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حد الرّدة وأحكام املرتدين ج 

لكمة رئيس جامعة أنتاساري
إاعدة انلظر يف حد الردة يف العرص احلارض

ادليانات  اختيار  يف  باحلرية  املتعلق  مستمر  مهم  أمر  يه  الردة 

واتلنوع اإلنساين. وممكن أن نقول أن الردة مسألة ادلائمة واملستمرة 

انلاس  بطبيعة  أساس  االختيار  حرية  أن  انلاس.  بشؤون  املتعلقة 

املسؤول، لسنا املالئكة اذلين يطيعون ااهلل يف لك ما أمر اهلل به، ولسنا 

إبليس اذلي لعن اهلل بالسيئة. وانلاس هلم حرية يف اختيار احلس نة 

والسيئة وبني األجر واذلنب، بل يف لك اختيار احلياة املباحة. قال حممد 

إقبال أحد الفيلوسوف املسلم: لو ال يذنب آدم يف اجلنة، ال يكون هو 

بذاته إنسانا، وكونه إنسانا بسبب حرية اختيار بني الطاعة واملعصية. 

جبانب حرية االختيار تتعلق قضية الردة بتعدد وتنوع اإلنسانية. 

وانلاس عموما خمتلفون يف وجه ومتساوون يف وجه آخر، هم يتشابهون 

وأنوفهم  وشعورهم  ألوانهم  يف  خيتلفون  ولكنهم  إنسانيِّتهم  حد  يف 

اليت  الرئيسية  وانلقطة  ودياناتهم.  ثقافاتهم وسياساتهم  وعيونهم حىت 

ال بد أن تراعيها انلاس يف حياتهم »ما يه نقطة االتفاق بني الفروقات 
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وما يه نقطة االختالف بني التشابهات واملساوات؟« ومن لم يستطع 

أن يوازن بني التشابه والفروقات سوف أقدي يف واٍد متعّصب. ومن 

لك  يف  ألّن  خطأ  مطلقا  خمتلفة  أم  مطلقا  سواء  ادليانات  لك  يقول: 

االختالف نقطة االتفاق. 

حني اختار شخص دينا معينا أو اختاره بمثابة وادليه، ويف ذات 

يوم انرصف اختياره إىل دين أخر، فكيف اجتاه ديننا يف ذلك؟ فحرية 

ما،  بديٍن  تدّيّنا  وإذا  احلالة.  مقابل يف هذه  اإلنسانية  وتنوع  االختيار 

يقول  فلماذا؟  إذا اكن ال جيوز  أو  ارتد منه؟  أو  أن ننرصف  هل جيوز 

اللربايلون )املحررون(: أن حرية اختيار ادليانات حق اإلنسان. ذللك 

لك انلاس حر يف دينه بأنه حسن هل. ويف القرآن الكريم هناك أية تؤدي 

 َ ين قَْد تَبنََيّ َراه يِف ادِلّ
ْ
 إك

َ
إىل اتلحرير مثل آية 256 من سورة ابلقرة »ال

« وآية 6 من سورة الاكفرون »لَُكْم ِدينُُكْم َوىِلَ ِديِن«.  َغّ
ْ
الُرّْشد ِمْن ال

وعدم اإلكراه أساس يف ادلين وألن اإلكراه يؤدي إىل انلفاق. 

سمة  هو  بل  فحسب،  فرديا  اعتقادا  ليس  ادلين  آخر،  جبانب 

اكن  مهما  ديناً،  تسىم  ال  أمة  بال  وادلين  أمة.  بها  يسىم  اجتماعية 

اإليمان أمرا شخصيا حمله القلب ولكن مظهره مجايع مثل اتلعايلم 
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نَّ ادلين هل بعد اجتمايع، تعّس اجتنابه 
َ
والعبادات واحتاد األمة. فأل

الوسطى،  اكلقرون  اتلاريخ  بضع  ويف  املجتمع.  ارتباط  يف  كسمة 

أمة ما،  إىل  تدّل  ادلينية مهمة ورضورية، ليس فقط  اهلوية  أصبحت 

ولكنها تسيطر ىلع أمر السياسية يف حد ذاتها. ذللك أن ادلين املختار 

الفردي عند املحررين يكون اختيار اجلماعة يف املجتمع.

الردة يف االسالم يتعلق تعلقا وثيقا  ظهور الشبهات حول أحاكم 

باملسألة السابقة ويه ماكنة الفرد يف املجتمع، ألن من تديّن بديٍن ما 

دينه  عن  وارتد  انرصف  وإذا  ما،  دينية  وهوية  ما  جمتمع  يف  سيدخل 

فخرج من جمتمعه. واختياره يف ردته وانرصافه عن دينه ليست مسألة 

بأمر  اتصلت  حني  خطريا  وأصبح  اجتماعية،  مسألة  يه  بل  فردية 

السياسة للمرتد.

بدين  فلسفتها  اململكة  أو  السلطة  أو  ادلولة  اختارت  وإذا 

خاص، فصار اخلائن ملن ارتد وانرصف عنه، وال سيما لو علق باألمر 

العسكري، وحيك يف زمان ماض بأن لك الرجل اكن جنديا وعسكرا، 

وإذا ارتد أحد عن دين دوتله يعترب خائنا ومرتدا ومهجورا، وحكمه 

ارتدت  حني  املرأة  تقتل  ال  حبيث  املرأة  ردة  حكم  واحتمل  القتل. 
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ولكن حبست وطلبت استتابتها، ألنها ليست عسكرية.

وأما يف العرص احلارض، معظم ادلول يقام ىلع أساس الوطين ليس 

ادليين وتسىم به ادلولة القومية. واليكون ادلين سمة للسياسة كما 

يف املايض، ولو اكن بعض ادلول يعنّي ادلين اخلاص يف دستورهم وال 

يعين ذلك ادلين سمة للوفاء واثلبات، ذللك أن أحاكم الردة اليت أقصاها 

القتل عند الفقهاء املتقدمون مستحق لالستفسار ألن املرتد يف هذه 

احلالة ال يعترب خائنا لدلولة بل ربما يمكن أن يقال خائن ملجتمعه أو 

أهله أو ربه فحسب دون ادلولة والسياسة.

وإذا تمت قضية الردة من جهة السياسية كما ذكر سابقا، فكيف 

املتقدمني  الفقهاء  يقول  واالجتماعية؟  األرسوية  أو  األهلية  بمسألة 

بأن املرتد ال يرث شيئا من الرتكة، وفيه صدمة بني حرية فردية وسمة 

ألهليته، وهذا بسبب أن املرتد حني ارتد عن دين أهله خرج مبارشة 

منه، وهذه احلالة واقعة يف معظم اثلقافات االجتماعية، أحدها اثلقافة 

هذا  واتفق  أبيه.  دين  ارتد عن  ملن  بسهولة  تتقبل  ال  اليت  ابلنجارية 

املجتمع  من  هناك  األخر  جبانب  اإلسالم.  يف  الورثة  بأحاكم  املظهر 

القبائيل اذلي ال يهتم باختالف ادليانات بينهم حىت ال يتفق بأحاكم 
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اتلفكري واتلدقيق. هل  إىل  اتلحديات حتتاج  الورثة يف اإلسالم. هذه 

للمرتد  وإال هل هناك حيلة  الوارث؟  املرتد يف  االعتبار حق  يمكن 

حق الورثة املناسبة هل؟

مهمة  قضية  وكذلك  حساسة  قضية  الردة  حد  عن  والشبهات 

رضورية تتعلق باحلياة ايلومية، وال بد مرااعت حتكيم أحد بأنه مرتد 

االجتمايع  تواصل  وسائل  عرص  ويف  األراء.  معارضة  بسبب  اكفر  أو 

املفتوحة وجد يف كثري انلقاش واجلدال الال برهان هل حىت يقع يف اللعن 

والشتم ويؤدي إىل تكفري، ولكمة اتلكفري ثقيلة للغاية، تتأثر بعقيدة 

الفردي بل للمجتمع واألمة ىلع العموم.

املحاولة  هذه  رّحبُت  وحّساس،  مشّوق  أمر  الردة  حد  بأن  نظرا 

القيمة لدلكتوراة فطوية نور، وال سيما كتبتها باللغة العربية وفقا من 

املحاولة  هذه  تكون  أن  عىس  واملعتربة.  املعتمدة  األحاكم  املصادر 

إبتداءا للتوسع وافتتاحا يف انلقاش انلافع والربكة يف املستقبل.

بنجرماسني، 5 أكتوبر 2020

أألستاذ ادلكتور احلاج جميب الرمحن
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تقديم د. بكر حممد خبيت أمحد السوداين

بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم ىلع املبعوث رمحة للعاملني 

سيدنا ونبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم، وبعد:

انلاس  شغلت  اليت  املهمة  املواضع  من  وأحاكمها  الردة  موضوع 

اكن  وقد  عليها،  يرتتب  ما  وخطورة  خلطورتها  ذلك  وحديثا،  قديما 

انلاس فيها بني منكر ومؤيد، فبعضهم محلتهم ثقافته الغربية وتأثره 

الردة ليست جريمة بل يه من احلرية  بأن  القول  الغرب إىل  بمناهج 

الكريم  نبيه  وسنة  احلكيم  اهلل  ترشيع  هذا  متجاهلني يف  الشخصية، 

وتطبيق اخللفاء الراشدين.

ولكن عزيزي القارئ الكريم بني يديك هذا الكتاب القيم عن 

حممد  احلاج  بنت  نور  فطوية  واملجتهدة  املجدة  كتبته  املوضوع  هذا 

ألنه  هل  باتلقديم  وأترشف  عليه،  االطالع  يل  اهلل  يس  وقد  صالح، 

وجدته سفرا متمزيا يف بابه، فقد استطاعت الاكتبة بفضل اهلل أن تقدم 
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عمال علميا متاكمال تمزي بــ:

االعتماد ىلع أمهات الكتب واتلوفيق اتلام للك انلصوص،. 1

حترير الزناع يف لك املسائل اليت تطرق هلا، وهذا جهد مشكور،. 2

االحاطة بكل جوانب املوضوع وتقديم الرتجيح يف لك األحاكم،. 3

حسن الرتتيب والتسلسل املوضويع، . 4

خلوه من اتلكرار واألغالط الفاحشة،. 5

اتلنبيه ىلع األقوال اليت يتساهل فيها انلاس ويه من الردة.. 6

والفائدة  املنفعة  القارئ  عزيزي  ستجد  فإنك  تقدم  ما  فللك 

العلمية يف هذا الكتاب، فهو جدير بالقراءة وباالهتمام.

وختاما أسأل اهلل تعاىل أن يتقبل الاكتبة هذا اجلهد وأن جيعله يف 

مزيان حسناتها، وأن يرزقنا مجيعا اإلخالص يف القول والعمل.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

د. بكر حممد خبيت أمحد )السوداين(

عضو مركز السوداين تلعليم اللغة العربية وادلراسات اإلسالمية 

بأندونيسيا - ماالنج

اثلالثاء 22/مجادي اثلانية 1438 املوافق 21/مارس/2017م 
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مقدمة

بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم 

الغر األمني وىلع آهل وصحبه أمجعني  املرسلني سيدنا حممد  ىلع سيد 

ومن تبعهم بإحسان إىل يوم ادلين.

فبعون من اهلل وتوفيقه يل قدمت هذا ابلحث اذلي يتعلق بأحاكم 

وقد  ادلين،  يف  كربى  أهمية  من  املوضوع  هلذا  وما  اإلسالم  يف  الردة 

هو  ما  لك  املتواضع  ابلحث  هذا  يف  أمجع  أن  اإلماكن  بقدر  حاولت 

متعلق بلب هذا املوضوع وأساسه.

يقرأه واستفاد يل منه وجيعله يل اهلل  يستفيد منه من  أن  وأرجو 

زيادة يف العلم واألجر.

ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا وكيدها

هذا وأرجو من اهلل أن يوفقين ملا فيه اخلري والسري، واحلمد هلل رب 

العاملني.
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الفصل األول: حقيقة الردة ومصطلحاته

املبحث األول: مصطلحات الردة

أوال: الردة ۞

لغة: جاء يف اللغة أن الردة من لكمة ))ر د د((: )رّده( عن وجهه 

يرده رّدا ومنه االرتداد بمعىن الرجوع ومنه املرتد، والردة بالكس اسم 

آثارهما قصصا(2 أي  )فارتّدا ىلع  تعايل  منه أي االرتداد.1 ومنه قوهل 

رجعا، وقوهل رددته إىل مزنهل فارتّدا إيله وترددت إىل فالن رجعت إيله 

مرة بعد أخرى.3 

وجاء يف لسان العرب: وقد ارتد وارتد عنه أي حتّول واالسم الردة. 

إذا  دينه  وارتد فالن عن  وقال  الرجوع،  أي  اإلسالم  الردة عن  ومنه 

كفر بعد إسالمه، ويف حديث القيامة واحلوض فيقال )إنهم ال يزالون 

حممد الرازي، خمتار الصحاح مادة »ردد« ص 239؛ حممد آبادي، قاموس املحيط،   1

فصل الراء باب ادلال ص 304.

الكهف اآلية 64، الطربي، جامع ابليان ج51 ص 319   2

امحد الفيويم، مصباح املنري، باب الراء و ادلال وما يثلثها ص306-305  3
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مرتّدين ىلع أعقابهم( أي خمتلفني عن بعد الواجبات قال ولم يرد رّدة 

الكفر. وهلذا قيده بأعقابهم ألنه لم يرتّد أحد من الصحابة بعده إنما 

ارتد قوم جفاة األعراب4 وقوهل تعاىل )وال ترتدوا ىلع أدباركم فتنقلبوا 

خارسين(.5 

رشاع: وقال الرشبيين أن الردة يه قطع استمرار اإلسالم من يصح 
طالقه بنية كفر أو فعل مكفر أو قول مكفر.6

عن  االنتقال  أعلن  من  لك  يه  الردة  أن  كتابه  يف  ابلهويت  قال   

اإلسالم إيل غريه من سائر األديان لكها طواع من غري إكراه ولو اكن 
هازال.7

اتلعريف املختار:

استمرار  قطع  يه  الردة  بأن  املحتاج  مغين  يف  الرشبيين  قاهل  ما 

اإلسالم من يصح طالقه بنية كفر أو فعل مكفر أو قول مكفر. 

ابن منظور، لسان العرب، حرف ادلال فصل الراء، جمدل 3 ص173  4

املائدة اآلية 21  5

ابلهويت، كشاف القناع ج2ص176، عبد الرب األندلس، الاكيف ج2ص50  6

املحتاج  نهاية  الصغري،  شافيع  ج5ص500،  املحتاج  مغين  الرشبيين،  حممد   7

ج7ص418، حاشية الرشواين ج9ص80، حاشية قليويب ج3ص174
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جوانبها  بكل  الردة  معىن  يشمل  ألنه  اتلعريف  هذا  اختيار  وسبب 

حيث أن الردة حيصل بقطع استمرار اإلسالم ودوامه بأمور ثالث سواء 

اكن بانلية أو القول أو الفعل، وقوهل ممن يصح طالقه يريد به امللكف 

حيث أن اتللكيف من رشط الردة، فاكن هذا اتلعريف شامال لرشوط 

وقوع الردة وللك األمور اليت حيصل بها الردة.

رشح اتلعريف:

قوهل )قطع( جنس يشمل قطع اإلسالم وغريه من املعاين.

قوهل )اإلسالم( فصل خيرج به قطع غريه من العبادات اكلصالة 

والصيام والزاكة و احلج.

قوهل )قطع استمرار اإلسالم ودوامه(: لو اكن مسلما تبعا ألبويه 

فحني بلغ وصف بالكفر وكذا من حكم بإسالمه تبعا ألحد أبويه 
فلما بلغ وصف بالكفر أي أعرب به عن نفسه.8

قوهل )ممن يصح طالقه( أي بأن يكون ملكفا خمتارا وتدخل فيه 
املرأة ألنه يصح طالقها نفسها بتفويضه إيلها وطالق غريها بواكتلها.9

حاشية قليويب ج3ص174  8

حاشية الرشواين ج 9 ص80  9
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من  بأمور  قطعها  حيصل  الردة  أن  ىلع  إشارة  كفر(  )بنية  قوهل 

ضمنها نية الكفر. كما لو عزم ىلع الكفر يف املستقبل فإنه يكفر 

حاال.

قوهل )أو قول(: أو قطع اإلسالم بسبب قول مكفر أو فعل مكفر 
كما أشار إيله اتلعريف.10

ثانيا: املرتد ۞

لغة: مأخوذ من لكمة ارتداد بمعىن الرجوع ومنه املرتد اسم ملن 
ارتّد، ارتد فالن عن دينه إذا كفر بعد إسالمه.11

فاملرتد هو من رجع عن اإلسالم أي من كفر بعد إسالمه.

رشاع: هو الراجع عن دين اإلسالم إىل الكفر بنية أو قول كفر 

أو فعل مكفر. قال تعاىل يف كتابه )ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت 

وهو اكفر فأوئلك حبطت أعماهلم يف ادلنيا واآلخرة وأوئلك أصحاب 

حممد الرشبيين، مغين املحتاج ج 5 ص500  10

ابن منظور، لسان العرب، حرف ادلال فصل الراء ، جمدل 3 ص173، حممد الرازي،   11

املحيط، فصل  قاموس  آبادي،  انظر حممد  »ردد« ص 239،  مادة  الصحاح  خمتار 
الراء باب ادلال ص 304 
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انلار هم فيها خادلون(.12
وقيل هو الراجع عن إسالمه نطقا أو اعتقادا أو شاك أو فعال.13

وقيل هو ترك اإلسالم أو ترك اتلصديق به.14
وقيل هو الراجع عن اإلسالم و اإليمان.15

اتلعريف املختار:

أن املرتد هو من كفر بعد إسالمه طواع أو هازال بنطق أو اعتقاد 

أو شك أو فعل أو عنادا عن الفعل.

سبب االختيار:

ألن هذا اتلعريف يشمل لك األمور اليت حتصل بها الردة من حيث 

أن الردة حتصل من غري إكراه وكذا باهلزل أو انلطق بكلمة الكفر 

أو اعتقده شيئا حيكم بكفره أو بالشك اذلي يؤدي إىل الكفر أو 

ابلقرة اآلية 217، انلووي، املجموع ج 21 ص 23، حممد الرشبيين، مغىن املحتاج   12

ج 5 ص500

ابلهويت، كشاف القناع ج 2 ص 176  13

عبد القدير العودة، الترشيع الصنايع ص 717  14

الكساين، بدائع صنائع ج 6 ص 117  15
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فعل فعال مكفرا أو ترك الفعل ىلع وجه العناد واكن ذلك الرتك مؤديا 

إىل الكفر.

ثاثلا: الزنديق ۞

لغة: هو القائل ببقاء ادلهر فاريس وهو املعرب الفارسية،16 وقيل 

باآلخرة  يؤمن  ال  أنه  وزنديقة  نفسه  يلع  ضيق  ألنه  منه  الزنديق 

العرب  أراد  فإذا  ابلخل  شديد  اكن  إذا  و)زندييق(  اخلالق  ووحدانية 

معين ما تقوهل العامة قالوا ملحد ودهرّي فإذا أرادوا معين السن قالوا 
دهرّي.17

رشاع: هو اذلي يظهر اإلسالم وخييف الكفر.18 

وقيل هو اذلي ال يتمسك برشيعة وبقول ادلهر والعرب تعرب عن 

ابن منظور، لسان العرب، حرف القاف فصل الراء، جمدل 10 ص147، حممد الرازي،   16

خمتار الصحاح مادة« زندق« ص 276

ابن منظور، لسان العرب، حرف القاف فصل الراء، جمدل 10 ص147  17

عالء ادلين املرداوي، اإلنصاف، ج 10 ص 324، ابلهويت، كشاف القناع ج 2، ص   18

187، حاشية ابلاجوري ج 2 ص 256، حاشية اجلمل ج 5 ص 126، شافيع الصغري، 
نهاية املحتاج ج 7، ص 488، حاشية ابن اعبدين ج 6 ص 292، حممد الرشبيين، 

مغىن املحتاج ج 5 ص 500، حاشية الرشواين ج 9 ص 97 
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هذا بقوهلم ملحد أو طاعن يف األديان.19

ويعرب عنه أيضا بأنه من ال ينتحل دينا.20 

وقيل هو من ال يتديّن بدين وأما من يبطن الكفر ويظهر اإلسالم 

فهو منافق.21 

الزنديق هنا هو من ال يتدين بدين أو من ال ينتحل  واملراد من 

دينا .

رابعا: الساحر ۞

وطلب  الشيطان  إىل  به  يتقّرب  عمل  هو  السحر  لكمة  من  لغة: 

معونته لك ذلك األمر كينونة للسحر ومن السحر األخذة اليت تأخذ 

العني حني يظّن أّن األمر كما يري وليس األصل يلع ما يري. 

والسحرة واألخذة ولّك ما لطف مأخذه ودّق فهو سحر، واجلمع    

قوم  من  ساحر  رجل  وسحره  سحرا  ويسحره  وسحره  وسحور  أسحار 

سحرة وسّحار، وسّحار من قوم سّحارين والساحر هو العالم.

ابلهويت، كشاف القناع ج 2 ص187   19

شافيع الصغري، نهاية املحتاج ج 7، ص 488  20

ابن همام، رشح فتح القدير ج 6 ص 91  21
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وقيل أنه يمدح اإلنسان فيصّدق فيه حىت يرصف قلوب السامعني 

وبالضّم عن  أيضا عنه،  قلوبهم  فيه حىت حيّرف  فيصّدق  ويذّمه  إيله 
اجلريم وسحر كمنع خدع كسّحر وتباعد وكسمع بّكر.22

رشاع: هو عقد وريق وكالم يتلكّم به أو يكتبه أو يعمل شيئا يؤثر 

يف بدن املسحور أو قلبه أو عقله من غري مبارشة هل.

* ومن رّش  ما خلق  * من رّش  الفلق  برّب  أعوذ  تعاىل )قل  لقوهل 

انلفاثات يف العقد(23 أي السواحر الاليت يعقدن يف سحرهّن.

كفروا  الشياطني  ولكّن  سليمان  كفر  )وما  تعاىل  ولقوهل 
يعلّمون انلاس السحر(.24

الشيطان كما  إىل  الساحر  فيه  يتقّرب  السحر هو عمل  إن  وقيل 

ابن منظور، لسان العرب، حرف ادلال فصل السني، جمدل 6 ص 348-349 ، حممد   22

فصل  املحيط  قاموس  آبادي،  حممد  ص،  »سحر«  مادة  الصحاح  خمتار  الرازي، 
السني باب الراء ج 1 ص 46 288

القدير ج 6  فتح  ابن همام، رشح   ، القناع ج 2 ص 192-191  ابلهويت، كشاف   23

ص91، أبو اسحاق الشريازي، املهذب ج 2 ص 314، ابن القدامة، املغين ج 10 ص 
113

الفلق اآلية 4-1  24
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جاء يف اللغة وأصل السحر هو رصف اليشء عن حقيقته إىل غريه.25

وقيل إّن السحر هو عمل الساحر يوّصل إىل بدن املسحور أملا قد 

يموت منه أو يغرّي عقله وقد يكون قوال اكلرقية أو فعال.26 
والساحر هو اذلي يفعل عمل السحر.27 وقيل هو الاكهن واملعّرف.28

يلع  والقدرة  ايلد  يف  اخلّفة  أو  احلركة  يف  الرباءة  من  هل  والساحر 

هلم  يسّبب  كأن  وذلك  باآلخرين  الرضر  يوقع  أن  به  يملك  ما  اتلأثري 
رضوبا من أمراض العقل واجلسد.29

خامسا: الساّب ۞

لغة: هو القطع )سّبا( بمعىن قطعه.

ويف  وطعن  شتمه  بمعىن  سّبا  سّبه  مصدر  وهو  الشتم  والسّب 

ابلقرة اآلية 102  25

الشريازي،  اسحاق  أبو   ،483 ص  اإلسالم  يف  اجلنايئ  الفقه  العزيز،  عبد  أمري   26

املهذب

أيب احلسن العمراين، ابليان جمدل 12 ص62-63، ابن همام، رشح فتح القدير ج 6   27

ص 91، القرايف، الفروق ج 4 ص 136

عبد الرب األندلس، الاكيف ج 2 ص 508، حاشية ابن اعبدين ج 6 ص 193  28

أمري عبد العزيز، فقه اجلنايئ يف اإلسالم ص 413  29
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احلديث )سباب املسلم فسوق وقتاهل كفر(.

وقيل هذا حممول ىلع من سّب أو قتل مسلما وهو من خري تأويل. 

الفسق  إىل  خيرجه  أنه  ال  اتلغليظ  وجه  ىلع  ذلك  قال  إنّما  وقيل 

والكفر ويف حديث أيب هريرة: ال تميش أمام أبيك وال جتلس قبله 

بأن  إيله  وجتّره  للسّب  تقرضه  ال  أي  هل  تسّبب  وال  باسمه  تدعه  وال 

تسّب أبا غريك فيسّب أباك جمازا ذلك، وقال أبو األثري وقد جاء مفّسا 

يف احلديث اآلخر أن من أكرب الكبائر أن يسّب الرجل وادليه. 
ويف احلديث )ال تسّبوا اإلبل فإن فيها من رقود ادلم(.30

تعاىل  اهلل  واالستخفاف حبّق  قبيح اكلقذف  لّك كالم  هو  رشاع: 

وإحلاق انلقص به.

وأحلق  بهما  واستخف  ورسوهل  اهلل  وطعن  شتم  من  هو  والساّب 
انلقص بهما.31

حممد آبادي، قاموس املحيط، فصل السني باب ابلاء ص 83، حممد الرازي، خمتار   30

الصحاح، مادة »س ب ب« ص 281، ابن منظور، لسان العرب، حرف ابلاء باب 
السني جمدل 1 ص 456 

ابلهويت، كشاف القناع ج 2 ص 187، حاشية ادلسويق ج 4 ص 309، حاشية ابن   31

اعبدين ج 6 ص78، حاشية الرشواين، ج 9 ص 90-89
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املبحث اثلاين: رشوط وقوع الرّدة

يف  ويشرتط  اإلسالم  دين  عن  الراجع  بمعىن  املرتد  أّن  عرفنا 

األسايس  والرشط  الرشوط.  من  مجلة  رّدته  تعترب  اذلي  الشخص 

املرتد  يكون  أّن  بمعىن  اتللكيف  حصول  يه  الرّدة  لصّحة  واملجمل 

ملكّفا، فإن اكن غري ملكّف فال اعتبار لرّدته وال ينبغ أن ترتتّب عليه 

األحاكم من قتل أو غريه.

لّك  وسنعرض  واالختيار  وابللوغ  بالعقل  يكون  اتللكيف  وإنّما 

واحد منهم.

العقل  .1

أّن الرّدة تعترب إن صدرت من اعقل، فال تصّح مّمن ال عقل هل وهو 

األهلّية  رشائط  من  رشط  العقل  ألّن  املمزّي،32  غري  والطفل  املجنون 

خصوصا يف االعتقاد لقوهل صىّل اهلل عليه وسلّم )رفع القلم عن ثالثة: 

أبو اسحاق الشريازي، املهذب ج 2 ص 310 ، ابن همام، رشح فتح القدير، ج 6   32

ص 90 
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حىت  املجنون  وعن  يستيقظ  حىت  انلائم  وعن  يبلغ  حىت  الصيّب  عن 
يفيق(.33

وقيل ال تقبل رّدته ألن ال حكم لكالمه وإن ارتّد وهو جمنون 

قتله قاتل فعليه القود،34 ولو اكن احلال مّمن جّن ويفيق فارتّد يف حال 

جنونه لم يصح وإن ارتّد يف حال إفاقته صّحت لوجود ديلل الرجوع يف 

إحدى احلاتلني دون األخرى.35 

قد  ألنّه  جنونه  يف  يقتل  فال  احتياطا  أهمل  فجّن  ارتّد  لو  وقيل 

قاتله  يعّزر  قتله هدر ألنّه مرتد لكن  فإن  ويعود لإلسالم  يعقل  ال 

تلفويته االستتابة الواجبة.

وزاد يف املجموع ألّن القتل جيب بالرّدة واإلرصار عليها واملجنون 

ال يوصف بأنّه مرص ىلع الرّدة.36 

وخرج أيضا من قوهل اعقل السكران، فالعقل رشط لوقوع الرّدة 

ابو داود، سنن رقم 4398 ج4ص 140  33

حاشية الرشواين، ج 9، ص 93  34

الكساين، بدائع صنائع ج 7 ص 198، حاشية ابن اعبدين ج 6 ص 272، حاشية   35

الرشواين، ج، 9 ص 93

انلووي، املجموع ج 21 ص 45، حاشية اجلمل، ج 5، ص 125   36
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فهل تقع الرّدة وهو زائل العقل بسكر؟

فالبد من حترير حمل الزناع يف مسألة من زال عقله بسكر:

حترير حمل الزناع:

أنّه مسكر  إن اكن السكران قد زال عقله برشبه مسكرا جيهل  أ. 

برشبه دواء أسكره، فيف هذه احلالة ال تقع رّدته إذا صدر منه ما 
يصري به ابلالغ العاقل مرتّدا. وال خالف يف هذا بني أهل العلم.37

ما  منه  ثّم صدر  فأزال عقله  أنّه مسكر  يعلم  السكران  إن اكن  ب. 

يعترب رّدة لو صدر من اعقل فهذا هو حمّل اخلالف بني العلماء؛

أقوال العلماء:

عند احلنفية ورواية عند الشافعية واحلنابلة38 ( 1)

ىلع  تبىن  الرّدة  ألن  اكملجنون  بسكره  املتعدي  السكران  أّن 

تبّدل االعتقاد ونعلم أّن السكران غري.

عبد الكريم الزيدان، املفصل يف أحاكم املرأة ج 5، ص 301، وهبة الزحييل، فقه   37

اساليم وادتله، ج 7، ص 488 

ابن همام، رشح فتح القدير ج 6، ص 90، الكساين، بدائع صنائع ج 6، ص 198،   38

10، ص  املرداوى، اإلنصاف ج  10، ص 109، عالء ادلين  املغين ج  القدامة،  ابن 
331، شافيع الصغري، نهاية املحتاج ج 7، ص 417
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أدتلهم:

القياس 

يف  ما  ىلع  ال  اللسان  بظاهر  اإلقرار  ىلع  مبنية  األحاكم  أّن 

القلب إذ هو أمر باطن ال يقف عليه، واالستحسان فيه

االستحسان 

اتلصديق  أّن  كما  الكفر  ىلع  مبنية  الكفر  أحاكم  أّن 

اإلقرار ديلل  وإنّما  إىل اتلصديق واتلكذيب  يرجعان  واتلكذيب 

عليهما وإقرار السكران اذلاهب العقل ال يصلح أن يكون ديلال 

فان لم يصح ادليلل لم يثبت املدلول عليه.

قول ( 2) من  والراجح  الشافعية  عن  الروايتني  وأظهر  املالكية  عند 
احلنابلة.39

أن ردة السكران املتعدي بسكره تصح وتقع وأدتلهم:

قول يلع ريض اهلل عنه )إذا سكر هذي وإذا هذي افرتى وىلع 

حممد الرشبيين، مغين املحتاج ج 5، ص 495، شافيع الصغري، نهاية املحتاج ج 7،   39

ص 417، ابن القدامة، املغين ج 10، ص 109، عالء ادلين املرداوى، اإلنصاف، ج 
10، ص 331، ابلهويت، كشاف القناع ج 2، ص 165، أمري عبد العزيز، فقه اجلنايئ 

يف اإلسالم ص 401
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املفرتي ثمانون جدلة(40 فأوجبوا عليه حّد الفرية اليت يأيت بها يف 

سكره واعتربوا مظّنتها.

اكن  لو  كما  رّدته  بذلك  فصّحت  طالقه  يصح  السكران  أّن 

صاحيا فيصّح ارتداده وطالقه لكن ال يقتل حىت يصحو يلكتمل 

عقله ويفهم.

اعتبار  ىلع  فدل  بالقذف  مؤاخذته  ىلع  الصحابة  اتفق  قد 
أقواهل.41

مناقشة األدلة:

رد ىلع القائل بعدم وقوع ردة السكران املتعدي بسكره أن 

السكران اكملجنون يف عدم تكليفه إال أن ردته تقع تغليظا عليه 
وإن لم يكن ملكفا.42

أن  اثلاين ىلع  القول  القول األول ىلع أصحاب  رد أصحاب 

احلديث )إذا سكر هذي وإذا هذي افرتى ....( حديث معضل ويف 

ادلارقطين، سنن ج 3، ص 417  40

املراجع السابقة قبل احلديث  41

شافيع الصغري، نهاية املحتاج ج 7، ص 417  42
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معناه: إذا هذي افرتى واهلاذي ال يعد قوهل فرية ألنه ال عموم هل 

وال فرية إال عن عمد.

أجيب:

أن احلديث جاء برواية اثلاين يف صحيح ابلخاري من رواية 

عبد اهلل بن عدي بن اخليار: أن عليا جدل الويلد ثمانني. والقصة 
واحدة واذلي يف رواية ابلخاري أرجح.43

القول املختار:

والرأي الراجح اذلي رجحه أكرث أهل العلم أن ردة السكران 

تصح إذا دخل السكر ىلع نفسه واكن اعملا بأنه يف تناوهل سكرا 

حد  ىلع  الصحابة  اتفاق  من  األدلة  لقوة  ترجيحه  وسبب 

القذف اذلي وقع للسكران وكذا احلديث )إذا سكر هذي وإذا 

ابلخاري، وكذلك صحة  رواية  ....( جاء راجحا يف  افرتى  هذي 
ردته بناءا ىلع صحة طالقه فمىت صح طالقه صحت ردته.44

الصنعاين، سبل السالم ج4 ، ص 131-130  43

عبد القادر العودة، الترشيع اجلنايئ ج 2، ص 715  44
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وكذا لّك من زال عقله بإغماء أو نوم أو مرض أو رشب دواء 

ذلك ألّن من ال  رّدته وال حكم بكالمه  يباح رشبه ال تصح 
عقل هل غري ملكفا رشاع.45

ابللوغ  .2

من رشط الرّدة أيضا ابللوغ فخرج من قوهل ابللوغ الصيّب؛ فاتفق 

ولكنهم  صحيحة  غري  رّدته  يعقل  لم  اذلي  الصيب  أّن  ىلع  اجلمهور 
اختلفوا يف رّدة الصيّب اذلي يعقل بوجه.46

قال أبو حنيفة وحممد أّن ابللوغ ليس رشطا لوقوع الرّدة فتصّح 

رّدة الصيّب اذلي يعقل، ويرى أبو يوسف أن الصيّب اذلي يعقل ولم يبلغ 
ال تصّح رّدته، وىلع القولني معا أّن الصيّب املمزّي يصح إسالمه.47

ابن القدامة، املغين ج 10، ص 75  45

أيب احلسن العمراين، ابليان جمدل 12، ص 139، ابن القدامة، املغين ج 10، ص 75-  46

76، الكساين، بدائع صنائع ج 10، ص 117، حممد الرشبيين، مغين املحتاج ج 5، 
ص 494، حاشية ادلسويق ج 4، ص 309-308

ابن همام، رشح فتح القدير ج 6ص 88-87  47
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عند املالكية إن عقل الصيّب صّحت رّدته وإسالمه معا يعين إذا 
اكن ممزّيا.48

وعند الشافعية أّن رّدة الصيّب ال تصّح ولو اكن ممزّيا بناءا ىلع ما 

ورد به انليّب صيل اهلل عليه وسلم )رفع القلم عن ثالثة: عن الصيّب 
حىت يبلغ وعن انلائم حىت يستيقظ وعن املجنون حىت يفيق(.49

أما احلنابلة فهم متفقون مع رأي أيب حنيفة وحممد من أّن الصيّب 

املمزّي تصح رّدته وروي عن اإلمام أمحد أنّها تقبل من الصيّب وال جيرب 

ىلع اإلسالم واملذهب عكسه

وديللهم عن يلّع ريض اهلل عنه أسلم يف صبيانه وصّحح انليّب صىل 
اهلل عليه وسلم إسالمه، فما دام صّح إسالمه صّحت رّدته.50

وسنتعرض هلذه املسألة يف الكالم عن عقوبة املرتد بشلك أوسع 

إن شاء اهلل تعاىل.

حاشية ادلسويق ج4 ص 309-308  48

 ،256 2ص  ج  ابلاجورى  حاشية   ،494 5ص  ج  املحتاج  مغين  الرشبيين،  حممد   49

انلووي، املجموع ج 21، ص 43، شافيع الصغري، نهاية املحتاج ج 7ص 417، ايب 
احلسن العمراين، ابليان جمدل 12ص 39، حاشية الرشواين ج 9 ص 93

عالء ادلين املرداوى، اإلنصاف ج 10، ص 399، حاشية ابن اعبدين ج 6، ص 272  50
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االختيار  .3

رّدته  لوقوع  اإلسالم رشط  لالرتداد عن  الشخص  من  االختيار 

واعتبارها وترتب أحاكم الرّدة عليه وىلع هذا فمن أكره ىلع الكفر 

فأىت بكلمة الكفر لم يرتّد عن اإلٍسالم ولم يرص اكفرا لقوهل تعاىل يف 

كتابه )إال من أكره وقلبه مطمنّئ باإليمان ولكن من رشح بالكفر 
صدرا فعليهم غضب من اهلل(.51

وكذا حلديث الرسول صىل اهلل عليه وسلّم )رفع عن أّميت اخلطأ 

والنسيان وما استكرهوا عليه(.52 

وخرب آخر جاء أّن رجال أسلم ىلع عهد انليّب صىل اهلل عليه وسلّم 

وأخربه  وسلم  عليه  اهلل  صىل  انليّب  فأىت  فقاهلا  الكفر  ىلع  أكره  ثّم 
باذلي عوقب به فلم يقل شيئا.53

انلحل اآلية 106 3  51

الطرباين، معجم الصغري رقم 765 ج2، ص 52  52

وقلبه مطمنئ  اكره  )إال من  تعايل  قوهل  تفسري  180 يف  اجلامع ج10ص  القرطيب،   53

باإليمان( 
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وفّصل العلماء بني اإلكراه حبق واإلكراه بغري حق، فاإلكراه حبق 
كفر وبغري حق ال يكون كفرا.54

اذلكورة  .4

قال  وبهذا  واعتبارها  الرّدة  لوقوع  رشطا  فليست  اذلكورة  أما 

رّدتها  فيما يرتتب يلع  اختلفوا  وإن  املرأة  رّدة  فتصّح عندهم  الفقهاء 

من عقوبة كما سنبيّنه

ومن أقواهلم يف وقوع رّدة املرأة واعتبارها:

القتل(  الرجل والنساء يف وجوب  القدامة )ال فرق بني  ابن  قول 
أي بسبب الرّدة.55

أيب إسحاق الشريازي، املهذب ج 2 ص 311، انلووي، روضة الطابلني ج 10 ص   54

72، انلووي، املجموع ج 21 ص 44، حاشية ادلسويق ج 4 ص 309، ايب احلسن 
العمراين، ابليان جمدل 12 ص 40، امام الشافيع، األم ج 6 ص 175، عالء ادلين 
، ابن همام، رشح فتح القدير ج 6 ص 90،  املرداوى، اإلنصاف ج 10 ص 326 
حاشية ابن اعبدين ج 6 ص 272، الكساين، بدائع صنائع ج 6 ص 118، حممد 

الرشبيين، مغين املحتاج ج 5 ص 495

ابن القدامة، املغين ج 10، ص 74  55
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وقال الكساين )وأما اذلكورة فليست برشط فتصّح رّدة املرأة عندنا 
لكّنها ال تقتل بل جترب ىلع اإلسالم(.56

وعند الشافعية تقع رّدة املرأة وجيب عليها بسبب رّدتها ما جيب 
ىلع الرجل بسبب رّدته وهلذا قالوا )وجتب استتابة املرتد واملرتدة(.57

وقال مالك يف املرأة تعقد زواجها نلفسها أو لغريها أنها لم تعاقت 
وال تقبل دل ىلع وقوع الرّدة من املرأة.58

الكساين، بدائع صنائع ج 6، ص 118  56

حممد الرشبيين، نهاية املحتاج ج 5، ص 498  57

عبد الرب األندلس، الاكيف ج 2، ص 508  58
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الفصل اثلاين: أقسام الرّدة وما يتعلق بها

اعتقادّي،  كفر  أقسام:  ثالثة  إىل  الكفر  العلماء  قّسم  وقد   

وكفر فعيّل، وكفر لفظّي، وهذه قواعد يُعرف بها ما خُيرج من األقوال أو 

األفعال أو اإلعتقادات عن اإلسالم. وقد حتصل الردة أيضا برتك الفعل 

اذلي رشع عنادا فيصري الشخص اذلي ترك هذا الفعل عنادا مرتدا.

أنواع تتسبب يف  فمن خالل هذا نستطيع أن نتعرف ىلع أربعة 

الردة:

الردة باإلعتقاد. 1

الردة بالفعل. 2

الردة بالقول. 3

الردة بالرتوك أو باإلمتناع عن الفعل عنادا59. 4

العودة،  القادر  املرأة ج5ص 306، عبد  املفصل يف أحاكم  الزيدان،  الكريم  عبد   59

الترشيع اجلنايئ ج 2، ص 717
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فإن شاء اهلل يف هذا الفصل سنتلكم ىلع لك واحد من هذه األمور 

األربعة اليت قد حيصل بها الردة.

املبحث األول: الردة باالعتقاد

فقبل أن نعّرف اإلعتقاد اذلي أدى إىل الردة فالبد أن نعرف ما 

معىن االعتقاد.

يقبل  ال  ما  يه  معناها  يف  والعقيدة  العقيدة،  من  مجع  االعتقاد 

الشك فيه دلى معتقده، فاملقصود باالعتقاد هنا هو ما يعتقد ويؤمن به 

الشخص وينطوي عليه قلبه ويصري عنده عقيدة.

يناقض  ما  لك  هو  معتقده  ذلي  الردة  فيه  يقع  اذلي  واإلعتقاد 

العقيدة اإلسالمية يف أصوهلا ومعانيها ولوازمها ويعرف الشخص هذه 

املناقضة ويقبلها ويرضاها وينطوي عليه قلبه عليها وبهذه الكيفية 
يصري املسلم مرتدا.60

عليه  جربيل  حديث  يف  جاء  ما  اإلسالمية  العقيدة  أصول  ومن 

السالم اذلي رواه اإلمام مسلم عن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهما 

عبد الكريم الز يدان، املفصل يف احاكم املرأة ج 5، ص 307-306   60
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وفيه )قال أخربين عن اإليمان: قال صىل اهلل عليه وسلم أن تؤمن باهلل 

ومالئكته وكتبه ورسله وايلوم اآلخر وتؤمن بالقدر خريه ورشه(،61 

فيتضح من هذا احلديث أن من شك يف اهلل أو مالئكته أو يف رسالة 

رسله وكتبه وشك يف يشء من القرآن أو يف ايلوم اآلخر أو من شك يف 

وجود اجلنة وانلار وحصول اثلواب للمطيع وحصول العقاب للعايص 

ٌة.  فهو كفر َورِدَّ

ة أيضا الشك فيما هو جممع عليه مما هو معلوم  ومن الكفر والردَّ

من ادلين بالرضورة، أو اعتقد َفَقَد صفة من صفات اهلل تعاىل أو حتليل 

ما هو حرام أو عكسه، ألن لك هذه األمور ثبت بادليلل من القرآن 
والسنة حيث عدم معرفته ليس عذرا.62

النسايئ، السنن ج 7، ص 98، انلووي، رشح صحيح مسلم، كتاب اإليمان ج 1،   61

ص 128 

ادلميايط، إاعنة الطابلني ج 4 ص 202، امحد انلغراوي، فواكه ادلواين ج 4 ص   62

ص   10 ج  املغين  القدامة،  ابن   ،573 ص  وانلظائر  األشباه  السيويط،   ،313-310
100-113، حاشية ابن اعبدين ج 6 ص 171
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املبحث اثلاين: الردة باألفعال

أو  للردة يه لك فعل يدل ىلع سخرية واستهزاء  املوجبة  األفعال 

حتقري أو ازدراء أو تنقيص هلل أو دِلينه أو لكتبه أو لرسله أو جحود ملا 
هو معلوم من ادلين بالرضورة فمن فعل هذا الفعل فهو اكفر ومرتد.63

ومثل هذه األفعال املكفرة إلقاء املصحف بقذورة وكذا سجود 

كوكب،64  ألي  سجود  وكذا  املخلوقات  من  غريه  أو  شمس  أو  لصنم 

ألن فيه استخفافا بكالم اهلل تعاىل واالستخفاف بالكالم استخفاف 

باملتلكم ملا اليق املصحف يف القاذورة، أما بالنسبة للسجود أو املعبود 

لغري اهلل فال بد ذللك قصد اتلعظيم للراكع أو للساجد هل كتعظيمه 
هلل تعاىل.65

مغين  الرشبيين،   ،313 ج5ص  املرأة  أحاكم  يف  املفصل  الزيدان،  الكريم  عبد   63

املحتاج ج 5، ص 493

حاشية قليويب ج 3، ص 176، الرشبيين ، مغين املحتاج ج 5، ص 493، حاشية   64

اخلطيب   ،414 ص   ،7 ج  املحتاج  نهاية  الصغري،  شافيع   ،122 ص  ج5،  اجلمل 
الرب  عبد   ،170 6، ص  ابن اعبدين ج  2، ص497، حاشية  اإلقناع ج  الرشبيين، 

األندلس، الاكيف ج 2، ص 510، ابلهويت، كشاف القناع ج 2، ص 177

حاشية قليويب ج 3، ص 176   65
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املتهتكني  أفعال تصدر من  أن األفعال املكفرة يه  أيضا  وقيل 

ين اكلصالة بال وضوء عمدا أو ترك سنة  دلالتلها ىلع االستخفاف بادلِّ

استخفافا،66 وذكر أيضا أن من فعل فعال أمجع عليه املسلمون أنه ال 

يصدر إال من اكفر فهو اكفر اكلسجود للصليب أو انلار أو امليش إىل 

من  شيئا   َ َغريَّ وكذلك  وغريها  الزنانري  من  بزيِّهم  أهلها  مع  الكنائس 

القرآن.67 

يتضمن  فعل  لك  يه  املكفرة  األفعال  أن  ادلسويق  الشيخ  وقال 

الكفر ويستلزمه استلزاما بيّنا كإلقاء املصاحف بقذر ولو اكن إلقائها 

خلوف لكن دون قتل إما إلقائها بقذر خلوف القتل فال تكفر. وكذا 

من األفعال املكفرة إلقاء اسماء اهلل واسماء األنبياء وكتب احلديث 
إذا اكن بقصد اتلحقري واالستخفاف فيكفر فاعلها.68

يف  رصيح  فعل  هو  مكفر  فعل  »من  كتابه  يف  ابلهويت  وقال 

االستهزاء بادلين« والبد من اعبد لألصنام أو من سجد لغري اهلل اعبدا 

حاشية ابن اعبدين ج 6، ص 170  66

انلووي، روضة الطابلني ج 10، ص 71، ادلميايط، إاعنة الطابلني ج 4، ص 209  67

حاشية ادلسويق ج 4، ص 301  68
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وقائال )ما نعبدهم إال يلقربونا إىل اهلل زلىف(.69

أو  اإلسالم  بدين  تهاونه  أو  برضاه بكفرهم  القضية لكها  وهذه 
بأنهم معهم بدينهم.70

املبحث اثلالث: الردة باألقوال

قال اهلل تعاىل )ما يلفظ من قول إال دليه رقيب عتيد(،71 بينت 

امللاكن رقيب وعتيد، سواء  املرء يكتبه  به  يتلفظ  اآلية أن لك قول 

اكن هذا اللفظ خرياً أو رشاً حىت الكالم املباح يكتبه امللاكن، فُعلم 

من ذلك أن اإلنسان حُياسب ىلع نطقه فإن نطق بالرش جوزي عليه 

وإن نطق باخلري اكن هل. 

ذللك نقول إن من تلفظ بكلمة الكفر يف حال اختيار أي عمداً 

ولم يكن جمنوناً وال نطق بالكفر مكرهاً أو ىلع وجِه سبِق اللسان 
فإن هذا اذلي صدر منه أخرجه من اإلسالم.72

الزمر اآلية 3، ابلهويت، كشاف القناع ج 2، ص 177  69

ابن حجر اهليتيم، اإلعالم بقواطع اإلسالم ص63  70

ق اآلية 18  71

 72
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والقول اذلي يرتد به قائله إما:

قول دال ىلع االعتقاد.  )1

قول فيه سخرية واستهزاء باهلل أو آياته ورسوهل.  )2

كنا  إنما  يلقولن  سأتلهم  )ولنئ  وتعاىل  سبحانه  لقوهل  وهذا 

وال   * تستهزئون  كنتم  ورسوهل  وآياته  أباهلل  قل  ونلعب  خنوض 
تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم(.73

جاء يف تفسري الرازي:

ألن  وذلك  باهلل،  كفر  اكن  كيف  ين  بادلِّ االستهزاء  أن 

االستهزاء يدل ىلع استخفاف، والعمدة الكربى يف اإليمان تعظيم 

تعاىل بأقىص اإلماكن واجلمع حمال أي اجلمع بني االستهزاء  اهلل 
وتعظيم اهلل تعاىل.74

وكذا جاء يف تفسري املنار:

أن اآلية نص رصيح يف أن اخلوض يف كتاب اهلل ورسوهل ويف 

صفات اهلل ويف وعد اهلل ووعيده وجعلها موضواع للّعب واهلزء لك 

اتلوبة اآلية 65-66، عبد الكريم الزيدان، املفصل يف أحاكم املرأة ج 5، ص 309  73

تفسري الرازي، ج، 6 ص 95  74
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ذلك من الكفر احلقييق اذلي خيرج به املسلم من امللة وجتري به 
أحاكم الردة إال أن يتوب وجيدد إسالمه.75

قول فيه انتقاص هلل دِليْنه ولرسوهل ويرتد به قائله، فمن أدلّة هذا   )3

اذلين يدعون من دون اهلل فيسبوا  تسّبوا  تعاىل )وال  انلوع قوهل 

اهلل عدوا بغري علم(.76 وسبهم اهلل ليس ىلع أنهم يسّبونه رصحيا 

ولكن خيوضون يف ذكره تعاىل فيذكرونه بما ال يليق به ويتمارون 
يف ذلك باملجادلة فزيدادون يف ذكر ما تزنه اهلل تعاىل عنه.77

ومن األقوال اليت يرتد بها قائلها:

من سب اهلل أو أنبيائه أو حممدا صىل اهلل عليه وسلم فهو كفر  «
وردة.78

تفسري املنار، ج 10، ص 476  75

األنعام اآلية 108  76

اهليتيم،  هجر  ابن   ،310 ص  ج5  املرأة  أحاكم  يف  املفصل  الزيدان،  الكريم  عبد   77

اإلعالم بقواطع اإلسالم ص 21

عبد الرب األندلس، الاكيف ج،  2ص 509، انلووي، روضة الطابلني ج 10، ص 64،   78

ابن القدامة، املغين ج 10، ص 113
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من استهزأ باهلل أو بآياته ورسله أو كتبه فهو كفر سواء مازحا  «

أو جادا لقوهل تعاىل )ولنئ سأتلهم يلقولن إنما كنا خنوض ونلعب 

قل أباهلل وآياته ورسوهل كنتم تستهزئون * وال تعتذروا قد كفرتم 

بعد إيمانكم(.79 

من قال ال يعجبين حكم اهلل تعاىل أو ال تعجبين رشيعة حممد  «

صىل اهلل عليه وسلم يكفر بهذا القول.

ال  « أنا  فقال  نسوة  بأربع  الزواج  أحل  اهلل  أّن  شخص  هل  قال  لو 

يعجبين هذا احلكم، كفر بهذا القول.

قال لشخص: أنت ما قدرت ىلع امرأة فقال الشخص، اهلل لم يقدر  «

عليها فكيف أقدر أنا؟ فهو كفر وارتد بهذا القول.

لو قال: لم يبق هلل شغل حىت خيلق مثل هذا، كفر وارتد بهذا  «

القول.

مع  « عبد  وأنا  انلعمة  من  القدر  هذا  مع  وهو  عبد  فالن  قال:  لو 

اخلطيب   ،92 ص   ،9 ج  الرشواين  حاشية   ،113 ص   ،10 ج  املغين   ، القدامة  ابن   79

الرشبيين، اإلقناع ج 2، ص 495، انلووي، روضة الطابلني ج 10، ص 64
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هذا القدر وابلؤس والعناد فهل يكون هذا عدال؟ كفر قائله 
وارتد.80

لم  « لو أمرين اهلل بأمر  لم أفعل أو قال:  لو أمرين اهلل بهذا  لو قال: 
أفعل، كفر قائله.81

وقال أن من تكلم بكلمة الكفر هازال أو العبا َكَفَر أما من 

أو مكرها ال يكفر ومن تكلم اعمدا اعملا عند  بها خمطئا  تكلم 
اللك فهو ُكْفٌر.82

وقد  بها صاحبها  أقوال يكفر  انلاس  بعض  من  أحيانا  ويصدر 

أو  الرضا  حالة  يف  اكن  سواء  بها  بانلطق  يكفر  أنه  القائل  يعرف  ال 

الغضب؛ ومن هذه األقوال:

من قال: ملاذا يا رّب أمّت هذا الصيب الوحيد ألمه وأبقيت فالنا  «

ما  اعرتاضا ىلع  فيه  قائله ألن  السن؟ يكفر  الطاعن يف  الشيخ 

عبد الكريم الزيدان، املفصل يف احاكم املراة ح 5، ص 312-311  80

الرش بيين، مغين املحتاج ج 5، ص 490، انلووي، روضة الطابلني ج 10، ص 66،   81

حاشية الرشواين ج 9، ص 66، اخلطيب الرشبيين، اإلقناع ج 2، ص 496

حاشية ابن اعبدين ج 6، ص 272  82
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قدره اهلل ويشاؤه كما أن فيه طعنا يف حكمة اهلل وعدهل ولك هذا 

ة. كفٌر ورِدَّ

بعض  « يقول  كما  أو  بالء  من  به  نزل  ما  يستحق  قال فالن ال  لو 

انلاس: فالن ما يتساهل، هذا قول كفر وردة ألن فيه طعنا يف 
حكمة اهلل تعاىل ويف عدهل.83

من يقول أن الرشيعة اإلسالمية رشيعة عتيقة ذهب زمانها ولم  «

ة لرفض رشيعة اهلل وهو  تعد صاحلة للتطبيق هذا قول كفر ورِدَّ
اإلسالم اذلي جعله خاتم الرشائع فأوجب اإلتباع واتلطبيق.84

من قال لو جائين حممد بن عبد اهلل رسول اهلل وأمرين بهذا ىلع  «

وجه احلتم واللزوم ما فعلته، هذا قول يرتد به صاحبه ألن طاعة 
الرسول طاعة هلل ومن يرفض طاعته يكفر ويرتد.85

عبد الكريم الزيدان، املفصل يف احاكم املراة ح 5، ص 313   83

املرجع السابق، عبد القادر العودة، الترشيع اجلنايئ ج 2، ص 711  84

الرشبيين، مغين املحتاج ج5، ص 490، حاشية الرشواين، ج 9، ص 66، حاشية   85

اجلمل، ج 5، ص 122 
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يف  « دخل  رضورة  بالكذب،  اداعءه  باجلحد  الرسول  كّذب  من 
الكفر.86

املبحث الرابع: الردة بالرتوك أو االمتناع عن الفعل

إن قاعدة الردة بالرتوك تقوم ىلع أساس أن ترك الفعل أو القول 

يدل ىلع كفر صاحب هذا الرتك باعتبار أن هذا الرتك يدل ىلع العناد 
ومعارضة الرشع استكبارا أو جحودا.87

أمر اهلل ورشعه ىلع  بالرتوك من رفض  الردة  وكذلك من يوجب 

وجه العناد واملعارضة واالستكبار، استدل بما حل بإبليس من اللعنة 

وجه  ىلع  السالم  عليه  آدم  لسيدنا  بالسجود  اهلل  أمر  لرفض  والطرد 

العناد واملعارضة واالستكبار، قال تعاىل )وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا 
آلدم فسجدوا إال إبليس أىب واستكرب واكن من الاكفرين(.88

اخلطيب الرشبيين، اإلقناع ج 2، ص 495  86

ابن  5، ص 313-314، حاشية  املراة ج  احاكم  املفصل يف  الزيدان،  الكريم  عبد   87

اعبدين ج 6، ص 170

ابلقرة اآلية 34، عبد الكريم الزيدان، املفصل يف احاكم املراة ج5، ص310  88
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وقوهل تعاىل )ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للمالئكة 

* قال ما  الساجدين  لم يكن من  إبليس  اسجدوا آلدم فسجدوا إال 

منعك أال تسجد إذ امرتك قال أنا خري منه خلقتين من نار وخلقته 

من طني * قال اهبط منها فما يكون لك أن تتكرب فيها فاخرج إنك 
من الصاغرين(.89

وقوهل تعاىل )قال يا إبليس ما منعك أن تسجد ملا خلقت بيدي 

نار  من  خلقتين  منه  خري  انا  قال   * العالني  من  كنت  أم  استكربت 

وخلقته من طني * قال فاخرج منها فإنك رجيم * وإن عليك لعنيت 
إىل يوم ادلين(.90

وقال أيضا أن من أىب أداء الفرائض يقتل برضب عنقه.91

وهذا لكه إذا تركه جحودا وعنادا مع اعتقاد وجوبها كفر ألنها 

من  كال  ألن  معرفته  عدم  يف  نيف  هناك  وليس  الرشيعة  مبادئ  من 

الكتاب والسنة واإلمجاع دل ىلع وجوبها لقوهل صىل اهلل عليه وسلم 

األعراف اآلية 13-11  89

اآلية ص 78-75  90

عبد الرب األندلس، الاكيف ج 2، ص 510 2  91
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عبده  حممدا  وأن  اهلل  إال  هلإ  ال  أن  شهادة  مخس:  ىلع  اإلسالم  )بين 
ورسوهل وإقام الصالة وإيتاء الزاكة وحج ابليت وصوم رمضان(.92

أما قضية ارتداد الشخص بالرتوك عن الرشيعة اإلسالمية ففيه 

خالف بني العلماء، فالبد من حترير حمل الزناع يف هذه املسألة وهذا 
لقوهل تعاىل )ومن لم حيكم بما أنزل اهلل فأوئلك هم الاكفرون(.93

حترير حمل الزناع:

ترك . 1 إذا  الشخص  أن  ىلع  واملتأخرون  املتقدمون  العلماء  اتفق 

تطبيق الرشيعة اإلسالمية عنادا مع اعتقاد وجوبها فهو كفر.

واختلفوا فيما إذا تركه جاهال أو من غري جحود.. 2

أقوال العلماء فيه:
عند اجلمهور أنه ال يكفر بل يفسق فاعلها.94 أ( 

ابن   ،52 ص   ،1 ج  مسلم  صحيح  رشح  انلووي،   ،108 ص   ، ج7  سنن  النسايئ،   92

القدامة، املغين ج 7، ص 85 3

 ،315 5، ص  املراة ج  احاكم  املفصل يف  الزيدان،  الكريم  عبد   ،44 أالية  املائدة   93

ابلهويت، كشاف القناع ج 2، ص 183، عبد القادر العودة، الترشيع اجلنايئ ج 2، 
ص 710

امحد يلع طه، تفسري آيات األحاكم ص287  94
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أدتلهم:

استدلوا بقوهل تعاىل )من لم حيكم بما أنزل اهلل فأوئلك هم  �
الاكفرون(.95

جاء يف تفسري القرطيب قال من لم حيكم بما أنزل اهلل 

ردا بما يف القرآن وجحودا لقول الرسول صىل اهلل عليه وسلم 

لم  من  لك  يف  اعمة  يه  واحلسن  مسعود  ابن  قال  اكفر.  فهو 

املسلمني وايلهود والكفار معتقدا  أنزل اهلل من  بما  حيكم 

أنه مرتكب  ذلك أومستحال هل. فأما من فعل وهو معتفد 

إن شاء  تعاىل  اهلل  إىل  وأمره  املسلمني  فساق  فهو من  حمرما 
عذبه وإن شاء غفر هل.96

وجاء يف تفسري املنار أن الكفر مرشوط برشط معروف 

من القاعدة العامة وهو إن لم يكن بما أنزل اهلل منكرا هل أو 

املائدة أآلية 44  95

تفسري القرطيب، ج 6، ص 191-190   96
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راغبا عنه العتقاده بأنه ظلم مع علمه بأن حكم اهلل أو حنو 

ذلك مما ال جيامع اإليمان واإلذاعن.97 

يقولون  الوهابية  وكذا  اخلوارج  منهم  واهلجرة  اتلكفري  مجاعة  ب( 

بكفر من ترك الرشيعة مطلقا سواء اكن جاحدا أو بغري جحد 
وكذا لك من ارتكب كبرية أو صغرية.98

أدتلهم:

هم  � فأوئلك  اهلل  أنزل  بما  حيكم  لم  )من  باآلية  استدلوا 

الاكفرون( 

وجه االستدالل من اآلية:

أن اآلية اعمة يف لك من لم حيكم بما أنزل اهلل كذلك  *

للك من ترك احلكم بالرشيعة اإلسالمية

جاءت صياغة هذه اآلية بما يفيد العموم، وجاء احلكم  *

كذلك متطابقا مع هذه الصيغة

تفسري املنار ج 6، ص 349   97

 www.ahlusunnah.org موقع ،www. Alsunna-org.com موقع  98
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نزول  * بسبب  أنزل اهلل  بما  لم حيكم  بمن  احلال  تطابق 

ترك  اآلية  هذه  نزول  أسباب  من  أنه  حيث  اآلية  هذه 

ايلهود األحاكم اليت أنزهلا اهلل تعاىل يف اتلوراة 

بها  * وحكموا  أنفسهم،  عند  من  أحاكما  واخرتاعهم 

فحكم اهلل تعايل بكفرهم.99

واستدلوا أيضا باآلية )وأنزنلا إيلك الكتاب باحلق مصدقا ملا  �

بني يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل 

اهلل وال تتبع أهواءهم عما جاءك من احلق للك جعلنا منكم 
رشعة ومنهاجا(.100

وكذا قوهل تعايل )ومن يبتغ غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه  �
وهو يف اآلخرة من اخلارسين(.101

مناقشة األدلة:

رد اجلمهور يلع قول خمالفهم بعدة ردود:

أمحد يلع طه، تفسري آيات األحاكم ص 287  99

املائدة اآلية 48  100

آل عمران االية 85  101
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مواقف  « عن  إخبارا  الزنول  أسباب  حسب  جاءت  اآلية  هذه  أن 

ايلهود واملسلمني منها العظة والعربة، كما هو رأي أكرث املفسين

نوافق جدال من يرى أنها جاءت بصيغة العموم مع تطابق احلال  «

من  احلكم  تركوا  املسلمني  أن  حيث  الزنول  أسباب  مع  اآلن 

القرآن وهو رشيعة إسالمية وباتلايل لك من فعل هذا الفعل فإنه 

يطبق عليه نفس احلكم إال أن هذا حيتاج إىل يشء من اتلوضيح 

احلكم  بإطالق  القول  ألن  القياس،  من  مهم  عنرص  تلجاهل 

نظر ىلع  ايلهود، وحمل  فعل  فعلوا كما  املسلمني اآلن ألنهم  ىلع 

ذلك ألن علماء ايلهود ارتكبوا يف حق توراتهم ثالث خمالفات 

وباجتماع هذه اثلالث استحقوا احلكم بكفرهم:

أوال: تركهم ألحاكم اتلوراة املزنلة من عند اهلل تعاىل؛ 

ثانيا: اخرتعوا أحاكما من عند أنفسهم ليست موجودة يف اتلوراة 

وحكموا بها؛ 

ثاثلا: أنهم نسبوا هذه األحاكم املخرتعة للتوراة وادعوا أنها مزنلة 

من عند اهلل.
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اآلن  اإلسالمية  بالرشيعة  احلكم  برتك  املسلمون  يفعله  ما  أما 

فهو شاركة ايلهود يف املخالفني األويلني وليس يف لك من اثلالث فيه 

املسلمني يف هذه  القياس بكفرهم ىلع  الفارق، فال جيوز  قياس مع 
املسألة.102

القول املختار:

أن  حيث  اجلمهور  قول  هو  املسألة  هذه  يف  الصواب  والقول   

بل  يكفر  ال  وعناد  جحود  غري  من  اإلسالمية  الرشيعة  تطبيق  ترك 

يفسق بديلل ما تقدم، وال ينبغ أن يبيَن الشخص اتلحليَل واتَلحريَم 

واتلكفرَي ىلع حسب الوهم، بل ينبغ أن يبنيه ىلع االحتياط مع انلظر 

يف حال املسألة هل يه جممع عليها أم ال، ثم هل يه معلومة من ادلين 

بالرضورة أم ال، وبعد ذلك يتلكم يف حكمها.

بسبب  إنما يه  الرتوك  بهذه  الكفر  املعارصة يف إطالق  والفتنة 
سوء الظن هلذه اآلية.103

امحد يلع طه، تفسري آيات األحاكم ص 300  102

،www.alhewar.org انظر كذلك موقع ،www.nokhbah.net موقع  103

،www.islamway.com موقع ،www.ahlusunnah.org موقع  

موقع   
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الفصل اثلالث: أحاكم املرتدين وعقوبتهم

املبحث األول: ردة املرتد واملرتدة

قد تقدم يف رشوط اعتبار الردة أن اذلكورة ليست برشط يف وقوع 

لكن  ردتهما  اعتربت  امرأة  أو  اكن  رجال  الشخص  ارتد  فإذا  الردة 

اختلف العلماء يف عقوبة الردة، فال بد من حترير حمل الزناع فيه:

حترير حمل الزناع:

اتفق العلماء ىلع وجوب قتل املرتد عقوبة لردته فاكن إمجااع يف . 1
وجوب قتله.104

الكساين، بدائع صنائع ج 6، ص 118-119، السخيس، املبسوط ج 10، ص 94،   104

ابن رشد احلفيد، رشح بداية املجتهد جمدل 4، ص 299، عبد الرب األندلس ، الاكيف 
ج 2، ص 507، حاشية الزرقاين ج 4، ص 510، انلووي، املجموع ج 21، ص 47، ابو 
اسحاق الشريازي، املهذب ج 2، ص 311، حاشية الرشواين ج 9، ص 96، شافيع 
الصغري، نهاية املحتاج ج7،  ص 419، ابن القدامة، املغين ج 7ص 80، ابلهويت، 
كشاف القناع ج 2ص 183، ابن عبد الرب، الاكيف يف فقه ابن حنبل ج 4، ص 157، 

رشح زركيش ج 3، ص 85
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أما املرتدة اختلف العلماء يف وجوب قتلها، هل تقتل مثل ما يقتل . 2

الرجل حينما ارتدت أم ال تقتل؟ وهو حمل الزناع بني العلماء.

أقوال العلماء فيه:

ذهب مجهور العلماء منهم املالكية والشافعية واحلنابلة أ. 

أن املرأة إذا ارتدت عن دين اإلسالم فعليها القتل كما يقتل 
الرجل إذا ارتد عن دين اإلسالم إن لم يتب.105

أدتلهم:

استدل بقوهل صىل اهلل عليه وسلم )من بدل دينه فاقتلوه(.106 ( 1

ولكمة )من( هنا تعم اذلكر واألنىث وظاهره العموم يف لك ما 

وقع منه تبديل ادلين. وهو اعم خيصه من بدهل يف ابلاطن ولم 

ابن رشد احلفيد، رشح بداية املجتهد جمدل 4ص 299، حاشية الزرقاين ج 4، ص   105

21، انلووي، املجموع ج 21ص 47، الشافيع، األم ج 6ص 180-181، أيب احلسن 
العمراين، ابليان جمدل 12ص43، رشح زركيش ج 3ص 84، ابن القدامة، املغين 
صحيح  رشح  انلووي،   ،183 2ص  ج  القناع  كشاف  ابلهويت،   ،75-74 ج7ص 

مسلم ج1ص 168

ابلخاري، صحيح رقم 3018 كتاب اجلهاد والسري  106
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يثبت عليه يف الظاهر ألنه جيري عليه أحاكم الظاهر وكذا 
استثىن أيضا ما اكن يف الظاهر لكن مع االكراه.107

قوهل صىل اهلل عليه وسلم )ال حيل دم امرئ مسلم إال بثالث: ( 2

نفسا  قتل  او  إحصانه  بعد  زين  أو  إسالمه  بعد  رجل كفر 

بغري نفس(،108 وقوهل )كفر بعد إسالمه( يعم لك من ارتد.

وبألفاظ آخر قوهل صىل اهلل عليه وسلم )ال حيل دم امرئ 

بانلفس  وانلفس  الزاين  اثليب  ثالث:  بإحدى  إال  مسلم 

من  خبروجها  فاملرتدة  للجماعة(.109  املفارق  دلينه  واتلارك 
اإلسالم فارقت مجاعة املسلمني فتستحق القتل.110

وقد وقع يف حديث معاذ بن جبل )أن انليب صىل اهلل عليه ( 3

وسلم ملا أرسله إىل ايلمن قال هل أيما رجل ارتد عن اإلسالم 

فادعه فإن اعد وإال فارضب عنقه وأيما امرأة ارتدت فادعها 

الشواكين، نيل األوطار ج7ص 209، الصنعاين، سبل السالم ج4 ص 73-72  107

أبو داود، سنن رقم 4502 ج4ص 170-171، ابن ماجه، سنن رقم 533 ج 2ص847،   108

النسايئ، سنن ج 7ص 103

أبو داود، سنن رقم 4352 ج4، ص 126 يف احلدود   109

عبد الكريم الزيدان، املفصل يف احاكم املرأة ج 5 ص 317  110

 ،www.alhewar.org ،،،، ،،،، ،،،، ، www.nokhbah.net ،،،، 
 ،،،، ، www.islamway.com،،،، ،www.ahlusunnah.org ،،،،
www.Alsunna-org.com
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وإال فارضب عنقها(.111 سنده حسن فهو انلص يف حمل الزناع 
فيجيب املصري إيله.112

قتل أبو بكر الصديق ريض اهلل عنه امرأة يقال هلا أم قرفة ( 4

ارتدت بعد اسالمها والصحابة متوافرون لم ينكر ذلك عليه 
أحد منهم. وهو كذلك نص يف حمل الزناع.113

اشرتاك الرجال والنساء يف احلدود لكها اكلزنا والسقة ورشب ( 5

يموت  حيت  املحصن  رجم  الزنا  صور  ومن  والقذف،  اخلمر 

وذلك مستثين من انليه عن قتل النساء فيستثين قتل املرتدة 
مثله.114

قصة أم مروان ارتدت عن اإلسالم فبلغ أمرها إىل انليب صىل ( 6
اهلل عليه وسلم فأمر أن تستتاب وإن تابت وإال قتلت.115

الطرباين، األوسط ج 6 ص 263  111

الشواكاين، نيل األوطار ج 7، ص 209، الصنعاين، سبل السالم ج 4، ص 72-73 ن   112

ابن حجر العسقالين، فتح ابلاري ج 12، ص 272

ادلارقطين، سنن ج 3، ص 115  113

الشواكاين، نيل األوطار ج7، ص209  114

ابليهيق، سنن الكربي ج8، ص353  115
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ذهب احلنفية  ب. 
أن املرأة إذا ارتدت عن دين اإلسالم وقعت ردتها لكنها ال 

تقتل بل جترب ىلع اإلسالم وإجبارها يكون باحلبس إىل أن تسلم 

أو تموت ألنها ارتكبت جرما عظيما وترضب يف لك ثالث أيام 

مبالغة يف احلمل ىلع اإلسالم وذكر الكريخ ىلع أنها ترضب أسواطا 

يف لك يوم تعزيرا هلا ىلع ما فعلت.116 

أدتلهم:

حديث الرسول صىل اهلل عليه وسلم ملا رأى امرأة مقتولة ما ( 1
اكنت هذه تلقاتل ثم نىه عن قتل النساء.117

حديث )ال تقتل املرأة إذا ارتدت(.118( 2

الكساين، بدائع صنائع ج 6ص 119، ابن همام، رشح فتح القدير ج 6ص 67،   116

السخيس، املبسوط ج 10ص 100

ابن أيب شيبة، مصنف ج 6ص 442  117

ابليهيق، سنن الكربي ج 8، ص53 1  118
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ارتدت ( 3 إذا  املرأة  يف  عنه  اهلل  ريض  عباس  ابن  عن  حديث 

عن اإلسالم حتبس وال تقتل. وقد روي أبو يوسف عن أيب 

حنيفة.

والنساء ( 4 للرجال  اعم  فاقتلوه(  دينه  بدل  )من  حديث  أن 
وحديث انليه عن قتل النساء خمصص حلديث قبله.119

قياسا باحلربيات فما دامت احلربية ال تقتل بالكفر األصيل ( 5
فال تقتل املرتدة بالكفر الطارئ.120

يف ( 6 فإنهن  العادة  يف  ادلعوة  إجابة  يف  الرجال  يتبعن  النساء 

أن  روي  ما  ىلع  أزواجهن  بإسالم  يسلمن  اجلارية  العادات 

اكن  فإذا  معه.  فاسلمن  نسوة  مخس  حتته  واكن  أسلم  رجال 

اإلسالم  إىل  وسيلة  حقها  يف  القتل  رشع  يقع  فال  كذلك 

وهلذا ال تقتل احلربية كذلك. خبالف الرجل فإنه يتبع رأي 

نفسه خصوصا يف أمر ادلين فاكن رشع القتل مفيدا فهذا هو 
الفرق.121

ابن همام، رشح فتح القدير ج 6، ص 68 2  119

املرجع السابق ج 6، ص 67 3  120

السخيس، املبسوط ج 10، ص 100  121
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مناقشة األدلة:

رد اجلمهور ىلع احلنفية:

احلربية  � ىلع  حممول  النساء  قتل  ىلع  دل  اذلي  احلديث  أن 

اليت يه الاكفرة األصلية وحديث )من بدل ِديْنه فاقتلوه(.122 

حممول ىلع املرتدة وكذلك رشط يف عدم قتلها إذا لم تبارش 
يف القتال.123

هنا  � انليه  أن  النساء  قتل  عن  انليه  قصة  ىلع  كذلك  ورد 

خمصوص بما فهم من العلة وهو ملا اكنت تقاتل فانليه عن 

الكفار  دين  من  ذلك  فاكن  املقاتلة  لرتكها  هو  إنما  قتلها 

األصليني احلربيني فيبىق احلديث ىلع عمومه )من بدل دينه 

فاقتلوه( ساملا عن املعارض.124 

الكساين، بدائع صنائع ج 6، ص 119  122

 ،209 نيل األوطار ج7ص  الشواكين،  2، ص 497،  اإلقناع ج  الرشبيين،  اخلطيب   123

الصنعاين، سبل السالم ج 4، ص 72، انلووي، رشح صحيح مسلم ج 12، ص 168

رشح زراكيش، ج 3، ص 85   124



حد الرّدة وأحكام املرتدين  48 

إذا ارتدت( أن هذا احلديث كّذاب  � املرأة  حديث )ال تقتل 
وضع احلديث ىلع غفان وغريه.125

أن حديث ابن عباس )يف املرأة ترتد حتبس وال تقتل( قال  �

الشافيع يف األم أن هذا احلديث خطأ.

تقاس  � ال  املرتدة  أن  احلربية،  ىلع  املرتدة  قياس  ىلع  رد 

باجلزية  عليه  يقر  األصيل  الاكفر  الرجل  أن  بديلل  باحلربية 

الردة ال يقر عليه وال تقبل منه  الطارئ أي  بينما بالكفر 

اجلزية.126 

رد احلنفية ىلع قول اجلمهور:

أن )من( يف احلديث )من بدل دينه فاقتلوه( للرشطية ال تعم  �
املؤنث.127

أن قصة أم مروان أنها اكنت تقاتل فتحرص ىلع القتال.128 �

رشح زراكيش، ج 3، ص 85  125

الشافيع، األم ج 6، ص 181  126

الشواكين، نيل األوطار ج7، ص 209  127

السخيس، املبسوط ج 10، ص 105  128



حد الرّدة وأحكام املرتدين 49 

القول املختار:

القول الراجح اذلي رّجحه أكرث أهل العلم يف عقوبة املرتدة أنها 

اكملرتد يف عقوبة ردته فيجب عليها القتل كما جيب عليه القتل فال 

حتبس كما قال احلنفية حىت تسلم إذ ال ديلل ىلع هذا القول وألن املرأة 

ساوت الرجل يف عقوبات جرائم احلدود فتساويه يف عقوبة الردة.

فارتكبت  مسلمة  اكنت  اإلسالم  دار  يف  امرأة  املرتدة  أن  ثم 

جريمة الردة فتعاقب بالعقوبة املقررة هلا رشاع وهو القتل وليس من 

هذه العقوبة حبسها حىت تسلم كما أن الرجل احلر املسلم إذا ارتد لم 

حيبس، هلذا ولألدلة اليت ساقها اجلمهور ىلع قوهلم فإن الراجح اذلي 

رّجحه أكرث أهل العلم يف عقوبة املرتدة أنها اكلرجل املرتد.129 

للحرة  شاملة  عقوبة  وكذا  والعبد  للحر  شاملة  الرجل  وعقوبة 

ألن  نائبه  أو  اإلمام  إال  يكون  ال  القتل  يقيم  اذلي  أن  إال  األمة  أو 

اإلمام يقتله حلق اهلل تعاىل فاكن يرجع إيله، فإن قتله غريه بغري إذنه 

عبد الكريم الزيدان، املفصل يف أحاكم املرآة ج 5، ص 318، أمري عبد العزيز،   129

الفقه اجلنايئ يف ااسالم، ص 403
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أساء ويعزر الفتئاته ىلع اإلمام وال ضمان عليه ألنه أتلف حمال غري 

معصوم.

وقيل إن اكن عبدا جاز للسيد أن يقتل رقيقه املرتد يلع األصح.

املبحث اثلاين: ردة املكره

قد تقدم أن من رشوط الردة اإلختيار وعكس اإلختيار هو اإلكراه، 

فال تصح ردة املكره لفوات الرشوط يف حتقق الردة واتفق العلماء ىلع 

عدم وقوع الردة للمكره.

وادليلل ىلع عدم وقوع ردة املكره قوهل تعاىل )إال من أكره وقلبه 

مطمنئ باإليمان(،130 وقوهل صيل اهلل عليه وسلم )ثالث من كن فيه 

وجد حالوة اإليمان أن يكون اهلل ورسوهل أحب إيله مما سواهما وأن 

حيب املرء ال حيبه إال هلل وأن يكره أن يعود يف الكفر كما يكره أن 
يقذف يف انلار(.131

انلحل اآلية 106  130

ابلخاري، صحيح ج 8، ص 56، النسايئ ، سنن ج 7، ص 97، عبد القادر العودة،   131

الترشيع اجلنايئ ج 2، ص 179، ابن القدامة ، املغين ج7، ص 107، ابلهويت، كشاف 
انلووي،   ،199 ص   ،7 ج  صنائع  بدائع  ن  الكساين   ،199-196 ص   ،2 ج  القناع 
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ذات  انلار   * األخدود  أصحاب  )قتل  تعاىل  قوهل  تفسري  يف  وجاء 

الوقود * إذ هم عليها قعود * وهم ىلع ما يفعلون باملؤمنني شهود( أن 

بعض ملوك الكفار أخذ قوما من املؤمنني فخد هلم أخدودا يف األرض 

انلار فجعلوا  فألقوه يف  دينه  يرجع عن  لم  قال من  ثم  نارا  فيه  وأوقد 

يلقونهم فيها حىت جاءت امرأة ىلع كتفها صيب هلا فتقاعست من أجل 
الصيب فقال الصيب »يا أماه اصربي فإنك ىلع احلق«.132

وقيل أن قول إكراه عليه بغري حق لم يثبت حكمه خلرب )رفع عن 

أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه(،133 وفارق ما إذا أكره حبق 

فإنه خريا بني أمرين يلزمه أحدهما فأيهما اختاره ثبت حكمه يف حقه 

فإذا ثبت أنه لم يكفر فمىت زال عنه اإلكراه أمر بإظهار إسالمه فإن 

أظهر فهو باق ىلع إسالمه وإن أظهر الكفر حكم أنه اكفر من حني 

نطق به ألنه تبني أنه مرشوح الصدر بالكفر ويقيم عليه حد الردة 

املجموع ج 21، ص 44، ايب اسحاق الشريازي، املهذب، ج 2، ص 311، الشافيع، 
األم ج 6، ص 175، حممد الرشبيين، مغين املحتاج، ج 5، ص 495

تفسري الرازي، ج 16، ص 438 ذكر يف تفسري سورة الربوج  132

الطرباين، الصغري رقم 765 ج 2، ص 52  133
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وهو القتل وهذا لقوهل صل اهلل عليه وسلم )من بدل دينه فاقتلوه(.134 

ومن أكره ىلع الكفر فاألفضل هل أن يصرب ىلع ما أكره به وال 

جيب ولو أىت ذلك ىلع نفسه بأن اكن يؤدي ذلك إىل موته وإن لم يصرب 

مطمئنا  قلبه  اكن  إذا  اكفرا  يرص  لم  ظاهرا  الكفر  بكلمة  وأجاب 

باإليمان لقوهل تعاىل )إال من اكره وقلبه مطمنئ باإليمان(.135 

وملا روي عن خباب عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال )إن 

اكن الرجل ممن قبلكم يلحفر هل يف األرض فيجعل فيها فيجاء بمنشار 

فيوضع ىلع شق رأسه ويشق اثنني ما يمنعه ذلك عن دينه ويمشط به 
بأمشاط احلديد ما دون عظمه من حلم ما يرصفه ذلك عن دينه(.136

إذا ارتد ال يقتل استحسانا  وزاد احلنفية أن املكره يلع اإلسالم 

ألن احلكم باسالمه من حيث الظاهر وألن قيام السيف ىلع رأسه 

ابن القدامة، املغين ج 10، ص 106، امري عبد العزيز، فقه اجلنايئ يف االسالم، ص   134

402

انلحل اآلية 106  135

ابلخاري، صحيح ج 8، ص 56 ن ابلهويت، كشاف القناع ج 2، ص 196-195،   136

الكساين، بدائع صنائع ج 7، ص 199، ابن القدامة، املغين ج 5، ص 107، انلووي، 
املجموع ج 21، ص 44، ايب اسحاق الشريازي، املهذب، ج 2، ص 311
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القتل ويف لك ذلك  ظاهر يف عدم اإلعتقاد فيصري الشبهة يف إسقاط 
جيرب ىلع اإلسالم ولو قتله قاتل قبل أن يسلم ال يلزمه يشء.137

املبحث اثلالث: ردة الصيب املمزي

 تكلمنا يف املبحث اثلاين عن ردة الصيب أي ردة الصغار، وهنا 

وإن اكن فيه يشء من اتلكرار إال إننا نوضح خالف العلماء حول ردة 

الصيب.

حترير حمل الزناع:

اتفق العلماء لكهم ىلع أن الصيب اذلي ال يعقل ال تصح ردته إذا . 1

صدر منه ما يصري به الشخص مرتدا وهذا حلديث )رفع القلم 

عن ثالثة: عن الصيب حىت يبلغ وعن انلائم حىت يستيقظ وعن 

املجنون حىت يفيق(،138 وهذا قد تقدم ذكره يف الكالم عن رشط 

اعتبار الردة وهو ابللوغ.

ابن همام، رشح فتح القدير، ج6، ص90 2  137

أبو داود، سنن رقم 4398 ج4ص140، الكساين، بدائع صنائع ج10، ص117، حاشية   138

ابن  ص494،  ج5،  املحتاج  مغين  الرشبيين،  حممد  ص309-308،  ج4،  ادلسويق 
القدامة، املغين ج10، ص76-75
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اما الصيب اذلي يعقل أي الصيب املمزي هل تقع منه الردة إذا صدر . 2

منه شيئ يصري به الشخص مرتدا لكون أن هل عقل والعقل رشط 

هو  وهذا  املسألة  هذه  يف  العلماء  اختلف  الردة؟؟؟؟  اعتبار  من 

نطاق اخلالف بني العلماء.

أقوال العلماء فيه:

ردة  أن  إىل  واحلنابلة  واملالكية  يوسف  أبا  عدا  ما  احلنفية  ذهب  أ. 

الصيب املمزي تصح كما يصح إسالمه، ويف رواية أخرى عن أمحد 

وأيب يوسف أن ردة الصيب املمزي لم تصح إال أنهم إختلفوا يف سن 
الصيب املمزي.139

املمزي ال حيد يف سنه ( 1 الصيب  أن  إيل  واملالكية  احلنفية  ذهب 
بمعين ليس فيه حتديد السن حىت يكون الصيب ممزيا.140

 ،92 ص   ،2 ج  القناع  كشاف   ، ابلهويت   ،76-75 10ص  ج  املغين  القدامة،  ابن   139

الكساين، بدائع صنائع ج 6، ص 180-181، حاشية ابن اعبدين ج6، ص 310، ابن 
عبد الرب، الاكيف ج 2، ص 508

الكساين، بدائع صنائع ج 6، ص 180-181، حاشية ابن اعبدين ج 6، ص 310، ابن   140

عبد الرب، الاكيف ج 2، ص 508
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سنني ( 2 عرش  هل  اكن  إذا  املمزي  الصيب  أن  إىل  احلنابلة  ذهب 

رواية  ويف  فال.  سنني  عرش  قبل  أما  وإسالمه  ردته  صحت 

أخرى يصح إسالمه وال تصح ردته. 

ذهب الشافعية وزفر من احلنفية إىل أن الصيب املمزي ال تقع ردته  ب. 

وال يصح إسالمه.

ته: األدلة ىلع صحة إسالم الصيب املمزي ورِدَّ
عن عروة ريض اهلل عنه قال أسلم يلّع وهو ابن ثمان سنني.141 )أ( 

لكن رد ىلع هذا احلديث ىلع أنه حديث مرسل.

بكر  أبو  الرجال  من  أسلم  من  أول  أن  العلم  أهل  بعض  قال  )ب( 

الصديق وأسلم يلّع وهو غالم ابن ثمان سنني وأول من أسلم من 
النساء خدجية.142

ابن القدامة، املغين ج 10، ص 88-89، ابلهويت، كشاف القناع ج 2، ص185-  141

186، عبد اهلل بن قدامة، الاكيف يف فقه ابن حنبل ج 4، ص 155، رشح زركيش 
ج3، ص91 

الشواكين، نيل األوطار ج 7، ص 220  142
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)ج( حديث انليب صىل اهلل عليه وسلم )من قال ال هلإ إال اهلل دخل 

اجلنة(،143 وهذا احلديث اعم للك من قال ال هلإ إال اهلل

فإذا  اهلل  إال  هلإ  ال  يقولوا  حىت  انلاس  اقاتل  أن  )أمرت  حديث  )د( 

قالوها عصموا دماءهم وأمواهلم إال حبقها وحسابهم ىلع اهلل(،144 

هذا احلديث اعم دخل يف نطاقها الصيب.

حديث )لك مولود يودل ىلع الفطرة فأبواه يهودانه أو ينرصانه حىت  )ه( 

يعرف عنه لسانه إما شاكرا وإما كفورا(.145 وهذا احلديث ديلل 

فإذا  اإلسالم  بدين  إال  ممزي  غري  دام  ما  عليه  حيكم  ال  أنه  ىلع 
أعرب عنه لسانه بعد تميزيه حكم عليه بامللة اليت إختارها.146

اكلصالة  العاقل  الصيب  من  فصحت  حمضة  عبادة  اإلسالم  أن  )و( 

واحلج وألن اهلل تعاىل داع إىل دار اإلسالم وجعل طريقها اإلسالم 

وجعل من لم جيب دعوته يف اجلحيم والعذاب األيلم فال جيوز منع 

الصيب من اجابة دعوة اهلل مع اجابته إيلها وسلوكه طريقتها وال 

املرجع السابق  143

ابلخاري، صحيح رقم 3222 يف بدا اخللق باب ذكر املالئكة  144

امحد، مسند رقم 14391  145

الشواكين، نيل األوطار ج 7، ص 220  146
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الزامه بعذاب اهلل واحلكم عليه بانلار وسد طريق انلجاة عليه 

مع هربه منها.

وكذا  يصح  الصيب  إسالم  أن  رواية  ىلع  احلنابلة  ديلل  لكه  وهذا 

ردته،147 أما ديلل احلنفية واملالكية ىلع صحة ردة الصيب املمزي هو أن 

ابللوغ ليس رشطا يف اعتبار الردة ومن ثم صحت ردة الصيب كما صح 
إسالمه.148

أدلة من قال بأن الصيب املمزي يصح إسالمه ولكن ال تصح ردته:

قوهل صيل اهلل عليه وسلم )رفع القلم عن ثالثة: عن الصيّب حىت  )أ( 
يبلغ وعن انلائم حىت يستيقظ وعن املجنون حىت يفيق(.149

وهذا يقتيض أن ال يكتب عليه ذنب واليشء ولو صحت ردته 

لكتبت عليه، وأما اإلسالم فال يكتب عليه لكن يكتب هل.

ابن القدامة، املغين ج 10 ص 88-89 ، ابلهويت، كشاف القناع ج 2 ص 185-  147

186، عبد اهلل بن قدامة، الاكيف يف فقه ابن حنبل ج 4 ص 155، رشح زركيش ج 
3 ص 9

الكساين، بدائع صنائع ج 6ص 180-181، حاشية ابن اعبدين ج 6ص 310، عبد   148

الرب األندلس، الاكيف ج 2ص 508

أبو داود، سنن رقم 4398 ج 4، ص 140  149
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الصيب  حق  يف  حكمه  يثبت  فال  القتل  يوجب  أمر  الردة  وألن  )ب( 

اكلزنا وألن اإلسالم أنما يصح منه ألنه تمحض مصلحة حمضة 

ومفسدة  حمضة  مرضة  تمحضت  والردة  واتلدبري  الوصية  فأصبه 

لم يرتد فإذا  فلم تلزم صحتها منه فعىل هذا حكمه حكم من 

بلغ وأرص ىلع الكفر فحكمه مرتد حينئذ.150 

وقال أبو يوسف إن عقل الصيب يف اتلرصفات الضارة مرضة 

حمضة ملحق بالعدم وهلذا لم يصح طالقه واعتقاده والردة مرضة 
حمضة.151

ذهب الشافعية وزفر من احلنفية إىل أن الصيب املمزي ال تقع ردته وال 
يصح إسالمه.152

أدتلهم:

عن . 1 ثالثة:  عن  القلم  )رفع  وسلم  عليه  اهلل  صىل  انليب  حديث 

حىت  املجنون  وعن  يستيقظ  حىت  انلائم  وعن  يبلغ  حىت  الصيّب 

ابن القدامة، املغين ج 10، ص 92  150

الكساين، بدائع صنائع ج 6، ص 181-180  151

السخيس، املبسوط ج 10، ص 114  152
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يفيق( فالصيب إذا أسلم أو ارتد لم يعترب لقوهل )رفع القلم(.153

وألن قوهل ال تثبت به األحاكم فلم يصح من الصيب اكهلبة وألنه . 2

ليس بملكف فاشبه الطفل.154 

املمزي  خبالف  يعقل  ال  الطفل  هذا  أن  القول:  هذا  ىلع  رد 

وعدم صحة اهلبة وحنوها حذرا من حلوق الرضر به وهذا حمضة 
مصلحة وهذا قلنا ىلع الصحيح تصح وصيته.155

القول املختار:

والراجح اذلي رجحه أكرث أهل العلم يف قبول إسالم الصيب املمزي 

قول اجلمهور من صحة إسالمه بديلل إسالم سيدنا يلّع ريض اهلل عنه 

وهو صغري وثبت ذلك من رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وكذا بأدلة 

ذكرت سابقا. أما ردة الصيب املمزي فاألوىل األخذ بقول الشافيع وزفر 

أبو داود، سنن رقم 4398 ج 4، ص 140  153

انلووي، روضة  األم ج 6، ص 172،  الشافيع،  21، ص 43،  املجموع ج  انلووي،   154

الطابلني ج 10، ص 65-66، حممد الرشبيين، مغين املحتاج ج 5، ص 494، عبد 
القادر العودة، الترشيع اجلنايئ ج 2، ص 717-716

رشح زركيش ج3، ص93  155
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ورواية عن أمحد وأيب يوسف يف عدم صحة ردته إذ ال تكليف قبل 
ابللوغ.156

فالصيب املمزي سواء قلنا بصحة ردته أو عدم صحتها ال يقتل بل 

حيبس إىل أن يبلغ بديلل أن قتل املرتد ال يكون إال بعد اإلستتابة 

ودعوته إىل اإلسالم بإظهار حججه وإيضاح دالتله حىت يظهر عناده 

مرجوا  اإلسالم  فاكن  الصيب  من  يتحقق  ال  وهذا  من فالحه  وايلأس 

والرجوع إىل دين احلق عنه مأموال.

فال يقتل ولكن جيرب ىلع اإلسالم باحلبس ألن احلبس يكفيه 

وسائر  الزنا  حكم  به  يتعلق  ال  الصيب  أن  وكذا  اإلسالم  إىل  وسيلة 
احلدود وال يقتل قصاصا.157

وهبة الزحييل، فقه اساليم وادتله ج 7، ص 5579  156

الكساين، بدائع صنائع ج 6، ص 180-181، حاشية ابن اعبدين ج 6، ص 310،   157

عبد الرب األندلس، الاكيف ج 2، ص 508، انلووي، املجموع ج21، ص 43، الشافيع، 
األم ج 6، ص 172، حممد الرشبيين، مغين املحتاج ج 5، ص 494، ابن القدامة، 
املغين ج 10، ص 88-89، عبد اهلل بن قدامة، الاكيف يف فقه ابن حنبل ج 4، ص 

155، رشح الزركيش ج 3، ص 91
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الفصل الرابع: ترصفات املرتدين وأحاكمه

املبحث األول: ترصفات أموال املرتدين

املطلب األول: ما اكتسبه املرتد من ماهل ۞

ما اكتسبه املرتد من ماهل حال اسالمه

ارتد شخص  فإذا  املرتد مصادرة ماهل،  ذكر سابقا أن من عقوبة 

ىلع  أمواهل  تبىق  هل  أمواهل.  يف  حيدث  اذلي  فما  اإلسالم  دين  عن 

ملكيته أم ال؟؟؟ اختلف العلماء فيه ىلع أقوال وقبل عرضنا ألقوال 

العلماء سنحرر حمل الزناع حىت نصل إىل املقصود.

حترير حمل الزناع

ال خالف يف أن املرتد إذا أسلم ورجع إىل اإلسالم تكون أمواهل . 1

ىلع حكم ملكه.

ال خالف أيضا يف أنه إذا مات أو قتل أو حلق بدار احلرب تزول . 2

امواهل عن ملكه.

واختلف العلماء فيما اكتسبه املرتد حال إسالمه هل يزول بهذه . 3
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بالردة من حني وجودها ىلع  أو  األسباب مقصورا ىلع هذا احلال 

اتلوقف؛ فهذا هو حمل اخلالف بني العلماء.

أقوال العلماء يف هذه املسألة:

ذهب احلنفية ما عدا ابا حنيفة إىل أن ملك املرتد ال يزول عن  أ. 

ماهل بالردة بل يزول باملوت أو القتل أو باللحاق بدار احلرب وكذا 
احلنابلة يف الراجح عندهم.158

أدتلهم:

امللك  سبب  لوجود  اإلسالم  حالة  للمرتد  ثابت  امللك  أن 

األصيل،  اكلاكفر  امللك  ينايف  ال  والكفر  احلرية.  ويه  واألهلية 

وبناءا ىلع هذا تكون ترصفاته جائزة كما جتوز من املسلم حىت 

لو أعتق أو دبر أو اكتب أوباع أو وهب أو اشرتى نفذ ذلك لكه.

إال أن احلنفية منهم أبو يوسف وحممد رمحهما اهلل خيتلفان 

يف كيفية اجلواز؛

حاشية ابن اعبدين ج 6، ص 299، الكساين ، بدائع صنائع ج 6، ص 122-121،   158

السخيس، املبسوط ج 10، ص 97-98، ابن همام، رشح فتح القدير ج 6، ص 69، 
فخر ادلين الزيليع، تبيني احلقائق ج 3، ص 285، ابن جنيم احلنيف، حبر الرائق ج 

5، ص 140 وبعده
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يمكن  � الصحيح ألنه  يوسف جيوز ترصفه ترصف  أيب  عند 

فال  املريض  أما  القتل  من  فيتخلص  اإلسالم  إيل  الرجوع 

يمكن دفع املرض عن نفسه.

ألن  � املوت  مرض  املريض  ترصف  ترصفه  جيوز  حممد  عند 
املرتد مرشف ىلع اتللف فأشبه املريض مرض املوت.159

ذهب املالكية والشافعية واألظهر عند احلنابلة وأيب حنيفة إىل أن  ب. 
ملك املرتد ال يزول بمجرد الردة وإنما هو موقوف ىلع مآهل.160

أدتلهم:

أن زوال العصمة ال يلزم منه زوال امللك الحتمال عوده إىل  �

اإلسالم.

املراجع السابقة  159

حاشية ادلسويق ج 4، ص 306، ادلردير ، رشح الكبري ج 4، ص 306، عبد الرب   160

502، شافيع  املحتاج ج5، ص  الرشبيين، مغين  2، ص 507،  الاكيف ج  األندلس، 
ابلهويت،   ،127 ص   ،5 ج  اجلمل  حاشية   ،127 ص   ،7 ج  املحتاج  نهاية  الصغري، 
كشاف القناع ج 2، ص 192، السخيس، املبسوط ج 10، ص 97-98، الكساين، 

بدائع صنائع ج 6، ص 121، انلووي، املجموع ج 21، ص 53-52 
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لوجوب  � سبب  ويه  الردة  وهو  امللك  لزوال  سببا  هناك  أن 

القتل، والقتل سبب حلصول املوت فاكن زوال ملكه مضافا 

ملا سبق وهو الردة وال يمكنه اللحاق بدار احلرب بأمواهل ألنه 

ملكه  بزوال  فيحكم  حاجته  عن  فاضال  ماهل  فيبىق  يقتل 
للحال واحلكم ال يتخلف عن سببه.161

ترصفه  صحة  تبينت  أسلم  فإن  موقوفا  ترصفه  فيكون 

وإن قتل أو مات بطل ترصفه وهذا ما قاهل املالكية واحلنابلة 
يف األظهر وأيب حنيفة.162

يقبل  فيه تفصيل: إن ترصف ترصفا  الشافعية  أما عند 

حىت  موقوفا  ترصفه  اكن  والوصية  واتلدبري  اكلعتق  اتلعليق 

تقبل  وال  منجزة  تكون  اليت  اتلرصفات  أما  حاهل  يتبني 

بطالن  ىلع  بناءا  باطلة  فيه  والرهن  واهلبة  اكبليع  اتلعليق 

 ،53-52 ص   ،21 ج  املجموع   ، انلووي  ص121،   ،6 ج  صنائع  بدائع  الكساين،   161

ابلهويت، كشاف القناع ج 2، ص 192، ادلردير، رشح الكبري ج 4، ص 306

املراجع السابقة  162
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وقف العقود، وهذا هو يف اجلديد أما يف القديم أنه يكون 
موقوفا كغريه.163

عند أيب بكر من احلنابلة والصحيح عند أيب إسحاق الشريازي  ج. 

من الشافعية أن ملك املرتد يزول بردته لزوال عصمة املرتد بردته 
فماهل أوىل بالزوال.164

أدتلهم:

أبا بكر الصديق  � حديث ملا روي عن طريق بن شهاب أن 

ريض اهلل عنه تعاىل قال لوفد بزاخة وغطفان )نغنم ما أصبنا 
منكم وترون إيلنا ما أصبتم منا(.165

يملك  � أن  ذلك  بالردة فوجب من  دمه  املسلمني ملكوا  ألن 
املسلمون أمواهل ألن انلفس أوىل من املال.166

انلووي، املجموع ج 21، ص 93، الشافيع، األم ج 6، ص 175، الرشبيين، مغين   163

املحتاج ج 5، ص502 ، حاشية الرشواين ج 9، ص 100، حممد الزهري العمراين، 
رساج الوهاج ص 385

أيب إسحاق الشريازي، املهذب ج 2ص 313  164

ابلخاري، صحيح رقم 7221 يف كتاب األحاكم   165

أيب إسحاق الشريازي، املهذب ج 2، ص 313  166
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القول املختار:

إسالمه  حال  املرتد  اكتسبه  ما  أن  إيله  أميل  اذلي  القول  أن 

يكون ملاك هل لكن ال جيوز ترصفه باعتبار أنه قد خرج عن دين 

اإلسالم فيكون ترصفه موقوفا وهذا يوافق ما قاهل الشافعية واملالكية 

إىل اإلسالم  يعود  املرتد  أن  وأبو حنيفة واحلنابلة يف األظهر.الحتمال 

وكذا ألن زوال عصمة املرتد ال يلزم منه زوال ملكه.

أما القول بأن ترصفه صحيح فهذا قد يؤدي إىل أن يستمر يف ردته 

أما لو قلنا ترصفه موقوف فإن فيه تغليظا عليه فربما أدى إىل عودته 

لإلسالم.

وما سبق من اخلالف إنما هو بالنسبة للمرتد اذلكر باتفاق العلماء 

وكذلك بالنسبة للمرتدة األنىث عند املالكية والشافعية واحلنابلة، أما 

عندهم  خالف  بال  أمواهلا  عن  املرتدة  ملك  يزول  ال  احلنفية  عند 

فتجوز ترصفاتها ألنها ال تقتل فلم تكن ردتها سببا لزوال ملكها عن 
أمواهلا.167

الكساين، بدائع صنائع ج 6، ص 122، ابن جنيم احلنيف، حبر الرائق ج 5، ص 140  167
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ما اكتسبه املرتد من ماهل حال رّدته

لو ارتد شخص واشتغل يف عمل حال رّدته فما هو احلكم للمال 

احلاصل من عمله حال رّدته؟؟؟

اتفق العلماء أن ماهل يف هذه احلالة هل وترصفه باق ىلع إباحته وال 
يكون حمجورا عليه.168

ولك ما تقدم من الكالم عن أموال املرتد عند حياته أما لو مات 

املرتد أو قتل أو قيض باللحاق بدار احلرب فالكالم عند مرياث املرتد، 

فسنتلكم عنه إن شاء اهلل باتلفصيل موضحا بأراء العلماء.

املطلب اثلاين: ديون املرتد ۞

فيقوم  دينه  قضاء  من  بد  فال  دين  وعليه  مات  إذا  الشخص  أن 

ورثته يف قضائه فكذلك أن املرتد إذا مات أو قتل ىلع ردته وعليه دين 

فال بد من قضائه كغريه.

بني  خالف  ففيه  املرتد  دين  به  يقىض  اذلي  للمال  بالنسبة  أما 

العلماء فال بد من حترير حمل الزناع حىت نعرض املسألة بتمامها.

املرجعان السابقان، الرشبيين، مغين املحتاج ج 5، ص 503، حاشية اجلمل ج 5،   168

ص 127، حاشية ادلسويق ج 4، ص 309، ابلهويت، كشاف القناع ج 2، ص 192
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حترير حمل الزناع:

اتفق العلماء ىلع أن املرتد لو مات أو قتل بردته ابتدئ من تركته . 1

بتسديد ديونه.

أما كيفية تسديدها فاختلف العلماء فيه هل يسدد من كسبه يف . 2

اإلسالم أو من كسبه يف الردة أم منهما معا.

فالزناع بني العلماء يف هذه املسألة تقوم يف هذه اجلزئية ويه 

املال اذلي يؤدي به قضاء دين املرتد.

أقوال العلماء فيه:

ذهب املالكية والشافعية واحلنابلة إىل أن ديون املرتد تؤخذ من  أ. 
ماهل مطلقا فما بيق من ماهل فيكون فيئا بليت مال املسلم.169

أدتلهم:

أو موقوف فال حمالة يقيض منه ( 1 باق  قلنا أن ملكه  لو  ألننا 

الشافيع، األم ج 6 ص 170-171، انلووي، املجموع ج 21 ص 53، الرشبيين، مغين   169

املحتاج ج 5 ص 502، حاشية قليويب ج 3 ص 178، ابلهويت، كشاف القناع ج 2 
ص 192، ابن القدامة، املغين ج 10 ص، رشح زركيش ج 3 ص 90، حاشية ادلسويق 

ج 4 ص 306، صادر الغرياين، املدونة ج 4 ص 603
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أو من ماهل، وإن قلنا أن ملكه زال بالردة فإنه لم يزنل زواال 

مستقرا ألنه يعود بإسالمه.

وكذلك ( 2 موته  من  بأكرث  ليست  فالردة  ارتد شخص  إذا  ألن 

عليه قضاءه يف حالة ردته.

فماهل  دفعه  منه  لزم  وما  دينه  قضاء  بعد  شيئا  بيق  وإن 

بليت مال املسلم ويكون فيئا.170 

أما احلنفية فقد اختلفت أقواهلم يف هذه املسألة كما اختلفت يف  ب. 
مصري أموال املرتد وترصفاته.171

عند أيب حنيفة( 1

به  يفئ  أال  إال  الردة  كسب  من  دينه  يقيض  املرتد  أن 

فيقيض من كسب اإلسالم. 

املراجع السابقة  170

حاشية ابن اعبدين ج 6 ص 299، ابن همام، رشح فتح القدير ج 6 ص 76، ابن   171

جنيم احلنيف، حبر الرائق ج 5 ص 146، ايب احلسن الرشداين، هداية رشح ابلداية 
ج 2 ص 167، السخيس، املبسوط ج 10 ص 102، الكساين، بدائع صنائع ج 6 ص 

125
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ديلله:

هو  * وإنما  لورثته  ليس حق  ردته  حالة  يف  الكسب  ألن 

وإذا قتل اكن وفاء ادلين من  فيئا  خالص هل فلهذا اكن 

كسب  من  دينه  قيض  إذا  هذا  فعىل  أوىل،  حقه  خالص 

ردته فقد فعل عني ما اكن حبق فاعله فلهذا اكن نافذا.

فإن لم يفئ منه فمن كسبه حالة اسالمه.

عند أيب يوسف وحممد ريض اهلل عنهما( 2

أن أداء ديون املرتد من ماهل مطلقا سواء من ماهل حال 

تكون  عندها  الكسبني  كال  أن  وديلله  إسالمه.  أو  ردته 

مرياثا 

عند حسن ملا روي عن أيب حنيفة( 3

أن أداء ديون املرتد يبدأ بكسب اإلسالم إال أال يفئ 

ادلين من ملك  الردة. وديلله ألن قضاء  فيقيض من كسب 

املديون فأما كسب الردة لم يكن مملواك هل فال يقيض دينه 

منه إال إن تعذر فقضاءه من حمل آخر.

عند زفر ملا روي عن أيب حنيفة ( 4
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أن ديون إسالمه تقىض من كسب اإلسالم، وما استدانه 

املستحق  ألن  وديلله  الردة.  كسب  من  يقضيه  الردة  يف 

للكسبني خمتلف، وحصول لك واحد من الكسبني باعتبار 

الكسب  من  دين  فيقيض لك  ادلين،  به  اذلي وجب  السبب 

املكتسب يف تلك احلالة يلكون الغرم بمقابلة الغنم.

وإن لم يكن هل مال اكتسبه يف ردته اكن ذلك لكه فيه، 
ألنه كسبه فيكون مرصوفا إىل دينه ككسب املاكتب.172

والصحيح يف املذهب: 

اإلسالم  كسب  من  املرتد  ديون  فيقيض  حسن  قاهل  ما 

فما  غريه،  مال  من  ال  ماهل  من  اإلسالم  ديون  ألن  ابتداءا، 

فمال  الردة  يف  اكتسبه  وما  ماهل  فهو  اإلسالم  يف  اكتسبه 

لم  فإن  إال لرضورة  ادلين  منه  املسلمني فال يقيض  اجلماعة 

الرضورة  مست  اإلسالم  يف  اكتسبه  اذلي  ماهل  من  به  يف 
فيقيض من ماهل اذلي اكتسبه يف الردة.173

املراجع السابقة 1  172

املراجع السابقة 2  173
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القول املختار:

القول اذلي أميل إيله يف هذه املسألة هو قول املالكية والشافعية 

بأن ديون املرتد تقىض من ماهل مطلقا سواء اكن من ماهل اذلي اكتسبه 

حال إسالمه أو حال ردته.

ملا قاهل العلماء بأن املرتد إذا مات أو قتل أو حلق بدار احلرب فأول 

ما يدفع من ماهل ما يلزم منه دفعه مثل ادلين واإلرش وغريها. وألن 

الردة ليس بأكرث من موت فكما يدفع ويقيض دينه يف حالة موته فكذا 

يقيض يف حالة ردته.

ففيه  دفعه مجيعا  يلزم  وما  دينه  بعد قضاء  ماهل  ما بيق من  وأما 

خالف بني العلماء وسنتلكم عن هذا املوضوع يف مبحث مرياث املرتد 

إن شاء اهلل.

املبحث اثلاين: نكاح املرتد

املطلب األول: أثر زواج املرتد وحكمه ۞

أن الردة معتربة بمزنلة املوت وىلع هذا فإن املرتد يعترب يف حكم 

املعدوم ألن قتله واجب أصال. وبناء ىلع ذلك فإن املرتد ليس هل أن 

يزتوج فإذا تزوج هل زواجه صحيح ؟؟؟؟
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اختلف العلماء يف هذه املسألة فال بد أن نعرض حمل الزناع فيه:

حترير حمل الزناع

اتفق العلماء ىلع أن املسلم إذا ارتد ثم تزوج فإن زواجه ال يصح . 1

ألنه ال ملة هل فليس هل أن يزتوج مسلمة وال اكفرة وال مرتدة فإذا 
نكح فأصاب واحدة منهما فلها مهر مثلها وانلاكح مفسوخ.174

اتفق العلماء ىلع أنه إذا ارتد أحد الزوجني حيل بينهما فال يقربها . 2

خبلوة وال مجاع وال حنوهما.

اختلف العلماء يف حكم الفراق اذلي حصل بالردة، هل الفرقة . 3

فيه فسخ أم يه طالق؟؟؟ اختلف العلماء فيه إىل أقوال:

أقوال العلماء:

الفرقة  أن  إىل  واحلنابلة  والشافعية  احلنفية  منهم  اجلمهور  ذهب  أ. 

احلاصلة بعد الردة تعترب فسخا للناكح وليس طالقا.175 

الكساين، بدائع صنائع ج 6 ص 201، الشافيع، األم ج 6 ص 172، ادلميايط، ااعنة   174

الطابلني ج 4 ص 203، حاشية ادلسويق ج 4 ص 307، ابلهويت، كشاف القناع ج 
2 ص 193، ابو القاسم اخلريق، خمترص اخلريق ج 1 ص 97

الكساين، بدائع صنائع ج 6 ص 201، الشافيع، األم ج 6 ص 173-174، ادلميايط،   175

ااعنة الطلبني ج 4 ص 39، السخيس، املبسوط ج 10 ص 110، ابن القدامة، املغين 
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أدتلهم:

قوهل تعاىل )وال تمسكوا بعصم الكوافر(.176  �

وقوهل تعاىل )فال ترجعوهن إيل الكفار ال هن حل هلم وال هم  �

حيلون هلن(.177

أن الردة تنايف انلاكح فإذا ارتد أحد الزوجني فإن ذلك يكون  �

فسخا ال طالقا وال يتوقف ذلك ىلع القضاء.178

وألن اختالف ادلين يمنع اإلصابة فأوجب فسخ انلاكح.179 �

ثم فصل العلماء:

قال احلنفية واحلنابلة( 1

ج 10 ص 564، رشح زركيش ج 2 ص 396، ابو القاسم اخلريق، خمترص اخلريق ج 
1 ص 97

املمتحنة اآلية 10  176

املمتحنة اآلية 10  177

الكساين، بدائع صنائع ج 6 ص 201، السخيس، املبسوط ج 10 ص 110  178

ابن القدامة، املغين ج 10 ص 564، ابو القاسم اخلريق، خمترص اخلريق ج 1 ص 97،   179

رشح زركيش ج 2 ص 396
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مسلمة  امرأته  بانت  املسلمني  الزوجني  أحد  ارتد  إذا 

اكنت أو كتابية دخل بها أم لم يدخل بها. 

ثم إن اكنت الردة قبل ادلخول واكن املرتد هو الزوج فلها 

انلصف املسىم أو املتعة. وإن اكن املرتد يه الزوجة فال يشء 

عليها.

اكن  سواء  لكه  املهر  فلها  ادلخول  بعد  الردة  اكنت  وإن 

كالهما  ارتد  الفرقة.وإن  وتنجزت  الزوجة  أو  الزوج  املرتد 
اكنا ىلع نكاحهما.180

قال الشافعية ( 2

ولو ارتد أحد الزوجني املسلمني فال تقع الفرقة بينهما 

حىت تميض عدة الزوجة قبل أن يتوب ويرجع إىل اإلسالم فإذا 

انقضت عدتها بانت عنه وبينونتها منه فسخ ال طالق كما 

تقدم، وإن اعد إىل اإلسالم قبل انقضاء العدة فيه امرأته أي 

دوام نكاحهما وإن لم يعد إىل اإلسالم فالفرقة حاصلة من 

املراجع السابقة  180
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حني الردة. وال جيوز للمرتد أن ينكح ابنته وال أمة وال امرأة 
هو ويلها.181

ذهب املالكية إىل أنه إذا ارتد أحد الزوجني املسلمني اكن ذلك  ب. 

طلقة بائنة.

فإن رجع إىل اإلسالم لم ترجع هل إال بعقد جديد ما لم تقصد 

املرأة بردتها فسخ انلاكح فال ينفسخ معاملة بنقيض قصدها. ولو 

ارتدا معا ثم اعدا لإلسالم أن الطالق نسبة بينهما فالزوج مطلق 

والزوجة مطلقة.

مباحا  عقدا  امرأة  ىلع  خمتار  بالغ  اعقل  مسلم  عقد  فإذا 

ووطئها وطئا مباحا ثم ارتد فقد زال إحصانه فإذا زىن فإنه جيدل 
وال يرجم.182

القول املختار:

 بعد عرض أقوال العلماء فإين أميل إىل رأي اجلمهور اذلي 

الشافيع، األم ج 6 ص 173-174 ن ادلميايط، ااعنة الطابلني ج 4 ص 39   181

حاشية ادلسويق ج 4 ص 307، امحد انلغراوي املاليك، فواكه ادلواين ج 2 ص 25-  182

26، عبد الرب األندلس، الاكيف ج 2 ص 507
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وهو أنه يرى الفرقة احلاصلة فسخا وليس طالقا. وذلك ألن الردة 

يه اليت تنايف انلاكح كما أن نكاح املرتد باطل. وكذا لألدلة اليت 

قاهلا اجلمهور فيما تقدم.

املطلب اثلاين: مصري أوالد املرتد ۞

الردة  اسم  ويتبع  أوالد صغار فهل يطلق  الزوجان وهلما  ارتد  إذا 

عليهم كما حصل بوادليهم؟؟؟؟؟ اختلف العلماء فيه: 

حترير حمل الزناع:

اتفق العلماء أن ودل املرتد إذا اكن محل به يف اإلسالم فهو مسلم . 1

وكذا إن اكن محل به واكن واحد من أبويه مرتدا واآلخر مسلما 
فهو مسلم تبعا ألحد أبويه.183

أما من اكن محله حال ردتهما ففيه خالف بني العلماء، وهذه يه . 2

أقواهلم. 

أيب احلسن الرشداين، اهلداية رشح ابلداية ج 2 ص 169، الكساين، بدائع صنائع   183

ج 6 ص 125، ابن اهلمام، رشح الفتح القدير ج 6 ص 85، انلووي، املجموع ج 21 
ص 55، ابن القدامة، املغين ج 10 ص 514
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أقوال العلماء:

ذهب احلنفية واألظهر عند الشافعية واملذهب عند احلنابلة إىل  أ. 

أن ودل املرتد مرتدا تبعا ألبويه.

أدتلهم:

حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه )ما من مولود يودل إال ىلع  �

تنتج  كما  يمجسانه  أو  ينرصانه  أو  يهودانه  فأبواه  الفطرة 

ابلهيمة مجعا هل حتسونه فيهما جذعة؟ ثم يقول أبو هريرة 

)فطرة اهلل اليت فطر انلاس عليها(،184 أن أوالد الكفار يودلون 

ىلع ادلين الاكمل فإما اتللبس باألديان املختلفة حادث بعد 

الوالدة بسبب األبوين ومن يقوم مقامهما.185 

ردة  � قبل  اإلسالم  يف  اتلبعية  الصغار  األوالد  يف  األصل  ألن 

أبويه أما لو ارتد أبواه فاتلبعية باقية فكما يتبعون يف إسالمهما 
كذلك يتبعون يف ردتهما.186

ابلغوي، رشح السنة ج 1 ص 154  184

الشواكين، نيل األوطار ج 7 ص 217  185

أيب احلسن الرشداين، اهلداية رشح ابلداية ج 2 ص 169، انلووي، املجموع ج 21   186

ص 55
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رد ىلع هذا القول:

أن أصل اتلبعية لألب إنما يف دين يقر عليه أما املرتد ليس 

هل دين يقر عليه فليس الودل تبعا ألبويه بل يقتل.187 

ذهب املالكية والقول اآلخر للشافعية ويف رواية عن أمحد إىل أن  ب. 
ودل املرتد مسلما.188

 أدتلهم:

استدلوا بقوهل تعاىل )ال تزر وازرة وزر آخرى(.189 �

)اإلسالم  � وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  حبديث  استدلوا 
يعلو وال يعىل عليه(.190

خليل بن إسحاق، رشح خمترص خليل ج 8 ص 66   187

نهاية  الصغري،  شافيع   ،613 ص   4 ج  املدونة  الغرياين،  صادر  السابق،  املرجع   188

الزهري  حممد   ،501 ص   5 ج  املحتاج  مغين  الرشبيين،   ،420 ص   7 ج  املحتاج 
ابلهويت،   ،94 ص   10 ج  املغين  القدامة،  ابن   ،385 ص  الوهاج  رساج  العمراين، 

كشاف القناع ج 2 ص 194

األنعام اآلية 164  189

ادلارقطين، سنن ج 3 ص 252  190
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القول املختار:

فإين  الفريقان  بها  استدل  اليت  واألدلة  املسألة  عرض  بعد 

واحلنابلة  الشافعية  والرواية األخرى عند  املالكية  قول  إىل  أميل 

ترك  لو  بديلل  وهذا  مرتدا  وليس  مسلما  املرتد  ودل  بأن  وهو 

األبوان املرتدان ودله يف دار اإلسالم فإنه يبىق مسلما ألن األصل 

هو ابلقاء ىلع دين الفطرة وهو دين اإلسالم.

فاتلبعية ال يمكن أن تكون ديلال ىلع ردته، ألن )اإلسالم 
يعلو وال يعىل عليه(.191

املبحث اثلالث: مرياث املرتد

أن املرتد إذا مات أو قتل أو حلق بدار احلرب فإنه يبدأ بقضاء دينه 

وما لزم منه ادلفع كما تقدم ذكره يف مبحث عن ديون املرتد، ألن هذه 

احلقوق ال جيوز تعطيلها.

ادلفع؟؟؟  منه  لزم  وما  دينه  قضاء  بعد  أمواهل  يف  احلكم  هو  فما 

فهل يكون لورثته ويكون مرياثا أو فيئا بليت املال؟؟؟؟ هذه املسألة 

ادلارقطين، سنن ج 3 ص 252  191
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خالفية البد من حترير حمل الزناع فيها.

حترير حمل الزناع:

اختلف العلماء يف كون مال املرتد هل هو فيئ بليت مال املسلم 

باعتبار أن املرتد مبيح ادلم، أم مرياث لورثته باعتبار أّن الردة بمزنلة 

املوت ففيه أقوال بني العلماء.

أقوال العلماء:

ذهب املالكية والشافعية واحلنابلة يف املذهب  ) 1

مال  بليت  ماهل  فيكون  يورث  وال  يرث  ال  املرتد  أن  إىل 
املسلم.192

 أدتلهم:

حديث رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم )ال يرث املسلم الاكفر  �
وال الاكفر املسلم(.193

ابن عبد الرب، اتلمهيد ج 9 ص 167، أبو عبد اهلل العيدري، اتلاج اإللكيل ج 6   192

ص281 371، انلووي، املجموع ج 21 ص 54، الشافيع، األم ج 6 ص 187، عالء 
ادلين املرداوي، اإلنصاف ج 10 ص 339

ابلخاري،   ،434 1 ص  1572ج  املوطأ   مالك،   ،210 7 ص  الصحيح ج  الرتمذي،   193

الصحيح ج 8 ص 11
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عن  � املرتد  خيص  ال  ألنه  وغريه  للمرتد  اعم  الاكفر  ولفظ 
غريه.194

حديث )ال يتوارث اهل ملتني شىّت(.195 �

الاكفر خرج عن ملة اإلسالم إىل غريه فهو  فاملرتد هو 

اكلاكفر األصيل فكما ال يرث الاكفر األصيل فال يرث املرتد 
كذلك.196

حديث براءة بن اعزب قال مّريب خايل أبو بردة ومعه الراية  �

فقلت إىل أين تذهب فقال أرسلين رسول اهلل صىل اهلل عليه 

وسلم إىل رجل نكح امرأة أبيه أن اقتله وآخذ ماهل وهذا يدل 
ىلع أّن مال املرتد يفء.197

املراجع السابقة 3  194

ادلارقطين، سنن ج 3 ص131  195

ابن القدامة، املغين ج 10 ص 174، ابلهويت،كشاف القناع ج 2 ص 192  196

اجلصاص، أحاكم القرآن ج 3 ص 40  197
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ظاهر آيات القرآن يف قطع والية املؤمنني عن الكفار فيكون  �
املرياث كذلك.198

ذهب احلنفية ورواية أخرى عند اإلمام أمحد أن ما اكتسبه املرتد   ) 2
يف حالة اإلسالم يكون مرياثا.199

أدتلهم:

حديث )ملا روي عن سيدنا يلع ريض اهلل عنه قتل املستورد  �

ذلك  واكن  املسلمني(  ورثته  بني  ماهل  وقسم  بالردة  العجيل 

أنكر  أنه  ينقل  ولم  عنه  اهلل  ريض  الصحابة  من  بمحرض 
منكر عليه فيكون إمجااع من الصحابة.200

أيب  � أصل  ىلع  امللك  لزوال  سببا  كونها  يف  اكملوت  الردة  ألن 
حنيفة فإذا ارتد فهذا مسلم مات فريثه املسلم.201

خليل ابن إسحاق، رشح خمترص خليل ج 8 ص 223، ابن عبد الرب، االستذاكر ج   198

6 ص 371

السخيس، املبسوط ج 10 ص 96-97، ابن جنيم احلنيف، حبر الرائق ج 5 ص 141  199

ابليهيق، سنن الكربى ج 6 ص 254، عبد الرزاق، مصنف ج 6 ص 105  200

ابن جنيم احلنيف، حبر الرائق ج 5 ص 141، ابن همام، رشح فتح القدير ج 6 ص   201

72-71
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قوهل تعاىل )إن امرؤ هلك ليس هل ودل وهل أخت فلها نصف  �
ما ترك(.202

نفسه  بها  استحق  جريمة  ارتكب  ألنه  هالك  واملرتد 

تم  فإذا  ملاهل  هالاك  أنه اكن مسلما  فيه  واملعىن  هالاك  فيكون 

هالكه خيلفه وارثه يف ماهل كما لو مات املسلم فيكون هذا 
توريث املسلم من املسلم.203

توريث  � يقتيض  أوالدكم(204  يف  اهلل  )يوصيكم  تعاىل  قوهل 

امليت  وبني  املسلم  امليت  بني  فرق  ال  إذ  املرتد  من  املسلم 
املرتد.205

و اختلف احلنفية فيما اكتسبه املرتد حال ردته:

عند أيب حنيفة ورواية عند امحد «

أن ما اكتسبه املرتد حال ردته يكون فيئا بليت مال املسلم. 

النساء اآلية 171  202

مرجعان سابقان  203

النساء اآلية 11  204

اجلصاص، أحاكم القرآن ج 3 ص 38-37  205
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ديللهم:

ألن ماهل زال بالردة فاكن الكسب ال مالك هل بل ماال فقط  �

املايض  إىل  يمتد  أثر رجيع  فال حيتمل اإلرث ألن اإلرث هل 

فتوضع بليت مال املسلم اكللقطة.

ألن ماهل بمزنلة مال احلريب ألن املال مىت اكتسبه وهو مبيح  �

ادلم 

عند صاحبني وهما حممد وأبو يوسف ريض اهلل عنهما ورواية  �

أخرى لإلمام أمحد 

قبل  الكسب  اكن  سواء  ورثته  يملكه  للمرتد  مال  لك 

الردة أم بعدها.

ديللهم:

أن املرتد ال تزول ملكيته عن أمواهل وإنما ملكه باق هل ألن  �

املرتد أهل للملك وإذا ثبت ملكه فتنتقل أمواهل إىل ورثته 

باملوت أو ما يف معناه ويعترب للتوريث أثر رجيع إىل ما قبيل 
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من  املسلم  توريث  رشط  فينطبق  اإلسالم  حال  منه  ردته 
املسلم.206

مناقشة األدلة:

رد اجلمهور ىلع احلنفية:

حديث يلع ريض اهلل عنه لم يروه احلفاظ بل رواية اثلقة وما قلناه  «

من عدم توريث املرتد أخذ باإلستدالل وإما هذا بالظن207. 

وكذا قيل حني جعل مرياث املرتد لورثته املسلمني يف هذه 

الرواية ملا روي فيه من احلاجة واكنوا ممن يستحقون ذلك يف مجاعة 

املسلمني  مجاعة  عموم  يمكن  وال  ماهلم  حيث  من  املسلمني 

الوجه ال ىلع  هذا  املال ىلع  هذا  الورثة  فأخذ  إذا  بذلك،  بمرياثه 
أنهم ورثته.208

السخيس، املبسوط ج 10 ص 96-97، الكساين، بدائع صنائع ج 6 ص 123- 124،   206

ابن جنيم، حبر الرائق ج 5 ص 141، ابن همام، رشح فتح القدير ج 6 ص 72-71

الشافيع، األم ج 6 ص 263  207

ابن عبد الرب، االستذاكر ج 6 ص 372  208
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رد احلنفية ىلع اجلمهور:

حديث براءة بن اعزب اذلي فيه ديلل ىلع أن مال املرتد فيئ، ألن  «

الرجل اكن حماربا مع استحالهل ذللك انلاكح وليس مرتدا بديلل 

الرواية فيه تدل ىلع املحاربة وليس ىلع الردة.

أن مال املرتد قبل الردة ملك هل خبالف احلريب ألن ماهل مغنوما  «

اكمال أما مال املرتد قبل ردته ال يغنم كما ال يغنم مال املسلمني 

باملوت  كزواهل  بالردة  وزواهل  صحيحة  فيه  أمالكهم  اكنت  إذا 
فانتقل إىل ورثته دون سائر املسلمني.209

حديث )ال يتوارث أهل ملتني شىّت( فاملرتد هو الاكفر اذلي ال يقر  «

ىلع دين وال ملة خبالف الاكفر األصيل ألنه لو ارتد إىل انلرصانية 
أو ايلهودية فغري مقر عليها فليس هو حمكوما هل.210

القول املختار:

من خالل عرض األدلة والردود بني الفريقني فإنين أميل إىل قول 

اجلمهور وهو أن املرتد ال يورث واليرث.

اجلصاص، أحاكم القرآن ج3ص40  209

اجلصاص، أحاكم القرآن ج3ص38  210
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وذلك ألن املرتد خرج عن دين اإلسالم وليس يف ملة واحدة مع 

ورثته املسلمني.

فكما يطلق ىلع املرتد اسم الاكفر كذلك يطبق عليه حكم الاكفر 

فعىل هذا جاء انلص الرصيح من حديث الرسول صىل اهلل عليه وسلم 

)ال يرث الاكفر املسلم وال املسلم الاكفر(،211 فاملرتد هو الاكفر فال يرث 

وال يورث. كما أن قطع القرآن بأن ليس للمرتد والية، واملرياث البد 

فيه من الوالية.

وإن اكن القائل بتوريث املرتد يقول ىلع أن الاكفر هو من يقر ىلع 

دين واملرتد ليس كذلك وإال أن املرتد من خرج عن ملة اإلسالم فمن 

لم جيتمعا يف ملة واحدة فال يتوارث بينهما لقوهل صىل اهلل عليه وسلم 
)ال يتوارث اهل امللتني شيت(.212

أبو داود، سنن 2909 ج 3 ص 38  211

ادلارقطين، سنن ج 3 ص 131  212
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الفصل اخلامس: توبة املرتدين

املبحث األول: استتابة املرتد وحكمه

قد تقدم أن الشخص إذا ارتد فعليه العقوبة املقررة ويه القتل 

ومصادرة ماهل وهذه العقوبة تسقط باتلوبة برشط أن يتربأ عن األديان 

لكها سوى اإلسالم أو عما نقل إيله من مذهب الكفر ألن الغاية يه 

رجوعه إىل اإلسالم.

فيف استتابة املرتد أقوال خمتلفة عند العلماء ال بد أن نعرضها.

حترير حمل الزناع:

اتفق العلماء ىلع أن توبة املرتد واملرتدة مقبولة، وباتلوبة تسقط . 1
العقوبة املقررة للمرتد واملرتدة.213

اختلفوا يف حكم استتابته هل يه مستحب أو واجبة؟؟؟؟. 2

أقوال العلماء:

الكساين، بدائع صنائع ج 7 ص 196، ابن رشد احلفيد، رشح بداية املجتهد ج 4   213

ص 299، الشافيع، األم ج 6 ص171، ابن القدامة، املغين ج 10 ص78-
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ذهب احلنفية إىل أن استتابة املرتد مستحبة ال واجبة.214( 1

 أدتلهم:

يفيد  � هنا  الفاء  حرف  فاقتلوه(،215  دينه  بدل  )من  حديث 
اتلعقيب فيفيد القتل يف احلال.216

ألن املرتد بمزنلة مرشيك العرب أو أغلظ منهم واملرتد من  �

من  يقبل  ال  فكما  وسلم  عليه  اهلل  صىل  الرسول  دين  أهل 

املرتدين  فكذلك  اإلسالم،  أو  السيف  إال  العرب  مرشيك 

لكن يعرض عليهم اإلسالم الحتمال أن يسلموا لكن ال 

أسلم فمرحبا وأهال وسهال  فإن  بلغته  قد  جيب ألن ادلعوة 

باإلسالم فإن أىب نظر اإلمام:

إن طمع يف توبته أو سأل هو اتلأجيل أجله ثالثة أيام. *

من  * قتله  اتلأجيل  هو  يسأل  ولم  توبته  يف  يطمع  لم  إن 
ساعته.217

الكساين، بدائع صنائع ج 7 ص 196، حاشية ابن اعبدين ج 6 ص 273  214

امحد، مسند ج1ص217  215

الصنعاين، سبل السالم ج 4 ص 72   216

السخيس، املبسوط ج 10 ص 95، ابن همام، رشح فتح القدير ج 6 ص 64  217
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املرتد  � )يستتاب  قال  ما روي عن سيدنا يلع ريض اهلل عنه 

ثم  كفروا  ثم  ءامنوا  اذلين  )إن  اآلية  هذه  تيل  ثم  ثالثة 

ءامنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا(،218 وهذه االية ديلل ىلع 
استحبابه وليس ىلع وجوبه.219

ما روي عن سيدنا عمر ريض اهلل عنه قال )هال حبستموه  �

بيتا واطعمتموه لك يوم رغيفا اوستتبتموه لعله يتوب ويرجع 

إىل اهلل سبحانه وتعاىل( ديلل ىلع استحباب اإلمهال وليس 
ىلع وجوب اتلوبة.220

تربى عمر  الظاهر يف  أن  قال  همام  ابن  الكمال  أن  إال 
يقتيض الوجوب.221

إنما ترشع االستتابة ملن خرج عن اإلسالم ال عن بصرية أما  �
من خرج عن بصرية فال توبة هل.222

النساء اآلية 137  218

السخيس، املبسوط ج 10 ص 95   219

مالك، املوطأ 2327 ج 2 ص 174 4  220

ابن همام، رشح فتح القدير ج 6 ص 64  221

الشواكين، نيل األوطار ج 7 ص 220  222
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ذهب اجلمهور منهم املالكية والشافعية واحلنابلة إىل أن توبة   )2
املرتد واجبة وليس مستحبة.223

 أدتلهم:

ملا روي عن سيدنا عمر ريض اهلل عنه أنه قدم عليه رجل من  �

جيش املسلمني فقال )هل عندك من مغربة خرب؟؟؟ قال نعم، 

رجل كفر باهلل بعد إسالمه فقال سيدنا عمر هال حبستموه 

بيتا واطعمتموه لك يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويرجع 

إىل اهلل سبحانه وتعاىل امهلل إين لم احرض ولم آمر ولم ارض 

إذ بلغين(. فقوهل )هال حبستموه( دل ىلع الوجوب ولو لم جيب 
االستتابة ملا تربأ عمر عن فعلهم.224

حديث قصة أم مروان ارتدت عن اإلسالم فبلغ أمرها ىلع  �

انليب صىل اهلل عليه وسلم وأمر أن تستتاب فإن تابت وإال 
قتلت.225

حاشية ادلسويق ج 4 ص 304، انلووي، املجموع ج 21 ص 45-47، ابن القدامة،   223

املغين ج 10 ص 79-78

الشواكين، نيل األوطار ج 7 ص 211   224

ادلارقطين، سنن ج 3 ص 711  225
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قد  � ما  هلم  يغفر  ينتهوا  إن  كفروا  لذلين  )قل  تعاىل  قوهل 

سلف(226 فأمر اهلل بمخاطبة الكفار باالنتهاء.

ما روي عن أيب بكر ريض اهلل عنه أنه استتاب امرأة يقال  �
هلا أم قرفة كفرت بعد إسالمها فلم تتب فقتلها.227

وأنا  � معاذ  يلّع  )وقدم  قال:  موىس  أيب  عن  داود  أبو  رواه  ما 

بايلمن ورجل اكن يهوديا فأسلم فارتد عن اإلسالم فلما قدم 

قال ال أنزل عن دابيت حىت يقتل فقتل واكن قد استتيب قبل 

ذلك(،228 وهذا ديلل ىلع وجوب استتابة املرتد.

أمر  � يف  عمر  كتب  ملا  السكويت  باإلمجاع  اجلمهور  استدل 

من  أحد  ذلك  ينكر  ولم  أيام(  ثالثة  حبستموه  )هال  املرتد 

الصحابة كأنهم فهموا من قوهل )من بدل دينه فاقتلوه( أي إن 
لم يرجع إىل اإلسالم.229

األنفال اآلية 38  226

ابليهيق، سنن الكربى 1687 ج 4 ص 354  227

أبو داود، سنن 4355 يف احلدود ج 4 ص127  228

الشواكين، نيل األوطار ج 7 ص 211، انلووي، رشح صحيح مسلم ج 12 ص 168،   229

ابن حجر العسقالين، فتح ابلاري ج 12 ص 269
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 مناقشة األدلة:

رد اجلمهور ىلع القائل باستحباب توبة املرتد:

احلسنة(230  واملوعظة  باحلكمة  ربك  سبيل  إىل  )ادعوا  تعاىل  قوهل 

وقوهل تعاىل )قل هذه سبييل ادعوا إىل اهلل ىلع بصرية أنا ومن اتبعين(،231 

فأمر بادلاعء إيل دين اهلل.

ولم يفرق بني املرتد وبني غريه فيقتيض داعء املرتد إىل اإلسالم 
كسائر الكفار وادلاعء هنا االستتابة فيقتيض وجوب االستتابة.232

القول املختار:

العلم هو قول اجلمهور بوجوب   والراجح اذلي رجحه أكرث أهل 

وألن  اجلمهور،  قاهلا  اليت  لألدلة  قتلهما  قبل  واملرتدة  املرتد  استتابة 

االحتياط يف صيانة ادلماء أوىل من االستعجال يف أراقتهما، وألن الردة 

فارتدا  بها  فتأثرا  املرتدة  أو  للمرتد  قد يكون مبعثها شبهة عرضت 

وإن لم يكونا معذورين يف هذا اتلأثر واالرتداد بسببها ولكن من 

انلحل اآلية 125   230

يوسف اآلية 107  231

اجلصاص، أحاكم القرآن ج 3 ص 275  232
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اليت يه من سمات اإلسالم،  الرمحة  بمقتىض  االحتياط واألخذ  باب 

نتمهل وال  أن  فيجب  للعاملني(،233  إال رمحة  أرسلناك  )وما  تعاىل  قال 

نتعجل يف قتل املرتد وإنما نمهله مدة للتأمل ومراجعة نفسه واسماعه 

دالئل بطالن ردته وشبهته فعىس أن حيمله ذلك إىل اإلسالم والرجوع 
عن ردته.234

املبحث اثلاين: حكم من تكررت ردته

تقدم يف توبة املرتد أن توبته مقبولة أبدا وتسقط القتل اذلي هو 

عقوبة للمرتد. أما إذا تكررت الردة يف شخص واحد فهل تقبل توبته 

كما تقبل توبة من ارتد مرة ثم يتوب؟؟؟؟

فيف هذه املسألة خالف بني العلماء وفيها أقوال:

األنبياء اآلية 107  233

أمري عبد العزيز، فقه اجلنايئ ص 404، عبد الكريم الزيدان، املفصل يف أحاكم   234

املرأة ج 5 ص 322 
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أقوال العلماء: 

ذهب اإلمام مالك ورواية عند أمحد والليث إىل أن من تكررت . 1
ردته فتوبته غري مقبولة وال يستتاب أبدا.235

أدتلهم:

قوهل تعاىل )إال اذلين كفروا ثم ءامنوا ثم كفروا ثم ازدادوا  �

بعد  ردته  تكرار  فإن  هلم(،236  يلغفر  اهلل  يكن  لم  كفرا 

توبة ديلل ىلع تكذيبه.

روي أن رجال من بين سعد مّر ىلع مسجد بين حنيفة فإذا  �

هم يقرؤون برجز مسيلمة فرجع إىل ابن مسعود فذكر ذلك هل 

فبعث هلم فأيت بهم فاستتابهم فتابوا فخلوا سبيلهم إال رجال 

فزعمت  مرة  بك  أتيت  قد  قال  انلواحة،  ابن  هل  يقال  منهم 

أنك قد تبت وأراك قد عدت فقتله. وجياب بأن ادلماء حتقن 

بالشبهة ال أنها تراق بها237.

10 ص  املغين ج  القدامة،  ابن   ،160 2 ص  املحيط ج  األندليس، حبر  أيب حيان   235

79-78

النساء اآلية 137  236

رشح الزركيش ج 3 ص 86   237
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ذهب مجهور العلماء إىل أن املرتد إذا تكررت ردته فتوبته مقبولة . 2
ويستتاب أبدا إال أنه يعزر بعد ردته األوىل.238

أدتلهم:

استدلوا بقوهل تعاىل )يغفر هلم ما قد سلف(،239 اعم للك من  �
تاب وال يستفصل بني اتلكرار وعدم اتلكرار.240

الزاكة  � وآتوا  الصالة  وأقاموا  تابوا  )فإن  تعاىل  بقوهل  استدلوا 
فخلوا سبيلهم(.241

وكذلك استدلوا بالسنة بما رواه عن النسايئ عن ابن عباس  �

قال اكن رجل من األنصار أسلم ثم ارتد وحلق باملرشكني ثم 

ندم فأرسل إىل قومه: سلوا إيل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: 

هل يل من توبة؟؟ فجاء قومه إىل انليب صىل اهلل عليه وسلم 

 ،173 ابن اعبدين ج 6 ص  118-119، حاشية  بدائع صنائع ج 6 ص  الكساين،   238

ادلردير، رشح الكبري ج 4 ص 304، أبو عبد اهلل املغريب، مواهب اجلليل ج 6 ص 
282، انلووي، املجموع ج 21 ص 47، الشافيع، األم ج 6 ص 171، ابن القدامة، 

املغين ج 10 ص 78-79، رشح زركيش ج 3 ص 85

األنفال اآلية 38  239

مراجع سابقة  240

اتلوبة اآلية 5  241
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فقالوا: هل من توبة؟؟؟ فزنلت اآلية من سورة آل عمران آخر 

رحيم(  غفور  اهلل  فإن  وأصلحوا  تابوا  اذلين  )إال  فيها  اآلية 
فقال ابن عباس: فأرسل إىل الرجل فأسلم.242

مناقشة األدلة:

رد اجلمهور ىلع القائل بعدم قبول توبة من تكررت ردته:

كفروا  « ثم  بموىس  ءامنوا  اذلين  ايلهود  يف  نزلت  قد  اآلية  أن 

بعبادتهم العجل ثم ءامنوا باتلوراة ثم كفروا بعيىس ثم ازدادوا 
كفرا ملحمد وال نتلكم عما حنن فيه.243

عما قصة ابن مسعود فقد روي عن حارث بن مرضب أنه أىت عبد  «

اهلل ريض اهلل عنه بالكوفة فقال ما بيين وبني أحد من العرب جنة 

وإين مررت بمسجد بين حنيفة فإذا هم يؤمنون بمسيلمة فأرسل 

إيلهم عبد اهلل فجيئ بهم فاستتابهم غري أن ابن انلواحة قال هل 

سمعت رسول اهلل يقول لو أنك رسول لرضبت عنقك فانت ايلوم 

تفسري جاللني ص 98 ذكر يف تفسري آية آل عمران 89-86  242

اجلصاص، أحاكم القرآن ج 3 ص 273، أيب احلسن العمراين، ابليان جمدل 12 ص   243

52، رشح زركيش ج 3 ص 87
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لست برسول فأمر قرظة بن كعب واكن أمريا ىلع الكوفة فرضب 

عنقه يف السوق ثم قال من أراد أن ينظر إىل ابن انلواحة فلينظر 

إيله قتيال بالسوق وهذا يبني إنما قتله حتقيقا لقول رسول اهلل لوال 

أنك رسول لقتلتك فكأنه استوجبه عند القتل وإنما منعه الرسالة 
وقد زالت.244

القول املختار:

إن القول الراجح اذلي رجحه أكرث أهل العلم يف هذه املسألة هو 

قول اجلمهور بقبول توبة من تكررت ردته بديلل قوهل تعاىل )يغفر هلم 

ما قد سلف( وهذه اآلية جاء ىلع إطالقها ولم يستفصل بني من ارتد 

مرة أو أكرث.
  ومن خالل مناقشة األدلة أيضا تظهر أن القول بقبول

توبة من تكررت ردته أرجح.

املبحث اثلالث: كيفية استتابة املرتد

أما كيفية استتابة املرتد توبة صحيحة وتسقط العقوبة بها فالبد 

إيله  انتقل  تربأ عما  ولو  اإلسالم  األديان لكها سوى  يتربأ من  أن  من 

رشح زركيش ج 3 ص 87، ابن عبد الرب، االستذاكر ج 6 ص 157   244
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كفاه حلصول املقصود به.

وتكون توبة املرتد ولك اكفر باتيانه بالشهادتني لقوهل صىل اهلل 

اهلل  إال  هلإ  ال  أن  يشهدوا  حىت  انلاس  أقاتل  أن  )أمرت  وسلم  عليه 

ويؤمنوا يب وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا دماءهم وأمواهلم إال 
حبقها وحسابهم ىلع اهلل(.245

وإن  باألعجمية  ولو  صحيحتني  الشهادتان  تكون  أن  وجيب 

أحسن العربية ويعترب ترتيبهما ومواالتهما كما جزم به الوادل رمحه اهلل 

تعاىل يف رشط اإلمامة ثم اإلعرتاف برسالة حممد صىل اهلل عليه وسلم 

إىل غري العرب ممن ينكرها والبد من رجوعه عن اعتقاد ارتد بسببه 

إال أن تكون بانكار الفرض أو بتحليل حمرم أو جحد نيّب أو كتاب 

العرب خاصة فال  يعتقد أن حممدا بعث إىل  انتقال إىل دين ومن  أو 

يصح إسالمه حىت يقر بما جحده ويشهد بأن حممدا بعث إىل العاملني 
أو يقول أنا بريء من لك دين خيالف دين اإلسالم.246

مسلم، صحيح ج 1 ص 170، ابليهيق، سنن الكربى 1685 ج 4 ص 351  245

احلقائق  تبيني  الزيليع،  ادلين  فخر   ،198 ص   7 ج  صنائع  بدائع  الكساين،   246

ج3ص284، انلووي، املجموع ج 21 ص 51، عبد اهلل بن قدامة، الاكيف يف فقه ابن 
حنبل ج 3 ص 165
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اخلاتمة

احلمد هلل رب العاملني القائل يف كتابه )وعلم اإلنسان ما لم يعلم( 

وأصيل وأسلم ىلع خري البرش سيدنا حممد صىل اهلل عليه وسلم تسليما 

كثريا ومن تبعهم بإحسان إىل يوم ادلين؛ أما بعد:

فقد توصلت من خالل حبيث هذا بعد استقراء وتتبع إىل انلتائج 

اتلايلة:

أوال:

انلاس  اشتهر بني  أوسع من مفهومها اذلي  الردة يف مفهومها  أن 

دين  من  خرجت  »أنا  الشخص  قول  بمجرد  ليست  الردة  أن  حيث 

اإلسالم« بل أن الردة تقع بأمور أربعة ويه باالعتقاد واألفعال واألقوال 

وبالرتوك أو االمتناع عن الفعل عنادا.

ثانيا:

أن من ارتد عن دين اإلسالم فعليه القتل امجااع بني العلماء واكن 

امجااع كذلك عند الصحابة ريض اهلل عنهم إال املرتدة ففيها خالف 
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فعند اجلمهور أن املرتدة تقتل كما يقتل املرتد لردته أما عند احلنفية 

فإن املرتدة ال تقتل.

وللردة رشوط البد يف اعتبارها حىت يقام ىلع من ارتد عن دين 

اإلسالم احلد، ومن رشوطها ابللوغ والعقل واالختيار .

ثاثلا:

أن الشخص إذا خرج عن ملة اإلسالم وارتد فماهل اذلي اكتسبه 

حال إسالمه باق يف حقه لكن ترصفه موقوف عند مجهور العلماء أما 

مقابل هذا القول إن ماهل زال عن ملكه كما زالت عصمته وقيل أن 

ماهل باق يف حقه وترصفه صحيح يف هذا املال .
اما ما اكتسبه املرتد حال ردته فله وترصفه جائز هل.

رابعا: 

لو مات أو قتل أو حلق بدار احلرب فماهل يكون فيئا فمن ثم ال 

يرث وال يورث املرتد ألن ماهل بليت املال وليس حقا لورثته هذا عند 

مجهور العلماء ومقابل هذا القول أن ماهل يكون مرياثا لورثته.

خامسا:

اتفق العلماء لو ارتد أحد الزوجني حيل بينهما وال يقربها خبلوة 
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وال مجاع وال حنوهما. ثم اختلف يف حكم الفرقة فعند اجلمهور أن 

الفرقة يه فسخ للناكح أما عند املالكية فيه طالق.

سادسا:

ذهب مجهور العلماء إىل أن ودل املرتد مرتد إن اكن محله خالل 

ردة أبويه لكيهما وقيل اآلخر انه حكم باسالمه. أما إن اكن محله قبل 

ردتهما أو أحدهما مرتد واآلخر مسلم فودله مسلم.

سابعا:

فعندهم  احلنفية  اجلمهور خبالف  املرتد واجب عند  استتابة  أن 

مستحبة بللوغ ادلعوة

أما حكم من تكررت ردته فتوبته مقبولة عند اجلمهور ومقابل 

قول اجلمهور أن توبته غري مقبولة.

واما بالنسبة لكيفية توبة املرتد فهو أن يأيت بالشهادتني والرجوع 

عن ادلين اذلي خرج عنه والرجوع من لك اعتقاد ولك يشء أدى إىل 

ردته.

وصىل اهلل ىلع سيدنا حممد وىلع آهل وصحبه وسلم. سبحان ربك 

رب العزة عما يصفون وسالم ىلع املرسلني واحلمد هلل رب العاملني.
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املصادر واملراجع

القرآن الكريم

أحاكم القرآن، امحد بن يلع الرازي اجلصاص أبو بكر املتوىف 370/305 

العريب  الرتاث  إحياء  دار  قمحاوي،  الصادق  حممد  حتقيق  ه، 

بريوت بلنان

ادلين عبد  الشافعية، جالل  فقه  وفروع  قواعد  انلظائر يف  و  األشباه 

الرمحن بن أيب بكر السيويط املتوىف 911 ه، حتقيق عبد الكريم 

الفضييل، املكتبة العرصية صيدا بريوت 1424 ه/2003م

الرزاق  – 463 م، صححه عبد  املتوىف 368  الرب  ابن عبد  االستذاكر، 

الطبعة األويل  العريب بريوت بلنان،  الرتاث  املهدي، دار إحياء 

142 ه/2001 م

الشعيب  دار  مطابع  اهليتيم،  حجر  لنب  اإلسالم  بقواطع  اإلعالم 

بالقاهرة 1400 ه/ 1980 م 

اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، الشيخ شمس ادلين حممد بن حممد 
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اخلطيب الرشبيين، حتقيق الشيخ يلع حممد معوض والشيخ اعدل 

الطبعة  بلنان،  بريوت  العلمية  الكتب  دار  املوجود،  عبد  امحد 

األويل 1414ـه/ 1993م

املبحل  اإلمام  مذهب  يلع  اخلالف  من  الراجح  معرفة  يف  اإلنصاف 

امحد بن حنبل، عالء ادلين أيب احلسن يلع بن سليمان املرداوي 

املتوىف سنة 885-817 ـه، حتقيق حممد حامد الفييق، دار إحياء 

الرتاث العريب بريوت بلنان ، الطبعة اثلانية 1400ـه/ 1950م

األم، عبد اهلل حممد إدريس الشافيع، دار الفكر، الطبعة اثلانية 1403 

ه/ 1983م

ابليان يف مذهب اإلمام الشافيع، أيب احلسني حييي أيب اخلري بن سالم 

العمراين الشافيع ايلمين، دار املنهاج للطباعة والنرش واتلوزيع.

اتلمهيد، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب انلمري املتوىف 368 

املغرب  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  عموم  وزارة  463م,  ه/ 

1381 ه.

اهلل  عبد  وأبو  العيدري  القاسم  أيب  بن  يوسف  حممد  اإللكيل،  اتلاج 

املتوىف 897ه، دار الفكر بريوت بلنان، الطبعة اثلانية 1398ـه
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الفروق، اإلمام شهاب ادلين الصنهايج القرايف، بهاشية عمدة املحققني 

دار  الفقهية،  األرسار  يف  السنية  والقواعد  الفروق  وتهذيب 

املعرفة للطباعة والنرش بريوت بلنان.

اجلامع األحاكم القرآن، أيب عبد اهلل حممد بن أمحد األنصار القرطيب، 

وصّححه الشيخ هشام سمري ابلخاري، دار إحياء الرتاث العريب 

بريوت بلنان، الطبعة األويل 1416 ه/ 1995م.

الاكيف يف الفقه يلع مذهب أهل املدينة، اإلمام احلافظ الفقيه أيب عمر 

املتوىف  األندليس  انلمري  الرب  بن حممد عبد  اهلل  يوسفني عبد 

سنة 368 ه/463م، حتقيق حممود امحد القيسية، مؤسسة انلداء 

أبو ظيب اإلمارات العربية املتحدة، الطبعة األويل 1424ـه/2004م

املتوىف  حممد  أبو  املقديس  قدامة  بن  اهلل  عبد  حنبل،  ابن  فقه  الاكيف 

541ه– 620ه، املكتبة اإلسالمية بريوت بلنان.

املبسوط، لشيخ األّمة أيب بكر حممد بن أمحد السخيس املتوىف سنة 

العريب  الرتاث  إحياء  دار  رباب،  مصطىف  سمري  حتقيق   ،483

بريوت بلنان، الطبعة األوىل 1422 ه/2002م. 
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املجموع رشح املهذب للشريازي، إمام أيب زكريا حييي ادلين بن رشف 

العريب  الرتاث  إحياء  دار  املطييع،  انلووي، حتقيق حممد جنيب 

بريوت بلنان، الطبعة األويل 1422ـه/ 2000م

مؤسسة  الغرياين،  الرمحن  عبد  د.صادر  وأدتله،  املاليك  الفقه  املدونة 

األويل  الطبعة  بلنان،  بريوت  واتلوزيع  والنرش  للطباعة  الريان 

ـه/ 2002م 1423

املغين، ابن القدامة املتوىف سنة 682ه، دار الكتاب العريب بريوت بلنان، 

الطبعة 1396ـه/ 1972م ) جزء 7 (.

املغين، ابن القدامة املتوىف سنة 682، دار كتب العلمية بريوت بلنان 

)جزء 10(

املفصل يف أحاكم املرأة و ابليت املسلم، عبد الكريم الزيدان، مؤسسة 

الرسالة، الطبعة اثلانية 1415ـه/ 1994م

املهذب يف فقه مذهب اإلمام الشافيع، الشيخ اإلمام الزاهد املوفق أيب 

إسحاق إبراهيم بن يلع بن يوسف الفريوز أبادي الشريازي، دار 

الفكر للطباعة و النرش و اتلوزيع بريوت بلنان، الطبعة اجلديدة 

منقحة ومصححة 1414ـه/ 1993 م
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اجلليل  عبد  بن  بكر  أيب  بن  يلع  احلسن  أيب  ابلداية،  رشح  اهلداية 

الرشداين املرغياين املتوىف 711 – 593 ه، املكتبة اإلسالمية.

الترشيع اجلنايئ اإلساليم مقارنا بالقانون الوضيع، عبد القادر العودة 

احلادية  الطبعة   ، سوريا  شارع  بلنان  بريوت  الرسالة  مؤسسة   ،

عرش 1412 ه/ 1992م.

للطباعة  السالم  دار  العزيز،  عبد  أمري  اإلسالم،  يف  اجلنايئ  الفقه 

والنرش، الطبعة األويل 1417ـه/ 1997م.

بن حممد  أيب بكر  أسيد  املعني،  فتح  ألفاظ  الطابلني يلع حل  إاعنة 

إحياء  دار  اعشور،  فضل  أبو  حممد  مصححه  ادلميايط،  شطا 

الرتاث العريب، الطبعة األويل 1422ـه/ 2001م.

مسعود  بن  بكر  أيب  ادلين  لعالء  الرشائع،  ترتيب  يف  صنائع  بدائع 

بن  عرفان  حممد  حتقيق  587ه،  سنة  املتوىف  احلنيف  الساكين 

ياسني درويش، دار إحياء الرتاث العريب بريوت بلنان، الطبعة 

اثلاثلة 1412 ه/2000م

حبر الرائق، زين ادلين ابن جبيم احلنيف املتوىف 926 -970 ه، دار املعرفة 

بريوت بلنان، الطبعة اثلانية.
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تبيني احلقائق، فخر ادلين عثمان بن يلع الزيليع احلنيف، دار الكتب 

اإلساليم القاهرة 1313 ه.

تفسري آيات األحاكم، امحد يلع طه ريان و إسماعيل عظيم العيساري، 

جامعة األحقاف لكية الرشيعة تريم 

تفسري حبر املحيط، حممد بن يوسف الشهري بأيب حيان األندليس املتوىف 

654 – 745 ه، حتقيق الشيخ اعدل امحد بن املوجود والشيخ يلع 

حممد معوض، دار الكتب العليم بريوت بلنان، الطبعة األويل 

1422  ه/ 2001م

الزنول  أسباب  مع  السيويط  وجالل  املحيل  جالل  اجلاللني،  تفسري 

دمشق  الرشيد  دار  احلميص,  حسن  حممد  إعداد  للسيويط، 

بريوت بلنان .

تفسري القرآن العظيم املعروف بتفسري املنار، الشيخ حممد رشيد رضا، 

تعليق وتصحيح سمري مصطىف رباب، دار إحياء الرتاث العريب 

بريوت بلنان، الطبعة األويل 1423ـه-2002م

اتلفسري الكبري، األمام الفخر الرازي، دار إحياء الرتاث العريب بريوت 

بلنان، الطبعة اثلانية 1417ـه-1997م
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أيب  اإلمام  الطربي،  بتفسري  املعروف  القرآن  تأويل  ابليان عن  جامع 

جعفر حممد بن جرير الطربي، تعليق حممود شاكر، دار إحياء 

الرتاث العريب بريوت بلنان، الطبعة األويل 1421 ه/2001م

حاشية ابلاجوري يلع أيب القاسم الغازي، مكتبة كريا فوترا سمارغ 

اندونيسيا

حاشية اجلمل يلع رشح املنهاج ، الشيخ اإلسالم زكريا، سليمان اجلمل، 

مؤسسة اتلاريخ العريب ودار إحياء الرتاث العريب بريوت بلنان.

حاشية ادلسويق يلع الرشح الكبري أليب الرباكت سيدي امحد ادلر دير، 

الكتب  إحياء  دار  ادلسويق،  عرف  حممد  الشيخ  ادلين  شمس 

العريب عييس أبلايب احلليب و رشاكءه.

حاشية الزر قاين يلع موطأ اإلمام مالك، حممد بن عبد ابلايق بن يوسف 

الزر قاين املرصي األزهري املاليك املتوىف سنة 1122ه، حتقييق أيب 

الفضل عبد اهلل بن حممد بن الصّديق، دار إحياء الرتاث العريب 

بريوت بلنان، الطبعة األويل 1417 ه/ 1997م.

برشح  املحتاج  حتفة  يلع  العبادي  القاسم  ابن  و  واين  الرش  حوايش 

املنهاج البن حجر اهليتيم، شيخ عبد احلميد الرش واين واملدقق 
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الشيخ امحد بن قاسم العبادي، دار إحياء الرتاث العريب بريوت 

بلنان.

الطابلني  منهاج  يلع  املحيل  ادلين  جالل  عمرية،  و  قليويب  حاشية 

للنووي، دار إحياء الكتب العربية القاهرة.

العزيز  عبد  بن  عمر  بن  أمني  ملحمد  املختار،  ادلّر  يلع  املختار  رّد 

اعبدين املشيق املتوىف سنة 1252 ه، حتقيق حممد صبيح حسان 

بلنان،  بريوت  العريب  الرتاث  إحياء  دار   ، حسني  واعمر  عاّل 

الطبعة األوىل 1419 ه/1998م

روضة الطابلني وعمدة املفتني، إمام انلووي، إرشاف زهري الشاويش، 

املكتب اإلساليم بريوت، الطبعة اثلاثلة 1421 ه/ 1991م

سبل السالم املوصلةٌ يل بلوغ املرام، حممد بن إسماعيل األمر الصنعاين، 

دار العقيدة قاهرة اإلسكندرية، طبعة األويل 2002م/1433ـهرقم 

اإليداع 15149، 2002م.

حممد  انلووي،  حييي  ادلين  للرشف  املنهاج  منت  يلع  الوهاج  رساج 

الزهري العمراين، دار الفكر للطباعة والنرش واتلوزيع بريوت 

بلنان، الطبعة 1415 ه/ 1995م.
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سنن ابن ماجه املتوىف 275ه، تعليق حممد فؤاد عبد ابلاين، دار الفكر 

للطباعة والنرش واتلوزيع بريوت بلنان.

سنن أيب داود، أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين األزدي املتوىف 

202-275، تعليق حممد حيىي ادلين عبد احلميد، مكتبة الرّباين 

احلديثة بالرياض.

سنن ادلار قطين، اإلمام الكبري يلع بن عمر ادلار القطين املتويف306-

الطيب حممد شمس  ادلار قطين أليب  تعليق مغين يلع  375ه، 

احلق العظيم أآلبادي بشارع اجليش القاهرة .

ابليهيق  يلع  بن  احلسني  بن  امحد  بكر  أبو  اإلمام   ، الكربى  سنن 

املتوىف458ه، حتقيق حممد عبد القادر تها، دار الكتب العلمية 

بريوت بلنان، الطبعة األويل 1414 ه/1994م.

اإلمام  وحباشية  السيويط  ادلين  جالل  احلافظ  برشح  النسايئ  سنن 

اجلليل السندي، دار القلم بريوت بلنان.

رشح الكبري، سيدي امحد ادلردير أبو الرباكت، حتقيق حممد عليش، 

دار الفكر بريوت بلنان.
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رشح بداية املجتهد ونهاية املقتصد، أبو الويلد حممد بن امحد بن حممد 

بن امحد بن رشد القرطيب األندلس املعروف بابن رشد احلفيد 

عبد اهلل العبادي، دار السالم، الطبعة األويل 1416 ه/ 1995م

رشح السنة، إمام ابلغوي، حتقيق شعيب األرناؤؤط الزهري الشاويش، 

املكتبة اإلساليم طبعة جاللة امللك فبصل بن عبد العزيز آل 

سعود أيده اهلل.

انلووي  بن رشف  زكريا  أيب  ادلين  اإلمام حميي  مسلم،  رشح صحيح 

بكر  أبو  الرسول  رب  سيد  حممد  حتقيق  -676ه،   631 املتوىف 

الصديق توزيع دار اآلثار، الطبع األويل 1426  ه/ 2006م.

رشح الزركيش، شمس ادلين أيب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل الزركيش 

املرصي احلنبيل املتوىف 722ه، حتقيق عبد املنعم خليل ابر هيم، 

دار الكتب العلمية بريوت بلنان، الطبعة األويل 1423  ه/ 2002م.

رشح فتح القدير، إلمام كمال ادلين حممد بن عبد الواحد السريايس 

ثم اإلسكندرى املعروف بابن همام احلنيف املتوىف 681ه، حتقيق 

و تعليق الشيخ عبد الرزاق اغلب املهدي، دار الكتب العلمية 

بريوت بلنان، الطبعة األوىل 1415 ه/1995م.
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الفكر  دار  املاليك،  بن مويس  إسحاق  بن  رشح خمترص خليل، خليل 

للطباعة بريوت بلنان.

صحيح خباري صحيح خباري، األمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل 

بن إبراهيم ابن املغرية بن بروزيه ابلخاري اجلعفري، دار الفكر 

للطباعة والنرش 1401 ه/1981م

العريب  الكتب  دار  ماليك،  العريب  ابن  اإلمام  الرتمذي برشح  صحيح 

بريوت.

صحيح مسام برشح انلووي، حتقيق حممد سيد رب الرسول أبو بكر 

الصديق، دار اآلثار، الطبع األويل 1426  ه/2006م.

الشافيع  العسقالين  الفضل  أبو  حجر  بن  يلع  بن  امحد  ابلاري،  فتح 

– 852ه، حتقيق حمب ادلين اخلطيب، دار املعرفة  املتوىف 773 

بريوت بلنان.

فقه إساليم و أدتله، وهبة الزحييل، دار الفكر املعارص دمشق، الطبعة 

اإلاعدة اتلاسعة 1427 ه/2006م.

فواكه ادلواين، امحد بن غنيم بن سالم انلغراوي املاليك املتوىف 1125ه، 

دار الفكر بريوت بلنان 1415ه.
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القاموس املحيط،حممد ادلين يعقوب الفريوز آبادي، املؤسسة العربية 

للطباعة والنرش، بريوت بلنان

بن  يونس  بن  منصور  للحجاوي،  اإلقناع  منت  يلع  القناع  كشاف 

إدريس ابلهويت املتوىف سنة 1051ه، حتقيق حممد عدنان ياسني 

درويش، دار إحياء الرتاث العريب بريوت بلنان، الطبعة األويل 

1420 ه/ 2000م.

  1410 ابن منظور، دار صادر بريوت بلنان طبعة األويل  العرب،  لسان 

ه/1990م.

خمتار الصحاح، حممد أيب بكر بن عبد القادر الرازي )املتوىف 666ه(، 

دار اجليل بريوت بلنان 1415 ه/1987م.

خمترص اخلريق، أبو القاسم عمر بن احلسني اخلريق املتوىف 334ه، حتقيق 

اثلالث  الطبعة  املكتبة اإلسالم بريوت بلنان،  الشاويش،  زهري 

1403ه.

مسند امحد حنبيل، مكتبة دار الصادر للطباعة والنرش بريوت.

مصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للرافيع، العالم العالمة امحد بن 

حممد بن يلع القوي الفيويم )املتوىف 770ه(، دار القلم بريوت بلنان.
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الكويف  أيب شيبة  بن  بن حممد  أبو بكر عبد اهلل  أيب شيبة،  مصنف 

الرشد  مكتبة  احلوت،  يوسف  كمال  159-235ه، حتقيق  املتوىف 

الرياض، الطبعة األويل 1409ه.

الصنعاين،  همام  بن  الرزاق  عبد  بن  بكر  أبو  الرزاق،  عبد  مصنف 

حتقيق حبيب الرمحن األعظيم، املكتبة اإلساليم بريوت بلنان، 

الطبعة اثلانية 1403ه.

د. حممود  260-360ه، حتقيق  املتوىف  الطرباين  احلافظ  األوسط،  معجم 

الطحان، مكتبة املعارف الرياض، الطبعة األويل 1405 ه/1985م.

حممود  حتقيق  ه،   360  –  260 املتوىف  الطرباين  احلافظ  الصغري،  معجم 

احلاج أمريد، مكتبة اإلسالمية بريوت بلنان، دار عمان عمان، 

الطبعة األويل 1405 ه- 1985م.

مغين املحتاج إيل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، الشيخ حممد بن حممد 

الرشبيين الشافيع اخلطيب املتوىف ستة 977ه، و صححه الشيخ 

يلع اعشور، دار إحياء الرتاث العريب بريوت بلنان الطبعة األويل.

مواهب اجلليل، حممد بن عبد الرمحن املغريب أبو عبد اهلل املتوىف 902 – 

954 ه، دار الفكر بريوت بلنان، الطبعة اثلانية 1398 ه .
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امحد  حممود  تعليق  93-179ه،  املتوىف  انس  بن  مالك  إلمام  املوّطأ، 

املتحدة،  العربية  اإلمارات  ظيب  أبو  انلداء  مؤسسة  القيسية، 

الطبعة األويل 1424 ه/ 2004م .

نهاية املحتاج إيل رشح املنهاج، شمس ادلين أيب شهاب ادلين الرميل 

األنصاري املعروف بالشافيع الصغري، دار إحياء الرتاث العريب 

و مؤسسة اتلاريخ العريب بريوت بلنان، الطبعة اثلاثلة 1413 ه/ 

1992م .

اإلمام  األخيار،  سيد  أحاديث  من  األخبار  منتيق  رشح  األوطار  نيل 

حممد بن يلع الشواكين، اعتين به حممد بن حممد اتلامر، دار ابن 

هشام القاهرة ورقم اإليداع 1478 ه/ 2004 م .

مواقع اإلنرتنيت
www.ahlusunnah.org
www.alsuna-org.com
www. alhewar.org
www.islamway.com
www.nokhbah.net



حد الرّدة وأحكام املرتدين  118 

السرية اذلاتية

ابليانات الشخصية

فطوية نور  : االسم 

24 يونيو 1985م بكندجنان اكملنتان اجلنوبية   : اتلاريخ وماكن الوالدة 

إندونيسيا 

مزتوجة  : احللة االجتماعية 

إندونيسية  : اجلنسية 

مواك  كريي  آماونج  باكيت  بودي  شارع   : العنوان 

سوجناي  هولو  كندجنان   ،

اجلنوبية اكملنتان اجلنوبية إندونيسيا ص.ب 

.71213
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fatwiah.nor@gmail.com  : الربيد أإللكرتونية 

دكتوراه  : ادلرجة العلمية 

املؤهالت العلمية

تعلمت يف املدرسة األسايس بكندجنان سنة 1991-1997م «

رايا  « بسنجاي  للبنات  »ابن مسعود« اإلسالمية  املعهد  تعلمت يف 

كندجنان إىل املرحلة اثلانوية من سنة 1997-2003م بتقدير ممتاز

اإلسالمية  « الرتبية  قسم  من  ابلاكالريوس  درجة  ىلع  حصلت 

والعلوم الرشعية يف شعبة ادلراسات اإلسالمية جبامعة األحقاف 

اجلمهورية ايلمينية سنة 2008م بتقدير جيد جدا.

العربية جبامعة  « اللغة  تعليم  املاجستري يف قسم  الشهادة  حصلت 

موالنا مالك إبراهيم ماالنج سنة 2011م بتقدير ممتاز

حصلت الشهادة ادلكتوراه يف تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا  «

مالك إبراهيم ماالنج، سنة 2017م بتقدير جيد جدا.

اخلربات العلمية

اكملنتان  « كندجنان  العلوم  دار  اإلسالمية  اجلامعة  يف  حمارضة 

والعلوم  العربية  اللغة  تعليم  يف  حمارضة  عينت  حيث  اجلنوبية 
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الرتبية اإلسالمية من سنة 2008-2019م

اجلنوبية  « براباي  اكملنتان  الوصلية  اإلسالمية  اجلامعة  يف  حمارضة 

الرتبية  والعلوم  العربية  اللغة  تعليم  يف  حمارضة  عينت  حيث 

اإلسالمية من سنة 2011-2019م

حمارضة يف اجلامعة اإلسالمية رشيدية خادلية آمونتاي كندجنان  «

اكملنتان اجلنوبية حيث عينت حمارضة يف تعليم اللغة العربية من 

سنة 2011-2014م

ماسني  « بنجر  احلكومية  اإلسالمية  أنتساري  اجلامعة  يف  حمارضة 

حىت اآلن، حيث عينت حمارضة يف تعليم اللغة العربية والعلوم 

اإلسالمية.

اللجان العلمية واألاكديمية واالجتماعية

أمينة الصندوق اثلاين من الحتاد مدريس اللغة العربية إندونيسيا  «

حمافظة لكمنتان اجلنوبية 2015-2019م.

نائبة الرئيسة األوىل لفتيات نهضة العلماء منطقة هولو سنجاي  «

اجلنوبية اكملنتان اجلنوبية إندونيسيا 2015-2019م.

اجلنوبية  « سنجاي  هولو  منطقة  العلماء  نهضة  لفتيات  رئيسة 
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اكملنتان اجلنوبية إندونيسيا 2019-2023م.

أعضاء قسم تقوية املرأة والفتاة واألطفال اتلابع ملجلس العلماء  «

إنودونيسيا منطقة منطقة هولو سنجاي اجلنوبية اكملنتان اجلنوبية 

إنودونيسيا 2018-2023م

األحباث واجلهود العلمية

والعلوم . 1 العربية  اللغة  تعليم  ميدان  يف  والكتب  أحباث  هلا 

اإلسالمية منها: 

سنة  � (بالعربية  العربية  اللغة  تعليم  يف  الشائعة  الطريقة 

2016م(

تأيلف كتاب اللغة العربية لربنامج املكثفة لطلبة جامعة دار  �

العلوم كندجنان اإلسالمية )باإلندونيسيا سنة 2013م(.

اإلندونييس  � الوطين  اإلطار  معايري  يف  اتلعلييم  املدخل 

للمؤهالت )KKNI( بالعربية سنة 2017م

املنهج اتلعلييم ملرحلة اجلامعية يف إندونيسيا )باإلندونيسيا  �

سنة 2018م(
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معايري  � العربية ىلع ضوء  اللغة  تعليم  وكتاب  املنهج  تصميم 

بالعربية   )KKNI( للمؤهالت  اإلندونييس  الوطين  اإلطار 

سنة 2018م

العلماء  � ملجلس  اتلابعة  اللجنة  من  الصادرة  الفتاوى  تأثري 

اإلندونييس )MUI( يف عملية تكوين السياسة احلكومية 

إندونيسيا )بالعربية سنة2018 م(

مهارة  � ترقية  يف  اللغوية  كألعاب  القصص  استخدام  فعايلة 

الكالم )بالعربية سنة 2019م(

تأيلف كتاب اللغة العربية ألغراض القراءة )بالعربية سنة  �

2019م(.

سنة  � )باإلندونيسيا  املرأة(  )فقه  املرأة  دماء  كتاب  تأيلف 

2019م(.

وشاركت يف عدد من املؤتمرات وانلدوات بقضايا اللغة العربية . 2

والعلوم اإلسالمية

يف . 3 واملعلمني  للعاملني  اتلدريبية  ادلورات  من  شاركت  كما 

)ماالنق،  داخل  اإلسالمية  والرتبية  العربية  اللغة  تعليم  جمال 



حد الرّدة وأحكام املرتدين 123 

سنة  تونس  )مجهورية  إندونيسيا  وخارج  بندونج(  بنجارماسني، 

.)2016

هذه ملحة عن سرييت اذلاتية ملن يهمه وال أزيك نفيس ىلع اهلل. واهلل 

املوفق إىل أقوم الطريق.

حتريرا بنجرماسني، 14 مارس 2020م

فطوية نور
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