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الردة أو االرتداد عن الدین االسالمي مسألة كثر فیها الخالف السیما في اآلونة 
ًاألخیرة، فبینما كان الرأي السائد لدى الفقهاء القدامى هو أن المرتد یقتل حدا ال خالف 
عندهم في هذا بل نقلوا االجماع فیه، في حین یرى بعض المعاصرین أن قتل المرتد 

صل في القرآن الكریم وغایة ما فیه أنه یحبط جمیع عمله ویحاسب یوم القیامة غیر مؤ
ٌّحسابا عسیرا، أما في الدنیا فهو حر ال محاسبة علیه إال إذا كان من باب التعزیر ً ً. 

  .هذا وألصحاب الرأیین أدلة من الكتاب والسنة استدلوا بها واستندوا إلیها

ین ال یمكن االستدالل بها هنا، ألنه والباحث یرى أن بعض األدلة من الطرف
أخرج عن مقصوده األصلي الذي ورد النص ألجله واالستدالل به هنا في غیر محله، 

كما ان هناك جملة من الشبهات في مسألة الردة . مما زاد في تباین الرأي بینهما
ّوعقوبتها في اإلسالم، فبما أنه لم یجب عنها بشكل صریح وواضح فأدت الى هذا 

ّهذا وقد حاول الباحث إماطة اللثام عما غمض . نقسام في الراي والخالف في الحكماأل
من مسائل في هذا الموضوع، ورد الشبهات وایضاحها، كما ان هناك مسائل دقیقة أخرى 
مذكورة في ثنایا البحث ال یمكن اغفالها والسكوت عنها ونحن بصدد البحث عن مسالة 

 .هذا البحثفقهیة كهذه، وهنا تكمن اهمیة 
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Abstract 
Apostate  from Islam is an issue which takes discrepancies 

specially lately as in the previous times the general view about it was 

that the subordinated one is to be killed by beheading and there was no 

room for disagreement between them not that just but there was a kind 

of reunion on it ,whereas some contemporary personalities think that 

killing the Apostate is not mentioned in Quran and that the case it that 

this Apostasy destroys all his works and to be judged in the judgment 

day but in world he is free and not one can Judge him 

For that owners of both opinions claim having evidence from 

Quran and Sunnat 

The researcher thinks that some clues from both parties could not 

be relied on as it is been taken out from its main aim (deviated ) for 

which the original text has come ,so taking it for a clue is not in its 

proper place here ,that widened the gap between them.  
Plus, there are some misconceptions in the case of Apostasy and 

its punishment in Islam ,as it was not been answered clearly ,it led to 

division in opinion  and discrepancies in Judging.  
The researcher has tried to uncover t what is vague about this 

matter and to answer the misconceptions and clarify them ,plus there 

are other matters mentioned in the research that could not be neglected 

and to stay silent about ,we are about to discuss a jurisprudence matter 

like that ,hence ,the importance of the research lies. 

Keyword : freedom , belif , punishment
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ِالحمد هللا رب العالمین، والصالة والسالم على نبینا محمد، وعلى آله وصحبه  ِ ٍ َّ ُ ِّ ُِّ ُ َ ِ ُ
ًوسلم تسلیما كث ُیرا إلى یوم الدین، أما بعدََّ ْ َ َّ ِ ِ الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على  :ً

الطیبین الطاهرین وعلى  وعلى صحابته الكرام وآلهٍمحمد سیدي وسید الخلق اجمعین 
  :وبعد من تبعه بإحسان الى یوم الدین،

قتل الشخص ( فقد اشتد الخالف حول عقوبة الردة في االسالم المتمثل في
بین مفكري وعلماء المسلمین وغیرهم بحیث اتهم االسالم بسببها بأنه دین یسعى ) مرتدال

المعتقد  حریة أو ألذالل الناس وكبت الحریات في أخطر موضوع وأقدسه أال هو العقیدة
ّوالدین، وذلك بأخطر وسیلة وأخوفها وهي القتل وازهاق الروح، في حین أن اهللا كرم  ّ

َ ولقد كرمنا بني آدم[:  تعالىه بقولهّاالنسان وأصل تكریمه ل َ َ ِ َ َ ْ َّ َ ْ َ َ فأصل ) ٧٠: اإلسراء ] (َ
هذا التكریم یشمل المؤمن والكافر والمرتد والمطیع والعاصي والعارف هللا والمنكر له ألن 

  .هؤالء كلهم بنو آدم

ومن مقتضى التكریم هذا ان یتیح له الحریة في اختیار دینه ومعتقده وان یحفظ 
  .دام انه ال یخل بنظام العام وقه كأي فرد من افراد المجتمع ماله جمیع حق

ًنعم صحیح أن اهللا قد خلق الخلق لكي یعبدوه وحده وال یشركوا به شیئا، وان 
یطیعوه وال یعصوه لكن بما ان الدنیا دار امتحان وابتالء فانه لم یسلب حریتهم وفسح لهم 

  . ما خلقهم ألجلهالمجال فیما یختارون ویعتقدون ولم یكرهم على

  .لكن أین هذه الحریة من عقوبة الردة التي شرعها االسالم عقوبة للمرتد

وأین تكریمه من منعه وعدم السماح له باختیار دین أومعتقد آخر، اولیس 
 ان یعیش في هذه الدنیا دون ان یقید بدین أو معتقد - مادام أنه مكرم- لالنسان حق

  . وابتالء وفي اآلخرة تصفیة الحسابمعین ما دامت الدنیا دار امتحان
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ْفمن شاء فلیؤمن  [وأین مشیئة اإلنسان في االعتقاد المتمثل في قوله تعالى  ِْ ْ ُ ْ َ ََ َ َ
ُومن شاء فلیكفر ْ َ ْ َ َ ََ ْ ِلكم دینكم ولي دین) [٢٩: الكهف] ( َ ِ َِ ِ َ ْ ُْ ُُ من اإلكراه ) ٦:الكافرون( ]َ

  .المتمثل في عقوبة الردة

ًألیس هذا تناقضا ظاهرا ً واضطرابا واضحا في المنهج كما یقولونً ً.  

أسئلة وغیرها كثیرة اتهم بها االسالم بأنه دین إذالل الناس وكبت حریاتهم، ال 
  .دین السماحة والرحمة كما یدعیه المسلمون

وأنا فیه اسعى هذه األسئلة وغیرها أرید اإلجابة عنها في هذا البحث المتواضع 
 اإلكراه في الدین لیس من الدین في شيء، وأن -بجاهدا ألن أركز على هذا الجان

ٌعقوبة المرتد ال تمس حریته بل هي جزاء جریمة البد لصاحبها أن ینالها، نعم انهاعقوبة 
قاسیة لكنها في مقابلة جریمة أقسى والجزاء من جنس العمل كما یقولون، ومن هنا تكمن 

  .أهمیة هذا البحث

  .ثة مباحث وخاتمةوعلیه ان البحث یتكون من مقدمة وثال

  .المقدمة في بیان اسباب اختیار البحث واهمیته

  .المبحث األول في التعریف ببعض المصطلحات الواردة في العنوان

  .المبحث الثاني في بیان عقوبة الردة في االسالم بین النفي واإلثبات

المبحث الثالث في بیان عدم وجود التعارض بین عقوبة الردة وحریة االعتقاد 
  . وكیفیة فهم المسالة هذه

  .الخاتمة في النتائج والتوصیات
  
  
  

ISNN :2071-6028



 

 

 
٩٥    

 

 
)١( 

َكره: (قال ابن فارس: لغة ِ َالكاف والراء والهاء َأصل صحیح واحد، یدل على ) َ َ َُّ ُ ٌُ ِ َِ َ ٌَ َ ُ ٌُ ْ َ ْ َّْ َ
َخالف الرضا وا َ ِّ ِ ِلمحبةَِ َّ َ َ ْ

ُواإلكراه .)٢( َ ْ ُاإلجبار واإلرغام واإللزام ضد االختیار وهو لغة: ِْ َ ْ ِْ :
  .)٣(حمل الغیر على ما یكرهه بالوعید

لكن اشترطوا فیه  )٤(فقد استعمله الفقهاء بالمعنى اللغوي نفسه: ًأما شرعا
ًأن یكون المكره قادرا على تنفیذ ما هدد به، وأن یغلب ع:  منها،ًشروطا َلى ظن المستكره ِ

  .ِإیقاع المكره ما هدد به في الحال إذا لم یمتثل، وغیرها

اجبار الناس على دخولهم االسالم واعتناقه دون رغبة : والمراد باإلكراه هنا هو
  .واختیار منهم

                                                 
ّال أطیل هنا في التعریف بالمصطلحات تلك لغة وشرعا اال بقدر ما نحتاج الیه فإنها معلومة ألهل العلم  )١( ً

 .ِباإلضافة إلى المختصین منهم

 .)كره( مادة: معجم مقاییس اللغة )٢(

، القاموس ٨٥ص: كره، معجم لغة الفقهاء- مادة١٦١ص : هیةالفق االصطالحات في الطلبة طلبة: ینظر )٣(
 .٣٣ص :، التعریفات١/١٠٥ : حرف الكاف، جامع العلوم في اصطالحات الفنون٣١٧ص: الفقهي

، الموسوعة الفقهیة ٤/٣٠٦٣ :، الفقه االسالمي وأدلته٣/٤٦٩:فقه السنةالمصادر السابقة نفسها و: ینظر )٤(
 .٦/١٠١ :الكویتیة
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َدین: (قال ابن فارس َ َالدال والیاء والنون َأصل واحد إلیه ی) َ َِ َِِْ ٌ َ َ ٌَ ْ ُ ُّ ُ ْ ُ َرجع فروعه كلهاَّ ُُُّ ُ ُ ُ ُ ِ َوهو . ْ َُ
ِّجنس من االنقیاد، والذل ُّ ِ ِ َِ َ ْ ِْ َ ٌ ُفالدین. ِ ِّ َالطاعة، یقال دان له یدین دینا، إذا َأصحب وانقاد : َ ََ َْ َ َ َ َ ُ ُ َْ َ َ ُِ ً ِ ُِ َ ُ َّ

َوطاع َ َوقوم دین، َأي مطیعون منقادون. َ َُ َ ْ ُ ُُ ِ ِْ ٌ ٌ ْ َ َ
)١(.  

أخضعته،  العبودیة ألن ًمدینا العبد وسمي. والخضوع الطاعة: العربیة في والدین
  .القهار: والدیان

 الغالب المعنى وهو خاص، بوجه اإلسالم وفي بعامة، الملة في استعماله وشاع
  .القرآني ستعمالاال في

ُإنَّ الدین عند الله اإلسالم[ :قال تعالى َ ْ ِْ ِ َِّ َ ْ َ ِّ ُوم َأكملت ــَالی[ :وقال ،)١٩: عمران آل( ]ِ ْ َ ْ َ ْ
ُلك ِم دیــَ ُنكْ ُم وَأتممت علیكم نعمتي ورضیت لكــَ َُ َُ ُِ ِ َِ ْ َْ ََ َْ ْ َ ْ ْم اإلســْ ِ ًالم دیناــُ ِ : ، وقال)٣: المائدة( ]َ
ْومن یبتغ غیر اإلس[ ِ َ ْ َْ ِ َ َ َ ِالم دینا فلن یقبل منه وهو في اآلخــَ ِ ِ َِ َُ ُ ْ َ َ ُْ ََ ً َرة من الخاسرینــِ َِ ِ َِ ِ  آل( ]َ

  . )٢()٨٥: عمران

ُما شرعه الله سبحانه وتعالى :ًذا المراد بالدین هنا هوإ َ َُ ْ ُ َّ من االحكام لعباده  َّوسنه َ
كافة وعلى لسانه، سواء تعلق بالعقیدة واالیمان أم بالمعامالت   من أمة سیدنا محمد

ّأم باألخالق والفضائل وكل ما یتعبد اهللا به، وال یقبل من أحد سواه وال یرتضیه اال هو، 
  .وهو المسمى باالسالم

                                                 
 .)٢١١٨/ ٥: ( العربیةوصحاح اللغة تاج وینظر الصحاح ،)دین( مادة: قاییس اللغةمعجم م )١(

 التفسیر ،١/١٧٤ :التفاسیر ، صفوة٢/١٨٤ :الكریم لبنت الشاطىء للقرآن البیاني التفسیر: ینظر )٢(
 .١/٢١٦ :الواضح
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ُالعقاب والمعاقبة َأن تجزي الرجل بما فعل سوءا، واالسم : قال ابن منظور ً ُ َ ََ ُِ َ ْ َ ُ ِ

ُالعقوبة ًوعاقبه بذنبه معاقبة وعقابا. ُ ِ ِ َِ َِ ْ َِأخذه به: َ ِ َ ْوسمي بها، ألنها تتلو الذنب، من . )١(َ ِ ََّ ْ َُْ َ َََّ ِ ِ َ ِّ ُ
ِتعقبه ُِّ َ ُإذا تبعه: َ َ َِ َ)٢(.  

  .)٣(شارع للردع عن ارتكاب ما نهى عنه، وترك ما أمر بهجزاء وضعه ال: ًوشرعا

زواجر وضعها اهللا تعالى للردع عن ارتكاب ما : وقد عرفها الماوردي بأنها
ًحظر، وترك ما أمر به، خوفا وحذرا من ألمها ً)٤(.  

ًالقتل لمن ارتد زجرا له: وهنا المقصود بها ّ.  
  

ُّالرد: قال ابن منظور ْصر: َّ ُف الشيء ورجعهَ ْ َ ِ ْ َّ ُ .  

ُوقد ارتد وارتد عنه َْ َّ َّ َِ َتحول: َ َّ َ ِوفي التنزیل. َ ِ َّْ ِ ّمن یرتدد منكم عن دینه؛ واالسم الردة، : َ ْ َِّ ُ ْ ِ َ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َْ ُ ْ ْ َ
ُومنه الردة عن اإلسالم َأي الرجوع عنه َ ُ َ ُْ ُْ ُّ ِ ِِ َّ ِوارتد فالن عن دینه إذا كفر بعد إسالمه. َ َِ ْ َ َََ َ ِ ِ ِ ْ ٌ َ ُ َّ. 

ِوالردة، بالكسر ْ َ ْ ِ ّ َّمصدر قولك رده یرده ردا وردة: ِّ ُّ َِّ ًّ َ ُ َُ َ ِ ْ َ َ ْ ُوالردة. َ َّ ِاالسم من االرتداد: ِّ َِ ِ ْ ِ َِ ُ ْ
)٥(.  

                                                 
 .)عقب( مادة: ، معجم مقاییس اللغة)عقب( مادة: لسان العرب )١(

 . كتاب الحدود٤/٣ :بن عابدینحاشیة ا: ینظر )٢(

 .٣١المدخل للفقه اإلسالمي للدكتور سالم مدكور ص: ینظر )٣(

   .٣٢٤ص :األحكام السلطانیة )٤(

 .)ردد( مادة: لسان العرب )٥(
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 إكراه دون باختیاره الكفر إلى االسالم عن البالغ، العاقل، المسلم، رجوع: ًوشرعا
  .)١(مكلفین النهماغیر الصبي وال المجنون بارتداد عبرة فال أحد، من

وتحصل الردة بالقول كسب األنبیاء، أو العمل كإلقاء المصحف في القاذورات، 
، والشك كما أنه شك في وجود اهللا )٢(كإستحالل الحرام أو عكسه، أو الشك أو اإلعتقاد

َِوبعثة الرسول وفرضیة اصل الصالة أوفي كل ما علم من الدین بالضرورة ُ ِّ.  
  

ِّلح مركب ولنا أن نفكه لنعرف االجزاء أوال، ثم نسلط الضوء على هذا المصط ٌ ً ِّ ّ
ًالمراد منه مركبا ثانیا ً.  

 .الحریة -١

َّحر: َّمصدر حر، یقال: ِّالحریة لغة ُّیحر ُالعبد َ َ ًحرارا َ َ ِبالفتح َ ْ َ ْ َصار َْأي: ِ Ďحرا،  َ ُ
ُواالسم الحریة َّ ِّ ُ ُ ْ ِ َ

ِّ، والجمع الحریات، والحریة خالف)٣( ّعبودیة، والحر هو خالف العبد أي ال ِّ
  .غیر مملوك

  .)٤(هي القدرة على التصرف بملء االرادة والخیار: ًواصطالحا

                                                 
 . كتاب الردة٤-٩/٣ : باب الردة، المغني٢/٤٥٠ :فقه السنة: ینظر )١(

:  الردة، كفایة األخیار في حل غایة اإلختصار باب٤/٥٠٧:موسوعة الفقه اإلسالمي للتویجري: ینظر )٢(
 .، باب الردة وحكم المرتد٤٩٣ص

 .١٨١/ ٣ :للخطابي الحدیث ، غریب٣٦٢/ ١ :واألثر الحدیث غریب في النهایة: ینظر )٣(

 .، معجم الرائد)حرر( ، مادة٤٧٠/ ١ :المعاصرة العربیة اللغة معجم: ینظر )٤(
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ٕ لم ترد في القرآن الكریم، وانما وردت مرادفاتها -  الحریة – ٕهذا وان لفظة
ّومشتقاتها كحر، وتحریر، ومحرر، وعتق، وما شابه ذلك ّ.  

 

 :العقیدة -٢

ُعقدت :یقال بمعنى معقودة، قدمنع فعیلة،: لغة العقیدة ْ َ َالحبل َ ْ ُمعقود، والعقد فهو َ ْ َ 
 أصل أن: االشتقاق أئمة به صرح والذي: الزبیدي قال الحل، نقیض: وضعه في أصل

 استعمل ثم وغیرها، البیوعات في العقود أنواع جمیع في استعمل ثم الحل، نقیض العقد
  .)١(الجازم واإلعتقاد التصمیم في

ُأي عقد علیه قلبه: َاإلعتقاد، واعتقد الدین بمعنى میمي درمص: والمعتقد َ
)٢( ،

 علیه عقد هو ما: لغة ًمن أعمال القلب، اذا العقیدة واإلعتقاد والمعتقد والعزم واإلعتقاد
  .)٣(ویعتقده إلیه، وما یدین اإلنسان به واطمأن القلب

ِالعقیدة أصبحت اسم علم على العلم" :واصطالحا َ َ
  :الذي )٤(

رس جانب التصدیق والنظرومعرفةكل ما یتعلق باهللا ومالئكته وكتبه ورسله  ید
ًنفیا واثباتا والیوم اآلخر والقدر، وكل ما یتفرع مما سبق ذكره من مسائل وأمور ، )٥(ً

  .تسمى باألحكام اإلعتقادیة أي التصدیقیة الذهنیة النظریة ال العملیة البدنیة

                                                 
 .)عقد( مادة: تاج العروس )١(

 . االعتقاد٧/٤٦٨٣ :شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم: ظرین )٢(

 .)عقد( مادة: ، المصباح المنیر٣١٨: ص :الفقهاء لغة معجم: ینظر )٣(

 .األیمان، التوحید، أصول الدین، الفقه األكبر: ِلهذا العلم مسمیات أخرى مثل )٤(

 .٨ص :العقائد اإلسالمیة: ینظر )٥(
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  :ًمركبا فهوأما المراد بهذا المصطلح حال كونه 

حریة اإلنسان في أن یدین بأي دین، وأن یبدل : حریة العقیدة یطلق ویراد به اآلن
ٌدینه أیا كان، وفي أي وقت، طالما أن ذلك كان نابع من قناعته الشخصیة، وغیر  ً

  .)١(مرتبط بأهداف سیاسیة من شأنها تهدید السالم االجتماعي

له بالخروج منه  واعیة فهل یسمحأن من دخل اإلسالم ط: والمقصود به هنا هو
 .متى شاء ودون عقاب، أو ال یسمح له ویعاقب بعقوبة ربما تودي بحیاته، وهي القتل

                                                 
 .عاصم حنفي. یة العقیدة والخروج على الجماعة بقلم دالردة بین حر: ینظر )١(
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)١( 

  . أدلة الفریقین وأبدأ بالنافین لعقوبة الردة في اإلسالمأتناول هنا

أن النافین : كر أدلتهم أن أفصح عن معلومة هامة هيلكن یجدر بي قبل ذ
لعقوبة الردة في الشریعة االسالمیة ال ینفونها جملة وتفصیال، بل یثبتونها أخرویة أي 
أنها عقوبة أخرویة ال دنیویة، بمعنى أن السلطة الشرعیة اذا كانت موجودة ال تحاسب 

، فهذا یعني أن الردة عند هؤالء ال المرتد لمجرد أنه ارتد اذا لم یضم إلیها جریمة أخرى
ٕتدخل في باب الحدود بل في التعزیرات إن شاء الحاكم عزر المرتد بما یراه مناسبا وان  ً

  .شاء عفى عنه

  :واستدل هؤالء بجملة من األدلة ومنها



اآلیات التي یستدل بها على نفي عقوبة الردة تقسم من حیث الجملة على 
  :أصناف ثالثة

تتركز في أن عقوبة المرتد هي أخرویة فحسب، ال عقوبة له في  :الصنف األول
 :ّالدنیا، السیما وأن بعضها ذكرت الكفر بعد االیمان صراحة، ومنها قوله تعالى

                                                 
ًهنا في هذا المبحث استعرض فقط األدلة الواردة في مسألة عقوبة الردة أو جلها نفیا واثبانا المتمثل في  )١( ً

ًقتل الشخص المرتد، ولست هنا بصدد مناقشتها والحوار حولها، ألن هذا قد أشبع قوال وبحثا ودراسة،  ً
أما . ًبعرض األدلة موردا مع كل دلیل عبارة موجزة دالة على المراد الذي سیق الدلیل من أجلهلكن أكتفي 

 .رأیي في الموضوع فیتكفل به المبحث الثالث وسأبدي فیه رأیي بجالء
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ِومن یرتدد منكم عن دینه فیمت وهو كافر فُأولئك حبطت َأعمالهم في [ .١ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ٌ ُْ ُ ََ ُ َْ ْ َْ ِ َ َ َ ََ َ ََ َُ َ َُ ْ ْْ ْ َ ْ
َالدنی ْ َا واآلخرة وُأولئك َأصحاب النار هم فیها خالدونُّ ُ ِ ِ ِ َِ َ ْ َُ ِ َّ ُ َ ْ َ َ َ َِ  ).٢١٧: البقرة] (ْ

ُإنَّ الذین آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم یكن الله [ .٢ ُ ََّ َِّ ُ ُ َ ََ ْ ً ُ َُ ْ ُ ُ ُ ُْ ُ َُّ َّ َّ ََّ ََ َ َ ِ ِ

ًلیغفر لهم وال لیهدیهم سبیال َِ َ َْ ْ َُ َُ َ َِ ِ ِ ِْ َ فیها دلیل واضح على ان ) ١٣٧: النساء] (ْ
ّالمرتد یعاقب یوم القیامة وعقابه الدنیوي فقط هو أنه ال یهدیه الى اعتناق 

 .االسالم

ِومن یتبدل الكفر باإلیمان فقد ضل سواء السبیل[ .٣ ِِ َّ َِّ َْ َ َ ََ ْ َ َ ِ َ َِْ َ ُ ْ َّ َ ََ  ).١٠٨: البقرة] (ْ

َكیف یهدي الله قوما كفرو ابعد إیما[ .٤ ًِ َ ُْ َْ ََُ َ ََ َّ ِ ْ َ ٌّنهم وشهدوا َأنَّ الرسول حق ْ َ َ ُ ََّ ُ ِ َِ ْ ِ

َوجاءهم البینات والله ال یهدي القوم الظالمین  ِ ِ َِّ َ ُْ َ ْ ْْ َ َ ََ ُ َّ َ َ َُ َ ِّ ُْأولئك جزاؤهم َأنَّ ) ٨٦(ُ ُ ُ َ َ َ َِ
َعلیهم لعنة الله والمالئكة والناس َأجمعین  ِ ِ ِ َِ َْ ِْ َّ َ ََ َ ْ َّ َ َ ْ َ َْ ِ ُخالدین فیها ال یخفف ) ٨٧(َ َّ َ َُ َ َ ِ َِِ

ُعنه ْ َم العذاب وال هم ینظرون َ ُ َْ ْ ُ ُُ ََ ََ ْ ُإال الذین تابوا من بعد ذلك وَأصلحوا ) ٨٨(ُ َ َُ ْ َْ َ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َّ َِّ

ٌفإنَّ الله غفور رحیم  ِ َ ٌ ُ َ َ َّ ْإنَّ الذین كفروا بعد إیمانهم ثم ازدادوا كفرا لن ) ٨٩(َِ َ ً ْ ُْ ُُ َُ َ َْ َّ ِ ِ َِ ِ ِْ َ َ َ َّ

َّتقبل توبتهم وُأولئك هم الض ُ ُ َ َِ َ ْ ُ ُ َ َُ َْ َ َالون ْ  ).٩٠ – ٨٦: آل عمران] ()٩٠(ُّ

ِّآیات تركز على ان اإلنسان في هذه الدنیا هو سید موقفه فهو : الصنف الثاني

  :ّحر في اختیار عقیدته وما یدین به، ومنها قوله تعالى

َإكراه َ ال[ .١ َ ْ ِالدین ِفي ِ هذه اآلیة من أقوى األدلة عندهم فهي ) ٢٥٦: البقرة(  ]ِّ
ًاع اإلكراه دخوال وبقاء، والتهدید بالقتل أشد أنواع مطلقة تشمل كل أنو ً

 .اإلكراه

ُْفمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر[  .٢ ْ َ ُْ َْ َ ََ َ ََ َْ ْ َْ َِ  ).٢٩: الكهف( ]ْ
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ْ لكم[ .٣ ُ ْدینكم َ ُ ُ َولي ِ ِ ِدین َ  ).٦: الكافرون( ]ِ

ْوان[ .٤ َكذبوك َِٕ ُ َّ ْفقل َ ُ ِعملي ِلي َ َ ْولكم َ ُ َ ْعملكم َ ُ ُ َ َْأنتم َ ُ َبریئون ْ ُ ِ َُأعمل َّماِم َ َ َوَأنا ْ ٌبريء َ ِ َ 
َّمما َتعملون ِ ُ َ ْ  ).٤١: یونس( ]َ

ْقل[ .٥ ْإن ُ َكان ِ ِللرحمن َ َ ْ َّ ٌَولد ِ َفَأنا َ َُأول َ َالعابدین  َّ ِ ِ َ َسبحان) ٨١(ْ َ ْ ِّرب ُ ِالسماوات َ َ َ َّ 
ِواَألرض ْ ْ ِّرب َ ِالعرش َ ْ َ َّعما ْ َیصفون  َ ُ ِ ْفذرهم) ٨٢(َ ُ ْ َ ُیخوضوا َ ُ ُویلعبوا َ ََ َّحتى َْ َ 

ُیالقوا ُیومهم َُ ُ َ ْ َیوعدون َِّالذي َ ُ َ  ).٨٣ – ٨١: الزخرف] (ُ

ّ لم یشأ أن یعتنق الناس اإلسالم اال بذاته أن اهللا آیات تتركز في :الصنف الثالث
طواعیة، فأكراه الناس في هذا المجال مرفوض، ألن اهللا سوف یحاسب المختارین ال 

  : قوله تعالىَالمكرهین، ومنها

َولو شاء ر[ .١ َ ََ ْ ِبك آلمن من فَ ْ َ ََ َ َ َ ًي اَألرض كلهم جمیعا ُّ ِ َ ْ ُ ُّ ُ ِ ْ َفَأنت تكره الناس أْ َّ ُ ِ ْ ُ َ ْ َ
َحتى یكونوا مؤمنین ِ ِ ْ ُ ُ ُ َ  ).٩٩: یونس( ]ََّ

َولو شاء ربك لجعل الناس ُأمة واحدة وال یزالون مختلفین [ .٢ َِ َِ ْ ُ ُ َ ََ ََ َ َ َ ًَ َ ً َّ َّ َ َ ُّ َ  :هود( ] ْ
١١٨.( 

َْولو [ .٣ ُالله َاءــَش َ ُلجمعه َّ َ َ َ َعلى ْمــَ ُاله َ َتكوننَّ ََفال َدىـــْ ُ َمن َ َالجاهلین ِ ِ ِ َ ْ [ 
 ).٣٥: األنعام(

َْولو[ .٤ َشاء َ ُالله َ َُأشركوا َما َّ َوما َْ َجعلناك َ َ ْ َ ْعلیهم َ ِ ْ َ ًحفیظا َ ِ َوما َ ََأنت َ ْعلیهم ْ ِ ْ َ َ 
ٍبوكیل ِ َ  ).١٠٧: األنعام( ]ِ

ْقل[ .٥ ِفلله ُ َِّ ُالحجة َ َّ ُ ُالبالغة ْ َ ِ َ َْفلو ْ َشاء َ ْلهداكم َ ُ َ َ ََأجمعین َ ِ َ  ).١٤٩: األنعام( ]ْ
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َْولو[ .٦ َشاء َ ُالله َ ْلجمعهم َّ ُ َ َ َ َعلى َ َالهدى َ ُ َتكوننَّ ََفال ْ ُ َمن َ َالجاهلین ِ ِ ِ َ : األنعام( ]ْ
٣٥.(  

 بما فیه نوع من العتاب على حرصه  ومن هذا المنطلق خاطب اهللا نبیه
قوله یشبه اإلكراه في الدین ومنه المبالغ فیه العتناق الناس االسالم وقد ظهر منه ما 

  :تعالى

ِولو شاء ربك آلمن من ف[  .١ ْ َ ََ َ َ َ َُّ َ َ َْ ًي اَألرض كلهم جمیعا َ ِ َ ْ ُ ُّ ُ ِ ْ َفَأنت تكره الناس أْ َّ ُ ِ ْ ُ َ ْ َ
َحتى یكونوا مؤمنین ِ ِ ْ ُ ُ ُ َ  ).٩٩: یونس( ]ََّ

ٍلست علیهم بمسیطر[ .٢ ِِ ْ َْ ُ ِ ْ َ ََ َ  ).٢٢: الغاشیة( ]ْ

ُوما َأرسلناك إال م[ .٣ ََِّ َ َ ْ َ ًبشرا ونذیراَْ ًَِ َ ِّ ْقل ما َأسَألكم علیه من َأجر إال من  )٥٦(َ َْ ََِّ ٍ ْ ِْ ِ َ َُ ْ ُ ْ ْ ُ
ًشاء َأن یتخذ إلى ربه سبیال ِ َ َِ ِِّ َ َِ َ َّ َ ْ  ).الفرقان/٥٧( ]َ

َفلعلك[ .٤ َّ َ ٌباخع ََ ِ َنفسك َ َ ْ َعلى َ ْآثارهم َ ِ ِ ْإن َ ْلم ِ ُیؤمنوا َ ِ ْ َبهذا ُ َ ِالحدیث ِ ِ َ ًَأسفا ْ َ[ 
 ).٦: الكهف(

ْفإن َأ[ .٥ ُعرضوا فما َأرسلناك علیهم حفیظا إن علیك إال البالغَِ َ ًَ َ َ َْ َّْ ِ َِ َْ ْ ُ َْ َْ ِ ْ َِ َ َ ْ َ َ[ 
  ).٤٨:الشورى(

ًوهناك عشرات اآلیات في هذا الموضوع تذكر تصریحا أو تلمیحا ومعنى ان  ً
ًاالنسان في هذه الدنیا هو سید موقفه حر في اختیار عقیدته ودینه وال یكره علیه ابدا،  ٌّ

ًاهللا لم یرض لعباده الكفر فقد جعل جزاءه وعقابه أخرویا یوم القیامة ال واذا كان 
  .ًدنیویا،وهذا ما نطقت به آیات كثیرة كما اسلفنا ذكر بعضها
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 وقد جاء ،الحریة الدینیة لغیر المسلمینعلیه الصالة والسالم  أعطى الرسول - ١
َّذلك تطبیقا عملیا حین أقر النبي ً َّ الحریة الدینیة في أول لیه الصالة والسالمع ً

ًدستور للمدینة وذلك حینما اعترف بأن الیهود یشكلون مع المسلمین ُأمة  َُّ ِّ َ ُ ّ
ٕوان یهود بني عوف أمة مع المؤمنین، للیهود دینهم (: حیث قال واحدة

 .)١()وللمسلمین دینهم

ِِ لم یجبر الرسول - ٢ ْ في فتح  ناق اإلسالمًقریشا على اعت والسالم الصالة علیه ُ
ُُاذهبوا فَأنتم (: لهم بل قال ُّمكة رغم تمكنه وانتصاره، ولم یسلب حریتهم الدینیة ْ َ َُ ْ

، وعلى وفق منهجه أعطى الخلیفة الثاني عمر بن الخطاب األمان )٢()ََُّالطلقاء
على حیاتهم وكنائسهم وصلبانهم، والیكرهون على ( القدس للنصارى من سكان

 .)٣()دینهم

ال یحل ( والسالم الصالة علیه قال رسول اهللا: اهللا بن مسعود قال ما رواه عبد - ٣
: دم امرئ مسلم یشهد أن ال إله إال اهللا وأني رسول اهللا إال بإحدى ثالث

فیقال أن  )٤()س والتارك لدینه المفارق للجماعةالزاني والنفس بالنف الثیب  
وصف تأسیسي بمعنى المحارب ولیس ) المفارق للجماعة( الجملة األخیرة

                                                 
 .٢/٣٢٢: ، سیرة ابن كثیر١/٥٠٣:سیرة ابن هشام: ینظر )١(

المسلم یدخل دار الحرب / باب ،)١٨٢٢٩( برقم الحدیث ١٣/٢٩٣ :معرفة السنن واآلثار للبیهقي: ینظر )٢(
 .فیشتري دارا أو غیرها

 .)ذكر فتح بیت المقدس(   باب٣/٦٠٩: تاریخ الرسل والملوك للطبري: ینظر )٣(

ََأن النفس بالنفس والعین { :َّباب قول الله تعالى ،)٦٥٧٨(  برقم٩/٥:الحدیث متفق علیه، صحیح البخاري )٤( َْ ََ ِ ْ َّْ َِّ َّ
َْبالعی  .، باب ما یباح به دم المسلم.١٦٧٦(  برقم٣/١٣٠٢ :، صحیح مسلم.......ِنِ
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ًتكرارا وتأكیدا لسابقتها ومقصوده المرتد المحارب، ألن التكرار ) التارك لدینه( ً
 .دون فائدة یشین بالفصاحة في كالم الناس فكیف بأفصح من نطق بالضاد

 )رضي اهللا عنها( مرویة عن أم المؤمنین عائشة وایة مفسرة لهذا الحدیثوهناك ر
فیرجم ورجل یقتل   محصن   في إحدى ثالث خصال زان ال یحل قتل مسلم إال( وهي

ًمسلما متعمدا ورجل یخرج من اإلسالم فیحارب اهللا عز وجل ورسوله فیقتل أو یصلب أو  ً
 .)٢(ن المحارب ال عن المرتدًأذا الحدیث یتكلم ع )١()ینفى من األرض   

 والسالم قوله الصالة علیه عن النبي) رضي اهللا عنهما( ما رواه ابن عباس - ٤
ًحتما،  یجب قتله ال انه یجوز قتل المرتد لكنه: فیقال )٣()من بدل دینه فاقتلوه(

فاألمر هنا یمكن أن یكون للندب ال الوجوب الختالف الفقهاء فیه، وكذلك 
كالخیانة العظمى ضد  الت خاصة یقتل فیها المرتدالحدیث یحمل على حا
 .)٤(االسالم ال لمجرد ارتداده

ثم طلب منه بعد ذلك إقالته  والسالم الصالة علیه ًأن أعرابیا بایع رسول اهللا - ٥
 علیه من اإلسالم، وهذه حالة ردة ظاهرة ومع ذلك لم یعاقبه رسول اهللا

 .)٥(ًبل تركه یخرج من المدینة سالما والسالم الصالة

                                                 
 .)٤٧٤٣(  برقم٨/٢٣:المجتبى من السنن للنسائي: ینظر )١(

 .هذا اختیار الدكتور محمد سلیم العوا )٢(

 .)٣٠١٧(  برقم٤/٦١ :رواه البخاري في صحیحه )٣(

الدكتور مصطفى الزلمي : نة بالدساتیر الدستوریة، تألیفالمبادىء الدستوریة في القرآن الكریم مقار: ینظر )٤(
 .١١٥ص

: بیعة األعراب، صحیح مسلم/ باب) ٧٢٠٩(  برقم٩/٧٩:الحدیث متفق علیه، صحیح البخاري )٥(
 .المدینة تنفي شرارها/ باب) ١٣٨٣(  برقم٢/١٠٠٦
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ًأفال حبستموه ثالثا  :قول سیدنا عمر رضي اهللا عنه في مرتد قتل ولم یمهل - ٦
َّوأطعمتموه كل یوم رغیفا، واستتبتموه لعله یتوب ویراجع أمر اهللا تعالى ؟ ثم  ََ ًُ َّ ُ

َاللهم إنى لم احضر، ولم آمر ولم أرض إذ بلغني: قال عمر ُُ ِّ)١(. 

ًا اسلم ثم عاد إلى النصرانیة وقد ًرواه البخاري عن انس أن رجال نصرانی ما - ٧
 .)٢(فلم یعاقبه على ردته والسالم الصالة علیه الرسول حدث ذلك في عهد

أسلموا ثم لم یمكثوا  ًكتب میمون بن مهران إلى عمر بن عبد العزیز أن قوما - ٨
ًإال قلیال حتى ارتدوا فكتب إلیه عمررضي اهللا عنه ّرد علیهم الجزیة ( ّ

 .)٣()ودعهم

ًالمرتد یستتاب أبدا، وهو مذهب اإلمام ّ بعي إبراهیم النخعي الى أنوذهب التا
ّأي بقول ابراهیم، فإن أدنى ما یدل  )٤() الذى نأخذ بههذا( :حیث قال ًسفیان الثوري أیضا
ّعقوبه المرتد لیس فیها اإلجماع المعزو الى الفقهاء، بل إن المرتد  ّعلیه هذا هو أن

 .یر القتلیمكن أن یعاقب بعقوبات أخرى غ

  .المثبتون لعقوبة قتل للمرتد

  :َّأستدل هؤالء بمجموعة من األدلة في الكتاب والسنة ومنها

                                                 
 .القضاء في من ارتد عن االسالم/ باب) ١٦(  برقم٢/٧٣٧ :الموطأ: ینظر )١(

 .عالمات النبوة في االسالم/ باب) ٣٦١٧( برقم٤/٢٠٢:صحیح البخاري: ینظر )٢(

 .الكفر بعد االیمان/باب) ١٨٧١٤(  برقم١٠/١٧١: المصنف لألمام عبد الرزاق الصنعاني:  ینظر )٣(

 .الكفر بعد ایمان/باب) ١٨٦٩٧( برقم١٠/١٦٦: المصدر السابق نفسه: ینظر )٤(
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َإنما[  قوله تعالى-١ ُجزاء َِّ َ َیحاربونَ َِّالذین َ ُ َ َالله ُِ ُورسوله َّ َ ُ َویسعون ََ ْ َْ ِاَألرض ِفي ََ ْ ْ 
ًفسادا َ ُأَنیقتلوا َ ََّ ُ ُیصلبوا َْأو ْ َُّ َتقطع ْوَأ َ َّ َ َْأیدیهم ُ ِ ِ ْوَأرجلهم ْ ُ ُ ُ ْ ْمن َ ٍخالف ِ َْینفوا َْأو َِ ْ َمن ُ ِاَألرض ِ ْ ْ 
َذلك ِ ْلهم َ ُ ٌخزي َ ْ َالدنیا ِفي ِ ْ ْولهم ُّ ُ َ َِاآلخرة ِفي َ ِ ٌعذاب ْ ٌعظیم ََ ِ   ).٣٣: المائدة( ]َ

 ًفعال ألنهم المرتدون هم اآلیة هذه علیهم تنطبق من أول أن :اإلستدالل وجه
 وغیرهم، الطرق قطاع بعدهم یأتي ّثم ًفسادا، األرض في ویسعون ورسوله اهللا یحاربون
 قبل الدین یهدم فالمرتد الدین، أوالها )١(الخمسة الضرورات على ًحفاظا جاءت فالشریعة

 اللفظ بعموم فالعبرة غیره، قبل ًأوال علیه تنطبق فاآلیة غیره، قبل األرض في ویفسد غیره
 بأن صرح الذي كثیر ابن اإلمام مثل العلم أئمة بهذا صرح بل السبب، بخصوص ال

 صادقة وهي والمخالفة، المضادة هي :المحاربة :فقال وغیره الكفر على صادقة المحاربة
 على یطلق األرض في اإلفساد وكذا السبیل، ٕواخافة الطریق قطع وعلى الكفر، على
  .)٢(الشر من أنواع

 هذا في اختلف وقد :فقال هنا بالفساد ادالمر المعنى في اإلختالف الشوكاني ونقل
 ّثم الطریق، قطع :وقیل الشرك، هو :فقیل هو؟ ماذا اآلیة هذه في المذكور الفساد

 في فساد فالشرك األرض، في فساد أنه علیه یصدق ما أنه القرآني النظم وظاهر:قال
  .)٣(....األرض، في فساد الطریق وقطع األرض،

                                                 
 .) العرض، المالالدین، النفس، العقل،( هي )١(

 .٣/٩٤ :تفسیر ابن كثیر )٢(

 .٢/٣٩:فتح القدیر )٣(
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 واهللا ًإجماال، ولو اآلیة هذه حكم في المرتد دخول يف االشكال یبقى ال أن فعلیه
  .اعلم

َللمخلفینْ ُقل[ :تعالى قوله -٢ ِ َِّ َ ُ َمن ْ ِاَألعراب ِ َ ْ َستدعون ْ ْ َ ْ ُ ٍقوم َِإلى َ ٍبأس ُِأولي َْ ْ ٍشدید َ ِ َ 
ْتقاتلونهم ُ َ ُ َِ َیسلمون َْأو ُ ُ ِ ْ ْفإن ُ ُتطیعوا َِ ِ ُیؤتكم ُ ُ ِ ْ ُالله ُ ًَأجرا َّ ًحسنا ْ َ ْوان َ َتت َِٕ َّْولواَ َكما َ ُْتولیتم َ ََّْ ْمن َ ِ 

ْیعذبكمُ َْقبل ُ ْ ِّ َ ًعذابا ُ ًَألیما ََ   :شدید بأس أولي بقوم المراد ما ،)١٦ :الفتح( ]ِ

 أهل حنیفة بنو هم :السائب وابن جبیر بن وسعید وعكرمة ومقاتل الزهري قال
  .مرتدون وهم مسیلمة، أصحاب الیمامة

  .)١(المفسرین أكثر عن يالواحد القول هذا وحكى :الشوكاني قال

 .مسیلمة أصحاب الیمامة أهل حنیفة بنو :ومقاتل الزهري وقال :القرطبي قال
َِستدعون إلى" مضى فیما اآلیة هذه نقرأ كنا لقد واهللا :خدیج بن رافع وقال َ ْ َ ْ ُ ِ قوم ُأولي َ ٍ ْ َ

ٍبأس شدید ِ َ ٍ ْ   .)٢(هم أنهم افعلمن حنیفة بني قتال إلى بكر أبو دعانا حتى هم من نعلم فال "َ

 اآلیة، هذه بدلیل الكریم القرآن في مؤصل وقتله المرتد محاربة أن :هو والمقصود
  .المحاربین في أنها :قیل فان

 ما خالف على الكریم القرآن في موجود القتل وهو المرتد حكم أن :هو فالجواب
 العلماء ختلفا وان موجود فاألصل ًاذا ًأصال، ذكره القرآن في یرد قتلهلم أن من ترونه

  .أعلم واهللا .التفاصیل بعض في

                                                 
 .٥/٦٠: فتح القدیر )١(

 .١٦/٢٧٢:تفسیر القرطبي )٢(
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ـــي رواه مـــــا .١ ـــن وغیـــــره البیهقــ ـــابر عــ ـــى جــ ــرأة أن :عنـــــه اهللا رضــ ـــال أمـــ  لهـــــا یقــ
ــروان أم ـــن ارتـــــدت مـــ ـــالم، عــ ـــأمر االســ ـــي فــ ــــه النبــ ـــصالة علیـ ــسالم الــ  أن والـــ

ــــرض ــــ ــــا یعــ ـــ ــــالم علیهـــ ـــ ــــإن اإلســـ ــــ ــت فــ ـــ ـــ ـــت، ّواال رجعــ ـــ ــوا قتلــــ ـــ ـــ ــــا فعرضــ ـــ  علیهـــ
ـــالم، ـــت، االســـ ـــ ــت فأب ـــ ـــي ،)١(فقتلـ ــــة وفـــ ــ ــــدارقطني روای ــ ــــا :لل ـــــدت أنهــ ـــوم ارتـ ـــ  ی

 .)٢(ُأحد

ــــا .٢ ــــة رواه مــ ــــا أن عكرمــ ــــرق ًعلیــ ــــا حــ ــــدوا ًقومــ ـــن ارتــ ـــالم، عـــ ــــغ اإلســـ ـــك فبلــ  ذلـــ
ـــن ـــال عبـــــاس ابــ ــو :فقــ ــت لـــ ــتهم أنـــــا كنـــ ــول لقتلـــ ــول بقـــ ـــصالة علیـــــه اهللا رســـ  الــ

ــسالم ـــن( :والـــ ــــه َّبـــــدل مــ ــاقتلوه َدینـ ـــم ،)فـــ ـــن ولــ ــــرقهم أكــ ّألحـ ِّ َ ــول ُ ــول لقـــ  اهللا رســـ
ــــه ـــصالة علیـ ـــ الــ ــ ـــذبوا ال ( :سالموال ـــذاب تعــ ــــغ )اهللا بعــ ـــك فبلـ ــ ــــا ذل ـــال ًعلیـ  :فقــ

ـــدق ـــن صــ ــ ــــاس اب ـــال .عبـ ــو قــ ـــ ــــسى أب ــــذا عیـ ــــدیث هـ ــسن حـ ـــى والعمـــــل حـــ ــ  عل
 .)٣(المرتد في العلم أهل عند هذا

 علیه اهللا رسول فینا قام :قال عنه اهللا رضى مسعود بن اهللا عبد رواه ما .٣
 نأ یشهد ٍمسلم ٍجلر دم یحل ال ُغیره، لهإ ال والذي ( :فقال والسالم الصالة

                                                 
ًقتل من ارتد عن االسالم رجال كان أو أمرأة، سنن / باب) ٣١٦٧( برقم٣/٢٧٨:السنن الصغرى: ینظر )١(

 .واللفظ للبیهقيكتاب الحدود والدیات، /باب) ٣٢١٥(  برقم٤/١٢٨:الدارقطني

 .المصدر السابق نفسه )٢(

رواه ) َّمن بل دینه فاقتلوه(ما جاء في المرتد، وحدیث/ باب) ١٤٥٨( برقم٣/١١١: سنن الترمذي: ینظر )٣(
ٕوانما نقلناه عن الترمذي لوجود ال یعذب بعذاب، /باب) ٣٠١٧( برقم٤/٦١:االمام البخاري في صحیحه

 .ضافات وبیانات زائدة عندها
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 ُالمفارق َسالماإل ُالتارك :ٍنفر ثالثة إال اهللا، رسول وأني اهللا ّالإ لهإ ال
 .)١()بالنفس والنفس الزاني، والثیب للجماعة،

 إلى األشعري موسى أبا بعث والسالم الصالة علیه اهللا رسول ان روي .٤
 ٕأنزلواذا :قال وسادة، له القي علیه قدم فلما جبل، ابن معاذ اتبعه ثم الیمن،
ٌموثق، عنده رجل َ  :قال َّتهود، ثم, فأسلم ًیهودیا كان قال ؟ هذا ما :قال َ

 فأمر  مرات، ثالث ورسوله، اهللا قضاء ُیقتل، حتى أجلس ال :قال اجلس،
 .)٢(فقتل به

 .وتؤكده المرتد بقتل صراحة تنطق وغیرها األحادیث فهذه

                                                 
، ....النفس بالنفس والعین بالعین: الىقول اهللا تع/ باب) ٦٨٧٨( برقم٩/٥:البخاري. الحدیث متفق علیه )١(

 .ما یباح به دم المسلم، وهذا اللفظ لمسلم/ باب) ١٦٧٦(  برقم٣/١٣٠٣ :صحیح مسلم

 :یح مسلم، صح حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم/باب) ٦٩٢٣(  برقم٩/١٥ :البخاري. الحدیث متفق علیه )٢(
 .النهي عن طلب االمارة والحرص علیها، واللفظ للبخاري/  باب٣/١٤٥٩
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أقول وباهللا التوفیق قد كثر الخالف والجدال والنقاش حول المرتد وعقوبته في 

أهي حدیة أم تعزیریة، فبینما كان الراي السائد الذي  السیما في اآلونة األخیرة االسالم
  :ًبینا ذلكُمن قبل هو القتل، قال ابن رشد م اتفق علیه الفقهاء

ُوالمرتد إذا ظفر به قبل أن یحارب(  ُفاتفقوا على أنه یقتل الرجل لقوله علیه : ُ
، هناك من یرى )١(... )من بدل دینه فاقتلوه، واختلفوا في قتل المرتد : الصالة والسالم

ٕ، وأمر المرتد موكول الى االمام إن شاء عاقبه وان شاء عفى )٢(أن عقوبة المرتد تعزیریة
ً، واألحادیث الواردة في قتل المرتد توجه الى المرتد المحارب ال المسالم حمال )٣(عنه

، ویرى بعض المعاصرین أن المرتد ال )٤(للمطلق على المقید كما هي القاعدة األصولیة
َیقتل، بل یدعى إلى اإلسالم كمن لم یسبق منه إسالم، وممن ذهب إلى هذا الرأي الشیخ  ُ ُ

ـ بینما یرى البعض )٦(محمود شلتوت ًوقال به سابقا الشیخ ،)٥(عبد المتعال الصعیدي
قال الشیخ  ّاآلخر أن الردة تشبه الخیانة العظمى التي تعاقب علیها الدول المتحضرة

منه  أن الدولة اإلسالمیة قائمة على الدین، فمن خرج(  :ًمحمد أبو زهرة مبینا ذلك بقوله
                                                 

 .في حكم المرتد/  باب٤/٢٤٢:بدایة المجتهد: ینظر )١(

ًمعناها أنه یمكن أن تعطل أو تستبدل بأخرى وبما یتناسب مع الظروف زمانا ومكانا وأشخاصا )٢( ً ً. 

 .ذهب الیه الدكتور محمد سلیم العوا )٣(

 .١٧٣-١/١٧٢: تألیف الدكتور مصطفى الزلمي: الكامل في الشریعة والقانون: نظری )٤(

 .٨٨ص :الحریة في اإلسالم: ینظر )٥(

 .٢٨١ص: االسالم عقیدة وشریعة: ینظر )٦(
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ن یرتكب الخیانة العظمى، وقد أجمعت الدول فقد ناوأها، وخرج علیها، وهو یشبه اآلن م
وفي نفس المعنى یقول الدكتور  ،)١()المتحضرة اآلن على قتل من یتهم بالخیانة العظمى

ّالمسلم باسالمه یكون قد التزم أحكام االسالم وعقیدته، فإذا ارتد فقد ( :عبد الكریم زیدان
ّاب، ألن اخالل الشخص بالتزامه ّاخل بالتزامه وأساء للدولة، وتجرأ علیها فیستحق العق

، بینما یرى الشیخ الدكتور یوسف القرضاوي أنه ینبغي التفریق في )٢()یوجب علیه الجزاء
  .)٣(الحكم بین المرتد الداعي لردته والكاتم لها

هذه زبدة أقوال الفقهاء في عقوبة المرتد، وقد اعتمد كل منهم فیما ذهب الیه على 
فأغنى  ًوالعقلیة وقد ذكرنا بعضا منها في المبحث الثانيجملة من النصوص الشرعیة 

ألني لست بصدد مناقشة تلك األدلة كلها إما ألنه تحصیل حاصل  ذلك عن إعادته هنا،
ٕواما ألنه یطول بنا البحث، بل أركز على بعض منها ألن رحى البحث والفتیا تدور 

ًعلیه، ثم أدلي بدلوي وذاكرا رأي في الموضوع معتمدا ع ً لى ما أراه من األساسیات ّ
والقواعد العامة التي ینبغي احضارها بقوة على طاولة البحث العلمي في مثل هذه 

  .  المواضیع الحساسة

وسأناقس بعض المسائل التي ربما تدخل ضمن الشبهات التي تثار في عدم 
  .ٕوجود العقوبة الدنیویة في اإلسالم وانما هي أخرویة فحسب

ّأرى أن في قضیة المرتد وعقوبته هناك مسألتان ولیست : قولوفي البدأ أرید أن ا
ًمسألة واحدة، وقد وقع الخلط بینهما وأعطي حكما واحدا لهما مع أنهما مختلفتان تماما،  ً ً

                                                 
 .١٧٣العقوبة، ص: ینظر )١(

 .٦٩ص: الفرد والدولة في الشریعة االسالمیة: ینظر )٢(

 .٤٢ ص:جریمة الردة وعقوبة المرتد: ینظر )٣(
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وهما مسألة حریة االنسان فیما یعتقده ویدین به، ومسألة االستمرار على هذه العقیدة 
  .وعدم الرجوع عنها أعني بنظر االسالم

لمسألتان متباینتان وال عالقة ألحداهما باألخرى ففي األولى أعطى االسالم فا
َإكراه ال[ حریة كاملة في االعتقاد وما یدین به االنسان وقال بصریح العبارة َ ْ ِالدین ِفي ِ ِّ[ 

ِوقل[ ،)٢٥٦: البقرة( ُ ُّالحق َ َ ْمن ْ ْربكم ِ َُ ْفمن ِّ َ َشاء َ ْفلیؤمن َ ِ ْ ُ ْ ْومن َ َ َشاء َ ُفلیكف َ ْ َ ْ : الكهف( ]ْرَ
ْلكم[ ،)٢٩ ُ ْدینكم َ ُ ُ َولي ِ ِ ِدین َ ، وفي المقابل عالج مسألة اإلستمرار بعقوبة )٦: الكافرون( ]ِ

ًزاجرة ألسباب ودواع موضوعیة وسیاسة شرعیة دفاعا عن بیضة اإلسالم وعقیدته 
 .ًوحفاظا علیها

الم وبعبارة أوضح الدخول في االسالم مسألة والخروج عنه مسألة أخرى، فاإلس
یغتفر في  أعطاك الحریة في األولى ومنعك في الثانیة، ألنه یغتفر في اإلبتداء ما ال

)١(الدوام والبقاء كما هو مقرر لدى الفقهاء
.  

ّوفي نظري أن الحمالت الشرسة المستمرة والمتواصلة على اإلسالم ومعالمه من 
من قبل بعض  حقبل الغرب لألساءة إلیه وتشویه صورته وتنصیر أفراده، واإلنفتا

المسلمین من المفكرین والمثقفین بوجه الدیموقراطة المزعومة وحریة األدیان ووحدتها، 
ّوالتعایش السلمي في الغرب ولدا هذا اإلتجاه األخیر، وال نشك في أن ما ذهب الیه  ّ َّ

ّهؤالء أو جلهم نابع من صمیم عقیدتهم بأن اإلسالم منزه عن كل النقائص والتهم، لكن  ُ
ًینبغي أن نقع أنفسنا دوما تحت تأثیر هؤالء المغرضین المتآمرین على اإلسالم بحیث  ال

ّإنه ما إن أبدوا تهمة نرد علیم بضد ما أتهمنا به ألن هذا ال ینتهي بنا الى شيء فقد قال  ُّ ُ ْ ّ

                                                 
 .٢٩٣، شرح القواعد الفقهیةألحمد زرقا ص٣/٣٧٢الدر المنثور في القواعد الفقهیة للزركشي، : ینظر )١(
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ْولئن[  اهللا في مثل هؤالء َِ ََأتیت َ َالذین َْ َالكتاب ُُأوتوا َِّ ِ ّبكلَ ْ ُ ٍآیةِ ِ َقبلتك ُعواَِتب َما َ َ َ ْ : البقرة( ]ِ
١٤٥.(  

  :واآلن الى بعض األدلة ومناقشتها

َإكراه ال[ قوله تعالى :الدلیل األول َ ْ ِالدین ِفي ِ هذه اآلیة ) ٢٥٦: البقرة( ]ِّ
  ،)١(ومثیالتها

ِوقل[ كقوله تعالى ُ ُّالحق َ َ ْمن ْ ْربكم ِ َُ ْفمن ِّ َ َشاء َ ْفلیؤمن َ ِ ْ ُ ْ ْومن َ َ َشاء َ ُْفلیكفر َ ْ َ ْ : كهفال( ]َ
ْلكم[ ،)٢٩ ُ ْدینكم َ ُ ُ َولي ِ ِ ِدین َ ُیستدل بها على عدم وجود عقوبة دنیویة ) ٦: الكافرون( ]ِ

السیما قتل المرتد، ألن العقوبة تنافي الحریة التي منحها اإلسالم في مثل هذه النصوص 
 .لبني آدم

ّأن الذي أراه في مثل هذه النصوص أنه الیصح اإلستدالل بها في : والجواب
ًعنا هذا ألنه خارج الموضوع تماما، فاآلیة هذه ونظائرها إنما تتكلم في القواعد موضو

ّالعامة والخطوط العریضة لألسالم في الجانب العقدي، أي أن اإلسالم من أحدى قواعده 
                                                 

أنا ال أقصد هنا ایراد أقوال المفسرین حول المراد بهذه اآلیة ثم ترجیح قول على آخر، واال فقد ذكر كبار  )١(
 العلم في المراد منها، وعلى سبیل المثال فقد المفسرین كالطبري والقرطبي وابن كثیر وغیرهم اختالف اهل

، وقال ٣/٢٨٠. اختلف العلماء في معنى هذه اآلیة على ستة أقوال: قال القرطبي في آیة االكراه
: األول: ال إكراه في الدین على أقوال: قد اختلف أهل العلم في قوله ( ١/٣١٥:الشوكاني في فتح القدیر

اهللا علیه وسلم قد أكره العرب على دین اإلسالم، وقاتلهم ولم یرض أنها منسوخة ألن رسول اهللا صلى 
ٕأنها لیست بمنسوخة وانما : القول الثاني. وقد ذهب إلى هذا كثیر من المفسرین..... منهم إال باإلسالم، 

نزلت في أهل الكتاب خاصة، وأنهم ال یكرهون على اإلسالم إذا أدوا الجزیة، بل الذین یكرهون هم أهل 
  ...).ٕثان، فال یقبل منهم إال اإلسالم أو السیف، والى هذا ذهب الشعبي، والحسن، وقتادة، والضحاك األو

بل المقصود أن هذه اآلیات تنظر ألیها هنا كقاعدة عامة في الشریعة االسالمیة ولیست كنص خاص في 
 .مسألة معینة
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 )١(وأساسیاته في العقیدة أنه مبني على التصدیق واألذعان ال اإلكراه والتسلط
ومسألة ،

ي مثل هذه القواعد، ألنها مسألة جزئیة وفرعیة ولها حكم خاصقد قتل المرتد ال تدخل ف
ًال تتفق تماما مع القاعدة العامة، وخروج بعض الجزئیات عن القاعدة العامة ال یعني 
ُخرقها وابطالها، والجزئیات قد تخرج عن قواعدها حكما وهذا الیخفى على أهل العلم  ٕ

ًفضال على أهل االختصاص، هذا أوال ً.  

ّ أن المستدل باآلیات المذكورة على نفي العقوبة على أساس أنها ال تتفق ًوثانیا
َوما[ : ّمعها كالمستدل بقوله تعالى َجعل َ َ ْعلیكم َ ُ ْ َ ِالدین ِفي َ ْمن ِّ ٍحرج ِ َ وما ) ٧٨: الحج(  ]َ

ّفي معناها، على نفي أي نوع من الحرج في أحكام الشریعة اإلسالمیة مع أن مثل هذا 
ًف مقصود اآلیة ویخالف الواقع أیضا، فأحكام الشریعة كلها فیها نوع من اإلستدالل یخال

ُالحرج وان قل، لكنه نسبي ویطاق،  ٌّ ّ ْ نفي الحرج فاآلیة تنفي الحرج الغیر المستطاع وال تٕ
ُیكلف ال: [ُمطلقا بدلیل قوله تعالى ِّ َ ُالله ُ ًنفسا َّ ْ َوسعها ِإال َ َ   .)٢٨٦: البقرة] (ُْ

َّواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهماما ر :الدلیل الثاني َّ ََأن َأعرابیا بایع : ِ َ َ Ďِ َ ْ َّ

ِرسول الله  َّ َ ُ َعلى اإلسالم، فَأصابه وعك، فقال والسالم الصالة علیهَ ََ ٌَ ْ َ ُ َ ََ َِ ْ ِ ََأقلني بیعتي، فَأبى، : َ َِ ِ َِ ْ ْ
َثم جاءه فقال َ َ ُ َ َ ََأقلني بیعتي، فَأبى، فخرج، فقال ر: َُّ ََ َ َ َ ََ َ ََ ِ ِ َِ ْ ََّسول الله صلى اهللا علیه وسلمْ ِ َّ ِ ََّ َ َُ َْ َ ُ ُ: 

َالمدینة كالكیر، تنفي خبثها، وینصع طیبها( َُ َ َِ ِ ِ ُِ ََ ْ َ َْ َ َ ِ َ ُ َ()٢(.  

                                                 
مر اإلیمان على اإلجبار والقسر، ولكن َّأى لم یجر الله أ :قال الزمخشري في الكشاف في آیة االكراه )١(

 .١/٣٠٣. على التمكین واالختیار

  برقم٢/١٠٠٦ :بیعة األعراب، مسلم/ باب) ٧٢٠٩ ( برقم٩/٧٨:خاريبصحیح ال. الحدیث متفق علیه )٢(
 .المدینة تنفي شرارها، واللفظ للبخاري/ باب) ١٣٨٣(
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ُهذا الحدیث من أقوى ما یستدل به على عدم وجود عقوبة القتل على المرتد، 
ولم  ة المنورةوهو في المدین والسالم الصالة علیه ّوذلك ألن هذا األعرابي ارتد أمام النبي

  .مع القدرة علیه، وخلى سبیله حتى خرج منها دون عقوبة تذكر یقتله

، قال )١(أو غیره یحتمل أنه أراد اإلسالم) أقلني بیعتي( ّهو أن قوله/ والجواب
قوله على اإلسالم ظاهر في أن طلبه اإلقالة كان فیما یتعلق بنفس ( :الحافظ ابن حجر

، وقال باألول القاضي )٢()شيء من عوارضه كالهجرةْاإلسالم، ویحتمل أن یكون في 
  .)٣(عیاض وبغیره غیره

بایع (: یشهد لما ذهب الیه القاضي عیاض التصریح به في البخاري فقوله: أقول
لم  والسالم الصالة علیه ظاهر فیه كما قاله الحافظ، فأنه) اهللا على اإلسالمل رسو

على عدم وجود العقوبة  ًدلیال  هذا ینهضّفعلیه أن یعاقب هذا المرتد مع القدرة علیه،
  الدنیوي للمرتد السیما القتل؟ 

  :وذلك ألمور منها لكن في المقابل یحتمل انه أراد غیر اإلسالم

 .اإلمام مسلم روى الحدیث نفسه دون ذكر اإلسالم أن - ١

 ).َّمن بدل دینه فاقتلوه( بدلیل قوله )٤(لو أراد الردة لقتله النبي علیها - ٢

                                                 
 .ّثرت األقوال فیما تم علیه البیعة هذهمن أراد المزید فلیراجع شرح الحدیث في مظانه فقد ك )١(

 .١٣/٢٠٠ :فتح الباري )٢(

 .٤/٣٤٨ :، شرح الزرقاني على الموطأ٤/٧٩:فتح الباري البن حجر: ینظر )٣(

 .٢٦٦/ ١٠إرشادالساریلشرحصحیحالبخاري : ینظر )٤(
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ّوایة أخرى عند غیر البخاري التصریح بما تم علیه البیعة وهو جاء في ر - ٣
 .ولیس الرجوع عن اإلسالم )١(ّوسبب طلب اقالتها وهو شدة الوعك الهجرة،

قدم : سمعت جابر بن عبد اهللا، یقول: روى الحمیدي عن محمد بن المنكدر، قال
 علیه ّم حم، فأتى النبيعلى الهجرة، ث والسالم الصالة أعرابي المدینة، فبایع النبي علیه

، فلما اشتدت به الحمى »ال«: یا رسول اهللا أقلني بیعتي، قال: فقال، والسالم الصالة
، ثم اشتدت »ال«: یا رسول اهللا أقلني بیعتي، قال: ، فقالوالسالم الصالة علیهأتى النبي 

: ي، قالیا رسول اهللا أقلني بیعت: ، فقالوالسالم الصالة علیهبه الحمى، فأتى النبي 
 :والسالم الصالة علیه، ثم اشتدت به الحمى، فخرج هاربا من المدینة، فقال النبي »ال«
  .)٢()المدینة كالكیر تنفي خبثها، وتنصع طیبها(

  .من المدینة ولم یقم فیها )٣(ویقوي ذلك أنه نقض البیعة بالخروج

  .قطع والیقینًاذا الدلیل اذا تطرق الیه اإلحتمال سقط به اإلستدالل على وجه ال

َیجعلون[: ّلذا أرى أن ذكر اإلسالم في روایة البخاري من قبیل قوله تعالى ُ َ ْ َ 
َْأصابعهم ُ َ ْآذانهم ِفي َِ ِ ِ   .واهللا أعلم) ١٩: البقرة( ]َ

َال (  :والسالم الصالة علیه قال رسول اهللا: ما رواه عبد اهللا، قال :الدلیل الثالث
ْیحل دم امرئ مسلم، یش َ ٍَِ ِْ ُ ٍ ِ ْ ُ َ ٍهد َأن ال إله إال اهللا وَأني رسول اهللا، إال بإحدى ثالثُّ َ ََ َ ُْ ِِ ِ ِ َِّ َِّ ُ ُ َ َِّ َ ُ َ َ ُالثیب : ْ َِّّ

ِالزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدینه المفارق للجماعة  ِ ِ ِ ِِ َِ ََ ُْ ُْ ِ ِ َّ ََّ ُ َّ َِ َِ ْ ُْ َّ()٤(.  

                                                 
ْالوعك )١( َ َهو : ْ َالحمى، وقیلُ ِ َ َّ ُ ُألمها: ْ  .ثرالنهایة في غریب الحدیث واأل: ینظر. َ

 .أحادیث جابر بن عبد اهللا األنصاري رضي اهللا عنه/ باب )١٢٧٧(  برقم٢/٣٢٨:مسند الحمیدي )٢(

 .ما جاء في سكنى المدینة والخروج منها/  باب٧/١٨٩:الموطإ شرح المنتقى: ینظر )٣(

 .١ ه١٠وسبق تخریجه في ص الحدیث متفق علیه )٤(
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 التارك لدینه هو المرتد، أما المفارق للجماعة فهي صفة مؤسسة ولیست: یقال
ألن  مؤكدة ومعناها المحارب، ومعنى الحدیث هو المرتد المحارب ال المرتد فحسب،

التكرار دون فائدة مشین بالفصاحة في كالم الناس فكیف بأفصح من نطق بالضاد، 
وهناك روایة أخرى تفسر هذه الروایة على هذا المعنى، وقد ذكرناها في المبحث الثاني 

  .فلیراجع هناك

: ا الحدیث وصف آخر ال یفید اال التكرار والتأكید وهو قولهأن في هذ/ الجواب
ِیشهد َأن ال إله إال اهللا وَأني رسول اهللا، وهو وصف لـ ُ ُ َ َِّ َ ُ َّ ِ َِ ََ َ ْ ُ ، وذلك ألن الذي نطق )مسلم(ْ

ًمعا في كالم واحد ولم یكن ) المسلم والشهادتین( ٌبالشهادتین فهو مسلم، فجمع بین
  .ًالتارك لدینه المفارق للجماعة هذا أوال: لهمشینا، فكذلك الكالم في قو

ًوصفا زائدا غیر التأكید لكانت ) المفارق للجماعة(ًوثانیا لو كان المقصود بـ ً
ًالخصال أربعا ال ثالثا ً.  

ّغیر أن هناك روایات أخرى تؤكد أن المرتد یقتل لمجرد ردته كما في كالم 
  :عناه فقال ما نصهالحافظ ابن الحجر اآلتي ذكره حول هذا الحدیث وم

 صفة فهي باالرتداد، تركهم أو فارقهم أي المسلمین جماعة بالجماعة والمراد(
ًمستقلة، واال لكانت الخصال أربعا، وهو كقوله قبل ذلك مسلم  صفة ال المفارق أو للتارك ٕ

ًیشهد أن ال إله إال اهللا، فإنها صفة مفسرة لقوله مسلم، ولیست قیدا فیه، إذ ال یكون 
أخرجه ) أو یكفر بعد إسالمه(ًا إال بذلك، ویؤید ما قلته أنه وقع في حدیث عثمان مسلم

  .)٢()ارتد بعد إسالمه(، وفي لفظ له صحیح أیضا )١(النسائي بسند صحیح
                                                 

 .الحكم في المرتد/باب) ٤٠٥٨(  برقم٧/١٠٣:المجتبى من السنن: ینظر )١(

 .)٤٠٥٧(  برقم٧/١٠٣:المصدر السابق نفسه )٢(



 

 

 
١٢٠    

 

ما أو كفر بعد( رضي اهللا عنها -وله من طریق عمرو بن غالب عن عائشة
  .)٣())٢(مانمرتد بعد إی :، وفي حدیث ابن عباس عند النسائي)١()أسلم

یشهد أن ال إله إال اهللا وأني  " - علیه السالم -قوله (..  :وقال ابن دقیق العید
التارك " كالتفسیر لقوله " المفارق للجماعة " وكذلك " مسلم " كالتفسیر لقوله " رسول اهللا 

ٕجماعة المسلمین، وانما فراقهم بالردة عن الدین وهو سبب : والمراد بالجماعة" لدینه
  .)٤(:.......)احة دمه باإلجماع في حق الرجل، واختلف الفقهاء في المرأةإلب

رضي ( َّاهللا بن مسعود مفسرة بروایة أم المؤمنین عائشة أما قولهم بأن روایة عبد
أنه یقتل المرتد : ًحمال للمطلق على المقید فیتحصل المعنى المراد منهما وهو )اهللا عنها

  .المحارب فحسب

ًبن رجب الحنبلي هذا الزعم ورده ردا جمیال، وأنقل هنا كالمه نصا ّأقول فقد فند ا ً ً
  :وأكتفي به ألن فیه الكفایة إذ یقول

 والسالم الصالة علیه فقد خرج النسائي من حدیث عائشة عن النبي: فإن قیل(
زان محصن یرجم، ورجل قتل : ال یحل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث خصال«: قال

ل یخرج من اإلسالم حارب اهللا ورسوله فیقتل أو یصلب أو ینفى من متعمدا فیقتل، ورج
  .َوهذا یدل على أن المراد من جمع بین الردة والمحاربة» األرض

                                                 
 .أجده بهذا اللفظ عند النسائي )١(

 عن ابن عباس قال خطب ١١/٢١٣:لم أجده بهذا اللفظ عند النسائي، لكن عند الطبراني في الكبیر )٢(
َْأال إن اهللا عز وجل لم یرخص : .... رسول اهللا فقال ِّ َ ُْ َ ََ َّ َ َّ َ َّ ِ ًفي القتل إال ثالثاَ ََ َّ ِ ِ َْ ْ َمرتد بعد إیمان، َأو زان بعد : ِ َْ َْ ٍَ ٍَ ْ َ ُِ ٌَ ْ

ِإحصان، َأو قاتل نفس فیقتل بقتله  َِْ ِ ُِ ْ َ ْ ُ ََ َُ ٍ َ ْ ٍ َ ْ......... 

 .١٢/٢٠١:فتح الباري )٣(

 .٢/٢١٧:إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام )٤(



 

 

 
١٢١    

 

 الصالة علیه قد خرج أبو داود حدیث عائشة بلفظ آخر، وهو أن رسول اهللا: قیل
دا رسول اهللا وهذا ال یحل دم امرئ مسلم یشهد أن ال إله إال اهللا، وأن محم«: قال والسالم

ّیدل على أن من وجد منه الحراب من المسلمین، خیر اإلمام فیه مطلقا، كما یقوله  ُ
علماء أهل المدینة مالك وغیره، والروایة األولى قد تحمل على أن المراد بخروجه عن 

  ........اإلسالم خروجه عن أحكام اإلسالم، وقد تحمل على ظاهرها، 

ألفاظه مختلفة، وقد روي عنها مرفوعا، وروي عنها وبكل حال، فحدیث عائشة 
 )١()موقوفا، وحدیث ابن مسعود لفظه ال اختالف فیه، وهو ثابت متفق على صحته

  .انتهى كالم ابن رجب

یحمل المطلق هنا على المقید  والذي یظهر لي من كالم ابن رجب هذا أنه ال
  .هما بدرجة واحدةلعدم ثبوت المقید كثبوت المطلق إذ من شروط الحمل ثبوت

روایة النسائي التي یقال أنها تفسر روایة الصحیحین تحكي  ّوبعد هذا أرى أن
  .حالة معینة ال حكم المرتد على اإلطالق، واهللا أعلم

  ).َّمن بدل دینه فاقتلوه(  حدیث:الدلیل الرابع واألخیر

د في الحدیث هذا من أقوى األدلة على ثبوت حكم المرتد وهو القتل، وهو موجو
  :البخاري، ورواه عن ابن عباس عكرمة، وما یثار حول هذا الحدیث هو

ّأن مدار هذا الحدیث على عكرمة وهو متكلم فیه، وال یمكن سفك الدماء 
ًالمعصومة اعتمادا على هذا النوع من األحادیث، وان كان موجودا في البخاري ًٕ)٢(.  

                                                 
 .١/٣١٩:كلمجامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثا من جوامع ال )١(

 .حسن بن فرحان المالكي: تألیف١٧٦-١٧٥ص:حریة االعتقاد في القرآن الكریم والسنة النبویة: ینظر )٢(



 

 

 
١٢٢    

 

ه لم ینفرد هو بصحته وجوده في البخاري یكفیه صحة، ومع هذا فان/  الجواب
ًبل صححه معه عن عكرمة أیضا الترمذي فحسب،   .)٢(، والدارقطني)١(ّ

في ابن ماجه  )٣(األلباني ٌّفي تعلیقاتهم كل من ًوحكم بصحته عن عكرمة أیضا
في مسند االمام أحمد وابن حبان وأبي داود  )٤(وأبي داوود والمجتبى، وشعیب أرنؤوط

، وأحمد )٦(، وحسین سلیم آباد في مسند أبي یعلى)٥(والبغوي في شرح السنة وابن ماجه،
  .في مسند االمام أحمد )٧(محمد شاكر

ًیبقى أي غبار على صحة هذا الحدیث أبدا، وان كان وجوده في البخاري  ًاذا ال
  .یغني عن كل ما ذكرنا لكن اردنا االیضاح لمن یصطاد في الماء العكر

ة نفسه فال أطیل فیها اال ما أنقله عن ابن عبد البر في ّأما عن مكانة عكرم
  : التمهید فقال ما نصه

                                                 
والعمل على هذا عند أهل العلم في . هذا حدیث حسن صحیح: وقال) ١٤٥٨(  برقم٣/١١١ :السنن )١(

 .ماجاء في المرتد/ باب... المرتد، واختلفوا في المرأة

ٌهذا ثابت صحیح: وقال) ٣١٨٢(  برقم٤/١٠٨ :السنن )٢( ِ َ ٌ ِ َ َ  .كتاب الحدود والدیات -َ

) ٤٣٥١( برقم٤/١٢٦:المرتد عن دینه، سنن أبي داود/باب )٢٥٣٥(  برقم٢/٨٤٨:سنن ابن ماجة: ینظر )٣(
 .الحكم في المرتد/باب) ٤٠٥٩( برقم٧/١٠٤:ّالحكم فیمن ارتد، المجتبى للنسائي/باب

باب الردة، ) ٤٤٧٥(  برقم١٠/٣٢٧ :صحیح ابن حبان ،)١٨٧٢( برقم٣/٣٦٥:مدمسند االمام أح: ینظر )٤(
 )٢٥٣٥(  برقم٣/٥٧٤ :الحكم فیمن ارتد، سنن ابن ماجة/ باب) ٤٣٥١(  برقم٦/٤٠٧ :سنن أبي داوود

 .المرتد عن دینه/باب

 .قتل المرتد/ باب) ٢٥٦١(  برقم١٠/٢٣٨ :شرح السنة )٥(

 .)٢٥٣٢(  برقم٤/٤٠٩:المسند )٦(

 .اهللا بن عباس مسند عبد/باب) ١٨٧١(  برقم٢/٤٣٤:المسند )٧(



 

 

 
١٢٣    

 

  

قال أبو عبد اهللا المروزي قد أجمع عامة أهل العلم على االحتجاج بحدیث (
عكرمة، واتفق على ذلك رؤساء أهل العلم بالحدیث من أهل عصرنا منهم أحمد بن 

معین، ولقد سألت إسحاق بن راهویه عن ٕحنبل واسحاق بن راهویه وأبو ثور ویحیى بن 
: عكرمة عندنا إمام الدنیا وتعجب من سؤالي إیاه، قال: االحتجاج بحدیثه، فقال لي

وأخبرني غیر واحد أنهم شهدوا یحیى بن معین وسأله بعض الناس عن اإلحتجاج 
   .بحدیث عكرمة فأظهر التعجب

  

وبأن  س ومالزمته إیاه ،وعكرمة قد ثبتت عدالته بصحبة ابن عبا: قال المروزي
: غیر واحد من أهل العلم رووا عنه وعدلوه وما زال أهل العلم بعدهم یروون عنه، قال

وممن روى عنه من جلة التابعین محمد بن سیرین وجابر بن زید وطاوس والزهري 
  ...وعمرو بن دینار ویحیى بن سعید األنصاري وغیرهم،

  

ائة وثالثین رجال ــال قریب من مـ أو ق،نرمة مائة وثالثوــروى عن عك: ّثم قال
ري ومن سائر البلدان كلهم روى عنه ــوفي وبصــوه البلدان بین مكي ومدني وكــمن وج

  .)١()ورضي به
  

  .عنهاالشبه واإلشكاالت حول هذا الموضوع واالجابة  واآلن الى بیان بعض

  .  عقوبة المرتد لم یحصل فیها اإلجماع:الشبهة األولى

                                                 
 .١/٤٢٩:ً، وینظر أیضا فتح الباري للحافظ ابن حجر٢/٣٤:التمهید )١(



 

 

 
١٢٤    

 

  

َنقل االجماعأقول  ، )٣(، والنووي)٢(، وابن عبد البر)١(ًلفظا كل من الكاساني َ

ومطالب  )٧(، وصاحب العدة)٦(وأبي الفرج المقدسي ،)٥(، وابن قدامة المقدسي)٤(والعمراني

  .)١٠(، والصنعاني)٩(، وابن دقیق العید)٨(أولي النهى
  

  .)١١(إجماع الصحابة علیه ونقل الماوردي
  

ُولم یختلف أحد من العلماء  :، وسید سابق فقال)١٢(حیليومن المعاصرین الز
  .)١٣(على وجوب قتل المرتد

                                                 
 .٧/١٣٤ :الشرائع ترتیب في الصنائع بدائع )١(

 .٥/٣٠٦ :واألسانید المعاني من الموطأ في لما التمهید )٢(

 .١٩/٢٢٨:، المجموع١٢/٢٠٨:شرح صحیح مسلم )٣(

 .١٢/٤٤ :الشافعي اإلمام مذهب في البیان )٤(

 .٦-٩/٣:المغني )٥(

 .١٠/٧٤:الشرح الكبیر )٦(

 .٦١٥ص:العدة شرح العمدة )٧(

 .٦:٢٧٥:مطالب أولي النهى )٨(

 .٢/٢١٧:األحكام عمدة شرح األحكام إحكام )٩(

 .٢/٣٨٣ :سبل السالم )١٠(

 .١٣/١٤٩:الحاوي الكبیر )١١(

 .٧/٥٥٨٠:الفقه االسالمي وأدلته )١٢(

 .٢/٤٥٦:فقه السنة )١٣(



 

 

 
١٢٥    

 

، )٢(، وصاحب منح الجلیل)١(أما بلفظ اإلتفاق فقد نقله كل من ابن رشد
  .)٣(والشوكاني

هذا حدیث حسن صحیح، والعمل : وأما الترمذي فقد عبر عن هذا اإلجماع بقوله
  ........، واختلفوا في المرأة إذا ارتدت عن اإلسالم)٤(على هذا عند أهل العلم في المرتد

أقول أال یكفي النقل من هؤالء العلماء األعالم أهل اإلختصاص لثبوت اإلجماع 
 )٥(على قتل المرتد؟، وأال یوحي هذا بأن المخالفین إنما اختلفوا في التفصیل والجزئیات

  . ال في أصل العقوبة وثبوتها؟

 اختلفوا ٕوان الجملة في علیه متفق اإلسالم عن المرتد قتل: قال اإلمام الشوكاني
  .)٦(تحصر أن من أكثر علیه الدالة واألدلة تفاصیله، في

ّالسیما أن بعض الفقهاء كابن قدامة المقدسي قد صرح بأسماء القائلین بالقتل 
  .)٧(یرى القتل للمرتد كسیدنا عمر ومنهم من یروى عنه أنه ال

                                                 
 .٤/٢٤٢:بدایة المجتهد )١(

 .٩/٣٣٧:خلیل مختصر شرح الجلیل منح )٢(

 .٨٦٨ص:السیل الجرار المتدفق على حدائق االخیار )٣(

 .ما جاء في المرتد/باب) ١٤٥٨( برقم٣/١١١:سنن الترمذي: ینظر. أي حدیث من بدل دینه )٤(

. ي واجبة أو مستحبة، وهل هي في الحال أو لها مدة معینة وكم هي؟وهل ه كقتل المرتدة واالستتابة )٥(
 .ینظر التفصیل في المجموع والمغني

 .٨٦٨ص:السیل الجرار )٦(

 .المصدر السابق نفسه )٧(



 

 

 
١٢٦    

 

ًابراهیم النخعي من أن المرتد یستتاب أبدا فقد أجاب عنه روي عن اإلمام  أما ما
والتحقیق أنه في من تكررت منه : كل من الحافظ ابن حجر وابن قدامة، فقال الحافظ

  .)١(الردة

ًمع أن الخالف قائم فیها، اذا فقتل  )٢(ّ وذلك ألن النخعي نفسه یرى قتل المرتدة ّ
  .المرتد أولى عنده لعدم وقوع الخالف فیه

قد خالف بهذا االجماع  أن النخعي: ما ابن قدامة فقد أجاب بجواب آخر وهوأ
  .)٣(وهذا یفضي إلى أن ال یقتل أبدا، وهو مخالف للسنة واالجماع :ًوالسنة معا فقال

  . یحصل التعارض بین الكتاب والسنة اذا أثبتنا القتل عقوبة للمرتد:الشبهة الثانیة

ــو ــواب هــ ـــین الكتــــاب و: الجــ ـــارض بـ ــــد فــــالقرآن أصــــل ال تعـ ــي حكــــم المرت ـــسنة فــ َّالـ
ـــرآن ـــة للقـــ ــي مبینـــ ــــسنة كمــــــا هــــ ــــذا وارد ألن الــ ـــه وهــ ـــسنة زادت فیـــ ــــله والـــ ــــذلك  ْأصــ ـــي كــ فهـــ

  .مستقلة بالتشریع

ـــع  ـــذي تقطـــ ــــسروق الـــ ــال المــ ــدار المــــ ـــث، ومقــــ ــیة بالثلـــ ــــال األول كتقییــــــد الوصــــ ومثــ
ــالى ــین الوالــــدین كمــــا فــــي قولــــه تعــ َوقــــض[: فیــــه یــــد الــــسارق، وتقــــسیم اإلحــــسان بــ َ َربــــك ىَ ُّ َ 

ُتعبدوا ََّأال ُ ْ ُإیاه َِّإال َ ِوبالوالدین َِّ ْ َ ِ َ َْ ًإحسانا ِ َ ْ   ، )٢٣: اإلسراء] (ِ

ــو  ــــذا هـــ ــــألم وهـ ـــألب ونـــــصف لـ ـــصف لــ ـــفة نــ ــا مناصــ ــــسان بینهمـــ ــسم اإلحـ ـــث قـــ َّحیــ
ــول ــنص، لكــــن الرســ ــ ــــادر فهمــــه مــــن ال ـــصالة علیــــه المتب ــسالم الـ ــ ـــر وال ـــسیما آخـ ـــسمه تقـ َّ قـ

                                                 
 .حكم المرتد والمرتدة/  باب١٢/٢٧٠:فتح الباري )١(

 .١٢/٢٦٨:فتح الباري  )٢(

 .٩/٦:المغني )٣(



 

 

 
١٢٧    

 

ـــ ـــألم وربعـ ـــسان لـ ـــل ثالثــــة اربــــاع اإلحـ ــــضل النــــاس بحــــسن فجعـ ـــئل مــــن أف ـــألب لمــــا سـ َّا لـ ً
  .)١(أمك ثم امك ثم أمك ثم أبوك: صحابتي فقال

كتحریم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها، وجلد شارب  )٢(ًومثال الثاني كثیر جدا
الخمر، وصالة الوتر، وقتل الزاني المحصن،وتحریم الحمر األهلیة، ووجوب الدیة على 

، )٣(ال نورث ما تركناه صدقة: وصریح قوله في معاشر األنبیاء العاقلة، ومیراث الجدة،
  .ًهذا أوال

یعني وقوع التعارض  فهذا ال )٤(ًوثانیا أن القرآن لم ینكر قتل المرتد بل سكت عنه
بینهما، بینما لو كان القرآن أنكره ورفضه والسنة اثبتته وأقرته فثمة وقوع التعارض هناك 

  .ًظاهرا مع استحالته حقیقة

 مجرد الكفر ال یكون علة للقتل كما ال یقتل الكافر االصلي علیه، :لشبهة الثالثةا
ًوالمرتد كذلك اذا لم یضم الى الردة شیئا آخر َّ ُ َ .  

ـــواب ـــد  :الجـــ ــــه، فالمرتـــ ــــذلك حكمــ ـــلي فكــ ـــافر األصـــ ـــف عــــــن الكـــ ـــد یختلـــ ــــر المرتـــ أمــ
ـــي ــیش فــ ـــدین للبقـــــاء فیـــــه والعـــ ــالحیة هـــــذا الــ ــو عـــــدم صـــ ـــر هـــ ـــر أمـــــرا آخــ ًضـــــم الـــــى الكفــ ّ 
ــــا  ــــذا فهمــ ــ ــــذا ل ـــون هكــ ــــلي ال یكـــ ـــافر االصــ ـــك، والكـــ ـــ ـــــن ذل ـــر عـ ـــ ــــه یعب ـــه منــ ــــه وخروجـــ ــ ظل
ــــل  ـــره فالفعـ ــــن المحـــــصن وغیــ ـــى مـ ــــر یـــــشبه الزنــ ـــم، وهـــــذا األمـ ـــي األمـــــر والحكــ یختلفـــــان فــ
ــــه هــــــذا ان  ــــن بفعلــ ــــه یكمــ ــــى المحــــــصن ألنــ ـــشدد علــ ــــف فیـــ ـــم یختلــ ــــن الحكـــ ـــد لكــ ــــل واحـــ فعــ

                                                 
 :من أحق الناس بحسن الصحبة، مسلم/ باب) ٥٩٧١(  برقم٨/٢ :ريالحدیث متفق علیه، البخا )١(

 .بر الوالدین وأنهما أحق به/ باب) ٢٥٤٨(  برقم٤/١٩٧٤

 .مظانه في كتب األصول مباحث أستقاللیة السنة بالتشریع والنسخ والتخصیص )٢(

 .حكم الفيء/ باب) ١٧٥٧( برقم٣/١٣٧٧:صحیح مسلم )٣(

ًال فقد اثبتنا ان قتل المرتد ورد في القرآن الكریم ولو اجماالهذا على سبیل االفتراض وا )٤( ّ. 
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ــق  الــــزواج ال یعــــف الرجــــل ـــشة فهــــذا جریمــــة بحــ ـــي عــــن الفاحـ ـــب وال یغنـ ــــذا یعاقــ ـــدین ل الـ
ـــب أشـــــد وأردع مـــــن غیـــــر المحـــــصن ـــم بهـــــذا ان  بعاقــ ـــسه، فعلــ ـــان الفعـــــل نفــ وان كانـــــا یأتیــ

ـــم  ــــه الحكـــ ــــون لــ ـــل، وال یكــ ــــال الفاعـــ ـــاختالف حــ ـــه بـــ ـــف حكمـــ ـــا یختلـــ ـــــد احیانـــ ـــل الواحـ ًالفعـــ
ـــا،  ــــا تمامـــ ــــاه هنــ ـــذي ذكرنـ ـــشبه هــــــذا الـــ ـــلي یــ ــافر األصـــ ـــد والكــــ ــــأمر المرتــ ــــا، فــ ـــت دائمــ ًالثابــ

  . واهللا أعلم

 المرتد غیر المحارب ال یقتل ألنه الیضر بالمسلمین فكفره وردته :عةالشبهة الراب
  . علیه فحسب

هذا كالم غیر صحیح ألن ضرره ناتج من أنه یصبح أسوة لآلخرین من : الجواب
َبعده ویمهد لهم الطریق، ولربما یتبع في أمره هذا فیكثر االرتداد ویهدد كیان المسلمین  ُ ّ ٌ

  .ً للذریعة، هذا أوالًلذا یقتل عند اول أمره سدا

ًوثانیاولعل أن هذا المرتد لم یدخل اإلسالم ایمانا وقناعة بل ُأدخل فیه نفاقا  ً ًّ
ًوسیاسة،ثم بعد فترة یؤمر بخروجه فیرتد علنا فیؤثر سلبا في نفوس المسلمین ووحدة  ً

ْوقالت[: صفوفهم مصداقا لقوله تعالى َ َ ٌطائفة َ َ ْمن َِ َِأهل ِ ِالكتاب ْ َ ِ ُآمنوا ْ َِّبالذي ِ َأُنزل ِ ِ َعلى ْ َ 
َالذین ُآمنوا َِّ َوجه َ ْ ِالنهار َ َ ُُواكفروا َّ ْ ُآخره َ َ ْلعلهم ِ ُ َّ َ َیرجعون َ ُ ِ ْ واإلرتداد في ). ٧٢: عمران آل( ]َ

زماننا یشبه هذا تماما بل هو السبب الرئیس للردة مع وجود هذا الكم الهائل من 
ة لهدم الدین االسالمي بل لمحوه على المنظمات التبشیریة والماسونیة والالدینیة الهادف

  .ًوجه االرض تماما
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ِّ، النه یولد النفاق، فالمرتد )١(ان العقل ال یسمح بقتل المرتد :الشبهة الخامسة ُ
خوفا من العقاب وهو كافر من الداخل، فهذا هو عین النفاق، فكیف  یتظاهر باالسالم

  یسهل االسالم الطریق لمثل هذا األمر الخطیر؟

هذا ال یصح الن النفاق تزامن تأسیس الدولة النبویة في المدینة المنورة : الجواب
ًولم یكن في حینه ذكر للردة فضال على تنفیذ العقوبة في حق المرتد، لذا فالحجة هذه 

  .داحضة وزائفة

  : ًوأخیرا ربما تكون الشبهة هي

  .خرما دام اننا ال نستطیع اقامة هذه العقوبة فاألجدر البحث عن مخرج آ

ًیعني إلغاؤها من الشریعة تماما كما ال نقدر  عدم القدرة على اقامتها ال: الجواب
على اقامة حد السرقة والزنى وشرب الخمر وغیرها، بل یجب إیقاف الحكم ال الغاؤه 

  .تأسیا بسیدنا عمر في ایقافه حد السرقة عام المجاعة

من اهللا وان أخطأت  هذا ما أردت تبینه هنا وحول هذا الموضوع فان أصبت ف
  .فمني ومن الشیطان، وأسأل اهللا العافیة في الدارین والسداد في الرأي واالختیار

  .آمین. وصلى اهللا وسلم سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین

  

                                                 
جامعة القدیس / محاضرة للدكتور حمزة أحمد حداد في مؤتمر الحقوق الجوهریة:  الكریمالعقیدة في القرآن )١(

 . لبنان-یوسف
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في ختام هذا البحث المتواضع فیحق لي ان اشیر الى بعض النقاط التي تكون 
  :ًون نتائج وتوصیات للبحث ایضا ومن النتائجمكملة لمضمون البحث وتك

قتل المرتد حصل فیه االجماع وقد صرح به كثیر من أهل العلم، وما نقل : ًأوال
  . من خالف بعض الفقهاء فیه فیتعین في جزئیات المسألة ولیس في أصلها وأثباتها

 في أمر ال عالقة لعقوبة المرتد بموضوع حریة العقیدة أو المعتقد فالعبد: ًثانیا
العقیدة مخیر غیر مسیر وعندنا عشرات النصوص تثبت ذلك بجالء، وانما القتل في 

  .المرتد في مقابلة جریمة بحق االسالم والمسلمین

ًالمرتد لیس كالكافر األصلي في اختیاره الكفر، ألنه كان مثله مختارا، لكن : ًثالثا
لخروج منه، وأي نقض له یعتبر وألزم نفسه بعهد فال یسمح له با خرج عن هذا االختیار
  .تعدیا یستوجب العقوبة

  .ًینحصر استیفاء حد الردة في االمام أو نائبه ولیس ألحد ایا كان تجاوزه: ًرابعا

ّإننا لما نتكلم عن القتل كعقوبة للردة نتكلم عن مسألة علمیة بحتة قائمة : ًخامسا َّ
َّتصین من أهل العلم، واال فإننا على األدلة من الكتاب والسنة ومناقشتها من قبل المخ ّ ٕ

ّنعلم یقینا أن حال الدول اإلسالمیة اآلن ال   .یسمح بمثل هذه العقوبات وتنفیذها ً

ّأنا ال أدعي أن هذا البحث یحسم الخالف الفقهي في هذه المسألة بل : ًسادسا
له ًباب البحث والنقاش فیها مازال مفتوحا أمام الدارسین من أهل العلم، فعظم المسأ

  .وخطر محتواها وصعوبهفهمها واحتوائها، یتطلب ذلك في كل زمن وحین
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  :ومن توصیاتي هي

ّان مسالة الردة لیست سهلة وبسیطة ویجب أال ینظر الیها على أنها مسألة : ًأوال ّ ّ
ألنها تخص الجانب العقدي وتمس أعلى الهرم في  فرعیة كباقي المسائل الفرعیة األخرى

دة كذب باهللا ورسوله ومنهجه وبكل ماجاء به فهي مسح للدین على عقیدة المسلمین فالر
ّاوسع نطاق، لذا ینبغي أال یعرض على الناس كمسألة شخصیة بحتة تتعلق بحریة 
ًاألدیان والناس أحرار فیها دخوال وخروجا، بل هي في غایة األهمیة وال یستهان بها  ً

ّد، واذا افترضنا أن اإلجماع لم السیما بعدما عرضنا انعقاد اإلجماع على قتل المرت ٕ
ُیحصل فعال وباب النقاش والبحث مازال قائما، فالمبتغى أال یغتر الناس ببساطة األمر  ّ ً ً

  .ِّوسهولته ألن عظم الشي وأهمیته بعظم متعلقه وموضوعه

إذا قلنا بالرأي الثاني فهذا ال یعني المجاهرة بالردة والتحریض علیها في : ًثانیا
سالمیة، وال السماح للمنظمات الالدینة والتبشیریة بأضالل الناس المجتمعات اإل

ٕوارتدادهم عن الدین األسالمي الحنیف باسم الحریة الدینة أو حریة المعتقد، بل على 
ًالدولة والجهات المسؤلة حمایة الدین من العبث به وبقیمه أیا كان مصده سواء كان فردا  ً

بما فیها حریة -التجربة فإن كل أنواع الحریاتأم جماعات، فإن مما أثبته الواقع و
 مقیدة غیر مطلقة، ألن الحریة المطلقة تعني الفوضى المطلقة والفساد المطلق، -العقیدة

ًوال یقبل بها ذو لب، واال فما قیمة وضع القوانین والتشریعات إذا ّ ٕ    .واهللا اعلم .ُ
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  .القرآن الكریم بعد -

أحمد بن محمد بن أبى بكر بن : البخاري، تألیف صحیح لشرح اريالس إرشاد .١
: المتوفى(القتیبي المصري، أبو العباس، شهاب الدین  عبد الملك القسطالني

  . هـ١٣٢٣المطبعة الكبرى األمیریة، مصر، الطبعة السابعة، : ، الناشر)هـ٩٢٣

محمد بن علي تقي الدین أبو الفتح : إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام، تألیف .٢
) هـ٧٠٢: المتوفى(بن وهب بن مطیع القشیري، المعروف بابن دقیق العید 

  .ت.ط.مطبعة السنة المحمدیة، ب: ،الناشر

  .ط.ن.ت.االسالم عقیدة وشریعة تألیف الشیخ محمود الشلتوت ، د .٣

أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب : االحكام السلطانیة، تألیف .٤
دار الحدیث : ، الناشر)هـ٤٥٠: المتوفى(شهیر بالماوردي البصري البغدادي، ال

  ..ط. القاهرة، ب–

عالء الدین، أبو بكر بن مسعود بن : الشرائع، تألیف ترتیب في الصنائع بدائع .٥
دار الكتب العلمیة، الطبعة : ، الناشر)هـ٥٨٧: المتوفى( أحمد الكاساني الحنفي

  .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الثانیة، 

 بن محمد بن أحمد بن محمد الولید أبو :یة المقتصد، تألیفبدایة المجتهد ونها .٦
الناشر دار  ،)هـ٥٩٥: ت( الحفید رشد بابن القرطبي الشهیر رشد بن أحمد

  .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥:القاهرة، تاریخ النشر -الحدیث
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أبو الحسین یحیى بن أبي الخیر بن : الشافعي، تألیف اإلمام مذهب في البیان .٧
قاسم محمد النوري، : ، المحقق)هـ٥٥٨: المتوفى(الشافعي سالم العمراني الیمني 

  . م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١ جدة، الطبعة األولى، –دار المنهاج : الناشر

محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب اآلملي، : تاریخ الرسل والملوك تألیف .٨
 بیروت، الطبعة –دار التراث : ، الناشر)هـ٣١٠: المتوفى(أبو جعفر الطبري 

  . هـ١٣٨٧ -نیة الثا

أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري : تفسیر ابن كثیر، تألیف .٩
دار : سامي بن محمد سالمة، الناشر: ، المحقق)هـ٧٧٤: المتوفى(ثم الدمشقي 

  . م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠طیبة للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة 

بن أبي بكر بن فرح أبو عبد اهللا محمد بن أحمد : تفسیر القرطبي، تألیف .١٠
أحمد : ، تحقیق)هـ٦٧١: المتوفى(األنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي 

 القاهرة، الطبعة –دار الكتب المصریة : ٕالبردوني وابراهیم أطفیش، الناشر
  . م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤الثانیة 

أبو عمر یوسف بن عبد : واألسانید، تألیف المعاني من الموطأ في لما التمهید .١١
، )هـ٤٦٣: المتوفى(محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي اهللا بن 

وزارة : مصطفى بن أحمد العلوي  ومحمد عبد الكبیر البكري، الناشر: تحقیق
  . هـ١٣٨٧:  المغرب، سنة النشر–عموم األوقاف والشؤون اإلسالمیة 

: المتوفى(علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني : التعریفات، تألیف .١٢
هـ ١٤٠٣لبنان، الطبعة األولى –دار الكتب العلمیة بیروت : ، الناشر)هـ٨١٦

  .م١٩٨٣-
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 المعروفة الرحمن عبد علي محمد عائشة: الكریم، تألیف للقرآن البیاني التفسیر .١٣
 القاهرة، –المعارف  دار: النشر ، دار)هـ١٤١٩: اةالمتوف(الشاطئ  ببنت

  .السابعة الطبعة

الجدید  الجیل دار: حمد بنمحمود الحجازي، الناشرم :الواضح، تألیف التفسیر .١٤
  . هـ١٤١٣ -العاشرة   بیروت، الطبعة–

ّمحمد بن محمد بن عبد الرزاق : تاج العروس من جواهر القاموس، تألیف .١٥ ّ ّ
َّالحسیني، أبو الفیض، الملقب بمرتضى، الزبیدي  ، )هـ١٢٠٥: المتوفى(ّ

  .ط.ایة، بدار الهد: مجموعة من المحققین، الناشر: المحقق

زین : جامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثا من جوامع الكلم، تألیف .١٦
َالدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السالمي، البغدادي، ثم 

ٕشعیب األرناؤوط وابراهیم : ، تحقیق)هـ٧٩٥: المتوفى(الدمشقي، الحنبلي 
  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ -٧ بیروت،ط–مؤسسة الرسالة : باجس، الناشر

  .جریمة الردة وعقوبة المرتد، تالیف الشیخ الدكتور یوسف القرضاوي .١٧

 عبد بن النبي عبد القاضي: جامع العلوم في اصطالحات الفنون، تألیف .١٨
 هاني حسن: الفارسیة عباراته ، عرب)هـ١٢ق : المتوفى(األحمدنكري  الرسول

 -هـ ١٤٢١األولى،   بیروت، الطبعة–العلمیة  الكتب دار: فحص، الناشر
  . م٢٠٠٠

 محمد عابدین، ابن: المختار، تألیف الدر على المحتار حاشیة ابن عابدین، رد .١٩
، )هـ١٢٥٢: المتوفى( الحنفي الدمشقي عابدین العزیز عبد بن عمر بن أمین

  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الثانیة،  بیروت، الطبعة -الفكر دار: الناشر



 

 

 
١٣٥    

 

شرح مختصر المزني، الحاوي الكبیر في فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو  .٢٠
أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، : تألیف

 -الشیخ علي محمد معوض : ، المحقق)هـ٤٥٠: المتوفى( الشهیر بالماوردي
 لبنان، –دار الكتب العلمیة، بیروت : الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، الناشر

  ...ط.ب

بد المتعال الصعیدي، دار الفكر العربي، ع الشیخ: الحریة في اإلسالم، تألیف .٢١
  .ن.ت.القاهرة، د

حسن بن فرحان  :حریة االعتقاد في القرآن الكریم والسنة النبویة، تألیف .٢٢
  ..ن.ت.المالكي،د

 أبو عبد اهللا بدر الدین الزركشي: الدر المنثور في القواعد الفقهیة، تألیف .٢٣
هـ ١٤٠٥الثانیة،   الطبعةوزارة األوقاف الكویتیة،: ، الناشر)هـ٧٩٤: المتوفى(
  . م١٩٨٥ -

  .عاصم حنفي. الردة بین حریة العقیدة والخروج على الجماعة بقلم د .٢٤

مصطفى الباب : سیرة ابن هشام، تحقیق مصطفى السقا وزمالؤه، الناشر .٢٥
  ).م١٩٥٥ -هـ١٣٧٥(٢الحلبي وأوالده، ط

 -دار المعرفة بیروت: سیرة ابن كثیر، تحقیق مصطفى عبد الواحد، الناشر .٢٦
  ).م١٩٧٦ -هـ ١٣٩٥( لبنان

ِالخسروجردي موسى بن علي بن الحسین بن أحمد: السنن الصغرى، تألیف .٢٧ ْ َ ْ ُ 
 أمین المعطي عبد: ، المحقق)هـ٤٥٨: المتوفى( البیهقي بكر أبو الخراساني،



 

 

 
١٣٦    

 

 ـباكستان، الطبعة كراتشي اإلسالمیة، الدراسات جامعة: النشر قلعجي، دار
 .م١٩٨٩ -هـ ١٤١٠األولى، 

 بن مهدي بن أحمد بن عمر بن علي الحسن بوأ:  الدارقطني، تألیفسنن .٢٨
 ، حققه)هـ٣٨٥: المتوفى(الدارقطني  البغدادي دینار بن النعمان بن مسعود
 عبد شلبي، المنعم عبد حسن االرنؤوط، شعیب: علیه وعلق نصه وضبط
 لبنان، –بیروت  الرسالة، مؤسسة: برهوم، الناشر أحمد اهللا، حرز اللطیف

  .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤األولى،  طبعةال

ْسورة بن عیسى بن محمد :سنن الترمذي، تألیف .٢٩  الضحاك، بن موسى بن َ
دار : بشار عواد معروف، الناشر: ، تحقیق)هـ٢٧٩: ت( عیسى أبو الترمذي،

  م، ١٩٩٨:  بیروت، سنة النشر-الغرب االسالمي

ٌهذا ثابت صحیح: وقال) ٣١٨٢( برقم٤/١٠٨:السنن .٣٠ ِ َ ٌ ِ َ َ   .لحدود والدیاتكتاب ا-َ

ابن ماجة أبو عبد اهللا محمد بن یزید القزویني، وماجة : سنن ابن ماجه، تألیف .٣١
دار : محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: ، تحقیق)هـ٢٧٣: المتوفى( اسم أبیه یزید

  .ن.ت. فیصل عیسى البابي الحلبي د- إحیاء الكتب العربیة 

 بن بشیر بن إسحاق بن شعثاأل بن سلیمان داود أبو: سنن أبي داود، تألیف .٣٢
ْجستاني ِّالس األزدي عمرو بن شداد  محیي محمد: ، المحقق)هـ٢٧٥: المتوفى(ِ
  .ن.ت.د  بیروت–صیدا  العصریة، المكتبة: الحمید، الناشر عبد الدین

 الحسني، محمد بن صالح بن إسماعیل بن محمد: سبل السالم، تألیف .٣٣
 باألمیر كأسالفه المعروف دین،ال عز إبراهیم، أبو الصنعاني، ثم الكحالني

  .ن.ت.د الحدیث دار: ، الناشر)هـ١١٨٢: المتوفى(



 

 

 
١٣٧    

 

 محمد بن علي بن محمد: السیل الجرار المتدفق على حدائق االخیار، تألیف .٣٤
حزم،  ابن دار: ، الناشر)هـ١٢٥٠: المتوفى( الیمني الشوكاني اهللا عبد بن

  .ن.ت.د األولى، الطبعة: الطبعة

 -هـ ١٢٨٥[ د بن الشیخ محمد الزرقاأحم: شرح القواعد الفقهیة، تألیف .٣٥
 - دار القلم : مصطفى أحمد الزرقا، الناشر: ، صححه وعلق علیه]هـ١٣٥٧

  .م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩الثانیة،  دمشق، الطبعة

محمد بن عبد الباقي بن یوسف الزرقاني : تألیف شرح الزرقاني على الموطأ، .٣٦
الثقافة الدینیة مكتبة : طه عبد الرءوف سعد، الناشر: المصري األزهري، تحقیق

  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤/ ١ط  القاهرة،–

 بن محمد بن مسعود بن الحسین محمد أبو السنة، محیي: شرح السنة، تألیف .٣٧
 محمد-األرنؤوط شعیب: ، تحقیق)هـ٥١٦: المتوفى(الشافعي  البغوي الفراء
الثانیة، : بیروت، الطبعة  دمشق،-اإلسالمي  المكتب: ش، الناشرالشاو زهیر

  .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣

 النووي شرف بن یحیى الدین محیي زكریا أبو: مسلم، تألیفشرح صحیح  .٣٨
:  بیروت، الطبعة–العربي  التراث إحیاء دار: ، الناشر)هـ٦٧٦: المتوفى(

  .هـ١٣٩٢الثانیة، 

 بن أحمد بن محمد بن الرحمن عبد: المقنع، تألیف متن على الكبیر الشرح .٣٩
: المتوفى(الدین  شمس الفرج، أبو الحنبلي، الجماعیلي المقدسي قدامة
: طباعته على والتوزیع، أشرف للنشر العربي الكتاب ردا: ، الناشر)هـ٦٨٢
  .ط و ن. ت.المنار، د صاحب رضا رشید محمد



 

 

 
١٣٨    

 

 الحمیرى سعید بن نشوان: الكلوم، تألیف من العرب كالم ودواء العلوم شمس .٤٠
  مطهر–العمري  اهللا عبد بن حسین .د: ، المحقق)هـ٥٧٣: المتوفى(الیمني 

المعاصر  الفكر دار: اهللا، الناشر عبد محمد یوسف  د–اإلریاني  علي بن
 -  هـ ١٤٢٠األولى،  ، الطبعة) سوریة-دمشق (الفكر  دار ،) لبنان-یروت ب(

  . م١٩٩٩

محمد بن إسماعیل أبو عبد اهللا البخاري الجعفي، : صحیح البخاري، تألیف .٤١
 ١دار طوق النجاة،ط: محمد زهیر بن ناصر الناصر، الناشر: تحقیق

  .هـ١٤٢٢سنة

: ت(ي النیسابوريمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیر: صحیح مسلم، تألیف .٤٢
 - دار إحیاء التراث العربي: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: تحقیق ،)هـ٢٦١

  .بیروت

محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ، : صحیح ابن حبان، تألیف .٤٣
شعیب األرنؤوط، : ، المحقق)هـ٣٥٤: ت( ُالتمیمي، أبو حاتم، الدارمي، البستي

  . م١٩٩٣ - هـ١٤١٤ -٢ بیروت ط–مؤسسة الرسالة : الناشر

 حماد بن إسماعیل نصر أبو :العربیة، تألیف وصحاح اللغة تاج الصحاح .٤٤
 دار: عطار، الناشر الغفور عبد أحمد: ، تحقیق)هـ٣٩٣:ت( الفارابي الجوهري

  . م١٩٨٧ -  هـ١٤٠٧ -٤ بیروت، ط–للمالیین  العلم

 للطباعة الصابوني دار: الصابوني، الناشر علي محمد: التفاسیر، تألیف صفوة .٤٥
  . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧ -١ القاهرة، ط– والتوزیع والنشر



 

 

 
١٣٩    

 

 الشامي، اللخمي مطیر بن أیوب بن أحمد بن سلیمان: المعجم الكبیر، تألیف .٤٦
السلفي،  المجید عبد بن حمدي: ، المحقق)هـ٣٦٠: ت( الطبراني القاسم أبو
  .ن.ت. ب-٢ القاهرة، ط–تیمیة  ابن مكتبة: النشر دار

أحمد بن عمر بن محمد بن : طلبة الطلبة في االصطالحات الفقهیة، تألیف .٤٧
المطبعة : ، الناشر)هـ٥٣٧: ت(إسماعیل، أبو حفص، نجم الدین النسفي 

  .ط.هـ، ب١٣١١: العامرة، مكتبة المثنى ببغداد، تاریخ النشر

  . ن.ت.یف الشیخ محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة، دلتأ العقوبة، .٤٨

و محمد بهاء عبد الرحمن بن إبراهیم بن أحمد، أب: شرح العمدة، تألیفالعدة  .٤٩
: القاهرة ، تاریخ النشر -دار الحدیث: ، الناشر)هـ٦٢٤: ت(الدین المقدسي 

  .ط.  م، ب٢٠٠٣هـ ١٤٢٤

حمزة أحمد حداد في مؤتمر الحقوق  .محاضرة د: العقیدة في القرآن الكریم .٥٠
  . لبنان-جامعة القدیس یوسف/ الجوهریة

 الكتاب دار: ، الناشر)هـ١٤٢٠: ت( سابق سید: اإلسالمیة، تألیف العقائد .٥١
  .ط. بیروت، ب–العربي 

 الخطاب بن إبراهیم بن محمد بن حمد سلیمان أبو: غریب الحدیث، تالیف .٥٢
 إبراهیم الكریم عبد: ، المحقق)هـ٣٨٨: ت( بالخطابي المعروف البستي

الفكر  دار: النبي، الناشر رب عبد القیوم عبد: أحادیثه وخرج, الغرباوي
  .ط.د.م، ب١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢



 

 

 
١٤٠    

 

محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني الیمني : ر، تالیففتح القدی .٥٣
 دمشق، بیروت، -دار ابن كثیر، دار الكلم الطیب : ، الناشر)هـ١٢٥٠: ت(
  . هـ١٤١٤ - ١ط

: الدكتور عبد الكریم زیدان، الناشر: الفرد والدولة في الشریعة االسالمیة، تالیف .٥٤
  .ط.د.م، ب١٩٦٥ الكویت، سنة النشر -مكتبة المنار

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل : فتح الباري شرح صحیح البخاري، تألیف .٥٥
هـ، رقم كتبه وأبوابه ١٣٧٩ بیروت -دار المعرفة : العسقالني الشافعي، الناشر

: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: وأحادیثه
  .ط.د.محب الدین الخطیب، ب

ّالدكتور وهبة بن مصطفى الزحیلي، الناشر :تألیفالفقه االسالمي وأدلته،  .٥٦ ِ ْ َ َُّ ْ َ :
 .٤ دمشق، ط-دار الفكر 

دار الكتاب : ، الناشر)هـ١٤٢٠: ت(الشیخ سید سابق : فقه السنة، تألیف .٥٧
  . م١٩٧٧ - هـ ١٣٩٧ -٣ لبنان، ط–العربي، بیروت 

: حبیب، الناشر أبو سعدي الدكتور: واصطالحا، تالیف لغة الفقهي القاموس .٥٨
  . م١٩٨٨=  هـ ١٤٠٨، ٢دمشق، ط. الفكر ردا

  .تألیف الدكتور مصطفى الزلمي: الكامل في الشریعة والقانون .٥٩

أبو القاسم محمود بن عمرو بن : الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، تالیف .٦٠
 –دار الكتاب العربي : ، الناشر)هـ٥٣٨: ت(أحمد، الزمخشري جار اهللا 

 . هـ١٤٠٧ - ٣بیروت، ط



 

 

 
١٤١    

 

أبو بكر بن محمد بن عبد : ر في حل غایة اإلختصار، المؤلفكفایة األخیا .٦١
: المتوفى(المؤمن بن حریز بن معلى الحسیني الحصني، تقي الدین الشافعي 

: علي عبد الحمید بلطجي ومحمد وهبي سلیمان، الناشر: ، المحقق)هـ٨٢٩
 .١٩٩٤، ١ دمشق، ط–دار الخیر 

 الفضل، جمال الدین ابن محمد بن مكرم بن على، أبو: لسان العرب، تألیف .٦٢
 –دارصادر : ، الناشر)هـ٧١١: ت(منظور األنصاري الرویفعى اإلفریقى 

 . هـ١٤١٤ - ٣بیروت، ط

: المبادىء الدستوریة في القرآن الكریم مقارنة بالدساتیر الدستوریة، تألیف .٦٣
 ).م٢٠١٤(١ هةولیر، ط-روز هةالت: الدكتور مصطفى الزلمي، مطبعة

أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي : ألیفلسنن، تالمجتبى من ا .٦٤
: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: ، تحقیق)هـ٣٠٣: ت(الخراساني، النسائي 

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، ٢ حلب، ط–مكتب المطبوعات اإلسالمیة 

 .للفقه اإلسالمي للدكتور سالم مدكورالمدخل  .٦٥

ري الیماني أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمی: المصنف، تألیف .٦٦
المجلس : حبیب الرحمن األعظمي، الناشر: ، المحقق)هـ٢١١: ت(الصنعاني 

 .م١٤٠٣، ٢ الهند، ط-العلمي

أبو بكر عبد اهللا بن الزبیر بن عیسى بن عبید اهللا :  مسند الحمیدي، تألیف .٦٧
حسن سلیم أسد : ، تحقیق)هـ٢١٩: ت(القرشي األسدي الحمیدي المكي 

ّالداراني، الناشر َ  . م١٩٩٦ -١ سوریا، ط–ر السقا، دمشق دا: َّ



 

 

 
١٤٢    

 

 بن حنبل بن محمد بن أحمد اهللا عبد أبو: حنبل، تالیف بن أحمد اإلمام مسند .٦٨
  عادل–األرنؤوط  شعیب: ، المحقق)هـ٢٤١: ت(الشیباني  أسد بن هالل

 مؤسسة: التركي، الناشر المحسن عبد بن اهللا عبد. د: وآخرون، إشراف مرشد،
 .  م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١، ١الرسالة، ط

 زكریا أبو: ، تألیف))والمطیعي السبكي تكملة عم((هذب المجموع شرح الم .٦٩
الفكر،  دار: ، الناشر)هـ٦٧٦: ت( النووي شرف بن یحیى الدین محیي

 . ط.ن.ب

 علي بن محمد بن أحمد: الكبیر، تألیف الشرح غریب في المنیر المصباح .٧٠
 –العلمیة  المكتبة: ، الناشر)هـ٧٧٠نحو : ت(، أبو العباس الحموي ثم الفیومي

 .ط.د.روت،ببی

مصطفى بن سعد بن عبده : مطالب أولي النهى في شرح غایة المنتهى، تألیف .٧١
: ، الناشر)هـ١٢٤٣: ت(السیوطي شهرة، الرحیبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي 

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥، ٢المكتب اإلسالمي، ط

: ت(أحمد مختار عبد الحمید عمر . د: معجم اللغة العربیة المعاصرة، تألیف .٧٢
 - هـ ١٤٢٩، ١عالم الكتب، ط: بمساعدة فریق عمل، الناشر) هـ١٤٢٤
 .م٢٠٠٨

:  حامد صادق قنیبي، الناشر–محمد رواس قلعجي : معجم لغة الفقهاء، تألیف .٧٣
 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨، ٢دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع، ط



 

 

 
١٤٣    

 

و أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أب: معجم مقاییس اللغة، تالیف .٧٤
دار الفكر، : عبد السالم محمد هارون، الناشر: ، المحقق)هـ٣٩٥: ت(الحسین 

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩: عام النشر

أحمد بن الحسین بن علي بن موسى : معرفة السنن واآلثار، تالیف .٧٥
ِالخسروجردي الخراساني، أبو بكر البیهقي  ْ َ ْ عبد : ، المحقق)هـ٤٥٨: ت(ُ

 - كراتشي (ة الدراسات اإلسالمیة جامع: المعطي أمین قلعجي، الناشرون
 .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢، ١، ط)باكستان

أبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة : المغني، تألیف .٧٦
الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهیر بابن قدامة المقدسي 

 .م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨: مكتبة القاهرة، تاریخ النشر: ، الناشر)هـ٦٢٠:ت(

محمد بن أحمد بن محمد علیش، أبو : منح الجلیل شرح مختصر خلیل، تالیف .٧٧
:  بیروت، تاریخ النشر–دار الفكر : ، الناشر)هـ١٢٩٩: ت(عبد اهللا المالكي 

 .ط. م، ب١٩٨٩/هـ١٤٠٩

أبو الولید سلیمان بن خلف القرطبي الباجي : المنتقى شرح الموطإ، تألیف .٧٨
 بجوار محافظة مصر، -ة السعادة مطبع: ، الناشر)هـ٤٧٤: ت(األندلسي 

 .ت. د١ط

دار احیاء : محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: خرج أحادیثه وعلق علیه: الموطأ .٧٩
 .م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٦: بیروت، سنة النشر-تراث العربي

 -وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة : عن صادر: الموسوعة الفقهیة الكویتیة .٨٠
 .الكویت



 

 

 
١٤٤    

 

محمد بن إبراهیم بن عبد اهللا التویجري، : الیفموسوعة الفقه اإلسالمي، ت .٨١
 .م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠، ١بیت األفكار الدولیة، ط: الناشر

مجد الدین أبو السعادات محمد ابن : النهایة في غریب الحدیث واألثر، تألیف .٨٢
طاهر أحمد : ، تحقیق)هـ٦٠٦: ت( عبد الكریم الشیباني الجزري ابن األثیر

هـ ١٣٩٩ بیروت، -المكتبة العلمیة : ، الناشرحمد الطناحي محمود م-الزاوى 
  .م١٩٧٩ -




