوخٝ٢ٟػَٔحُيحػ٤ش٘٣،ظَ،حُ٤٠ٜز(،٢دػبح ال لؼبح ).129-122ٙ،
ٍٝ5حٙحُزوخٍ (،١طؾ١ؼ اٌجخبسً، ) ٞظخدحُؼِْ،رخدٖٓٓؤٍػِٔخ٘ٓٞٛٝظـَك٢كي٣ؼٍ،ٚهٔ.58\1،[ 59] ٚ
6حُـ (،٢٘٣ٞاإلسشبد )،168ٙ،حُ٘ (،١ٝٞطؾ١ؼ ِغٍُ ثششػ إٌ.178\12،) ٞٚٛ
7حُظـخرٖ،آ٣ش.16
ٍٝ8حٙحُزوخٍ (،١طؾ١ؼ اٌجخبسً، ) ٞظخدح٩ػظٜخّرخٌُظخدٝحُٔ٘ش،رخدح٩هظيحءرٍٍٖٔ٘ٓٞهللاٍ،هٔ.391\4،[ 7288]ٚ
9حرٖحُو (،ْ٤اٌطشق اٌؾىّ١خ )،184–183ٙ،حرٖكِّ (،اٌّؾٍ.425\8،) ٝ
10ػؼٔخٕ (،اٌمؼب٠ب اٌضالس ).31ٙ،
11حُؼ ( ،٢٘٤اٌجٕب٠خ ف ٟششػ اٌٙذا٠خ ) ،854\5،حرٖحُٜٔخّ (،ششػ فزؼ اٌمذ٠ش ) ،310\5،حرتٖٗـت ( ،ْ٤اٌجؾاش اٌشائاك )،139\5،
حُٔ (،٢ِٛٞاالخز١بس )،179\4،حُوَحك (،٢اٌزخ١شح)،46\12،حَُ٘٤حُ (،١اٌّٙزة )،414\3،حُٔتخٍٝى(،١اٌؾاب\16،) ٞٚ
،425حُ٘ (،١ٝٞسٚػخ اٌطبٌج،401\8،) ٓ١حُزٜٞط (،٢وشبف اٌمٕبع ).175\6،
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يككف لمنفس المعصكمة ،كالمرتد زالت عصمتو بردتو فأىدر دمو ككؿ جناية عمى المرتد ىدر  ،كدليمو
()1

قكؿ رسكؿ اهلل  ... " كأف ال يقتؿ مؤمف بكافر "
()2

كخالؼ بعض المالكية

في مكضكع الدية فقاؿ  :قاتؿ المرتد زمف االستتابة أك بعدىا عميو دية
()3

كمقدارىا ثمث خمس دية الحر المسمـ كىي نفس دية الحربي المستأمف

إذا قتمو أحد المسمميف كقالكا

قاتمو قتؿ كاف ار محرـ القتؿ  ،ككجو قياس المرتد عمى الحربي المستأمف أف المستأمف حرـ قتمو بأمانو

 ،كالمرتد حرـ قتمو قبؿ استتابتو لكجكب االستتابة في المذىب المالكي  ،كلكف القكؿ الراجح عند

المالكية عدـ الدية ميما كاف مقدارىا.

القكؿ الراجح  :كالراجح ىك ما اتفؽ عميو الجميكر ،ألف الدية بدؿ القصاص  ،كالقصاص سقط
لزكاؿ العصمة فكذلؾ يسقط ما ىك بدؿ عنو كىك الدية  ،كلك كانت بقيمة دية المستأمف .

ثانيان  :آلة القتؿ كدفف المرتد

يقتؿ المرتد بضرب عنقو بالسيؼ دكف اإلحراؽ  ،لقكلو  " إف اهلل كتب اإلحساف في كؿ شيء فإذا

قتمتـ فأحسنكا القتمة  ،)5()4( " ...كقاؿ أحد أصحاب الشافعي يضرب المرتد بالخشب حتى يمكت ألنو
أبطأ قتبل مف السيؼ كربما استدرؾ بو التكبة

()6

.

كال فرؽ بيف الحر كالعبد ،كالذكر كاألنثى عند جميكر الفقياء( ،)7كخالؼ الحنفية

()8

كذىبكا إلى عدـ قتؿ المرأة المرتدة قياسا عمى الكافرة األصمية  ،كاستثنى بعضيـ المرأة التي تكفر

بسبب السحر كقالكا تقتؿ لسعييا في األرض بالفساد كمف ارتدت بشتـ النبي
الممكة كالمقاتمة مف النساء لتحقؽ المحاربة .

()10

()9

 ،كما قالكا بقتؿ

()11
الرٌدة أفحش الكفر  ،كال يدفف
كاذا قتؿ المرتد لـ يغسؿ كلـ يصمى عميو
كدفف في مقابر الكفار ألف ٌ
في مقابر المسمميف ( ، )12ألنو قتؿ إلص ارره عمى الكفر برسالة محمد  كقيؿ ال يدفف في مقابر

ٍٝ1حٙحُزوخٍ (،١طؾ١ؼ اٌجخبسً، ) ٞظخدحُي٣خص،رخد٣٫وظَحُِْٔٔرٌخكٍَ،هٔ.295\4،[ 6915] ٚ
2حُيٓٞه (،٢ؽبش١خ اٌذعٛل،472\4، ) ٟحُوَٗ (،٢اٌخشش ٟػٍِ ٝخزظش خٍ،67\7،)ً١
 3حُٔٔظؤٖٓٞٛحُلَر٢حٌُ٣١ويّػِ٠ر٬ىحُِٖٔٔٔ٤رؼيإِٔ١ذحٓ٧خٕٝحٓ٧خٕٞٛػٜيأٖٓٔ٣ّ٬ٓٝظلنحُلَر٢رٔٞؿزٚكٔخ٣شحُِٔطش
ح٤ٓ٬ٓ٩شُٚهٍٝ٬ؿٞىٙك٢ىحٍحٓ،ّ٬ٓ٩خىحّ٣٫لخٍدحّ٬ٓ٩هٍ٬اهخٓظ٘٣ٝٚزـ٢أ٫طِ٣يٓيسحٓ٧خٕػِ٠حُٔ٘شاًُ١ٞخُذحُلَر٢
رٔ يسأٍُٞٞ١ؿذػِٚ٤ىكغحُـِ٣شٝػ٘يٛخٜ٣زقًٓ٤خٝ،حُٔٔظؤٌِٕٓ٘ٞ٘٣ٕٞكجشح٧ؿخٗذحٌُ٣ٖ٣وٕٞٔ٤اهخٓشٓئهظٚك٢ىحٍح،ّ٬ٓ٩هخٍ
ﭽ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﭼحُظٞرش،آ٣ش٘٣،6ظَحُوَ١ز (،٢رفغ١ش اٌمشؽج،75\8،) ٟ
أرٞػ٤ي (،اٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ ف ٟاٌفمٗ اإلعالِٗ،44ٙ،) ٟو٬ػٖ( اٌخشاط )٧رٓٞ٣٢ق.205ٙ،
4حُٔخٍٝى ( ،١ا٤ؽىبَ اٌغٍطبٔ١خ ) .56ٙ،
5حَُٔىح (،١ٝاإلٔظبف )،329\10،حُزٜٞط (،٢وشبف اٌمٕبع ) ،174\6،حرٖحُٔلِق (،اٌفشٚع ).162\6،
6كٍٖٔٝ،حٙحًُ٘ٞخٗ ً١ٔ (،٢اٚ٤ؽبس )ٍ،هٔ،38\8،[3462] ٚكّٖٔآ٘خىٙحُ٤ٜؼٔ.٢
7حُوَحك (،٢اٌزخ١شح )،18\12،حُزٜٞط (،٢وشبف اٌمٕبع ) ،176\6،حرٖهيحٓش (،اٌّغٕ.76\10،) ٟ
8حرٖػخري ( ،ٖ٣سد اٌّؾزبس )،389–388\6،حٌُخٓخٗ (،٢ثذائغ اٌظٕبئغ ).210–200\7،

9حُوَحك (،٢اٌزخ١شح )،17\12،حُيٓٞه (،٢ؽبش١خ اٌذعٛل،476\4،) ٟحُلطخدِٛ (،ا٘ت اٌغٍ\8،) ً١
.379
10حَُٔهٔ (،٢اٌّجغٛؽ ).110\10،
11حُٔخٍٝى (،١ا٤ؽىبَ اٌغٍطبٔ١خ).56ٙ،
12حَُ٘رِ ( ،٢٘٤غٕ ٟاٌّؾزبط ) .140\4،
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بالرٌدة عنيـ كال في مقابر المشركيف لما تقدـ لو مف حرمة اإلسبلـ المباينة ليـ بؿ
المسمميف لخركجو ٌ
يكارل مقبك ار (.)1
الرّدة البدلية مف ال ُيقتؿ .
المطمب الثاني :عقكبة ّ
 _1رسكؿ الكفار إذا كاف مرتدا فبل يقتؿ بدليؿ رسكلي مسيممة

()2

 ،عف عبد اهلل بف مسعكد قاؿ جاء

ابف النكاحة كابف أثاؿ رسكلي مسيممة الى النبي  فقاؿ ليما  " :أتشيداف أني رسكؿ اهلل ؟ قاال :

نشيد أف مسيممة رسكؿ اهلل  ،فقاؿ رسكؿ اهلل  : آمنت باهلل كرسكلو  ،كلك كنت قاتبل رسكال لقتمتكما "

 ،قاؿ عبد اهلل " فمضت السنة أف الرسؿ ال تقتؿ "

()3

_2الصبي المميز المرتد يجبر عمى اإلسبلـ كالبالغ كال يقتؿ  ،فالصغير إذا ارتد حتى يبمغ يستتاب بعد
ثبلثة أياـ ألنو قبؿ البمكغ غير مكمؼ  ،فإف ثبت عمى كفره قتؿ (.)4

الرّدة في ست حاالت :
ال يقتؿ الصبي المميز بعد البمكغ ب ّ
الحالة األكلى  :إذا كاف إسبلمو تبعا ألبكيو كبمغ كاف ار كلـ يسمع منو إقرار بالمساف بعد البمكغ النعداـ
الرٌدة منو  ،ألنيا اسـ لمتكذيب بعد سابقة التصديؽ .
ٌ
الحالة الثانية  :إذا أسمـ في صغره ثـ بمغ مرتدا لقياـ الشبية الختبلؼ العمماء في صحة إسبلمو

الحالة الثالثة  :إذا ارتد في صغره .

ا لحالة الرابعة  :المقيط في دار اإلسبلـ ألف إسبلمو حكمي ال حقيقي  ،ألنو محككـ بإسبلمو تبعا لمدار
أكرد ىذه الحاالت األربع الحنفية ( )5كالمالكية في حالتيف

الحالة األكلى  :الصبي المراىؽ حيف إسبلـ أبيو .

الحالة الثانية  :الصبي إذا ترؾ ألمو الكافرة سكاء ترؾ ممي انز أك غير مميز إذا غفؿ عنو حتى أرىؽ
كقارب البمكغ

()6

.

 _3ال تقتؿ المرأة الحامؿ حتى تضع (.)7

 _4تؤخر المرتدة المتزكجة أك المطمقة طبلقا رجعيا أك كانت ىس ًرية حتى تستب أر بحيضة لمتأكد
خمكىا مف الحمؿ (.)8

مف

 _5المرأة المرضع ال تقتؿ حتى يكجد مف يرضع كلدىا كيقبؿ غير أمو (.)9

 _6ال يقتؿ السكراف حتى يصحك ليكمؿ عقمو كيفيـ ما يقاؿ كتزاؿ شبيتو حتى تتـ لو ثبلثة أياـ
1حُٔخٍٝى ( ،١ا٤ؽىبَ اٌغٍطبٔ١خ ) .56ٙ،
2حَُٔىح (،١ٝاإلٔظبف )،329\10،حُزٜٞط (،٢وشبف اٌمٕبع ) ،174\6،حرٖحُٔلِق (،اٌفشٚع ).162\6،
3كٍٖٔٝ،حٙحًُ٘ٞخٗ ً١ٔ (،٢اٚ٤ؽبس )ٍ،هٔ،38\8،[3462] ٚكّٖٔآ٘خىٙحُ٤ٜؼٔ.٢
4حُوَحك (،٢اٌزخ١شح )،18\12،حُزٜٞط (،٢وشبف اٌمٕبع ) ،176\6،حرٖهيحٓش (،اٌّغٕ.76\10،) ٟ
5حرٖػخري ( ،ٖ٣سد اٌّؾزبس )،389–388\6،حٌُخٓخٗ (،٢ثذائغ اٌظٕبئغ ).210–200\7،
6حُوَحك (،٢اٌزخ١شح )،17\12،حُيٓٞه (،٢ؽبش١خ اٌذعٛل،476\4،) ٟحُلطخدِٛ (،ا٘ت اٌغٍ.379\8،) ً١
7حُ٘خكؼ (،٢ا،401\7، ) َ٤حُزٜٞط ( ،٢وشبف اٌمٕبع ).176\6،
8حُيٓٞه (،٢ؽبش١خ اٌذعٛل،470\4، ) ٟحُٜخ (،١ٝثٍغخ اٌغبٌه )،227\4،حُلطتخدِٛ (،ا٘ات اٌغٍ١اً )374\8،حُوَٗت(،٢
اٌخشش ٟػٍِ ٝخزظش خٍ.66\7،) ً١
9حُوَحك (،٢اٌزخ١شح )،42\12،حُوَٗ (،٢اٌخشش ٟػٍِ ٝخزظش خٍ،66\7،) ً١حُٜخ (،١ٝثٍغخ اٌغبٌه ).227\4
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مف حيف صحكه ليستتاب فييا

()1

_ 7مف ارتد في صحتو ثـ جف لـ يقتؿ في حاؿ جنكنو ألنو غير مكمؼ  ،كألنو يقتؿ باإلصرار عمى
الرٌدة كالمجنكف ال يكصؼ باإلصرار ،فإذا أفاؽ مف جنكنو استتيب ثبلثا  ،فإف تاب ترؾ كاف لـ يتب
ٌ
()2
قتؿ .
_ 8المكره عمى اإلسبلـ إذا أثبت أف إسبلمو كاف باإلكراه يصير عدـ اعتقاده شبية في إسقاط القتؿ ،
()3

كالحربي

()4

كالذمي

()5

كالمستأمف

يأخذكف حكـ المكره عمى اإلسبلـ إذا ادعكا ذلؾ كأثبتكه

()6

الرّدة الجماعية
المطمب الثالثّ _ :
الرٌدة الفردية فكما يستتاب المرتد منفردا يستتاب المرتديف ردة جماعية فإف
الرٌدة الجماعية حكـ ٌ
تأخذ ٌ
تابكا ترككا  ،كاف لـ يتكبكا يقاتمكف كال يقبؿ منيـ إال اإلسبلـ أك القتؿ

()7

 ،ككاف أبك بكر  إذا بعث
()8

الرٌدة يقكؿ تبينكا  ،فأيما محمة سمعتـ فييا األذاف فكفكا فإف األذاف شعار اإليماف
لقتاؿ أىؿ ٌ
اتخذ جماعة المرتديف ليـ مكقعا مف الببلد اإلسبلمية يتحصنكف فيو كتككف ليـ منعة  ،كيعمنكف ردتيـ
كعدائيـ لئلسبلـ كالمسمميف كجب عمى اإلماـ قتاليـ

()9

 ،كاذا

فيـ أخطر عمى اإلسبلـ مف غيرىـ مف الكفار

الكفار فعمى المسمميف أف يبدءكا بجيادىـ قبؿ جياد أىؿ الحرب الذيف لـ يسممكا قط

()10

لما ثبت أف

النبي  جيز جيش أسامة بف زيد ثـ مات  قبؿ نفاذه فمما كلي أبك بكر أراد إنفاذه فقاؿ الصحابة

 أف العرب قد ارتدت حكؿ المدينة فمك أخرت ىذا الجيش  ،فأخبرىـ أبك بكر  أنو ميما يكف
حجـ المخاطر فمف يؤخر جيشا جيزه رسكؿ اهلل  ، كيتبيف مف ىذا أف الصحابة رضي اهلل عنيـ أركا
أف قتاؿ المرتديف أكلى مف قتاؿ الكفار أىؿ الحرب  ،كلـ ينكر عمييـ ذلؾ أبي بكر  ،إنما بيف ليـ أف
تجييز الرسكؿ لجيش أسامة ىك السبب في أنو أنفذه قبؿ قتاؿ المرتديف  ،كمما يثبت مكافقة أبك بكر

لمصحابة أف أبا بكر أنفذ جيش أسامة  ،ثـ بدأ بقتاؿ المرتديف  ،ثـ رجع إلى قتاؿ غيرىـ

()11

 ،فيجب

1حُ٘خكؼ (،٢ا،399\7،) َ٤حُ٘ (،١ٝٞسٚػاخ اٌطابٌج،395\8،) ٓ١حُز٤ـَٓت (،٢اٌج١غشِا ٟػٍا ٝاٌخط١ات ) 111\5،حرتٖهيحٓتش(،
اٌّغٕ،96\10،)ٟحُزٜٞط (،٢وشبف اٌمٕبع ) ،176–175\6،حرٖهيحٓش (،اٌّمٕغ ).519\3،
2حُزٜٞط (،٢وشبف اٌمٕبع )،175\6،حرٖهيحٓش ( ،اٌّغٕ.111\10،) ٟ
 3حُلَرٞٔ٘ٓ٢دحُ٠حُلَدٞٛٝحٌُخكَحٌُ٣١لَٔؿ٘ٔت٤شحُيُٝتشحٌُتخكَسحُٔلخٍرتشُِٔٔتِٔٝ،ٖ٤ػ٘تيحُٔخٌُ٤تشٓتٖىهتَر٬ىٗتخٓلخٍرتخ٘٣،ظتَ،
حُـَؿخٗ (،٢اٌزؼش٠فبد ).147ٙ،
4حٌُٓٞٛ٢أكيأكَحىحُـٔخػخصح٩هِ٤ٔ٤شؿَ٤حُِٔٔٔشحُظ٢ه٠ؼضُِ٣٫ٞتشحٓ٩ت٤ٓ٬ش٘ٓٝلتضحٓ٧تٖٝحٓ٧تخٕكت٢أٗلٔتْٜٝػوخثتيْٝٛأٓتٞحُْٜرتؤٕ
ًُْٜٓشهللا،ٍُٚٞٓٝرٔؼ٘٠إٔحُظِحّحُيُٝشح٤ٓ٬ٓ٩شرظخٖٓ٤كوٞهْٜٝكَ٣خط،ْٜحُظتِحّأرتي١ؿ٤تَهخرتَُِت٘وٓٞتٖؿخٗتذحُيُٝتشحٓ٩ت٤ٓ٬ش،
ٛٝئ٫ءحٌُٕٓٞ٤ىهِٞحكت٢ػٜتيحُٔٔتًِٖٔٓٝ٤تظْٜرخهظ٤تخٍْٓٛتغحكظلتخظْٜرتيًُْٜٝ٘٣تيٕ٧حُٔٔتٌَِٔٛ٣٫ٕٞتٍٕٞػخ٣تخحُتز٬ىحُظت٣٢لظلٜٗٞتخ
ػ٘ٞسػِ٠حُّ٬ٓ٩و٫(ُٚٞاًَحٙكت٢حُتي،)ٖ٣رتًَتخٗٞح٣ظًَتْٜٗٞحكتَحٍح٣ؤ٤تٕٗٞتؼخثَى٣تْٜ٘ر٘تَ١أ٣٫وِتٞرتخ٣٫ٝ،ٖٓ٧لتخٍرٞححُيُٝتش
حٓ٩ت٤ٓ٬شُٜٝتًْخكتتشكوتٞمحُٔتتٞحٖ١حُٔٔتِْٝػِتتْٜ٤حُـِ٣تشٓوخرتتَكٔتخ٣ظٍْٜٝىحًٟ٧ػت٘٘٣،ْٜظتتَحرتٞػ٤تتي (،اٌؼاللابد اٌذ١ٌٚااخ فا ٟاٌفمااٗ
اإلعالِ.41ٙ،) ٟ
ٓ5زنحُظؼَ٣قر.ٚ
6حرتتٖػخرتتي (،ٖ٣سد اٌّؾزاابس )،389\6،حرتتٖحُٜٔتتخّ (،فاازؼ شااشػ اٌمااذ٠ش )،331\5،حُيٓتتٞه (،٢ؽبشاا١خ اٌذعااٛل،473\4،) ٟحرتتٖ
هيحٓش (،اٌّغٕ،104\10،) ٟحُزٜٞط ( ،٢وشبف اٌمٕبع )،180\6،حرٖهيحٓش( ،اٌىبف.122\4، ) ٟ
7حُوَحك (،٢اٌزخ١شح ).42\12،
8ػزيحَُُحم (،اٌّظٕف ).173\10،
9حَُ٘٤حُ ( ،١اٌّٙزة )،416\3،حرٖهيحٓش ( ،اٌّغٕ،95\10،) ٟحرٖهيحٓش (،اٌىبف .122\4،) ٟ
10حُٔخٍٝى (،١ا٤ؽىبَ اٌغٍطبٔ١خ ).56ٙ،
11حُٔط٤ؼ،٢طٌِٔش(اٌّغّٛع ).79\21،
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الرٌدة بعد مناظرتيـ عمى اإلسبلـ كتكضيح شبياتيـ كيجرم عمى قتاليـ بعد اإلعذار
قتاليـ عمى ٌ
كاإلنذار حكـ قتاؿ أىؿ الحرب كيجيز عمى جريحيـ  ،كيقتؿ مف قدر عميو منيـ كتغتنـ أمكاليـ  ،أما
مف أسر مف المرتديف استيب فإف تاب كاال قتؿ  ،ألنو ال يجكز إق ارره عمى الكفر (. )1

أكال  :حكـ سبي النساء كذرارم المرتديف كحكـ أمكاليـ .

بعد اتفاؽ الفقياء عمى كجكب قتاؿ المرتديف ردة جماعية اختمفكا في حكـ سبي نسائيـ كذ اررييـ عمى

قكليف  :القكؿ األكؿ  :ذىب الحنفية ( )2إلى أف النساء كالذرارم ييسبكف في جياد المرتديف  ،كذىب
الحنابمة ( )3إلى تخصيص الذرارم في حكـ السبي بالذيف كلدكا بعد ردة آبائيـ  ،كذىب اإلماـ أبك
حنيفة إلى أف حكـ السبي تابعا لحكـ الدار  ،فإذا تكافرت عنده شركط تحكؿ الدار مف دار إسبلـ إلى

دار كفر فإف حكـ السبي يتبعو  ،أما إذا اختؿ أحد الشركط فالدار ال تزاؿ دار إسبلـ كعميو فبل يجكز
السبي  .فيقتؿ الرجاؿ كتجبر النساء كاألكالد عمى اإلسبلـ .

كقاؿ أبك حنيفة ال تصير دار حرب حتى يجتمع فييا ثبلث أشياء :
 _1أف تككف متاخمة لدار الحرب ال شيء ىبينيا كبيف دار اإلسبلـ .
 _2أف ال يبقى فييا مسمـ آمف بأمانة كال ذمي آمف بأمانو .
 _3أف يظيركا أحكاـ الشرؾ فييا .

()4

كيذىب جميكر الفقياء إلى جعؿ جرياف األحكاـ استنادا إلى دالالت السمطة كالمنعة ىك المعيار
األساسي الذم يبنى عميو تعريؼ الدار  ،جاء في المغني " كلنا أنيا دار كفار فييا أحكاميـ فكانت

دار حرب " (.)5

أدلة القائميف بجكاز السبي كاالسترقاؽ .
 _1استدلكا بفعؿ الصحابة  حيث استرقكا نساء مف ارتد مف العرب كصبيانيـ حتى قيؿ اف أـ محمد
بف الحنفية كىي خكلة بنت إياس كانت مف سبي بني حنيفة ( " ،)6مرتدة فاسترقيا عمي كاستكلدىا " (.)7

(.)7

 _2ركم عف ابف عباس  أف النساء إذا ارتددف يسبيف كال يقتمف

()8

 ،كركم عف عمي  مثمو كابف

كابف عباس ركل حديث ( مف بدؿ دينو فاقتمكه)  ،كقالكا أف مف ركل حديثا كاف أعمـ بتأكيمو

()9

1حُوَحك (،٢اٌزخ١شح )،42\12،حُٔط٤ؼ (،٢اٌّغّٛع )،79\21،حُٔخٍٝى (،١ا٤ؽىبَ اٌغٍطبٔ١خ ).56ٙ،
2حٌُخٓخٗ (،٢ثذائغ اٌظٕبئغ)،201\7،حَُٔهٔ ( ،٢اٌّجغٛؽ ).111\10،
3حرٖهيحٓش (،اٌّغٕ،95\10،) ٟحُٔتَىح (،١ٝاإلٔظابف )،345\10،حرتٖهيحٓتش ( ،اٌّمٕاغ)،523\3،حرتٖٓلِتق(،اٌفاشٚع )\6،
،167حُزٜٞط (،٢وشبف اٌمٕبع )،183\6،حرٖهيحٓش (،اٌىبف.121\4،) ٟ
4حَُٔهٔ (،٢اٌّجغٛؽ ) .114\10،
5حرٖهيحٓش (،اٌّغٕ،95\10،) ٟهخْٓ (،اٌزمغ ُ١اإلعالٌٍِّ ٟؼّٛسح )،100ٙ،أرٞػ٤ي (،اٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ ف ٟاإلعالَ) .58ٙ،
6حَُٔهٔ (،٢اٌّجغٛؽ )،111\10،حٌُخٓخٗ (،٢ثذائغ اٌظٕبئغ ).201\7،
7حرٖكـَ (،اٌزٍخ١ض اٌؾج١ش ).94\4،
8حَُٔهٔ (،٢اٌّجغٛؽ ).111\10،
٤ٔٛ9يس ( ،فزؼ اٌّبٌه ثزج٠ٛت اٌزّ١ٙذ الثٓ ػجذ اٌجش ػٍِٛ ٝؽا اإلِبَ ِبٌه ).288\8،
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 _ 3تسترؽ ألنو لـ يشرع قتميا كتجبر عمى اإلسبلـ  ،كألف الكافر ال يقر عمى كفره _ كما يقر أىؿ
()1

الكتاب _ إال بالجزية

كال جزية عمى النساء فكاف استرقاقيا أنفع لممسمميف

()2

كال تجب الجزية إال عمى الرجاؿ األحرار العقبلء  ،كال تجب عمى امرأة كال صبي كال مجنكف كال عبد

ألنيـ اتباع كذرارم

()3

.

القكؿ الثاني  :ذىب المالكية

()4

()5

كالشافعية

إلى عدـ جكاز سبي كاسترقاؽ النساء كالذرارم .

أدلة القائميف بعدـ جكاز السبي كاالسترقاؽ .
 _1أجابكا مف استدؿ باسترقاؽ عمي  أـ كلده أـ محمد بف الحنفية بثبلثة أجكبة :
أحدىا  :إنو كاف مذىبا لعمي  ، كقد خالفو فيو غيره فصار خبلفا ال يحتج بو .

الثاني  :أنيا كانت أمة سكداء لبني حنيفة  ،ككاف خالد بف الكليد  قد صالحيـ عمى إمائيـ.

الثالث  :كىك األظير أنيا كانت حرة تزكجيا عمي برضاىا  ،ككلدت لو بالزكجية دكف ممؾ اليميف قالكا
كىك األشبو بأفعالو كاهلل أعمـ .

()6

 _2سبي أبي بكر لبني حنيفة سبي قير كاذالؿ لتضعؼ بو قكتيـ ،كلـ يكف سبي غنيمة كاسترقاؽ
كسكاء في ذلؾ الرجاؿ كالنساء (. )7

 _3ما أثر مف قكؿ عمي  بسبي المرتدة ضعفو اإلماـ أحمد

()8

ثانيا :حكـ جنايات المرتديف ردة جماعية .

إذا شكؿ المرتدكف قكة ككانت ليـ منعة  ،فكؿ جناياتيـ يآخذكف بيا في النفس كالماؿ إذا لـ تكف
()9

الحرب قائمة مع المسمميف كلزميـ الضماف مف قصاص كدية كأرش جناية

كتعكيض متمؼ ألنيـ

بالرٌدة  ،كاذا كانكا في منعة ككانت الحرب قائمة ففي جناياتيـ
التزمكا ذلؾ باإلسبلـ فمـ يسقط عنيـ ٌ
قكالف (_ : )10

القكؿ األكؿ  :أنيـ يضمنكف جميع ما أتمفكا مف نفس أك ماؿ

()11

.

أدلة ىذا القكؿ :
بالرٌدة ككفرىـ ال يسقط عنيـ ما أتمفكه مف نفس أك ماؿ فمزميـ الضماف .
 _1ألف معصيتيـ ٌ
 1حُـِ٣ش٢ٛحُٔخٍحُٔخهًٖٓٞكجخصٖٓحٌُٖٓ٤٤ك٢حُيُٝشح٤ٓ٬ٓ٩شؿِحءػًِ٠لَْٛٝٛـخٍحُٓٝ،ْٜوخرَكٔخ٣شحُُِْٜٕٔٔٔٝٞحٓخُْْٜٜٗٔٓخ
ٓٔخ٣لؼْٜػِ٠ح،ّ٬ٓ٩كخُـِ٣شُٔ٤ضاهَحٍػِ٠حٌُلٌَُٜ٘،خٓوخرَحُلٔخ٣شٝ،ػيّأهٌٛخٖٓٔأِْٖٓٓحٌُٖٓ٤٤كخكِحُُِْٜيهٍٞك٢
ح٘٣،ّ٬ٓ٩ظَ،حًُ٘ٞخٗ ً١ٔ (،٢اٚ٤ؽبس ).71\8،
2حَُٔهٔ (،٢اٌّجغٛؽ ).111\10،
3حُٔخٍٝى (،١ا٤ؽىبَ اٌغٍطبٔ١خ ) .144ٙ،
4حُوَحك(،٢اٌزخ١شح ).42\12،
5حَُ٘٤حُ (،١اٌّٙزة )،415\3،حُٔخٍٝى (،١اٌؾب.425\16،) ٞٚ
6حُٔخٍٝى (،١اٌؾب.426\16، ) ٞٚ
7حُٔخٍٝى (،١اٌؾب.427\16،) ٞٚ
8حُزٜٞط (،٢وشبف اٌمٕبع ) .183\6،
9حٍٕٞٛ٧حُِْٓٔخٍحُٞحؿذػِٓ٠خىٕٝحُ٘لْك٢حُـ٘خ٣خص٘٣،ظَ،حُـَؿخٗ (،٢اٌزؼش٠فبد ).74ٙ،
10حُٔتتتَىح (،١ٝاإلٔظااابف )،342\10،حرتتتٖهيحٓتتتش (،اٌّمٕاااغ )،523\3،حُٔتتتخٍٝى (،١ا٤ؽىااابَ اٌغاااٍطبٔ١خ )،56ٙ،حُ٘تتتَ٤حُ،١
(اٌّٙزة ).416\3،
11حُٔخٍٝى (،١ا٤ؽىبَ اٌغٍطبٔ١خ )،56ٙ،حُٔط٤ؼ (،٢اٌّغّٛع )،79\21،حرٖٓلِق (،اٌفشٚع ).175\6،
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 _2استدلكا بقكؿ أبي بكر لكفد يبزاخة تى ىدكف قتبلنا كال ىندم قتبلكـ فيـ مطالبكف بيذا بضماف ما
أتمفكه(.)1

القكؿ الثاني  :أنيـ ال يضمنكف بحاؿ قياـ الحرب

()2

أدلة ىذا القكؿ _ :

ديات ليـ  ،فتتابع الناس عمى ذلؾ.
 _1قكؿ عمر بف الخطاب قتبلنا قيتمكا عمى أمر اهلل فبل ٌ
 _2أسمـ طميحة األسدم بعد أف أسر ككاف قد قتؿ كسبي كأقر عمر إسبلمو فمـ يأخذه بدـ كالماؿ .
 _3ألف فعمو لـ ينعقد مكجبا لمضماف ألنو صار في حكـ أىؿ الحرب .

()3

تعميؽ الباحث :
استند الفقياء في أقكاليـ عمى أفعاؿ الصحابة كمنيـ الخمفاء الراشديف الذيف كانكا يفعمكف ما فيو
المصمحة لكاقع المسمميف كحاليـ لذلؾ  ،لذلؾ فإف أحكاـ الردة الجماعية مف السياسة الشرعية التي

يككف لئلماـ فييا اختيار ما ىك أصمح لؤلمة في كؿ كقت فالراجح ما يرجحو اإلماـ كفيو المصمحة
حسب مقتضى األحكاؿ  ،كال ينكر دكر اإلسبلـ في تجفيؼ منابع الرؽ بً ىحثِّو عمى فضيمة عتؽ الرقاب
كجعميا كفارة عف بعض المعاصي ،كما أف الدكر ثبلثة  :دار إسبلـ  ،كدار عيد  ،كدار حرب

كلدار العيد أحكاـ مختمفة عف دار الحرب  ،فيككف التكييؼ الفقيي لحاؿ المرتد كمالو تبعا لذلؾ .

مسألة:الرّدة في القانكف الكضعي .
ّ
بردة مسمـ عف اإلسبلـ  ،فإف المطمع عمى االختصاص الكظيفي
إذا حكمت المحاكـ الشرعية اإلبتدائية ٌ
ليذه المحاكـ يجد أنيا تنظر كتفصؿ في مكاضيع محددة  ،كنكاح المرتد كالحجر عميو كتنظر في
()4

ليس مف

الرٌدة فيك في ىذا القانكف
ميراثو ككقفو كىبتو كغيرىا مف أحكاـ المرتد  ،أما إقامة حد ٌ
صبلحيات المحاكـ الشرعية كال ضمف اختصاصيا الكظيفي  ،ألف قانكف العقكبات حاليا مف
اختصاص المحاكـ النظامية المدنية كقانكف العقكبات الذم يجرم العمؿ عميو حاليا دخيؿ عمى
الشريعة اإلسبلمية كال يمت ليا بصمة فبل نجد في بنكده إقامة الحدكد عمى مستحقييا فقانكف العقكبات

الجارم العمؿ بو في فمسطيف كفي معظـ القكانيف الكضعية في البمداف اإلسبلمية لـ تستمد أحكاميا

مف الشريعة اإلسبلمية في الحدكد عمكما بما فييا حد الردة ( ،)5كاذا نظرنا إلى كاقع قانكف العقكبات
ٍٝ1حٙحُزٜ٤وٓ،٢زنطوَ٣ـ.ٚ
2حٌُخٓتتخٗ (،٢ثااذائغ اٌظاإبئغ )،203\7،حرتتٖٗـتت (،ْ٤اٌجؾااش اٌشائااك )،147\5،حُوَحكتت (،٢اٌاازخ١شح )،45\12،حُلطتتخد( ِٛا٘اات
اٌغٍ،375\8،) ً١حَُ٘٤حُ (،١اٌّٙزة )،416\3،حرٖهيحٓش (،اٌىبف،122\4،) ٟحرٖٓلِق (،اٌفشٚع ) ،166\6،حرٖهيحٓتش
 (،اٌّمٕغ ).523\3،
3حرٖٗـ ( ،ْ٤اٌجؾش اٌشائك ) ،147\5،حُلطخدِٛ (،ا٘ت اٌغٍ.375\8، ) ً١
4هخٕٗٞأٍٞٛحُٔلخًٔخصحَُ٘ػ٤شٍهْ ]ُ٘ٔ،[ 31ش ][1959حُٔخىسٍهْ2حُٞظ٤لشٝحُ٬ٜك٤ش.
ٖٓ5حُوٞحٖٗ٤حُؼوخر٤شحُظ٢أهٌصرؤكٌخّحَُ٘٣ؼشح٤ٓ٬ٓ٩شهخٕٗٞحُؼوٞرخصحُٔٞىحٗ٢حُٜخىٍٓ٘شّٝ1991هيرٌٖٛ٤ححُوخٕٗٞك٢حُٔخىس126
ٓ٘ٚػوٞرشحَُٔطي٢ٛٝح٩ػيحّ٘٣،ظَ،حٌَُى ( ،١ػمٛثخ اإلػذاَ ف ٟاٌشش٠ؼخ اإلعالِ١خ )ٗ،154ٙو٬ػٖ(كوٞمحٔٗ٩خٕك٢حُٔـخٍ
حُـ٘خث٢كٟٞ٢ءحُلوٚحٝ٢ٓ٬ٓ٩حُوخٕٗٞحُٔٞىحٗٝ٢حُٔٞحػ٤نحُي٤ُٝش)ُ،ؼٝٞحُلٖٔحُ٘.254ٙ،ٍٞ
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في دكلة فمسطيف حاليا نجد أف القانكف السارم في الضفة الغربية ىك قانكف العقكبات األردني رقـ

] [16لسنة ] [1960كتعديبلتو  ،أما قطاع غزة فما زاؿ جارم العمؿ بقانكف العقكبات الفمسطيني رقـ
] [74لسنة ] [1936كتعديبلتو

()1

الذم تـ فرضو زمف االنتداب البريطاني .

كفي القانكنيف المذككريف ال نجد ما يدؿ ال تصريحا كال تمكيحا في أم بند مف بنكدىما عمى عقكبة

المرتد فبل عقكبة حدية كال تعزيرية .

الرّدة كأثرىا في التفريؽ بيف المرتد كزكجو :
الفصؿ الخامس  :ثبكت ّ
المبحث األكؿ  :حكـ نكاح المرتد .
منع الزكاج مف المرتد أك المرتدة .

اتفؽ الفقياء

()2

عمى أنو ال يجكز أف يتزكج المرتد مسممة ألنو كفر  ،كال كتابية ألنو ال يقر عمى

دينو ،كال مرتدة أك كثنية ألنو ال يحؿ لو إال ما يحؿ لممسمميف  ،كما ال يجكز لممرتدة أف يتزكجيا مسمـ

كال كافر كال مرتد .

لك عقد المرتد حاؿ ردتو فنكاحو باطؿ  ،فإف عقد كدخؿ بإحدل مف يذ ًكرف فميا مير مثميا كالنكاح
()3

مفسكخ

 ،كذلؾ ال يجكز لو تزكيج غيره ألنو ليس لو كالية ال عمى نفسو كال عمى غيره ككذلؾ لك

يعقد عمى المرتدة فنكاحيا باطؿ
أدلة الفقياء عمى ذلؾ :

()4

كلك يدخؿ بيا فميا مير مثميا كنكاحيا مفسكخ .

الرٌدة سبب يفضي إلى المكت عند ثبكتيا كالميت ال يككف محبل لمنكاح  ،فالمرتد في حكـ
ٌ _1
فالرٌدة منافية
المعدكـ ،كانما إميالو لمتأمؿ كال يجكز اشتغالو بغيره  ،ككذلؾ المرتدة عند الجميكرٌ ،

لمنكاح ككنيا منافية لمعصمة

()5

 ،أما عند الحنفية فالمرتدة محبكسة إلى أف تتكب أك تمكت (.)6

ابتداء ألف المنع أسيؿ مف الرفع
فيمنع مف انعقاده
 _2ال ييقر المرتد عمى النكاح القائـ بعد الدخكؿ ي
ن

()7

٘٣1ظَحُٔٞهغحٌُ٩ظَhttp://www.alquds.comٝ ,http://www.dft.gov.ps٢ٗٝ
2حَُٔهٔ (،٢اٌّجغٛؽ)،49\5،حٍٝحٗي،أرٞحُٔظلَٓل٢حُيٖٓ٣لٔي(،ص (،)ٛ1118اٌفزب ٜٚإٌٙذ٠اخ ) 580\3،ىحٍحُٔؼَكتش،
ر٤تتتَٝصُ،ز٘تتتخٕ،ٛ13102١،حرتتتٖػخرتتتي ( ،ٖ٣سد اٌّؾزااابس )ٓ،400\6،خُتتتي ( ،اٌّذٔٚاااخ )228\2،حُ٘تتتتخكؼ (،٢ا،410\7،)َ٤
حُٔخٍٝى ( ١اٌؾب،425\16،) ٞٚحرٖهيحٓش (،اٌّغٕ.38\10،) ٟ
3كَهشحُلٔنطؼ٘٢أَٓ"_ 1:ٖ٣كٔنحُؼويٍكؼٖٓٚحَٝٛ٧ؿؼًِٚؤٌُْٕٛٝ"ٌٖ٣حك٢رؼٞحُلخ٫ص٘٣،ظَ،حٌُخٓخٗ(٢ثذائغ اٌظإبئغ)2،
\ٝ_ 2،336ك٢كخ٫صأهَٞٛ"ٟكٍَحرطشحُؼوي"٘٣،ظَ،حٍُِهخ (،اٌّذخً اٌفم ٟٙاٌؼبَ ).593\1
4حرتتٖػخرتتي (،ٖ٣سد اٌّؾزاابس )،400\6،حَُٔؿ٘٤تتخٗ (،٢اٌٙذا٠ااخ )،691\3،حُ٘تتخكؼ (،٢ا،410\7،) َ٤حَُك٤زتتخِٗ (،٢طبٌاات أٌٚااٟ
إٌ.288\6،)ٝٙ
5حَُٔهٔ ( ،٢اٌّجغٛؽ ) ،49\5،حٌُخٓخٗ (،٢ثذائغ اٌظٕبئغ )،270\2،حرٖهيحٓش ( ،اٌّغٕ.83\10،) ٟ
6حُؼ (،٢٘٤اٌجٕب٠خ ف ٟششػ اٌٙذا٠خ )،869\5،حٌُخٓخٗ (،٢ثذائغ اٌظٕبئغ ).270\2،
7حٌُخٓخٗ (،٢ثذائغ اٌظٕبئغ )ٓ،270\2،خُي ( ،اٌّذٔٚخ )،228\2،حرٖهيحٓش (،اٌّغٕ.83\10،) ٟ
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 _3ألف النكاح يعتمد الممٌة  ،أم ما يككف االعتماد في صحتو أف صاحبو معتقدا ممٌة مف الممؿ
()1

كالمرتد ال ممٌة لو أصبل ألنو ال ييقر عمى ما انتقؿ إليو
 _ 4ألف نكاح المرتد ال يقع كسيمة إلى المقاصد المطمكبة منو

()2

 ،إلتفاؽ كؿ مف قاؿ مف الفقياء

بتكقؼ النكاح عمى إنقضاء العدة كعدـ عكدة المرتد منيما إلى اإلسبلـ  ،عمى حرمة الكطء بيف

الزكجيف في زمف تكقؼ النكاح ألنو كطء في أجنبية

()3

 _5نيى اهلل  عف مجالسة مف يكفر بآيات اهلل كيستيزئ بيا  ،لما في ذلؾ مف عدـ إنكار المنكر
كاأللفة عمى المعاصي  ،قاؿ ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﭼ

()4

إذا كاف ىذا النيي الشديد عمى مجالسة الكافريف .
كبعدـ امتثاؿ أمر اهلل يككف مثميـ بالمأثـ لمرضا بحاليـ بظاىر أمره  ،كالرضا بالكفر كاالستيزاء بآيات
()5

اهلل تعالى كفر

فكيؼ بالمساكنة كالمعاشرة فإف النيي عنيا أكلى  ،كىي أمكر مف لكازـ النكاح ،

قاؿ ﭽﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﭼ

()6

كذلؾ يشارؾ اهلل بينيـ في الخمكد في نار جينـ أبدا

()7

فكما أشرككىـ بالكفر كلـ ينكركا عمييـ

.

الرّدة :
المبحث الثاني  :التكييؼ الفقيي لمتفريؽ بيف الزكجيف بسبب ّ
المطمب األكؿ  :أكجو االختبلؼ بيف فرقة الفسخ كفرقة الطبلؽ .
تنحؿ رابطة الزكجية بالطبلؽ

()8

أك الفسخ.

كالطبلؽ يككف باإلرادة المنفردة مف الزكج  ،كيككف بإرادة الزكجيف كالمخالعة  ،كيككف بحكـ القاضي
كالتطميؽ لمشقاؽ كالنزاع كالغيبة كغيرىا ،كتنحؿ رابطة الزكجية لطركء عارض يمنع بقاء النكاح  ،أك

تداركا ألمر اقترف بالعقد حيف إنشاءه فجعؿ العقد غير الزـ .

كيسمى انحبلؿ العقد ليذيف السببيف فسخا  ،كقد اختمؼ الفقياء في اعتبار بعض صكر انحبلؿ رابطة
()9

الزكجية فسخا أك طبلقا

1حرٖػخري (،ٖ٣سد اٌّؾزابس ) ،394\6،حَُٔؿ٘٤تخٗ (،٢اٌٙذا٠اخ )،691\3،حَُٔهٔت (،٢اٌّجغاٛؽ )،49\5،حُ٘تخكؼ (٢ا7،) َ٤
\.410
2حٌُخٓخٗ (،٢ثذائغ اٌظٕبئغ ).270\2،
3حٜٗ٧خٍ(،١أٓ٘٠حُٔطخُذ)،164\3،حَُِٜٓٗ(،٢خ٣شحُٔلظخؽ)،295\6،حُزٜٞطَٗ(،٢فٓ٘ظ٠ٜحٍ٩حىحص)691\2،
حَُك٤زخٗٓ(،٢طخُذأ٢ُٝحُ٘172\5،)٠ٜ
4حُ٘ٔخء،آ٣ش.140

5حُـٜخ (،ٙأؽىبَ اٌمشآْ )،362\2،حُوَ١ز ( ،٢اٌغبِغ ٤ؽىبَ اٌمشآْ ) ،415\5 ،حُٔؼي(،١ر١غ١ش اٌىش ُ٠اٌشؽّٓ).19ٙ،
6حُ٘ٔخء،آ٣ش.140
7حُٜخرِ (،٢ٗٞخزظش رفغ١ش اثٓ وض١ش ) .448\1،
 8حُط٬مك٢حٛ٫ط٬فحُلوٍ"ٞٛ٢ٜكغه٤يحُِٝحؽحُٜل٤قكخ٫أٓٝآ٫رِلع٣يٍػًُِ٠يَٛحكشأً٘ٝخ٣شأٝرٔخ٣وّٓٞوخّحُِلعًٖٓظخرشأٝ
أٝاٗخٍس"ٝحَُٔحىرَكغه٤يحٌُ٘خفٍكغأكٌخٓٝٚػيّحٓظَٔحٍ٘٣،ٙظَ،ػخَٓ،ػزيحُؼِ (،ِ٣ا٤ؽٛاي اٌشخظ١خ ف ٟاٌشش٠ؼخ اإلعالِ١خ)،
، 265ٙىحٍحُلٌَحُؼَرٓ،٢طخرغحُيؿ،١ٞػخري،ٖ٣حُوخَٛس(،ى.ص.)١.
9حَُٔ١خٓ،١ٝلٔٞىػِ (،٢ششػ لبٔ ْٛا٤ؽٛاي اٌشخظ١خ )،166ٙ،ىحٍحُلٌَ،ػٔخٕ،حٍ٧ىٕ .ّ2007،2١،
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الرّدة .
المطمب الثاني  :طبيعة الفرقة بيف الزكجيف حاؿ ّ
الرٌدة إلى ثبلثة أقكاؿ :
ذىب الفقياء إلى حؿ رابطة الزكجية بسبب ٌ

القكؿ األكؿ  :ذىب الحنفية

()1

كقكؿ لممالكية

()2

 ،كىك مذىب الشافعية

()3

كالحنابمة

()4

كالظاىرية

( ، )5إلى أف الفرقة بيف الزكجيف فسخا كليست طبلقا  ،كفائدة ككنو فسخا أف عدد الطمقات ال ينتقص

()7
()6
الرٌدة مف المرأة فيي فرقة فسخ ألف الطبلؽ ليس بيدىا فبل
بو كقاؿ محمد مف الحنفية إذا كانت ٌ
()9
()8
الرٌدة مف الزكج فيي فرقة فسخ ألنو إذا
تستطيع أف تكقعو  ،كقاؿ الحطاب مف المالكية إذا كانت ٌ

إذا ارتد كاف كاف ار كالكافر ال طبلؽ عميو

()10

أدلة ىذا القكؿ :

 _1تثبت الفرقة بسبب ردة الزكجة كتككف فسخا ال طبلقا باتفاؽ الفقياء ألنو ليس لغير الرجؿ
الرٌدة سبب يشترؾ فيو الطرفاف فكما أنو مف جانب المرأة يعد فسخا  ،فكذلؾ
كالية الطبلؽ  ،ك ٌ
الرجؿ التحاد السبب .

الرٌدة بمنزلة المكت كتنافي العصمة كتنافي الممؾ كمنيا النكاح  ،كفرقة المكت ليست طبلقا فتعذر
ٌ _2
أف تجعؿ طبلقا .
 _ 3يترتب عمى ردة أحد الزكجيف اختبلؼ الديف ك كاختبلؼ الديف سبب مف أسباب فسخ النكاح كما
لك أسمـ الزكج كأبت المشركة الدخكؿ في اإلسبلـ .

الرٌدة كفرقة الرضاع ليس ليا ألفاظ فمزـ أف تككف فسخا .
 _4أف فرقة ٌ

1حُِِ٣ؼ (،٢رج ٓ١١اٌؾمبئك )،178\2،حرٖحُٜٔخّ (،فزؼ اٌمذ٠ش )٬٘ٓ،429\3،هَٔٝح (،دسس اٌؾىبَ ).355\1،
2حرٖػزيحُزَ (،اٌىبف،) ٟحُ٘لَح (،١ٝاٌفٛاوٗ اٌذٚأ.25\2،) ٟ
3حٜٗ٧خٍ (،١أعٕ ٝاٌّطبٌت )،164\3،حُ٘خكؼ (،٢ا،53\5،) َ٤حُ٤ٜؼٔ (،٢رؾفخ اٌّؾزبط )،328\7،حُـٔتَ( ؽبشا١خ اٌغّاً )
،200\4،حَُِٓٙٔ (،٢ب٠خ اٌّؾزبط ).295\6،
4حرٖهيحٓش (،اٌّغٕ،133\7،) ٟحَُك٤زخِٗ (،٢طبٌت أ ٌٟٚإٌ،172\5،) ٝٙحُزٜٞط (،٢ششػ ِٕز ٝٙاإلساداد ).691\2
٬٘ٓ5هَٔٝح (،دسس اٌؾىبَ).355\1،
6حرٖكِّ (،اٌّؾٍ.330\9،) ٝ
ٓٞٛ7لٔيرٖحُلٖٔرٖٝحهي حُ٘٤زخٗٛ٢لذأرخك٘٤لشٝػ٘ٚحهٌحُلوتٚػتْػتٖأرتٓٞ٣٢تقٝؿ٤تَْٛٝٛتٞحُتٌ٘ٗ١تَػِتْأرت٢ك٘٤لتشُ،تٓٚئُلتخص
ًؼَ٤سٜٓ٘خ(ح(،)َٛ٧حُـخٓغحٌُز(،)َ٤حُـتخٓغحُٜتـ(،)َ٤ح٥ػتخٍ)(،حُٔ١ٞتؤ)(،حُلظتخ(،)ٟٝحُٜخٍ٤ٗٝتخص)(،حَُه٤تش)(
حٌُخٓخٗ٤ش)ٝ،ؿَٛ٤خ(،ص٘٣،)ٛ189ظَ،حرٖهظ٤زش (،اٌّؼبسف ) ،219ٙ،حٌُِ٘ (،١ٞاٌفٛائاذ اٌج١ٙاخ فا ٟراشاعُ اٌؾٕف١اخ)163ٙ،
حرٖحُل٘خث (،٢ؽجمبد اٌؾٕف١خ)،105ٙ،حُظلِ (،١َ٤ظطٍؾبد اٌّزا٘ت اٌفم١ٙخ ).94ٙ،
8حُزخرَط ( ،٢اٌؼٕب٠خ ششػ اٌٙذا٠خ )،429\3،حرٖحُٜٔخّ (،فزؼ اٌمذ٠ش ).429\3،
ٓٞٛ 9لٔيرٖٓلٔيرتٖػزتيحُتَكٖٔحَُػ٘٤ت٢أرتٞػزتيهللاحُطَحرِٔت٢حُٔـَرت،٢كو٤تٓٚتٖػِٔتخءحُٔخٌُ٤تشحُٔظٜتٞك٣ٖ٤ؼتَفرخُلطتخدحَُػ٘٤ت٢
ٝأِٓٚٛتٖحُٔـتَدُٝتيٝحٗتظَٜرٌٔتشٓتًٖظزت(،ٚطلَ٣تَحٌُت(،)ّ٬هتَسحُؼتٖ٤ر٘تَفٍٝهتخصآتخّحُلتَٓٞٓ()ٖ٤حٛتذحُـِ٤تَكتٗ٢تَف
ٓوظٜتتتتتَهِ٤تتتتتَ)(،ص) ٛ954كتتتتت١٢تتتتتَحرِْحُـتتتتتَدٍكٔتتتتتٚهللا٘٣،ظتتتتتَ،حًٍُِِتتتتت (،٢االػاااااالَ )ٝ،58\7حُٔٞهتتتتتغحٌُ٩ظَٗٝتتتتت٢
. http://shamela.ws
10حُلطخدِٛ (،ا٘ت اٌغٍ.449\3، ) ً١
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القكؿ الثاني  :ذىب المالكية

()1

الرٌدة
 ،في القكؿ الراجح مف المذىب أف الفرقة بيف الزكجيف بسبب ٌ

فرقة بطبلؽ بائف ،كعمى ىذا إذا زاؿ المانع مف استمرار النكاح كىك ردة احد الزكجيف فبل يرجع التائب

()2
الرٌدة مف الزكج فيي فرقة بطبلؽ ألف
منيما إال بعقد كمير جديديف كقاؿ محمد مف الحنفية إف كانت ٌ
ألف الطبلؽ بيده كقاؿ الحطاب مف المالكية إف كانت الفرقة مف الزكجة فيي فرقة بطبلؽ ألف زكجيا
()3

مسمـ

.

أدلة ىذا القكؿ :
 _1األصؿ في الفرقة التي تط أر عمى العقد الصحيح أف تككف طبلقا  ،كألف التحريـ بينيما ليس مؤبدا
فيمكف عكدة النكاح إذا تاب الطرؼ المرتد لذلؾ كانت الفرقة طبلقا

()4

.

الرٌدة مف أحد الطرفيف يتعذر اإلمساؾ بالمعركؼ فيتعيف التسريح بإحساف  ،قاؿ
 _2ألنو في حاؿ ٌ
ﭽ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﭼ()5كىذه الفرقة ال تككف إال بالطبلؽ

الرٌدة ىي فرقة طبلؽ رجعي كليست
القكؿ الثالث  :ذىب بعض المالكية في قكؿ إلى أف الفرقة بسبب ٌ
طبلقا بائنا كثمرة الخبلؼ أنو إذا أسمـ المرتد منيما يعكد زكجو بالطبلؽ الرجعي بدكف عقد كفي البائف
بعقد جديد (.)6

القكؿ الراجح .
أرجح القكؿ األكؿ كىك أف حؿ رابطة الزكجية يككف فسخا بردة أحد الزكجيف كليس طبلقا كذلؾ

ألسباب:

 _1ما استدؿ بو أصحاب ىذا القكؿ مف أف اختبلؼ الديف سبب لفسخ النكاح  ،كألف ردة أحد
الزكجيف أمر طارئ عمى النكاح منع استم ارره.

الرٌدة بمنزلة المكت  ،كفرقة المكت ليست طبلقا .
 _2الطبلؽ متعذر ألف ٌ
 _3أرفؽ بعمكـ المسمميف كفيو مراعاة لمصمحة تماسؾ األسرة كعدـ تفككيا  ،ألف فرقة الفسخ ال أثر
ليا عمى ما يممكو الزكج مف عدد طمقات عمى زكجتو .

 _ 4ألف فرقة الطبلؽ ال ترجع إلى شيء يتنافى مع عقد الزكاج كال إلى شيء يقتضي عدـ لزكمو كما
انيا تنقص مف عدد الطمقات التي يممكيا الرجؿ عمى زكجتو كفي ىذا تيديد لكياف األسرة

الرّدة كأثره عمى حاالت الزكجية المختمفة :
المبحث الثالث  :طارئ ّ

ٓ1خُي (،اٌّذٔٚخ )،228\2،حُوَٗ (،٢اٌخشش ٟػٍِ ٝخزظش خٍ،229\3،) ً١حُيٓٞه (،٢ؽبش١خ اٌذعٛل،272\2،)ٟحُٔتٞحم(،
( اٌزاابط ٚاالوٍ١ااً )،137\5،حُ٘لتتَح (،١ٝاٌفٛاوااٗ اٌااذٚأ،25\2، ) ٟؿتتخءك٤تتٚحُٔتتَحىإٔحٍ٫طتتيحىٗلٔتت٣ٚؼتتي٬١هتتخرخث٘تتخػِتت٘ٓ٠تتٍٜٞ
حٌُٔٛذ.
2حُِِ٣ؼ (،٢رج ٓ١١اٌؾمبئك )،178\2،حُزخرَط (،٢اٌؼٕب٠خ ششػ اٌٙذا٠خ)،429\3،حرٖحُٜٔخّ (،فزؼ اٌمذ٠ش )٬٘ٓ،429\3،هٔتَٝح
ٓ٘٬هَٔٝح (،دسس اٌؾىبَ ) .355\1،
3حُلطخدِٛ (،ا٘ت اٌغٍ.449\3،) ً١
4حَُٔ١خ (،١ٝششػ لبٔ ْٛا٤ؽٛاي اٌشخظ١خ ).170ٙ،
5حُزوَس،آ٣ش.229
6حُ٘لَح (،١ٝاٌفٛاوٗ اٌذٚأ،25\2،) ٟحُوَٗ (،٢اٌخشش ٟػٍِ ٝخزظش خٍ .229\3،) ً١
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المطمب األكؿ ِ :رّدة أحد الزكجيف بعد العقد كقبؿ الدخكؿ
اتفؽ الفقياء

()1

عمى أنو بردة أحد الزكجيف بعد العقد كقبؿ الدخكؿ ينفسخ النكاح فك ار بمجرد ثبكت
()3

الرٌدة كتعد فرقة بائنة ( ،)2كالبينكنة فسخ ببل طبلؽ ألنو ال عدة عمييا
ٌ
فإذا ارتد الزكج قبؿ الدخكؿ كلك إلى ديف زكجتو الكتابية انفسخ النكاح كليا نصؼ المير ألف الفسخ
.

جاء مف ًقىبمو  ،قاؿ اهلل ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﭼ()4ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ
ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﭼ()5كاذا ارتدت كاف تدينت بديف أىؿ الكتاب قبؿ أف يدخؿ بيا انفسخ

النكاح  ،ألنيا ال تقر عمى دينيا  ،كال مير ليا ألف الفسخ جاء مف ًقىبًميا ()7()6كاذا انتقمت الكتابية إلى
()8
تمجست ألنو لـ يثبت ليـ كتاب
ديف كثني قبؿ الدخكؿ فسخ النكاح بالحاؿ فيي ىك ًردتيا  ،ككذلؾ إذا ٌ
()8

كتاب

.

بالرّدة قبؿ الدخكؿ .
أدلة الفقياء عمى فسخ النكاح ّ
استدؿ الفقياء بما يمي _:
 _1قكؿ اهلل ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ( ، )9أم ال تمسككا بعقد زكجية الكافرات الباقيات بدار
الشرؾ

()10

()11

 ،أك البلحقات بالمشركيف مرتدات لقطع إسبلمكـ ليذه العصمة

امرأتو كقعت الفرقة بينيما إذا عرض عمييا اإلسبلـ فمـ تسمـ
()13

بعصمتيا  ،فالنيي عف ابتداء تزكجيا أكلى

()12

فإذا أسمـ الرجؿ قبؿ

 ،فقد نيى اهلل  عف اإلمساؾ

.

()14
الرٌدة يحبط
 _2بقكؿ اهلل ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ ككجو الداللة أف اآلية تكضح أف الشرؾ ك ٌ
كؿ عمؿ اإلنساف كيحبط آثاره  ،كمف ضمف ىذه األعماؿ عقد النكاح فإنو ينفسخ بمجرد

الرٌدة كتبطؿ آثاره ( ،)15ألنيا تبطؿ أىـ آثار العقد كىك الحؿ .
ٌ

1حُٔ (،٢ِٛٞاالخز١بس)،141\3،حَُٔهٔ (،٢اٌّجغٛؽ )،112\10،حُلِزٍِ (،٢زما ٝا٤ثؾاش )ٓ،375\1،خُتي(،اٌّذٔٚاخ)4،
\،502حرٖػزيحُزَ (،اٌىبف،329\1،) ٟحُ٘خكؼ (،٢ا،403\7، ) َ٤حُزٜٞط (،٢ششػ ِٕز ٝٙاإلساداد ) ،691\2،حرٖكِّ(،
اٌّؾٍ.330\9،) ٝ
" 2حُزٗٞ٘٤شػ٘يا٬١هٜخطَٜ٘فُِٜـَ٫ٟٝطٌتًٕٞزتَٟا٫اًحًخٗتضػ٬ػتخرخ٫طلتخم"٘٣ظتَ،حٌُتَى،١أكٔتيحُلـت (٢اٌطاالق )،46ٙ،
ىحٍاهَأ،ىٓ٘ن٣ٍٞٓ،خٔٓٝ،ّ2007،1١،خٔ٣ظوَرٚحُزخثٖرٗٞ٘٤شٛـَٟأَٗ٣ِ٣٫ٚحُ ِلَكخُٔطِنُٚإٔ٣ؼويػِتٓ٠طِوظتٚرخث٘تخرٗٞ٘٤تش
ٛـَٞٓ،ٟحءًخٌٕٛحك٢حُؼيسأٝرؼيٛخٞٛٝأ٠٣خ٣لظٔذٖٓػيىحُطِوخصحُظٌِٜٔ٣٢خحَُؿَكبًٕخٕحٍٝ٧كبٗت٣ٚت٘وٝٚحكتيسٓتٖحُتؼ٬ع
ٝ،اًحًخٕحُؼخٗ٢كبٗ٣٫ٚزوُٚ٠رؼيٙاٝ٫حكي٘٣،ٙظَ،ػخَٓ( ا٤ؽٛاي اٌشخظ١خ ) .290ٙ ،
3حُٔ (،٢ِٛٞاالخز١بس )،141\3،حرٖػزيحُزَ (،اٌىبف،329\1،) ٟحُ٘خكؼ (،٢ا،403\7، ) َ٤حرٖكِّ( اٌّؾٍ.355\9،) ٝ
4حُزوَس،آ٣ش.221
5حُٔٔظل٘ش،آ٣ش.10
6حرتتتٖػخرتتتي (،ٖ٣سد اٌّؾزااابس ) ،200\3،حُٔٛٞتتتِ (،٢االخز١ااابس )،141\3،حُوَٗتتت (،٢اٌخششااا ٟػٍاااِ ٝخزظاااش خٍ١اااً )،229\3
حُ٘خكؼ (،٢ا،403\7، ) َ٤حُزٜٞط (،٢ششػ ِٕز ٝٙاإلساداد ).691\2،
٤ٓ7ظْطلَ٤ٜأكٌخَّٜٓحُِٝؿشك٢ؿٔ٤غأكٞحٍحُ َّ ّىسكٓ٢طِذٓٔظوٌَٖٓٛححُلَٜربًٕهللا.
8حُزٜٞط (،٢ششػ ِٕز ٝٙاإلساداد )،691\2،حرٖهيحٓش (،اٌىبف.83\3،) ٟ
9حُٔٔظل٘ش،آ٣ش.10
ُٝ10حٍسحٝ٧هخفحُٔ٣َٜش (،إٌّزخت ف ٟاٌزفغ١ش ).989ٙ،
11حُٔٝ٢١ٞ٤حُٔلِ (،٢رفغ١ش اٌغالٌ.550ٙ،) ٓ١
ٓ12خُي (،اٌّٛؽا ).318ٙ،
13حُٔؼي(،١ر١غ١ش اٌىش ُ٠اٌشؽّٓ).928ٙ،
14حَُِٓ،آ٣ش.65
15حرٖٗـ (،ْ٤اٌجؾش اٌشائك ).137\5،
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الرٌدة تناقض النكاح كتنافيو فتككف سببا لمفرقة بيف الزكجيف كالفرقة بسبب المحرمية ،
 _3استدلكا بأف ٌ
أم باكتشاؼ سبب لمحرمة بيف الزكجيف كالرضاع أك المصاىرة .
 _4ألف اختبلؼ الديف سبب لمعداكة كالبغضاء كىذا يينافي المكدة كالرحمة في النكاح  ،قاؿ اهلل 

ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﭼ(. )1
الرّدة عمى الحقكؽ الزكجية بعد العقد كقبؿ الدخكؿ .
آثار ّ
الرٌدة مف جية
الرٌدة مف جيتيا كليا نصؼ المير إف كانت ٌ
 _1مف حيث المير :ال مير ليا إف كانت ٌ
الزكج ( )2قياسا عمى طبلقو  ،قاؿ اهلل ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨﯩﯪﭼ

()3

كخالؼ ابف حزـ كقاؿ بعدـ سقكط المير أك تشطيره بأم حاؿ مف األحكاؿ إذا

إذا ثبت بالعقد الصحيح ألف الصداؽ قد كجب بصحيح العقد فيك مف حقيا دخؿ بيا أك لـ يدخؿ ،
قاؿ اهلل ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﭼ

()4

العدة تجب إلستبراء الرحـ كقد
العدة :ال عدة عمى غير المدخكؿ بيا ،ألف ٌ
العدة كنفقة ٌ
 _2مف حيث ٌ
انتفى سبب اشتغاؿ الرحـ بعدـ الدخكؿ كال نفقة ليا سكاء كاف سبب الفرقة طبلقا أك فسخا باتفاؽ
أىؿ العمـ

()5

قاؿ ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﭼ(.)6
المطمب الثاني  :ردة أحد الزكجيف بعد الدخكؿ كأثره عمى الزكاج
()7

اتفؽ الفقياء

عمى التفريؽ بيف الزكجيف إذا تـ الزكاج كالدخكؿ كالزكجيف مسمميف فارتد أحدىما_

كالعياذ باهلل تعالى _ أك كاف المرتد ىك الزكج كلك إلى ديف زكجتو الييكدية أك النصرانية ،أك بقي الزكج

عمى إسبلمو  ،ككانت الزكجة كتابية فانتقمت عف دينيا إلى غير اإلسبلـ .

العدة أـ ال ؟ كليـ في ذلؾ قكليف :
كاختمفكا ىؿ تكقؼ الفرقة عمى انتياء ٌ
القكؿ األكؿ  :ذىب الحنفية( )1كالمالكية( )2كقكؿ لمحنابمة( )3كمذىب الظاىرية( _: )4إلى أف ردة أحد
الرٌدة .
الزكجيف بعد الدخكؿ كردة أحدىما قبؿ الدخكؿ  ،ينفسخ النكاح بمجرد ثبكت ٌ

1حَُ،ّٝآ٣ش.21
2حَُٔؿ٘٤تتخٗ (،٢اٌٙذا٠ااخ )،280\3،حرتتٖحُٜٔتتخّ (،فاازؼ اٌمااذ٠ش )،430\3،حرتتٍٖٗتتي (،ثذا٠ااخ اٌّغزٙااذ)57\2،حٜٗ٧تتخٍ (١أعاإٝ
اٌّطبٌت ).211\3،
3حُزوَس،آ٣ش.237
4حُ٘ٔخء،آ٣ش.4
5حرٖػخري ( ،ٖ٣سد اٌّؾزبس )،195\3،حرٖػزيحُزَ ( ،اٌىبف،390\1، ) ٟحُ٘خكؼ( ،٢ا،545\6،) َ٤حرتٖهيحٓتش(اٌىابف216\3،) ٟ
،216\3حرٖكِّ (،اٌّؾٍ.،355\9، ) ٝ
6ح٧كِحد،آ٣ش.49
7حُزخرَطٓ،٢لٔيرٖٓلٔيرٖٓلٔٞى(،ص (،)ٛ786اٌؼٕب٠خ ششػ اٌٙذا٠خ )،430\3،ىحٍحُلٌَ(،ى.صٓ،)١.خُي(اٌّذٔٚخ)2،
\،228حُ٘خكؼ (،٢ا،402\7،) َ٤حُزٜٞط (،٢وشبف اٌمٕبع ) ،122\5،حرٖكِّ (،اٌّؾٍ.330\9) ٝ
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كقيَّد بعض الفقياء فسخ النكاح بعدـ قصد المرتد منيما فسخ النكاح  ،كاال عكمؿ بنقيض مقصكده كال
يفسخ  ،فقد ذىب بعضيـ إلى عدـ فسخ نكاح المرأة القاصدة بردتيا فسخ نكاحيا باختيارىا قاصدة

طبلقيا كالعصمة ليست بيدىا كي ال تتكاطأ النساء عمى فراؽ األزكاج قي ار عمييـ

أدلة ىذا القكؿ :

()5

.

 _ 1مف الثابت أف يمنع ابتداء النكاح مع اختبلؼ الديف بيف مسمـ كمشركة أك مسممة ك كتابي أك
الرٌدة تنافي النكاح ابتداء فكذلؾ
مشرؾ  ،كما يرجع إلى محؿ العقد فاالبتداء كالبقاء فيو سكاء  ،ك ٌ
بقاء(.)6

الرٌدة منافية لمنكاح لككنيا منافية لمعصمة  ،كالطبلؽ رافع فتعذر أف تجعؿ طبلقا ألنيا تبيح
 _2أف ٌ
النفس كالماؿ كتبطؿ ً
الممؾ كالنكاح (. )7

الرٌدة قبؿ
الرٌدة كالفسخ بسبب الرضاع المحرـ بيف الزكجيف  ،كال فرؽ إف كانت ٌ
 _3الفسخ بسبب ٌ
الدخكؿ كبعده(. )8
األثر المترتب عمى ردة أحد الزكجيف بعد الدخكؿ لدل القائميف بانفساخ النكاح بمجرد ثبكت الردة

الرٌدة فك ار كىي فرقة بائنة ال رجعة فييا ،فمك عاد المرتد مف الزكجيف إلى اإلسبلـ أثناء
الفرقة حاؿ ٌ
العدة ال يستمر نكاحيما ألنيا فرقة بائنة ال يجكز الرجكع فييا إال بعقد جديد (. )9
ٌ

العدة عمى المرأة سكاء عند مف قاؿ مف الفقياء أف ىذه الفرقة فسخا أك طبلقا  ،ألنيا فرقة
 -2كجكب ٌ
بعد الدخكؿ .
الرٌدة فإف أعادىا بعقد جديد يككف ممؾ عمييا ثبلث
 _3ال ينتقص عدد الطمقات مف الفسخ بسبب ٌ
()10
طمقات
العدة مف ىذا الفسخ فإنو عند الحنفية يحسب مف عدد الطمقات
 _4إذا أكقع الرجؿ الطبلؽ في أثناء ٌ
التي يممكيا الرجؿ عمى زكجتو  ،فإف تزكجيا بعد زكاؿ المانع كىك ردة أحدىما فيككف ممؾ بالعقد
الجديد ما بقي لو مف عدد الطمقات

()11

 ،كذلؾ ردعا كزج ار لو .

1حَُٔٔه٘ي (،١رؾفخ اٌفمٙبء)،130\2،حَُٔؿ٘٤خٗ (،٢اٌٙذا٠خ )٬٘ٓ،280\3،هَٔٝحٓ،لٔيرٖكَُٓٞح(،ص ()ٛ885دسس
اٌؾىبَ ششػ غشس ا٤ؽىبَ )،355\1،ىحٍاك٤خءحٌُظذحُؼَر٤ش(،ى.ص،)١.حُِِ٣ؼ (،٢رج ٓ١١اٌؾمبئك )،178\2حرٖحُٜٔخّ(،
فزؼ اٌمذ٠ش ).429\3،
ٓ2خُتتي (،اٌّذٔٚااخ )،228\2،حرتتٖػزتتيحُزتتَ (،اٌىاابف،329\1،) ٟحُ٘لتتَح،١ٝأكٔتتيرتتٖؿ٘تتْ٤رتتٖٓتتخُْ(،ص (،)ٛ1126اٌفٛاوااٗ
اٌذٚأ ٟػٍ ٝسعبٌخ اثٓ أث ٟص٠ذ اٌم١شٚأ،25\2،) ٟىحٍحُلٌَ(،ى.ص،)١.حُّٔٞحم (،اٌزبط ٚاإلوٌٍّ ً١خزظاش خٍ١اً )،137\5،
حُوَٗ (،٢اٌخشش ٟػٍِ ٝخزظش خٍ،229\3،) ً١حُيٓٞه (،٢ؽبش١خ اٌذعٛل ٟػٍ ٝاٌششػ اٌىج١ش ).272\2،
3حَُٔىح (،١ٝاإلٔظبف )،217\8،حرٖٓلِق (،اٌفشٚع ).250\5،
4حرٖكِّ (،اٌّؾٍ.330\9،) ٝ
5حرٖػخري (،ٖ٣سد اٌّؾزبس )،195\3،حرٖحُٜٔخّ (،فزؼ اٌمذ٠ش )٬٘ٓ،429\3،هَٔٝح (،دسس اٌؾىبَ )355\1،حُ٘لَح(،١ٝ
اٌفٛاوٗ اٌذٚأ.25\2، ) ٟ
6حُزخرَط (،٢اٌؼٕب٠خ ششػ اٌٙذا٠خ ).429\3،
7حَُٔؿ٘٤خٗ ( ،٢اٌٙذا٠خ ) ،280\3،حُزخرَط (،٢اٌؼٕب٠خ ششػ اٌٙذا٠خ ).429\3،
8حُِِ٣ؼ (،٢رج ٓ١١اٌؾمبئك ) ،178\2،حرٖهيحٓش (،اٌّغٕ.133\7،) ٟ
9حُ٘لَح (،١ٝاٌفٛاوٗ اٌذٚأ،25\2، ) ٟحُٔٞحم (،اٌزبط ٚاإلوٍ.137\5،) ً١
٬٘ٓ10هَٔٝح (،دسس اٌؾىبَ )،355\1،حُوَٗ (،٢اٌخشش ٟػٍِ ٝخزظش خٍ.229\3،) ً١
11حَُٔ١خ (،١ٝششػ لبٔ ْٛا٤ؽٛاي اٌشخظ١خ)،171ٙ،حُِك (،٢ِ٤اٌفمٗ اإلعالِٚ ٟادٌزٗ ) ٙ،؟؟
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القكؿ الثاني  :ذىب المالكية ()1في قكؿ كىك قكؿ الشافعية ()2كالراجح عند الحنابمة ()3إلى أف ردة أحد
أحد الزكجيف بعد الدخكؿ ال يترتب عمييا فسخ النكاح في الحاؿ  ،بؿ يظؿ قائما مكقكفا حتى انقضاء

العدة كيحرـ الكطء فيو مدة التكقؼ  ،فإف عاد المرتد منيما إلى اإلسبلـ داـ النكاح لزكاؿ سبب تكقفو ،
كاذا لـ يعد فالفرقة بينيما  ،فرقة بائنة فسخ النكاح بيا مف يكـ ثبكت ردة أحد الزكجيف .

أدلة أصحاب ىذا القكؿ :

 _ 1قاسكا ردة أحد الزكجيف بعد الدخكؿ المتسببة باختبلؼ الديف عمى دخكؿ أحد الزكجيف المشركيف
في االسبلـ كاباء الطرؼ اآلخر  ،ألنو اختبلؼ ديف بعد اإلصابة  ،فإف ذلؾ يكقؼ النكاح إلى انقضاء
العدة فبل يكجب فسخو بالحاؿ  ،فإف دخؿ اإلسبلـ الطرؼ الثاني استمر النكاح كاال كانت الفرقة بائنة
مف تاريخ اختبلؼ الديف كدليؿ ذلؾ فعؿ رسكؿ اهلل .
()4

أ -يركم عف ابف شياب
بف أمية مف اإلسبلـ  ...كشيد حنينا كالطائؼ كىك كافر  ،كامرأتو مسممة  ،كلـ يفرؽ رسكؿ اهلل
ب-

قاؿ  " :أسممت بنت الكليد بف المغيرة يكـ فتح مكة كىرب زكجيا صفكاف

 بينو كبيف امرأتو حتى أسمـ صفكاف كاستقرت امرأتو عنده بذلؾ النكاح "

()5

.

كعف ابف شياب أنو قاؿ كاف بيف إسبلـ صفكاف كبيف إسبلـ إمراتو نحك شيريف  ،كقاؿ  " :كلـ

يبمغنا أف امراة ىاجرت إلى اهلل كرسكلو كزكجيا كافر مقيـ بدار الكفر إال فرقت ىجرتيا بينيا كبيف
زكجيا إال أف يقدـ زكجيا مياج ار قبؿ أف تنقضي عدتيا

()6

.

الرٌدة عمى فرقة الرضاع المحرـ قياس مع الفارؽ حيث أنو يجكز استئناؼ
 _3قالكا إف قياس فرقة ٌ
الرٌدة  ،أما في حاؿ الرضاع فتحريـ النكاح تحريما مؤبدا .
النكاح في حاؿ التكبة مف ٌ

األثر المترتب عمى ردة أحد الزكجيف بعد الدخكؿ لدل القائميف بتكقؼ النكاح حتى انقضاء العدة
 _1كقؼ النكاح كعدـ إسقاطو فبل يفسخ فك ار حتى تنقضي العدة .

 _2حرمة كطء كمباشرة المكقكؼ نكاحيا عمى اإلسبلـ في العدة  ،ألنو اشتبيت حالة الحظر بحالة
اإلباحة فغمب الحظر احتياطا

()8()7

 _3إذا كانت المرتدة ىي المرأة فبل يجكز لمرجؿ أف يتزكج أختيا أك عمتيا أك خالتيا أثناء كقؼ
نكاحيا عمى اإلسبلـ في العدة

()1

.

1حُ٘لَح (،١ٝاٌفٛاوٗ اٌذٚأ.25\2،) ٟ
2حُ٘خكؼ (،٢ا،402\7،) َ٤حَُِٓٙٔ (،٢ب٠خ اٌّؾزبط ) ،295\6،حُـٔتَ (،ؽبشا١خ اٌغّاً )،200\4،حُ٤ٜؼٔت (،٢رؾفاخ اٌّؾزابط)،
.328\7
3حرٖهيحٓش (،اٌّغٕ،133\7، ) ٟحُزٜٞط ( ،٢وشبف اٌمٕبع )،122\5،حَُٔىح (،١ٝاإلٔظبف )،216\8،حرتٖٓلِتق (،اٌفاشٚع)،
،250\5حُزٜٞط (،٢ششػ ِٕز ٝٙاإلساداد ).691\2،
4
ٛـٞحٓ ٩خّٓلٔيرِْٖٓٔرٖػز٤تيهللا.....رتٖٜٗتـخدحُوَٗت٢حُِٛتـَ١حُٔتيٗ٢أرتٞرٌتَُٝتيٓت٘ش(ٛ50تـ)كتيعػتٖرؼتٞحُٜتلخرشًٝزتخٍ
حُظخرؼٖٝ٤كيعػً٘ٚؼَٖٓ٤حُظخرؼ٘ٓ،ٖ٤خهزًٚؼَ٤سٛٝ،ـٞأكتيحُللتخظح٧ػت(ّ٬صٛ124تـ)٘٣ظتَ:حرتٖهظ٤زتش(،اٌّؼابسف)،208ٙحٌُٛتـز٢
(،رزوشح اٌؾفبظ).139-136\1 ،
،ََٓٓ5طلَىرٓٚخُيٍكٔٚهللا(،اٌّٛؽا )ً،ظخدحٌُ٘خف،رخدٌٗخفحَُٔ٘ى،اًحأِٓٔضُٝؿظٚهزٍِ،ٚهٔ.317ٙ،[ 1134] ٚ
ٍٝ،ََٓٓ6حٓٙخُي ( ،اٌّٛؽا ) ً،ظخدحٌُ٘خف،رخدٌٗخفحَُٔ٘ىاًحأِٓٔضُٝؿظٚهزٍِ،ٚهٔ.317ٙ،[ 1135] ٚ
7حَُِٓٙٔ (،٢ب٠خ اٌّؾزبط )،295\6،حُزٜٞط (،٢وشبف اٌمٕبع ).122\5،
٤ٓ8ظْربًٕهللاطلٌَٙٛ٤ٜحُٔٔؤُشكٓ٢طِذهخىٌّٖٓٛححُل.َٜ
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()2

 _4الطبلؽ كالخمع

كااليبلء ()3مكقكؼ مف المكقكؼ نكاحيا عمى اإلسبلـ في العدة فإف أسمـ المرتد

منيما تبيف كقكعو مف حيف إيقاعو كتعتد لمطبلؽ مف كقتو كاف لـ يسمـ اآلخر في العدة فبل كقكع
لمشيء مف ذلؾ لحصكؿ البينكنة قبؿ إيقاعو

()4

.

 _5يستأنؼ النكاح إذا عاد مف ارتد مف الزكجيف إلى اإلسبلـ في العدة  ،كاذا انقضت العدة كلـ يعد
()5

الرٌدة كثبكتيا
المرتد مف الزكجيف إلى اإلسبلـ  ،فالفرقة بائنة بأثر رجعي مف لحظة حصكؿ ٌ
 _6إف ارتد الزكج بعد الدخكؿ فمات أك قتؿ قبؿ انقضاء عدتيا سقط ما مضى مف عدتيا كابتدأت
عدة كفاة مف مكتو  ،ألنو كاف يمكنو استئناؼ النكاح بإسبلمو

القكؿ الراجح :

()6

.

.

تكقؼ النكاح مدة العدة كعدـ الفرقة الفكرية ألسباب _:

 _1ما استدؿ بو الفقياء مف عدـ فسخ رسكؿ اهلل  نكاح مف أسممف مف النساء كأزكاجيف عمى الكفر
قبؿ انقضاء عدتيف كىذا سبب قكم  ،كالجامع بيف الحالتيف اختبلؼ الديف .

 _ 2ألني أرجح أف يستتاب المرتد ما كاف يرجى صبلحو كقد تككف ىذه المدة مدة العدة  ،فالتعجيؿ
بفسخ نكاحو يزيده عنادا كاص ار ار .

 _3إعطاء فرصة لغير المرتد مف الزكجيف لمساعدة الطرؼ اآلخر لمرجكع إلى اإلسبلـ في مدة كقؼ
النكاح  ،كذلؾ مف التيسير الذم ىك سنة رسكؿ اهلل  ، كما أنو مف المكدة كالرحمة بينيما

قاؿ اهلل ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ
ﮚﮛﮜ ﮝ ﭼ

()7

المطمب الثالث  :ردة الزكجيف معا .
اتفؽ الفقياء عمى فسخ النكاح إذا عقد النكاح كارتد الزكجاف معا قبؿ الدخكؿ النو لـ يتاكد لفقد غاياتو

()8

 ،كاف ارتد الزكجاف معا بعد الدخكؿ ثـ عادا إلى اإلسبلـ فقد ذىب الفقياء الى ثبلثة اقكاؿ في ىذه

المسالة :

القكؿ األكؿ  :ذىب الحنفية

()1

إال زفر

()2

كقكؿ الحنابمة

()3

إلى انو اذا ارتد الزكجاف معا ثـ اسمما معا

معا يبقى زكاجيما استحسانا .
1حُـَٔ (،ؽبش١خ اٌغًّ ).200\4،
2حُوِغَٗػخ:حُلي٣شٝحُِٜقٝحُٔزخٍءسًِٜ،خرٔؼ٘ٝ٠حكتيٛٝتٞرتٌٍحُٔتَأسحُؼتٝٞػِت٬١٠هٜتخ،ا٫إٔحٓتْحُوِتغ٣وتظٚرزتٌُٜخُتٚؿٔ٤تغٓتخ
أػطخٛخٝ،حُِٜقرزؼٝ،ٚ٠حُلي٣شرؤًؼَٝ،ٙحُٔزخٍأسربٓوخٜ١خػ٘ٚكوخُٜخػِ٘٣،ٚ٤ظَ،أرٞؿ٤ذ (،اٌمبِٛط اٌفم.120ٙ،) ٟٙ
3ح٬٣٩ءَٗػخ:حُلِقػٖحٓ٫ظ٘خعػٖ١ٝءحُِٝؿشٓطِوخأًؼَٖٓأٍرؼشأٗ٘٣،َٜظَ،أرٞؿ٤ذ (،اٌمبِٛط اٌفم.23ٙ، ) ٟٙ
4حٜٗ٧خٍ (،١أعٕ ٝاٌّطبٌت ) ،164\3،حُ٤ٜؼٔ (،٢رؾفخ اٌّؾزبط ) .328\7،
5حُ٘خكؼ (،٢ا،402\7، ) َ٤حَُِٓٙٔ ( ،٢ب٠خ اٌّؾزبط )،295\6،حُ٘لَح ( ،١ٝاٌفٛاوٗ اٌذٚأ،25\2، ) ٟحَُك٤زخِٗ (٢طبٌات أٌٚاٟ
إٌ.172\5،)ٝٙ
6حُزٜٞط (،٢ششػ ِٕز ٝٙاإلساداد ).194\3،

7حَُ،ّٝآ٣ش.21
8حٌُخٓخٗ (،٢ثذائغ اٌظإبئغ )،337\2،حرتٖػزتيحُزتَ (،اٌىابف،329\1،) ٟحُ٤ٜؼٔت (،٢رؾفاخ اٌّؾزابط)،328\7،حَُِٓتٙٔ (،٢ب٠اخ
اٌّؾزبط)،295\6،حُزٜٞط ( ،٢وشبف اٌمٕبع ) ،122\5،حرٖٓلِق (،اٌفشٚع )،250\5،حَُٔىح (،١ٝاالٔظبف )216\8،
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أدلة أصحاب ىذا القكؿ :
 _1حينما ارتد العرب كبعث ليـ ابك بكر  الجيكش لـ يأمرىـ أبك بكر كال غيره مف الصحابة بتجديد

أنكحتيـ كذلؾ ألنيـ اعتبركا أف ردة كبل الزكجيف كقعت معا لجيالة التاريخ  ،ألنو لـ يعرؼ سبؽ

الرٌدة  ،جعؿ في الحكـ كأنيما كجدا معا كما في الغرقا كالحرقا  ،كقالكا إنعدـ
أحدىما عمى اآلخر في ٌ
أمر الصحابة ليـ بتجديد أنكحتيـ حؿ محؿ اإلجماع لذلؾ ترؾ القياس( )4كىك قياس ردتيما معا عمى
ردة أحدىما .

 _2ال يترتب عمى ردة الزكجيف معا اختبلؼ ديف بينيما .

 _ 3استدلكا باالستحساف بالمعنى أف ارتداد الزكجيف معا دليؿ عمى تكافقيما كانتظاـ المصالح بينيما
كىك غاية النكاح  ،فاستمرارىما عمى نكاحيما أكلى حتى يتكبا أك يقتبل  ،أما بارتداد أحدىما فينعدـ

التكافؽ بينيما  ،فالفرقة بينيما أكلى .

القكؿ الثاني  :ذىب الشافعية

()5

كزفر مف الحنفية

()6

كقكؿ الحنابمة

()7

 ،قالكا إذا كانت ردة الزكجيف

معا بعد الدخكؿ فرؽ بينيما  ،كتكقفت الفرقة عمى انقضاء العدة  ،كيحرـ الكطء مدة كقؼ النكاح ،

فإذا انقضت العدة كلـ يسمما يفسخ النكاح مف حيف حصكؿ ردتيما  ،كاف تابااستمر نكاحيما  ،كىذا
قكؿ مف ذىب إلى كقؼ النكاح حتى انتياء العدة في ردة أحدىما بعد الدخكؿ .

أدلة ىذا القكؿ :

 _ 1ألف ردة أحدىما منافية لمنكاح كفي ردتيما معا ردة أحدىما كزيادة ()8فإذا كانت ردة أحدىما تسبب
الفرقة البائنة فردتيما معا أكلى .

 _ 2استدؿ أصحاب ىذا القكؿ بما استدؿ بو القائمكف بكقؼ النكاح بردة أحد الزكجيف عمى انقضاء

العدة كما في المسألة السابقة (.)9

اآلثار المترتبة عمى ردة الزكجيف معا بعد الدخكؿ عند أصحاب ىذا القكؿ :
العدة فبل ينفسخ النكاح فك ار كيككف استم ارريتو متكقفة عمى رجكعيما إلى اإلسبلـ.
 _1كقؼ النكاح مدة ٌ
 _2حرمة نكاح الزكج مف أخت زكجتو أك عمتيا أك خالتيا مدة الكقؼ .

1حَُٔؿ٘٤خٗ(،٢حُٜيح٣ش)،280\3،حرتٖٗـت (،ْ٤اٌجؾاش اٌشائاك )،232\3،حُزتخرَط (،٢اٌؼٕب٠اخ شاشػ اٌٙذا٠اخ )،429\3،حُِِ٣ؼت(،٢
رج ٓ١١اٌؾمبئك ) 178\2 ،حرٖػخري ( ،ٖ٣سد اٌّؾزبس ) ،196\3،حرٖحُٜٔخّ (،فزؼ اٌمذ٠ش ).431\3،
ُٞٛ2كَرٖحَُ٣ٌٜحُؼ٘زَ١حُز١َٜحٓ٩خّٛخكذأر٢ك٘٤لشُٝ،يٓ٘شً،ٛ110خٕٛخكذكي٣غػْؿِذػِ٤تٚحُتَأً،١تخٕػوتشٓٝؤٓٗٞتخ(
ص)ٛ158كتت٢حُزٜتتَسٍكٔتتٚهللا٘٣،ظتتَ،حرتتٖحُل٘تتخث (،٢ؽجماابد اٌؾٕف١ااخ )،107ٙ،حرتتٖهظ٤زتتش(،اٌّؼاابسف )،216ٙ،حٌُِ٘تت١ٞ
(اٌفٛائذ اٌج١ٙخ ف ٟرشاعُ اٌؾٕف١خ)،75ٙ،حُ٘ (،١ٝٞرٙز٠ت ا٤عّبء ٚاٌٍغبد).197\1،
3حَُك٤زخِٗ (،٢طبٌت أ ٌٟٚإٌ.88\5، ) ٝٙ
4حرٖٗـ ( ،ْ٤اٌجؾش اٌشائك )،232\3،حُزخرَط (،٢اٌؼٕب٠خ ششػ اٌٙذا٠خ )،431\3،حرٖحُٜٔخّ ( ،فزؼ اٌمذ٠ش ).431\3،
5حَُِٓٙٔ (،٢ب٠خ اٌّؾزبط )،295\6،حُـَٔ (،ؽبش١خ اٌغًّ )،200\4،حُ٤ٜؼٔ (،٢رؾفخ اٌّؾزبط ) .328\7،
6حُزخرَط (،٢اٌؼٕب٠خ )،431\3،حرٖحُٜٔخّ (،فزؼ اٌمذ٠ش ) .431\3،
7حُزٜٞط (،٢وشبف اٌمٕبع )،122\5،حرٖٓلِق (،اٌفشٚع ).250\5،
8حُزخرَط (،٢اٌؼٕب٠خ ).431\3،
٘٣9ظٌَٖٛٓ372ٙححُزلغ.
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العدة قبؿ رجكعيما
 _3حرمة كطء الزكجة حتى يزكؿ سبب كقؼ النكاح كىك ردتيما إلحتماؿ انقضاء ٌ
إلى اإلسبلـ فيتبيف فسخ النكاح مف ساعة ارتدادىما فيككف الكطء بيذه الحالة كقع في غير زكجة ،

ألنو كقع في البينكنة .

 _ 4إف تابا كاجتمعا عمى اإلسبلـ قبؿ أف تنقضي مدة العدة داـ النكاح بينيما لتاكده ،أما إذا انقضت
الرٌدة .
العدة كلـ يرجعا إلى اإلسبلـ  ،فالفرقة بائنة بينيما مف زمف حصكؿ ٌ
القكؿ الثالث  :كىك ركاية عف المالكية ( )1كالحنابمة ( )2كمذىب الظاىرية ( )3أنو إذا ارتد الزكجاف معا
معا

انفسخ الدخكؿ في الحاؿ  ،كال ينتظر حتى تنقضي العدة .

أدلة ىذا القكؿ :

 _1لـ يفرؽ أصحاب ىذا القكؿ بيف إذا ارتد المرتد كحده أك كاف معو زكجو  ،كقالكا أف كؿ ما زاؿ
عنو ممؾ المرتد إذا ارتد كحده يزكؿ إذا ارتد كمعو غيره كنكاحو كأمكالو فاألثر كاحد

()4

.

 _2استدلكا عمى فسخ زكاجيما فكر ارتدادىما معا بما استدؿ بو القائميف بفسخ نكاحيما إذا ارتد

أحدىما كما مر في المسألة السابقة (.)5

األثر المترتب عمى ردتيما لدل أصحاب ىذا القكؿ .

 _1الفرقة الفكرية حاؿ حصكؿ ردتيما كىي فرقة بائنة ال رجعة فييا فمك عادا إلى اإلسبلـ في العدة ال
يككنا عمى زكاجيما القديـ فإف أرادا الرجكع بعد إسبلميما يمزميما عقد جديد .

الرٌدة منيما .
 _2كجكب العدة عمى المرأة فك ار مف كقت حصكؿ ٌ
القكؿ الراجح :
الرٌدة الجماعية _ أعاذنا اهلل منيا _ أرجح مف األقكاؿ ما استند إلى فعؿ الصحابة رضكاف اهلل
في حاؿ ٌ
عمييـ أجمعيف حيث كانت ردة جماعية لمعرب  ،كاجماعيـ عمى إبقاء أنكحة العائديف إلى اإلسبلـ قد
يككف مف السياسة الشرعية كأنا أكافقيـ عمى ما اجتمعكا عميو .

الرٌدة الفردية فأرجح مف األقكاؿ كقؼ النكاح حتى انقضاء العدة ألسباب :
أما في حاالت ٌ
 _1قياس ردة الزكجيف معا عمى ردة أحدىما كترجيحي لمقكؿ بكقؼ النكاح .
 _2احتماؿ تكبة أحد الزكجيف في العدة فيؤثر عمى الطرؼ اآلخر .

 _3قد يككف التفريؽ بيف الزكجيف المرتديف فك ار مما يزيدىما عنادا كاصرار عمى جريمتيما .

ٓ1خُي (،اٌّذٔٚخ )،228\2،حرٖػزيحُزَ (،اٌىبف،329\1،) ٟحُ٘لَح (،١ٝاٌفٛاوٗ اٌذٚأ.25\2،) ٟ
2حرٖٓلِق (،اٌفشٚع ) ،250\5،حَُٔىح (،١ٝاإلٔظبف ) .216\8 ،
3حرٖكِّ (،اٌّؾٍ.330\9،) ٝ
4حرٖهيحٓش (،اٌّغٕ.564\5،) ٟ
٘٣5ظٌَٖٛٓ371ٙححُزلغ.
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المطمب الرابع  :كطء الزكج بعد ارتداده أك ارتدادىا عف اإلسبلـ
اتفؽ كؿ مف قاؿ مف الفقياء بتكقؼ النكاح عمى انقضاء العدة كعدـ عكدة المرتد منيما إلى اإلسبلـ

عمى حرمة الكطء بيف الزكجيف في زمف تكقؼ النكاح  ،كذلؾ لتزلزؿ ممؾ النكاح كاشرافو عمى الزكاؿ .
كرتبكا عمى كطء الرجؿ زكجتو المكقكؼ نكاحيا عمى الرجكع إلى اإلسبلـ في العدة ما يمي _ :

 _1كجكب مير المثؿ لمزكجة بكطئيا في العدة إف لـ يعد المرتد منيما أثناء العدة إلى اإلسبلـ لتبيف
كقكع الفرقة مف اختبلؼ الديف فالكطء في غير زكجة .

 _2يسقط مير الكطء حاؿ الكقؼ إف أسمـ المرتد منيما أك أسمما قبؿ انقضاء العدة ألنو كطء في
زكجتو (.)1

 _3ال حد بيذا الكطء لكجكد شبية بقاء النكاح .
 _4ال كفارة بيذا الكطء .

 _5يعزر كيؤدب ألف الكطء في أجنبية .

 _6تجب العدة مف ىذا الكطء ألنو كطء في أجنبية .

 _7يعكد الكضع طبيعيا إذا أسمـ المرتد منيما أك أسمما قبؿ انقضاء العدة الستئناؼ نكاحيما

()2

الرّدة المختمفة
المطمب الخامس  :مير الزكجة ثبكتو أك سقكطو في حاالت ّ
تؤثر ردة أحد الزكجيف أك كبلىما عمى ثبكت أك سقكط أك تشطير مير الزكجة كذلؾ في الصكر
التالية_ :

الرٌدة مف قبؿ الزكجة بعد العقد كقبؿ الدخكؿ يسقط مير الزكجة كمو كذلؾ باتفاؽ
 _1إذا كانت ٌ
جميكر الفقياء( )3ألف الفرقة جاءت مف قبميا بمعصية تكجب سقكطو  ،كألنيا أتمفت محؿ العقد
قبؿ التمكيف فسقط بذلؾ الزـ العقد كىك المير .

الرٌدة مف قبؿ الزكج بعد العقد كقبؿ الدخكؿ جميكر الفقياء عمى أنو كجب عمى الزكج
 _2كاذا كانت ٌ
نصؼ المير المسمى كنصؼ مير المثؿ إذا لـ يسمى ليا مي ار  ،أك المتعة ألف الفرقة جاءت مف
قبمو فيي كطبلقو قبؿ الدخكؿ تمزمو بنصؼ المير (.)4

كخالؼ ابف حزـ الظاىرم فمـ يسقط المير أك شط ار منو بردتيا قبؿ الدخكؿ فقاؿ  " :مف انفسخ النكاح

بعد ردتو بما يكجب فسخو فميا المير المسمى كمو  ،فإف لـ ييسـ ليا صداقا فميا مير مثميا ،لقكؿ اهلل

1حُزٜٞط (،٢وشبف اٌمٕبع)،122\5،حَُك٤زخِٗ (،٢طبٌت أ ٌٟٚإٌ،172\5،) ٝٙحُزٜٞط (،٢ششػ ِٕز ٝٙاإلساداد ).691\2
2حُ٤ٜؼٔ (،٢رؾفخ اٌّؾزبط )،328\7،حُـَٔ (،ؽبش١خ اٌغًّ )،200\4،حَُِٓٙٔ (،٢ب٠خ اٌّؾزبط )،295\6،حٜٗ٧تخٍ(،١أعإٝ
اٌّطبٌت )،164\3،حَُك٤زخِٗ (،٢طبٌت أ ٌٝٚإٌ.172\5، ) ٝٙ
3حَُٔؿ٘٤خٗ (،٢اٌٙذا٠خ )،280\3،حُِِ٣ؼ (،٢رج ٓ١١اٌؾمبئك )،178\2،حرٖػخرتي (،ٖ٣سد اٌّؾزابس)٬٘ٓ،185\3،هٔتَٝح(،دسس
اٌؾىبَ ششػ غشس ا٤ؽىبَ)،355\1حُزخرَط (،٢اٌؼٕب٠خ ششػ اٌٙذا٠خ )،430\3،حرٖحُٜٔخّ (،فزؼ اٌماذ٠ش )،430\3،حرتٖػزتيحُزتَ
 (،اٌىابف،339\1،) ٟحُوَٗت (،٢اٌخششا ٟػٍااِ ٝخزظاش خٍ١اً )،229\3،حُ٘لتَح (،١ٝاٌفٛاوااٗ اٌاذٚأ،25\2،)ٟحرتٍٖٗتتي(،
ثذا٠خ اٌّغزٙذ )،57\2،حٜٗ٧خٍ (،١أعٕ ٝاٌّطبٌت )،211\3،هِٞ٤رٝ٢ػٔ٤تَس (،ؽبشا١زب لٍ١اٛثٚ ٟػّ١اشح)،247\3،حُ٘تَر٢٘٤
ِ (،غٕ ٟاٌّؾزبط )،390\4،حُ٤ٜؼٔ (،٢رؾفخ اٌّؾزبط )،407\7،حرٖهيحٓش (،اٌّغٕ،133\7،) ٟحَُك٤زخِٗ (،٢طبٌت أٌٚاٟ
إٌ.72\5،) ٝٙ
4ؿٔ٤غحُٜٔخىٍحُٔخروشٗ،لْحُٜلخثق.
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()1

 ،فالصداؽ كاجب بصحيح العقد دخؿ بيا أك لـ يدخؿ (.)2

كما ذىب إلى أف لمزكجة المير المسمى كمو إف كانت الفرقة بسبب ردتو كقاؿ " مف ادعى مف الفقياء
أنيا ليس ليا بالفسخ قبؿ الدخكؿ إال نصؼ الصداؽ قياسا عمى الطبلؽ قبؿ الدخكؿ فقياسو باطؿ _

كالقياس كمو باطؿ _

()3

ألف الطبلؽ فعؿ المكمؼ كالفسخ ليس فعمو فبل تشابو بيف الفسخ كالطبلؽ ،

بؿ الفسخ بالمكت أشبو ألنيما يقعاف بغير اختيار الزكج كال يقع الطبلؽ إال باختياره

()4

 _3كفي صكرة ارتدادىما معا قبؿ الدخكؿ ذىب الفقياء في مير الزكجة في ىذا الحاؿ إلى قكليف _:

األكؿ  :يسقط مير الزكجة ألنيا بردتيا اختارت الفسخ فإذا اختارتو لزميا رد البدؿ  ،كألنيا بردتيا
أصبحت كالمعيبة  ،كألف النكاح يفسخ بردتيا كحدىا فكذلؾ بردتيما معا (.)5

الثاني  :ليا نصؼ المير المسمى ألف فسخ النكاح لـ يكف بسببيا كحدىا ()6ككذلؾ ليا نصؼ المير
()7

.

بالرٌدة ألنو أشبو بالطبلؽ قبؿ الدخكؿ
إف سبقيا ٌ
 _3إذا ارتد الزكج أك الزكجة أك كبلىما بعد الدخكؿ فقد اتفؽ الفقياء عمى أف ليا كؿ المير ما قبض
بالرٌدة  ،ألنو كجب بالعقد كتأكد بالدخكؿ (.)8
منو كما ىك دينا في ذمة الزكج ألف الديكف ال تسقط ٌ
(.)8

المطمب السادس  :سقكط نفقة الزكجة بردتيا

إذا ارتدت المرأة بعد الدخكؿ سقطت نفقتيا ألف الفرقة مف جيتيا كألنو ال سبيؿ لمزكج في رجعتيا ما لـ
تسمـ فيي كالناشز ال نفقة ليا

()9

.

كاف كاف الزكج ىك المرتد بعد الدخكؿ فإف لمزكجة نفقة العدة ألف سبب الفرقة جاءت مف جيتو كألنو

يمكنو بإسبلمو استئناؼ النكاح فيك كزكج الرجعية لكف الرجعة متكقفة عمى إسبلمو ()10كاف لـ يكف

دخؿ بيا فبل نفقة ليا  ،ألنو ال عدة عمييا سكاء كاف الزكج ىك المرتد أك الزكجة أك كبلىما (.)1
1حُ٘ٔخء،آ٣ش.4
2حرٖكِّ (،اٌّؾٍ.74\9، ) ٝ
3

هذا رأي ابن حزم ألن الظاهرٌة ال ٌقولون بالقٌاس كدلٌل من أدلة األحكام وكالم ابن حزم فً ذلك مدون فً كتابٌه ( اإلحكام )  ،و (
المحلى)  ،أما داود الظاهري فمن أهل العل م من ٌرى أنه ٌنكر القٌاس جملة وتفصٌال ومنهم من ٌرى أنه ٌنكر غٌر الجلً من القٌاس ٌنظر،
الٌافعً  ،عبد الفتاح بن صالح قرٌش  ( ،التمذهب )  ،ص  ، 224مؤسسة الرسالة بٌروت لبنان  ،ط2006 ، 1م .

4حرٖكِّ (،اٌّؾٍ.74\9، ) ٝ
5حَُ٘رِ (،٢٘٤غٕ ٟاٌّؾزبط )،390\4،حٜٗ٧خٍ (،١أعإ ٝاٌّطبٌات )،211\3،حُزٜتٞط (،٢وشابف اٌمٕابع )122\5،حُٔتَىح(،١ٝ
اإلٔظبف ) ،216\8،حَُك٤زخِٗ (،٢طبٌت أ ٌٟٚإٌ،172\5، ) ٝٙحرٖٓلِق (،اٌفشٚع ).250\5،
6حُ٤ٜؼٔ (،٢رؾفخ اٌّؾزبط ) ،430\7،هِٞ٤رٝ٢ػَٔ٤س (،ؽبشا١زب لٍ١اٛثٚ ٟػّ١اشح )،287\3،حُٔتَىح (،١ٝاإلٔظابف )،216\8،حرتٖ
ٓلِق (،اٌفشٚع ).250\5،
7حَُك٤زخِٗ (،٢طبٌت أ ٌٟٚإٌ،172\5،) ٝٙحُزٜٞط (،٢ششػ ِٕز ٝٙاإلساداد ).691\2،
8حٌُخٓتتخٗ (،٢ثااذائغ اٌظاإبئغ )،336\2،حرتتٖحُٜٔتتخّ ( ،فاازؼ اٌمااذ٠ش )،431\3،حُِِ٣ؼتت (،٢رج١اا ٓ١اٌؾماابئك )،179\2،حرتتٖكتتِّ،
(اٌّؾٍ.74\9، ) ٝ
9حُزخرَط(،٢اٌؼٕب٠خ )،429\3،حرٖػخري (،ٖ٣سد اٌّؾزابس )ٓ،195\3،خُتي (،اٌّذٔٚاخ) ،55\2،حرتٖهيحٓتش (،اٌّغٕا،133\7،)ٟ
حُزٜٞط (،٢وشبف اٌمٕبع )،122\5،حَُك٤زخِٗ (،٢طبٌت أ ٌٟٚإٌ،172\5،) ٝٙحُزٜٞط (،٢ششػ ِٕزٙىبالساداد).691\2،
10حرٖحُٜٔخّ (،فزؼ اٌمذ٠ش )،429\3،حُزٜٞط (،٢وشبف اٌمٕبع)،122\5،حَُك٤زخِٗ (،٢طبٌت أ ٌٟٚإٌ،172\5،) ٝٙحرٖهيحٓتش،
( اٌّغٕ،133\7، ) ٟحَُٔىح (،١ٝاإلٔظبف )،217\8،حُزٜٞط (،٢ششػ ِٕز ٝٙاإلساداد ) .691\2،
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كفي سقكط نفقة ً
العدة حاؿ ردة الزكجيف معا قكليف :

القكؿ األكؿ  :ال تسقط نفقتيا بردتيما معا بعد الدخكؿ ألف الفرقة ليست بسببيا كحدىا فالمانع مف
استم اررية النكاح لـ يتمحض مف ردتيا كحدىا

()2

()3

القكؿ الثاني  :تسقط نفقتيا بردتيما معا ألنيا اختارت الكفر فبل نفقة ليا
كال يسقط سكنى المدخكؿ بيا في ً
الع ٌدة ألنيا حؽ الشرع  ،قاؿ الحنفية كالظاىر أف السكنى مفركضة
فيما لك أسممت كاال فالمرتدة تحبس حتى تعكد كالمحبكسة ال نفقة ليا كال سكنى

()4

كقاؿ المالكية ال نفقة عمى الزكج مدة استتابة المرتدة ألنيا قد بانت منو فإف رجعت إلى اإلسبلـ كانت

تطميقة بائنة كليا السكنى

()5

.

كاف كانت المرتدة حامبل فميا النفقة كالسكنى ألف الكلد يمحؽ بأبيو فمف ىنا لزمتو النفقة ( ،)6قاؿ اهلل

ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﭼ

()7

إذا عادت المرتدة إلى اإلسبلـ عادت نفقتيا بمجرد عكدىا عند الشافعية كالحنابمة

()8

 ،ألف المانع مف

اإلنفاؽ عمييا ىك كقؼ النكاح بسبب ردتيا  ،فإف زاؿ المانع بأف تابت كرجعت إلى اإلسبلـ عاد

الممنكع فاستمر النكاح كعادت نفقتيا

()9

الرّدة
المطمب السابع  :حكـ القضاء كمدل الحاجة لمتكجو إليو في فرقة ّ

قسـ الفقياء الفرقة بيف الزكجيف إلى حاالت تحتاج إلى حكـ القضاء في إنياء رابطة الزكجية كحاالت

ال تحتاج إلى قضاء .

كيرل فقياء الحنفية أف كقكع الطبلؽ في معظـ الحاالت ال يحتاج إلى قضاء القاضي لكضكحو كعدـ

الحاجة لتحقؽ القاضي مف كقكع الفرقة .

أما فسخ العقد فإنو يتكقؼ عمى قضاء القاضي في بعض صكره لكجكد خفاء في سببو أك اشتراط

شركطو  ،فبل بد مف تحقؽ القاضي مف تكفر األسباب أك الشركط .

()10

الرٌدة ضمف الحاالت التي ال تحتاج إلى قضاء القاضي
كالمبلحظ أف الفقياء قد كضعكا فرقة ٌ
الرٌدة  ،فالقكؿ أك الفعؿ الصريح في الكفر المتسبب
ككاف اعتمادىـ في ذلؾ عمى جبلء ككضكح سبب ٌ

الرٌدة ال يحتاج إلى قضاء القاضي (.)11
في ٌ

1حرٖحُٜٔخّ (،فزؼ اٌمذ٠ش )،431\3،حُزخرَط (،٢اٌؼٕب٠خ ششػ اٌٙذا٠خ ) ،429\3،حرٖػخري (،ٖ٣سد اٌّؾزبس ) ،195\3،حرٖهيحٓتش،
( اٌّغٕ،133\7،) ٟحُزٜٞط (،٢ششػ ِٕز ٝٙاإلساداد )،691\2،حرٖكِّ (،اٌّؾٍ.355\9،) ٝ
2حُزٜٞط (،٢وشبف اٌمٕبع )،122\5،حَُك٤زخِٗ (،٢طبٌت إٌ،172\5،)ٝٙحُزٜٞط (،٢ششػ ِٕز ٝٙاإلساداد ).691\2،
3حُز٤ـَٓ (،٢اٌج١غ١شِ ٟػٍ ٝإٌّٙظ ).386\3،
4حرٖػخري (،ٖ٣سد اٌّؾزبس ) .199\3،
ٓ5خُي (،اٌّذٔٚخ ).55\2،
6حُٜٔيٍحُٔخرنٗ،لْحُٜل٤لش.
7حُزوَس،آ٣ش.233
8حُِك (،٢ِ٤اٌفمٗ اإلعالِٚ ٟأدٌزٗ ).7366\10،
ّ
َٓٓ9ؼ٘خطٞػ٤نٌٙٛحُ٘وطشػ٘يًًٌَٓٛذحُوخثِٖ٤رظٞهقحٌُ٘خفرٔزذحُ َّىس.
10حٌَُى (،١اٌطالق ).138ٙ،
11حَُٔ١خ (،١ٝششػ لبٔ ْٛا٤ؽٛاي اٌشخظ١خ ).169ٙ،
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الرٌدة كلـ يفرقكا بيف ردة أحد الزكجيف قبؿ الدخكؿ
فمف قاؿ مف الفقياء بتنجز الفرقة فك ار مف ساعة ٌ
أكؿ بعده  ،فقد قالكا أنو لك عاد المرتد منيما إلى اإلسبلـ لـ يعد إليو زكجو إال بعقد جديد سكاء كاف
ذلؾ في العدة أك بعدىا  ،ال ترجع إليو بكؿ ذلؾ إال برضاىما كبصداؽ كبكلي كبإشياد

()1

.

الرٌدة منو كثبكتيا ال
كقد جاء في أصكؿ المحاكمات الشرعية " أف تكبة المرتد عمى فرض حصكؿ ٌ
الرٌدة قبؿ التكبة  ،مف أمثاؿ تجديد عقد نكاح المرتد عمى زكجتو
تنفي ما يترتب مف أحكاـ شرعية عمى ٌ
الرٌدة مف شخص كتكبتو بعدىا كالرجكع إلى ديف
بعد تكبتو كعكدتو لئلسبلـ فإنو عمى فرض ثبكت ٌ

اإلسبلـ تحكـ المحكمة بذلؾ كما يترتب عمى ذلؾ مف أحكاـ بينتيا الشريعة الغراء"

()2

أما مف قاؿ مف الفقياء النكاح مكقكؼ عمى انقضاء العدة الحتماؿ تكبة المرتد أثنائيا فقد قرركا فسخ
()3

 ،فإذا كاف النكاح

الرٌدة دكف حكـ القضاء إذا انقضت العدة كلـ يعد المرتد منيما
النكاح مف ساعة ٌ
مجمعا عميو كتـ تراضي الزكجيف عمى فسخو انفسخ كسكاء فسخاه بمفظ الفسخ كىك فسخ بغير طبلؽ

أك بمفظ الطبلؽ  ،فمف كقت الفسخ تككف ِّ
العدة كال بد مف إشيادىما عمى الفسخ لتشيد ليما البينة
عمى ذلؾ إف رفعا إلى الحاكـ بعد مضي زمف االستبراء (.)4

الرٌدة إلى القضاء نستنتج امريف :
كاذا تأممنا أقكاؿ الفقياء بعدـ حاجة فيرقة ٌ
الرٌدة كانت بسبب تصرؼ صريح بالكفر مف قكؿ أك عمؿ
أحدىما _:أنيـ عدكا أف كؿ فيرقة بسبب ٌ
اليحتاج إلى كشؼ عف النكايا أك بحث المقصكد منو  ،لكضكحو .

لذلؾ إذا كاف التصرؼ غير صريح بالكفر كالتبس األمر عمى أحد الزكجيف بردة الطرؼ اآلخر عميو

أف يتجو إلى القضاء ألف الحكـ عمى عمؿ مف األعماؿ أنو كفر أك غير كفر ككشؼ المبس فيو مكرده

الشرع كال مجاؿ لمعقؿ فيو

()5

.

فبل بد مف قضاء القاضي كىك األحكط ألف حؿ رباط الزكجية الذم تأكد بالعقد الصحيح ال يمكف أف

يزكؿ لسبب مشككؾ فيو أك متكىـ ( " ألف اليقيف ال يزكؿ بالشؾ" ك " األصؿ بقاء ما كاف عمى ما
كاف" )

()6

التكفير(.)8

()7

 ،لذلؾ يجب التأكد مف ضكابط ما يككف كف ار كماال يكفر بو

كتكفير مف يستحؽ

1حُزخرَط (،٢اٌؼٕب٠خ ششػ اٌٙذ٠خ )،429\3،حرٖحُٜٔخّ (،فازؼ اٌماذ٠ش )ٓ،430\3،ت٘٬هٔتَٝح ( ،دسس اٌؾىابَ شاشػ غاشس ا٤ؽىابَ)\1،
ٓ،355خُي (،اٌّذٔٚخ )،228\2،حُ٘لَح (،١ٝاٌفٛاوٗ اٌذٚأ،25\2،) ٟحرٖهيحٓش (،اٌّغٕ،133\7،) ٟحرتٖكتِّ(،اٌّؾٍا) ٝ
.330\9،
2ىحٝى (،اٌمشاساد االعزئٕبف١خ ف ٟأطٛي اٌّؾبوّبد اٌششػ١خ ِٕٚب٘ظ اٌذػ.963\2،)ٜٛ
3حٜٗ٧تتخٍ (،١أعاإ ٝاٌّطبٌاات )،164\3،حُ٤ٜؼٔتت (،٢رؾفااخ اٌّؾزاابط)،328\3،حُـٔتتَ ( ،ؽبشاا١خ اٌغّااً )،200\4،حَُِٓتت،٢
(ٔٙب٠خ اٌّؾزبط )،295\6،حُزٜٞط (،٢ششػ ِٕز ٝٙاالساداد )،691\2،حرٖٓلِق (،اٌفاشٚع )،250\5،حرتٖهيحٓتش (،اٌّغٕا،)ٟ
،133\7حَُك٤زخِٗ (،٢طبٌت أ ٌٟٚإٌ،172\5، ) ٝٙحُزٜٞط (،٢وشبف اٌمٕبع ).122\5،
4حُلطخدِٛ (،ا٘ت اٌغٍ.449\3،) ً١
5ػ٤خ (،ٝاٌشفب ).281\2،
6ك٤يٍ (،دسس اٌؾىبَ )  ،حُٔخىطخٍٕهْ ].20\1،[5] ٝ[4
7ػ٤تتخ (،ٝاٌشاافب )،302–281\2،حَُكِ٤تت (،٢اٌزىف١ااش ٚػااٛاثطٗ )،290–225ٙ،حُٔتتخَٓحث (،٢اٌزىف١ااش )،74-68ٙ،
حُزٜٔ٘خ ( ،١ٝاٌؾىُ ٚلؼ١خ رىف١ش اٌّغٍُ )،66–52ٙ،أر٣ُٞي،رٌَرٖػزيهللا (،دسء اٌفزٕخ ػٓ أً٘ اٌغإخ) ،37–18ٙ،ىحٍ
حرٖكِّ،حُوخَٛس،ّ2006،حُ٤٠ٜز (،٢دػبح ال لؼبح ) ،66–48ٙ،حُلُٞحٕ(،اٌزىف١ش ).31–10ٙ
8حُوَٟخ ( ،١ٝظب٘شح اٌغٍ ٛف ٟاٌزىف١ش ) .30–24ٙ،
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كقد قرر مجمع الفقو اإلسبلمي المنبثؽ عف منظمة المؤتمر اإلسبلمي أنو " ليس لمحكمة غير إسبلمية

الرٌدة  ،كال سيما فيما يخالؼ ما أجمعت عميو األمة
أك قاض غير مسمـ أف يصدر الحكـ باإلسبلـ أك ٌ
الرٌدة ال يقبؿ إال إذا صدر عف
اإلسبلمية مف خبلؿ مجامعيا كعممائيا  ،كذلؾ ألف الحكـ باإلسبلـ أك ٌ
بالرٌدة  ،كمدرؾ لحقيقة اإلسبلـ أك
مسمـ عالـ بكؿ ما يتحقؽ بو الدخكؿ في اإلسبلـ  ،أك الخركج منو ٌ
()1
الكفر  ،كمحيط بما ثبت في الكتاب كالسنة كاإلجماع "

الرٌدة بتصرؼ الكاضح الصريح قد تمت بناء عمى تراضي
الثاني _:أنيـ عدكا كؿ فيرقة تحصؿ بسبب ٌ
الزكجيف عمى ىذه الفيرقة  ،كقد يككف ىذا في بعض الحاالت  ،أما في حالة تشاحف الزكجيف
كاختبلفيما أك امتناع الزكج أك امتناعيما مف فسخ نكاحيما فبل بد مف التكجو إلى القضاء كذلؾ برفع

الرٌدة كالفصؿ فييا بما يكجبو الشرع (.)2
دعكل لمتحقؽ مف أسباب ٌ
المبحث ال رابع:إسبلـ األكالد كتأثره بحاؿ ارتداد األبكيف أك أحدىما :

الرّدة :
المطمب االكؿ  :مف كلد حاؿ إسبلـ األبكيف أك أحدىما كقبؿ ّ
مف كلد مف أبناء المرتديف قبؿ ردة الكالديف أك أحدىما فإنو محككـ بإسبلميـ  ،ألنو لما كلد كأبكاه
()3

مسمماف فقد حكـ بإسبلمو تبعا ألبكيو باتفاؽ الفقياء

،ألف تبعية الكلد الصغير ألبيو في الديف إنما

تككف في ديف يقر عميو كألف ردة آبائيـ جناية منيـ فاختصكا بيا دكف األبناء ألنو ال يؤاخذ أحد

بمعصية غيره  ،كلقكلو  " اإلسبلـ يعمك كال يعمى عميو "

()4

لذلؾ يتبع المكلكد المسمـ منيما أبا كاف

كاف أك أما تغميبا لئلسبلـ عمى الكفر  ،فبل يسترؽ كيرثو قريبو المسمـ كلك قتؿ بعد البمكغ كجب عمى

القاتؿ

القكد فإف مات غسؿ كصمي عميو كدفف في مقابر المسمميف ،كقاؿ الحنفية إذا لحقا _ أم األبكيف _ أك
أحدىما كصحب الكلد إلى دار الحرب صار مرتدا تبعا لمدار ألنو كاف بالتبعية ليما أك لدار اإلسبلـ ،

فانعدـ الكؿ

()5

الرّدة
المطمب الثاني :مف حممت بو أمو في اإلسبلـ ككلد في ّ

إذا ارتد الزكج كزكجتو حامؿ منو قبؿ أف يرتد أك ارتدت كىي حامؿ بو فالمكلكد مسمـ كذلؾ إذا كاف

الحمؿ كأبكاه مسمماف ككلد كىما مرتداف ألنو قد ثبت إسبلمو عند العمكؽ بإسبلميما فبل يبطؿ حكـ

 1هَحٍٓـٔغحُلوٚح٢ٓ٬ٓ٩حُٔ٘زؼوشػٖٓ٘ظٔشحُٔئطَٔح٢ٓ٬ٓ٩ك٢ىٍٝسحٗؼوخىٓئطَٔٙحُؼخٗ٢رـيس(ٍٖٓ16–10ر٤غحُؼتخٗ22،ٛ1406٢
–28ىٔٔ٣زَ٘٣،)ّ1985،ظَ،حُٔخُِٛ (،ّٞعٛػخ اٌمؼب٠ب اٌفم١ٙخ اٌّؼبطشح ) .541ٙ،
2حُلطخدِٛ (،ا٘ت اٌغٍ.448\3،) ً١
3حٌُخٓخٗ (،٢ثاذائغ اٌظإبئغ)،140\7،حرتٖٗـت (،ْ٤اٌجؾاش اٌشائاك)،148\5،حرتٖػخرتي (،ٖ٣سد اٌّؾزابس )،404\6،حُيٓتٞه(،٢
ؽبش١خ اٌذعٛل،471\4،) ٟحُلطخدِٛ (،ا٘ت اٌغٍ،376\8،) ً١ح٥ر ( ،٢عاٛا٘ش اإلوٍ١اً )،416\2،حُ٘تَ٤حُ ( ،١اٌّٙازة ) ،
،415\3حَُِٓتتٜٗ(،٢خ٣تتشحُٔلظتتخؽ)،400\7،حُٔتتخٍٝى ( ،١اٌؾااب،426\16،) ٞٚحُز٤ـَٓ٤تت (،٢اٌج١غ١شِاا ٟػٍاا ٝاٌخط١اات )\5،
،114حُٔط٤ؼ،٢طٌِٔش(اٌّغّٛع )،76\21،حرٖهيحٓش ( ،اٌّغٕ،93\10، ) ٟحُزٜٞط ( ،٢ششػ ِٕز ٝٙاإلساداد) 394\3،
 4كٖٔ،أهَؿٚحُيحٍهط٘٢كٝ،ٚ٘٘ٓ٢حُزٜ٤وٝ٢حُٔ٤خمُٝ،ٚحَُ٣ٝخٗ٢ك٘ٔٓ٢ي٤ٟٝٙخءحُٔويٓ٢ك٢ح٧كخى٣غحُٔوظخٍس،كٔ٘ٚحُ٧زخٗ٘٣،٢ظَ
 (،إسٚاء اٌغًٍ،) ً١ظخدحُـٜخىٍ،هٔ.108–106\5 [ 1268] ،ٚ
5حرٖػخري ( ،ٖ٣سد اٌّؾزبس )،404\6،حرٖٗـ (،ْ٤اٌجؾش اٌشائك )،149\5،حٌُخٓخٗ ( ،٢ثذائغ اٌظٕبئغ ) .140\7،
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إسبلمو بكفرىما  " ،ألف اإلسبلـ يعمك كال يعمى عميو "  ،فإذا بمغ كأعمف عف ردتو بنفسو كاف مرتدا (.)1

إال أنو ال يقتؿ  ،ألف ىذه ردة حكمية ال حقيقية ألنو حكـ بإيمانو بطريؽ التبعية ال حقيقة فيجبر عمى

اإلسبلـ بالحبس ال بالسيؼ إثباتا لمحكـ عمى قدر العمة

()2

.

()3

كقاؿ بعض الحنابمة أنو كالحادث بعد ردة األبكيف محككـ بكفره ألنو كلد بيف أبكيف كافريف
()4

أكالد المرتديف فحكميـ حكـ أكالد المرتديف

كالباقكف كفار أصميكف

()5

أما أكالد

كقاؿ بعض الفقياء إف البطف األكؿ منيـ مرتدكف

 ،ألف أكالد أكالد المرتديف إنما صار محككـ بردتيـ تبعا آلبائيـ كآبائيـ

بالرٌدة تنقطع بالبمكغ فأصبح
محككـ بردتيـ تبعا آلبائيـ كالتبع ال يستتبع غيره  ،كألف تبعية األبكيف ٌ
()6
كاف ار أصميا كأكالده كفار أصميكف

الرّدة ككلد فييا
المطمب الثالث  :مف حممت بو أمو في ّ
الرٌدة ككلد فييا
ذىب الفقياء إلى ثبلثة أقكاؿ فيمف حمؿ بو في ٌ

القكؿ األكؿ  :أنو مسمـ لبقاء عمقة اإلسبلـ بكالديو  ،كألف كؿ مكلكد يكلد عمى الفطرة  ،كلقكلو  كؿ
مكلكد يكلد عمى الفطرة فأبكاه ييكدانو أك ينصرانو أك يمجسانو

()7

كلـ يصدر منو كفر ككذلؾ إذا كاف

أحد مف أصكؿ أبكيو مسمـ فيك مسمـ فبل يسترؽ كيرثو قريبو المسمـ فإف كصؼ الكفر بعد بمكغو تجرم

عميو أحكاـ المرتد

()8

.

القكؿ الثاني  :ىك مرتد تبعا ألبكيو كعمى ىذا ال يسترؽ كما ال يسترؽ أبكاه كال يقر بجزية لكف ال يقتؿ
كيجبر عمى اإلسبلـ

()9

القكؿ الثالث  :ىك كافر لتكلده بيف كافريف  ،ككذلؾ إف كلد لممرتد كلد مف ذمية ألنو لـ يتقدـ لو إسبلـ
فعمي كال حكمي كيجبر عمى اإلسبلـ قبؿ الحمـ كاف بمغ ترؾ ،فيك كافر أصمي ال أماف لو يعامؿ
معاممة كلد الحربيف كيجكز استرقاقو كيجكز أف يقر عمى كفره بجزية

بجزية الف كفره لـ يستند إلى شبية ديف .

()11

()10

كقاؿ بعض الفقياء ال يقر



1حُوَٗتت (،٢اٌخششاا ٟػٍااِ ٝخزظااش خٍ١ااً )،66\7،ح٥رتت (،٢عٛا٘شاإلوٍ١ااً )،417\2،حُ٘تتَ٤حُ (،١اٌّٙاازة )415\3،حَُحكؼتت،٢
(اٌؼض٠ض)،121\11،حُ٘ (،١ٝٞسٚػخ اٌطبٌج،401\8،) ٓ١حرٖهيحٓش (،اٌّمٕغ ).523\3،
2حٌُخٓخٗ (،٢ثذائغ اٌظٕبئغ ) ،140\7،حُوَحك (،٢اٌزخ١شح )،43\12،حَُ٘٤حُ (،١اٌّٙزة ).415\3،
3حرٖهيحٓش ( ،اٌّغٕ،94\10، ) ٟحَُٔىح ( ،١ٝاإلٔظبف ).344\10،
4حُوَحك (،٢اٌزخ١شح )،42\12،حَُحكؼ (،٢اٌؼض٠ض )،121\11،حُ٘ ( ،١ٝٞسٚػخ اٌطبٌج.401\8، ) ٓ١
5حَُحكؼ (،٢اٌؼض٠ض ).121\11،
6حرٖٗـ (،ْ٤اٌجؾش اٌشائك )،149\5،حٌُخٓخٗ (،٢ثذائغ اٌظٕبئغ )140\7،
ٛ7ل٤قٓ،زنطوَ٣ـ.ٚ
8حٌُخٓتتتخٗ(،٢رتتتيحثغحُٜتتت٘خثغ)،140\7،حُوَٗتتت (،٢اٌخششااا ٟػٍاااِ ٝخزظاااش خٍ١اااً )،66\7،حُ٘تتتَ٤حُ (،١اٌّٙااازة )،415\3،
حُٔتتخٍٝى (،١اٌؾااب،427\16،) ٞٚحُ٘تتَرِ (،٢٘٤غٕاا ٟاٌّؾزاابط )،142\4،حُ٘تت (،١ٝٞسٚػااخ اٌطاابٌج،401\8،) ٓ١حَُِٓتت(،٢
ٔٙب٠خ اٌّؾزبط )،400\7،حُزٜٞط (،٢وشبف اٌمٕبع )،.183\6،حُزٜٞط (،٢ششػ ِٕز ٝٙاإلساداد ) .394\3،
9حَُ٘٤حُ (،١اٌّٙزة ).415\3،
10حرتتٖٗـتت (،ْ٤اٌجؾااش اٌشائااك )،149\5،حرتتٖػخرتتي (،ٖ٣سد اٌّؾزاابس )،405\6،حٌُخٓتتخٗ(،٢رتتيحثغحُٜتت٘خثغ)141\7،حُوَحكتت،٢
(اٌزخ١شح )،43\12،حُلطخدِٛ (،ا٘ت اٌغٍ١اً )،376\8،حُ٘تَ٤حُ (،١اٌّٙازة )،413\3،حُ٘ت (،١ٝٞسٚػاخ اٌطابٌج\8،)ٓ١
،410حَُِٓٙٔ (،٢ب٠خ اٌّؾزبط )،400\7،حُ٘تَرِ (،٢٘٤غٕا ٟاٌّؾزابط )،142\4،حُٔط٤ؼت (،٢رىٍّاخ اٌّغّاٛع )،76\21،حرتٖ
هيحٓش (،اٌّغٕ،94\10،) ٟحَُٔىح (،١ٝاإلٔظبف )،345\10،حُزٜٞط (،٢ششػ ِٕز ٝٙاإلساداد ).394\3،
11حَُِٓٙٔ (،٢ب٠خ اٌّؾزبط ) ،400\7،حُٔط٤ؼ (،٢رىٍّخ اٌّغّٛع ) .76\21،
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الر ّد ة في حضانة األـ لكلدىا
المطمب ال رابع  :أثر ّ
الحضف لغة  :ما دكف اإلبطء كالحاضنة الم رأة تككؿ بالصبي فترضعو كتربيو كمنو حضنت
كلده حضانة

() 1

.

الحضانة اصطبلحا  :تربية مف ال يستقؿ بأمكره بما يصمحو كيقيو عما يض ره كلك كاف كبي ار
مجنكنا

() 2

.

األـ أحؽ بحضانة كلدىا مف أبيو أك غي ره ممف ليـ حؽ الحضانة باإلجماع ما لـ تتزكج مف

أجنبي عف الطفؿ  ،ألف األـ أرفؽ باإلبف كأشفؽ عميو كأحرص عمى غسمو كتنظيفو كاإلىتماـ
بأم ره كالقياـ بشأنو ألنيا متفرغة غالبا فيي أقدر عمى حضانتو

كقاؿ ابف حزـ

() 4

() 3

.

أف األـ أحؽ بحضانة كلدىا الصغير كابنتيا الصغي رة حتى الب مكغ كلك بعد

زكاج األـ مف أجنبي  ،كقد بيف الفقياء شركطا يج ب تكفرىا في الحاضف أيما كاف أك أبا أك
غيرىـ ممف لو حؽ الحضانة كمف ىذه الشركط

() 5

 :األمانة بالديف باتفاؽ الفقياء  ،كعدـ

فسؽ الحاضف أك ردتو  ،لذلؾ ال حضانة لمرتدة ألنيا عند الحنفية تحبس كعند الجميكر

تستتاب فإف تابت كا ال قتمت  ،ككذلؾ ال حضانة لمرتد أبا كاف أك غي ره لعدـ تكفر األمانة
لديو في دينو  ،كيخشى أف يفتف المحضكف عف اإلسبلـ

() 6

.

كقد أكد الفقياء عمى منع المرتدة مف حضانة صغيرىا كذلؾ أل ف الحضانة أمانة كالكلد عند

الحاضنة بحكـ األمانة كمضيع األمانة _ الم راد باألمانة حفظ الديف

()7

_ ال يستأمف ميما

كانت درجة استحقاقو لحضانة الصغير  ،كالمرتدة ضيعت دينيا كيخشى أف تفتف الصغير

عف دينو بتعميمو الكفر كتربيتو عميو  .

كذىب الشافعية

() 8

كالحنابمة

() 1

إلى أف اإلسبلـ شرط في الحاضف رجؿ كاف اك ام راة  ،إذا كاف

بالرٌد ة بعد اإلسبلـ فبل تثبت الحضانة
كاف الكلد مسمما كس كاء كاف كف ار اصميا اك طارئا ٌ

1حُٔطَُ ( ،١اٌّغشة ف ٟرشر١ت اٌّؼشة ) .120ٙ،
2أرٞؿ٤ذ (،اٌمبِٛط اٌفم.93ٙ،) ٟٙ
3حُِِ٣ؼت ( ،٢رج١ا ٓ١اٌؾمابئك ) ،47\3،حرتٖػخرتي ( ،ٖ٣سد اٌّؾزابس)ٗ،556\3،ت٤وُ٢حى،ٙػزتيحُتَكٖٔرتٖٓلٔتيرتٖٓتِٔ٤خٕ_ىحٓتتخى
أك٘ي(_١صِ (،)ٛ1078غّغ االٔٙش ف ٟششػ ٍِزم ٝاالثؾش )،481\1،ىحٍاك٤خءحُظَحعحُؼَرت(،٢ى.ص)١.حُزتخؿٓ،٢تِٔ٤خٕرتٖ
هِقرٖٓؼي_حُوَ١ز(،_٢ص ( ،)ٛ474إٌّزم ٝششػ اٌّٛؽا )،186\6،ىحٍحٌُظخدح(،٢ٓ٬ٓ٩ى.ص،)١.حرتٖػزتيحُزتَ(،
اٌىبف،394\1، ) ٟحُٜخ (،١ٝثٍغخ اٌغبٌه ).494\2،
4حرٖكِّ (،اٌّؾٍ.143\10،) ٝ
ٖٓ5حَُ٘١ٝحُؼخٓشك٢حُلخٖٟأ ُٓخًخٕأٝأرخأٝؿ٤تَْٓٛتًًٖتَأٝأٗؼت)1٠حُزِتٞؽ،كت٬ك٠تخٗشُٜتـ)2َ٤حُؼوتَ٫ٝ،ك٠تخٗشُٔـ٘ت)3ٕٞ
حُلَ٣ش،كت٬ك٠تخٗشَُه٤تن)4حٓ٧خٗتشكت٢حُتيٖ٣كت٬ك٠تخٗشُلخٓتنٗٝتَ٣ذ٘ٓٝتظَٜرِٗتخأُٜٝتٌٓٞلتَّ)5حُوتيٍسػِتٛ٠ت٤خٗشحُطلتَ،كت٬
ك٠خٗشُٖٔٔػخؿِ)6،أٖٓحٌُٔخٕ،ك٬ك٠خٗشُٖٔر٤ظٓٚؤُِٟٝلٔتخم)7ػتيّٝؿتٞىٓتَ٘ٓٝلتَ٠٣تَرخُٔل٠تًٕٞخُـتٌحّٝحُزتَ)8ٙ
حَُٗي،ك٬ك٠خٗشُٔل٘ٛٝ،ٚ٤خىَٗ١ٝأهَٟهخٛشرخًٌٍُٝٞحهَٟرخٗ٫تخع٣ُِِٔ،تي٘٣ظتَ،حُيٓتٞه (،٢ؽبشا١خ اٌذعاٛل529\2،) ٟ
–،530حُٜخ (،١ٝثٍغخ اٌغبٌه )،498–496\2،حَُ٘رِ (،٢٘٤غٕ ٟاٌّؾزابط )،197–196\5،حرتٖهيحٓتش(،اٌىابف274\3،)ٟ
–.278
6حٌُخٓخٗ (،٢ثذائغ اٌظٕبئغ )،24\4،حرٖػخري (،ٖ٣سد اٌّؾزبس )٬٘ٓ،566\3،هَٔٝح (،دسس اٌؾىبَ ).411\1،
7حُيٓٞه (،٢ؽبش١خ اٌذعٛل.529\2،) ٟ
8حٜٗ٧خٍ (،١أعٕ ٝاٌّطبٌت )،448\3،هِٞ٤رٝ٢ػَٔ٤س (،ؽبش١زب لٍٛ١ثٚ ٟػّ١شح )،91\4،حَُ٘رِ(،٢٘٤غٕ ٟاٌّؾزبط )\5،
.196
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لكافر عمى مسمـ النيا نكع مف ال كالية كال كالية لمحاضف الكافر عمى مسمـ كألف حضانة

الكافر تنافي مصمحة المحضكف ألنو يفتنو عف دينو كذلؾ أعظـ الضرر  ،كذىب الحنفية
كالمالكية

() 3

كالظاىرية

()4

( )2

أف األـ الكاف رة كالذمية زكجة المسمـ أك المجكسية إذا أسمـ زكجيا

كأبت ىي أحؽ بحضانة الصغير مدة الرضاعة أك مالـ يعقؿ األدياف أك يخاؼ أف يألؼ

الكفر.
إال أف الحنفية اشترط كا إف كانت الحضانة لمعصبة

() 5

اتحاد الديف فبل يجكز أف يحضف

المسمـ غير المسمـ مف عصبتو .

عكدة حؽ المرتدة إذا تابت في حضانة كلدىا
ذىب الفقياء في عكدة حؽ المرتدة في الحضانة بعد تكبتيا كرجكعيا إلى اإلسبلـ في

الحضانة إلى قكليف :

القكؿ األكؿ  :ذىب الحنفية

() 6

كالشافعية

() 7

كالحنابمة

() 8

إلى أنو إذا أسقطت الحضانة لمانع

ثـ زاؿ المانع عادت الحضانة إلى صاحبيا س كاء كاف ىذا المانع اضط راريا كظيكر مرض
معدم يضر بالمحضكف أك اختياريا كفسؽ الحاضف أك كف ره  .

القكؿ الثاني  :ذىب المالكية

() 9

إلى أنو ال تعكد الحضانة لمف أسقطت حقيا في الحضانة

الثابتة ليا ببل عذر كالمرتدة بخبلؼ مف سقطت حضانتيا لعذر كمرض مؤذم .

القكؿ الراجح :عكدة حؽ األـ بعد تكبتيا لحضانة الصغير ألسباب _:
 _1اإلسبلـ يجب ما قبمو كالتائب مف الذنب كمف ال ذنب لو .

 _2أمر رسكؿ اهلل بعدـ التفريؽ بيف الكالدة ككلدىا  ،قاؿ رسكؿ اهلل  ": مف فرؽ بيف كالدة ككلدىا
فرؽ اهلل بينو كبيف أحبتو يكـ القيامة "

()10

 _3مف قكاعد الفقو أنو " إذا زاؿ المانع عاد الممنكع" (.)11
1حُزٜٞط (،٢وشبف اٌمٕبع )،499\5،حَُٔىح ( ،١ٝاإلٔظبف )،424\9،حرٖٓلِق (،اٌفشٚع ) ،617\5،حَُك٤زخِٗ (،٢طبٌت أٌٟٚ
إٌ.668\5،)ٝٙ
2حَُٔؿ٘٤خٗ (،٢اٌٙذا٠خ ).392\3،
3ػِِٕ (،ٖ٤ؼ اٌغٍ،426\4،) ً١حُزخؿ (،٢إٌّزم ٝششػ اٌّٛؽا )،185\6،حُيٓٞه (،٢ؽبش١خ اٌذعٛل529\2،) ٟحرٖػزيحُزتَ،
( اٌىبف.396\1،) ٟ
4حرٖكِّ (،اٌّؾٍ.43\10،) ٝ
5
ٜزٞحرٚأ١أكخٞ١حرٝ،ٚح٧د١تَفٝح٩رتٖ١تَفٝحُؼتْؿخٗتذٝح٧مؿخٗتذ٘٣ظتَ،
ػٜزشحَُؿَُـش:ر٘ٝٙٞهَحرظ٧ٚرٞٔٓٚ٤رٌُيَ ْٜٗ٧ػ َ
حَُحُِ (،١خزبس اٌظؾبػ )ٓ،خىس(عٙد)ٝ،202ٙ،حُؼٜزشحٛط٬كخًَٖٓٞٛ:كتخُؿٔ٤تغحُظًَتشاًححٗلتَىأٝكتخُؿٔ٤تغٓتخ
أروظٚأٛلخدحُلَٝ،ٝٝإحٓظـَهضحُيٕٞ٣حُظًَشٓو٘٣،٢ظَ،ىحٝى،أكٔيٓلٔيػِ (،٢اٌؾمٛق اٌّزؼٍماخ ثبٌزشواخ ثا ٓ١اٌفماٗ ٚاٌمابْٔٛ
) ،319ٙ،ىحٍحُؼوخكش،ػٔخٕ،حٍ٧ىٕ.ّ2007١،
٤ٗ6وُ٢حىِ (،ٙغّغ اٙٔ٤ش )،481\1،حرٖػخري (،ٖ٣سد اٌّؾزبس ) ،566\3،حٌُخٓخٗ ( ،٢ثذائغ اٌظٕبئغ ) .42\4،
7هِٞ٤رٝ٢ػَٔ٤س (،ؽبش١زب لٍٛ١ثٚ ٟػّ١شح ) .91\4،
8حَُٔىح ( ،١ٝاإلٔظبف )،429\9،حرٖهيحٓش ( ،اٌّغٕ.198\8،) ٟ
9حُٜخ (،١ٝثٍغخ اٌغبٌه )،499\2،حرٖػزيحُزَ (،اٌىبف.396\1،) ٟ
10كٍٖٔٝ،حٙحُظٌَٓ (،١عٕٓ اٌزشِزً،)ٞظخدحُٔ،َ٤رخدًَح٤ٛشحُظلَ٣نرٖ٤حُٔزٍ،٢هٔ .371ٙ،[1566]ٚ
11ك٤يٍ (،دسس اٌؾىبَ )ٓ،خىسٍهْ ].35\1،[ 24
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 _4مراعاة لمصمحة الصغير في حضانة األـ لكفكر شفقتيا



الفصؿ السادس  _ :العقكبة التبعية _ حكـ ماؿ المرتد كتصرفاتو :
العقكبة التبعية التي تصيب المرتد عمى نكعيف _ :

أكالىما  :مصادرة ماؿ المرتد .

ثانييما  :نقص أىمية المرتد لمتصرؼ

()1

المبحث األكؿ  :حكـ ماؿ المرتد :

المطمب األكؿ  :زكاؿ ممؾ المرتد عف أمكالو .
الرٌدة
اتفؽ الفقياء عمى أف المرتد إذا عاد إلى اإلسبلـ فإف أمكالو تأخذ حكـ ممكو كما كانت قبؿ ٌ
كخالؼ سحنكف مف المالكية

()3

()2

كقاؿ  :يككف ماؿ المرتد بعد كقفو فيئا مطمقا عاد لئلسبلـ أك لـ يعد ،

كفائدة الكقؼ عمى المرتد مع أنو ال يعكد إليو بعد رجكعو إلى اإلسبلـ احتماؿ أف تظير لو ديكف فتأخذ

منو كما أنو قد يتكىـ أف مالو مكقكؼ لو فيعكد لئلسبلـ

()4

الرٌدة ؟ أك عند المكت أك القتؿ أك المحا ؽ بدار
كاختمفكا في كقت زكاؿ ممكية عف أمكالو ىؿ مف كقت ٌ
الحرب أك الحكـ بمحاقو بيا كذلؾ عمى ثبلثة أقكاؿ :

القكؿ األكؿ  :ذىب أبك حنيفة إلى أنو يزكؿ ممؾ المرتد عف أمكالو زكاال مكقكفا بمجرد ردتو إلى أف
يتبيف حالو ألنو بردتو أصبح حربي مقيكر بأيدم المسمميف يجبر عمى الرجكع لئلسبلـ كيرجى عكدتو

إليو فإف أسمـ صار كأف لـ يزؿ مسمما كعاد إليو ممكو كاف مات أك قتؿ أك لحؽ بدار الحرب كحكـ
بمحاقو استقر كفره كزاؿ ممكو كاف عاد مف دار الحرب مسمما كمالو قائما كاف ىك أحؽ بو

()5

1ػٞىس (،اٌزشش٠غ اٌغٕبئ ٟاإلعالِ.645\2،) ٟ
2حرتتتٖٗـتتت (،ْ٤اٌجؾاااش اٌشائاااك )،140\5،حَُٔهٔتتت ( ،٢اٌّجغاااٛؽ )،105\10،حُلِزتتتٍِ ( ،٢زمااا ٝا٤ثؾاااش )،375\1،حُوَٗتتت(،٢
اٌخشش ٟػٍِ ٝخزظش خٍ،66\4، ) ً١ح٥ر (،٢عٛا٘ش اإلوٍ،416\2،) ً١حُ٘خكؼ (،٢ا،404\7،) َ٤حُ٘ت (،١ٝٞسٚػاخ اٌطابٌجٓ١
)،401\8،حرٖهيحٓش ( ،اٌّمٕغ ) ،522\3،حُؼخ (،٢ٔٛاٌشٚع اٌّشثغ ) .413\7،
ٓ3لٕ٘ٞٛٞػزيحُّٔ٬رٖٓؼ٤يرٖكز٤ذحُظ٘ٞه،٢أِٗٚٛخٖٓٓ٢كُٔٝٝٚيرخُوَٝ٤حٕٓ٘ش،ٛ160هخٝكوٚ٤حٗظٜتضاُ٤ت٣ٍٚخٓتشحُؼِتْكت٢
حُٔـَدً،خٍٕك٤غحُويٍػل٤لخ،أهٌػ٘ٚأثٔشأٛتَحُٔ٘تَمٝحُٔـتَدًؤٓتيرتٖحُلتَحصٝػزتيحُتَكٖٔرتٖحُوخٓتْػتٖحٓ٩تخّٓخُتيٝؿ٤تَ،ْٛ
ٍٟٝحُٔيٗٝشك٢كَٝعحُٔخٌُ٤شٝػِٜ٤خح٫ػظٔتخىكت٢حُٔتٌٛذ(،صٝ،)ٛ240هزتَٙرتخُوَٝ٤حٕ٘٣ظتَٓ،وِتٞف (،شاغشح إٌاٛس اٌضو١اخ )،
،69ٙحًٍُِِ (،٢ا٤ػالَ ) .5\4،
4حُيٓٞه (،٢ؽبش١خ اٌذعٛل.472\4،) ٟ
5حرٖٗـ (،ْ٤اٌجؾش اٌشائاك )،140\5،حرتٖػخرتي ( ،ٖ٣سد اٌّؾزابس )،391\6،حٌُخٓتخٗ (،٢ثاذائغ اٌظإبئغ )،201\7،حُٔٛٞتِ(،٢
االخز١بس).179\5،
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()1

القكؿ الثاني  :ذىب الصاحباف

إلى أف ممكو ال يزكؿ عف أمكالو ألنو مكمؼ محتاج إلى أف يقتؿ أك

يمكت أك يمحؽ بدار الرحب عند محمد أك يحكـ بمحاقو بيا عند أبي يكسؼ كيبقى ممكو كالمحككـ

عميو بالرجـ كالقصاص كتظير ثمرة الخبلؼ بيف أبي حنيفة كصاحبيو في تصرفات المرتد فعند أبي
()2

حنيفة مكقكفة لكقكؼ أمكالو  ،كعند الصاحبيف نافذة قبؿ أف يرجع إلى اإلسبلـ
كذىب الظاىرية إلى أف ممكو ال يزكؿ عف أمكالو إال بمكتو أك قتمو مرتدا

لكرثتو فيرثو كرثتو الكفار فقط .

()4

القكؿ الثالث  :ذىب المالكية

()5

كالشافعية

كالحنابمة

()6

()3

كيزكؿ زكاؿ طبيعي كذلؾ

في القكؿ الراجح إلى أف مف ارتد لـ يزؿ

الرٌدة سبب يبيح دمو كال يمزـ مف زكاؿ عصمة دمو زكاؿ ممكو كزنا المحصف ككالقاتؿ في
ممكو ألف ٌ
الرٌدة فكذلؾ زكاؿ ممكو( )7كال يمنع
المحاربة كقاؿ الشافعية أف بطبلف أعمالو يتكقؼ عمى ىبلكو عمى ٌ

الرٌدة بأسباب التمميؾ المشركعة كاليبة كالشراء كالصيد كغيرىا إال أف
المرتد تممؾ أمكاؿ أخرل بعد ٌ
أمكالو تصبح مكقكفة مف كقت ردتو كال بد مف حكـ القضاء لمحجر عمى أمكاؿ المرتد فتجعؿ عند ثقة

مف المسمميف فإف أسمـ ثبت لو ممكو كاف مات أك قتؿ مرتد أصبح مالو فيئا مكانو بيت ماؿ المسمميف

 ،كاذا تعذر قتمو مدة طكيمة ككاف لو عقا ار أك حيكانات بحاجة إلى نفقة رأل الحاكـ ما فيو المصمحة
مف تأجير عقاره كجعؿ األثماف عند ثقة .

الرٌدة لزكاؿ عصمة اإلسبلـ كقياسا عمى
كفي قكؿ مرجكح لممذاىب الثبلثة أف زكاؿ الممؾ مف كقت ٌ
()8
زكاؿ النكاح
كالفرؽ بيف قكؿ اإلماـ ابي حنيفة كاألئمة الثبلثة ىك في لحكؽ المرتد بدار الحرب كالحكـ بمحكقو فعند

الحنفية يزكؿ ممكو كعندىـ يبقى مكقكفا إلى أف يتبيف أمره كما أنيـ لـ يفرقكا في حكـ كسبو في إسبلمو
ككسبو في ردتو كأبك حنيفة فرؽ بيف الكسبيف في الحكـ .

القكؿ الراجح :
٣ٝ1وٜيرٜٔخأرٓٞ٣ٞقٓٝلٔيرٖحُلٖٔ٘٣،ظَ،حُظلِ (،١َ٤ظطٍؾبد اٌّزا٘ت اٌفم١ٙخ ).94ٙ،
2حرتتٖٗـتت (،ْ٤اٌجؾااش اٌشائااك )،140\5،حرتتٖػخرتتي ( ،ٖ٣سد اٌّؾزاابس )،391\6،حٌُخٓتتخٗ (،٢ثااذائغ اٌظاإبئغ )،201\7،حُٔٛٞتتِ،٢
(االخز١بس ).179\5،
3حرٖكِّ ( ،اٌّؾٍ.190\11،) ٝ
4حُوَحك (،٢اٌزخ١شح )،43\2،حُلطخدِٛ (،ا٘ت اٌغٍ،374\8،) ً١حُيٓٞه (،٢ؽبش١خ اٌذعاٛل،471\4،) ٟحُوَٗت(،٢اٌخششاٟ
ػٍِ ٝخزظش خٍ،66\4،) ً١حُٜخ (،١ٝثٍغخ اٌغبٌه ).227\4،
5حُ٘خكؼ (،٢ا،404\7،) َ٤حَُحكؼ (،٢اٌؼض٠ض )،122\11،حَُِٓٙٔ (،٢ب٠خ اٌّؾزبط )،400\7،حَُ٘رِ (،٢٘٤غٕا ٟاٌّؾزابط)\4،
\،142حُٔط٤ؼ،٢طٌِٔش(اٌّغّٛع )،73\21،هِٞ٤ر (،٢لٍٛ١ثٚ ٟػّ١شح).178\4،
6حُزٜتتٞط (،٢وشاابف اٌمٕاابع )،181\6،حرتتٖٓلِتتق ( ،اٌفااشٚع )،175\6،حرتتٖهيحٓتتش (،اٌّغٕاا،82\10، ) ٟحُزٜتتٞط (،٢شااشػ ِٕزٙااٝ
االساداد )،413\3،حَُك٤زخِٗ (،٢طبٌت أ ٌٟٚإٌ.310\6،) ٝٙ
7حَُحكؼ (،٢اٌؼض٠ض ) .122\11،
8ح٥ر (،٢عٛا٘ش اإلوٍ،416\2،) ً١حُ٘ ( ،١ٝٞسٚػخ اٌطبٌج،402\8،) ٓ١حَُحكؼ (،٢اٌؼض٠اض )،122\11،حُٔتَىح(،١ٝاإلٔظابف
(اإلٔظبف )،399\10،حرٖهيحٓش (،اٌّمٕغ ) .523\3،
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كقؼ ماؿ المرتد إلى أف يعكد إلى اإلسبلـ أك يقتؿ ألنو قد يككف لممرتد مف تمزمو نفقتو مف زكجة
كأبناء كأقارب كقد يككف عميو ديكف كحقكؽ لمناس يجب اداء ىذه الحقكؽ مف مالو قبؿ زكاؿ ممكو عنو

نيائيا.

المطمب الثاني  :ديكف المرتد حكميا
متى مات المرتد حقيقة أك حكما بمحاقو بدار الحرب عند مف قاؿ بزكاؿ ممكو عف أمكالو بذلؾ حؿ دينو
ألنو بالمحاؽ صار مف أىؿ الحرب كىـ أمكات في حؽ أحكاـ اإلسبلـ فصار كالمكت إال أنو ال يستقر
لحاقو إال بالقضاء الحتماؿ عكدتو  ،كمف المعركؼ شرعا أنو ال ميراث قبؿ أداء الديف مف التركة

ككذلؾ فإف الديف ف ي ماؿ المرتد مقدـ عمى الفيء لذلؾ يؤخذ مف ماؿ المرتد ما عميو مف الديكف الثابتة
 ،كقد يككف ىذا الديف لزمو كىك مسمـ كما قد يككف منو ما لزمو كىك مرتد كفيما يمي أقكاؿ الفقياء :

أكال  :في المذىب الحنفي قكالف األكؿ لئلماـ كالثاني لمصاحباف
تعددت الركايات عف ابي حنيفة في كيفية ديكف المرتد:

الرٌدة
الركاية األكلى  :ركاية أبك يكسؼ عف أبي حنيفة قاؿ  :تقضى الديكف بنكعييا ديكف اإلسبلـ ك ٌ
الرٌدة فإف لـ تكفي يقضى الباقي مف كسب اإلسبلـ كذلؾ ألف كسب اإلسبلـ كرثتو كال
مف كسب ٌ
حؽ ليـ في كسب ردتو فكاف قضاء دينو مف خالص حقو أكلى  ،إال إذا تعذر بأف لـ يؼ بو

فحينئذ يقضى مف كسب اإلسبلـ .

الركاية الثانية  :ركل الحسف عف أبي حنيفة عكس الركاية األكلى قاؿ تقضى الديكف بنكعييا مف
كسب اإلسبلـ ألف كسب اإلسبلـ كاف مممككا لو لذلؾ يخمفو الكارث فيو  ،كمف شركط خبلفة

الكارث فيو الفراغ عف حؽ المكرث فيقدـ الديف عميو .

الركاية الثالثة  :ركاي ة زفر عف ابي حنيفة قاؿ تقضى ديكف اإلسبلـ مف كسب اإلسبلـ كديكف
الرٌدة  ،ألف المستحؽ لمكسبيف مختمؼ فيقضى كؿ ديف باعتبار السبب الذم كجب
الرٌدة مف كسب ٌ
ٌ
()1
بو الديف كبذلؾ يككف الغرـ بالغنـ  ،كىذه التفرقة عند أبي حنيفة ألنو يرل أف ما يرثو أقارب

المرتد المسممكف ىك ما كاف يممكو حاؿ إسبلمو فقط كالمتبقي مما ممكو في ردتو بعد قضاء دينو
كأداء جناياتو فيئا .

القكؿ الثاني في المذىب لمصاحباف  :أما في قكؿ الصاحباف فإف ديكف المرتد تقضى مف مجمكع كسبو

كحاؿ ردتو ،حيث أف تركة المرتد ىي مجمكع مالو كىك مسمـ كىك مرتد (.)2

ثانيا  :في المذىب المالكي قالكا  :لـ يكف كفاء ديف المرتد مف مالو الذم حجر عميو ألنو انتقؿ إلى
الرٌدة الذم أفاده مف ىبة أك تجارة أك غيرىا كتمزمو الديكف التي استدانيا قبؿ
المسمميف بؿ مف كسب ٌ
الرٌدة ىدر إف مات أك قتؿ عمى ردتو لعدـ الذمة بعدـ
أف يحجر عمى مالو  ،كالديكف التي استدانيا بعد ٌ
1حَُٔهٔ ( ،٢اٌّجغٛؽ )،106\10،حُؼ (،٢٘٤اٌجٕب٠خ )،865\5،حرٖػخري (،ٖ٣سد اٌّؾزبس ).393\6،
2حُٜٔخىٍحُٔخروشٗ،لْحُٜللخص.
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الرٌدة ىدر كيطعـ المرتد زمف استتابتو
األىمية  ،كتمزمو جميع الديكف إف تاب  ،كفي قكؿ آخر ديكف ٌ
مف مالو (. )1
ثالثا  :عف المذىب الشافعي في قضاء ديكف المرتد ركايتيف :

الرٌدة فبل ينتقؿ إلى بيت الماؿ فيئا إال الفاضؿ
الركاية األكلى  :يقضى مف ماؿ المرتد ديف لزمو قبؿ ٌ
عف الديف .

الركاية الثانية  :ينتقؿ ماؿ المرتد جميعو إلى بيت الماؿ فيئا متعمقا بو الديف كما تنتقؿ التركة

()2
الرٌدة تنزؿ منزلة المكت كالديكف البلزمة في
الرٌدة ألف ٌ
لمكرثة  ،كتقضى مف مالو ديكنو التي لزمتو قبؿ ٌ
الحياة تقضى مف تركة الميت فكما يقدـ قضاء الديف عمى قسمة التركة كذلؾ يقدـ الديف عمى ما يممكو

الرٌدة كينفؽ عميو زمف استتابتو مف مالو كتككف
بيت الماؿ بالفيء  ،كنفقة الزكجة مف الديف البلزـ قبؿ ٌ
حاجتو إلى النفقة مف مالو كحاجة الميت إلى الكفف مف مالو بعد زكاؿ ممكو (.)3

رابعا  :في المذىب الحنبمي ركايتيف :

الركاية األكلى عمى الراجح مف المذىب يقضى مف ماؿ المرتد ما لزمو مف ديف قبؿ ردتو كينفؽ عميو
منو زمف استتابتو كينفؽ عمى مف تمزمو نفقتيـ مف زكجة اك قريب ألف ىذه حقكؽ ال يجكز تعطيميا

كأكلى ما يجب في مالو  ،كما بقي مف مالو فيك فيء  ،كاف أسمـ أخذ مالو أك بقيتو (.)4

الرٌدة كال يقضى ديف تجدد فييا كىذه عند مف قالكا بزكاؿ ممؾ
الركاية الثانية  :أنو ال نفقة ألحد في ٌ
المرتد عف مالو فيصبح فيئا مف ردتو  ،فإف أسمـ مكمو كرد عميو ممكا جديدا كاال بقي فيئا تعمؽ بو حؽ

المسمميف(.)5

القكؿ المختار يقضى مف ماؿ المرتد ديف لزمو كما يقدـ قضاء الديف مف تركة المتكفى ألنيا حقكؽ
عباد كىـ أكلى فيو مالو مف غيرىـ.
اٌّطٍت اٌضبٌش :ؽـىُ عٕب٠بد اٌّشرذ ٚاٌغٕب٠خ ػٍٗ١

حطلنحُلوٜخء( )6ػِٝ٠ؿٞدحُوٜخٙػِ٠حَُٔطياًحهظَحَُٔطيِٓٔٔخ ً ػٔيحً ٝحُٓ٢ُٞوَ٤رٖ٤هظِٚ
ٝحُؼلٞػ٘ٚكبٕحهظخٍحُوٜخٙهيّػِ٠هظَحُ َّ ّىسٓٞحءطويٓضحُ َّ ّىسأٝطؤهَصٚٗ٧كنآىٓ)7(٢كبًح
ٍؿغاُ٠حّٓٝ٬ٓ٩و٢هظِٚرخُ َّ ّىسحهظٝٚ٘ٓٚهظَهٞىح٣ٝئهٌحَُٔطيرـ٘خ٣خطٚحُظ٢ؿ٘خٛخك٢كوٞم
1حُوَحك (،٢اٌزخ١شح )،44\12،حُيٓٞه (،٢ؽبش١خ اٌذعٛل.471\4،) ٟ
2حَُ٘رِ (،٢٘٤غٕ ٟاٌّؾزبط ) .142\4،
3حَُحكؼ (،٢اٌؼض٠ض ).123\11،
4حرٖهيحٓش (،اٌّغٕ، 81 \ 10، ) ٟحُزٜٞط ( ،٢ششػ ِٕز ٝٙاإلساداد ) ، 393 \ 3،حَُٔحى (،١ٝاإلٔظبف ) ، 341 \ 10،حرٖهيحٓش(،
اٌّمٕغ)،523\3،حرٖهيحٓش ( ،اٌىبف.121\4،) ٟ
5حَُٔىح ( ،١ٝاإلٔظبف )،341\10،حرٖٓلِق (،اٌفشٚع ).166\6،
-6حٌُخٓخٗ (،٢ثذائغ اٌظٕبئغ)،140 \ 7،حرٖٗـ (،ْ٤اٌجؾش اٌشائك)،148\5،حرٖػخري (،ٖ٣سد اٌّؾزبس )،404\ 6،حُيٓٞه(،٢
ؽبش١خ اٌذعٛل،471\4،) ٟحُلطخدِٛ (،ا٘ت اٌغٍ،376\8،) ً١ح٥ر ( ،٢عٛا٘ش اإلوٍ،416\2،) ً١حَُ٘٤حُ( ،١اٌّٙزة ) 3،
\ ، 415حَُِٜٓٗ(،٢خ٣شحُٔلظخؽ)، 400 \ 7،حُٔخٍٝى ( ،١اٌؾب، 426 \ 16، ) ٞٚحُز٤ـ (،٢َٓ٤اٌج١غ١شِ ٟػٍ ٝاٌخط١ت ) \ 5،
،114حُٔط٤ؼ،٢طٌِٔش(اٌّغّٛع )،76\21،حرٖهيحٓش ( ،اٌّغٕ،93\10، ) ٟحُزٜٞط( ،٢ششػ ِٕز ٝٙاإلساداد ) .394\3،
  -7كٖٔ،أهَؿٚحُيحٍهط٘٢كٝ،ٚ٘٘ٓ٢حُزٜ٤وٝ٢حُٔ٤خمُٝ،ٚحَُ٣ٝخٗ٢ك٘ٔٓ٢ي٤ٟٝٙخءحُٔويٓ٢ك٢ح٧كخى٣غحُٔوظخٍس،كٔ٘ٚحُ٧زخٗ٢
٘٣،ظَ (،إسٚاء اٌغًٍ،) ً١ظخدحُـٜخىٍ،هٔ.108–106\5 [ 1268] ،ٚ
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حُؼزخىكخٍٍىطٚرؼيحُظٞرش 1آ٫خًخٕٜٓ٘خٓٞٛٝظٔ٘غريحٍحُلَدكٜٞرٌُيًخٌُخكَح٢ِٛ٧اًحأِْٓ
(ًٛٝ)2ذرؼٞحُلوٜخءاُ٠إٔٗ٧ٖٔ٠٣ٚحَُٔطيطلضكٌْحُِٖٔٔٔ٤رو٬فحُزـخس( .)3
عٕب٠بد اٌّشرذ ف ٟاٌؾذٚد
اٌمٛي اٚ٤ي  ًٛ:ذؿٍٜٔٞحُلوٜخءاُ٠إٔحَُٔطي٣٫ئحهٌرـ٘خ٣خطٚك٢كوٞمهللاحُظ٢ؿ٘خٛخك٢ىحٍ
حُلَد ك٣ ٬وخّ ػِ ٚ٤كي حَُٔهش ٝحُِٗخ َٗٝد حُؤَ اًح طخد ٍٝؿغ اُ ٠حُٔ ّ٬ٓ٩وٜ١ٞخ ر٘زٜش
حُظلخهٚريحٍحُلَدَٓطيحًكًٜٞخٌُخكَح٢ِٛ٧اًحأِْٓ( .)4
اٌمٛي اٌضبًٔٛ: ٟذرؼٞكوٜخءحُ٘خكؼ٤شٝحرٖكِّاُ٠أٗٔ٣٫ٚو٢ػٖحَُٔطيٗ٤جخًٖٓحُليٝىحُظ٢
ػزظضػِٚ٤هزٍَىطٚأٝرؼيٛخأٝحُظ٢أٛخرٜخهزَُلخهٚريحٍحُلَدأٝرؼيُلخهٚرٜخٕ٧هللاػِٝؿَ
أٝؿذحُليٝىك٢حُوَإٓٝػُِٔ٠خٍٕٓٔ٣ُُْٝٚٞوطٜخػٖحَُٔطي٫ٝحُٔلخٍد٫ٝحُٔٔظ٘غ٫ٝ
( )
ُّك َنسِ ًٌّا "(ٚٗ٧ٝ )6كنٝؿذػِٚ٤هللطؼخُ٠
ان َرب َ
حُزخؿ٢اًحهيٍػِ٠اهخٓظٜخػِ. 5 ٚ٤هخٍَ "و َما َك َ

كِْٔ٣و٢رَىطًٚلوٞمح٥ىٖٓٝ٤٤أٓخهٍٍٍٞٓٞهللاحٜ٣ّ٬ٓ٩يّٓخهزِ٣)7(ٚؼ٘٣٢ـذُّ ٓخكؼِٚك٢
ًلَُٞٚٗ٧ٙأٍحىٓخهزٍَىطٚأك٠٠اُ٠إٔحَُّ ّىسحُظ٢ٛ٢أػظْحٌُٗٞدٌٓلَسٌُِٗٞدٌٛٝحؿَ٤
ٛل٤ق( .)8
ٝهخٍرؼٞحُلوٜخءإهظَحَُٔطيػٍِ٠ىطٚكخُوظَ٣و٢٠ػًَِ٠كيأٝهٜخٝٙؿذػُِِ٘ٚ٤خّا٫
كيحُوَ٣ش–حُوٌف–ُٔخِ٣لنحُٔوٌٝفٖٓحُٔؼَسكبٗ٣ٚليُٚػْ٣وظَ( .)9
ً٘ رشبسن اٌؼبلٍخ فِ ٟبي اٌذ٠خ إرا ٌضَ اٌّشرذ ف ٟػفٛ
اٌمٛي اٚ٤ي ًٛ:ذؿٍٜٔٞحُلوٜخء( )10اُ٠أٗٚاًحُِٓضحَُٔطيحُي٣شك٢ػلٞأٝهظَهطؤكلٓ٢خُٚ
ٓطِوخٝحُؼخهِ٫ٚطؼوَؿ٘خ٣شحَُٔطيٕ٧حُٔظَى٫ػخهِٕ٧ُٝٚٚحُؼخهِٚطظلَٔػ٘ٚرطَ٣نحَُٜ٘ٙ

 -1حٌُخٓخٗ(،٢ريحثغحُٜ٘خثغ)، 140 \ 7،حُوَٗ (،٢اٌخشش ٟػٍِ ٝخزظش خٍ، 66 \ 7، ) ً١حَُ٘٤حُ (،١اٌّٙزة ) ، 415 \ 3،
حُٔخٍٝى (،١اٌؾب،427\16،) ٞٚحَُ٘رِ (،٢٘٤غٕ ٟاٌّؾزبط )،142\4،حُ٘ (،١ٝٞسٚػخ اٌطبٌج،401\8،) ٓ١حَُِٓ(،٢
ٔٙب٠خ اٌّؾزبط )،400\7،حُزٜٞط (،٢وشبف اٌمٕبع )،.183\6،حُزٜٞط (،٢ششػ ِٕز ٝٙاإلساداد)  .394\3،
َٓٓ-2ؼ٘خكٔ٤خٌٖٓٛٓ٠٠ححُزلغأكٌخّحُ َّ ّىسحُـٔخػ٤ش.
-3حرٖٓلِق (،اٌفشٚع )،166\6،حرٖهيحٓش ( ،اٌىبف،121\4،) ٟحَُٔىح ( ،١ٝاإلٔظبف ) ،342\10،حُزٜٞط (،٢ششػ ِٕزٝٙ
اإلساداد ).393\3،
-4حٌُخٓخٗ (،٢ثذائغ اٌظٕبئغ)،140\7،حرٖٗـ (،ْ٤اٌجؾش اٌشائك)،148\5،حرٖػخري (،ٖ٣سد اٌّؾزبس )،404\6،حُيٓٞه(،٢
ؽبش١خ اٌذعٛل،471\4،) ٟحُلطخدِٛ (،ا٘ت اٌغٍ،376\8،) ً١ح٥ر ( ،٢عٛا٘ش اإلوٍ،416\2،) ً١حَُ٘٤حُ ( ،١اٌّٙزة) \3،
،415حَُِٜٓٗ(،٢خ٣شحُٔلظخؽ)،400\7،حُٔخٍٝى ( ،١اٌؾب،426\16،) ٞٚحُز٤ـ (،٢َٓ٤اٌج١غ١شِ ٟػٍ ٝاٌخط١ت)114\5،
،حُٔط٤ؼ،٢طٌِٔش(اٌّغّٛع )،76\21،حرٖهيحٓش ( ،اٌّغٕ،93\10، ) ٟحُزٜٞط ( ،٢ششػ ِٕز ٝٙاإلساداد )  .394\3،
-5حرٖكِّ(،اٌّؾٍ،.31/12/)ٝحرٖهيحٓش(،اٌّغٕ .111/10 ،)ٟ
،ْ٣َٓ-6آ٣ش.64
ٍٝ-7ح(،ِْٔٓٙطؾ١ؼ ِغٍُ ثششػ إًٌ،)ٞٚٛظخدحٔ٣٩خٕ،رخدًٕٞحٜ٣ّ٬ٓ٩يّٓخهزًٌِٝٚححُٜـَسٝحُلؾٍ،هٔ .108/1،)121(ٚ
-8حرٖهيحٓش(،اٌّغٕ .111/10 ،)ٟ
-9حُوَٗ(،٢اٌخشش ٟػٍِ ٝخزظش خٍ،66/7،)ً١حُيٓٞه(،٢ؽبش١خ اٌذعٛل .472/4،)ٟ
-10حرٖٗـ(،ْ٤اٌجؾش اٌشائك)،147/5،حٌُخٓخٗ(،٢ثذائغ اٌظٕبئغ)،201/7،حَُٔهٔ(،٢اٌّجغٛؽ)107/10،حُؼ(،٢٘٤اٌجٕب٠خ)،876/5،
حُ٘خ١ل(،٢عًّ ا٤ؽىبَ)،حُ٘خكؼ(،٢ا،)َ٤حُ٘خكؼ ( ،٢ا،407\7،) َ٤حَُحكؼ (،٢اٌؼض٠ض )،126\11،حَُ٘رِ ( ،٢٘٤غٕ ٟاٌّؾزبط)
،143\4،حٜٗ٧خٍ (،١أعٕ ٝاٌّطبٌت )،123\4،حُٔط٤ؼ،٢طٌِٔش( اٌّغّٛع)،74\21،حرٖهيحٓش (،اٌّغٕ،95\10، ) ٟحرٖ
هيحٓش ( ،اٌششػ اٌىج١ش ) .103\10،
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ٝحُظؼخٕٝٝحَُٔطي٣٫ؼخٔ٣٫ٕٝٝظلنحُظول٤قٝ.طٌٕٞى٣شٓؼـِشك٢حُؼٔيٓٝئؿِشك٢ؿَٙ٤كبٕ
ٓخصكِض٣ٝؤهٌ٢ُٝحُٔوظٍٞحُي٣شك٢حُلخٍٕ٧ح٫ؿَٔ٣و٢رخُٔٞص .
اٌمٛي اٌضبًٔٛ:ٟذحُٔخٌُ٤شاُ٠إٔحَُٔط ّيُٞهظَِٓٔٔخًكَحًأ٢ًٓٝهطؤكبُْٕ٣ظذكخُي٣شػِ٠ر٤ض
حُٔخٍٕ٧.ر٤ضحُٔخٍ٣ؤهٌاٍعحُـ٘خ٣شػِ٠حَُٔطيٖٓٔؿ٘٠ػِٝ"ٚ٤حُـَّرخُـْ٘"( .)1
٣٫ٝئهٌٖٓٓخٍحَُٔطيٗ٢ءإؿ٘٠ػِ٠كَِْٓٔػٔيحً ٕ٧حُٞحؿذكٚ٤حُوٜخٝٙحُوظَرخُ َّ ّىس
٣ؼ٘٢ػ٘،ٚكبًحٍؿغُّٓٝ٬ٓ٪و٢هظِٚرخُ َّ ّىسحهظٝٚ٘ٓٚهظَهٞحىحً( .)2
اٌغٕب٠خ ػٍ ٝاٌّشرذ ٌٍ .فمٙبء ف ٟرٌه ل: ٓ١ٌٛ
اٌمٛي اٚ٤ي  :حُـ٘خ٣شػِ٠حَُٔطيٛيٍٝؿَفحَُٔطيٛيٍٚ٘ٔ٠٣٫حُـخٍفروٞى٫ٝى٣شٌٛٝحهٍٞ
ؿٍٜٔٞحُلوٜخء(ٕ٧)3حػظزخٍحُـ٘خ٣شػُِٚ٤ؼٜٔشٗلٔٝٚهيحٗؼيٓضحُؼٜٔشرَىطًٌُ،ٚيحَُٔطيٝٙإ
ٝإًخٗض٫طوظََُىطٜخك٢حٌُٔٛذحُل٘ل٢كبًحهظِٜخاٗٔخٕك٢ٗ٬ءػِ٣ٚ٤ؼٍِكو٢إًخٗضك٢ىحٍ
ح٩ّ٬ٓ٩كظجخطٚػِ٠حٓ٩خّ(ٚٗ٧ )4حػظٔيحُ٘ٓٚطِوخ ً،هخٍٖٓ":ريٍىٚ٘٣كخهظٌِٛٓٞٛٝ"ٙٞذ
ؿٍٜٔٞحُلوٜخءكبًحؿَفحَُٔطيِْٓٔكخٍٍىطٚػْأِْٓكـَكٚآهَرؼيآٓٝٚٓ٬خص،كـَكٚك٢
حُ َّ ّىسٛيٍٝؿَكٚكخٍإٓٞٔ٠ٓٚٓ٬رخُي٣شىٕٝحُوَ َٞىك٤ـذػِ٠حُـخٍفٜٗقحُي٣شٛٚٗ٧خٍ
أكيحُوخطِ .ٖ٤
اٌمٛي اٌضبٔ: ٟهخٍحرٖحُوخْٓ(ٖٓ )5حُٔخٌُ٤شإؿَفحَُٔطيػٔيحأٝهطؤكؼوَؿَحكٖ٤ُِِٔٔٔٚحٕ
هظَُٚٝ،إطخدُٞٝؿَكٚػزيأَٜٗٝحٗ٢ك٬هـ َ َٞىرَحُؼوَٝٝحكنأٜٗذ()6حُـٍٜٔٞكوخٍاًحهظَ
حَُٔطيأكيكٍ٢ىطٚك٬هٜخ٫ٝٙى٣شأٓخاًحهطؼض٣يحَُٔطيػْػخىاُ٠حّ٬ٓ٩كي٣ش٣يٙى٣شحُيٖ٣
حٌُ١حٍطيآُٝٚ٤خأ٤ٛذرٚكٍ٢ىطٖٓٚؿَحفػٔيأٝهطؤػْطخدحهظُٚٚك٢حُؼٔيٖٓحُِْٔٔ
ٝإًخَٕٜٗحٗ٤خُْ٣وظُٝٚ٘ٓٚٚأهٌصٖٓٓخُ .)7(ٚ

-1حُوَٗ (،٢اٌخشش ٟػٍِ ٝخزظش خٍ،66\7،)ً١حُيٓٞه (،٢ؽبش١خ اٌذعٛل.472\4،) ٟ
-2ح٥ر (،٢عٛا٘ش اإلوٍ،416\2،) ً١حُوَحك ( ،٢اٌزخ١شح )،45\12،حُوَٗ (،٢اٌخشش ٟػٍِ ٝخزظش خٍ١اً )66\7،حُيٓتٞه(،٢
( ؽبش١خ اٌذعٛل .472\4، ) ٟ
-3حَُٔهٔ (،٢اٌّجغٛؽ ) ،107\10،حُ٘خكؼ ( ،٢ا،408\7،) َ٤حُٔخٍٝى (،١اٌؾب،440\16،) ٞٚحرٖٓلِق (،اٌفشٚع )\6،
،175حَُٔىح (،١ٝاالٔظبف )،339\10،حرٖهيحٓش (،اٌّمٕغ ).522\3،
-4حُلِزٍِ (،٢زم ٝا٤ثؾش )،376\1،حُٔ (،٢ِٛٞاالخز١بس ).183\5،
ٞٛ-5أرٞػزيهللاػزيحَُكٖٔرٖحُوخْٓرٖهخُيرٖؿ٘خىُٝ،ٙيٛ،ٛ132لذحٓ٩خّٓخُيػَٖ٘٣ػخٓتخًٝتخٕٓتٖط٤ٓ٬تٌٙحُٔوِٜتٔ٣،ٖ٤تٔغ
َٖٓٗه٣ٝٚؼَٔرٜ٘لٍٝ،ٚػخػوتشٓؤٓٗٞتخًٝتخًٕحٓتخٍأٗلوتٚكت٢حُؼِتْٛٝتٛٞتخكذحُٔيٗٝتشحٌُزتَٟكت٢حُٔتٌٛذحُٔتخٌُ(،٢ص)ٛ191
ٍكٔٚهللا٘٣،ظَحٌُٛز (،٢رزوشح اٌؾفبظ ) ٝ،307\1،حُٔٞهغحٌُ٫ظَ/http://ar.wikipedia.org٢ٗٝ
ٞٛ-6أٜٗذرٖػزيحُؼِِ٣رٖىحٝىحُو٢ٔ٤حُؼخَٓ١حُٔ١َٜأرٞػَٔٝ،هَ٤حُٓٔٝ،ٖ٤ٌٔٓٚيٛٛ140لذحٓ٩خّٓخُيُٓ٫ٝتًٝٚتخٕأكتي
ٍٝحسكوٜٗ٧ٝ،ٜٚذٓيٗٝشؿَٓ٤يٗٝشٓلًٕ٘ٝٞظخدح٫هظ٬فك٢حُؤخٓشًٝظخدك٢ك٠خثَػَٔرٖػزيحُؼِِٝ٣هيحٗظٜضاُ٣ٍٚ٤خٓتشحُلوتٚ
ك(،َٜٓ٢صٍ،)ٛ204كٔٚهللا٘٣،ظَٓ،وِٞف ( ،شغشح إٌاٛس اٌضو١اخ ) ،59\1،أرتُٛٞتَسِ (،بٌاه )،205ٙ،حًٍُِِت(،٢
ا٤ػالَ ) .333\1 ،
-7حُوَحك (،٢اٌزخ١شح )  .46\12،
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اٌمٛي اٌّخزبس :إٔحَُٔط ّي ٓئحهٌرـ٘خ٣خطٚك٢كوٞمهللإ٧حَُىسُٔ٤ضٌٓلٌَُِٞٗٙدٝإٔحُيٖٓٚ٣
ٓخُٚاًحؿ٘٠ػِٗ٠لْهطؤأٝػٞكٚ٤ػ٘ٚك٢هظَحُؼٔيػٖٓخٍأٝحهظٖٓٓٚخُٚك٢حٍٕؿ٘خ٣ش
ٝؿزشػُِِ٘ٚ٤خّٕ٧حَُٔطي٫ُِّٝٚٚٓ٫ػخهِ ٚ
المطمب الرابع  :حكـ ميراث المرتد كالمرتدة مف غيرىما كميراث غيرىما منيما .
مف مكانع الميراث اختبلؼ الديف

()1

بيف الكارث كالمكرث لقكلو  " : ال يتكارث أىؿ ممتيف شتى "(،)2

()3
الرٌدة مانع خاص يختمؼ في
كقكلو  " : ال يرث المسمـ الكافر كال الكافر المسمـ " إال أف مانع ٌ
أحكامو عف مانع اختبلؼ الديف حيث أف المرتد يي ُّ
عد صنفا مختمفا عف غير المسمميف كينفرد بحكـ

خاص بو

()4

أكال  :إرث المرتد مف غيره

اتفؽ الفقياء ()5عمى اف المرتد ال يرث أحدا مات أبدا ممف يجمعو كاياىـ سبب مف أسباب الميراث

()6

فبل يرث مف مسمـ الختبلؼ الديف  ،كال مرتد مثمو لزكاؿ ممكيتو عف أمكالو  ،فالمرتد ال ماؿ لو ألف

ردتو سبب زكاؿ أمكالو الثابتة فبل يرثو مرتد آخر  ،كذلؾ ال يثبت لو بالميراث ماؿ جديد ألنو في

حكـ الميت كألف المرتديف ال يقركف عمى ما انتقمكا إليو لذلؾ فبل ديف لممرتديف كالميراث حكـ

مف أحكاـ الديف .

كال يرث المرتد ممف انتقؿ إلى دينيـ كال مف أم ديف آخر ألنو و
جاف بارتداده فيحرـ مف الميراث

كما يحرـ القاتؿ بغير حؽ .

ثانيا  :ميراث الغير مف المرتد
الرٌدة أربعة مذاىب :
لمفقياء في حكـ ميراث غير المرتد منو إف قتؿ أك مات عمى ٌ
المذىب األكؿ  :أف المرتد ال يرثو أحد مف المسمميف اك غيرىـ ممف انتقؿ إلى دينيـ  ،عمى
()7

الصحيح عند األئمة ،مالؾ

كالشافعي

()8

()9

كىك ركاية عف أحمد بف حنبؿ

ألف اإلسبلـ ال يقره

 (،٠ٓٞٓ1اٌزشوخ ٚاٌّ١اشاس فا ٟاإلعاالَ )،169ٙ،حُٔتزخػ (،٢ا٤ؽاٛاي اٌشخظا١خ )،46\3ىحٝى (،اٌؾماٛق اٌّزؼٍماخ ثبٌزشواخ )ٙ،
.283
(2كٖٔٛل٤ق)ٍٝ،حٙأرٞىحٝى (،عٕٓ أث ٟداٚد )ً،ظخدحُلَحث،ٞرخدَ٣َٛعحُِْٔٔحٌُخكٍَ،هٔ.518ٙ[ 2911] ٚ
ٍٝ3حٙحُزوخٍ (،١طؾ١ؼ اٌجخبسً،) ٞظخدحُلَحث،ٞرخدَ٣٫عحُِْٔٔحٌُخكَ٫ٝحٌُخكَحُٔٔتِْٝاًحأٓتِْهزتَإٔ٣ؤتْحُٔ٤تَحعكت٤ٓ٬تَحع
ٍُ،ٚهٔ.257\4، [ 6765] ٚ
4ىحٝى (،اٌؾمٛق اٌّزؼٍمخ ثبٌزشوخ ).288ٙ،
5حَُٔهٔ (،٢اٌّجغٛؽ )،101\10،حٌُخٓخٗ (،٢ثذائغ اٌظٕبئغ )ٓ،201\7،خُي (،اٌّذٔٚاخ )،290\2،حرتٖهيحٓتش (،اٌّغٕا،) ٟ
،248\6حرٖهيحٓش (،اٌىبف.391\2،) ٟ
6أٓزخدحَُٔ٤حعػ٬ػش_ 1:حُِٝحؽحُٜتل٤قُٝتٞكت٢ؿ٤تَىهتٍٞأٝهِتٞسٓتخىحٓتضحُِٝؿ٤تشهخثٔتش_2،حُ٘ٔتذحُلو٤وتٛٝ٢تًٞتَٛتِشٓتززٜخ
حُ٫ٞىسَٔ٘٣ٝأٛلخدحُلَٝ،ٝٝحُؼٜزخص١ًٝٝ،حٍ٧كتخّ_ 3،حُ٘ٔتذحُلٌٔت٢أٝحُت٫ٞءكٔتٖحػظتنػزتيحػتْٓتخصحُؼزتيٓتٖؿ٤تَٝحٍع
ًخٕحُٔؼظنٝحٍػخٌُٛٝٚحأٛزقكٌْطخٍ٣وٗ٩٢ظٜخءػَٜحَُه٤ن٘٣،ظَ،حُٔتزخػ ( ،٢ا٤ؽاٛاي اٌشخظا١خ )ٓٞٓ،38\3،ت ( ،٠اٌزشواخ
ٚاٌّ١شاس ف ٟاإلعالَ )،153–149ٙ،ىحٝى ( ،اٌؾمٛق اٌّزؼٍمخ ثبٌزشوخ ).267–262،
ٓ7خُي (،اٌّذٔٚخ )،597\2،حُزخؿ (،٢إٌّزم ٝششػ اٌّٛؽا )،250\6،حُوَحك (،٢اٌزخ١شح )،43\12،حُلطخدِٛ (،ا٘ت اٌغٍ١اً
اٌغٍ،375\8،) ً١حُيٓٞه (،٢ؽبش١خ اٌذعٛل.471\4،) ٟ
8حُ٘خكؼ (،٢ا.180\5،) َ٤
9حرٖهيحٓش (،اٌىبف.391\2، ) ٟ
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يقره عمى ردتو كال عمى ما انتقؿ إليو مف ديف  ،كيككف جميع مالو فيئا في بيت ماؿ المسمميف

بعد مكتو أك قتمو مرتدا .

أدلة ىذا القكؿ :

 _1عمكـ قكؿ رسكؿ اهلل  " ال يرث المسمـ الكافر كال الكافر المسمـ " كالمرتد أصبح كاف ار لذلؾ ال
يرثو قريبو المسمـ  ،فقد قطع اهلل الكالية بيف المسمميف كالمشركيف .

 _2ألف المرتد ال ممة لو فبل تؤكؿ ذبيحتو كال يصح نكاح المرتدات كلك إلى ديف كتابي  ،ألف ماؿ
المرتد ماؿ حربي ال أماف لو فيككف فيئا .

المذىب الثاني  :إف جميع ماؿ المرتد يككف لكرثتو المسمميف سكاء في ذلؾ ما اكتسبو قبؿ ردتو أك
بعدىا كاليو ذىب صاحبا أبي حنيفة (_)1أبك يكسؼ كمحمد _كلـ يفرقا في ذلؾ بيف ماؿ المرتد
كالمرتدة ،كىك إحدل الركايات عف اإلماـ أحمد

()2

ألف المرتد يجبر لمرجكع إلى اإلسبلـ فإف أصر عمى

فالرٌدة سبب المكت فيككف تكريث المسمـ مف المسمـ
عمى ردتو قتؿ كتنتقؿ تركتو إلى كرثتو المسمميف ٌ
استنادا إلى ما قبيؿ ردتو .

أدلة ىذا القكؿ :
 _1أف رسكؿ اهلل  جعؿ ماؿ عبد اهلل بف أبي بف سمكؿ بعد مكتو لكرثتو المسمميف كقد كاف مرتدا عف
اإلسبلـ كاف كاف منافقا يظير اإلسبلـ .

 _2أف عميا  قتؿ مرتدا عف اإلسبلـ يدعى المستكرد العجمي  ،كقسـ مالو بيف كرثتو المسمميف كذلؾ

ركم عف ابف مسعكد كمعاذ  كالمعنى فيو انو كاف مسمما مالكا لمالو  ،فإذا تـ ىبلكو يخمفو

كارثو في مالو .

 _3ردكا عمى غيرىـ مف الفقياء أف استحقاؽ المسمميف ماؿ المرتد المكضكع في بيت الماؿ فيئا تساكل
فيو عمكـ المسمميف ككرثة المرتد فيـ سكاء في ىذا السبب  ،كرجحكا عمييـ بسبب آخر كىك قرابتيـ
إلى المرتد كذك السببيف مقدـ في االستحقاؽ عمى ذم السبب الكاحد فكاف صرؼ مالو ميراثا أكلى

()3

.

المذىب الثالث  :ذىب أبك حنيفة

()4

كبو قاؿ زفر كالحسف إلى أف ما اكتسبو المرتد في إسبلمو يرثو

كرثتو المسمميف عمى فرائض اهلل تعالى  ،كيككف ما اكتسبو بعد ردتو فيئا يكضع في بيت ماؿ المسمميف
1حَُٔهٔ (،٢اٌّجغٛؽ )،101\10،حرٖٗـ (،ْ٤اٌجؾاش اٌشائاك)،142\5،حُ٘تخ١لُ (،٢عّاً ا٤ؽىابَ )307ٙ،حٌُخٓتخٗ (،٢ثاذائغ
اٌظٕبئغ)،205\7،حُؼ (،٢٘٤اٌجٕب٠خ ف ٟششػ اٌٙذا٠خ )،859\5،حُٔ (،٢ِٛٞاالخز١بس ).181\5
2حرٖهيحٓش ( ،اٌىبف.391\2،) ٟ
3حَُٔهٔ (،٢اٌّجغٛؽ )،101\10،حٌُخٓخٗ (،٢ثذائغ اٌظٕبئغ )،204\7،حُؼ (،٢٘٤اٌجٕب٠خ ف ٟششػ اٌٙذا٠خ ).859\5،
4حٌُخٓخٗ (،٢ثذائغ اٌظٕبئغ )،204\7،حُؼ (،٢٘٤اٌجٕب٠خ ف ٟششػ اٌٙذا٠خ )،859\5،حرٖػخري (،ٖ٣سد اٌّؾزبس )،391\6،
حُٔ (،٢ِٛٞاالخز١بس ) .180\5،
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إذا مات المرتد أك قتؿ عمى ردتو أك حكـ بمحاقو بدار الحرب  ،أما المرأة إذا ارتدت فبل خبلؼ بيف

الرٌدة لكرثتيا المسمميف إذا ماتت أك ىربت
اإلماـ كصاحبيو أف مجمكع ماليا الذم اكتسبتو في اإلسبلـ ك ٌ
إلى دار الحرب كذلؾ التفاقيـ عمى عدـ قتؿ المرتدة كعدـ زكاؿ ممكيتيا عف أمكاليا  ،فممكيا ثابت ليا
فينتقؿ إلى كرثتيا المسمميف

()1

أدلة ىذا القكؿ :

بالرٌدة فكاف ميراثو تكريث مسمـ مف مسمـ ألف حكـ مكت المرتد مستندا إلى كقت
 _1المرتد صار ىالكا ٌ
ردتو إال أف اليبلؾ يككف حقيقة بالقتؿ أك المكت .

الرٌدة تنافي بقاء الممؾ فتنافي
 _2ما اكتسبو حاؿ ردتو فيك لبيت الماؿ ألف الكراثة خبلفة في الممؾ ك ٌ
ابتداءه أكلى كعمى ىذا يككف المرتد مالكا لما كاف لو كىك مسمـ فتصح خبلفة كارثو لو فيو  ،كال
يككف مالكا لما كسبو كىك مرتد فبل تصح خبلفة الكارث لو فيو  ،كاال كاف تكريث المسمـ مف

الكافر

()2

.

 _3استدؿ بما استدؿ بو صاحباه مف أخبار في قسمة تركة المرتديف بيف كرثتيـ المسمميف .
المذىب الرابع  :ذىب الظاىرية

()3

كركاية عف أحمد ()4إلى أف ماؿ المرتد لكرثتو مف أىؿ دينو الذم

اختاره إف كاف فييـ مف يرثو كاف لـ يكف لو كارثا فمالو فيء يكضع في بيت ماؿ المسمميف  ،قالكا إف
المرتد كافر كالحربي كسائر الكفار فميراثو ألىؿ دينو .

كقد أجابيـ غيرىـ مف الفقياء باف المرتد ليس كسائر الكفار ألنو ال يقر عمى دينو الذم انتقؿ إليو فبل

يأخذ حكـ الكافر األصمي .

القكؿ المختار :

ما ذىب إليو الصاحباف مف تكريث أقارب المرتد عمى فرائض اهلل  كذلؾ ألسباب :
 _1لفعؿ رسكؿ اهلل  في قسمة ماؿ المرتد عمى كرثتو المسمميف كذلؾ عمي كغيره مف الصحابة
رضي اهلل عنيـ .

 _2جناية المرتد بردتو ىك كحده مف يستحؽ العقكبة عمييا أما أكالده ككالديو كغيرىـ ال ذنب ليـ بردتو
كقد يككنكا بحاجة ليذا الماؿ فيـ أحؽ بو الدالئيـ بسببيف ككنيـ مف عمكـ المسمميف كككنيـ

أقارب المرتد .

 _3المرتد قبيؿ ردتو مسمـ كردتو تأخذ حكـ مكتو فيككف تكريث المسمـ مف المسمـ .

ثالثا  :ميراث زكجة المرتد .



1حُٔ (،٢ِٛٞاالخز١بس ).184\5،
2حَُٔهٔ (،٢اٌّجغٛؽ ) .100\10،
3حرٖكِّ ( ،اٌّؾٍ.197\11،) ٝ
4حرٖهيحٓش (،اٌىبف.391\2،) ٟ
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القكؿ األكؿ  :ذىب جميكر الفقياءإلى أف زكجة المرتد ال ترثو سكاء في ىذا إف كانت مدخكال بيا أك
ال  ،كالمدخكؿ بيا سكاء مف قاؿ بتعجيؿ الفرقة أك بكقفيا حتى انتياء العدة فبل ترث زكجة المرتد في

ذلؾ كمو ألف ماؿ المرتد يصبح فيئا تعمؽ بو حؽ المسمميف  ،كارتداد الزكجيف معا كارتداد أحدىما في

فسخ نكاحيما كعدـ ميراث أحدىما مف اآلخر(. )1

ككذلؾ ال يرثيا زكجيا إف كانت ىي المرتدة كماتت أك قتمت عمى ردتيا  ،إذا مات زكج المرتدة كىي

في العدة فبل ترثو ألنيا مرتدة كالمرتد ال يرث أحدا

()2

()3

مف ميراث زكجتو ألنو إذا ارتد عف

فار
القكؿ الثاني  :ذىب الحنفية إلى أف الزكج بردتو يعد ٌا
الرٌدة فترثو زكجتو المدخكؿ بيا ما دامت في
اإلسبلـ بانت منو زكجتو كاعتدت عدة الطبلؽ مف كقت ٌ
العدة إف مات أك قتؿ أك لحؽ بدار الحرب كحكـ بذلؾ  ،كيستكم في ذلؾ ردتو في الصحة كردتو في

مرض المكت

()4

ألف عقكبتو القتؿ في كمتا الحالتيف(. )5

كال ترثو زكجتو إذا ارتد قبؿ الدخكؿ ألنيا تبيف منو كال عدة عمييا فتصير أجنبية فبل ترثو  ،ألنيا فرقة
طبلؽ كليست فرقة مكت  ،كلك كانت فرقة مكت لكجبت عمييا العدة سكاء أكاف مدخكال بيا أـ ال  ،كال

ترثو زكجتو أيضا بعد الخمكة عمى الراجح في المذىب ألف العدة كجبت في الخمكة احتياطا  ،كالميراث

حؽ مالي ال يثبت إال إذا كجد سببو بيقيف كال يثبت لبلحتياط كىناؾ قكؿ مرجكح لدل الحنفية أنو يثبت
الميراث بالخمكة لكجكد العدة .

الرٌدة قد بانت منو  ،كاذا بانت
كال يرث زكج المرتدة إف كانت صحيحة سالمة مف األمراض ألنيا بنفس ٌ
انقطعت الزكجية كزاؿ سببيا  ،كألنيا ال تقتؿ فمـ تصر مشرفة عمى اليبلؾ فمـ يتعمؽ حقو بماليا
بردتيا أما إذا كانت مريضة مرض المكت فيرثيا زكجيا لقصدىا إبطاؿ حقو (.)6

كذىب الظاىرية إلى أف ميراث المرتد إلى أىؿ دينو فبل ترث زكجة المرتد منو شيئا النفساخ النكاح

بينيما بردتو كبردتيا كبردتيما معا  ،فبل ترجع إليو بكؿ ذلؾ سكاء رجع لئلسبلـ أك رجعت إليو أك رجعا

معا إال بعقد جديد

()7

 ،فيككف انفساخ النكاح سبب لعدـ التكارث بينيما مع عدـ كجكب العدة عمى

المرأة في أم فرقة كاف سببيا فسخ النكاح إال في الكفاة عند الظاىرية

()8

ٓ1خُي (،اٌّذٔٚخ )،597\2،حُيٓٞه (،٢ؽبش١خ اٌذعٛل،471\4،) ٟحُلطخدِٛ (،ا٘ات اٌغٍ١اً )،374\8،حُ٘تخكؼ (،٢ا5،)َ٤
\،180حرٖهيحٓش (،اٌّغٕ،248\6،) ٟحُزٜٞط (،٢ششػ ِٕز ٝٙاإلساداد ).403\3،
2حرٖهيحٓش (،اٌّغٕ.248\6، ) ٟ
ٌٕٞ٣3حُِٝؽكخٍّحَٖٓٓ٤حعُٝؿظٚإِ١وٜخ٬١هخرخث٘خٞٛٝكٓ٢تَٝحُٔتٞصُٝتْطتَٝػتٖحُطت٬مٓٝتخصحُٔطِتنُٝتْطت٘وٞػتيطٜخرؼتي،
ًخُٕٜخٗ٤ٜزٜخٖٓحُٔ٤تَحعػ٘تيحُل٘ل٤تشحٓظلٔتخٗخٝػتي٫ٝػتٖحُو٤تخّكت٢ػتيّط٣ٍٞتغحُزخث٘تشٗ٫ظٜتخءحُِٝؿ٤تشًٔتخحٓتظيُٞحػِتًُ٠تيرلؼتَ
حُٜلخرشٍ٢ٟهللاػ٘٘٣،ْٜظَ (،٠ٓٞٓ،اٌزشوخ ٚاٌّ١شاس ف ٟاإلعالَ ).158–156\1،
َٝٓ 4حُٔٞص"ٞٛحَُٔٝحٌُ٣١ؼـِحَُٔٞ٣كٚ٤ػٍٖإ٣شٜٓخُلٚحُوخٍؿشػٖىحٍٙإًخٕٖٓحًٌُ٣ٍٝٞؼـِػٍٖإ٣شحُٜٔخُقحُيحهِش
ك٢ىحٍٙإًخٕٖٓحٗ٩خعٝ،حٌٌُٕٞ٣١كٚ٤هٞفحُٔٞصك٢حً٧ؼَٞٔ٣ٝصٞٛٝػًُِ٠يحُلخٍهزٍََٓ٘ٓٝشٓٞحءًخُٕٓٓ٬خُِلَحٕأٝ
ُْٝ،ٌٖ٣اًححٓظيًَٟٓٝٚخٕىحثٔخػِ٠كخٍٝحكي٠٠ٓٝػِ٘ٓٚ٤شٌٕٞ٣ك٢كٌْحُٜل٤قٝطٌٕٞطَٜكخطًٚظَٜكخصحُٜل٤قٓخُْ٘٣ظي
َٓ٣ٟٝٚظـَ٤كخُ،ٚأٓخاًححٗظيَٟٓٝٚطـَ٤كخُٝٚطٞك٢هزَٓ٘ٓ٢٠شك٤ؼيَٟٓٚحػظزخٍحٖٓٝهضحُظـَ٤اُ٠حُٞكخسَٓٝحُٔٞص"
٘٣ظَ،ك٤يٍ ( ،دسس اٌؾىبَ ) ٓ،خىسٍهْ ].118\4،[1595
5حرٖػخري (،ٖ٣سد اٌّؾزبس ).393\6،
6حَُٔهٔ (،٢اٌّجغٛؽ ).112\10،
7حرٖكِّ (،اٌّؾٍ.330\9،) ٝ
8حرٖكِّ (،اٌّؾٍ.355\9 ، ) ٝ
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الرٌدة قد بانت منو كاذا بانت انقطعت الزكجية
كال يرث زكج المرتدة إف كانت صحيحة  ،ألنيا بنفس ٌ
كزاؿ سببيا  ،كألنيا ال تقتؿ فمـ تصر مشرفة عمى اليبلؾ فمـ يتعمؽ حؽ زكجيا بماليا بردتيا  ،أما إذا
كانت مريضة مرض المكت فيرثيا زكجيا لقصدىا إبطاؿ حقو

()1

رابعا  :ميراث الزنديؽ

لمفقياء في ميراث الزنديؽ قكليف :

كي ًس ُّر الكفر حكمو حكـ المرتد
القكؿ األكؿ  :ذىب جميكر الفقياء إلى أف الزنديؽ الذم يظير اإلسبلـ ي
مالو في بيت الماؿ كذلؾ عند الشافعية( )2كعمى الركايات الثبلث في ميراث الغير مف المرتد عند
()3

الحنابمة

كعمى الخبلؼ بيف اإلماـ كصاحبيو في تركتو كميراث الغير منو  ،فتركتو تأخذ حكـ ميراث

المرتد إف مات أك قتؿ عمى ردتو أك حكـ بمحاقو بدار الحرب عند الحنفية

الذم ارتد إليو عند الظاىرية (.)5

()4

كتقسـ عمى أىؿ دينو

القكؿ الثاني  :لممالكية كركم عف اإلماـ مالؾ في ميراث الزنديؽ ركايتيف :
الركاية األكلى  :كىي ركاية ابف القاسـ عف مالؾ يرثو كرثتو المسمميف ألنو يقتؿ حدا لسعيو بالفساد في

األرض فإنكاره ال يدفع قتمو عند المالكية لعدـ قبكؿ تكبتو ( ،)6لكنو يثبت مالو لكارثو

بعد اإلطبلع عميو كانكر ما شيد بو عميو .

()7

كذلؾ إذا قتؿ

الركاية الثانية  :ركاية ابف نافع ()8كابف الماجشكف()9عف مالؾ ال يرثو كرثتو ألنو يقتؿ بكفره

()10

لقكلو

 " : ال يرث المسمـ الكافر كال الكافر المسمـ " كذلؾ إذا اطمع عميو فمـ يتب حتى قتؿ أك مات فمالو
لبيت الماؿ

()11

.

المبحث الثاني  :تصرفات المرتد :

المطمب األكؿ  :تصرفات المرتد المالية .
()12

قسـ الحنفية

تصرفات المرتد إلى أربعة أقساـ :

1حَُٔهٔ ( ،٢اٌّجغٛؽ ) ،112\10،حرٖػخري (،ٖ٣سد اٌّؾزبس ).393\6،
2حُ٘خكؼ (،٢ا.180\5،) َ٤
3حرٖهيحٓش (،اٌىبف.391\2،)ٟ
4حُٔ (،٢ِٛٞاالخز١بس).180\5،
5حرٖكِّ (،اٌّؾٍ.197\11، ) ٝ
6حرٖحُـ٬د ( ،اٌزفش٠غ )،231\2،حٍُِهخٗ (،٢ششػ ِٛؽا ِبٌه ).404\4،
7حُلطخدِٛ (،ا٘ت اٌغٍ،375\8، ) ً١حُيٓٞه (،٢ؽبش١خ اٌذعٛل،473\4، ) ٟحُوَٗ ( ،٢اٌخشش ٟػٍِ ٝخزظاش خٍ١اً )67\7،
،67ح٥ر (،٢عٛا٘ش اإلوٍ.417\2،)ً١
8حرٖٗخكغٞٛػزيهللارٖٗخكغرٖػخرضرٖػزيهللارٖحُِرَ٤رٖحُؼٞحّحٓ٧ي١حُوَٗٓ،٢تٔغٓتٖٓخُتيًً،تَٙحرتٖكزتخٕكتً٢ظتخدحُؼوتخص(،ص
٘٣،)ٛ206ظَ،حُظلِ (،١َ٤ظطٍؾبد اٌّزا٘ت اٌفم١ٙخ ) ٝ،148ٙ،حُٔٞهغحٌُ٫ظَ/http://library.islamweb.net٢ٗٝ
 9حرٖحُٔخؿٕ٘ٞٛٞػزيحُِٔيرٖػزيحُؼِِ٣رٖػزيهللاأرَٝٓٞحًٕخٕٓ٧٠ُٞر٢طًْٝ٤خٕأرٙٞػزيحُؼِِ٣هَ٘٣خُٓ٪خّٓخُيٞٛٝحُتٌ١ه٤تَحٗتٚ
ًظذٓ١ٞؤهزَٓخُيٍٟٝ،ػزيحُِٔيػٖٓخُيٝػٖأرًٝٚ٤خٕكوٜ٤خك٤ٜلخىحٍصػِٚ٤حُلظ٤خكُٓ٢خٗٚاُٞٓ٠طٝٚػِ٠أرٚ٤ػزيحُؼِِ٣هزِت،ٚ
كويرَٜٙك٢آهَػَٔ(،ٙص٘٣،)ٛ212ظَ،أرَُٛٞسِ (،بٌه )،207ٙ،حًٍُِِ (٢ا٤ػالَ ).160\4،
10حُزخؿ(،٢إٌّزم ٝششػ اٌّٛؽا ).251\6،
11حُٜخ (،١ٝثٍغخ اٌغبٌه )،228\4،حُوَٗ (،٢اٌخشش ٟػٍِ ٝخزظش خٍ.97\7،)ً١
12حرٖػخري ( ،ٖ٣سد اٌّؾزبس )،395\6،حُؼ (،٢٘٤اٌجٕب٠خ ).868\5،
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القسـ األكؿ  :نافذ باالتفاؽ كاالستيبلد

()1

كالطبلؽ كقبكؿ اليبة كتسميـ الشفعة ألنو ال يفتقر إلى حقيقة

حقيقة الممؾ كال يعتمد عمى تماـ كالية .

القسـ الثاني  :باطؿ باالتفاؽ كالنكاح كالذبيحة كالصيد كالشيادة ألنيا تصرفات تعتمد الممة كالمرتد ال
ممة لو ألنو ال ييقر عمى ما انتقؿ إليو .
القسـ الثالث  :مكقكؼ باالتفاؽ كالمفاكضة

()2

كأف فاكض المرتد مسمما تكقؼ فإف أسمـ نفذت

المفاكضة  ،كاف مات أك قتؿ أك قضى بمحاقو بدار الحرب بطمت باالتفاؽ ألف المفاكضة تعتمد
المساكاة بيف المتعاقديف ِّ
بالديف كىي منعدمة بيف المسمـ كالمرتد إذا لـ يسمـ كتصير عنانا

()3

األصؿ عندىما كتبطؿ عنده (.)4

مف األصؿ

القسـ الرابع  :مختمؼ في كقكعو كتصرؼ المرتد بالبيع كالشراء كاليبة كالرىف كالتصرؼ في أمكالو في
حاؿ ردتو  ،ذىب أبك حنيفة أف ىذه التصرفات تتكقؼ فإف أسمـ صحت عقكده كاف مات أك قتؿ أك
لحؽ بدار الحرب بطمت ألنو أصبح كالحربي تكقؼ تصرفاتو كتكقؼ التصرفات بناء عمى تكقؼ الممؾ
كألنو يستحؽ القتؿ لبطبلف سبب العصمة فأكجب خمبل في أىمية التصرؼ كذىب الصاحباف إلى أف

الرٌدة كبعدىا بناء عمى قكليما بعدـ زكاؿ
تصرفات المرتد نافذة في أمكالو كتنعقد عقكده التي عقدىا قبؿ ٌ
أمكاؿ المرتد عف ممكو إال بالمكت اك القتؿ أك المحاؽ بدار الحرب  ،كألف صحة العقكد تعتمد األىمية
كىي مكجكدة لككنو مخاطبا كنفاذىا يعتمد الممؾ كىك قائـ قبؿ مكتو أك الحكـ بمحاقو

كيفية نفاذ تصرفات المرتد المالية عند الصاحبيف :

()5

.

لمصاحباف في نفاذ تصرفات المرتد المالية قكالف _ :

القكؿ األكؿ  :ذىب أبك يكسؼ إلى أف تصرفات المرتد نافذة في جميع مالو كتصرؼ اإلنساف العادم،
ألنو بإمكانو الخبلص مف القتؿ برجكعو إلى اإلسبلـ .

القكؿ الثاني  :ذىب محمد إلى أف المرتد تنفذ تصرفاتو كتصرفات المريض مرض المكت أم ال تنفذ
تبرعاتو إال بحدكد الثمث مف مالو  ،ألف المرتد معرض لممكت بتنفيذ العقاب عميو كىك القتؿ فأشبو

المريض مرض المكت

()6

.

 1حٓ٫ظ٬٤ى:ك٢حُِـشِ١ذحُُٞيٝ،ك٢حَُ٘عٞٛ:طَ٤٤ٜحُـخٍ٣شأُّٝي٣،وخٍكٕ٬حٓتظُٞيؿخٍ٣ظتٚأٛ١تَٛ٤خأُّٝتيٛخٝرتٌُيطؼزتضُٜتخكَٓتش
أٜٓخصح٫ٝ٧ىك٤لَّػِٚ٤ر٤ؼٜخٛٝزظٜخٝاهَحؿٜخٖٓحُِٔيرٔخثَحُٞؿٔ٣ٝٙٞظ٘غرٜخؿَ٣خٕحٍ٩عأٝحُز٤غك٢حُيٖ٣أٝحُٛٞخ٣خكٔظٓ٠تخكتيع
رٚكيعحُٞكخسك٢ٜكَس٘٣،ظَ،حَُٔٔه٘ي،١أكٔيرٖٓلٔي(،ص(،)ٛ550اٌششٚؽ ٚاٌٛصبئك )،ػِنػِ٣ٚ٤ل٤تٓ٠تَحى،80ٙ،ىحٍ
حٌُظذحُؼِٔ٤ش،رَٝ٤صُ،ز٘خٕ.ّ20041١،
2حُٔلخ ٟٝش:حُٔ٘خًٍشك٢ًَٗ٢ءٝحُٔلخٟٝش٢ٛحُٔـخٍحسٝحُٔلخٟٝشطلًَٝٞ٣ٞحكيٜٓ٘ٔخأَٓحًَُ٘شٝحُٔلخٟٝش٢ٛحُٔٔخٝحس٢ٛٝ
حُٔوخُطش٘٣،ظَ،حُ٘ٔل (،٢ؽٍجخ اٌطٍجخ ) .220ٙ،
ًَٗ 3شحُؼ٘خٕٞٛ:إٔ٣وَؽًَٝحكيٓتٖحُ٘تَٖ٤ٌ٣ىٗتخٗ،َ٤أٝىٍحٛتْٓؼتَٓتخ٣وتَؽٛتخكز٣ٝٚوِطخٛتخ٣ٝ،تؤًًٕتَٝحكتيٜٓ٘ٔتخُٜتخكزٚرتؤٕ
٣ظـَك٣ُْٝ.ٚ٤وظِقحُلوٜخءك٢ؿٞحُٝ،ٙاٜٗٔخإٍرلخك٢حُٔخُٖ٤كزٜٔ٘٤خٝ،إٟٝتؼخكؼِتٍ٠أّٓتخًٍتَٝحكتيٜٓ٘ٔتخٓٝ،تٔٛ٢تٌححُ٘تٞع
ػ٘خٗ خ٣ٚٗ٥،وغػِ٠كٔذٓخ٣ؼُٖٜٔخكًَ٢حُظـخٍحص،أٝكت٢رؼ٠تٜخىٕٝرؼتٝ،ٞػ٘تيطٔتخ١ٝحُٔتخُ،ٖ٤أٝطلخٟتِٜٔخٝ،ه٤تَٛتٓٞتؤهًٞ
ٓتٖػ٘تتخٕحُلتتَّ:إٌٔ٣تٕٞربكتتي٣ٟي٣تت٣ٝٚتتيٙح٧هتَٟٓطِوتتش٣لؼتتَرٜتخً٤تتق٘٣تتخء،إًٔ٧ٝتتَٝحكتيٜٓ٘ٔتتخؿؼتتَػ٘تخٕحُظٜتتَفكتت٢حُٔتتخٍ
حُٔ٘ظَىُٜخكز٘٣.ٚظَ،حَُٔٔه٘ي (،١اٌششٚؽ ٚاٌٛصبئك).63ٙ،
4حُؼ (،٢٘٤اٌجٕب٠خ )،868\5،حرٖػخري ( ،ٖ٣سد اٌّؾزبس ).395\6،
5حرٖػخري ( ،ٖ٣سد اٌّؾزبس )،395\6،حُؼ (،٢٘٤اٌجٕب٠خ )،868\5،حُٔ (،٢ِٛٞاالخز١بس ).183\5،
6حَُٔحؿغحُٔخروشٗ،لْحُٜلخثق.
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أما المرتدة فتجكز تصرفاتيا في ماليا باالجماع عند الحنفية ما دامت في دار اإلسبلـ لعدـ زكاؿ

ممكيتيا ببل خبلؼ عند الحنفية ألنيا ال تقتؿ  ،كاذا ىربت إلى دار الحرب استكت بالرجؿ ،ألف عصمة

نفسيا تزكؿ بانضماميا لدار الحرب (.)1

كجميكر الفقياء عمى أف تصرفات المرتد حاؿ ردتو منيا ما ىك صحيح كنافذ كإيقاعو الطبلؽ ك قبكلو

اليبة  ،كمنيا ما ىك باطؿ كزكاجو كتزكيجو  ،كمنيا ما ىك مكقكؼ كبيعو كشرائو كتبرعاتو ،ألف المرتد

في تصرفاتو المالية أصبح ناقص األىمية  ،كالمرأة كالرجؿ في جميع عقكباتيا عند الجميكر كما مر

معنا كىذا مف العقكبة التبعية لممرتد

()2

كفيما يمي تفصيؿ بعض األحكاـ _:

 -1بيع المرتد كش ارؤه
ال خبلؼ في المذىب الحنفي في صحة بيع المرتدة كشرائيا لعدـ قتميا

المرتد كشرائو إلى ثبلثة أقكاؿ :

()4

كالشافعي

القكؿ األكؿ  :ذىب أبك حنيفة

()5

()3

 ،ذىب الفقياء في بيع
()6

في القديـ كالراجح لدل الحنابمة

إلى أف تصرؼ المرتد

المرتد بالبيع كالشراء مكقكؼ  ،إف أسمـ حكـ بصحة تصرفو ،كاف مات أك قتؿ أك حكـ بمحاقو بدار

الرٌدة كذلؾ أكجب خمبل
الحرب بطؿ تصرفو  ،ألف تكقؼ التصرفات بناء عمى تكقؼ الممؾ مف كقت ٌ
في
أىميتو فبل نفاذ لعقكده إال أف يسمـ .

()7

القكؿ الثاني  :ذىب الصاحباف

كابف حزـ الظاىرم

()8

إلى أف بيع المرتد كشراءه نافذ كتصرفو

الرٌدة كبعدىا  ،كذلؾ لقكليـ بعدـ زكاؿ ممكيتو عف أمكالو بردتو كتزكؿ بالمكت
صحيح في أمكالو قبؿ ٌ
أك القتؿ أك المحاؽ بدار الحرب أك الحكـ بمحاقو (.)9

القكؿ الثالث  :ذىب المالكية

()10

كالشافعي

()11

()12

في الجديد كالحنابمة

في قكؿ إلى أف تصرؼ المرتد

بالبيع كالشراء باطؿ كيمنع مف تصرفو ألنو يحجر عميو  ،كاف تاب برجكعو إلى اإلسبلـ  ،فمالو لو

كيمكف مف تصرفو فيو  ،كما كاف قبؿ ارتداده .

1حٌُخٓخٗ (،٢ثذائغ اٌظٕبئغ )،202\7،حَُٔهٔ ( ،٢اٌّجغٛؽ ) ،111\10،حُٔ (،٢ِٛٞاالخز١بس ).183\5،
2ػٞىس (،اٌزشش٠غ اٌغٕبئ ٟاإلعالِ.645\2،) ٟ
3حرٖػخريٓ،ٖ٣لٔيأٓ (،)ٛ 1252(،ٖ٤اٌؼمٛد اٌذس٠خ ف ٟرٕم١ؼ اٌفزب ٜٚاٌؾبِذ٠خ)،152\1،ىحٍحُٔؼَكش،رَٝ٤صُ،ز٘خٕ2١،حٌُخٓخٗ٢
(،ثذائغ اٌظٕبئغ) .202\7،
4حُؼ (،٢٘٤اٌجٕب٠خ ) ،868\5،حرٖػخري (،ٖ٣سد اٌّؾزبس )395\6،
5حُٔخٍٝى (،١اٌؾب،421\16،) ٞٚحَُحكؼ (،٢اٌؼض٠ض )124\11،
6حَُٔىح (،١ٝاإلٔظبف )،304\10،حرٖهيحٓش (،اٌّغٕ،83\10،) ٟحرٖهيحٓش (،اٌىبف،121\4،) ٟحرٖهيحٓتش ( ،اٌّمٕاغ ) \3،
\.522
7حُؼ (،٢٘٤اٌجٕب٠خ ) ،868\5،حرٖػخري (،ٖ٣سد اٌّؾزبس ).395\6،
8حرٖكِّ (،اٌّؾٍ.190\11،) ٝ
9حُؼ (،٢٘٤اٌجٕب٠خ ) ،868\5،حرٖػخري (،ٖ٣سد اٌّؾزبس ).395\6،
10حُوَحك (،٢اٌزخ١شح )،44\12،ح٥ر (،٢عٛا٘ش اإلوٍ.416\2،) ً١
11حُٔخٍٝى (،١اٌؾب،420\16،) ٞٚحَُحكؼ (،٢اٌؼض٠ض )،124\11،حُ٘ (،١ٝٞاٌشٚػخ ).404\8،
12حَُٔىح (،١ٝاالٔظبف )،304\10،حرٖٓلِق (،اٌفشٚع ).166\6،
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القكؿ المختار  :أف المرتد بردتو أصبح ناقص األىمية  ،لذلؾ فإف تصرفات المالية مكقكفة  ،إف عاد
إلى اإلسبلـ تنفذ كاف قتؿ أك مات عمى ردتو تبطؿ .

حكـ كقؼ المرتد كالكقؼ عميو

الكقؼ في اصطبلح الفقياء  " :حبس العيف عمى حكـ ممؾ اهلل تعالى كالتصدؽ بالمنفعة عمى جية
مف جيات البر ابتداء كانتياء " ( ، )1أك ىك"حبس و
ماؿ يمكف االنتفاع بو مع بقاء عينو بقطع التصرؼ

في رقبتو عمى مصرؼ مباح"

()2

 ،كقد ذىب الفقياء في حكـ كقؼ المرتد إلى عدة أقكاؿ :

القكؿ األكؿ  :ذىب الحنفية إلى بطبلف كقؼ المرتد فمك كقؼ ثـ ارتد يبطؿ كقفو كاف عاد إلى اإلسبلـ
()5

ىفحاؿ االرتداد منو ال كقؼ أجدر ( )3كىك باطؿ حاؿ ردة المرتد عند المالكية ()4كعمى القكؿ بالحجر

()5
الرٌدة  ،عند الشافعية فإف كاف في تصرفو استيبلؾ ألمكالو كالكقؼ فتصرفو
بالحجر عميو مف كقت ٌ
باطؿ مردكد سكاء قيؿ أف حجره حجر سفو( )6أك حجر مرض ( )7كالى بطبلف كقؼ المرتد ذىب

الحنابمة في قكؿ (. )8

القكؿ الثاني  :ذىب الحنابمة

()9

إلى أف تصرفو صحيح في ثمث مالو كتصرؼ المريض مرض المكت

بناء عمى القكؿ بعدـ زكاؿ ممكيتو عف أمكالو كتكريث قريبو منو  ،كذىب الحنفية إلى صحة كقؼ

المرتدة ألنيا ال تقتؿ إال أف يككف عمى حج أك عمرة كنحك ذلؾ فإنو ال يجكز ()10كاذا أكقؼ مسمـ فإف

الكقؼ يككف الزما في مذىب المالكية بمجرد صدكر اإليجاب صحيحا مف الكاقؼ ألف الكقؼ مف قبيؿ
اإلسقاطات فالكاقؼ إنما أسقط كأزاؿ عف العيف المكقكفة كؿ تصرؼ تمميكي لتبقى غمتيا مصرفا لمجية

المكقكؼ عمييا فيك أشبو بالطبلؽ كاإلعتاؽ في إسقاط الممؾ
()12

يبطؿ كقفو

()11

لذلؾ إذا أكقؼ مسمـ ثـ ارتد فإنو ال

الرٌدة عاد لئلسبلـ أك مات عمى ردتو .
إذا حيز الكقؼ قبؿ ٌ

1كٔ،ٖ٤أكٔيكَحؽ ( ،أؽىبَ اٌٛطب٠خ ٚاٚ٤لبف ف ٟاٌشاش٠ؼخ اإلعاالِ١خ )،236ٙ،ىحٍحُـخٓؼتشحُـي٣تيسُِ٘٘تَٜٓ،تَٝحٓ٫تٌ٘يٍ٣ش١،
.ّ2003
2أرٞؿ٤ذ ( ،اٌمبِٛط اٌفم.386ٙ،)ٟٙ
3حرٖػخري (،ٖ٣سد اٌّؾزبس ).400\4،

4حُيٓٞه (،٢ؽبش١خ اٌذعٛل،78\4،) ٟحُٜخ (،١ٝثٍغخ اٌغبٌه ) 201\4،
 5حُلـَُـشحُٔ٘غٝكـَصػِٚ٤إٔٓ٘ؼظٖٓٚحٍُٞٛٞاُٝٚ٤كـَػِٚ٤حُوخ٢ٟكـَحاًحٓ٘ؼٓٚتٖحُظٜتَفكتٓ٢خُت٘ٓٝٚتٚكـتَحُوخٟت٢ػِت٠
حُٜـَٝ٤حُٔلٚ٤اًحٓ٘ؼٜٔخٖٓحُظَٜفكٓ٢خُٜٔخ٘٣،ظَ،حَُٔٔه٘ي (،١اٌششٚؽ ٚاٌٛصبئك) .10ٙ،
6حُٔل٘ٛٚ٤خٖٓ٣زِؾٖٓحَُٗيؿَٓ٤لٜ٤خكٜ٤زقرؼيًُيٓتلٜ٤خٛٝتٞحُتٌٜ٣١تَفٓخُتٚكت٢ؿ٤تَٓٞحٟتؼ٣ٝٚظِلتٝٚهتيؿتخُحُلـتَػِت٠حُٔتلٚ٤
رخُ٘ظَاُ٘ٓ٠لؼظُٝٚج٣٬زظ٬رخُلوَرخط٬كٓٚخُٝ،ٚػِٚ٤كظَٜكخصحُٔلٚ٤هزَحُلـَٛل٤لشٝطَٜكخطٚرؼيحُلـَؿَٛ٤ل٤لشٝطٜتيٍأهٞحُتٚ
٘٣،ظَ،ك٤يٍ (،دسس اٌؾىبَ).596\2،
 7اًحًخٕحَُٔٓٝظ٬ٜرخُٔٞصٞٛٝحُؼـِحُوخُٚكٞ٤ؿذًُيطؼِتنكتنحُتٞحٍعٝحُـتَْ٣رٔتخٍحُٔتَٞ٣كؼِ٤تٚهتَؿؼتَحُٔتَٝأكتيأٓتزخد
حُلـَ٤ٛخٗشُلوٞمٛئ٫ءٌٛٝححُلـٌَٕٞ٣رخُويٍحٌٌُٖٔ٣١ر٤ٛٚخٗشٌٛححُلنٞٛٝ،رخُ٘ٔزشاُ٠حُٞحٍعػزتخٍسػتٖػِؼت٢حُٔتخٍٝرخُ٘ٔتزش
اُ ٠حُـَْ٣ػزخٍسػٖٓويحٍحُيٌُُٝ،ٖ٣يط٘لَٜطزَػخصحََُٔٝٓٞ٣حُٔٞصك٢ػِغٓخًُٚخُ٤ٛٞش٘٣ظَ،ك٤تيٍ (،دسس اٌؾىابَ )\2،
.431–430
8حَُٔىح (،١ٝاإلٔظبف )،341\10،حرٖهيحٓش (،اٌّغٕ،83\10،) ٟحرٖٓلِق (،اٌفشٚع )،166\6،حُزٜٞط (،٢وشبف اٌمٕبع)،
،182\6حُزٜٞط (،٢ششػ ِٕز ٝٙاإلساداد ).393\3
9حَُٔىح (،١ٝاإلٔظبف )،341\10،حرٖهيحٓش (،اٌّغٕ،83\10،) ٟحرٖٓلِق (،اٌفشٚع )،166\6،حُزٜٞط (،٢وشبف اٌمٕبع)
اٌمٕبع)،182\6،حُزٜٞط (،٢ششػ ِٕز ٝٙاإلساداد ).393\3
10حرٖحُٜٔخّ (،فزؼ اٌمذ٠ش )،201\6،حرٖػخري (،ٖ٣سد اٌّؾزبس )400\4،
11كٔ (،ٖ٤أؽىبَ اٌٛطب٠خ ٚاٚ٤لبف )،239ٙ،حُلطخدِٛ (،ا٘ت اٌغٍ.377\8،) ً١
12ػِ (،ٖ٤فزؼ اٌغٍ،225\9، ) ً١حُوَٗ (،٢اٌخشش ٟػٍِ ٝخزظش خٍ،68\7،) ً١حُيٓٞه (،٢ؽبش١خ اٌذعٛل.475\4،) ٟ
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القكؿ الثالث:ذىب أبك حنيفة

()1

()2

في قكؿ كالحنابمة

بناء عمى عدـ زكاؿ ممكية المرتدعف أمكالو بمجرد

الرٌدة إلى أف كقؼ المرتد حاؿ ردتو مكقكؼ إف أسمـ نفذ كاف قتؿ عمى ردتو كاف تصرفو باطؿ
بمجرد ٌ

()3

()3

الكقؼ عمى المرتد :

()4

ال يصح الكقؼ عمى مف ارتد أك المرتد أك مف سيرتد باتفاؽ الفقياء

ألنو يشترط في الجية المكقكؼ

المكقكؼ عمييا أف تككف جية بر كخير فبل قربى في إعانة المرتديف كذلؾ مما يغضب اهلل كال يرضيو
كاذا كانت الجية ليست قربة في نظر اإلسبلـ لكنيا قربة في اعتقاد غير المسمـ فبل يصح الكقؼ

عمييا مف المسمـ  ،كألف الكقؼ عمى المرتد منابذة لعزة اإلسبلـ لتماـ معاندتو لتعاليمو كاص ارره عمى
الكفر كألف أمكاؿ المرتد مباحة في األصؿ كيجكز أخذىا منو بالقير كالغمبة فما يتجدد ليـ أكلى ،

كالكقؼ ال يجكز أف يككف مباح األخذ ألنو تحبيس األصؿ .

حكـ ىبة المرتد كاليبة لو ككصيتو كالكصية لو

اليبة اصطبلحا  :ىي تمميؾ ماؿ آلخر ببل عكض كيسمى المممؾ كاىبا كيسمى ذلؾ الماؿ مكىكبا
كيسمى الشخص الذم يقبؿ ذلؾ التمميؾ مكىكبا لو

()5

.

كالكصية في عرؼ الفقياء " عقد يكجب حقا في ثمث ماؿ عاقده يمزـ بمكتو أك نيابة عنو بعقده "
.

كاليبة كالكصية مف التبرعات كمف شركط التبرعات أف يككف المتبرع أىبل لمتصرؼ

()7

()6

.

كعمى ما ذىب

الفقياء في أقكاليـ في ماؿ المرتد مف بقاء ممكيتو أك كقؼ مالو كتصرفو أك الحجر عميو كبطبلف

تصرفاتو تنصرؼ ىبة المرتد ككصيتو .

القكؿ األكؿ  :ذىب اإلماـ أبك حنيفة ()8كىك الراجح عند المالكية
()10

العقكد في القديـ لمشافعي

()9

كعمى القكؿ بصحة كقؼ العقكد

ىي مكقكفة كعمى الراجح عند الحنابمة ()11أف تبرعات المرتد مف ىبة أك

1حرٖػخري (،ٖ٣سد اٌّؾزبس)،400\4،حرٖحُٜٔخّ (،فزؼ اٌمذ٠ش ).201\6،
2حرٖحُٔلِق (،اٌفشٚع )،166\6،حرٖهيحٓش (،اٌّغٕ،83\10، ) ٟحَُٔىح (،١ٝاإلٔظبف )،341\10،حُزٜٞط(،٢وشبف اٌمٕبع)
اٌمٕبع)،182\6،حُزٜٞط (،٢ششػ ِٕز ٝٙاإلساداد).393\3،
3حَُٔحؿغحُٔخروشٗ،لْحُٜلخثق.
 4حرٖحُٜٔخّ (،فزؼ اٌمذ٠ش ) ، 201 \ 6،حٜٗ٫خٍ (،١أعٕ ٝاٌّطبٌت )،459 \ 2،حُـَٔ (،ؽبش١خ اٌغًّ ) ، 76 \ 3،حٜٗ٧خٍ١
(ششػ اٌجٙغخ )،5\4،حرٖهيحٓش ( ،اٌّغٕ،377\5،) ٟحُزٜٞط (،٢وشبف اٌمٕبع )،248\4،حَُٔىح (،١ٝاإلٔظبف )\7،
،16كٔ(،ٖ٤اٌٛطب٠خ ٚاٚ٤لبف).262–260ٙ،
5ك٤يٍ (،دسس اٌؾىبَ )ٓ،خىس ].342\2،[833
6أرٞؿ٤ذ (،اٌمبِٛط اٌفم.382ٙ،)ٟٙ
7حُزخرَط (،٢اٌؼٕب٠خ ).413\10،
8حرٖٗـ (،ْ٤اٌجؾش اٌشائك )،143\5حرٖػخري (،ٖ٣سد اٌّؾزبس )،395\6،حرٖحُٜٔخّ (،فزؼ اٌمذ٠ش )،319\5،حُ٘خ١ل(٢عًّ
ا٤ؽىبَ)،306ٙ،حرٖػخري (،ٖ٣اٌؼمٛد اٌذس٠خ )150\1،
9حُوَٗ (،٢اٌخشش ٟػٍِ ٝخزظش خٍ،69\7،) ً١حُٜخ (،١ٝثٍغخ اٌغبٌه ).230\4،
10حَُحكؼ ( ،٢اٌؼض٠ض )،124\11،حُ٘ (،١ٝٞسٚػخ اٌطبٌجٜٗ٧،404\8،) ٓ١خٍ٣ًَُ،١خرٖٓلٔيرًَُٖ٣خ(،صٛ926ـ)(،
اٌغشس اٌج١ٙخ ف ٟششػ اٌجٙغخ اٌٛسد٠خ ) ،5\4،حُٔطزؼشحُ٤٘ٔ٤ش(،ى.ص،)١.حٜٗ٧خٍ(،١أعٕ ٝاٌّطبٌت).33\3،
 11حرٖ هيحٓش  ( ،اٌّغٕ ، 83 \ 10 ، ) ٟحُزٜٞط ( ، ٢وشبف اٌمٕبع )  ، 182 \ 6 ،حرٖ ٓلِق  ( ،اٌفشٚع )  ، 166 \ 6 ،حَُٔىح، ١ٝ
(اإلٔظبف).341\10،
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كصية تتكقؼ إف أسمـ صحت كاف مات أك قتؿ أك حكـ بمحكقو بدار الحرب بطمت  ،لطركء خمبل عمى

أىميتو

القكؿ الثاني :بطبلف ىبة المرتد ككصيتو بناء عمى القكؿ بالحجر عميو مف كقت ردتو كالى ذلؾ ذىب
()2

سحنكف مف المالكية( )1كقكؿ لمشافعية

كلمحنابمة ( ،)3كاذا قدر عمى ماؿ المرتد عند الظاىرية ()4كالردة

()4كالردة تبطؿ كصاياه كىك مسمـ كما كاف أكصى بو كىك مرتد فيك باطؿ إف مات أك قتؿ كاف كاف
قبؿ الحجر( ، )5ألف ماؿ المرتد محجكب عنو بردتو كتعمؽ بمالو حؽ جماعة المسمميف كال تجكز كصية
كصية رجؿ إال في مالو ( ،)6ككذلؾ إف أكصى كصايا ثـ ارتد ثـ رجع إلى اإلسبلـ فإف تكبتو تسقط ما
أكصى بو  ،ككذلؾ ردة المكصى لو تبطؿ الكصية إف مات مرتدا  ،ألف ممكو مكقكؼ عمى الراجح عند

المالكية

()7

.

()8

القكؿ الثالث :ىبة المرتد ككصيتو نافذة كصحيحة كالى ذلؾ ذىب الصاحباف مف الحنفية

ألف

الصحة تعتمد األىمية كىي مكجكدة ألنو مخاطبا كالنفاذ يعتمد الممؾ كىك مكجكد لقيامو قبؿ مكتو كما
()9

ذىب إليو الصاحباف ىك القكؿ الراجح في المذىب

()10

كقاؿ ابف حزـ الظاىرم

كصية المرتد في

كجكه البر نافذة في مالو الذم لـ يقدر عميو حتى قتؿ  ،فإذا قتؿ أك مات كجبت في ذلؾ الماؿ الذم لـ

يقدر عميو .

حكـ الكصية كاليبة لممرتد .
ردة المكصى لو تبطؿ الكصية إف مات مرتدا  ،ألف ممكو مكقكؼ عمى الراجح عند المالكية كتصح

الكصية لممرتد كمحؿ صحتيا لممرتد إذا لـ يمت عمى ردتو  ،فبل تصح الكصية ألىؿ الردة كاف يقكؿ

أكصي بثمث مالي ألىؿ الردة  ،ككذلؾ إذا أكصي لمف يحارب أك يرتد ( )11ألنيا بر كصمة كقد تيينا
عف بر أعداء اإلسبلـ  ،فكؿ ما استفاده بالردة مكقكفا مراعى فإف عاد إلى اإلسبلـ ىممى ىكو مع يمٍم ًكو

1حُوَٗ (،٢اٌخشش ٟػٍِ ٝخزظش خٍ68\7،) ً١
2حٜٗ٧خٍ٣ًَُ،١خرٖٓلٔيرًَُٖ٣خ(،صٛ926ـ) (،اٌغشس اٌج١ٙخ ف ٟششػ اٌجٙغخ اٌٛسد٠خ ) ،5\4،حُٔطزؼشحُ٤٘ٔ٤ش(،ى.ص)١.
حٜٗ٧خٍ(،١أعٕ ٝاٌّطبٌت)33\3،
3حُزٜٞط (،٢ششػ ِٕز ٝٙاإلساداد )،393\3،حَُٔىح (،١ٝاإلٔظبف ).341\10،

4حرٖكِّ (،اٌّؾٍ.124\9،) ٝ
5حُوَحك (،٢اٌزخ١شح ) ،44\12،حُلطخدِٛ ( ،ا٘ت اٌغٍ،237\8، ) ً١ح٥ر (،٢عٛا٘ش اإلوٍ.417\2،) ً١
ٓ6خُي (،اٌّذٔٚخ).228\2،

7حُِك (،٢ِ٤اٌفمٗ اإلعالِٚ ٟأدٌزٗ ).7555\10،
8حرٖٗـ (،ْ٤اٌجؾش اٌشائك )،143\5حرٖػخري (،ٖ٣سد اٌّؾزبس )،395\6،حرٖحُٜٔخّ (،فزؼ اٌمذ٠ش )،319\5،حُ٘خ١ل(،٢عًّ
ا٤ؽىبَ)،306ٙ،حرٖػخري (،ٖ٣اٌؼمٛد اٌذس٠خ ).150\1،
9كٔ (،ٖ٤أؽىبَ اٌٛطب٠خ  ٚاٚ٤لبف ).65ٙ،
10حرٖكِّ (،اٌّؾٍ.124\9،) ٝ
11حَُحكؼ ( ،٢اٌؼض٠ض ).124\11،
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القديـ كاف قيتؿ بالردة لـ يممكو  ،فإف كاف ما استفاده مف ىبة أك كصية بطمت كعاد إلى المكىب
()2
كالمكصي ()1كيممؾ مرتد بتمميؾ مف ىبة كغيرىا ألف عدـ عصمتو ال ينافي صحة ذلؾ

القكؿ المختار :

في كقؼ المرتد كالكقؼ عميو كىبتو ككصيتو كاليبة كالكصيو لو  ،أف المرتد بردتو اصبح ناقص األىمية

لذلؾ فإف تصرفاتو المالية مكقكفو ألف مالو مكقكؼ إف رجع إلى اإلسبلـ عاد اليو مالو كاف قتؿ عمى
الردة أصبح فيئا لعمكـ المسمميف كال تصح تبرعات إنساف فيما ال يممكو  ،كفي اليبو كالكصيو لو
كالكقؼ عميو أرجح القكؿ بكقفيا عمى اسبلمو إف عاد إلى السبلـ صحت ىذه التصرفات كامتمكيا

كانتفع بيا كمعمكـ أنو لك قاـ بتبرع ألكجو لخير قبؿ ردتو كمات عمييا حبط عممو كقربتو بردتو.

المطمب الثاني :حكـ الككالة إذا ارتد المككؿ أك الككيؿ

ِ
الككال ُة لغة  :أف يعيد إلى غيره أف يعمؿ لو عمبل

()3

كالككالة في االصطبلح الفقيي  " :عبارة عف إقامة إنساف غيره مقاـ نفسو في تصرؼ معمكـ"

()4

كيشترط في الككالة أف يككف المككؿ مالكا التصرؼ الذم يككؿ فيو إذ ال يممؾ الفرع ماال يممؾ
()5

األصؿ

ككؿ عقد جاز أف يعقده اإلنساف بنفسو جاز أف يككؿ بو غيره

()6

كالككيؿ مف جاز أف

يتصرؼ لنفسو في شيء كيجكز لو أف ينكب عف غيره فيو إذا كاف مما يقبؿ النيابة (. )7

كقد ذىب الفقياء إلى عدة أقكاؿ في حكـ الككالة إذا ارتد المككؿ أك الككيؿ كذلؾ الختبلفيـ في خركج

المككؿ أك الككيؿ عف أىمية التصرؼ بردتو كالحجر عميو مما يؤثر في صحة تصرفاتو .
في المذىب الحنفي .

اتفؽ الحنفية عمى أنو إف كاف المككؿ امرأة فارتدت فالككيؿ عمى ككالتو حتى تمكت أك تمحؽ بدار

الحرب ألف ردتيا ال تؤثر في عقكدىا

()8

كاذا كاف المككؿ رجبل فارتد فميـ في ذلؾ قكليف_:

القكؿ األكؿ  :ذىب اإلماـ أبي حنيفة إلى أف لحاؽ المككؿ مرتدا بدار الحرب ىيبطؿ الككالة ألنو
ً
المككؿ نفذت كاف
يصير مف أىؿ الحرب كألف تصرفات المرتد مكقكفة عنده كمنيا الككالة فإف أسمـ
لحؽ بدار الحرب كحكـ بذلؾ بطمت الككالة

()9

ألف ككيمو قائـ مقامو في التصرؼ كىك بيذه الحالة لك

لك تصرؼ ىك بنفسو بطؿ تصرفو ككذلؾ تبطؿ بقتمو.

1حُٔخٍٝى (،١اٌؾب.419\16،) ٞٚ
2حَُك٤زخِٗ (،٢طبٌت أ ٌٟٚإٌ،301\6،) ٝٙحُزٜٞط (،٢وشبف اٌمٕبع ).182\6،
3أٗ٬ُْٓٝ٤إ (،ٙاٌّؼغُ اٌٛع١ؾ ) ٓ،خىس( َ.1055\2،)ََ ًَ ٝ
4حُزخرَط (،٢اٌؼٕب٠خ ششػ اٌٙذا٠خ ).503\7،
5حُ٘لَح (،١ٝاٌفٛاوٗ اٌذٚأ،230\2،) ٟحرٖػزيحُٔ (،ّ٬لٛاػذ ا٤ؽىبَ ).153\2،
6حَُٔؿ٘٤خٗ (،٢اٌٙذا٠خ ).210\4،
7حُ٘لَح (،١ٝاٌفٛاوٗ اٌذٚأ.230\2،) ٟ
8حَُٔؿ٘٤خٗ (،٢اٌٙذا٠خ )،210\4،حرٖٗـ (،ْ٤اٌجؾش اٌشائك ).140\5،
9حَُٔؿ٘٤خٗ (،٢اٌٙذا٠خ )،210\4،حَُٔهٔٓ،٢لٔيرٖأكٔيرٖأرتٓ٢ت(،َٜص (،)ٛ483شاشػ اٌغا١ش اٌىج١اش )1926\5،حُ٘تًَش
حَُ٘ه٤شُ٪ػٗ٬خص(ى.ص.)١.
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القكؿ الثاني  :ذىب الصاحباف إلى أف ردة المككؿ ال تبطؿ ككالتو إال أف يمكت أك يقتؿ عمى ردتو أك
يحكـ بمحاقو لدار الحرب ألف تصرفات المرتد صحيحة عندىـ كمنيا ككالتو .

كال يخرج الككيؿ عف الككالة باتفاؽ الحنفية إال أف يقضي القاضي بمحاقو  ،كبمجرد انضمامو لدار
الحرب ال يجكز لو التصرؼ فيما ككؿ فيو  ،إال أف يعكد مسمما فإذا عاد مسمما زاؿ المانع كأصبح

تصرفو صحيحا كىذا قكؿ محمد  ،كقاؿ أبك يكسؼ ال تعكد الككالة ألنو بانضمامو لدار الحرب كالحكـ
بذلؾ لحؽ باالمكات كبطؿ ما ممكو مف كالية تنفيذ التصرؼ عمى المككؿ كاذا بطمت الكالية ال تعكد

كاذا بطمت الكالية بطؿ التككيؿ
في المذىب المالكي :

()1

.

()2
ً
المككؿ  ،فإف قتؿ الككيؿ
المك ًكؿ أياـ استتابتو  ،أك بعد أياـ استتابة
بردة
أك
بردتو
الككيؿ
ينعزؿ
ى
فكاضح عزلو كاف أيخر لمانع كأف تككف امرأة حامؿ أك رجؿ ايخر قتمو حتى يزكؿ المانع فإف العمماء
ترددكا في عزلو حتى يزكؿ المانع فإذا مضت أياـ استتابة الم ً
ككؿ كلـ يرجع إلى اإلسبلـ كلـ يقتؿ
ي
لمانع انعزؿ الككيؿ .

في المذىب الشافعي :

ينبني عزؿ الككيؿ في ردة المككؿ عمى األقكاؿ في ممكو

()3

:

القكؿ األكؿ  :ال ينعزؿ الككيؿ بردة المككؿ بناء عمى عدـ زكاؿ ممكو .

القكؿ الثاني :ردة المككؿ تجعؿ تصرفو بالتككيؿ مكقكفا بناء عمى القكؿ بكقؼ العقكد عمى القديـ
لمشافعي .
أما تككيؿ شخصا مرتدا ففيو قكليف :

القكؿ األكؿ  :تككيؿ المرتد بالتصرفات المالية مكقكؼ عمى األظير

()4

القكؿ الثاني  :يجكز أف يككف المرتد ككيبل لغيره كاف لـ يجز تصرفو في مالو  ،كانما يصح ذلؾ إف لـ
يشرط في بطبلف تصرفو لنفسو حجر حاكـ عميو

()5

.

كفي االنعزاؿ بردة الككيؿ كجياف  :كالراجح أنو ال تبطؿ الككالة كال ينعزؿ الككيؿ

()6

سكاء أقاـ بدار

اإلسبلـ أك انضـ لدار الحرب ألنيـ أجازكا ككالتو لغيره ابتداء فيما يصح تصرفو فيو .
في المذىب الحنبمي :

1حَُٔؿ٘٤خٗ (،٢اٌٙذا٠خ ).211\4،
2حٗ٫ؼِحٍ:حٗلؼخٍٖٓحُؼٍِٝ،حُؼٍِٞٛكَٜحُ٘٢ءػٖؿ،َٙ٤طوٍٞػُِضحُ٘٢ءػتٖحُ٘ت٢ءاًحٗل٤تضػ٘ت٘ٓٝٚتٚػُِتضحُ٘خثتذأٝحُ٤ًٞتَ
اًحأهَؿظٚػٔخًخُٕٖٓٚحُلٌْٝحَُٔحىرخُؼٍِك٢حٓظؼٔخٍحُلوٜخء"هتَٝؽً١حُ٣٫ٞتشػٔتخًتخُٕتٓٚتٖكتنحُظٜتَفٝحٗ٫ؼتِحٍهتيٌ٣تٕٞ
رخُؼٍِإٌٔٞ٣ٝكٌٔ٤خًخٗؼِحٍحَُٔطيٝحُٔـ٘٘٣،ٕٞظَُٝ،حٍسحٝ٧هخفٝحُ٘ئٕٝح٤ٓ٬ٓ٩ش_حٌُ٣ٞض_( اٌّٛعٛػخ اٌفم١ٙخ).13\7،
3حُ٤ٜؼٔ (،٢رؾفخ اٌّؾزبط ).341\5،
4حَُ٘رِ (،٢٘٤غٕ ٟاٌّؾزبط ).235\3،
5حَُ٘رِ (،٢٘٤غٕ ٟاٌّؾزبط )،235\3،حُ٤ٜؼٔ (،٢رؾفخ اٌّؾزبط ).341\5،
6حُ٤ٜؼٔ (،٢رؾفخ اٌّؾزبط ).341\5،
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ردة المككؿ ال تبطؿ ككالتو فيما لو التصرؼ فيو كتنبني األقكاؿ في عزؿ الككيؿ في ماؿ المرتد عمى

األقكاؿ في حكـ تصرؼ المككؿ نفسو كىي ثبلثة :

القكؿ األكؿ  :عمى القكؿ بصحة تصرؼ المككؿ لـ يبطؿ تككيمو .

القكؿ الثاني  :عمى القكؿ بكقؼ تصرؼ المككؿ فككالتو مكقكفة كىك الراجح في المذىب .

القكؿ الثالث  :عمى القكؿ ببطبلف تصرفو لمنعو مف التصرؼ تبطؿ ككالتو
كاف ىك َّك ىؿ في حاؿ ردتو ففيو الكجكه الثبلثة أيضا (. )2
كفي بطبلف الككالة بردة الككيؿ قكليف :

()1

.

القكؿ األكؿ  :ال تبطؿ كىك الصحيح في المذىب كاف لحؽ الككيؿ بدار الحرب ألف العدالة غير
الرٌدة ال تمنع ابتداء ككالتو فمـ تمنع استدامتيا .
مشترطة فيو ككذلؾ الديف كالبيع  ،كألف ٌ
()3
القكؿ الثاني  :تبطؿ الككالة بردة الككيؿ

القكؿ المختار :تبطؿ الككالة بردة المككؿ أك الككيؿ ألف ردة المككؿ تجعؿ تصرفو بالتككيؿ مكقكفان
ككذلؾ الككيؿ ألف ما ال يصح أف يتصرؼ بو بنفسو ال يصح تصرفو لغيره.

المطمب الثالث :حكـ الشركة إذا ارتد أحد الشريكيف

َّ
الش ِركة لغة  :اختبلط شيء بشيء .

َّ
الش ِركة اصطبلحا  :عبارة عف اختبلط النصيبيف فصاعدا بحيث ال يفرؽ أحد النصيبيف عف اآلخر ثـ
يطمؽ ىذا االسـ عمى العقد أم عقد الشركة كاف لـ يكجد اختبلط النصيبيف إذ العقد سبب لو
كشركة العقكد خمسة أقساـ

()5

ال يصح شيء منيا إال مف جائز التصرؼ  ،ألنيا عقد عمى تصرؼ

في ماؿ فمـ تصح مف غير جائز التصرؼ في الماؿ كالبيع

()6



لذلؾ يشترط في العاقديف أىمية التككؿ كالتككيؿ في الماؿ فكؿ منيما ككيؿ كمككؿ

أما في المضاربة

()8

()4

()7

يقكـ ُّ
رب الماؿ باإلذف لممضارب باالتجار في مالو فيككف رب الماؿ مككبل

كالمضارب ككيبل في ىذه الشركة .

1حرٖٓلِق (،اٌفشٚع)،343\4،حرٖهيحٓش (،اٌّغٕ.73\5،) ٟ
2حرٖهيحٓش ( ،اٌّغٕ،73\5،) ٟحرٖٓلِق (،اٌفشٚع).343\4،
3حُٜٔخىٍحُٔخروش،حُٜلخثقًحطٜخ.
4حُو(،١ٞٗٞأٔ١ظ اٌفمٙبء ).68ٙ،
ٗ5تًَشحُؼوتٞى هٔٔتشأهٔتخّػ٘تيحُل٘خرِتشٝأهٔتخٜٓخٛتٗ٢تتًَشػ٘تخٕٗٝتًَشحُٔلخٟٝتشٗٝتًَشح٧رتيحٕٗٝ،تًَشحُٞؿتٝ،ٙٞحُٔ٠تخٍرشٝهٔتتٜٔخ
حُل٘ل٤شآُ٠ظشأٗٞحعًَٗ٢ٛٝ:شحٞٓ٧حًٍَٗٝ،شح٧ػٔخًٍَٗٝ،شحُٞؿًَٞٗٝٙٞعٌٖٓٙٛحٞٗ٧حعآخٓلخٟٝشٝآخػ٘خٗخٝحًَُ٘شػ٘تي
ؿَْٖٓٛ٤حُلوٜخء ْٜ٘ٓٝحُٔخٌُ٤شٝحُ٘خكؼ٤شأٍرؼشأٗٞحعًَٗشحُؼ٘خًَٕٗٝشحُٔلخٟٝتشٗٝتًَشح٧رتيحٕٗٝتًَشحُٞؿت٘٣،ٙٞظتَ،حُِكِ٤ت(،٢
اٌفمٗ اإلعالِٚ ٟأدٌزٗ ).3878\5،
6حُزٜٞط (،٢وشبف اٌمٕبع ).497\3،
7حُٔ٠خٍرشٓلخػِشٓتٖحُ٠تَدٛٝتٞحُٔتَ٤كت٢حٍٝٝ٧كت٢حُ٘تَعػوتيٗتًَشكت٢حُتَرقرٔتخٍٓتٍٖؿتَٝػٔتَٓتٖآهتَٛٝ،ت٢ا٣تيحعأ،٫ٝ
ٝطَ٤ًٞػ٘يػًَِٔٗٝ،ٚشإٍرقٝ،ؿٜذإهخُقٝر٠خػشإًََٗ١حَُرقُِٔخُيٝ،هَٝإَٗ٠ُِٔ١خٍد٘٣،ظَ،حُٔتَٔه٘ي١
 (،اٌششٚؽ ٚاٌٛصبئك).70ٙ،
8حرٖهيحٓش (،اٌىبف.181\2،) ٟ
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كحكـ الشركة في جكازىا كانفساخيا كحكـ الككالة لتضمنيا الككالة

()1

كتبطؿ الشركة مطمقا بمكت أحدىما كلك حكما بأف يرتد كيمحؽ بدار الحرب كيحكـ بو القاضي ألف

الككالة الزمة لمشركة كالمكت مبطؿ الككالة كمبطؿ البلزـ مبطؿ الممزكـ

()2

فمك عاد مسمما لـ يكف

بينيما شركة  ،كاف لـ يقطف بمحاقو انقطعت عمى سبيؿ التكقؼ باإلجماع  ،فإف عاد مسمما قبؿ اف
يحكـ بمحاقو فيما عمى الشركة  ،كاف مات أك قتؿ انقطعت المفاكضة عمى التكقؼ كال تصير عنانا
عند أبي حنيفة كعند الصاحبيف تصير عنانا

()3

 ،كاذا شارؾ المسمـ المرتد مفاكضة أك عنانا لـ تجز

عند أبي حنيفة إف قتؿ عمى ردتو أك لحؽ بدار الحرب كاف أسمـ جازت كعند الصاحبيف يجكز العناف
()4

دكف المفاكضة كاف شارؾ مسمـ مرتدة صحت عنانا ال مفاكضة

كفي المضاربة إف ارتد رب الماؿ

عف اإلسبلـ كلحؽ بدار الحرب بطمت المضاربة ألف انضمامو لدار الحرب بمنزلة مكتو  ،كقبؿ لحكقو

فإف مضاربتو تتكقؼ عند أبي حنيفة ألنو ييتصرؼ لو فصار كتصرفو لنفسو .
كاذا ارتد المضارب بقيت المضاربة عمى حاليا ألنو لو عبارة صحيحة كال تكقؼ بممؾ رب الماؿ فبقيت

المضاربة.

القكؿ الختار :تنفسخ الشركة بردة أحد الشركيف لتضمنيا الككالة
الرّدة لمعمؿ .
المبحث الثالث :إحباط ّ
الرّدة أثناء القياـ بالعمؿ :
أكال ّ :

تبطؿ مطمقا عبادة المرتد مف صبلة كزكاة كصكـ كحج كتيمـ كاعتكاؼ كغير ذلؾ .

اذا ارتد في أثنائيا باتفاؽ الفقياء ( ،)5لقكلو عز كجؿ ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ

()6

ثانيا  :العبادة التي فعميا قبؿ ردتو
الرٌدة لمعبادات السابقة إلى قكليف :
ذىب الفقياء في إحباط ٌ
()8
()7
الرٌدة فمك
القكؿ األكؿ  :ذىب الحنفية كالمالكية إلى أنو يحبط ثكاب جميع األعماؿ السابقة بنفس ٌ
فمك صمى صبلة ثـ ارتد ثـ أسمـ كالكقت باؽ أعاد الصبلة  ،كذلؾ لك حج حجة اإلسبلـ ثـ ارتد ثـ
أسمـ كجب عميو إعادة الحج  ،قاؿ اهلل ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ

()9

فحجة مف عممو كعميو حجة

أخرل
٬٘ٓ1هَٔٝح (،دسس اٌؾىبَ )،324\2،حرٖٗـ (،ْ٤اٌجؾش اٌشائك ).201\5،
2حرٖٗـ (،ْ٤اٌجؾش اٌشائك ).201\5،
3حُٜٔيٍحُٔخرن.183\5،
4حَُٔؿ٘٤خٗ ( ،٢اٌٙذا٠خ )،278\4،حُٔ (،٢ِٛٞاالخز١بس ).27\3،
5حُزٜٞط (،٢وشبف اٌمٕبع )،223\1،حرٖكِّ(،اٌّؾٍ.322\5،) ٝ
6حَُِٓ،آ٣ش.65
7حرٖػخري ( ،ٖ٣سد اٌّؾزبس )،398\6،حٌُخٓخٗ (،٢ثذائغ اٌظٕبئغ )،201\7،حُ٘خ١ل (،٢عًّ ا٤ؽىبَ )309ٙ،حرٖحُٜٔخّ(
فزؼ اٌمذ٠ش).332\5،
ٓ8خُي ( ،اٌّذٔٚخ )،228\2،حُلطخدِٛ (،ا٘ت اٌغٍ،376\8،) ً١حُوَٗ (،٢اٌخشش ٟػٍِ ٝخزظش خٍ،69\7،) ً١حُيٓٞه٢
حُيٓٞه (،٢ؽبش١خ اٌذعٛل.475\4،) ٟ
9حَُِٓ،آ٣ش.65
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()3
()2
()1
الرٌدة ال تحبط العمؿ إال بالمكت
القكؿ الثاني  :ذىب الشافعية كالحنابمة كالظاىرية إلى أف ٌ
عمييا  ،فبل تبطؿ عبادة فعميا قبؿ ردتو إذا تاب لبراءة ذمتو منيا بفعميا عمى كجييا  ،كديف اآلدمي ،

فمك حج ثـ ارتد ثـ أسمـ لـ يجب عميو إعادة الحج عند الشافعية كالظاىرية  ،فإف مات مرتدا بطؿ

ثكاب جميع أعمالو كاستدلكا بقكؿ اهلل _: 
 _1ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ
ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭﭼ

()4

إال بالمكت عمييا .

بالرٌدة ال يككف
فقد أخبرنا اهلل أف إحباط األعماؿ ٌ

 _2في قكؿ اهلل ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ( ، )5ال خبلؼ بيف أحد مف
()6

األمة في أف المرتد إذا راجع اإلسبلـ ليس مف الخاسريف بؿ مف المربحيف المفمحيف الفائزيف
 _3استدلكا بقكؿ اهلل ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ

()7

.

فمف ارتد ثـ استنقذه اهلل مف النار

النار فأسمـ فمو جميع أجر ما فعؿ مف الخير كلك كاف بمثقاؿ الذرة كىذا عمكـ ال يجكز تخصيصو .
 _4بقكؿ اهلل ﭽ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭼ

 عمكـ ال يجكز تخصيصو

()9

()8

الرٌدة ألف في قكلو
كلك بعد تكبتو مف ٌ
()10

كفي إعادة الحج عند الحنابمة قكليف  :األكؿ يمزمو اإلعادة  ،كالثاني  :ال يمزمو .

القكؿ المختار :ىك القكؿ الثاني أف الردة ال تحبط االعماؿ الصالحة إال بالمكت عمييا أما في فريضة
الحج أرجح القكؿ بمزكـ اعادة الحج لمف عاد إلى االسبلـ بعد الردة ألف في الحج تأكيدان عمى تكبتو
ألف االخذ بمزكـ االعادة أحكط في ىذه الفريضة العظيمة .

المطمب الثاني  :حكـ صبلة المرتد

اتفؽ الفقياء عمى عدـ كجكب قضاء الصمكات عمى الكافر األصمي إذا أسمـ  ،كاختمفكا في كجكب

القضاء عمى المرتد إذا أسمـ .

أكال  :الصبلة الفائتة زمف إسبلمو كقبؿ ردتو .

1حُ٘خكؼ(،٢ا،154\2،) َ٤حُ٘ (،١ٝٞاٌّغّٛع )،5\3،حًٍُِ٘ٓ،٢لٔيرٖرٜخىٍرٖػزيهللا(،صٛ794ـ)(،خجب٠ب اٌضٚا٠ب )،
حػظ٘٠رٚأٖٛٔ٣خُقٗؼزخٕ،230ٙ،ىحٍحٌُظذحُؼِٔ٤ش،رَٝ٤صُ،ز٘خٕ.ّ1996،1١،
2حُزٜٞط (،٢ششػ ِٕز ٝٙاالساداد ).393\3،
3حرٖكِّ (،اٌّؾٍ.322\5،) ٝ
4حُزوَس،آ٣ش.217
5حَُِٓ،آ٣ش.65
6حرٖكِّ (،اٌّؾٍ.322\5،) ٝ
7حُُُِِش،آ٣ش.7
8آٍػَٔحٕ،آ٣ش.195
9حرٖكِّ (،اٌّؾٍ.322\5،) ٝ
10حرٖهيحٓش(،حُٔو٘غ).523\3،
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()1

لمفقياء في ذلؾ ثبلثة أقكاؿ _ :القكؿ األكؿ  :ذىب جميكر الفقياء الحنفية

()3

()2

كالشافعية

كالحنابمة

( )3

إلى كجكب قضاء الصمكات الفائتة عمى المرتد زمف إسبلمو كقبؿ ردتو  ،الستقرارىا في ذمتو فيك

مطالب بيا كديف العباد كألنو بالردة ازداد عمى المعصية ما ىك أعظـ منيا  ،ألف كفر المرتد ليس

كف ار أصميا بؿ ىك كفر بعد إيماف فيك كالمحدث بعد الكضكء  .فكيؼ تككف ماحية لما قبميا مف
المعاصي ؟ أما الصبلة التي أداىا في إسبلمو قبؿ الردة فقد بطمت كال قضاء عميو عند الحنفية كقاؿ
()4

الشافعية كالحنابمة كالظاىرية

القكؿ الثاني  :ذىب المالكية

()5

ال تبطؿ إال بالمكت عمييا .

إلى أف صمكات المرتد الفائتة زمف إسبلمو ساقطة عنو .

أدلتيـ _:
 _1قكؿ اهلل  ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ

()6

 _2قكؿ رسكؿ اهلل  " اإلسبلـ ييدـ ما قبمو " (.)7
أما إذا قاـ بأداء الصبلة قبؿ ردتو فيسقط ثكاب فعميا لبطبلنيا بردتو  ،قاؿ اهلل  ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚﯛﯜﯝﭼ .
القكؿ الثالث  :ذىب ابف حزـ الظاىرم إلى أف مف تعمد ترؾ صبلة حتى خرج كقتيا فيذا ال يقدر
عمى قضائيا أبدا  ،فميكثر مف أداء الحقكؽ التي تتعمؽ باهلل كميا  ،فعؿ الخير كصبلة التطكع كليتب

كليستغفر اهلل  ليثقؿ ميزانو يكـ القيامة (.)8

أدلة ىذا القكؿ :

 _1قكؿ اهلل  ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﭼ

()9

فمك كاف

 _2العامد لترؾ الصبلة مدركا ليا بعد خركج كقتيا بأف يقضييا لما لقي غيا  ،أم يمقكف جزاء غييـ
أك ىك كاد في جينـ

()10

.

 _3قكؿ اهلل  ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ ( )11كيؿ ىك عذاب أك ىبلؾ
أك كاد في جينـ

()12

فمك قضاء الصبلة التي فات كقتيا يجبرىا لما تكعدىـ اهلل بالعذاب .

1حرٖػخري ( ،ٖ٣سد اٌّؾزبس )،398\6،حُ٘خ١ل (،٢عًّ ا٤ؽىبَ ) .307ٙ،
2حُ٘خكؼ (،٢ا،154\2،) َ٤حُ٘ ( ،١ٝٞاٌّغّٛع ) .5\3،
3رٜٞط (،٢وشبف اٌمٕبع ).223\1،
4حرٖكِّ (،اٌّؾٍ.322\5،) ٝ
5حرٖحُؼَر ( ،٢أؽىبَ اٌمشآْ )،338\2،حُلطخدِٛ (،ا٘ت اٌغٍ،376\8،) ً١حُيٓٞه (،٢ؽبش١خ اٌذعٛل474\4 ) ٟحُوَٗ،٢
 (،اٌخشش ٟػٍِ ٝخزظش خٍ.68\7،) ً١
6حٗ٧لخٍ،آ٣ش.38
ٓ7زنطوَ٣ـ.399ٙٚ
8حرٖكِّ (،اٌّؾٍ.11\2،) ٝ
،ْ٣َٓ9آ٣ش.59
ٓ10وِٞف (،وٍّبد اٌمشآْ ).176ٙ،
11حُٔخػ،ٕٞح٣٥ظخٕ.5–4
ٓ12وِٞف (،وٍّبد اٌمشآْ ).402ٙ،
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_4


ألف قضاء الصبلة الفائتة إيجاب شرع  ،كالشرع ال يجكز لغير اهلل تعالى عمى لساف رسكلو

()1

.

كاستدؿ بأدلة كثيرة مف السنة كمف آثار الصحابة عمى ىذه المسألة فمذىبو خبلفا لمجميكر أف مف

ترؾ صبلة حتى خرج كقتيا ال يقدر عمى قضائيا أبدا

()2

.

القكؿ المختار :كجكب قضاء الصمكات الفائتة عمى المرتد زمف إسبلمو كقبؿ ردتو ألف كفر المرتد
كفر بعد إيماف كألنيا ديف هلل تبقى في ذمتو .
ليس كف ار أصميا ىك ه
ثانيا  :الصبلة الفائتة زمف ردتو إذا أسمـ
لمفقياء في ذلؾ قكليف _ :

القكؿ األكؿ  :ذىب الحنفية

()3

()4

كالمالكية

كركاية عف اإلماـ أحمد

()5

كىك قكؿ ابف حزـ

()6

إلى عدـ

عدـ كجكب قضاء الصبلة التي تركيا المرتد أثناء ردتو إذا عاد إلى اإلسبلـ .

أدلة ىذا القكؿ :

 _1ألنو تركيا اعتقادا كديانة كبردتو صار كالكافر األصمي فإذا أسمـ فقد تفضؿ اهلل  بإسقاط ما
سمؼ مف عبادات أثناء كفره  ،لقكؿ اهلل  ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﭼ

()7

 _2لقكؿ رسكؿ اهلل  " : اإلسبلـ ييدـ ما قبمو "

()8

.

 _3ألف أبا بكر لـ يأمر المرتديف حيف أسممكا أف يقضكا ما فاتيـ (.)9
()10

القكؿ الثاني  :ذىب الشافعية

كأحد قكلي الحنابمة إلى أنو يجب قضاء ما فاتو مف صبلة كغيرىا

مف العبادات ألف ردتو معصية كمعصيتو زمف الردة ال تسقط الصبلة .

القكؿ المختار  :عدـ كجكب قضاء ما فاتو مف صمكات زمف ردتو ألنو بردتو أصبح كالكافر األصمي
ال قضاء عميو لقكؿ اهلل  ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ

المطمب الثالث  :حكـ صياـ المرتد كزكاتو قبؿ ردتو في زمانيا كبعد تكبتو.
اتفؽ الفقياء عمى عدـ كجكب قضاء الصياـ كالزكاة كغيرىا مف العبادات عمى الكافر األصمي إذا

اسمـ .ك اختمفكا في كجكب قضاء المرتد لمعبادات إذا تاب إلى قكليف .

1حرٖكِّ (،اٌّؾٍ.11\2،) ٝ
٣ُِِٔ2يرٔخحٓظيٍر٘٣،ٚظَ،حرٖكِّ ( ،اٌّؾٍ.16–11\2،) ٝ
3حرٖحُٜٔخّ (،فزؼ اٌمذ٠ش )،332\5،حرٖػخري (،ٖ٣سد اٌّؾزبس )،398\6،حُ٘خ١ل (،٢عًّ ا٤ؽىبَ).307ٙ،
4حرٖحُؼَر (،٢أؽىبَ اٌمشآْ )،338\2،حُيٍى (،َ٣اٌشاشػ اٌظاغ١ش )،229\4،حُٜتخ (،١ٝثٍغاخ اٌغابٌه)229\4،حُوَٗت(،٢
اٌخشش ٟػٍِ ٝخزظش خٍ،68\7،) ً١حُلطخدِٛ (،ا٘ت اٌغٍ،376\8،)ً١حُيٓٞه (،٢ؽبش١خ اٌذعٛل.474\4 ) ٟ
5حرٖهيحٓش ( ،اٌّمٕغ )،523\3،حرٖٓلِق (،اٌفشٚع).167\6،
6حرٖكِّ (،اٌّؾٍ.12\4،) ٝ

7حٗ٧لخٍ،آ٣ش.38
ٓ8زنطوَ٣ـ.ٚ
9حرٖهيحٓش (،اٌّمٕغ ).523\3،
10حُ٘خكؼ ( ،٢ا،154\2،) َ٤حرٖهيحٓش ( ،اٌّغٕ.342\2،) ٟ
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القكؿ المختار :كجكب قضاء كاداء ما فاتو زمف إسبلمو كقبؿ ردتو ألنيا ديكف هلل  فتبقى في ذمتو

أكال  :ما فاتو مف صياـ كزكاه قبؿ ردتو  ،لمفقياء في ذلؾ قكليف -:
()1

القكؿ األكؿ  :ذىب الحنيفة

()2

كالشافعية

()3

كالحنابمة

في الركاية إلى أف ما فاتو مف صياـ كزكاة في

في حاؿ إسبلمو قبؿ الردة ال يسقط عنو بالردة كيجب عميو قضاؤه ألنو حؽ ثبت كجكبو فبل يسقط
بردتو  ،كديف اآلدمي .

القكؿ الثاني  :ذىب المالكية

()4

كالظاىرية

()5

كالحنابمة

()6

في ركاية إلى أف ما فاتو مف صياـ كزكاة

كزكاة قبؿ ردتو ساقط عنو لقكلو  ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ(.)7
كلقكؿ رسكؿ اهلل  " : اإلسبلـ ييدـ ما قبمو "

()8

ثانيا  :ما فاتو مف صياـ كزكاة زمف ردتو  ،لمفقياء في ذلؾ قكليف -:

القكؿ األكؿ  :ذىب الحنفية

()9

كالمالكية ( ،)10كقكؿ الحنابمة

()11

()12

كقكؿ ابف حزـ

إلى أف الردة تسقط

الصياـ كالزكاة الكاجبتيف فمك ارتد ثـ أسمـ ال يجب عميو قضاء ما فاتو في ردتو .

أدلة ىذا القكؿ _:

 _1ألنيا عبادات تجب فييا النية كالمرتد ليس مف أىؿ أداء العبادات فيك كالكافر األصمي قاؿ
 ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ.
 _2لقكؿ رسكؿ اهلل  " : اإلسبلـ ييدـ ما قبمو "

 _3أجاب الحنفية عمى مف قاؿ بأف المرتد قادر عمى أداء العبادة بتقديـ شرطيا كىك اإلسبلـ ،
()13

بأنو كبلـ فاسد لما فيو مف جعؿ األصؿ تبعا لتبعو كجعؿ التبع أصبل لمتبكعو

القكؿ الثاني  :ذىب الشافعية()14كىك أحد قكلي الحنابمة ()15إلى أنو يجب عمى المرتد قضاء الصكـ
كالزكاة ككؿ ما كاف يمزـ مسمما بعد رجكعو إلى اإلسبلـ  ،كقاؿ اإلماـ الشافعي  :في زكاة ماؿ المرتد

قكالف  :أحدىما  :أنو يكقؼ عمى إسبلمو أك قتمو فإف أسمـ أخذت منو كاف قتؿ كاف مالو فيئا .

1حرٖحُٜٔخّ (،فزؼ اٌمذ٠ش )،332\5،حٌُخٓخٗ (،٢ثذائغ اٌظٕبئغ ).53\2،
2حُ٘خكؼ (،٢ا،154\2،) َ٤حُ٘ (،١ٝٞاٌّغّٛع ).299\5،
3حُزٜٞط(،٢وشبف اٌمٕبع )،223\1،حرٖهيحٓش (،اٌّغٕ،348\2، ) ٟحَُٔىح (،١ٝاإلٔظبف ) .342\10،
ٓ4خُتتتي (،اٌّذٔٚااااخ ) ،228\2،حُتتتتيٍى (،َ٣اٌشاااشػ اٌظااااغ١ش )،229\4،حرتتتتٖحُؼَرتتت (،٢أؽىاااابَ اٌمااااشآْ) ،338\2،حُيٓتتتتٞه٢
( ؽبش١خ اٌذعٛل،474\4،) ٟحُوَٗ ( ،٢اٌخشش ٟػٍِ ٝخزظش خٍ،68\7، ) ً١حُلطخدِٛ (،ا٘ت اٌغٍ.376\8) ً١
5حر٘شكِّ (،اٌّؾٍ.12\4،) ٝ
6حُٔخٍٝى (،١االٔظبف)،343\10،حرٖهيحٓش (،اٌّمٕغ ) .523\3،
7حٗ٧لخٍ،آ٣ش.38
ٓ8زنطوَ٣ـ.ٚ
9حٌُخٓخٗ (،٢ثذائغ اٌظٕبئغ ).53\2،
10حرٖحُؼَر (،٢أؽىبَ اٌمشآْ ).338\2،
11حرٖهيحٓش (،اٌّغٕ،348\2،) ٟحُزٜٞط (،٢وشبف اٌمٕبع ).223\1،
12حرٖكِّ (،اٌّؾٍ.12\4،) ٝ
13حٌُخٓخٗ (،٢ثذائغ اٌظٕبئغ ).53\2،
14حُ٘خكؼ (،٢ا،154\2،) َ٤حُٔطؼ٘،٢طٌِٔش( اٌّغّٛع ).73\21،
15حرٖهيحٓش (،اٌّغٕ.348\2،) ٟ

234

()1

الثاني  :عمى القكؿ بأف ممؾ المرتد ثابت في مالو فيؤخذ زكاة مالو حكال فحكال

كذىب الحنابمة إلى

أف المرتد إذا عاد إلى اإلسبلـ كقد حاؿ عمى مالو الحكؿ فإف مالو لو كال يخرج زكاتو ،ألنو كاف

ممنكعا مف أداء ىذه العبادة المالية في بعض الحكؿ بردتو  ،كاإلسبلـ شرط لكجكب الزكاة فقدمو في
بعض الحكؿ يسقط الزكاة كما في عدـ الممؾ كالنصاب لذلؾ يبدأ حكال جديدا بعد أسبلمو  .كأف أداىا
()2

كافر فبل تصح منو كالصبلة
في حاؿ ردتو لـ تجزه ألنو ه
أدلة القائميف بكجكب قضاء الصكـ كالزكاة عمى المرتد زمف ردتو .

 _1ألف الردة معصية فإذا عاد إلى اإلسبلـ عميو القضاء ألف المعصية ال تسقط فرضا كاف عميو

 _2إذا عاد المرتد إلى اإلسبلـ فيك كالمحدث كالجنب إذا تطير فإنو قادر عمى أداء الصبلة كذلؾ
المرتد إذا عاد إلى اإلسبلـ فيك قادر عمى أداء الصكـ كالزكاة فيي كاجبة عميو .

 _3ال تسقط الزكاة بالردة ألنو حؽ ماؿ تدخميا النيابة

()3

القكؿ المختار  :عدـ كجكب قضاء كأداء صياـ كزكاة المرتد زمف ردتو ألف المرتد ليس مف أىؿ
العبادات فيك كالكافر األصمي .

المطمب الرابع  :حكـ ذبيحة المرتد
ال تجكز ذبيحة غير المسمميف كأىؿ الكتاب  ،باتفاؽ الفقياء ككذلؾ اتفقكا عمى عدـ جكاز كؿ ذبيحة

لممرتد إلى أم ديف ارتد إليو كاف تيكد أك تنصر  ،ألف المرتد ال ممة لو فإنو ال ييقر عمى ما انتقؿ إليو
كألنو إنما الرخصة في أكؿ ذبائح أىؿ الكتاب الذيف يقركف عمى أديانيـ ( ، )4كيحرـ أكؿ ما يصيده
بالرمي أك بالكمب أك البازم

()5

 ،كخالؼ بعض الفقياء فقاؿ النككم اف تديف بديف أىؿ الكتاب فذبيحتو

فذبيحتو مكركىو  ،كقاؿ بعضيـ ذبيحتو جائزة كسبب الخبلؼ ىؿ المرتد إلى ديف كتابي يتناكلو اسـ

أىؿ الكتاب أكال

()6

؟ كمف قاؿ مف الفقياء بجكاز ذبيحة المرتد إلى ديف كتابي استدؿ بقكؿ عمي " 

مف تكلى قكما فيك منيـ "  ،كأجاب جميكر الفقياء عمى قكؿ عمي بأمكر  :أكال  :إف المرتد كافر ال

يقر عمى دينو فبل تحؿ ذبيحتو كالكثني .

يقر بالجزية كال ييسترؽ كال يحؿ نكاح
ثانيا  :ال تثبت لممرتد أحكاـ أىؿ الكتاب إذا تديف بدينيـ فإنو ال ُّ
المرتدة .

1حُٔطؼ٘،٢طٌِٔش (،اٌّغّٛع ).73\21،
2حرٖهيحٓش (،اٌّغٕ.348\2،) ٟ
3حرٖٓلِق (،اٌفشٚع )،192\3،حرٖهيحٓش ( ،اٌّغٕ.75\3،) ٟ
4حَُٔؿ٘٤خٗ (،٢اٌٙذا٠خ )،465\4،حُزخرَط (،٢اٌؼٕب٠خ )،488\9،حرٖٗـ (،ْ٤اٌجؾش اٌشائك )،192\8،حرٖػزيحُزَ( اٌىبف،) ٟ
،245\1حرٍٖٗي (،ثذا٠خ اٌّغزٙذ )،786\1،حُ٘خكؼ ( ،٢ا،140\7، ) َ٤حُٔخٍٝى ( ،١اٌؾب،425\16، ) ٞٚحُ٘(،١ٝٞ
اٌّغّٛع )،192\9،حرٖهيحٓش ( ،اٌىبف،578\1،) ٟحرٖهيحٓش (،اٌّغٕ،78\10،) ٟحرٖكِّ (،اٌّؾٍ147\6،) ٝ
5ؿخُ ( ،١اٌفزب ٜٚإٌٙذ٠خ ).580\3،
6حرٍٖٗي (،ثذا٠خ اٌّغزٙذ ).786\1،

235

ثالثا  :قكؿ عمي  " مف تكلى قكما فيك منيـ " لـ يرد بو أنو منيـ في جميع األحكاـ بدليؿ ما ذكر ،
كألنو لـ يكف يرل حؿ ذبائح نصارل بني تغمب كال نكاح نسائيـ مع تكليتيـ لمنصارل كدخكليـ في

دينيـ كمع إقرارىـ بما صكلحكا عميو فمئف ال يعتقد ذلؾ في المرتديف أكلى

()1

كالراجح قكؿ الجميكر بحرمة أكؿ ذبيحة المرتد فمك اعتدل عمى شاة غيره فذبحيا بغير إذنو ضمف

قيمتيا حية  ،كلك أمره مالكيا أف يذبحيا لو كىك يعممو مرتدا أكال يعممو ال يضمف شيئا ألنو لـ يتعد
كال يأكؿ صاحب الشاة منيا شيئا

()2

لمرّدة عف اإلسبلـ منابعيا كأىدافيا .
مبحث مستقؿ  :المنظمات الداعمة ّ
كانت كال تزاؿ المؤسسات التبشيرية النصػرانية الغربيػة تعمػؿ بكػؿ مػا أكتيػت مػف كسػع كقػكة عمػى إخػراج

المسػػمـ مػػف إسػػبلمو مسػػتغمة بػػذلؾ فق ػره كمرضػػو كجيمػػو كمػػا ىػػك الحػػاؿ فػػي قػػارة أفريقيػػا كمعظػػـ الػػدكؿ
اإلسبلمية الفقيرة في العالـ كلحسف حظ ىؤالء أنيـ يعكدكف لئلسبلـ بمجرد دعكتيـ إليو مف جديد كذلؾ
مصداقا لقكؿ اهلل  ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ

()3

كلكف في الكقت الحالي لـ يعد الحديث عف مكضكع الردة كالمرتد في المحافؿ العالمية كمكضػكع يطػرح
فػػي مجػػاؿ ج ػرائـ القػػانكف كالممحػػكظ فػػي الػػدكؿ األكركبيػػة فػػي الكقػػت الحػػالي ككنتيجػػة عكسػػية لتنػػامي
معػػدالت الػػدخكؿ فػػي اإلسػػبلـ كارتفػػاع أعػػداد المسػػمميف فػػي أكركبػػا ظيػػكر منظمػػات تعمػػؿ عمػػى تقنػػيف

مكضػػكع الػػردة عػػف اإلسػػبلـ كتطالػػب بحقػػكؽ المرتػػديف بػػزعميـ كتطالػػب بحريػػة الجيػػر بػػاآلراء المخالفػػة
لئلسبلـ كما تطالب بحرية الدعكة لمخركج عف ديف اإلسبلـ ككؿ ىذا بجيكد مسػمميف سػابقيف مػدعكميف

مف تمؾ الدكؿ األكركبية .

كال شؾ أف سبب ذلؾ العداء الشديد لئلسبلـ كالمسمميف كالخكؼ مف تنامي المسمميف لدرجة تمكنيـ مف

الكصػػكؿ إلػػى م اركػػز الق ػرار كالحكػػـ فػػي تمػػؾ الػػدكؿ فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ خػػبلؿ ثبلثػػكف عامػػا ارتفػػع عػػدد
المسػػمميف بشػػكؿ غيػػر متكقػػع فػػي دكؿ شػػماؿ أكركبػػا كىػػذا االضػػطراد فػػي ارتفػػاع أعػػداد المسػػمميف جعػػؿ

كثير مف الجمعيات الفاعمة في ىذه المناطؽ كالمنظمات الكنسية الكبيرة تنظر بتخػكؼ إلػى ىػذا الكجػكد

اإلسبلمي مما أدل في مراكز الدراسات المستقبمية في الغرب إلى اإلشارة إلػى عمػؽ األزمػة االجتماعيػة
كالتركيبة العقائدية ليذه المجتمعات في غضػكف العقػديف القػادميف  ،كبعػض البػاحثيف اإلسػرائيميف ذكػركا

بكؿ صراحة في بحكثيـ أف المستقبؿ في ىذه المناطؽ مقمؽ لمصييكنية الذيف قػد يفقػدكف دعمػا أكركبيػا
فيما لك أصبح المسممكف مف صناع القرار فػي أكركبػا فػي إشػارة إلػى احتمػاؿ كصػكؿ الجيػؿ الثالػث إلػى

مراكز صناعة القرار في تمؾ المجتمعات .

1حرٖهيحٓش (،اٌّغٕ.87\10،) ٟ
2حُ٘خكؼ ( ،٢ا،410\7،) َ٤حُٔخٍٝى (،١اٌؾب،425\16،) ٞٚحُ٘ (،١ٝٞاٌّغّٛع )،192\9،حرٖهيحٓش (،اٌّغٕ) ٟ
.87\10
،ْٗٞ٣3آ٣ش.81
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كفي االستفتاء الشيير الذم أجراه اإلتحاد األكركبػي حػكؿ أسػكء دكلػة عمػى أمػف العػالـ اجمػع االكركبػيف

بم ػػف ف ػػييـ س ػػكاف الش ػػماؿ ف ػػي أف الدكل ػػة العبري ػػة ى ػػي أخط ػػر دكل ػػة عم ػػى الس ػػبلـ الع ػػامي كق ػػد ع ػػزت
الصييكنية نتائج ىذا االستفتاء في أخذه منحى مضاد لمدكلة العبرية إلى تأثير المكاطنيف األكركبػيف

()1

كىذا سبب التحكؿ السيء تجاه اإلسبلـ في الدنمارؾ كدكؿ شماؿ أكركبا كعمى أرض الكاقع كفي باريس
العاص ػػمة الفرنس ػػية أعم ػػف ع ػػدد م ػػف المرت ػػديف ع ػػف اإلس ػػبلـ تش ػػكيؿ مجم ػػس "مس ػػممي فرنس ػػا الس ػػابقيف "
لممطالبػػة بػػالحؽ فػػي الجيػػر بالحػػادىـ كفػػي انتقػػاد الػػديف كرفػػض أم قيػػكد باسػػـ الػػديف عمػػى حريػػة النقػػد
كالتعبيػػر كعرفػكا بأنفسػػيـ بقػػكليـ نحػػف مجمكعػػة مػػف الممحػػديف كغيػػر المػػؤمنيف قررنػػا مكاجيػػة التيديػػدات
كالقيكد التي نتعرض ليا في حياتنا الشخصية حيث اعتقؿ الكثيركف منا بتيمة إىانة الديف  ،كيضـ ىذا

المجمس نحك ثبلثػيف عضػكا مػف جنسػيات مختمفػة "مغربيػة جزائريػة باكسػتانية إيرانيػة سػنغالية كغيرىػا "
اسػػتجابة لػػدعكة المػػدكف الفمسػػطيني كليػػد الحسػػيني الػػذم اعتقػػؿ لعػػدة أشػػير عػػاـ 2111ـ فػػي الضػػفة
الغربية بتيمة نشر تعميقات ميينة لمرسػكؿ كفػي ألمانيػا كفػي العػاـ  2117ـ كانػت مجمكعػة تنحػدر مػف
بمداف إسبلمية كتقيـ في ألمانيا أعمنت عػف تشػكيؿ " المجمػس األعمػى لممسػمميف السػابقيف " برئاسػة مينػا

عيدم اإليرانية األصؿ كالناشطة في مجاؿ حقكؽ اإلنساف كالدفاع عف حقكؽ المرأة .

كقد رىف المجمس ميمتو بحسب بيانو التأسيسي في " مكاجية مد منظمات اإلسبلـ السياسي في ألمانيػا

كالدفاع عػف آراء البلدينػيف ككجيػات نظػرىـ مػف القضػايا التػي تيػـ الجاليػة المسػممة فػي ىػذه الػببلد مثػؿ

قضية الحجاب كغيرىا كفي العاـ نفسو أعمنت البريطانية ذات األصػؿ اإلي ارنػي مػريـ نمػاذم عػف تبنييػا
لمشركع مينا عيدم كقرر تأسيس مجمس لممسمميف السابقيف بالمممكة المتحدة كالمبادئ التػي كردت فػي
ديباج ػػة البي ػػاف التأسيس ػػي تتػ ػراكح ب ػػيف الرغب ػػة ف ػػي كس ػػر المح ػػرـ ال ػػذم ي ػػأتي مص ػػاحبا إلدان ػػة اإلس ػػبلـ

كاإلنتصار كأخذ مكقؼ مف أجؿ القيـ كالحقكؽ العالمية كالعممانية

()1

كىكػػذا تأسسػػت مناظمػػات فػػي الػػدكؿ اإلسػػكندانبية كىكلنػػدا كغيرىػػا تحػػت شػػعار المرتػػدكف عػػف اإلسػػبلـ

كالممحػػكظ أف ىػػذه المنظمػػات تحمػػؿ أسػػماء كأىػػداؼ متشػػابية كىػػذا يعمػػؿ عمػػى ربػػط ىػػذا التسمسػػؿ مػػف

االح ػػداث ف ػػي تك ػػكيف ى ػػذه المؤسس ػػات الداعم ػػة لم ػػردة فػ ػي العدي ػػد م ػػف بم ػػداف أكركب ػػا تح ػػت الش ػػعارات
كالمسػػميات كاألفكػػار نفسػػيا  ،بالمشػػركع األمريكػػي فػػي العػػداء لئلسػػبلـ كاليجمػػة الغربيػػة عمػػى اإلسػػبلـ .
إنو مما يثير التساؤؿ تتالي ىذه األحداث التي تركز عمى مكضكع الردة كالتعػاكف عمػى المرتػد لػيس فػي

أكركبا فقط كانما في الدكؿ اإلسبلمية أيضا فمماذا ىذا اإلنتشار لقصص مػف تنصػركا كمػف يرغبػكف فػي
تػػرؾ اإلسػػبلـ فػػي مصػػر الدكلػػة العربيػػة اإلسػػبلمية ؟ كلمػػاذا تركػػز كسػػائؿ اإلعػػبلـ فػػي الػػدكؿ اإلسػػبلمية

حاليػػا كبكثافػػة كتحديػػدا بعػػد أحػػداث الحػػادم عشػػر مػػف سػػبتمبر عمػػى مكضػػكع الػػردة كعقكبػػة المرتػػد .
لماذا ىذا اإلىتماـ المبالغ فيو كلماذا ىذا اإلىتماـ في ىذا الكقت بالذات كفتح النقاش حكؿ ترؾ المسػمـ
٘٣1ظَحُٔٞهغحٌُ٩ظَ:٢ٗٝآ٣ّٝ٬ذٞٓ،هغحُٔوخ٫ص٣،ل٠٤أر٣ًَُٞخرظخٍ٣نٛ،2006\3\29ل٤لشحُز٤خٕ.222
٘٣ )1ظَحُٔٞهغحٌُ٩ظَ . http://new.elfagr.org:٢ٗٝ
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دين ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو كحق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكؽ م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف يت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرؾ اإلس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبلـ ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ ككاجب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات المجتم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع اتج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاه ذل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؾ .
ىناؾ أصابع خفية تحركيا دكؿ مستفيدة تعمؿ عمى تطبيع مكضكع ترؾ المسمـ دينو ككأنو أمر عادم

 ،كعمينا أف نتنبو لخطكرتو .

معالـ ظاىرة الدفاع عف المرتديف :
 )1انتقاؿ مكجة التنصير مف العمؿ الصامت كالخفي إلى مكاجية العالـ اإلسبلمي عبلنية .
 )2تحكؿ الردة في دكؿ الغرب إلى ظاىرة ليا بعد سياسي أك اجتماعي أك فكرم .

 )3تحمؿ الردة عف اإلسبلـ في دكؿ الغرب دالالت سياسية فكرية مرتبطػة بػالكالء فػي الغػرب كال تعبػر
عف خيارات شخصية عقدية فقط .

 )4في الفتػرة التػي أعقبػت سػبتمبر 2111ـ اىتمػت بعػض دكؿ الغػرب بشػكؿ خػاص بمػف يرتػدكف عػف
اإلسبلـ أك مف يياجمكنو بعنؼ رغـ أف تمؾ الدكؿ تزعـ عدـ محاربتيا لئلسبلـ .

لقد اتخذت الحممػة األكركبيػة أشػكاال ىجكميػة عمػى اإلسػبلـ منػذ منتصػؼ عػاـ  2115ـ  ،انطمقػت فػي

جينيؼ حممة ضد اإلسػبلـ يقكدىػا الناشػط الصػييكني ديفيػد ليتمػاف كيشػارؾ فييػا يكتٌػاب ييػكد كمسػممكف
مرتدكف .
استيدفت الحممة الربط بيف إىدار حقكؽ اإلنساف كتعاليـ اإلسبلـ كبيف التطرؼ اإلسبلمي كالمسػمميف ،

شارؾ في ندكات تمؾ الحممة الكاتبة البنجالية المرتػدة " تسػميمة نسػريف" كالسػكداني

" سػيمكف ديػنج "

كالنائبة اليكلندية في ذلؾ الكقت التي أعمنت ارتدادىا عف اإلسبلـ إياف ىيرسي عمي .

لقد استخدـ الغرب مف أعمنكا تحدييـ كىجكميـ عمى اإلسبلـ كأداة لمحاربة اإلسبلـ كالنيؿ منو كما فػي

حالة سمماف رشدم ككفاء سمطاف .

أما عف المشركعات المزمع القياـ بيا بالنسبة ليذه المنظمات التي تجمع المرتديف فيي كثيرة كتحظى
بدعـ مادم أكركبي ال مبرر لو إال العداء لئلسبلـ كمف ىذه األنشطة حممة بعنكاف لقد تخمينا عنو كىك

مشركع ييدؼ إلى تكضيح صعكبات اإلرتداد عف اإلسبلـ كمساعدة المرتديف عمى القياـ بذلؾ ،

كدعميـ ماد يا كما تكصي المنظمة القائمة في ىذا المشركع الحككمة األلمانية كغيرىا مف الحككمات

األكركبية بعدـ استقباؿ المياجريف مف العالـ اإلسبلمي عمى أنيـ مسممكف كاعطائيـ الفرصة لئلختيار
قبؿ اليجرة كما تيدؼ المنظمة أيضا إلى تكصية الحككمة األلمانية بعدـ التعاكف مع المنظمات

اإلسبلمية األلمانية  ،كما تكصي ىذه المنظمات بمنع كؿ أنكاع المساعدة المالية عف المنظمات
اإلسبلمية العاممة في تمؾ الببلد  ،كما أعمف مؤخ ار أيضا في الكاليات المتحدة األمريكية عف مكقع

( المرتدكف عف اإلسبلـ ) كىك مكقع يياجـ اإلسبلـ كيركم قصص المرتديف عنو  ،كتقكـ باإلساءة

البالغة لمقرآف كالرسكؿ  ككؿ ما ىك مقدس في اإلسبلـ كيكجبكف العمؿ عمى ردة المسمميف بدعكل
التسامح كالتعايش كال أقؿ مف أف نطالب بحقنا الدكلي أف ننشئ المنظمات التي تحمي المسمميف مف
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اإلرتداد كتعريفيـ بعدالة اإلسبلـ كسماحتو

()1

الخاتمة:

نتائج البحث

الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات ىذه خبلصة البحث كفي ضمنيا النتائج :
الرٌدة عف اإلسبلـ ىي رجكع المكمؼ اختيا ار عف اإليماف  ،بأس ارره  ،كفره ،أك اعبلنو ،بقكؿ
)1
ٌ
،مصر عمى كفره  ،اعتقادا  ،أك عنادا ،أك استيزاء .
ٌا
يقتضيو ،أك فعؿ يتضمنو
)2

الردة كالحرابة كالبغي مف الحدكد كلكؿ كاحدة أحكاميا الخاصة بيا كالمنافؽ مسمـ بالظاىر لو

)3

حرية الرأم ضركرة شرعية كالتصريح بالرأم يككف كاجبا في حاؿ الحاجة إلى إبدائو ،كمف

أحكاـ المسمميف إال أنو مرتد حقيقة كالمرتد غير الكافر األصمي كالفاسؽ كالفاجر كالزنديؽ كالمنافؽ .

اآلراء ما ىك مذمكـ شرعا يمس أسس الديف اإلسبلمي كثكابتو كيصدر ممف ليسكا أىبل لبلجتياد في

مسائؿ ال تصمح محبل لبلجتياد ،كحرية الرأم يجب أف ال تخرج عف أطر العقيدة كالشريعة
كاألخبلؽ في اإلسبلـ .

)4

التآمر عمى اإلسبلـ بالغزك الفكرم كالتغريب سبب مخالفة كثير مف األقكاؿ في الديف لمشرع

كذلؾ بادعاء حرية الفكر كالرأم كالتعبير كاإلنسبلخ عف الديف كادعاء المكضكعية المطمقة في كافة

األبحاث التجريبية كغير التجريبية بالغ الخطر عمى الباحث كعمى نتيجة البحث فيما ال يخضع

لمتجربة مف أبحاث " كالسمعيات ".
)5

ردة عف اإلسبلـ كضرر الباطنية عمى المسمميف أعظـ مف ضرر
اعتناؽ الفكر الباطني ٌ

النصارل كالمجكس كتندرج تحتو طكائؼ اإلسماعيمية كالنصيرية كالدركز كالخطابية كالقرامطة كاخكاف

الصفا كاف انتسبت ىذه الفرؽ إلى اإلسبلـ ،كالبيائية كالقاديانية أك األحمدية مف الفرؽ المرتدة عف
اإلسبلـ التي تعد امتدادا لمفكر الباطني.

بالرٌدة عمى البيائي كالقادياني كغيرىـ مف المرتديف أحكاـ في األحكاؿ
)6
يترتب عمى الحكـ ٌ
الشخصية كفسخ الزكاج كالحرماف مف الميراث اذا كانت زكجاتيـ مسممات.
)7

التصكؼ اإلسبلمي المحمكد ىك التصكؼ السمككي العممي القائـ عمى مرتبة اإلحساف،

الرٌدة عف اإلسبلـ كنب أر
كالتصكؼ الفمسفي المستمد مف فمسفات كثنية دخيمة عمى اإلسبلـ يؤدم إلى ٌ
إلى اهلل مف كؿ شطحات الصكفييف كادعائاتيـ الميمكة التي تنافي التكحيد .

٘٣ )1ظَحُٔٞهغحٌُ٩ظَ٢ٗٝحُ٘زٌشح٤ٓ٬ٓ٩شٓوخُشرؼ٘ٞحٕٓٞؿشحَُىسحُوخطِشٝحُيػْحٍٝٝ٧رُٜ٢خرظخٍ٣ن.ّ2007\12\9
ِالؽظخ ٌٛ :ح حُٔزلغ رخٌُخَٓ ٓوظزْ ػٖ حُٔٞحهغ حٌُ٩ظَ٤ٗٝش حًٌٍُٔٞس ٝهي ٝؿيص ٛؼٞرش ك ٢حُل ٍٜٞػِٜٓ ٠خىٍ ٓطزٞػش ػٖ ٌٙٛ
حُٔؼِٓٞخص 
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)8

يعد الغزك الفكرم عف طريؽ الصييكنية العالمية ىك األكثر خط ار عمى األدياف عمكما كعمى

اإلس بلـ خاصة كذلؾ لتجنيدىـ مف يقكـ بتشكيؾ الناس بدينيـ كأىـ مؤسساتيا المحافؿ الماسكنية
المنتشرة في جميع أنحاء العالـ ،كمف ينتسب إلييا مف المسمميف عالما بحقيقتيا كاىدافيا كافر.

)9

االستشراؽ أحد المؤسسات العاممة عمى الغزك الفكرم لممسمميف كقد حكت المستشرقيف الييكد

كالنصارل كالممحديف كلجميعيـ دعكات ىدامة لئلسبلـ  ،كقد ىدل اهلل بعضيـ لمدخكؿ باإلسبلـ بعد

كصكلو إلى حقائؽ عممية تؤيد اإلسبلـ ،كاالستشراؽ الفرنسي كاالنكميزم أحدثا صدعا في معتقدات

المسمميف في مصر كخمؼ اشكاليات فكرية أثرت تأثي ار عميقا في البحكث االسبلمية.
)11

التنصير حركة دينية سياسية استعمارية تكلتيا الصميبية لنشر الديف المسيحي أك لجعؿ

المسمميف غير دينيف في كثير مف شؤكنيـ كتتكسؿ بالخدمات االجتماعية كالتعميمية لتيسير االرتداد
عمى ابناء المسمميف ،كقد تمكنت الصميبيو باستخداميا سبلح الماؿ في أندكنيسيا مف العمؿ عمى أف

يرتد عف االسبلـ عشرة مبلييف مسمـ.

)11

الركابط القكية بيف االستعمار كاالستشراؽ كالتبشير كالصييكنية تظير اليدؼ المشترؾ كىك

التشكيؾ باإلسبلـ ليسيؿ تطكيع أبناءه لخدمة مصالح المستعمريف.

)12

تداعي الدكؿ االستعمارية عمى دكلة الخبلفة االسبلمية كاصطناع زعماء مخمصيف ليـ في

الدكلة االسبلمية أدل الى تبني مبادئ مستكردة كمعممانية كاالنحراؼ عف مفيكـ العبكدية هلل .

الع ممانية نظاـ كضعي طاغكتي يقكـ عمى أساس اإللحاد ينافي اإلسبلـ مف ناحية ككنيا حكما
)13
ى
بغير ما أنزؿ اهلل كمف ناحية ككنيا شركا في عبادة اهلل .
)14

مف أسباب شيكع الفكر الماركسي في العالـ اإلسبلمي تبني طائفة في رؤساء الدكؿ اإلسبلمية

ليذا الفكر كانتشار األحزاب الشيكعية التي كاف ليا كامؿ الحرية في بث ما تشاء مف االلحاد عمى

لساف مف ىـ مف جمدتنا كيتكممكف لغتنا .

)15

الشيكعية منافية لئلسبلـ كاعتناقيا كفر بالديف الذم ارتضاه اهلل لعباده ،كالتطمع إلى القكميات

)16

العقؿ كالبمكغ كاالختيار مف شركط صحة الردة.

الرٌدة الفكرية كالعقائدية باسـ الحداثة
كالفمسفات األجنبية كالمبادئ الدخيمة أدل إلى مكجة طاغية مف ٌ
كباسـ التجديد عند التغريبيف.

الرٌدة بكؿ قكؿ أك فعؿ يفيـ منو
)17
لمرٌدة ركناف الرجكع عف اإلسبلـ كالقصد الجنائي  ،كتككف ٌ
ٌ
فساد عقيدة مف قاـ بو أك يفيـ منو المعاندة لشرع اهلل  ،أك يفيـ منو االستيزاء باهلل أك برسكلو أك
بكتابو أك بدينو .

سب اهلل  أك أحدا مف رسمو عمييـ صمكات اهلل كسبلمو أك أحدان مف مبلئكتو
 )18يكفر مف ٌ
الكراـ ،كيكفر مف ادعى مع اهلل كلدا أك زكجة أك شريكا أك كصفو بما ىك منتؼ عنو أك نفي عنو
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الحكمة أك نسب إليو النقص أك الجيؿ أك قاؿ بقدـ العالـ أك بقاؤه أك قاؿ بكحدة الكجكد أك بالحمكؿ

كاالتحاد .
)19

يكفر مف استخؼ بالقرآف أك بشيء منو أكجحده أك شيء منو أك جحد أنو كبلـ اهلل أك أثبت ما

نفاه القرآف  ،أك نفي ما أثبتو  ،أك ادعى إختبلفو أك إختبلقو أك ادعى القدرة عمى اإلتياف بمثمو  ،أك

كذب شيء منو أك قاؿ ببراءتو منو أك قاـ بقراءة القرآف عمى الدؼ كاآلالت كالمعازؼ ،ككؿ ما جاء
مف كبلـ العمماء المجتيديف مف القكؿ بكفر القائؿ بخمؽ القرآف محمكؿ عمى كفر النعمة ال كفر

الخركج مف الممة كاهلل اعمـ .
)21

يكفر مف أنكر أف محمد  نبيا كرسكال لمناس كافة  ،أك أنو خاتـ األنبياء كالرسؿ  ،أك ادعى

سبيـ أك عابيـ أك ذكرىـ عمى كجو اإلزدراء
النبكة أك أنكر أحدا مف األنبياء كالرسؿ الثابت ذكرىـ أك ٌ
أف النبكة مكتسبة أك أف األكلياء أفضؿ مف األنبياء
أك االستيزاء أك التصغير لشأنيـ أك ادعى ٌ
ككذلؾ مف قاؿ بتكفير جميع صحابة رسكؿ اهلل .

)21

يكفر مف أنكر كجكد المبلئكة أك أنيـ أعظـ جنكد اهلل أك سبيـ أك قاؿ أنيـ بنات اهلل  أك

قاؿ أف جبريؿ أخطأ بالكحي أك ذكرىـ عمى كجو اإلزدراء كاالستيزاء .

 )22يكفر كؿ مف ييك ٌذب ما ىك ثابت بالدالئؿ السمعية ككجكد اهلل  ككحدانيتو  ،كقياـ الساعة
كالبعث كجزاء األعماؿ كالحساب كالعقاب كالصراط كالميزاف كالجنة كالنار كالمكح كالقمـ كالعرش
كالكرسي كغيرىا مف أمكر الغيب المنصكص عمييا .

)23

يكفر مف قاؿ مف الفبلسفة كالباطنية كالركافض كغبلة الصكفية كمف قاؿ بقكليـ بأف أخبار

األنبياء عف الغيبيات مجرد خياؿ لينتفع بو الناس كجعمكا لتخيؿ مف خصائص النبكة كيترتب عمى

ىذا القكؿ تكذيب الرسؿ كاالرتياب فيما أتكا بو كابطاؿ الشرائع  ،كيكفر مف أنكر الركح أك أنيا
مخمكقو أك ينكر البعث الجسماني كيثبت الركجاني ككذلؾ مف قاؿ بتناسخ األركاح .

)24

الحديث الصحيح حجة يجب العمؿ بو سكاء أكاف آحادا أك عزي از أك مشيك ار كاف لـ يبمغ حد

)25

ال يكفر منكر اإلجماع إال إذا كاف إجماعا قطعيا ال شبية فيو ككاف معمكما مف الديف

التكاتر كذلؾ بإجماع عمماء الحديث كمف يعتد بو مف الفقياء كاألصكلييف .

بالضركرة ،كال يحكـ بالكفر عمى منكر حكما معمكما مف ِّ
الديف بالضركرة إال بشرطيف أف يككف
مشتي ار بالديف حتى صار ضركريا كأف ال يككف جاىبل بالحكـ .

)26

مف استحؿ معصية عالما بحكميا الشرعي كمص ار عمى إنكاره كممتنعا عف قبكلو معاندا لكتاب

اهلل كسنة رسكلو كاجماع األمة كافر كمف استحؿ نكاح زكجة االب كاالخكات.

الرٌدة كالذبح كالنذر لغير اهلل كدعاء غير اهلل
 )27كؿ ما يؤدم إلى الشرؾ باهلل يؤدم إلى ٌ
كاالستعانة كاالستعاذة كاالستغاثة بغيره سبحانو أك التقرب إلى غير اهلل بالصبلة أك بما ىك جزء منيا
كالرككع كالسجكد كبما يشبييا كالطكاؼ كمف ذلؾ طكاؼ القبكرم باألضرحة كالقبكر .
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)28

الساحر أك مف يعمؿ لو السحر باالستعانة بالشياطيف كالتكجو إلى األفبلؾ كالككاكب كافر

مرتد عف اإلسبلـ ذك ار كاف أـ أنثى كتعمـ السحر كتعميمو حراـ كتعمـ ما يتضمف الكفر كفر ،كالسحر
الذم ىك كفر إما أف يقع بمفظ ىك كفر أك اعتقاد ىك كفر أك إىانة ما أكجب اهلل تعظيمو كاعتقاد

إباحة السحر كفر كردة ألف القرآف الكريـ نطؽ بتحريمو .
)29

الكاىف كالعراؼ كالمنجـ ككؿ مف يدعي عمـ الغيب فيما ال يعممو إال اهلل يكفر كالرقى غير

الشرعية كالتمائـ كالتكلة شرؾ  ،ككافر مرتد كؿ مف أىاف مقدسات اإلسبلـ عامدا كأف يطأ
المصحؼ برجمو أك يمسو بقذر أك يقذفو فيو أك يمس الكعبة بنجاسة أك سجد لصميب أك لصنـ أك

لمشمس أك لمقمر .

 )31مف لـ ييكفٌر المشركيف أك يشؾ في كفرىـ أك صحح مذىبيـ كفر  ،كالدعكة إلى كحدة األدياف
اف صدرت مف مسمـ تعتبر ردة صريحة عف اإلسبلـ .
)31

البدعة في الديف في حقيقتيا افتراء عمى اهلل ألف المبتدع نزؿ نفسو منزلة المضاىي لمشارع

كما يفعؿ جيمة الصكفية الذيف استيكاىـ الشيطاف مف شد الرحاؿ إلى قبكر الصالحيف كيظنكف ذلؾ

الشرؾ مف أقرب القربات .

)32

استبداؿ الشريعة اإلسبلمية بشريعة كضعية كادعاء أنيا مف عند اهلل كما يفعؿ النصيرية

كالدركز كغيرىـ كفر كردة عف اإلسبلـ .

)33

الحكـ بغير ما أنزؿ اهلل قد يككف كف ار ينقؿ عف الممة كقد يككف معصية كبيرة أك صغيرة كيككف

كف ار إما مجازيا كاما كف ار أصغر كذلؾ بحسب حاؿ الحاكـ  ،فمف لـ يحكـ بما أنزؿ اهلل ردا لمقرآف
كجحدا لقكؿ رسكؿ اهلل

)34



كافر .

مف استيزء باهلل كرسكلو ككتابو كافر كلك كاف عمى سبيؿ المزاح ،كاإلساءة لصحابة رسكؿ اهلل

بالقكؿ اك بالفعؿ إف كاف مما يخالؼ األدلة القطعية كفر كقذؼ أـ المؤمنيف عائشة

كذلؾ فبدعة كفسؽ .



كاف لـ يكف

)35

اإلعراض عف طاعة اهلل سبب كالية الشيطاف كعبادة الشيطاف كفر كردة عف اإلسبلـ .

)36

مف طكلب بنطؽ الشيادتيف كأبى أف ينطؽ بيما دكف مانع يحكـ بكفره .

)37

يكفي لمحكـ عمى شخص باإلسبلـ اإلسبلـ الظاىر كمف شيد أف ال إلو إال اهلل كأف محمدا

رسكؿ اهلل يرج ك بيا كجو اهلل كالنجاة مف النار فعميو أف يككف عارفا لمعناىا عامبل بمقتضاىا ظاى ار
كباطنا .

)38

الحكـ عمى عمؿ مف األعماؿ بأنو كفر أك غير كفر باب تكقيفي مرجعو السمع ال مجاؿ

لبلجتياد فيو كليس ألحد في ىذا حكـ كانما الكاجب التسميـ لحكـ اهلل



كرسكلو



.

 )39التكفير المطمؽ ال يستمزـ تكفير المعيف كمف قاـ بو عمؿ يمكفٌر مف المعينيف ال يحكـ بكفره إال
أف تتكفر الشركط المكجبة لتكفيره كتنتفي المكانع .
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)41

ما ترجح لدم مف أقكاؿ الفقياء أف مجرد القكؿ أك الفعؿ المستمزـ لمردة استيزاء أك عنادا اك

)41

المرتدكف ثبلثة أنكاع أخطرىا الذم يعمف إسبلمو كيخفي ردتو كىذا المنافؽ أك الزنديؽ .

)42

ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﭼخبر ال يقبؿ النسخ كفيو تقرير لمبدأ مف مبادئ اإلسبلـ األصيمة كىك

الرٌدة حاؿ قيامو متعمدا مختا ار سكاء نكل الكفر كقصده أك لـ يقصده ،كال مبرر
استكبا ار يؤدم إلى ٌ
ألم فعؿ كفرم إال الكفر .

حرية االعتقاد  ،كىك مف العاـ المخصكص أم العاـ الذم أريد بو معناه مخرجا منو بعض أفراده
كالمرتد ىك بعض االفراد المخرجيف شرعا مف عمكـ ىذه اآلية  ،كال تعارض مع قكؿ اهلل  ﭽ ﯿ

ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﭼ كقكؿ رسكؿ اهلل  " مف بدؿ دينو فاقتمكه " لبلختبلؼ مف حيث المكضكع كمف
حيث اليدؼ كالختبلفيما مف حيث الكقت كالمحؿ .

)43

سب رسكؿ اهلل يتعمؽ بو حقاف حؽ هلل  كىك القدح في رسالتو ككتابو كدينو كحؽ لآلدمي

ألنو أدخؿ المعرة عمى النبي كأنالو بيذا السب غضاضة كالعقكبة إذا تعمؽ فييا حؽ آلدمي لـ

تسقط بالتكبة كالحد في المحارب .

)44

انعقد اإلجماع عمى قتؿ المرتد المصر عمى ردتو ككذلؾ المرأة المرتدة عند جميكر العمماء

غير الحنفية كاجماع الصحابة كغيرىـ مف الفقياء معمؽ عمى عمة ذات جزئيف الجزء األكؿ ىك
االرتداد عف اإلسبلـ كالجزء الثاني ىك إرادتو البقاء عمى الكفر فإذا تاب المرتد ال يقتؿ ألف العمة

ذات الجزئيف تنتفي بانتفاء أحدىما .

الرٌدة المغمظة كىي ردة مصحكبة بالمحاربة فبل
الرٌدة المجردة  ،أما ٌ
 )45التكبة تسقط القتؿ في ٌ
يسقط بالتكبة ما ىك زيادة عمى الكفر كحد الفرية كالقتؿ قصاصا .
)46

يشترط لتحقيؽ كصؼ جريمة عمى فعؿ مف األفعاؿ أف يككف محظك ار شرعا أم مما نيى

الشرع اإلسبلمي عف فعمو نيي تحريـ  ،كأف يرتب الشرع عمى مرتكب المحظكر الشرعي عقكبة ،
الرٌدة عف اإلسبلـ جريمة ألنيا محظكرة شرعا كقد رتب اهلل عمى ارتكابيا عقكبة دنيكية لمرتكبيا
كٌ
كتكعده بعقاب أليـ في اآلخرة .

)47

لمتكبة أثر في إسقاط بعض الحدكد باتفاؽ الفقياء كذلؾ كحد المحاربة قبؿ القدرة عمى

الرٌدة إذا تاب المرتد إال في بعض أصناؼ المرتديف
المحارب كحد البغي بعد كالء الباغي كحد ٌ
الرٌدة لبلسقاط بعد الثبكت إف أصر المرتد عمى
 )48اتفؽ الفقياء عمى عدـ قابمية عقكبة جريمة ٌ
ردتو كىذه مف صفات جرائـ الحدكد  ،كمع ذلؾ لـ يذكركا أحكاـ المرتديف ضمف الحدكد كذكركىا

الرٌدة ) كغيرىا أما في المذىب
تحت عناكيف مختمفة منيا ( باب الدماء ) ك (قتاؿ أىؿ البغي كأىؿ ٌ
الظاىرم فقد ذكر أحكاـ المرتديف ضمف الحدكد .
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)49

الحدكد إذا أقيمت عمى مف ارتكبيا تككف كفارة ألصحابيا في اآلخرة إذا اقترنت بالتكبة

)51

لمفقياء في حكـ استتابة المرتد ثبلثة أقكاؿ ككذلؾ في مدة استتابتو  ،القكؿ األكؿ  :االستتابة

النصكح إال في حالة الشرؾ كالكفر ألنيا جريمة ال يكفرىا قتؿ المرتد لعدـ تكبتو .

كاجبة كالثاني  :مستحبة كالثالث  :أف االستتابة ال كاجبة كال مستحبة كما اخترتو مف األقكاؿ القكؿ

بكجكب استتابة المرتد .

)51

لمفقياء في مدة استتابة المرتد ثبلثة أقكاؿ  ،القكؿ األكؿ  :يستتاب المرتد في الحاؿ فإف تاب

كاال قتؿ ،كالقكؿ الثاني  :مدة االستتابة ثبلثة أياـ  ،كالقكؿ الثالث  :يستتاب المرتد أبدا كىك قكؿ

اإلماميف النخعي كالثكرم .

)52

لمفقياء في تفسير قكؿ اإلماميف يستتاب أبدا عدة أقكاؿ  ،القكؿ األكؿ  :أنو يستتاب حتى

يمكت كىذا يفضي إلى عدـ قتمو كىك مخالؼ لمسنة كاالجماع  ،كالقكؿ الثاني أنو يستتاب ما كانت

مرجكة لو كمأمكلة منو  ،كالقكؿ الثالث يستتاب كمما تكررت ردتو ،كالقكؿ المختار ىك استتابتو ما

كاف يرجى صبلحو كما كاف خطره محصك ار غير متعد إلى غيره .

الرٌدة
بالرٌدة أك برد دعكل ٌ
 )53في تطبيؽ حكـ استتابة المرتد في المحاكـ الشرعية حاليا سكاء حكـ ٌ
ترفع القضية لمحكمة االستئناؼ لمتدقيؽ بعد شير مف تاريخ الحكـ الكجاىي أك بعد شير مف تبميغ
الحكـ الغيابي أك الغيابي بالصكرة الكجاىية .

)54

الرٌدة
محمكد محمد طو أحد المرتديف الذيف تـ استتابتيـ كأميمكا أكثر مف شير بعد ثبكت حكـ ٌ

عمييـ الستتابتيـ كما زاده نصح العمماء إال سفيا إلى أف أقيـ عميو الحد الشرعي أما أتباعو فقد

رجعكا إلى اإلسبلـ .

)55

ىناؾ أصناؼ مف المرتديف اختمؼ الفقياء في قبكؿ تكبتيـ قضاء في أحكاـ الدنيا كذلؾ كتكبة

ساب رسكؿ اهلل  كغيره مف األنبياء كالرسؿ كالزنديؽ كالساحر كمف تكررت ردتو  ،مع االتفاؽ
عمى أف تكبتيـ تنفعيـ باآلخرة كالقكؿ المختار ىك قبكؿ تكبة المرتد التائب كالزنديؽ كالساحر كمف

تكررت ردتو لعمكـ األدلة .

الرٌدة أربعة عشرة شبية كقد رد العمماء عمى ىذه الشبو
)56
تجاكزت الشبو كالمطاعف حكؿ حد ٌ
الرٌدة.
ردكد كافية شافية مما أدل إلى تيافت ىذه الشبو كثبكت حد ٌ

الرٌدة بكسيمتاف اإلقرار كالشيادة ،كذلؾ بشركط تتكفر بالمقر كتتكفر بالشيكد في
 )57تثبت جريمة ٌ
مجمس القضاء.
الرٌدة األصمية ىي القتؿ حدا كال يستكفي الحد إال اإلماـ أك مف فكض ذلؾ إليو كالقضاء
 )58عقكبة ٌ
مف الكظائؼ الداخمة تحت الخبلفة كمندرجا تحت عمكميا  ،كتكلية القضاء داخؿ الدكلة اإلسبلمية
فرض عمى رئيس الدكلة أك اإلماـ كذلؾ بالكتاب كالسنة كاالجماع .
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)59

إف لـ يقـ نيابة عف األمة مف ينصح الحاكـ كيأمر بالمعركؼ كينيى عف المنكر أثمكا جميعا

كىذا مف باب تغيير المنكر بالمساف أما تغيير المنكر باليد قي فتؿ المرتد فيك كاجب في حؽ اإلماـ

اك نائبو كيجرم في حؽ أفراد األمة حكـ العاجز عف تغيير المنكر باليد .

)61

يقتؿ المرتد بضرب عنقو بالسيؼ رجؿ كاف أك امرأة عند الجميكر كال تقتؿ المرأة عند الحنفية

كاذا قتؿ المرتد ال يغسؿ كال يصمى عميو كال يدفف في مقابر المسمميف بؿ يكارل مقبك ار

)61

ال يقتؿ رسكؿ الكفار إذا كاف مرتدا كالصغير المميز حتى يبمغ كال تقتؿ المرأة الحامؿ حتى

تضع كتؤخر المرأة المتزكجة أك المطمقة طبلقا رجعيا حتى تستبرئ بحيضة  ،كال تقتؿ المرضعة
حتى يكجد مف يرضع كلدىا كيقبؿ غير أمو كال يقتؿ السكراف حتى يصحك  ،كمف ارتد كىك عاقؿ ثـ

جف ال يقتؿ حاؿ جنكنو  ،كال يقتؿ المكره عمى اإلسبلـ كتقع عمى ىذه األصناؼ العقكبات البدلية .
)62

لمفقياء في جكاز سبي الذرارم كنساء المرتديف في الجياد قكالف ك يؤاخذ المرتدكف ردة جماعية

)63

اتفؽ الفقياء عمى أنو ال يجكز أف يتزكج المرتد ال مسممة كال كتابية كال مرتدة كال كثنية  ،كال

بجميع جناياتيـ مف نفس أك ماؿ إذا لـ تكف الحرب قائمة مع المسمميف .

يجكز لو أ ف يزكج غيره  ،كما ال يجكز لمرتدة أف يتزكجيا مسمـ كال كافر كال مرتد  ،كلك عقد المرتد

فنكاحو باطؿ فإف عقد كدخؿ فميا مير مثميا كنكاحيا مفسكخ  ،ككذلؾ لك يعقد عمى المرتدة فنكاحيا
باطؿ كلك تـ الدخكؿ فميا مير مثميا كنكاحيا مفسكخ .

)64

اتفؽ الفقياء عمى التفريؽ بيف الزكجيف إذا تـ الزكاج كالدخكؿ كالزكجيف مسمميف أك كاف المرتد

ىك الزكج كلك إلى ديف زكجتو الكتابية أك كانت الزكجة كتابية كالزكج مسمـ فانتقمت إلى غير

الرٌدة عمى إنياء العدة أـ ال عمى قكليف  :األكؿ  :ينفسخ النكاح بمجرد
اإلسبلـ كاختمفكا في تكقؼ ٌ
الرٌدة  ،كال ثاني  :تكقؼ النكاح حتى انقضاء العدة كيحرـ الكطء فيو مدة التكقؼ  ،كقد اخترت
ثبكت ٌ

القكؿ الثاني .

)65

اتفؽ الفقياء عمى فسخ عقد النكاح إذا ارتد الزكجاف معا قبؿ الدخكؿ  ،كاف ارتد الزكجاف معا

الرٌدة
بعد الدخكؿ ثـ عادا إلى اإلسبلـ فممفقياء ثبلثة أقكاؿ في ىذه المسألة كقد رجحت في حاؿ ٌ

الرٌدة الجماعية ارجح ما استند إلى فعؿ
الفردية كقؼ النكاح حتى انقضاء العدة  ،كفي حاؿ ٌ
الصحابة في إجماعيـ عمى بقاء أنكحة العائديف إلى اإلسبلـ .
)66

تؤثر ردة أحد الزكجيف أك كبلىما عمى ثبكت أك سقكط أك تشطير مير الزكجة كذلؾ في عدة

الرٌدة  ،كاذا ارتدت المرأة بعد الدخكؿ سقطت نفقتيا فيي كالناشز ال نفقة ليا .
صكر مف ٌ
 )67مف كلد مف أبناء المرتديف قبؿ ردة الكالديف أك أحدىما فإنو محككـ بإسبلميـ ككذلؾ مف
الرٌدة  ،ك تمنع المرتدة مف حضانة صغيرىا باتفاؽ الفقياء ألف
حممت بو أمو في اإلسبلـ ككلد في ٌ
الحضانة أمانة كمضيع األمانة ال يستأمف  ،كاختمؼ الفقياء في مف حممت بو أمو في الردة ككلد
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فييا كفي أحد قكلي الفقياء يعكد حؽ المرتدة إذا تابت في حضانة كلدىا كىذا ما اخترتو كفي القكؿ
الثاني ال تعكد الحضانة لمف أسقطت حقيا في الحضانة الثابتة ليا ببل عذر كالمرتدة .

)68

العقكبة التبعية التي تصيب المرتد عمى نكعيف أكليما مصادرة ماؿ المرتد كالثاني نقص

)69

يقدـ إداء ديف المرتد مف مالو عمى ككنو فيئا لعمكـ المسمميف كما يقدـ اداء الديكف عمى تقسيـ

أىمية المرتد في التصرؼ .

تركة المسمـ المتكفي لذلؾ يؤخذ مف ماؿ المرتد ما عميو مف الديكف الثابتة كقد يككف استداف في

حاؿ إسبلمو أك حاؿ ردتو أك في الحالتيف كقد تعددت الركايات عف الفقياء في كيفية أداء ىذه
الديكف.

)71

إذا قتؿ مرتد مسمما عمدا فعميو القصاص باتفاؽ الفقياء كاف اختار كلي المقتكؿ القصاص قدـ

الرٌدة أك تأخرت .
الرٌدة سكاء تقدمت ٌ
عمى قتؿ ٌ
 )71إف عفى كلي مف قتمو المرتد قتؿ عمد عف ماؿ فالدية مف ماؿ المرتد ككذلؾ أرش جناياتو
كذلؾ كجبت الدية في القتؿ الخطأ في ماؿ المرتد ألف المرتد ال عاقمة لو النعداـ النصرة بيف

المسمـ كالمرتد  ،كقاؿ المالكية إذا قتؿ المرتد مسمما ح ار أك ذميا خطأ فالدية عمى بيت الماؿ .

)72

إذا اعتدل المرتد عمى ماؿ غيره في ببلد اإلسبلـ فيك ضامف ببل خبلؼ ألف جنايتو بردتو ال

تمنحو حؽ االعتدار عمى أمكاؿ غيره .

)73

جرح المرتد في ردتو ىدر ال يضمنو الجارح بقكد كال دية ألف اعتبار الجناية عميو لعصمة

نفسو كقد انعدمت العصمة بردتو فكانت الجناية عميو ىدر كىك مذىب جميكر الفقياء كخالؼ ابف

القاسـ مف المالكية فقاؿ إف جرح المرتد عمدا أك خطأ معقؿ جراحو لممسمميف إف قتؿ كلو إف تاب .

)74

اتفؽ الفقياء عمى أف المرتد ال يرث أحد مات أبدا ممف يجمعو كاياىـ سبب مف أسباب

الرٌدة أربعة مذاىب كقد
الميراث كلمفقياء في حكـ ميراث غير المرتد منو إف قتؿ أك مات عمى ٌ
اخترت ما ذىب إليو الصاحباف مف تكريث أقارب المرتد عمى فرائض اهلل .

)75

ذىب جميكر الفقياء إلى أف زكجة المرتد ال ترثو سكاء في ىذا إف كانت مدخكال بيا أك ال

كالمدخكؿ بيا سكاء مف قاؿ بتعجيؿ الفرقة أك بكقفيا حتى انتياء العدة  ،كذلؾ ال يرثيا زكجيا إف

كانت ىي المرتدة كماتت أك قتمت عمى ردتيا كاذا مات زكج المرتدة كىي في العدة ال ترثو ألف
المرتد ال يرث أحدا كارتداد الزكجيف معا كارتداد أحدىما في فسخ نكاحيما كعدـ ميراث أحدىما مف

اآلخر .

)76

اختمؼ الفقياء في حكـ تصرفات المرتد المالية كالبيع كالشراء كاليبة كالكقؼ كالكصية كذلؾ

الرٌدة
بناء عمى أقكاليـ في كقت زكاؿ ممكية المرتد عف أمكالو فمف قاؿ يحجر عمى مالو مف كقت ٌ
قاؿ تصرفاتو المالية باطمة كمف قاؿ بكقؼ مالو قاؿ مكقكفو كمف قاؿ بعدـ زكاؿ ممكيتو عف أمكالو

قاؿ تصرفاتو المالية نافذة كاإلنساف العادم .
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 )77اتفؽ الفقياء عمى أف ال ٌرٌدة تبطؿ العبادة مطمقان مف صبلة كزكاة كغيرىا إذا ارتد في أثناء القياـ
بيا  ،أما العبادة التي فعميا قبؿ ردتو فممفقياء في ذلؾ قكليف األكؿ أنو يحبط ثكاب جميع األعماؿ
الرٌدة ال تحبط العبادة السابقة إال بالمكت عمييا.
الرٌدة كالثاني أف ٌ
السابقة بنفس ٌ
 )78إذا حكمت المحاكـ الشرعية اإلبتدائية بردة مسمـ عف اإلسبلـ فإنيا تنظر مف ناحية
االختصاص الكظيفي في مكاضيع محددة كنكاح المرتد كالحجر عميو كميراثو ككقفو كىبتو كغيرىا

الرٌدة فيك في ىذا القانكف ليس مف صبلحيات المحاكـ الشرعية كال ضمف اختصاصيا
أما إقامة حد ٌ
الكظيفي .

التكصيات

 )1بيف صفكؼ المسمميف تيار عمماني متكافر حرص الغرب عمى إيجاده كاب ارزه كىك الذم يركج
لمثقافة الغربية في حمكىا كمرىا  ،إنو بمثابة لساف الغرب كيده التي يعمؿ بيا بدىاء كلكف بثكب

اإلسبلـ لتقديـ الخدمات التي تعيف الغرب لمكصكؿ إلى مراكز صناعة القرار كمراكز التحكـ في

حياة المسمميف الثقافية كالسياسية كاالقتصادية  ،لذلؾ عمينا أف نمحص كندقؽ فيما يقدـ مف أفكار

كمشركعات تمس حياة المسمميف الدينية كغيرىا مف المجاالت .

 )2الذرائع في الشريعة اإلسبلمية ليا حكـ المقاصد فما ىك كسيمة إلى الكفر محرـ كما أف الكفر
محرـ لذلؾ ال ينبغي في الدكلة اإلسبلمية بيع الكتب كالمؤلفات كاألشرطة التي تعمؿ عمى بث

اإللحاد أك التشكيش عمى العقيدة اإلسبلمية  ،كيجب بياف تكجو كتاب أم كتاب فإف كاف عممانيا

أك متطرفا لو أفكار شاذة عف اإلسبلـ فيجب بيانو عمى الغبلؼ .

 )3ال ينبغي أف نعمؿ عمى تعظيـ الشكاذ كننقؿ أقكاليـ المخالفة لئلسبلـ عبر كسائؿ اإلعبلـ ألسباب
األكؿ تأخذه العزة باإلثـ كالثاني قد يجر في انحرافو غيره كتصبح ظاىرة مع األمر بالعركؼ كالنيي

عف المنكر.

 )4عند الشباب مساحة ال يمكف أف تككف خالية في حالة مف األحكاؿ كىي مساحة القدكة المقمدة فإف

لـ نحسف عرض السيرة النبكية الشريفة كاألخبلؽ النبكية النبيمة لمشباب بشتى الكسائؿ كفي جميع
األكقات تشبث الشباب بقدكات قد تككف ممحدة ك تؤثر بأفكارىـ كمعتقداتيـ .

 )5عمينا أف نكاصؿ المسير إلى اهلل كلك أنػا فػي سػيرنا عرجػا كمكاسػير سػائميف اهلل



أف يسػددنا عمػى

طريقو المكصؿ إليو كأف يجعؿ أعمالنا خالصة لكجيو الكريـ كال نقنط مف رحمة اهلل فرحمتو كسعت
كؿ شيء .
 )6ىذا المكضكع مترامي األطراؼ متعدد الجكانب فإضافة إلى الجانب الديني يحػكم الجانػب السياسػي
كالفمسػػفي كاالقتصػػادم كاالجتمػػاعي كجكانػػب كثي ػرة لػػـ يتطػػرؽ إلييػػا ىػػذا البحػػث كخاصػػة مكضػػكع
شخصية المرتد نفسو كاسػتجابتيا لمػردة كدكافعػو كالبيئػة المسػاعدة عمػى ذلػؾ كأسػباب انحػراؼ بعػض
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الشػػباب إلػػى اإللحػػاد ممػػا ادل إلػػى انتحػػار بعضػػيـ فػػي نيايػػة األمػػر فعمػػى المتخصصػػيف فػػي ىػػذه
الجكانب تقديـ مزيدان مف البحكث العممية التي تكشؼ المثاـ كتجمي الحقائؽ في ىذه المكاضيع ،ألف
المرتد أسكء مف المنتحر فميس بعد الكفر ذنب.
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المصادر كالمراجع
 )1كتاب اهلل المنزؿ القراف الكريـ .
)2

ابف األثير  ،عمي بف أبي الكرـ  ،محمد بف محمد الشيباني  ( ،ت  631ى )  ( ،الكامؿ في

التاريخ ) حققو  ،خميؿ مأمكف شيحا دار المعرفة  ،بيركت  ،لبناف  ،ط2112 ، 1ـ .

 )3ابف األثير  ،عمي بف محمد الشيباني الجزرم  ( ،أُسد الغابة في معرفة الصحابة) ،عمي محمد
معكض كعادؿ أحمد عبد المكجكد  ،دار الكتب العممية  ( ،د.ت.ط) .

 )4االبراىيـ  ،مكسى إبراىيـ  ( ،ثقافة المسمـ بيف األصالة كالتحديات )  ،دار عمار  ،ط، 2
2111ـ .

أ_ ( حكار الحضارات كطبيعة الصراع بيف الحؽ كالباطؿ ) دار األعبلـ  ،عماف  ،االردف  ،ط1
 2113ـ .
 )5ابف أبي العز  ،عمي بف محمد الحنفي ( ت  792ىػػ) (شرح العقيدة الطحاكية ) ألحمد بف
محمد سبلمة الطحاكم ( ت  321ى ػ )  ،حققو ،محمد ناصر الديف األلباني  ،الدار اإلسبلمي ،

عماف  ،األردف  ،ط 1998 ، 1ـ

 )6ابف أبي شيبة ،عبد اهلل بف محمد (ت 235ىػػ)( ،مصنؼ ابف أبي شيبة) ،ضبطو كعمؽ عميو
سعيد المحاـ ،دار الفكر بيركت لبناف ،ط1994ـ.

 )7ابف الجكزم  ،جماؿ الديف أبي الفرج ( ،ت  597ى)  (،تمبيس إبميس ) ،حققو :حامد أحمد
الطاىر  ،دار الفجر لمتراث  ،القاىرة  ،ط2111 ، 2ـ

 )8ابف الجكزم  ،عبد الرحمف بف عمي بف محمد  ( ،ت  597ى ) ( ،زاد المسير في عمـ التفسير
)  ،المكتب اإلسبلمي  ،بيركت  ،ط 1414 3ى .

 )9ابف الصبلح ،ابك عمرك عثماف بف عبد الرحمف الشيرزكرم( ،ت643ىػػ) ( ،عمكـ الحديث )
،حققو نكر الديف عتر ،بيركت لبناف ،ط2119 ،15ـ.

 )11ابف العربي  ،محمد بف عبد اهلل المعافرم (،ت 543ى) ( أحكاـ القرآف ) ،حققو عمي محمد
البيجاكم  ،دار إحياء التراث العربي  ،بيركت  ،لبناف  ،ط2111 ، 1ـ .
ٌ
 )11ابف القيـ  ،محمد بف أبي بكر بف أيكب الزرعي الدمشقي ( ت751ق)
أ( -الطرؽ الحكمية في السياسة الشرعية )  ،دار الكتب العممية  ،بيركت لبناف  ،ط 1995 ، 1

ب ( -الفكائد) ،حققو ىاني الحاج  ،المكتبة التكفيقية  ،القاىرة  ،مصر ( د .ت ) .
ت -إغاثة الميفاف في مصايد الشيطاف) ،دار المنار ط 1997 ،1ـ.
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ث( -زاد المعاد في ىدم خير العباد ) حققو حمدم بف محمد آؿ نكفؿ مكتبة المكرد ،القاىرة  ،ط،1
2112ـ

ج ( -اعبلـ المكقعيف عف رب العالميف ) حققو محمد محي الديف عبد الحميد  ،المكتبة العصرية ،
بيركت  ،صيدا  ،ط2113 ، 1ـ

ح( -اسماء اهلل الحسنى )  ،حققو  ،عماد زكي الباركدم  ،المكتبة التكفيقة القاىرة مصر ( ،د .ت
)

خ( -الجكاب الكافي )  ،مكتبة المتنبي  ،القاىرة  ( ،د .ت .ط ) .
 )12ابف المفمح ،محمد المقدسي(،ت763ى) (الفركع) ،كمعو (تصحيح الفركع) المرداكم عمي بف
سميماف (ت 885،ى)،حققو .الميدم  ،عبد الرزاؽ دار الكتاب العربي  ،ط2112، 1ـ.

 )13ابف الييماـ ،محمد بف عبد الكاحد (ت 861ى) (،شرح فتح القدير) ،دار إحياء التراث العربي
،بيركت_لبناف  (،د .ت .ط )،

 )14ابف بطة  ،عبيد اهلل بف محمد العكبرم(ت 387ى) ( ،اإلبانة عف شريعة الفرقة الناجية كمجانبة

الفرؽ المذمكمة) (اإليماف )  ،حققو  ،رضا بف نعساف المعطي  ،دار الراية  ،الرياض  ،ط2
 1994 ،ـ ب_ (القدر) ،حققو عثماف عبد اهلل ادـ االثيكبي ،دار الراية الرياض،ط 1418ىػ.

ت_ (فضائؿ الصحابو) ،حققو حمد بف عبد المحسف التكيجرم ،دار الراية الراياض ،ط،1
2115ـ.

 )15ابف تيمية  ،احمد بف عبد الحميـ ( ،ت  728 ،ى) .

أ( -اإليماف )  ،دار الكتب العممية  ،بيركت  ،لبناف  ،ط1983 ، 1ـ .

ب ( -الرد عمى المنطقييف )  ،دار الكتب العممية  ،بيركت  ،ط2113، 1ـ

ت ( -الفرقاف بيف أكلياء الرحمف كأكلياء الشيطاف)  ،ضبطو محمد بف رياض األحمد  ،المكتبة
العصرية  ،صيدا  ،بيركت  ،ط2115 ، 1ـ .

ث ( -بغية المرتاد )  ،حققو  ،مكسى بف سميماف الدكيش  ،مكتبة العمكـ كالحكـ المدينة المنكرة ،
السعكدية  ،ط2111 ، 3ـ.

ج ( -شرح العقيدة األصفيانية )  ،المكتبة العصرية  ،صيدا  ،بيركت  ،ط 2111ـ

ح( -اقتضاء الصراط المستقيـ لمخالفة أصحاب الجحيـ ) لو ،دار ابف حزـ بيركت لبناف ،ط،1
2114ـ .

خ( -السياسة الشرعية )  ،اعتنى بو عدناف العمي  ،المكتبة العصرية  ،صيدا
2118ـ.

بيركت  ،ط، 1

د( -العبكدية ) ،حققو  :محمد زىير الشاكيش  ،المكتب اإلسبلمي ،بيركت ط2115 ، 7ـ .
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ذ( -جامع الرسائؿ ) ،حققو فكاز أحمد زميي ابك عبد الرحمف دار ابف حزـ بيركت لبناف ،ط،1
2111ـ.

ر( -درء تعارض العقؿ كالنقؿ) ،حققو السيد محمد السيد كسد ابراىيـ صادؽ ،دار الحديث ،القاىرة،
ط2116ـ.

ز( -مجمكع فتاكل ابف تيمية ) جمعيا كرتبيا عبد الرحمف محمد بف قاسـ (د.ط.ت)

س( -نقض المنطؽ) ،حقؽ أصؿ المخطكط كصححو عبد الرزاؽ حمزه كسمماف بف عبد الرحمف
الصنيع ،دار الكتب العممية بيركت لبناف ،ط1999 ،1ـ.

ش( -الصارـ المسمكؿ عمى شاتـ الرسكؿ )  ،حققو عمراف سيد  ،دار الحديث القاىرة ط  2115ـ

ص( -الحسبة) ،حققو صالح عثماف المحاـ الدار العثمانية ،عماف الياشمي الجنكبي كدار ابف حزـ
بيركت لبناف ،ط2114 ،1ـ.

م (،القكانيف الفقيية)  ،دار القمـ بيركت لبناف (،د.ت  .ط) .
 )16ابف يج ًز ٌ
 )17ابف حجر  ،أبك الفضؿ أحمد بف عمي العسقبلني (،ت  852ى )
أ ( -التمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير )  ،اعتنى بو حسف بف عباس بف قطب ،
مؤسسة قرطبة ،ط 1995 ،1ـ .

ب ( -فتح البارم بشرح صحيح البخارم )  ،بيت االفكار الدكلية  ،لبناف ط  2114ـ.
ت ( -تيذيب التيذيب )  ،دار صادر  ،بيركت  ( ،د  .ت  .ط ) .
 )18ابف حزـ  ،عمي بف أحمد بف سعيد  ( ،ت  456ى )
أ ( -اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ )  ،الناشر زكريا عمي يكسؼ  ( ،د .ـ  .ت .ط) .

ب( -المحمى)  ،نسخة مصححة قكبمت عمى النسخة التي حققيا الشيخ أحمد محمد شاكر  ،المكتب
التجارم لمطباعة كالنشر كالتكزيع  ،بيركت ( ،د  .ت  .ط ) .
 )19ابف خمدكف  ،عبد الرحمف  (،مقدمة ابف خمدكف )  ،حققو :حامد أحمد الطاىر  ،دار الفجر
لمتراث  ،القاىرة  ،ط2114 ، 1ـ .

 )21ابف رجب ،عبد الرحمف بف الحسف بف محمد  ( ،ت  795ى )  ( ،جامع العمكـ كالحكـ )  ،حققو
محمد عمي سبلمة  ،المكتب الثقافي  ،القاىرة  ،ط. 1

 )21ابف رشد  ،محمد بف احمد بف محمد بف احمد القرطبي ( ،ت  595ى) (بداية المجتيد ) ،حققو
 :عبد الحكيـ بف محمد  ،المكتبة التكفيقية ،القاىرة (د.ت.ط)
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 )22ابف ضكياف ،ابراىيـ بف محمد بف سالـ ( ،منار السبيؿ في شرح الدليؿ ) ،حققو محمد عبد
العباسي ،مكتبة المعارؼ الرياض ،ط1996 ،1ـ.

 )23ابف عابديف  ،محمد أميف  ( ،ت  1252ى )

أ( -رد المحتار عمى الدر المختار شرح تنكير األبصار) ،حققو ،عادؿ أحمد عبد المكجكد كآخركف،
دار الكتب العممية بيركت لبناف  ،ط1994 1ـ .

ب( -رسائؿ ابف عابديف )  ،رسالة ( تنبيو الكالة كالحكاـ عمى شاتـ خير األناـ أك احد الصحابة
الكراـ )

(د  .ت  .ط ) .

ت ( -العقكد الدرية في تنقيح الفتاكل الحامدية)  ،دار المعرفة ،بيركت  ،لبناف  ،ط. 2
 )24ابف عبد البر ( ،ت  463ى )  ( ،الكافي في فقو أىؿ المدينة )  ،حققو عرفاف بف سميـ العشا
 ، 362 \ 2 ،المكتبة العصرية  ،بيركت  ،ط 2117 ، 1ـ
 )25ابف عبد الكىاب  ،محمد  ( ،ت 1216ى )
أ ( -الدعكة الكىابية )  ،دار الشركؽ القاىرة  ،ط. 2

ب ( -مجمكعة التكحيد )  ،راجعو  :جماؿ أحمد حسف  ،المكتبة العصرية صيدا  ،بيركت ط، 1
 2113ـ
 )26ابف عثيميف  ،محمد بف صالح ( ،ت 1421ى) ( ،أصكؿ في التفسير )  ،ضمف كتاب ( متكف
أصكؿ التفسير ) لمجمكعة مف العمماء  ،دار اإلماـ مالؾ  ،الجزائر  ،ط 2115 ، 1ـ .

 )27ابف فارس  ،أبي الحسيف أحمد  ( ،ت  395ى ) ( ،معجـ مقاييس المغة )

دار إحياء التراث

العربي  ،بيركت  ،ط  2118ـ .

 )28ابف فرحكف  ،ابراىيـ بف محمد اليعمرم المالكي ( ،ت 1397ـ ) ( ،تبصرة الحكاـ في أصكؿ
األقضية كمناىج األحكاـ )  ،خرج أحاديثو جماؿ مرعشمي  ،دار الكتب العممية  ،بيركت ،

لبناف ،ط1995 1ـ.

 )29ابف قتيبة  ،الدينكرم  ( ،ت  226ى )  ( ،المعارؼ )  ،راجعو ،محمد اسماعيؿ عبد اهلل الصاكم
 ،دار إحياء التراث العربي  ،بيركت  ،لبناف  ،ط 1971 ، 2ـ.

 )31ابف قتيبة ،عبد اهلل بف مسمـ (ت  276ى)(،تأكيؿ مشكؿ القراف) ،حققو ،السيد احمد صقر ،
مكتبة دار التراث ،القاىرة ط 2116ـ.

 )31ابف قدامو ،عبد الرحمف بف محمد (،ت  682ى)
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أ( -الشرح الكبير) عمى متف المقنع ،مطبكع مع المغني ،دار الكتاب العربي بيركت لبناف ،ط ،
 1972ـ

ب( -المقنع )،طبع عمى نفقة أمير دكلة قطر(،د.ت).

ت( -الكافي) ،حققو محمد بف عبد الفتاح دار العقيدة االسكندرم ،القاىرة ،ط2114 ،1ـ.
ث( -المغني)  ،دار الكتاب العربي بيركت لبناف ،ط  1972ـ.

 )32ابف قيـ الجكزية  ،محمد بف أبي بكر بف أيكب الزرعي الدمشقي ( ت  751ى ) (مفتاح دار
السعادة ) ،حققو  :سيد إبراىيـ كعمي محمد  ،دار الحديث  ،القاىرة ط1997 ، 3ـ .

 )33ابف كثير  ،اسماعيؿ بف عمر أبك الفداء القرشي  ( ،ت  744ى )
أ ( -الباعث الحثيث شرح اختصار عمكـ الحديث) شرحو أحمد بف محمد شاكر ( ،ت  1377ى ) ،
مؤسسة الرسالة  ،بيركت  ،لبناف  ،ط 2118 ، 1ـ .

ب ( -قصص االنبياء )  ،مكتبة االيماف المصكرة  ( ،د .ت ) .

ت ( -صحيح تفسير ابف كثير) ،اختصره كخرج أحاديثو مصطفى بف العدكم ،دار ابف رجب كدار
الفؤاد فرع المنصكرة ،ط2116 ،1ـ.
 )34ابف ماجو ،محمد بف يزيد القزكيني ابي عبد اهلل (ت 273ىػ) (سنف ابف ماجو) ،كعمييا احكاـ
المحدؽ محمد ناصر الديف األلباني اعتنى بو مشيكر بف حسف آؿ سمماف ،مكتبة المعارؼ
ٌ

الرياض ،ط.1

 )35ابف منظكر  ،جماؿ الديف محمد بف مكرـ  ( ،ت  711ى ) ( ،لساف العرب ) دار صادر بيركت
 ،ط ( ، 1د .ت ) .

جيـ ،زيف الديف بف إبراىيـ( ،ت  971ى) (،البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ)  ،دار المعرفة
 )36ابف ين ٍ
 ،بيركت  ،لبناف  ،ط.2

 )37ابف ىشاـ  ،عبد الممؾ بف ىشاـ المعافرم ،أبك محمد  ( ،ت  213ى ) (،السيرة النبكية)،
حققو عادؿ أحمد عبد المكجكد كعمي محمد معكض

1998ـ.

مكتبة العبيكاف  ،الرياض  ،ط، 1

 )38ابك جيب  ،سعدم  ( ،القامكس الفقيي لغة كاصطبلحا )  ،دار الفكر  ،دمشؽ ط2113ـ .

 )39أبك داكد  ،سميماف بف األشعث السجستاني ( ،ت  275ىػ)  ( ،سنف أبي داكد )  ،حكـ عمى
أحاديثو كآثاره كعمؽ عميو محمد ناصر الديف األلباني  ،مكتبة المعارؼ  ،الرياض ط، 2

2117ـ .

 )41أبك زىرة  ،محمد ( ،ت 1394ى)
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أ( -الجريمة كالعقكبة في الفقو اإلسبلمي ) دار الفكر العربي  ،القاىرة  ،ط 1998ـ .

ب ( -أبك حنيفة حياتو كعصره كآراؤه الفقيية )  ،دار الفكر العربي  ،القاىرة  ،ط  1997ـ
 )41أبك زيد  ،بكر بف عبد اهلل،
أ ( -اإلبطاؿ لنظرية الخمط بيف ديف اإلسبلـ كغيره مف األدياف) ،دار عالـ الفكائد  ،مكة المكرمة ،
ط 1421 \ 1 ، 2ى .

ب( -تصنيؼ الناس بيف الظف كاليقيف ) ،دار ابف حزـ  ،القاىرة ،ط2118 3ـ
 )42أبك زيد  ،نصر حامد  ( ،مفيكـ النص )  ،المركز الثقافي العربي لدار البيضاء  ،المغرب
ط2115، 6ـ.

 )43أبك عزيز  ،سعد يكسؼ محمكد ( مكسكعة األخبلؽ اإلسبلمية )  ،المكتبة التكفيقية ،مصر،
القاىرة  ( ،د  .ت  .ط ) .

 )44أبك عيد  ،عارؼ خميؿ  ( ،العبلقات الدكلية في الفقو اإلسبلمي )  ،دار النفائس  ،عماف ،
األردف  ،ط2117 ، 1ـ .

 )45اآلبي ،صالح عبد السميع األزىرم( ،جكاىر اإلكميؿ شرح مختصر خميؿ) ،ضبطو  :محمد عبد
العزيز الخالدم  ،دار الكتب العممية  ،بيركت لبناف ،ط 1997 ،1ـ.

 )46أحمد بف حنبؿ ( ،المكسكعة الحديثية ) المشرؼ عمى إصدار ىذه المكسكعة عبد اهلل بف عبد
المحسف التركي  (،مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ )  ، )،حققو شعيب األرنؤكط كزمبلؤه  ،مؤسسة

الرسالة  ،بيركت  ،لبناف  ،ط2118 ، 2ـ .



 )47األحمدم ،عبد اهلل بف سمماف بف سالـ( ،المسائؿ كالرسائؿ المركية عف اإلماـ أحمد بف حنبؿ
في العقيدة ) ،دار طيبة الرياض السعكدية ،ط1412 ،1ىػ.

 )48إسماعيؿ  ،محمد محمد  ( ،الفكر اإلسبلمي )  ،دكف دار نشر .

 )49االسنكم ،جماؿ الديف عبد الرحيـ (ت 772ىػ) (طبقات الشافعية) ،بأشراؼ مكتب البحكث
كالدراسات في دار الفكر ،بيركت لبناف ،ط1996 ،1ـ ،

 )51األشعرم  ،أبك الحسف بف عمي بف إسماعيؿ  ( ،ت  331ى )  (،مقاالت اإلسبلمييف كاختبلؼ
المصمييف ) ،حققو أحمد جاد  ،دار الحديث  ،القاىرة  ،ط  2119ـ .

 )51األشقر  ،محمد سميماف ( ،أفعاؿ الرسكؿ كداللتيا عمى األحكاـ الشرعية ) ،مؤسسة الرسالة
بيركت  ،لبناف  ،ط 2113 6ـ .
 )52االشقر ،عمر سميماف عبد اهلل
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أ ( -الجنة كالنار)  ،دار النفائس  ،عماف  ،األردف ،ط2114 2ـ.

ب( -القيامة الكبرل ) ،دار النفائس  ،عماف  ،االردف  ،ط  2114 ، 13ـ
ت ( -عالـ الجف كالشياطيف)  ،دار النفائس  ،ط 2114 ، 15ـ .

ث ( -عالـ المبلئكة االبرار)  ،دار النفائس  ،عماف  ،ط  2115 ، 13ـ.

ج ( -العقيدة في اهلل )  ،دار النفائس  ،عماف  ،االردف  ،ط  2115 ، 15ـ .
 )53آؿ الشيخ  ،عبد الرحمف بف حسف  ( ،فتح المجيد شرح كتاب التكحيد ) عمؽ عميو  ،ابف باز
عبد العزيز  ،دار المنار  ،القاىرة  ( ،د .ت ) .

 )54آؿ سعكد  ،سارة عبد المحسف عبد اهلل جمكم ( ،نظرية االتصاؿ عند الصكفية في ضكء اإلسبلـ
)  ،دار المنار  ،جدة  ،السعكدية  ،ط1991 ، 1ـ .

 )55األلباني ،محمد ناصر الديف (ت 1421ق)

أ( .صحيح سنف ابف ماجو باختصار السند ) مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج الرياض  ،ط3
1988 ،ـ .

ب ( .إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ )  ،المكتب اإلسبلمي  ،بيركت  ،ط، 2
1985ـ .

ت ( .تخريج أحاديث مشكمة الفقر ككيؼ عالجيا اإلسبلـ )  ،المكتب اإلسبلمي  ،ط  1984ـ .
 )56االنصارم ،ابك يحيى زكريا (ت  926ى ػػ)
أ( -اسنى المطالب شرح ركض الطالب) ،المكتبة االسبلمية( ،د.ت.ط).

ب( -الغرر البيية في شرح البيجة الكردية) ،المطبعة اليمنية( ،د.ت.ط).

 )57األنصارم ،عبد العمي محمد بف نظاـ الديف  ( ،فكاتح الرحمكت بشرح مسمـ الثبكت )  ،مطبكع
خمؼ المستصفى مف عمـ األصكؿ لمغزالي  ،دار الفكر  ( ،د  .ت .ط ) .

 )58أنيس  ،ابراىيـ كزمبلؤه  ( ،المعجـ الكسيط ) ( ،د .ت) .

 )59اكرانؾ  ،أبك المظفر محي الديف محمد  ( ،ت  1118ى)  ( ،الفتاكل اليندية ) ،

دار

المعرفة  ،بيركت  ،لبناف ،ط 1311 2ى

 )61أيكب  ،سعيد  ( ،شيطاف الغرب سمماف رشدم )  ،دار االعتصاـ  ،القاىرة  ( ،د  .ت  .ط ) .

 )61با عباد  ،عمى ىكد ( الغزك الفكرم كالعسكرم الصميبي )  ،مكتبة اإلرشاد  ،صنعاء اليمف ،
ط2115 1ـ  ،نقبل عف ( اإلسبلـ في كجو التغريب )  ،ألنكر الجندم .

 )62باحك ،مصطفى  ( ،العممانيكف العرب كمكقفيـ مف اإلسبلـ ) ،المكتبة اإلسبلمية  ،ط، 1
. 2112
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 )63البخارم ،عبد العزيز بف احمد (،ت  731ى) (،كشؼ األسرار عف أصكؿ البزدكم ) دار الكتب
العممية ،بيركت ،لبناف ،ط1997، 1ـ.

 )64البخارم محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ ( ت 256 ،ىػ)  (،صحيح البخارم ) كتاب استتابة
المرتديف كالمعانديف كقتاليـ باب حكـ المرتد كالمرتدة  ،مكتبة اإليماف المنصكرة مصر  1998ـ.

 )65بدر ،احمد( ،أصكؿ البحث العممي كمناىجو) ،ككالة المطبكعات ،الككيت ،ط 1977ـ.

 )66برىامي  ،ياسر( فضؿ الغني الحميد عمى كتاب التكحيد)  ،المكتبة التكقيفية القاىرة  ،مصر
(د.ت .ط)

 )67البستي  ،إسماعيؿ بف عمي بف أحمد (،ت  421ى) ( ،البحث عف أدلة التكفير كالتفسيؽ)،
حققو  ،إماـ حنفي سيد عبد اهلل  ،دار اآلفاؽ العربية  ،القاىرة  ،ط2116 ، 1ـ .

 )68البغدادم  ،أحمد بف عمي بف ثابت الخطيب  ( ،ت  462ى )

أ( -الفقيو كالمتفقو)  ،حققو عادؿ بف يكسؼ العزازم  ،دار ابف الجكزم  ،السعكدية  ،الدماـ ط، 3
 1426ى

ب( -الكفاية في أصكؿ معرفة الركاية) ،حققو ابراىيـ بف مصطفى اؿ بحبح الدمياطي ،مكتبة ابف
عباس سمنكر ،مصر(د.ت).
 )69البغدادم ،عبد القاىر بف طاىر بف محمد (،ت 429،ى)  (،الفرؽ بيف الفرؽ ) حققو ،عبد
الحميد،محمد بف محي الديف ،دار الطبلئع مدينة نصر القاىرة .

 )71بقاعي  ،عمي نايؼ  ( ،االجتياد في عمـ الحديث كأثره في الفقو اإلسبلمي ) دار البشائر
اإلسبلمية  ،بيركت  ،لبناف  ،ط  1998ـ .

 )71بكار ،عبد الكريـ (،فصكؿ في التفكير المكضكعي) ،دار القمـ  ،دمشؽ  ،ط2115 4ـ .
 )72بكر عبلء  (،مختصر تاريخ التصكؼ)  ،دار ابف الجكزم  ،القاىرة  ،ط 2112 1ـ .
 )73الببلذرم  ،أحمد بف يحيى بف جابر  ( ،ت 279ى )
أ ( -أنساب األشراؼ )  ،حققو سييؿ زكا كرياض زركمي  ،دار الفكر  ،بيركت  ،لبناف  ،ط، 1
 1996ـ

ب( -فتكح البمداف ) حققو عبد اهلل أنيس الطباع كعمر أنيس الطباع  ،دار النشر لمجامعييف  ،ط
 1957ـ
 )74بمتاجي  ،محمد (الجنايات كعقكباتيا في اإلسبلـ كحقكؽ اإلنساف )  ،دار السبلـ  ،ط1
2113ـ .

 )75البمتاجي ،محمد ( اهلل تكحيد كليس كحدة ) ،دار التكفيؽ النمكذجية  ،القاىرة  ،ط 1986،1ـ .
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 )76بف إسماعيؿ محمد بف احمد (،عكدة الحجاب)  ،دار الصفكة ،القاىرة  ،ط. 6

 )77بف حسف  ،ابي عمرك الحسيني بف عمر بف عبد الرحيـ (،المداخؿ األصكلية لبلستنباط مف
السنة النبكية )،دار الكتب العممية  ،بيركت  ،لبناف  ،ط1999، 1ـ

 )78بف حماد  ،مكالم عمر  ( ،عمـ أصكؿ التفسير محاكلة في البناء )  ،دار السبلـ  ،القاىرة ،
ط2111 1ـ .

 )79البنا  ،حسف  ( ،مجمكعة رسائؿ اإلماـ الشييد حسف البنا )  ،المكتبة التكفيقية القاىرة  ،مصر
( ،د.ت.ط).

 )81البنا  ،فؤاد  (،العالـ اإلسبلمي بيف التخمؼ الحضارم كرياح العكلمة )  ،دار التكزيع كالنشر
اإلسبلمية  ،مصر  ،القاىرة  ،ط2116 ، 1ـ .

 )81بنت الشاطئ ،عائشة عبد الرحمف  ( ،ت 1998ـ )
أ ( -قراءة في كثائؽ البيائية )  ،ص ، 114مركز األىراـ لمنشر كالتكزيع  ،ط1986 ،1ـ.

ب( -تراجـ سيدات بنيت النبكة) ،دار الكتاب العربي بيركت لبناف ،ط1967 ،1ـ.

 )82البنفبلح  ،عبد الرحمف عمي  ( ،السابحكف ضد التيار )  ،مؤسسة الرياف  ،بيركت ،لبناف  ،ط1
2115ـ.

 )83البينساكم  ،سالـ عمي  ( ،السنة المفترل عمييا )  ،دار الكفاء ،القاىرة  ،ط. 31989

 )84البيكتي ،منصكر بف يكنس بف إدريس ( ،ت 1151ى) ( ،شرح منتيى اإلرادات )  ( ،د  .ت .
ط).

 )85البيكتي ،منصكر بف يكنس بف إدريس ( ،ت 1151ى)( ،كشاؼ القاع عف متف اإلقناع )
راجعو :ىبلؿ مصيمحي مصطفى ىبلؿ  ،دار الفكر  ،بيركت ،لبناف (،د.ت).

 )86البيي  ،محمد  (،الفكر االسبلمي الحديث كصمتو باالستعمار الغربي )  ،دار الفكر  ،ط،7
1991ـ
 )87البكطي  ،محمد سعيد رمضاف
أ ( -باطف اإلثـ )  ،مؤسسة الرسالة  ،بيركت  ،ط 1983 ، 5ـ .

ب ( -كبرل اليقينيات الككنية )  ،دار الفكر المعاصر  ،بيركت  ،لبناف ،ط  2117 ، 27ـ .
ت ( -شرح الحكـ العطائية)  ،دار الفكر ،دمشؽ  ،ط  ، 4ط 2119ـ .

 )88البيضاكم  ،عبد اهلل بف عمر بف محمد الشيرازم( ،ت791ىػ) ( ،أٔٛاس اٌزٕضٚ ً٠أعشاس اٌزا،)ً٠ٚ
المكتبة التكفيقية القاىرة مصر (د.ػت)
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 )89البييقي  ،أحمد بف الحسيف بف عمي  ( ،ت 458ى )  ( ،السنف الصغرل )  ،حققو خميؿ مأمكف
شيحا ،دار المعرفة  ،بيركت  ،لبناف  ،ط1991 ، 1ـ .

 )91الترتكرم  ،حسيف مطاكع  (،التكثيؽ بالكتابة كالعقكد )  ،دار ابف الجكزم القاىرة ط، 1
 2115ـ .

 )91الترمذم  ،محمد بف عيسى بف سكرة  ( ،ت  279ىػ )  ( ،سنف الترمذم )  ،حكـ عمى أحاديثو
كآثاره كعمؽ عميو محمد ناصر الديف األلباني  ،مكتبة المعارؼ  ،الرياض  ،ط2118 2ـ .

 )92التفتازاني  ،سعد الديف  793 ( ،ى )  ( ،شرح العقائد النسفية )  ،كمعو كتاب السمرقندم نجـ
الديف النسفي  ( ،ت  537ى )  ( ،العقائد النسفية )  ،حققو  ،طو عبد الرؤكؼ سعد ،المكتبة

االزىرية  ،لمتراث  ،ط 2111 ، 1ـ .

 )93التكركرم ،عثماف  ( ،الكجيز في شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية )  ،مكتبة دار الثقافة
 ،عماف  ،األردف  ،ط1997 ، 1ـ .

 )94التؿ  ،عبد اهلل  ( ،األفعى الييكدية في معاقؿ اإلسبلـ )  ،المكتب اإلسبلمي  ،بيركت  ،دمشؽ
 ( ،د  .ت .ط ) .

 )95التيانكم  ،محمد عمي بف عمي الحفني (،ت  1158ى)  ( ،كشاؼ اصطبلحات الفنكف ) ،
كضع حكاشيو أحمد حسف بسج  ،دار الكتب العممية  ،بيركت  ،لبناف ط2116 ، 2ـ

 )96الجبرم  ،عبد المتعاؿ  ( ،حجية السنة كمصطمحات المحدثيف كأعبلميـ )  ،مكتبة كىبة ،
القاىرة  ،ط. 1986 1

 )97الجرجاني  ،عمي بف محمد الشريؼ  ( ،ت  816ى )  ( ،التعريفات )  ،حققو كزاد عميو محمد
عبد الرحمف المرعشمي  ،دار النفائس  ،بيركت  ،لبناف  ،ط 2117 ، 2ـ .

 )98جريشة  ،عمي ( ،حاضر العالـ االسبلمي )  ،مكتبة كىبة  ،القاىرة  ،ط 1999 5ـ .

 )99جريشة  ،عمي محمد ك الزيبؽ محمد شريؼ( ،أساليب الغزك الفكرم عمى العالـ اإلسبلمي ) ،
دار الكفاء  ،ط  1979 ، 3ـ .

 )111الجزائرم  ،أبك بكر جابر( ،عقيدة المؤمف )  ،مكتبة العمكـ كالحكـ  ،المدينة المنكرة  ،ط، 1
1999ـ .

 )111الجزيرم  ،عبد الرحمف (،ت 1361،ى) (،الفقو عمى المذاىب األربعة) ،دار الغد الجديد
،المنصكرة مصر ،ط2115، 1ـ .

 )112الجصاص ،احمد بف عمي الرازم (ت 371،ى) (،أحكاـ القراف) ،ضبط نصو :عبد السبلـ
محمد بف عمي شاىيف  ،دار الكتب العممية  ،بيركت  ،لبناف  ،ط 2117 3ـ .

 )113الجعبرم  ،حافظ محمد
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أ ( -المدخؿ لدراسة االدياف كالفمسفات الكضعية) ،ط2114ـ

ب ( -مجمؿ اعتقاد اىؿ الفرقة الناجية )  ،ط2115 ، 1ـ .

 )114جميؿ  ،حسني  ( ،المشايخ كاالستعمار )  ،دار العدكم لمتكزيع  ،عماف  ،األردف  ،ط ، 1
 1981ـ .

 )115الجندم  ،أنكر ( ،ت 2002ـ)

أ ( -اعادة النظر في كتابة العصرييف في ضكء االسبلـ)  ،دار االعتصاـ  ،القاىرة (د .ت
.ط) .

ب ( -الفكر اإلسبلمي كسمكـ التغريب كالتبعية ) ،دار الفضيمة  ،القاىرة  ( ،د  .ت  .ط )
ت( -الدعكة اإلسبلمية في عصر الصحكة )  ،دار الفضيمة ،القاىرة  ( ،د  .ت .ط ) .

ث( -شبيات التغريب في الغزك الفكرم اإلسبلمي )  ،المكتب اإلسبلمي ،دمشؽ ،ط 1978ـ.
 )116الجكيني  ،أبك المعالي عبد الممؾ بف عبد اهلل  ( ،ت  478ى )
أ ( -اإلرشاد إلى قكاطع األدلة مف أصكؿ االعتقاد )  ،حققو محمد يكسؼ مكسى كعمي عبد
المنعـ ،مكتبة الخانجي  ،القاىرة  ،ط 2112 3ـ .

ب( -الغياثي ) حققو  ،عبد العظيـ الديب  ،المكتبات الكبرل  ،ط. 2
 )117الحاج  ،خالد محمد عمي  ( ،مصرع الشرؾ كالخرافة )  ،حققو  ،عبد اهلل بف إبراىيـ
األنصارم  ،مطبكعات إدارة الشئكف الدينية قطر  ،ط 1978ـ

 )118الحبكرم  ،يحيى  ( ،الشعر الجاىمي خصائصو كفنكنو ) ،مؤسسة الرسالة بيركت  ،ط2
 1979ـ

 )119حسف  ،حسف إبراىيـ  ( ،تاريخ اإلسبلـ السياسي كالديني كالثقافي كاإلجتماعي )  ،دار
الجيؿ  ،بيركت  ،ط 1991 ، 13ـ .

 )111الحسني  ،ابف عجيبة (،ت  1224ى ) ( ،مصطمحات التصكؼ)  ،مكتبة مدبكلي

القاىرة

 ،ط1999 1ـ .

 )111حسيف  ،عماد عمي عبد السميع  ( ،التيسير في أصكؿ التفسير)  ،دار اإليماف  ،االسكندرية

 )112حسيف  ،محمد الخضر  ،رسالة (طائفة القاديانية )  ،ضمف كتاب( ماذا تعرؼ عف
القاديانية )  ،مكتبة اإلماـ البخارم  ،مصر  ،اإلسماعيمية  ،ط 2117 ، 1ـ ،

 )113حسيف  ،محمد محمد ( ،ت 1982ـ )
أ ( -االتجاىات الكطنية في األدب المعاصر )  ،دار النيضة العربية بيركت ط 1972 3ـ .
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ب( -أزمة العصر) ،مؤسسة الرسالة ،بيركت ،ط1987، 3ـ .
ت( -االسبلـ كالحضارة الغربية) ،دار الفرقاف( ،د.ت.ط).

ث( -حصكننا ميددة مف داخميا) ،مؤسسة الرسالة ،بيركت ،ط1983 ،8ـ.
 )114حسيف ،احمد فراج( ،احكاـ الكصاية كاألكقاؼ في الشريعة االسبلمية) ،دار الجامعة الجديدة
لمنشر ،مصر االسكندرية ،ط2113ـ.

 )115الحطاب الرعيني  ،ابك عبد اهلل محمد بف محمد بف عبد الرحمف المغربي (مكاىب الجميؿ) ،
دار الكتب العممية  ،ط 1995 1ـ .

 )116الحكمي  ،حافظ بف أحمد (،ت  1377ى ) ( ،معارج القبكؿ بشرح سمـ الكصكؿ إلى عمـ
األصكؿ في التكحيد )  ،حققو عبد اهلل المنشاكم  ،دار المنار  ،القاىرة  ،ط 2115 ، 1ـ .

 )117الحمبي  ،إبراىيـ بف محمد بف إبراىيـ  ( ،ت  956ى )  ( ،ممتقى األبحر ) حققو كىبي
سميماف غاكجي األلباني  ،مؤسسة الرسالة  ،بيركت  ،ط 1989 ، 1ى

 )118الحكالي ،سفر بف عبد الرحمف (،العممانية)  ،مكتبة الطيب ،القاىرة  ،مصر  ،ط1999 2ـ
 )119حيدر  ،عمي  ( ،ت  1353ى )  ( ،درر الحكاـ شرح مجمة االحكاـ )

تعريب  ،فيمي

الحسيني ،دار الكتب العممية  ،بيركت  ،لبناف  ( ،د  .ت ) .

 )121خالد ،محمد خالد  (،رجاؿ حكؿ الرسكؿ )  ،دار الكتب العممية  ،بيركت لبناف  ،ط، 1
2111ـ .

 )121خاف  ،كحيد الديف(،الديف في مكاجية العمـ ) ،ترجمو :ظفر اإلسبلـ خاف ،دار النفائس
بيركت ط1987 ،4ـ

 )122خاف  ،محمد صديؽ حسف  ( ،ت  1317ى ) ( نيؿ المراـ في تفسير آيات األحكاـ )  ،دار
الرائد العربي  ،بيركت  ،لبناف  ،ط 1983ـ .

 )123الخرشي،محمد بف عبد اهلل (،ت 1111ى)(،الخرشي عمى مختصر خميؿ) كبيامشو حاشية
العدكم (،ت 1189،ى)  ،دار الفكر(د.ط)،

 )124خضر ،عبد الفتاح(،أزمة البحث العممي في العالـ العربي)،معيد اإلدارة الرياض ،ط 1981ـ
نقبل عف (منيج البحث في الفقو اإلسبلمي) ،لمؤلفو أبك سميماف ،عبد الكىاب دار ابف حازـ
بيركت لبناف ،ط2111، 2ـ .

 )125الخطيب  ،محمد أحمد ( ،الحركات الباطنية في العالـ اإلسبلمي)  ،مكتبة األقصى عماف ،
األردف  ،ط1986 ، 2ـ،

 )126الخطيب  ،محمد عجاج  ( ،السنة قبؿ التدكيف ) ،دار الفكر  ،بيركت  ،لبناف ط 2119ـ

 )127خميؼ  ،فتح اهلل ( فبلسفة اإلسبلـ )  ،دار الجامعات المصرية االسكندرية  ( ،د.ت .ط) .
260

 )128خميؿ ،عماد الديف ( ،حكؿ إعادة تشكيؿ العقؿ المسمـ ) ،كتاب األمو ،ط1413 ،1ىػػ.

 )129الخف  ،مصطفى سعيد  ( ،أثر االختبلؼ في القكاعد األصكلية في اختبلؼ الفقياء) ،
مؤسسة الرسالة  ،بيركت  ،لبناف  ،ط2111، 2ـ

 )131الخكلي  ،أميف  ( ،ت 1966ـ ) ( ،المجددكف في اإلسبلـ )  ،دار المعرفة ،القاىرة  ،ط، 1
1965ـ .
 )131داكد  ،أحمد محمد عمي

أ ( -الق اررات اإلستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل ) دار الثقافة  ،عماف
 ،األردف  ،ط2114 ، 1ـ.

ب ( -القضايا كاألحكاـ في المحاكـ الشرعية )  ،دار الثقافة  ،عماف األردف ط 2115 ، 1ـ .
ت( -أصكؿ المحاكمات الشرعية )  ،دار الثقافة  ،عماف  ،األردف  ،ط2114 1ـ .

 )132داككد ،عبد البارم محمد  ( ،الفناء عند صكفية المسمميف كالعقائد األخرل)  ،دار مصرية
لبنانية  ،القاىرة ط 1997 ، 1ـ .

 )133درنيقة  ،محمد احمد ( ،صفحات مف جياد الصكفية كالزىاد )  ،طرابمس  ،لبناف  ،ط1
1994ـ .

 )134الدريني  ،فتحي ( ،المناىج األصكلية في االجتياد بالرأم في التشريع اإلسبلمي) مؤسسة
الرسالة بيركت  ،لبناف  ،ط 2118 ، 3ـ .

 )135الدسكقي ،محمد عرفة (،ت( ،)1231،حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير) ،دار احياء
الكتب العربية (د.ت).

 )136الدمشقي  ،محمد بف عبد الرحمف بف الحسيف  ( ،ت  781ى)  ( ،رحمة األمة في اختبلؼ

األئمة ) ضبطو محمد عبد الخالؽ الزناتي  ،دار الكتب العممية  ،بيركت  ،لبناف  ،ط، 1
2112ـ .

 )137دمير  ،محمكد  ( ،الدكلة في اإلسبلـ رد عمى شبيات العممانييف )  ،مطابع الدستكر
التجارية  ،عماف ،األردف ،ط2114 1ـ .

 )138الذىبي  ،محمد بف احمد  ( ،ت  748ى ) (،تذكرة الحفاظ) حققو الككثرم  ،محمد زاىد  ،دار
إحياء التراث العربي  ،بيركت  ،لبناف  ،ط 2112 ، 1ـ

 )139الرازم  ،محمد بف ابي بكر بف عبد القادر  ( ،ت  666ى ) (،مختار الصحاح ) دار الفكر،
ط 2117 ، 1ـ .

261

 )141الرازم ،محمد بف عمر بف الحسيف (ت616ىػ)( ،المعالـ في أصكؿ الفقو) ،كمعو (المحقؽ

مف عمـ األصكؿ) حققو محمد حسف محمد حسف إسماعيؿ ،دار الكتب العممية ،بيركت  ،لبناف

 ،ط2117 1ـ

 )141الرافعي ،عبد الكريـ بف محمد بف عبد الكريـ ( ،ت 623،ى)(العزيز شرح الكجيز) ،حققو :
عمي محمد معكض ،كآخركف  ،دار الكتب العممية ،بيركت لبناف ،ط 1،1977ـ

 )142الرافعي ،مصطفى صادؽ (،تحت راية القراف)، ،دار مصر لمطباعة (،د.ت ).

 )143الرممي  ،محمد بف أبي العباس  ،احمد بف حمزة بف شياب الديف ( ،ت  1114ى)(،نياية
المحتاج في شرح المنياج ) ،المكتبة اإلسبلمية ( ،د.ت .ط)

 )144الريحاكم  ،محمد بف سميماف الحمبي (،ت  1228ى) ( ،نخبة الّآللي لشرح بدأ األمالي)
كقؼ اإلخبلص ،مكتبة الحقيقة  ،استانبكؿ _تركيا  ،ط 1991ـ .

 )145الزبيدم ،محمد مرتضى ( 379ى) (تاج العركس في جكاىر القامكس) مكتبة الحياة بيركت
لبناف .

 )146الزحيمي ،محمد  ( ،كسائؿ اإلثبات)  ،مكتبة المؤيد ،الرياض  ،ط 1994 ، 2ـ
 )147الزحيمي ،كىبة  (،الفقو اإلسبلمي كأدلتو ) ،دار الفكر دمشؽ  ،ط2115 ،8ـ

 )148الزرقا  ،مصطفى أحمد ( ،المدخؿ الفقيي العاـ )  ،دار القمـ  ،دمشؽ  ،ط1998 1ـ

 )149الزرقاني  ،محمد بف عبد الباقي بف يكسؼ (،ت 1122ى)  ( ،شرح مكطأ االماـ مالؾ) حققو
 ،عكض إبراىيـ عطكة  ،مطبعة مصطفى البابي الحمبي  ،مصر ط1962 ، 1ـ ،

 )151الزرقاني  ،محمد عبد العظيـ  ( ،مناىؿ العرفاف في عمكـ القرآف )  ،حققو أحمد بف عمي ،
دار الحديث  ،القاىرة  ،ط2111 ، 1ـ .

 )151الزركشي  ،محمد بف بيادر بف عبد اهلل  (،ت  794ىػ )
أ ( -البحر المحيط )  ،حققو لجنة مف عمماء األزىر  ،دار الكتب  ،القاىرة  ،ط 2115 ، 3ـ

ب( -خبايا الزكايا ) اعتنى بو أيمف صالح شعباف ،دار الكتب العممية  ،بيركت  ،لبناف ط1
1996ـ
 )152الزركمي  ،خير الديف  ( ،األعبلـ )  ،دار العمـ لممبلييف  ،بيركت  ،ط 2115 26ـ .
 )153زيداف  ،عبد الكريـ
أ( -الكجيز في أصكؿ الفقو ) مؤسسة الرسالة  ،بيركت لبناف  ،ط 1996 ، 5ـ

ب( -المفصؿ في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ ) مؤسسة الرسالة ط2111، 3ـ .
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 )154الزيف  ،سميح عاطؼ
أ( -لِ َمف الحكـ هلل أـ لبلنساف لمشرع أـ لمعقؿ )،دار الكتاب المبناني بيركت ط. 2
ب ( -عكامؿ ضعؼ المسمميف )  ،دار الكتاب المبناني  ،بيركت  ،ط1993 ،8ـ
ت( -الصكفية في نظر اإلسبلـ)  ،الدار اإلفريقية العربية  ،لبناف  ،ط2113 5ـ.

 )155السالكس  ،عمي أحمد  ( ،مكسكعة القضايا الفقيية المعاصرة )  ،سمسمة إصدارات المجمع
 19مكتبة دار الثقافة  ،قطر  ،ط  2116 ، 9ـ .

 )156السامرائي نعماف عبد الرزاؽ(،التكفير جذكره –أسبابو -مبرراتو )  ،دار المنارة

جدة

،السعكدية ،ط1992 3ـ .

 )157السباعي  ،مصطفى( ،ت 1964ـ )
أ ( -االستشراؽ كالمستشرقكف )  ،دار السبلـ  ،القاىرة  ،مصر ،ط1998 ، 1ـ .

ب ( -السنة كمكانتيا في التشريع اإلسبلمي )  ،دار السبلـ  ،القاىرة  ،اإلسكندرية ط، 3
2116ـ .
 )158السرخسي  ، ،محمد بف أحمد بف أبي سيؿ ( ت  483ى ) (.المبسكط )  ،دار المعرفة ،
بيركت  ،لبناف  ،ط ( 2د  .ت  .ط) .

 )159السرطاكم  ،محمكد عمي  ( ،شرح قانكف األحكاؿ الشخصية )  ،دار الفكر عماف  ،األردف
 ،ط2117، 2ـ .

 )161السرىندم ،محمد حسف جاف( ،ت 1349ىػ)( ،طريؽ النجاة طبعة جديدة) ،طبعة جديدة
باالفست كقؼ االخبلص ،ط1991ـ.

 )161سرم  ،طارؽ (،عقائد البيائييف )  ،العالمية  ،القاىرة  ،ط  2116ـ

 )162السعدم  ،عبد الرحمف بف ناصر  ( ،ت  137ى )  ( .شرح القكاعد الحساف في تفسير
القراف )  ،مكتبة السنة  ،القاىرة ط 2112 ، 1ـ .

 )163سمطاف ،جماؿ

أ ( -الغارة عمى التراث اإلسبلمي )  ،مكتبة السنة  ،القاىرة  ،ط1991 1ـ.

ب ( -جذكر االنحراؼ في الفكر اإلسبلمي الحديث )  ،دار االعتصاـ  ،القاىرة  ،مصر  ( ،د
.ت.ط )
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 )164السممي ،أبك عبد الرحمف  ( ،ت  412ى)  ( ،طبقات الصكفية )  ،حققو  :نكر الديف شربية
 ،مكتبة الخانجي  ،القاىرة  ،ط 1986ـ.

 )165السمرقندم  ،أحمد بف محمد  ( ،ت  551ى )
أ( -الشركط كالكثائؽ )  ،عمؽ عميو يحيى مراد  ،دار الكتب العممية  ،بيركت  ،لبناف  ،ط 1
 2114ـ

ب ( -تحفة الفقياء) ،دار الكتب العممية  ،بيركت لبناف.
 )166السنيكرم  ،عبد الرزاؽ احمد( ،مصادر الحؽ في الفقو اإلسبلمي )  ،منشكرات الحمبي
الحقكقية بيركت لبناف  ،ط 1998 ، 2ـ .

 )167سكيد  ،محمد أميف الدمشقي  ( ،ت  1355ى )  ( ،تسييؿ الحصكؿ عمى قكاعد األصكؿ )
 ،حققو مصطفى سعيد الخف  ،دار القمـ  ،دمشؽ ،ط 1991 1ـ

 )168السيكطي  ،جبلؿ الديف  ( ،ت  911ى )  ( ،تدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم ) ،
حققو أبك قتيبة نضر محمد الفاريابي  ،دار طيبة  ،الرياض  ،ط 1427 ، 8ى .
 )169السيكطي  ،عبد الرحمف بف أبي بكر  ( ،ت  911ى)
أ( -اإلتقاف في عمـ القرآف) ضبطو محمد سالـ ىاشـ دار الكتب العممية  ،بيركت  ،لبناف  ،ط1
2111ـ .

ب( -األشباه كالنظائر ) المكتبة العصرية  ،صيدا  ،بيركت  .ط  2113ـ .

ت( -أسباب النزكؿ ) ،حققو  :حامد أحمد الطاىر  ،دار الفجر لمتراث  ،القاىرة  ،ط2112 ، 1ـ
.
 )171الشاطبي  ،إب ارىػيـ بف مكسى بف محمد  ( ،ت  791ق)
أ ( -اإلعتصاـ ) ،ضبطو  ،احمد عبد الشافي  ،دار الكتب العممية
1991ـ .

بيركت  ،لبناف  ،ط، 2

ب( -المكافقات) حققو االسكندراني ’ محمد ،ك دركيش ،عدناف دار الكتاب العربي بيركت لبناف ،
ط2116 1ـ .
 )171الشافعي ،محمد بف ادريس (،ت  214ى)
أ( -أحكاـ القراف) ،دار الكتب العممية  ،بيركت لبناف ،ط2116 2ـ .
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ب( -األـ)  ،حققو ،عبد المطمب ،رفعت فكزم كدار الكفاء ،المنصكرة  ،ط2114 2ـ.
ت( -الرسالة )  ،حققو  ،احمد شاكر  ،مكتبة دار التراث  ،القاىرة  ،ط 2115 3ـ .

 )172شاكر ،محمكد محمد  ( ،رسالة في الطريؽ إلى ثقافتنا ) ،مكتبة الخانجي القاىرة  ،ط، 2
 2116ـ
 )173شبير ،محمد عثماف (القكاعد الكمية كالضكابط الفقيية في الشريعة االسبلمية) ،دار الفنائس،
عماف االردف ،ط2117 ،2ـ.

 )174الشرباتي،ىاركف كامؿ ( الردعمى حكار المنعكت بالمفكر االسبلمي جماؿ البنا) ،ط،1
2116ـ.

 )175الشربيني  ،أسامة ابراىيـ محمكد  ( ،تجديد الخطاب الديني بيف المفيكـ اإلسبلمي كالمفيكـ
التغريبي )  ،دار الكفاء  ،مصر  ،المنصكرة  ،ط2111 ، 1ـ.

 )176الشربيني ،محمد الخطيب (،ت 977،ى)(،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج )
عمى متف (منياج الطالبيف) ،دار الفكر (،د.ط).

 )177شريؼ  ،عمرك  ( ،خرافة اإللحاد )  ،مكتبة الشركؽ الدكلية  ،شارع األندلس مصر الجديدة ،
ط2114 ، 1ـ

 )178الشعراكم  ،عايد ( ،التمكيث الفكرم كاإلعبلمي في العالـ اإلسبلمي )(د.ت .ط) .

 )179الشعراكم  ،محمد متكلي  ( ،ت 1998ـ) (العقيدة في اهلل جؿ جبللو ) المكتبة العصرية ،
بيركت  ،صيدا  ،ط 2116ـ .

 )181شمبي  ،محمد مصطفى  ( ،تعميؿ األحكاـ ) ،مطبعة األزىر  ،مصر القاىرة ،ط  1947ـ .

 )181الشنقيطي  ،محمد أميف بف محمد المختار  ( ،ت  1393ى) (.أضكاء البياف في إيضاح
القرآف بالقرآف )  ،دار إحياء التراث اإلسبلمي  ،بيركت لبناف  ،ط1996 ، 1ـ .
 )182الشيرستاني  ،محمد بف عبد الكريـ  ( ،ت  548ى )  ( ،الممؿ ك ِ
النحؿ )  ،حققو الكيبلني
محمد السيد  ،دار صعب  ،بيركت  ،ط  1986ـ .

 )183شكقار ،إبراىيـ(،منيج القراف في تقرير حرية الرأم) ،دار الفكر دمشؽ ،ط2112 1ـ .

 )184الشككاني  ،محمد بف عمي  ( ،ت  1255ى )  ( ،نيؿ األكطار ) حققو نضر فريد محمد
كاصؿ مصر  ،القاىرة  ،المكتبة التكفيقية  ( ،د  .ت  .ط ) .

 )185الشككاني  ،محمد بف عمي بف محمد  (،ت 1251ى )  ( ،إرشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ الحؽ

مف عمـ األصكؿ )  ،حققو احمد عزك عناية  ،دار الكتاب العربي  ،بيركت  ،لبناف  ،ط، 2
 2111ـ .
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 )186الشيرازم أبك اسحؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ  ،الفيركز آبادم ( ،ت  476ى ) ( ،
الميذب)  ،حققو  ،عادؿ احمد عبد المكجكد ،ك عمى محمد عكض  ،دار المعرفة  ،بيركت ،
لبناف  (،د.ت .ط )

 )187الشيشاني :عبد الكىاب عبد العزيز(،حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية) ،مطابع الجمعية
الممكية ،ط1981 ،1ـ

 )188الصابكني  ،محمد عمي  (،مختصر تفسير ابف كثير)  ،إلبف كثير اسماعيؿ( ،ت744ى)،
دار الفكر  ،بيركت  ( ،د .ت) .

 )189صالح  ،سعد الديف السيد  (،إحذركا األساليب الحديثة في مكاجية اإلسبلـ )

مكتبة

الصحابة  ،الشارقة  ،اإلمارات  ،ط 1998 ، 1ـ

 )191صالح محمد أديب ( ،تفسير النصكص في الفقو اإلسبلمي ) المكتب اإلسبلمي  ،بيركت ،
ط1993 ، 4ـ

 )191الصاكم  ،أحمد ( ،ت1241ى) ،

(بمغة السالؾ إلى أقرب المسالؾ )  ،عمى الشرح

الصغير لمشيخ أحمد الدردير  ( ،ت  1211ى )  ،ضبطو عبد السبلـ شاىيف  ،دار الكتب

العممية  ،بيركت  ،لبناف  ،ط1995 ، 1ـ .

 )192صبرم مصطفى ( ،مكقؼ العقؿ كالعمـ كالعالـ مف رب العالميف كعباده المرسميف ) دار
االفاؽ العربية  ،القاىرة  ،ط 2116 1ـ.

 )193الصعيدم  ،عبد المتعاؿ  ( ،ت 1966ـ )  ( ،الحرية الدينية في اإلسبلـ )  ،دار
المعارؼ  ،مصر  ،القاىرة (د.ت.ط)

 )194الصبلبي  ،عمي محمد محمد

أ( -صفات رب البرية عمى منيج العقيدة السمفية)  ،دار اإليماف اإلسكندرية (،د.ت)

ب ( -الدكلة العثمانية عكامؿ النيكض كأسباب السقكط ) دار الفجر لمتراث القاىرة  ،ط
 2114ـ .
 )195صميدة  ،مصطفى  ( ،فتح المالؾ بتبكيب التمييد البف عبد البر عمى مكطأ اإلماـ مالؾ )
 ،دار الكتب العممية  ،بيركت  ،لبناف  ،ط1998 ، 1ـ .

 )196الصنعاني  ،عبد الرزاؽ بف ىماـ  ( ،ت  211ى )  ( ،المصنؼ )  ،حققو حبيب الرحمف
األعظمي باب الكفر بعد اإليماف رقـ األثر ]. [ 18707

 )197الصنعاني  ،محمد بف إسماعيؿ ( ،ت  1182ى )( ،سبؿ السبلـ )  ،حققو األلباني  ،دار
الفجر لمتراث  ،ط 2115ـ .
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 )198صيني ،سعيد إسماعيؿ (،قكاعد أساسية في البحث العممي )  ،مؤسسة الرسالة بيركت ،
ط1994 1ـ

 )199طاحكف ،أحمد رشاد (حرية العقيدة في الشريعة االسبلمية)،القاىرة  :ايتراؾ لمطباعة
1998،ـ.

 )211الطبرم  ،أبي جعفر بف جرير  ( ،ت  311ى) ( تاريخ الطبرم كتاريخ االمـ كالممكؾ )
راجعو  :نكاؼ الجراح  ،دار صادر  ،بيركت  ( ،د .ت ) .

 )211طعيمة  ،صابر  ( ،العقائد الباطنية كحكـ اإلسبلـ فييا )  ،المكتبة الثقافية بيركت  ،لبناف ،
ط1986 ، 1ـ.

 )212الظفيرم  ،مريـ محمد صالح  ( ،مصطمحات المذاىب الفقيية )  ،دار ابف حزـ  ،بيركت ،
لبناف  ،ط 2112ـ .

 )213ظيير  ،إحساف اليي( ،القاديانية) ،إدارة ترجماف السنة  ،باكستاف  ،ط 1975 3ـ .

 )214العاصمي  ،عبد الرحمف  ،بف محمد بف قاسـ  ،النجدم  ( ،ت  1392ى ) (،الركض
المربع شرح زاد المستقنع )  ،ط 1411 ، 1ى .

 )215عبد الباقي  ،محمد فؤاد  ( ،ت 1967ـ )  ( ،المؤلؤ كالمرجاف فيما اتفؽ عميو الشيخاف)
دار الحديث  ،القاىرة  ،ط  2117ـ .

 )216عبد الحكيـ  ،منصكر

أ ( .الشيطاف )  ،دار الكتاب العربي  ،دمشؽ  ،القاىرة ط2118 ، 1ـ.

ب ( .نساء أىؿ البيت )  ،المكتبة التكفيقية  ،القاىرة ( د.ت.ط ) .

ت( .أكراؽ ماسكنية سرية لمغاية) ،دار الكتاب العربي ،سكريا دمشؽ ،مصر القاىرة،
ط2116ـ.
 )217عبد الحميـ  ،عبد الحميـ إب ارىػيـ  ( ،تيػذيب البداية كالنيػاية ) إلسماعيؿ ابف كثير(،ت
 744ى ػ )  ،ىػذبو  ،عبد الحميـ إب ارىػيـ عبد الحميـ  ،دار الفكر العربي القاىػرة مصر  ،ط، 1
 2116ـ .

 )218عبد الخالؽ ،عبد الرحمف
أ ( .البرىاف عمى أف تارؾ العمؿ اختيا ار فاقد ألصؿ اإليماف )  ،دار اليدم النبكم  ،مصر ،
المنصكرة  ،ط2112 ، 4ـ .

ب( .الصراط )  ،دار اليدم النبكم  ،مصر المنصكرة  ،ط 2112 ، 4ـ.
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ت( .الفكر الصكفي في ضكء الكتاب كالسنة ) ،راجعو صالح بف فكزاف آؿ فكزاف  ،شركة بيت
المقدس لمنشر كالتكزيع  ،الككيت ،ط2116 ، 4ـ .
الس ّنة )  ،دار الكفاء  ،المنصكرة  ،ط1997 3ـ .
 )219عبد الخالؽ  ،عبد الغني  ( ،حجية ّ
 )211عبد الرحمف بف أبي بكر ( ت  911ى)  (،الفية السيكطي في عمـ الحديث ) دار السبلـ
 ،مصر ،القاىرة ،ط2116، 3ـ .

 )211عبد الرحمف ،طو ( ،الحؽ اإلسبلمي في االختبلؼ الفكرم ) ،المركز الثقافي العربي الدار
البيضاء -المغرب ،ط2115 ،1ـ.

 )212عبد العزيز  ،أمير  ( ،الفقو الجنائي في اإلسبلـ )  ،دار السبلـ  ،القاىرة اإلسكندرية ط، 3
ط  2117ـ .

 )213عبد القادر  ،عدناف  ( ،براءة السمؼ مما نسب إلييـ مف انحراؼ في االعتقاد ) دار اإليماف
 ،االسكندرية  ( ،د  .ت  .ط ) .

 )214عبد الكاحد  ،مصطفى  ( ،حرية الرأم في اإلسبلـ )  ،دار السبلـ  ،القاىرة االسكندرية ،ط1
2111 ،ـ .

 )215عبد الكىاب (،المكسكعة السياسية )  ،المؤسسة الغربية لمدراسات كالنشر ،كفر قرع(،د.ت
.ط)

 )216عثماف  ،محمد رأفت( ،القضايا الثبلث  :تغيير المنكر بالقكة  ،الخركج عمى الحاكـ  ،تكفير
الدكلة )  ،دار الفضيمة  ،دبي  ،ط1989 ، 1ـ .

 )217عثماف  ،محمد عبد الحكيـ  ( ،جيكد المفكريف المسمميف المحدثيف في مقاكمة التيار
اإللحادم)  ،مكتبة المعارؼ  ،الرياض  ،ط 1981ـ

 )218عثماف  ،محمكد  ( ،الفكر المادم الحديث كمكقؼ االسبلـ منو ) مكتبة االنجمك المصرية ،
القاىرة  ( ،د  .ت )

 )219العثيميف  ،محمد بف صالح (،ت 1421ى )

أ( .إعبلـ المعاصريف بفتاكل ابف العثيميف) ،حققو يحيى مراد  ،مؤسسة المختار القاىرة مصر ،
ط 2117 ، 1ـ .

ب( .شرح األصكؿ مف عمـ األصكؿ ) ،مكتبة اإليماف  ،المنصكرة  ،ط2116 2ـ .
 )221عرابي  ،رجا عبد الحميد  ( ،أضكاء عمى بركتكككالت حكماء صييكف )  ،دار األكائؿ ،
سكريا  ،دمشؽ  ،ط ، 2ط  2116ـ
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 )221العطار  ،عبد الناصر تكفيؽ  ( ،تطبيؽ الشريعة اإلسبلمية في العالـ اإلسبلمي )

دار

النيضة  ،القاىرة( ،د.ت.ط) .

 )222العظيـ أبادم  ،أبي الطيب محمد شمس الحؽ  ( ،ت  1329ى)  ( ،عكف المعبكد شرح
سنف أبي داكد )  ،دار الفكر  ،لبناف  ،بيركت  ،ط 1979 ، 3ـ .

 )223عفانو  ،جكاد  ( ،القرآف كأكىاـ القراءة المعاصرة )  ،دار البشير  ،عماف  ،األردف  ،ط، 1
1994

 )224العقاد  ،عباس محمكد  ( ،ت  1383ى ) ( .التفكير فريضة إسبلمية )  ،دار القمـ  ،ط. 1

 )225العبلئي  ،صبلح الديف كيكمدم  ( ،ت  761ى )  ( ،المجمكع المذىب في قكاعد المذىب
)  ،دار عمار  ،عماف  ،األردف  ،ط2114 ، 1ـ

 )226عمكاف  ،عبد اهلل ناصح  (،الشباب المسمـ في مكاجية التحديات ) ،دار القمـ دمشؽ ط، 4
2112ـ

 )227العمكاني  ،طو جابر  ( ،ال إكراه في الديف )  ،المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي الكاليات
المتحدة كمكتبة الشركؽ الدكلية  ،القاىرة  ،ط 2116 ، 2ـ

 )228العمر  ،تيسير خميس  ( ،حرية االعتقاد في ظؿ اإلسبلـ ) ،دار الفكر  ،دمشؽ سكريا ،
ط1998 1ـ .

 )229عمكرة  ،أسامة (،شرح المنظكمة البيقكنية )  ،لمؤلفيا عمر بف محمد بف فتكح الدمشقي
البيقكني ( ت 1181ى ) ،دار المحبة  ،دمشؽ  ،ط2117 1ـ

 )231العنبرم  ،خالد بف عمي بف محمد  ( ،الحكـ بغير ما أنزؿ اهلل كأصكؿ التكفير )  ،دار
المنياج (د.ت.ط) .

 )231العكا  ،محمد سميـ
أ( .النظاـ السياسي لمدكلة اإلسبلمية ) ،دار الشركؽ القاىرة  ،ط2118 ، 3ـ .

ب ( .في أصكؿ النظاـ الجنائي اإلسبلمي )  ،دار نيضة مصر  ،ط2119 ، 4ـ .
 )232عكاجي،غالب بف عمي( المذاىب الفكرية المعاصرة )،المكتبة العصرية الذىبية،جدة  ،ط1
 2116ـ

 )233عكدة،عبد القادر (،ت1374 ،ى) ( ،التشريع الجنائي اإلسبلمي )  ،كمكتبة دار التراث
مصر  ،القاىرة  ،ط 2115ـ

 )234عياض  ،بف مكسى بف عياض اليحصبي ( ،ت 544ى) (،الشفا بتعريؼ حقكؽ المصطفى)،
حققو العبلكم محمد  ،دار ابف رجب  ،المنصكرة  ،ط2113 1ـ .
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 )235العيني ،محمكد بف احمد(،ت 855ى)(،البناية في شرح اليداية) ،دار الفكر،ط1981، 1ـ
 )236الغزالي  ،أبك حامد  ،محمد بف محمد بف محمد(،ت  515ى )

أ ( .إحياء عمكـ الديف )  ،دار الكتب العممية  ،بيركت  ،ط  2112 ، 3ـ .

ب ( .كتاب العمـ ) عني بو أحمد فكزم الييب  ،دار سعد الديف  ،دمشؽ  ،ط2119 ، 1ـ .
ت( .اإلمبلء عف إشكاالت األحياء )  ،دار الكتب العممية  ،بيركت  ،لبناف  ،ط2112 ، 3ـ

ث( .فيصؿ التفرقة بيف اإلسبلـ كالزندقة ) ،مكتبة الثقافة الدينية  ،بكرسعيد ط2114 1ـ .
ج ( .االقتصاد في االعتقاد ) ،حققو رمضاف أنصاؼ  ،دار قتيبة  ،دمشؽ  ،ط 2113 1ـ

ح ( .فضائح الباطنية )  ،راجعو القطب  ،محمد عمي ،المكتبة العصرية  ،بيركت ،ط  2115ـ
.

خ ( .المنقذ مف الضبلؿ )  ،كمعو كتاب (كيمياء السعادة) ك(األدب في الديف ) ،المكتبة
الشعبية  ،بيركت  ،لبناف ( ،د .ت.ط).

د( .المستصفى مف عمـ األصكؿ) ،كمعو كتاب (فكاتح الرحمكت) ،لعبد العمي محمد بف نظاـ
الديف األنصارم بشرح (مسمـ الثبكت) ،لمحب اهلل بف عبد الشككر ،دار الفكر (د.ت.ط).

ذ( .المقصد االسنى في شرح اسماء اهلل الحسنى)  ،مكتبة القاىرة ،القاىرة ميداف االزىر ،ط
2114 ،3ـ .

 )237الغزالي ،محمد السقا ( ت )1996

أ ( .كيؼ نتعامؿ مع القراف )  ،شركة نيضة مصر لمطباعة ،ط2117 ، 9ـ .

ب ( .ظبلـ مف الغرب )  ،دار القمـ  ،دمشؽ  ،ط1999 ، 1ـ.

ت( .تراثنا الفقيي في ميزاف الشرع كالعقؿ) ،دار الشركؽ القاىرة بيركت ،ط1996 ،4ـ.

 )238الغمارم الحسني ،عبد اهلل الصديؽ ( ،اإلعبلـ باف التصكؼ مف شريعة اإلسبلـ )  ،مكتبة
القاىرة  ،األزىر  ،القاىرة ،ط214 ،2ـ

 )239الفتياني  ،خالد إبراىيـ  ( ،الجناف في عمكـ القرآف )  ،جيينة لمنشر  ،عماف  ،األردف  ،ط2
2114ـ .

 )241الفكزاف  ،صالح بف فكزاف بف عبد اهلل  ( ،شرح العقيدة الكاسطية )  ،مكتبة المعارؼ ،
الرياض  ،ط 1991 ، 5ـ

 )241الفيركز آبادم  ،ابراىيـ بف عمي بف يكسؼ الشيرازم  ( ،ت  476ى ) (،الممع في أصكؿ
الفقو ) دار الكتب العممية  ،بيركت  ،لبناف  ،ط  2119 ، 4ـ

 )242الفيركز آبادم  ،محمد بف يعقكب (ت817ى) (القامكس المحيط)  ،مكتبة كمطبعة مصطفى
البابي الحمبي  ،مصر  ،ط 1952، 2ـ .
270

 )243الفيكمي  ،احمد بف محمد  ( ،ت  771ى )  ( ،المصباح المنير )  ،دار الغد الجديد
المنصكرة  ،ط 2117 ، 1ـ

 )244القارم  ،عمي بف سمطاف بف محمد  ( ،ت  1114ى ) ( ،شرح الفقو األكبر) ألبي حنيفة
النعماف بف ثابت  ( ،ت  151ى)  ،حققو  ،مركاف محمد الشعار

دار النفائس  ،ط، 1

1997ـ .

 )245قارم  ،كماؿ الديف  ( ،الردة عف اإلسبلـ )  ،مركز الراية لمتنمية الفكرية ( د.ت.ط) .

 )246القحطاني  ،محمد بف سعيد بف سالـ ( ،الكالء كالبراء)  ،المكتبة التكفيقية القاىرة  ،مصر
(د.ت.ط)

 )247القرافي  ،أحمد بف ادريس ( ،ت 684ى )  (.اإلحكاـ في تمييز الفتاكل عف األحكاـ

كتصرفات القاضي كاألماـ ) اعتنى بو عبد الفتاح أبك غده  ،دار البشائر اإلسبلمية  ،بيركت ،

لبناف ط1995 ، 2ـ .

 )248القرافي  ،أحمد بف ادريس ( ،ت 684ى ) ( ،الذخيرة )  ،حققو  ،محمد أبك يخبزة  ،دار
الغرب اإلسبلمي  ،بيركت ط 1994 ، 1ـ .

 )249القرافي  ،أحمد بف ادريس ( ،ت 684ى ) ( ،الفركؽ )  ،دار الكتب العممية  ،بيركت  ،لبناف
 ،ط 1998 ، 1ـ.
 )251القرضاكم  ،يكسؼ
أ ( .السياسة الشرعية )  ،مكتبة كىبة  ،القاىرة  ،ط 1998 ، 1ـ .

ب( .ظاىرة الغمك في التكفير) ،مكتبة كىبة ،القاىرة ،ط2111 ، 4ـ .

ت( .جريمة الردة كعقكبة المرتد ) ،المكتب اإلسبلمي عماف ،ط1998 ،3ـ.
 )251القرطبي  ،محمد بف احمد االنصارم  ( ،ت  463ى )  ( ،الجامع ألحكاـ القراف ) راجعو
كضبطو محمد ابراىيـ الحفناكم  ،كخرج احاديثو  ،محمكد حامد عثماف  ،دار الحديث  ،القاىرة
ط  2116 ، 2ـ .

 )252قسكـ  ،عبد الرزاؽ ( ،مدارس الفكر العربي اإلسبلمي المعاصر ) ،الرياض ،السعكدية دار
عالـ الكتب  ،ط1997 ، 1ـ

 )253القشيرم  ،أبي القاسـ عبد الكريـ (،ت465ى )( ،الرسالة القشيرية) ،دار المعارؼ  ،القاىرة
(د.ت.ط)
 )254القطاف  ،مناع خميؿ
أ ( .مباحث في عمكـ القراف ) ،مكتبة المعارؼ  ،الرياض  ،ط1996 2ـ
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ب( .تاريخ التشريع اإلسبلمي)  ،مكتبة المعارؼ الرياض ط1996 ، 2ـ .
 )255قطب  ،محمد  ( ،ت 2114ـ )
أ ( .شبيات حكؿ اإلسبلـ )  ،دار الشركؽ  ،ط 2115 ، 24ـ .

ب ( .كاقعنا المعاصر)  ،مؤسسة المدينة  ،جدة  ،السعكدية  ،ط 1991 3ـ
ت ( .ىؿ نحف مسممكف )  ،دار الشركؽ  ،القاىرة  ،ط2115 ، 7ـ .

 )256قبللة ،محمد سميـ ( ،التغريب في الفكر كالسياسة كاالقتصاد )  ،دار الفكر  ،دمشؽ  ،سكريا
 ،ط 1988 ، 1ـ

 )257قميكبي ،كعميره االماميف المحققيف (،قميكبي كعميرة عمى شرح المحمي عمى منياج الطالبيف
لمنككم )،دار إحياء الكتب العربية ،الحسيف مصر( ،ب ت) .

 )258القيركاني  ،ابف أبي زيد  ( ،الثمر الداني في تقريب المعاني)  ،جمعو صالح عبد السميع
اآلبي ،دار الكتب العممية  ،بيركت ،لبناف  ( ،د.ت.ط )

 )259الكاساني  ،أبك بكر مسعكد بف احمد ( ،ت 587،ى) (،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )،
دار الفكر  ،بيركت  ،لبناف ط1969،1ـ .

 )261كتاب ( الرجؿ الصنـ كماؿ أتاتكرؾ)  ،تأليؼ ضابط تركي سابؽ ترجمة عبد اهلل عبد الرحمف
مؤسسة الرسالة بيركت  ،ط  1994 ، 5ـ

 )261الكردم  ،أحمد الحجي  ( ،الطبلؽ )  ،دار إق أر  ،دمشؽ  ،سكريا  ،ط 2117 ، 1ـ

 )262الكردم  ،أكميد عثماف  ( ،عقكبة اإلعداـ في الشريعة اإلسبلمية )  ،مؤسسة الرسالة ،
بيركت  ،لبناف  ،ط2118 1ـ .

 )263الٌبللكائي  ،أبك القاسـ  ،ىبة اهلل بف الحسف بف منصكر  ،الطبرم( ت  418ى) ( شرح
اصكؿ اعتقاد اىؿ السنة كالجماعة )  ،حققو  ،نشأت بف كماؿ المصرم.

 )264المجنة الدائمة لمبحكث العممية كاإلفتاء ( مسائؿ في العقيدة)  ،جمعو محمد بف حامد بف عبد
الكىاب  ،مكتبة عباد الرحمف كمكتبة العمكـ كالحكـ  ،مصر  ،ط 2113 ، 1ـ .

 )265المكنكم  ،محمد بف عبد الحي ( ت1314ى)

أ( .الرفع كالتكميؿ في الجرح كالتعديؿ ) حققو ،عبد الفتاح أبك غدة  ،دار البشائر  ،بيركت  ،لبناف
 ،ط8

ب( .الفكائد البيية في تراجـ الحنفية) دار المعرفة  ،بيركت  ،لبناف ( ،د ،ط )
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 )266مالؾ بف أنس  ( ،ت  179ىػ )  ( ،المكطأ )  ،حققو  ،محمكد بف جميؿ  ،مكتبة الصفا
مصر  ،القاىرة  ،ط2111 ، 1ـ .

 )267الماكردم  ،عمي بف محمد بف حبيب  ( ،ت  451ى)
أ( .االحكاـ السمطانية )  ،دار الفكر بيركت  ،لبناف  ( ،د .ت .ط) .

ط ىرجي ،كآخركف  ،دار الفكر بيركت  ،لبناف  ،ط 1994
ب( .الحاكم الكبير) ،حققو  :محمكد ىس ٍ
 )268المباركفكرم  ،صفي الرحمف ( ،الرحيؽ المختكـ )  ،دار الحديث  ،القاىرة  ،ط 2111 4ـ
 )269المباركفكرم  ،محمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـ  ( ،ت  1353ى)

أ ( .تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم) ،ضبطو خالد عبد الغني محفكظ  ،دار الكتب العممية
 ،بيركت  ،لبناف  ،ط2115 ، 1ـ

ب ( .تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم) ،ضبطو خالد عبد الغني محفكظ  ،دار الكتب العممية
 ،بيركت  ،لبناف  ،ط2115 ، 1ـ .
 )271متكلي  ،عبد الحميد  ( ،مبادئ نظاـ الحكـ في اإلسبلـ )  ،منشأة المعارؼ االسكندرية،
ط 2118ـ

 )271مجمكعة مف العمماء ( ،متكف أصكؿ التفسير )  ،دار اإلماـ مالؾ  ،الجزائر  ،ط ، 1
2115ـ .

 )272المحاسبي ،الحارث بف أسد (،ت 243ى) (،رسالة المسترشديف)  ،حققو:قسـ تحقيؽ التراث
بدار الفاركؽ ،القاىرة مصر  ،ط2112 ، 1ـ .

 )273المحب الطبرم  ،أبك جعفر أحمد  ( ،ت  694ى ) ( ،الرياض النضرة في مناقب العشرة ) ،
دار الكتب العممية  ،بيركت  ،لبناف  ،ط 1994 ، 1ـ .

 )274محفكظ  ،عمي (االبداع في مضار االبتداع ) ،دار البياف العربي ،مصر االزىر درب االتراؾ،
ط2112 ،ـ.

 )275المحمي  ،محمد  ( ،ت  864ى )  ( ،تكضيح المشكبلت مف كتاب الكرقات )  ،حققو ىشاـ
بف عبد الكريـ البدراني  ،دار الكتاب الثقافي  ،األردف  ،اربد  ،ط 2113ـ .

 )276محمد إبراىيـ( ،البيائية )  ،بحث في (المكسكعة اإلسبلمية العامة )  ،إشراؼ  ،زقزكؽ ،
محمكد حمدم ،سراج الديف (،البيائية كالنظاـ العالمي الجديد ).

 )277محمكد  ،يسرم السيد (،حقكؽ اإلنساف في ضكء الكتاب كالسنة ) ،دار المعرفة ،بيركت
لبناف (د.ت .ط).

 )278مختار  ،محمكد  ( ،ضد اإلسبلـ )  ،أكراؽ لمنشر كالتكزيع  ،مصر  ،الجيزة ط 2111 1ـ.
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 )279مخمكؼ،محمد بف محمد(ت 1361 ،ى) (شجرة النكر الزكية في طبقات المالكية)  ،دار
الكتاب العربي  ،بيركت  ،لبناف (د.ط).

 )281المرداكم  ،أبك الحسف عمي بف سميماف ( ،اإلنصاؼ )  ،حققو  ،الفقي محمد حامد  ،دار
إحياء التراث العربي  ،بيركت  ،لبناف  ،ط1957 1ـ .

 )281مرسي  ،فاركؽ عبد العميـ  ( ،القضاء في الشريعة اإلسبلمية دراسة مقارنة ) ،عالـ المعرفة
 ،جدة  ،ط1

 )282المرغي ناني  ،عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ الفرغاني  ( ،ت  593ى) ( ،اليداية )  ،مع

(نصب الراية ) لعبد اهلل بف يكسؼ بف محمد الزيمعي ( ت  726ى )  ،اعتنى بيما أيمف صالح
شعباف  ،دار الحديث  ،القاىرة ط 1995 ، 1ـ .

 )283المركزم  ،محمد بف نصر  ( ،ت  894ى )  (،تعظيـ قدر الصبلة )  ،خرج أحاديثو كضبط
نصكصو أحمد أبك المجد  ،دار العقيدة  ،اإلسكندرية  ،القاىرة ط ، 1ط2113ـ

 )284مزركعة  ،محمكد (،أحكاـ الردة كالمرتديف )  ،حقكؽ الطبع لممؤلؼ ،ط1994 ، 1ـ .

(المغرب في ترتيب المعرب )  ،دار
 )285المطرزم  ،ناصر بف عبد السيد  ( ،ت  616ى) ُ ،
الكتاب العربي  ،بيركت  ،لبناف  ( ،د .ت ) .
 )286المطعني  ،عبد العظيـ إبراىيـ  ( ،ت  2118ـ )  ( ،عقكبة اإلرتداد عف الديف بيف األدلة
الشرعية كشبيات المنكريف )  ،مكتبة كىبة  ،مصر  ،القاىرة  ،ط 1993 ، 1

 )287المطيعي  ،محمد نجيب  _ ،تكممة _ ( كتاب المجمكع شرح الميذب لمشيرازم )  ،مكتبة
االرشاد  ،جدة  ،المممكة العربية السعكدية ( د .ت  .ط) .

صياح( ،الماركسبلمية كالقراف ) ،المكتب االسبلمي بيركت ط2111 ، 1ـ
)288
المعراكم  ،محمد ٌ
ٌ
 )289معركؼ  ،نايؼ  ( ،الديمقراطية في ميزاف العقؿ كالشرع )  ،دار النفائس بيركت لبناف  ،ط
2114ـ.

 )291المغمكث  ،سامي بف عبد اهلل بف أحمد ( ،أطمس الخميفة عثماف بف عفاف )  ،ص ، 255
مكتبة العبيكاف الرياض ط2116 ،1ـ.

 )291مفتي  ،محمد أحمد عمي( ،نقض الجذكر الفكرية لمديمقراطية الغربية ) المنتدل اإلسبلمي،
الرياض  ،ط 2112 ، 1ـ .

 )292منصكر  ،عمي عمي  ( ،نظاـ التجريـ كالعقاب في اإلسبلـ مقارنا بالقكانيف الكضعية ) ،
ط 1976 ، 1ـ .

 )293مينا ،سيير رشاد  (،خبر الكاحد في السنة كأثره في الفقو اإلسبلمي )دار الشركؽ القاىرة
ط.1
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 )294المكصمي  ،عبد اهلل بف محمكد الحنفي  ( ،ت 683ى ) ( ،االختيار لتعميؿ المختار ) دار
المعرفة  ،بيركت  ،لبناف  ،ط 2112 ، 2ـ

 )295ميد :ىنتر ( الفمسفة أنكاعيا كمشاكميا) ،ترجمة ،فؤاد زكريا  ،مؤسسة فرانمكيف لمطباعة
كالنشر القاىرة  ،ط 1969ـ.
 )296ال ميداني  ،عبد الغني بف طالب بف حمادة بف ابراىيـ  ،الغنيمي الدمشقي ( ت  1298ى) ،
( المباب في شرح الكتاب )  ،حققو محمد محي الديف عبد الحميد ،دار الحديث  ،حمص ،

بيركت  ،ط 1979 ، 4ـ .

 )297الناصر  ،محمد حامد (،العصرانيكف)  ،مكتبة الككثر  ،الرياض  ،ط2111 ، 2ـ
 )298النتشة ،اسماعيؿ داكد محمد (أشعار ىذيؿ كأثرىا في محيط األدب العربي) ،دار البشير،
عماف االردف ،ط2111 ،1ـ.

 )299النجار  ،أحمد بف محمد بف الصادؽ  ( ،القكاعد األصكلية التي تبنى عمييا ثمرة عممية ) ،
دار النصيحة  ،السعكدية المدينة النبكية  ،ط 2113 ، 1ـ .

 )311النجار ،زغمكؿ راغب

أ( -قضية التخمؼ العممي كالتقني في العالـ االسبلمي المعاصر) ،مكتبة كىبة القاىرة ،مصر ،
ط2116 ،1ـ.

ب -النجار ،زغمكؿ  ( ،رسالتي إلى األمة ) نيضة مصر لمطباعة  ،الجيزة  ،ط 2119ـ .
 )311النجار ،عبد المجيد (دكر حرية الرأم في الكحدة الفكرية بيف المسمميف) ،المعيد العالمي
لمفكر االسبلمي  ،فيرجينيا الكاليات المتحدة االمريكية ،ط2115 ،2ـ.

 )312النجدم ،محمد بف عبد اهلل المكي (،ت 1295،ى) (،السحب الكابمة عمى ضرائح الحنابمة)،
حققو :بكر بف عبد اهلل أبك زيد ،كآخركف  ،مؤسسة الرسالة ،بيركت( ،ط 1996 ، 1ـ)،

 )313النحكم ،عدناف عمي رضا  ( ،الصحكة اإلسبلمية إلى أيف ) دار النحكم لمنشر كالتكزيع،
الرياض  ،السعكدية ط 1993 ، 2ـ .

 )314الندكم  ،أبك الحسف عمي الحسني  ( ،ماذا خسر العالـ بانحطاط المسمميف )  ،مكتبة اإليماف
 ،المنصكرة ( ،د.ت.ط)

 )315الندكم  ،أبك الحسف عمي الحسني  (،ت1999ـ) (،ردة كال أبا بكر ليا ) مؤسسة مسمـ
بيركت ،لبناف ،ط2118 1ـ .
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النسائي  ،أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي( ت  313ىػ)  ( ،سنف َّ
َّ )316
النسائي ) حكـ
عمى أحاديثو كآثاره كعمؽ عميو محمد ناصر الديف األلباني  ،مكتبة المعارؼ  ،الرياض ط ، 2

2118ـ

 )317النسفي  ،عمر بف محمد (،ت 537ىػ)  (،طمبة الطمبة في االصطبلحات الفقيية )  ،ص
 ، 281ضبطو خالد عبد الرحمف العؾ  ،دار النفائس بيركت  ،لبناف  ،ط، 2

 )318النككم  ،يحيى بف شرؼ( ،ت676 ،ىػ)

أ( .تيذيب األسماء كالمغات) ،دار الكتب العممية  ،بيركت  ،لبناف ( ،د.ت )

ب ( .صحيح مسمـ بشرح النككم )  ،لئلماـ أبي زكريا يحيى بف شرؼ  ،خرج أحاديثو محمد بف
عيادم بف عبد الحميـ  ،مكتبة الصفا  ،مصر  ،القاىرة  ،ط2113 ، 1ـ .

ت ( .شرح األربعيف النككية) ،قدـ لو عبد العاؿ الطيطاكم  ،مكتبة الصفا ميداف االزىر القاىرة،
ط2111 ،1ـ.

ث( .ركضة الطالبيف كعمدة المفتييف ) ،دار الفكر بيركت لبناف ،ط1995 1ـ
 )319نكييض  ،عجاج  (،ت 1982ـ ) ( ،بركتكككالت حكماء صييكف نصكصيا  ،رمكزىا ،
أصكليا التممكدية )  ،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر  ،ط1996 ، 4ـ

 )311اليضيبي  ،حسف  ( ،دعاة ال قضاة )  ،دار التكزيع كالنشر اإلسبلمية  ،القاىرة  ( ،د  .ت .
ط) .

 )311الينداكم  :حسف بف ابراىيـ ( ،االجتياد االستصحابي كأثره في الفقو اإلسبلمي ) مؤسسة
الرسالة  ،بيركت  ،لبناف ط 2114 ، 1ـ .

 )312الييثمي  ،احمد بف محمد بف حجر المكي  ( ،ت  974ى )
أ ( .اإلعبلـ بقكاطع اإلسبلـ)  ،دار الكتب العممية  ،بيركت  ،لبناف  ،ط .1987

ب ( .الزكاجر عف اقتراؼ الكبائر )  ،ص  ،دار المعرفة  ،بيركت (د.ت.ط) .

ت ( .فتح الجكاد شرح اإلرشاد )  ،مطبعة مصطفى الباب الحمبي  ،مصر  ( ،د  .ت  .ط ) .
 )313الككيؿ  ،عبد الرحمف  (،ىذه ىي الصكفية )  ،دار الكتب العممية  ،بيركت لبناف  ،ط، 3
1979ـ .

 )314ياسيف  ،محمد نعيـ ( ،االيماف أركانو حقيقتو كنكاقضو )،مكتبة التراث االسبلمي القاىرة ( ،
دت)
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 )315اليافعي  ،عبد الفتاح بف صالح قريش  ( ،التمذىب ) ،مؤسسة الرسالة ناشركف بيركت لبناف
 ،ط2116 1ـ .

 )316يكسؼ  ،عبد الكدكد  ( ،قادة الغرب يقكلكف دمركا اإلسبلـ أبيدكا أىمو )  ، ،دار السبلـ ،
شارع األزىر  ،الغكرية  ،ط 1994ـ

 )317يكسؼ  ،محمد خير رمضاف  ( ،تتمة االعبلـ لمزركمي)  ،دار ابف حزـ ط 1998 ، 1ـ ،
كيكيبيديا المكسكعة الحرة .
االبحاث كالمكسكعات :
 .1بحث لعمر فركخ بعنكاف (االستشراؽ في نطاؽ العمـ كفي نطاؽ السياسة) بحث ضمف
كتاب( ،االسبلـ كالمستشرقكف) ،ص143 – 131

 .2شامو ،محمد ( األحمدية )  ،بحث ضمف (المكسكعة اإلسبلمية العامة ) ،ص65 -64

 .3الحمك :ماجد راغب ،في بحث مف كتاب (حقكؽ اإلنساف أنكاعيا كطرؽ حمايتيا في
القكانيف المحمية كالدكلية ) ،كالكتاب مف تأليؼ مجمكعة مف أساتذة القانكف ،المكتب
العربي الحديث ،اإلسكندرية  ،ط  2118ـ .

 .4الخطيب احمد (الحقيقة المحمدية) ،بحث ضمف المكسكعة االسبلمية .ص55

 .5االعظمي ،سعيد ( ىذا ىك االستشراؽ فما عدتنا نحك) ،ضمف كتاب (االسبلـ
كالمستشرقكف) ،ص.458

 .6االعظمي،سعيد(،االسبلـ كالمستشرقكف لماذا) ،ضمف كتاب(االسبلـ كالمستشرقكف).
ص .11

 .7محمد إبراىيـ( ،البيائية )  ،بحث في (المكسكعة اإلسبلمية العامة ) ،باشراؼ محمكد
حمدم زقزكؽ.

 .8مجمكعة مف العمماء ( ،اإلسبلـ كالمستشرقكف )عالـ المعرفة  ،جدة  ،السعكدية  ،ط، 1
1985ـ.

 .9ك ازرة األكقاؼ ،جميكرية مصر العربية ( ،المنتخب في تفسير القراف الكريـ ) ط، 21
القاىرة 2116 ،ـ  (،د.ت.ط) .

 .11ك ازرة االكقاؼ كالشؤكف االسبلمية -الككيت( -المكسكعة الفقيية) ،مطبعة المكسكعة
الفقيية ،مطابع دار الصفكة ،ط2113 ،3ـ.
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الرّدة كأثرىا في التفريؽ بيف المرتد كزكجو
الفصؿ الخامس  :ثبكت ّ
.182

المبحث األكؿ  :منع الزكاج مف المرتد أك المرتدة .

.183

حكـ نكاح المرتد

198

.184
.185

الرٌدة
المبحث الثاني  :التكييؼ الفقيي لمتفريؽ بيف الزكجيف بسبب ٌ

199

أكجو االختبلؼ بيف فرقة الفسخ كفرقة الطبلؽ

.186

الرٌدة
المطمب الثاني  :طبيعة الفرقة بيف الزكجيف في حاؿ ٌ

.187
.188

الرٌدة كأثره عمى حاالت الزكجية المختمفة
المبحث الثالث  :طارئ ٌ
المطمب األكؿ ً :رٌدة أحد الزكجيف بعد العقد كقبؿ الدخكؿ

198

199
211
212
212

.189

.191

بالرٌدة قبؿ الدخكؿ
أدلة الفقياء عمى فسخ النكاح ٌ
الرٌدة عمى الحقكؽ الزكجية بعد العقد كقبؿ الدخكؿ
آثار ٌ

المطمب الثاني  :ردة أحد الزكجيف بعد الدخكؿ كأثره عمى الزكاج

.192

األثر المترتب عمى ردة أحد الزكجيف بعد الدخكؿ لدل القائميف بانفساخ النكاح بمجرد 214

.191

212
213
213

ثبكت الردة
.193

األثر المترتب عمى ردة أحد الزكجيف بعد الدخكؿ لدل القائميف بتكقؼ النكاح حتى 216
انقضاء العدة

.194

المطمب الثالث  :ردة الزكجيف معا .

217

.195

اآلثار المترتبة عمى ردة الزكجيف معا بعد الدخكؿ عند أصحاب ىذا القكؿ

218

.196

األثر المترتب عمى ردتيما لدل أصحاب ىذا القكؿ .

219

.197

المطمب الرابع  :كطء الزكج بعد ارتداده أك ارتدادىا عف اإلسبلـ

219

.198

الرٌدة المختمفة
المطمب الخامس  :مير الزكجة ثبكتو أك سقكطو في حاالت ٌ
المطمب السا دس  :سقكط نفقة الزكجة بردتيا

211
211

.211
.211

الرٌدة
المطمب السابع  :حكـ القضاء كمدل الحاجة لمتكجو إليو في فرقة ٌ

212

المبحث ال رابع:إسبلـ األ كالد كتأث ره بحاؿ ارتداد األبكيف أك أحدىما

214

.212

الرٌدة :
المطمب االكؿ  :مف كلد حاؿ إسبلـ األبكيف أك أحدىما كقبؿ ٌ
الرٌدة
المطمب الثاني  :مف حممت بو أمو في اإلسبلـ ككلد في ٌ

214

.199

.213

215

.214

الرٌدة ككلد فييا
المطمب الثالث  :مف حممت بو أمو في ٌ
المطمب ال رابع  :أثر الردة في حضانة األـ لكلدىا

216

.216

عكدة حؽ المرتدة إذا تابت في حضانة كلدىا

218

.215

286

215

الفصؿ السادس  _ :العقكبة التبعية _ حكـ ماؿ المرتد كتصرفاتو
.217

المبحث األكؿ  :حكـ ماؿ المرتد

219

.218

المطمب األكؿ  :زكاؿ ممؾ المرتد عف أمكالو .

219

.219

المطمب الثاني  :ديكف المرتد حكميا

221

.211

المطمب الثالث :حػكـ جنايات المرتد كالجناية عميو

223

.211

جنايات المرتد في الحدكد

223

.212

ىؿ تشارؾ العاقمة في ماؿ الدية إذا لزـ المرتد في عفك

224

.213

الجناية عمى المرتد

224

.214

المطمب الرابع  :حكـ ميراث المرتد كالمرتدة مف غيرىما كميراث غيرىما منيما .

225

.215

أكال  :إرث المرتد مف غيره

225

.216

ثانيا  :ميراث الغير مف المرتد

226

.217

ثالثا  :ميراث زكجة المرتد .

228

.218

رابعا  :ميراث الزنديؽ

229

.219

المبحث الثاني  :تصرفات المرتد

231

.221

المطمب األكؿ  :تصرفات المرتد المالية .

231

.221

قسـ الحنفية تصرفات المرتد إلى أربعة أقساـ

231

.222

كيفية نفاذ تصرفات المرتد المالية عند الصاحبيف :

231

.223

232

بيع المرتد كشراءه

.224

حكـ كقؼ المرتد كالكقؼ عميو

233

.225

حكـ ىبة المرتد كاليبة لو ككصيتو كالكصية لو

234

.226

المطمب الثاني :حكـ الككالة إذا ارتد المككؿ أك الككيؿ

236

.227

المطمب الثالث :حكـ الشركة إذا ارتد أحد الشريكيف

239

.228

الرٌدة لمعمؿ الصالح
المبحث الثالث :إحباط ٌ
أكال  :الردة أثناء القياـ بالعمؿ

241
241

.231

ثانيا :العبادة التي فعميا قبؿ ردتو

241

.231

المطمب االكؿ  :حكـ صبلة المرتد

241

.232

أكال  :الصبلة الفائتة زمف إسبلمو كقبؿ ردتو

241

.233

ثانيا  :الصبلة الفائتة زمف إسبلمو كقبؿ ردتو

241

.234

المطمب الثاني  :حكـ صياـ المرتد كزكاتو قبؿ ردتو كفي زمانيا كبعد تكبتو

243

.229
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.235

أكال  :ما فاتو مف صياـ كزكاة قبؿ ردتو

244

.236

المطمب الثالث  :حكـ ذبيحة المرتد

145

.237

مبحث مستقؿ  :المنظمات الداعمة لمردة عف اإلسبلـ منابعيا كأىدافيا

246

.238

الخاتمة:

247

.239

نتائج البحث

293

.241

التكصيات

317

.241

المصادر كالمراجع

311
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