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 المقدمة: 
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونتوب إليه ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده هللا فال 

وأشهد أال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده   مضل له ومن يضلل فال هادي له
 ورسوله، صلى هللا عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثريا.

 
 أما بعد. 

 ،العقوابت أو احلدود يف الشريعة اإلسالميةففي هذا البحث املتواضع سنتناول مسألة أثر التوبة يف  
بيان بعض من تطبيق احلدود على مرتكبيها، كما سنتطرق إىل  وسنتعرف فيما إذا كانت التوبة مانعاً 

مت البحث إىل س  قوال أهل العلم فيها وبيان أوجه الرتجيح يف ذلك وقد ق  أاملسائل املتعلقة ابلبحث و 
 ثالثة فصول رئيسية وهي كالتايل: 

 
 الفصل األول: توبة احملارب. 

 الفصل الثاين: توبة املرتد. 
 ابقي احلدود.   الفصل الثالث: التوبة من

 
 ، وال يتطرق إىل أثر رتكب احلد قبل القدرة على م  البحث يف عمومه يتناول أثر التوبة يف العقوبةهذا  و 

إذا    على العقوبة بعد القدرة عليه ألنه قد تواترت أقوال العلماء يف عدم أتثري التوبة على العقوبة   التوبة
 .1اإلمام ابن القيم يف إعالم املوقعي اإلمجاع  ، وقد نقل يف هذا  احلد   كانت بعد القدرة على مرتكب
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 األول: توبة احملارب.  لفصلا

 ؟ما هي الحرابةالمبحث األول:  
 .2الناهب   الغاصب :  هو  ارب واحمل  ،   ماله  أخذ  إذا :   حيربه  وحربه  ،   حرب مصدر  هي من    : احلرابة لغة

 
 وجه  على  املغالبة،  سبيل  على   املال   ألخذ  ة املار    على   اخلروج و   ،الطريق  قطع   هي   يف اإلصطالح:   احلرابةو 

 .  الطريق  فينقطع   املرور،   من   املارة   مينع 
ها شهار السالح وقطع السبيل خارج البلد، واختلف العلماء فيمن حارب داخل البلد، فعد  إ  وقيل هي

ت يف العمران إال إن حصل  ،بعضهم من احلرابة وقال آخرون يشرتط هلا البعد عن العمران وهو الصحيح
 . ممن قام هبا ووافقت ضعفاً من السلطان   مع امتناع وقوة

 
 واختلفوا  املصر،  خارج  السبيل  وقطع   السالح  إشهار   أهنا  على  فاتفقوا  احلرابة،  أما "  : يقول ابن رشد  

 كان  وإن   الشوكة،  الشافعي  واشرتط  سواء،  وخارجه   املصر   داخل :  مالك  فقال  املصر،  داخل  حارب   فيمن
 املغالبة  الن  العمران،  عن   البعد  فيها  يشرتط  ولذلك  املغالبة،  قوة   عنده  الشوكة  عىنم وإمنا  العدد،  يشرتط  مل

  املصر  يف   املغالبة  ووجدت  السلطان   ضعف   إذا   إنه :  الشافعي  يقول  وكذلك  ن، العمرا  عن  ابلبعد  تتأتى  إمنا
  3".املصر  يف   احملاربة  تكون   ال: حنيفة أبو وقال اختالس،  عنده   فهو  ذلك  غري  وأما   حماربة،  كانت 

 
 ،   الطريق  بقطع :    واحلنابلة  والشافعية  احلنفية  عنها   عربأما احلرابة فقد   "    ويف املوسوعة الفقهية الكويتية

 فينقطع   ،  املرور  من   املارة   مينع  وجه  على  ، املغالبة  سبيل  على   املال  ألخذ  املارة  على اخلروج  إنه:   وقالوا
 القطع   أكان  وسواء  ،   القطع   قوة   له  يكون  أن بعد   ،   واحد   أم  مجاعة   من  القطع  أكان  سواء  ،  الطريق
 . الكربى  ابلسرقة  احلرابة  وتسمى   . ذلك  وحنو  واحلجر  العصا   من بغريه  أم  بسالح

 . األمن   حفظ عليه  الذي   اإلمام   عي   عن  خفية  املال  أيخذ  الطريق  قاطع  أن   فباعتبار   ،  سرقة  كوهنا   أما
 .4" األمن  بزوال  اجلماعة   ى عل  الطريق  يقطع  حيث ،  يعم ضرره   فألن  ،   كربى  كوهنا  وأما
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 المبحث الثاني:  من الذي تتحقق فيه صفة المحارب. 
الذي تتحقق فيه صفة احملارب هو اللص اجملاهر بلصوصيته يف   الراجح من أقوال أهل العلم أن  ل  لع  

 فيدخل يف ذلك العصاابت  الصحراء دون املدينة أو يف املدينة مع عجز من احلاكم أن يلقي عليه القبض 
وال فرق أيضاً كان مسلماً أو ذمياً أو غري ذلك،  وال فرق إن   .املختلفة كعصاابت القتل واخلطف والسطو

 إن كان يف مجاعة أو مبفرده. 
 

 اللص  أنه منها  املسلمي،   من  احملارب  صفة   فيه  تتحقق   فيمن  االقوال  تعددت : "يقول اإلمام النووي
 ذلك  على  املصر  بلصوصيته  اجملاهر  اللص  أنه ومنها  املدينة،  يف ذلك  على  املصر    املكابر   بلصوصيته  اجملاهر

 .تفسريه  يف   الطرباين   أوردها   وقد  والفجور،  الفسق   يف   املكابر  أنه  ومنها   املدينة،  دون   الصحراء  يف
 وأغار  وأمتهم املسلمي  سابلة  حارب   من   ورسوله  هلل   احملارب   إن قال  من   قول  ابلصواب  أوالها  إن   قال   ث 

 فجورا  حرماهتم على وتوثب  أمواهلم  وأخذ  طريقهم  وقطع هللا  عباد وأخاف  وقراهم مأمصاره يف  عليهم
   5" وفسقا

 
 أو  الذميي،   أو   املسلمي،   من   الطائفة   هذه   تكون  أن  بي   فرق  وال"  :يقول السيد سابق يف احملاربنيو 

 من  احلرابة  قبل  دم، ال   حمقون  كل  على  عدواهنا دام  وما  االسالم،  دار  يف   ذلك  مادام   احلربيي،  أو   املعاهدين
 من فرد  خبروج كذلك  تتحقق  فإهنا   اجلماعات،   من   مجاعة   خبروج   احلرابة  تتحقق  وكما.والذميي  املسلمي

 النفس  على  اجلماعة  هبا   يغلب   وقدرة   قوة ومزيد  وبطش، جربوت فضل  االفراد  من   لفرد  كان   فلو.االفراد
 القتل،  كعصابة   املختلفة،  العصاابت   حلرابةا  مفهوم  يف ويدخل  . طريق  وقاطع  حمارب   فهو  والعرض،   واملال،

 البنات  خطف وعصابة  والبنوك،  البيوت،  على   للسطو   اللصوص   وعصابة االطفال،  خطف  وعصابة 
 الزروع   إتالف وعصابة االمن،  واضطراب  الفتنة  ابتغاء  احلكام   اغتيال  وعصابة  هبن،  للفجور  والعذارى

 .والدواب  املواشي  وقتل
 جانب   من   للجماعة حماربة  تعترب   النظام   على اخلارجة  الطائفة  هذه الن   احلرب،  من مأخوذة  احلرابة  وكلمة
 جانب  من   حقوقها،  على   ابحلفاظ  وسالمتها  اجلماعة   أمن  لتحقق  جاءت الت   االسالمية   للتعاليم  وحماربة 

 6" .آخر
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 المبحث الثالث: الفرق بين الحرابة والبغي. 
الغرض منها يل وإمنا  و ال تكون عن أت   عن أتويل بينما احلرابةأن البغي يكون   هو   الفرق بي احلرابة والبغي

 اإلفساد يف األرض. 
 

 أما  ،  أتويل  وجود  يستلزم  البغي   أن   هو والبغي  احلرابة  بي   الفرق": تقول املوسوعة الفقهية الكويتية
    7" .األرض  يف اإلفساد   منها فالغرض  احلرابة

  
 ؟كيف تتحقق توبة المحارب مسألة:

 ك ما هو عليه. قيل أبن يرت 
 لقي سالحة وأييت اإلمام طائعاً. وقيل أبن ي  

ويظهر جلريانه، وإن أتى اإلمام قبل أن تظهر توبته أقام يرتك ما هو عليه وجيلس يف موضعه    قيل أبنو 
 عليه احلد. 

 أن :  أحدها:  أقوال ثالثة  على  فيها  اختلفوا  إهنمف  احلكم   تسقط  الت   التوبة  صفة ا  وأم  "  قال ابن رشد: 
 وأييت   سالحه  لقي ي    أن : والثاين  االمام،   أيت  مل   وإن  عليه  هو   ما  يرتك  أن: أحدمها: بوجهي  تكون   تهتوب

 . القاسم  ابن  مذهب  وهو  طائعا  االمام 
 االمام   أتى وإن   جلريانه،  ويظهر موضعه  يف   وجيلس   عليه هو  ما   يرتك   أبن   تكون   إمنا   توبته  أن:  الثاين   والقول

 . املاجشون   ابن  قول   وهذا  د،احل  عليه  أقام   توبته  تظهر  أن  قبل
 من حكما  عنه ذلك   يسقط   مل   عليه  هو   ما   ترك  وإن   االمام،   إىل  ابجملئ  تكون  إمنا  توبته  إن : الثالث  والقول

 تكون:  وقيل  فقط،   القدرة   قبل  توبته  ظهرت إذا  تكون  إهنا : وقيل  االمام  أييت  أن   قبل  أخذ  إن  االحكام 
 .8" مجيعا  مرينابأل
 
 
 

 
 1/2945وسوعة الكويتية امل 7
 2/376بداية اجملتهد   8



 

 30من    7

 
 
 

  وأيمنوا به شره وأذاه،  يعرفه الناسيلحظه و ظهور توبته على حنو   ووالذي يظهر أن املقصود ه
سواءاً كان ذلك أبن يرتك ما كان عليه ويظهر التوبة والصالح، أو يسّلم نفسه إىل احلاكم إن كان 

 هذا مما تعارف عليه الناس.
 
 

كبت  التي ارتاألخرى  وهل تسقط بقية الحدود    أثر التوبة في حد الحرابة:  رابعالمبحث ال
 :حال الحرابة

 
 الَِّذين    ِإال}  ، لنص اآلية:"  بال خالف  عنه  احلرابةحد  تسقط قبل القدرة على احملارب  التوبة    أوالً:
ب وا  .9{ر ِحيم    غ ف ور    اّللَّ    أ نَّ   ف اع ل م وا ع ل ي ِهم    ت  ق ِدر وا  أ ن    ق  ب لِ   ِمن    َت 

 بتوبة  تسقط  «   احلرابة  » الطريق  قطع   جرمية  أن على الفقهاء  اتفق"  تقول املوسوعة الفقهية الكويتية:   
 غفور   هللا  أن  فاعلموا  عليهم  تقدروا  أن   قبل  من  َتبوا  الذين  »إال:   تعاىل   لقوله  ،   عليه  يقدر   أن قبل  القاطع 
 .   رحيم«
 القدرة  قبل مبا   واملراد  ،  احلد  عنه سقط  به ظفر ي    أن   قبل  َتب   إذا  الطريق  قاطع  أن   على   اآلية  هذه  فدلت 

 .10"امتناع  أو  استخفاء   أو   هبرب   اإلمام  يد   إليهم  متتد   ال أن   ، ةاآلي  يف
 

 قبل القدرة على احملارب تسقط احلدود األخرى اليت ارتكبت حال حد احلرابة؟هل التوبة   اثنياً:
 : أربعة أقوالأهل العلم يف هذه املسألة على  

ذلك من حقوق هللا وحقوق   أن التوبة إمنا تسقط عنه حد احلرابة فقط، ويؤخذ مبا سوى  :القول األول
 مالك.  اإلمام   اآلدميي، وهو قول 

 ث   احلرابة  حال  ارتكبها  إذا  والسرقة  والشرب  الزن   حد   احملارب   عن   يسقط وال"   تقول املوسوعة الفقهية:
 .11"األظهر  يف   والشافعية  املالكية  عند  عليه   القدرة  قبل  َتب
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ع حقوق هللا من الزان والشراب والقطع يف السرقة، سقط عنه حد احلرابة ومجيأن التوبة ت    القول الثاين:
 .وهو مذهب احلنابلة  ويتبع حبقوق الناس من االموال والدماء إال أن يعفو أولياء املقتول

 نفي   من هلل كان   ما عنه  سقط   عليه   يقدر  أن  قبل  الطريق  قطاع   يعين  منهم َتب  ومن : " ابن قدامة  يقول
 .تقدم   كما  الطريق  قاطع  أحكام وهذه  قتل  وحتتم  وصلب  وقطع 
 . املشاحة  على مبناها ألن حمفوظة اآلدميي  حقوق  ألن وذلك،  لآلدميي  مبا   وأخذ

 .الدية  يقبلوا  أو   األولياء   واعفي  أن إال  يقتل  فإنه   نفساً   منهم أحد   قتل  فإن 
 . الضمان   ففيه  ماالً   أخذوا  وإن
 . عنها له  يعفى   أن   إال  يقطع   الطرف   فإن  طرفاً   قطعوا  وإن
   ."12املشاحة   على  فمبنية  اآلدميي   حق   وأما  يسقط   هللا  حق   فإن  عليه   القدرة  قبل  منهم َتب  من :  إذن 
 

وال تتبع  يدهاالموال مبا وجد بعينه يف    ويف   ،ويؤخذ ابلدماء أن التوبة ترفع مجيع حقوق هللا  الثالث:القول  
 .تهذم

 

حدود األخرى الت ارتكبت  أن التوبة قبل القدرة على احملارب مسقطة حلد احلرابة ولل  والقول الرابع:
 حبوزته.  موالاأل  آلدميي من مال ودم إال ما كان منل  اً وحقوقأ هلل    اً حقوقحال احلرابة سواءاً كانت  

 
وأما ما تسقط عنه التوبة، فاختلفوا يف ذلك على "    هذه األقوال األربعة فقال:  ابن رشد  وقد خلص  

احلرابة فقط، ويؤخذ مبا سوى ذلك من حقوق هللا أربعة أقوال: أحدها: أن التوبة إمنا تسقط عنه حد  
 وحقوق اآلدميي، وهو قول مالك.

والقول الثاين: أن التوبة تسقط عنه حد احلرابة ومجيع حقوق هللا من الزان والشراب والقطع يف السرقة، 
 ويتبع حبقوق الناس من االموال والدماء إال أن يعفو أولياء املقتول.

فع مجيع حقوق هللا، ويؤخذ ابلدماء ويف االموال مبا وجد بعينه يف أيديهم وال تتبع والثالث: أن التوبة تر 
 ذممهم. 

 والقول الرابع: أن التوبة تسقط مجيع حقوق هللا وحقوق اآلدميي من مال ودم إال ما كان من
 "13. بيده  العي  قائم  االموال  
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 أربعة  على   ذلك  يف فاختلفوا  التوبة  عنه   قطتس  ما   وأما   " :  فقال النووي يف اجملموع  ذكرها أيضاً اإلمامو 

 .أقوال
 وحقوق   هللا   حقوق من ذلك  سوى  مبا  ويؤخذ  فقط،   احلرابة  حد   عنه تسقط   امنا  التوبة   أن (  أحدها)

 . مالك  قول   وهو  اآلدميي
 إال  والدماء  االموال  من الناس  حبقوق   ويتبع  هللا،  حقوق   ومجيع   احلرابة  حد عنه تسقط  التوبة   أن (  والثان)

 . املقتول  أولياء  يعفو   أن
 تتبع   وال   أيديهم يف بعينه  وجد  مبا   االموال  وف   ابلدماء،  ويؤخذ  هللا  حقوق  مجيع  ترفع   التوبة  أن( والثالث)

 االموال  من   كان  ما  إال  ودم مال  من   االدميي  وحقوق هللا  حقوق   مجيع  تسقط  التوبة  أن(  والرابع )  ،ذممهم
 . بيده  العي  قائم

 فعلى  البينة  وأقام  منه  قتيله  دم   قتيل  وىل   طلب  وإذا  أصحابه، إىل  ويرده منه  رتده يس  أن فلالمام  أخذه  الذى
 .14" قصاص  وال  قود حق الدم  لوىل  ليس:  الشافعي وقال احلد   عليه  يقيم  أن  االمام 

 
أن التوبة تسقط عنه حد احلرابة ومجيع حقوق هللا من الزان ذي يرتجح من األقوال املذكورة هو: وال

تبع حبقوق الناس من االموال والدماء إال أن يعفو أولياء ، وي  أي مجيع احلدود   السرقةوالشراب والقطع يف
 املقتول. 

فيشمل ذلك أيضاً مجيع ما هلل تعاىل من  ابلتوبة   ألن احلرابة حق هلل وهي أشد احلدود عقوبة وسقطت 
ل أبن التوبة ال تسقط القو حقوق، ث إن قبول التوبة منهم قبل القدرة عليهم إمنا شرعة الشارع حلكمة و 

 احلدود األخرى جيعل احملارب ال يفكر يف التوبة ويفوت بذلك ما قصده الشارع من درء الفساد والشر. 
ولكن يؤخذ احملارب مبا كان من حقوق اآلدميي، فإن سرق سقط عنه حق هللا وهو القطع وعليه أبن يرد 

 لويل الدم العفو أو القصاص، حتتم القتل و  كان قد قتل سقط عنه  املال لآلدميي، وإن 
 ال م بيت  من  ه يضمن  أن وجب العامة،   املصلحة  أجل  من   احملاربي   عن مايل حق إسقاط  احلاكم   رأى   إذاو 

 املسلمي. 
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 قبيل  من ليست حينئذ   العقوبة   وتكون   عنهم،   تسقط  ال فإهنا  العباد  حقوق أما  : " يقول سيد سابق 
 . القصاص  ابب   من  تكون  وإمنا  احلرابة،
 ولويل  القتل،  حتتم عنهم  سقط  قتلوا  قد   كانوا  فإن   احلاكم،  إىل  ال   عليهم  اجملين   إىل  يرجع   ذلك   يف   واالمر

 القصاص  وبقي القتل  وحتتم  الصلب   سقط  املال،   وأخذوا  قتلوا  قد   كانوا  وإن  القصاص،  أو  العفو   الدم 
 . املال  وضمان 

 ما  قيمة  وضمنوا  يديهم،أب  كانت   إن  منهم  االموال  وأخذت   القطع   سقط   املال   أخذوا قد   كانوا  وإن 
 يعلم   حت   عنده  احلاكم  جيعله   أو   أراببه  إىل  ويصرف   هلم،   ملكه جيوز  فال . غصب  ذلك   الن  استهلكوا،

 . أرابهبا  إىل  املسلوبة   االموال  أعادوا  إذا إال  تصح   ال   توبتهم  الن صاحبه
 من يضمنوه  أن وجب العامة،  املصلحة  أجل   من   املفسدين   عن مايل  حق  إسقاط  االمر  أولو  أرى  فإذا
           .15" املال  بيت

 الثاين: توبة املرتد.  فصلال
 هي التحو ل والرجوع. :  يف اللغة  لردةا

حتو ل ويف التنزيل من يرتدد منكم عن دينه واالسم الر ِد ة ومنه  أي وقد ارتدَّ وارتدَّ عنه" :  بن منظورايقول  
 .16" ِإذا كفر بعد ِإسالمه  الردَّة عن اإِلسالم أ ي الرجوع عنه وارتدَّ فالن عن دينه

 
كلياً أوجزئياً إبنكار ما هو معلوم من الدين   هالرجوع عن  هي التحو ل عن اإلسالم أو  : والردة يف الشرع

ضرورة، أو بنفي ما أثبته هللا ورسوله، أوإثبات ما نفاه هللا ورسوله، وتكون ابلفعل، والرتك، والنطق، 
 . هازالً جاداً كان املرتد أم  شك، واالعتقاد، وال

 وبلفظ آخر أن يرتكب اإلنسان انقضاً من نواقض اإلسالم. 
: )أما ركن الردة فهو إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد وجود اإلميان، إذ الردة قال الكاساين احلنفي

 .17عبارة عن الرجوع عن اإلميان( 
 .18اداً، أوشكاً، أوفعالً(: )املرتد شرعاً الذي يكفر بعد إسالمه نطقاً، أواعتقوقال البهويت احلنبلي
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 المبحث األول: هل توبة المرتد تسقط الحد. 
وي عن بعض ور   ،الصحيح الذي عليه مجهور العلماء وسائر الصحابة أن التوبة هلا أثر يف رفع حد الردة

 بدل  من) :    سلم  و   عليه  هللا   صلى  قوله ب  يف رفع احلد،  عدم َتثري التوبة   يف السلف خالف ذلك واستدلوا  
 . َتب  إذا  ما   يستثن  مل   قالوا أن احلديثو   19(  فاقتلوه  دينه

 إال   هللا رسول   أين  و  هللا  إال   إله   ال   أن يشهد   مسلم   امرئ   دم   حيل   ال   )   :وسلم عليه  هللا   صلى  قوله و   
 كان  إذا  فقالوا:  ،20(   للجماعة  املفارق  لدينه  التارك  و   ابلنفس  النفس  و  الزاين   الثيب:    ثالث  إبحدى 
 من حد   الردة  وألن   للجماعة  املفارق  لدينه  التارك  فكذلك  ابلتوبة  القتل   عنهما  يسقط   ال   لزاين ا  و  القاتل
 .ابلتوبة  تسقط   ال   احلدود   و  احلدود

  يف  قال تعاىل  و   سبحانه  هللا   ألن   ه هلا أثر يف رفع العقوبة واحلد عنقبل و توبة املرتد ت  الصحيح أن  و 
ِدي   ك ي ف  : }    كتابه  ال و اّللَّ    ال ب  يِ ن ات    و ج اء ه م    ح ق    الرَّس ول    أ نَّ  و ش ِهد وا  ِإمي اهِنِم    ب  ع د    ف ر واك    ق  و ًما  اّللَّ    ي  ه 

ِدي  خ اِلِدين  ( 87)  أ مج  ِعي    و النَّاسِ   و ال م الِئك ةِ   اّللَِّ   ل ع ن ة    ع ل ي ِهم    أ نَّ  ج ز اؤ ه م    أ ول ِئك  (  86)   الظَّاِلِمي    ال ق و م    ي  ه 
ب وا  الَِّذين    ِإال(  88)   ي  ن ظ ر ون    ه م    و ال  ال ع ذ اب    ع ن  ه م    ُي  فَّف   ال  ِفيه ا  غ ف ور    اّللَّ    ف ِإنَّ   و أ ص ل ح وا  ذ ِلك    ب  ع دِ   ِمن    َت 

 اآلخرة   و  الدنيا  يف له مغفرته  يقتضي   ذلك  و  الردة   بعد  َتب   ملن   رحيم  غفور  أنه   فأخرب    21{  ( 89)  ر ِحيم  
 أيضا  صلى هللا عليه وسلم    ألن هذا مما اتفق عليه أصحاب النيب، و ابلقتل  يعاقب  مل   حاله هذا من  و

 املدينة  و  مكة  أهل   إال  العرب  أكثر ارتد   صلى هللا عليه وسلمالنيب    توف   عندمامعلوم أنه  وامجعوا عليه، ف
 على  فأقروهم اإلسالم   إىل  أكثرهم  رجع  حت عنهم  هللا  رضي   الصحابة  سائر و  الصديق  فقاتلهم  الطائف  و

 النبوة ثبعضهم  زعم  املرتدين الذين    رؤوس    ، بل مل يقتلوااإلسالم  إىل  رجع   ممن   واحدا  يقتلوا  مل   و  ذلك
 . أحد  ُيفى على ال اهر واضحوهذا األمر ظ   وغريه  األسدي   طليحةك  رجع 

دينه كان قائماً على تبديل  "، فاملقصود به من    فاقتلوه  دينه  بدل   من":    سلم  و  عليه   هللا  صلى   قوله   أما  و
  ومصراً على ذلك، ال من رجع عن تبديله. 

عن ابن عباس: أن رجال من األنصار ارتد فلحق ابملشركي، فأن زل هللا تعاىل: جاء يف احلديث   وقد 
ِدي اّللَّ  ق  و ًما ك ف ر وا ب  ع د  ِإمي اهِنِم  ) ب وا)ىل قوله:  إ   ( ك ي ف  ي  ه   فبعث هبا قومه إليه، فلما قرئت   (ِإال الَِّذين  َت 
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عليه قال: وهللا ما كذبين قومي على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وال كذب رسول هللا على هللا، وهللا 
، والرواايت   22وسلم وتركه  عز وجل أصدق الثالثة، فرجع َتئًبا، فقبل منه رسول هللا صلى هللا عليه 
بن ايب السرح رضي هللا عنه مشهورة فيمن قبل النيب صلى هللا عليه وسلم توبتهم بعد ردهتم كعبدهللا ا

 وغريه، وبذلك ع لم أن التوبة ترفع حد الردة. 
 

 توبة  تقبل  أنه  التابعي   و  الصحابة   من العلم  أهل  عامة   عليه  الذي   و "  :ابن تيميةيقول شيخ اإلسالم    
 عن ذكر  و  السارق   و  كالزاين  جعله  أسلم إن   و   يقتل  أنه:   البصري   احلسن  عن روى  و  اجلملة   يف   املرتد 
 يف ولد   من   أن أمحد   عن   روي   و  عنه  القتل يدرأ   ال لكن و  هللا  عند تنفعه  توبته  أن   ذلك   حنو الظاهر  أهل

 و  راهوية   بن  حاق إس   قول   هو  و   عطاء عن  روي   كذلك  و  استتيب  فأسلم  مشركا  كان   من و  قتل  اإلسالم
 من ):   سلم  و   عليه   هللا  صلى   قوله  التوبة  قبول  عدم   وجه  و و   مطلقا   االستتابة  أمحد و  عطاء   عن   املشهور

 امرئ   دم   حيل   ال )   :سلم  و  عليه   هللا  صلى   قال  و  َتب   إذا  ما   يستثن  مل   و  البخاري  رواه  (فاقتلوه  دينه  بدل
 و  ابلنفس النفس  و   الزاين  الثيب :    ثالث  حدى إب  إال  هللا  رسول   أين   و هللا  إال  إله ال أن يشهد   مسلم
 فكذلك   ابلتوبة  القتل  عنهما  يسقط   ال   الزاين  و   القاتل  كان   فإذا  عليه  متفق( للجماعة املفارق  لدينه  التارك
]  قال  سلم  و عليه  هللا   صلى  هللا   رسول أن   أبيه  عن   معاوية  بن  حكيم عن  و للجماعة  املفارق  لدينه  التارك

  لو  ألنه   احملاربة  و  الكف   جملرد   يقتل  ال   ألنه و  أمحد اإلمام  رواه  23[  إسالمه بعد  كفر  بد ع توبة  هللا  يقبل   ال
 أن  علم  هؤالء   قتل  فلما   حنوهم   و   املرأة  و  املقعد  و  األعمى   و  الكبري  الشيخ و   املرتهب  قتل  ملا   كذلك   كان 
 ابلتوبة   تسقط   ال   احلدود   و   احلدود  من حد   الردة

 بعد  كفروا  قوما  هللا  يهدي   كيف : }    كتابه  يف  قال   تعاىل  و   سبحانه  هللا   ألن  اجلماعة   عليه   ما  الصواب  و
: }   تعاىل  قوله  إىل{    الظاملي  القوم   يهدي  ال هللا   و  البينات  جاءهم  و  حق  الرسول   أن   شهدوا  و  إمياهنم

 الردة   بعد  َتب  ملن   رحيم  غفور أنه  فأخرب {   رحيم  غفور   هللا  فإن  أصلحوا  و   ذلك  بعد   من   َتبوا  الذين  إال 
 .24" .ابلقتل  يعاقب   مل  حاله   هذا   من  و  اآلخرة  و  الدنيا  يف له  مغفرته   يقتضي   ذلك  و
 

 إذن فالصحيح أن توبة املرتد تقبل، وهلا أثر يف منع حد الردة عنه. 
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 : كيف تكون توبة المرتد؟ المبحث الثاني
أو الوقوع يف   جلحود، ، أو إنكار شيء من الدين على وجه اا أن تكون ردته برتك اإلسالم كلي اً املرتد إم

 ، أواإلنتقال إىل دين آخر. يكفر فعل  
 
 . فأما من كانت ردته برتك اإلسالم فتكون توبته ابلرجوع إليه والنطق ابلشهادتني.1

   25" إليه  انتقل  كان   عما  والتربي  الشهادتي،  بكلمة  ابإلقرار  املرتد  توبة  " السرخسي  الدين  مشسيقول 
 

 حممداً   وأن  هللا إال  إله   ال   أن  يشهد  أبن   اسالمه  ،كافر  وكل  املرتد  وتوبة)     : "  يف شرح الزاداحلمد يقول  
 . (هللا  رسول
 حت  الناس  أقاتل  أن  مرت أ  : "  قال  - وسلم  عليه   هللا   صلى  - النيب  أن الصحيحي  يف   ثبت   ما  هذا  ودليل

 دماءهم  مين  عصموا  ك ذل  فعلوا  فإذا  الزكاة   ويؤتوا الصالة  ويقيموا هللا  رسول  وأين   هللا   إال  إله  أال  يشهدوا
   .26" وجل  عز   هللا  على  وحساهبم  حبقها   إال   وأمواهلم

 
. وأما من كانت ردته جبحد فرض أو اإلنتقال إىل دين آخر، فتوبته هي ابلشهادة وإثبات ما كان 2

 جحده من الفرض، أو التربأ من الدين الذي كان قد ارتد إليه.
 

 . "فتوبته مع الشهادتي اقراره ابجملحود به فرض وحنوهومن كان كفر جبحد  ":  الزاد  ابن قدامة يف يقول  
كأن يكون قد كفر جبحد النبوات أو حبحد فريضة من فرائض اإلسالم كأن : "قال احلمد يف شرح الزاد

ينكر وجوب الصالة أو أحل حمرماً من احملرمات الظاهرة اجملمع عليها كأن حيل الزان أو حرم حالالً جممعاً 
فتوبته أن يقول: " أشهد أال إله إال هللا وأشهد أن حممداً رسول هللا" ويقر ،  املاءعلى حله كأن حيرم  

 ابجملحود به. 
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فالشهادَتن كان يقر هبما سابقاً وهنا قد أنكر شيئاً آخر فال يكفي أن يقر ابلشهادتي بل البد أن يقر 
ال يقبل منه ذلك إال هبذا مبا نفاه وجحده فيقول: " وأن الصالة فرض أو وأن الزان حرام" وحنو ذلك ف

 .27ألنه إمنا كفر به 
ابلتوبة عن ذلك الفعل املكّفر وال يلزمه  هي . وأما من كانت ردته ابلوقوع يف فعل مكّفر، فتوبته3

 هبا ابتداءاً.   اً مقرّ كان النطق ابلشهادة، ألنه  
 

أثر التوبة يف ردته هي إبختصار وال فرق إن َتب قبل القدرة عليه أوبعدها و   وبة املرتدهذه هي أحوال ت
 ، وهللا أعلم. أهنا تزيل عنه اسم الردة وترفع عنه احلد 
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 ؟ هل تقبل توبة الزنديق:  المبحث الثالث
فارسي معرب وهو ابلفارسية ز ن ِد ِكر اي  يقول بدوام بقاء الدهر   ،القائل ببقاء الدهر  هو   :الزنديق يف اللغة 

ق  ت ه أنه ال يؤمن ابآلخرة ، و ن ِديق  منه ألنه ضي ق على نفسهيق  وقيل الز ِ والزَّن د قة  الض ِ  الز ِن ِديق  معروف وز ن د 
داني ة اخلالق  .28" وو ح 

  .29بدين  ن يتدي    وال  بشريعة   يتمسك  ال الذي   : فهوأما الزنديق شرعاً 
 

 والعلماء يف توبة الزنديق على قولي: 
 . "وبينوا  وأصلحوا  َتبوا  الذين  إال":    تعاىل   لقوله ليهأنه ال تقبل له توبه بعد القدرة ع.  1

 اإلسالم   يظهر   كان   ألنه  ،   عليه  كان  ما  خالف  ابلتوبة  منه   يظهر  ال و   بتوبته  العلم  إىل  سبيل  ال  والزنديق
 وألن  األصلي  الكافر  خبالف  ،  عليه  كان   ملا  خمالفة  حال    الثاين   إبسالمه  له يتجدد  ملو  ،  ابلكفر   امسر  

 وهبذا قال اجلمهور.    ، الزندقة  عي وفاخل  عند   التوبة
 
 رواية عن األحناف. عن الشافعية ويف  ، وهذا القول جاء  أنه تقبل له توبه وجتري عليه أحكام املرتد  .2

.   وأمحد  كمالك  توبته  تقبل  ال:   تقول  رواية  روايتان   الزنديق   توبة  قبوليف  :    قالوا  احلنفية  يقول اجلزيري: "
 إذا  تعاىل   هللا وبي   بينه  فيما  أما  الدنيا  أحكام  حق   يف   وهذا  الشافعي  كقول  رجع   اذإ هتوبت  تقبل  رواية  ويف

   .30"خالف  بال  سبحانه  قبله  صدق
 

 احلنفية  عند  املذهب   ظاهر  وهو  واحلنابلة  املالكية    الفقهاء   مجهور  تقول املوسوعة الفقهية الكويتية "
 .اآلية  وبينوا«  وأصلحوا  َتبوا  الذين  »إال:   تعاىل  وله لق   الزنديق   توبة  تقبل  ال  أنه على  الشافعية   عند  ورأي 

 التوبة  وألن  ، ابلكفر   اً سر  م   اإلسالم  يظهر  كان   ألنه  ،   عليه كان   ما خالف ابلتوبة   منه يظهر  ال  والزنديق
 . الزندقة  عي  اخلوف  عند 
 . عليه  الع ط  اإل قبل  أظهرها إذا  الزنديق   من  التوبة  بقبول  حواصر    املالكية   لكن

 
 147/  10لسان العرب  28
 1/4960املوسوعة الفقهية الكويتية  29
 012/ 16الفقه على املذاهب األربعة  30



 

 30من    16

 
 
 

  توبته  فتقبل املرتد  أحكام   عليه  جتري  الزنديق  أن واحلنابلة  الشافعية  عند  رواية  وهي   احلنفية  دنع  ةرواي  ويف
 .  31سلف«   قد   ما هلم  يغفر  ينتهوا  إن  كفروا  للذين »قل:  تعاىل  لقوله ،  بشروطها 

  رسائو   واإلابحية  احللولية  احلنابلة  هبم أحلق  كما   ،  فرقهم  مبختلف   الباطنية  ابلزاندقة  الشافعية  وأحلق
  .32" الدين  من   املارقي  الطوائف

 
 بي   نزاع  فيهما  مسألتان  هاَتن  ،  اإلسالم   على   ولد  إن   املرتد  توبةو  ،  الزنديق  توبة: "يقول ابن القيمو 

 سبيل  ال   إنه :   يقول   توبتهما   يقبل  مل   ومن  توبتهما،  قبول   على احلجة  الشافعي  ذكر   وقد  مشهور،  األمة
 خمالفة حال   الثاين   إبسالمه  له  يتجدد   فلم  ، لإلسالم  مظهرا يزل  مل أنه  لمع   قد   الزنديق  فإن  ؛   هبا  العلم  إىل
 القدرة   قبل  من   َتبوا  إن أهنم احملاربي  يف   سن  تعاىل   هللا  فإن  وأيضا  األصلي  الكافر  خبالف  ، عليه  كان  ملا

 موالألا  يف   هذا   فتنة  فإن  ؛   وسنانه  بيده   الطريق  قاطع  حماربة من أعظم  تنفعهم  وال   ،  توبتهم  قبلت  عليهم
 خبالف   وهذا  ،   عليه  القدرة   بعد  توبته  تقبل  أال   أوىل   فهو  ،   واإلميان  القلوب  يف  الزنديق  وفتنة  واألبدان 

 حذرهم  أخذوا  قد  واملسلمون  ،  له   كامت  غري  لكفره   مظهرا  وكان  ،   معلوما  كان  أمره  فإن  ؛   األصلي  الكافر
 له تسليطا  لكان   توبته  قبلت  فلو  ،   دائما  بهأد  اهذ   الزنديق  فإن  وأيضا   ،  واحملاربة  ابلعداوة   وجاهروه ،  منه

  .عليه  كان  ما  إىل  وعاد  اإلسالم  أظهر  عليه   قدر  وكلما   واإلحلاد  ابلزندقة  نفسه  بقاء   على
 " 33.   املفاسد   أعظم  من املسلمي  أظهر  بي   بقائه  ومفسدة  ،  اجلرائم  أغلظ  هذا   وجرمية : مث قال

 
ريق بني توبة الزنديق قبل القدرة عليه و توبته لتفن اوالذي يظهر من أقوال أهل العلم أنه ال بد م

افر وتعاضد األدلة يف أن درة عليه فالصحيح أهنا مقبولة لتضا توبته قبل القبعد القدرة عليه، فأمّ 
 فال يرتتب ، وأما توبته بعد القدرة عليه وبذلك يكون هلا أثر يف رفع احلد عنه   ما قبلها   التوبة جتب  

حلد عنه، أما احلكم بته، فال أثر لتوبته يف رفع اعليها حكم يف الدنيا ملشقة التبنّي من صدق تو 
 إىل هللا عز وجل وهو عاّلم الغيوب.   األخروي فأمره 
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 30من    17

 
 
 

 . من تكررت منه الردة: توبة  المبحث الرابع
 

 وأهل العلم يف هذه املسألة على قولي: 
، وهبذا صرح ال أثر هلا يف رفع احلد أو العقوبة عنهل و أن توبة من تكررت منه الردة ال تقب .1

 إن } ن الردة تكررت أكثر من ثالث مرات، لقوله تعاىل:  احلنابلة، واشرتط بعضهم أن تكو 
 سبيال  ليهديهم  وال  هلم  لغفر  هللا يكن  مل   كفرا  ازداودا  ث  كفروا  ث   آمنوا ث  كفروا  ث  آمنوا  الذين

}34. 
 وهو  الشافعية   وهبذا قال   ،ثر يف رفع العقوبة أو احلد عنه وهلا أل،  قب أن توبة من تكررت ردته ت   .2

 ما   هلم  يغفر  ينتهوا  إن   كفروا  للذين  »قل :    تعاىل  قوله   طلق مل،  واملالكية  احلنفية   مذهب  يف   املشهور
 ، هللا   إال  إله  ال يقولوا  حت  الناس  أقاتل  أن  أمرت  » :    والسالم  الصالة   عليه ولقوله  سلف«   قد 

 . « هللا  على   وحساهبم  حبقها  إال   وأمواهلم  دماءهم  مين  عصموا  هللا   إال  ه إل ال  قالوا  فإذا
 .قتلي    وال  ابحلبس  أو   ابلضرب   زر ع   اثنيا  َتب  إذا الردة  منه   املتكررة  املرتد  أبن   حواصر    لكنهم     

 
 ماماإل   من يطلب   مرة  كل  ويف  ورابعا  اثلثا وكذا  توبته  قبلنا  اثنيا  إسالمه   بعد  ارتد  ولو"  اجلزيري:يقول    

 قتل  وإال   أسلم  فإن  يؤجله  ال فإنه   التأجيل  طلب  ث  رابعا   الكفر  إىل   عاد  فإن   أجله   التأجيل
 إن }    تعاىل  لقوله  قتله  جيب بل  ردته  تكررت  الذي  املرتد  الكافر  توبة  تقبل  ال :   قالوا  واحلنابلة  املالكيةو 

 قتله  ولو   ،   {  سبيال  ليهديهم  وال  هلم  غفرل  هللا يكن  مل   كفرا  ازداودا  ث  كفروا  ث   آمنوا ث  كفروا  ث  آمنوا  الذين
 والقصاص   الدية  من هيعل  شيء   فال  اإلسالم  إىل  عودته  قبل  شخص

 منه تكرر  ولو .    اإلسالم  إىل  ورجع   التوبة  طلب  إذا  واملرتد  الزنديق  توبة  تقبل   إنه:    قالواف  الشافعيةأما  
  .35"يسلم  أن أيىب  أن   إال  يقتل  وال  اإلسالم  إىل   يرجع  مرة  كل   يف دام  ما  مرارا  ذلك
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 توبة  تقبل   ال أبنه  مالك  إىل  ونسب   احلنفية  عند  رواية  وهو   - احلنابلة  صرح " وتقول املوسوعة الفقهية:  
 هللا  يكن  مل   كفرا  ازدادوا  ث كفروا  ث   آمنوا ث  كفروا  ث   آمنوا  الذين  »إن:   تعاىل   لقوله ،  ردته تكررت  من

 . سبيال«  ليهديهم  وال هلم  ليغفر
 مسعود  ابن  أن  روي  وملا   ،توبتهم«  تقبل  لن كفرا  ازدادوا  ث  إمياهنم بعد   كفروا  الذين  »إن:    انهسبح   ولقوله
 .فقتله   عدت  قد  وأراك  تبت  أنك  فزعمت   مرة  بك   أيت  إنه:   له فقال  برجل  أيت  عنه   هللا  رضي
 .فيقتل  ابلدين  مباالته  وقلة   عقيدته  فساد  على   يدل   منه   الردة   تكرار  وألن 
 إلطالق   ،  ردته تكررت  ولو  املرتد   توبة  تقبل  إنه :    واملالكية  احلنفية  مذهب   يف   هور املش  وهو   الشافعية  وقال
 »:    والسالم  الصالة  عليه  ولقوله  ،36سلف«  قد  ما   هلم  يغفر  ينتهوا  إن كفروا  للذين  »قل :    تعاىل  قوله

 إال  وأمواهلم  ماءهمد   ينم   عصموا  هللا   إال  إله   ال  قالوا  فإذا  ،  هللا   إال  إله  ال  يقولوا  حت  الناس  أقاتل   أن أمرت
 . 37 «  هللا   على وحساهبم  حبقها 
 ابن  قال  ،   يقتل   وال  ابحلبس   أو ابلضرب عزر  اثنيا   َتب  إذا الردة  منه   املتكررة  املرتد  أبن  صرحوا  لكنهم

 وجيعا   ضراب   ضربه  َتب   ث  اثلثا   ارتد  وإن   ،   سبيله  وخلى  اإلمام   ضربه  َتب   ث  اثنيا  ارتد  إذا:    عابدين
 دام  ما  أبدا  هكذا   به   فعل  عاد   فإن  ،  سبيله خلى   ث  خملص  أنه  ويرى   التوبة  آاثر  عليه  تظهر  حت  وحبسه

 . اإلسالم  إىل   يرجع   حت
 " 38.والشافعية  املالكية  عن   هذا  مثل جاء وقد 
 

ثر يف رفع العقوبة أو قبل، وهلا أأن توبة من تكررت ردته ت  هو ما ذهب إليه اجلمهور من  والصحيح  
 ليه من ضرب أو حبس أو غري ذلك مما يقّرره اإلمام. ير ع مع بقاء التعز احلد عنه،  

 

 ظاهرة  حمكمة أما أدلة قبول توبته فهي  ظاهرة وغري  ألن األدلة الواردة يف عدم قبول توبته غري
ا احلديث الوارد عن ابن مسعود فلم أجد له أثر يف كتب الصحاح وكتب السنن، وإمنا حمكمة. أمّ 

 .  39تفّرد بذكره فقهاء احلنابلة 
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  . التوبة من ابقي احلدود الثالث:  الفصل
 

 .توبة الق اذف  المبحث األول: 
وإمنا ينحصر اثرها يف رفع جزء   بعد القدرة عليه  التوبة يف حد القذف ال أثر هلا يف رفع احلد عن القاذف 

 .رد شهادته و   من العقوبة عليه وهي اطالق صفة الفسق عليه
صفة الفسق فقط أم تعترب شهادته وترفع عنه صفة الفسق أيضاً، فع عنه  وقد اختلف العلماء هل التوبة تر 

اء   قوله تعاىل: "  يف   االستثناء  وسبب اختالفهم هو يف و الَِّذين  ي  ر م ون  ال م ح ص ن اِت ث َّ مل   أي  ت وا أبِ ر ب  ع ِة ش ه د 
ب  ل وا هل  م  ش ه اد   ًة و ال  ت  ق  ِلد وه م  َث  اِني  ج ل د  ب وا ِمن  ب  ع ِد ِإالَّ الَِّذين   ( 4ًدا و أ ول ِئك  ه م  ال ف اِسق ون  ) ًة أ ب  ف اج  َت 

 40" ( 5ذ ِلك  و أ ص ل ح وا ف ِإنَّ اّللَّ  غ ف ور  ر ِحيم  )
 وهو   خري،األ  مر األ  إىل  راجع   أو   ابلفسق،   واحلكم  الشهادة،   قبول  عدم   أي: معا االمرين  إىل  جعهل ير   

 . ابلفسق؟  احلكم
 .التوبة  بعد  الشهادة  قبول  جبواز قال  معا،   االمرين  إىل راجع   ستثناءاال  ان  لقا  فمن
 .توبته  كانت   مهما  قبوهلا  بعدم   قال   ابلفسق، احلكم  إىل  راجع   إنه   قال   ومن

 
 والشعيب،   عيينة،  بن  وسفيان  وعطاء،  والليث،  وأمحد،   والشافعي،   مالك،  رأي  و"  : جاء يف فقه السنة

 ب من القذف يرد له اعتباره وتقبل شهادته، ن التائ، أ والزهري  وسامل،  والقاسم،
 ".41رد اعتبار الشهادة له، فيبقى غري مقبول الشهادة أنه ال يوقد رأى األحناف 

، والقول أبن االستثناء يرجع إىل آخر مذكور يف اآلية غري صحيح ري صحيحوهذا القول مرجوح غ   
على املذاهب األربعة حيث نقل أوجه الفقه    كما أورد ذلك اجلزيري يف كتابه ويعارض نصوصاً كثرية  

 " الرد فقال:
 

 
ج    )لبهويت  ل كشاف القناع عن منت اإلقناع ( و 180ص    9ج   )ح احلنبلي  بن مفل إل املبدع يف شرح املقنع  انظر  39
 ( 177ص    6
 

 5-4:سورة النور   40
 2/447سيد سابق لفقه السنة ل  41



 

 30من    20

 
 
 
)   اجلميع  إىل   االستثناء   يرجع   فإنه   هللا  شاء   إن   طالق  وامرأته  حر  عبده :    قال لو  أنه   على   أمجعنا  (   أحدها)  

 وأولئك   ابدا  شهادة   هلم  تقبلوا  وال جلدة  َثاني  فاجلدوهم}    تعاىل  فقوله   املطلق  للجمع  الواو  أن  (  واثنيها
 مل  االستثناء  عليه دخل  فلما  البعض   على للبعض  تقدم   ال معا ذكر  كأنه  اجلمع   صار {    ن الفاسقو   هم

 املعىن   يف تقدم  بعض   على   لبعضها  يكن   مل  إذ الباقي  إىل  رجوعه   من  اوىل  بعضها  إىل  االستثناء  رجوع  يكن
 الصالة  إىل  قمتم  ذاإ: }   تعاىل  قوله   هللا  رمحه   حنيفة أيب  قول   على  ونظريه  الكل   إىل  رجوعه   فوجب   البتة

 من األمور  هذه  جمموع  على   بل  الوجه   غسل   على دخلت  ما  التعقيب  فاء  فإن  42{   وجوهكم  فاغسلوا
 يفيد  ال  الواو  حرف  ألن   بعينه  واحد   على  دخلت   ما  إال  كلمة  ههنا  فكذا الرتتيب  التفيد   الواو  أن حيث

 اجملموع  على   دخلت   بل  الرتتينب
 أبدا شهادة  هلم  تقبلوا  وال: }    تعاىل   قوله   عقيب{   الفاسقون  هم  لئك وأو : }    تعاىل   قوله  أن   (   واثلثها)  

 ابلعلية  مشعر الوصف  على احلكم  ترتيب  ن ال   فاسقا   كونه  الشهادة  تلك  قبول  عدم يف العلة  أن   على   يدل
 لرد   العلة أن ثبت  إذا الشهادة  مقبول  يكون   أال  يناسب  فاسقا   وكونه  مناسبا الوصف  كان  إذا  سيما   ال

 احلكم  يزول   أن فوجب  العلمة   زالت  فقد  الفسق  زوال  على  االستثناء  ودل  فاسقا   كونه  إال  ست لي  الشهادة
 العلة   لزوال

 هللا   حيربون   الذين  جزاء  إمنا : }    تعاىل   هللا  قال  الكري   القرآن   يف   موجود   االستثناء  هذا  مثل أن   (   ورابعها)  
 االية   أول   من  تقدم   ما   إىل  تثناءاالس  ذاه   أن  خالف  وال {   َتبوا  الذين  إال: }   تعاىل  قوله   إىل {   ورسوله 

 مجيعا   هلؤالء   حاصلة  التوبة   وأن 
 43"{فتيمموا  ماء  جتدوا  فم: }    تعاىل   قوله  إىل{    سكارى   وأنتم  الصالة   التقربوا: }   تعاىل  قوله   وكذلك 

بعد تفيد حكماً  كما استدل األحناف ببعض األحاديث الضعيفة وفهموا من بعض األحاديث أهنا  
 ها احلكم قبل التوبة.قصود منالتوبة وامل

 قالوالصحيح أن التوبة ترفع صفة الفسق وترد اعتبار الشهادة للقاذف ألن عمر رضي هللا عنه  
 أجز  مل  يفعل   مل  ومن،  يستقبل   فيما  شهادته  أجزت  نفسه  أكذب   من : املغرية  على  شهدوا  لذين ل

 .شهادته
 

 
 6المائدة:   42
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 30من    21

 
 
 

 يقبل   ال فكان   يفعل،  أن بكرة  أبو  ىبوأ   وَتاب   أنفسهما  احلارث  بن  وانفع   معبد،   بن  الشبل  فأكذب 
 .شهادته

 44"  ويف مجيع املعاصي إذا َتبوا شهادة احملدودين يف القذف وتقبل"ويقول الشافعي:  
 
 البينة  تكمل  مل إذا  ابلزن   والشاهد   ،   يتوب  حت  وروايته  شهادته  ترد  الشتم  يف والقاذف يقول ابن قدامة "و 
 .   شهادته  دون  روايته  تقبل  ،

 .   ترد  ال  شهادته  أن   ،   افعيالش  عن  وحكي 
 .   شهادتك  أقبل ،  تب :    له وقال  ،   بكرة   أيب شهادة  يقبل   مل عمر أن   ،   ولنا

  "45.   شهادته  عمر رد  مع  ،   بكرة  أيب  رواية  قبول  يف   خالفا نعلم  وال  ،  مقبولة   وروايته
 ؟ مسألة :كيف تكون توبة الق اذف

 وأهل العلم يف كيفية توبة القاذف على قولي: 
إن كان شهادة ألنه حيتمل   أو الرجوع عنه   نفسه إن كان سباً، وإبطال ما قاله  إكذاب:  القول األول

 أن يكون صادقاً. وهذا ما نص عليه الشافعي وهو ظاهر كالم اإلمام أمحد. 
 

 بعضهم  فقال.    معناه   يف   أصحابه  واختلف نفسه  إبكذابه  تكون  القذف  عن   التوبة  إن"   يقول اجلزيري: 
 فيكون   صادقا  يكون  رمبا ألنه  كذبت   يقول  ال:   إسحاق  وقال   ملثله   ودأع  فال  قلت   يما ف  كذبت  يقول:  

 القاذف   يقول وإمنا  اخرى  معصية عن  توبة   يكون   ال  ابملعصية  واإلتيان  معصية  والكذب   كذاب   كذبت  قوله
   .46"   إليه أعود  وال  عنه  ورجعت   قلت   ما  على   ندمتم  ابملأل

 . نفسه  إكذابه  منه   التوبة  هللا   رمحه  ي الشافع  قال   فقد   قذفا  كانت  وإن "  النووي:  ويقول
( نفسه  إكذابه  القاذف   توبة)  قال   وسلم  عليه  هللا   صلى  النيب   أن  عنه  هللا  رضى  عمر عن  روى   ما  ووجهه 

  صادقا  يكون  أن جلواز  كاذاب   كنت  إن   يقول  وال  ابطال،   كان   له  قذيف   يقول  أن   هو :  إسحاق أبو  وقال
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 ما  على  العمل  إبصالح   إال   منه التوبة  تصح  ال و  اصيا، ع  بقذفه  كان  كما  عاصيا  نفسه   بتكذيبه  فيصري
  47".والسرقة  الزان   يف ذكرانه

,   بقذفه  تلوث  قد  املقذوف   عرض  ألن ,   نفسه   يكذب   أن  القاذف توبة  وإن"  وتقول املوسوعة:
   48" به  التوبة  فتكون  التلوث  ذلك  يزيل  نفسه   فإكذابه
 

  . تشمل كل ما وقع منهالتوبة  . ألن  صالحه  إظهارو   إحداث توبة عامة القول الثاين:  
 . {  رحيم  غفور   هللا  فإن  وأصلحوا  ذلك   بعد  من  َتبوا  الذين إال}  بقوله تعاىل: "    واواستدل

 
 ابلزن  الشهادة  ذنبه  يكون   أن إال  ،   العمل  إصالح يعترب  ،  للشافعي   اآلخر   القول   ويف"  : يقول ابن قدامة

 التوبة  تكفي  فال  عداه  وما   ،   إصالح  تباراع  غري   من  التوبة  جمرد يكفي  فإنه  ،   الشهود  عدد  يكمل  ومل   ،
 .   صالحه   فيها  ويتبي  ،  توبته  فيها  تظهر  ،   سنة  عليه متضي  حت

 { .وأصلحوا  ذلك   بعد  من   َتبوا  الذين  إال}  :قال  تعاىل   هللا  ألن  ؛   ألمحد  رواية  هذا اخلطاب  أبو وذكر
 ضرب  ملا   عنه هللا  رضي   عمر   وألن  ؛   املصلح   التائب  استثىن  ث ،  شهادهتم  قبول  عن   هنى   فإنه  ،   نص  وهذا

 .   سنة  بعد  إال  يكلم  ال  أن   فأمر   ،  توبته  بلغته   حت  ،   هبجرانه  أمر  صبيغا
 { .   قبلها  ما  جتب  التوبة: }    السالم  عليه  قوله   ،   ولنا

 { .   له ذنب  ال   كمن   الذنب  من  التائب : }    وقوله
 إىل  حتتاج  ال   ابإلسالم   شركال  من   ةالتوب  وألن   ،   األحكام  فكذلك  ،  التوبة   مبجرد   حتصل املغفرة  وألن 

 . أوىل دونه  فما   ،   كلها  الذنوب  أعظم وهو  ،   بعده  ما   اعتبار
 ،   ذلك  ودليل ،  اللفظي   الختالف  عليها وعطفه  ،   التوبة  هو   اإلصالح يكون  أن   فيحتمل   ،  اآلية   فأما
 .49"شهادتك  أقبل ،  تب :    بكرة  أليب  عمر   قول
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إكذاب نفسه إن كان سباً، وإبطال ما قاله أو أي  بشقيه    األول والذي يرتجح من املسألة هو القول  
 الرجوع عنه إن كان شهادة ألنه حيتمل أن يكون صادقاً. 

 أن   ، أوبه التوبة   فتكون  ،   التلويث  ذلك  يزيل  نفسه   فإكذابه  ،   بقذفه  تلوث   املقذوف   رضع   وألن
 .   قلت  ما  إىل   أعود  ولن   ،  ابطل   حرام  القذف   يقول

 .  صادقا  األمر  نفس   يف كان  وإن  ،   هللا  حكم  يف كاذب  أنه  إىل  يرجع  سه نف   الصادق  تكذيبمث إن  
 إذا والذين: }    تعاىل  قوله  بدليل   ؛  توبته   هللا  قبل  ،  منه   اتب   ومىت  ، منه  التوبة   فاعله   تلزم   ذنب  وكل
 ما  على   يصروا  ومل هللا  إال  الذنوب  يغفر  ومن  لذنوهبم  فاستغفروا  هللا   ذكروا  أنفسهم   ظلموا  أو   فاحشة  فعلوا
 .   اآلية  50{   رهبم من مغفرة  جزاؤهم  أولئك  يعلمون  وهم  افعلو 
 

 قبل القدرة عليه.   باقي الحدودالتوبة من  أثر  المبحث الثالث:  
ا أن  مرتكبها ال يصح  ال شك  القدرة على  بعد  للحدود  التوبة مسقطة  اسقاط  أل عتبار  فيها  جلميع   ن 

 أو يرفع أمره إىل اإلمام.    يد السلطان، ا يقع يف احلدود، إذ ال يعجز أحد أن يد عي التوبة حينم
" وأما حقوق هللا وهي احلدود فإهنا ال تسقط ابلتوبة إذا كانت التوبة بعد القدرة عليه   يقول ابن القيم: 

   .51والتمكن منه" 
 : سألة على مذهبيامل  هذه   الفقهاء يف ىل السلطان فقبل وصول أمره إ   )عدا احلرابة(   توبة مرتكب احلد   ا أم  
 

ن التوبة ليست سبباً لإلعفاء من العقاب يف غري جرمية احلرابة فأثر التوبة  فريى أصحابه أ :هب األولاملذ
غريها من اجلرائم وذلك   بة فال يتعدى إىل د يف جرمية احلراور   قصور على مورد النص إبعتباره، إذ عندهم م
 محد. إلمام أألحناف واملالكية والظاهرية وفريق من الشافعية وقول لهو رأي ا

  
 ويستدل أصحاب هذا الرأي بثالثة أمور 
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أن األمر الوارد يف القرآن الكري والسنة النبوية  بتوقيع العقاب جاء عاماً ومل ُيص من هذا العموم   أوهلا:
من َتب، وقد أمر النيب برجم ماعز والغامدية وقطع السارق وكل هؤالء قد جاءو َتئبي معرتفي بذنوهبم 

 يب صلى هللا عليه وسلم عقوبة احلد عليهم.وقع النومع ذلك أ 
 

تزجر  اثنياً: الت  هي  العقوبة  أن  أيضاً  الرأي  هذا  اصحاب  العقاب   يرى  مبنع  والقول  اجلرمية  عن  اجملرم 
 بسبب التوبة يؤدي إىل ابطال العقوابت كلها ألن كل جمرم ال يعجز عن ادعاء التوبة. 

 
هناك َثة شبه بي احملارب وغريه من اجملرمي ألن احملارب   أنه ليس يرى أيضاً اصحاب هذا الرأي    اثلثاً:

الناس من شره  العقاب حت يكف  التوبة سبباً إلعفائه من  فشجع جبعل  يكون غري مقدور عليه غالباً 
 ىن وجود يف غري احملارب فال جيوز جعل التوبة سبباً لإلعفاء من العقوبة.عوفساده وليس هلذا امل

 
 يف   احلدود   إبقامة  مجلة  ورد  قد   النص   إن "  :  حزم ومل يلتفت إىل غريه فقال  لقول ابنوقد نصر هذا ا

 أصال   نص  يصح  ومل,    َتئب  غري  من   َتئبا  تعاىل   هللا  يستثن  ومل,   والقذف ,    والزن ,    واخلمر,    السرقة
 إبقامة   تعاىل   هللا  أمر   عموم   من   التائب   ُيص أن  حيل فال  كذلك   األمر  فإذا,    التائب  عن  ،   احلد  إبسقاط
 وغري  التائب   على  احلدود  إقامة  يف   عمدتنا فهذه,    إمجاع   وال  ،  نص دون   والقياس ,    ابلرأي   احلدود
 احتجنا   ما   أيت  مل  ولو ,    فقط   ذلك   يف لقولنا  مؤيد:    واجلهينية,    والغامدية,    ماعز  حديث   وإمنا .  التائب

   52" .  احلدود   إبقامة   الواردة   األوامر  مع إليها
 

ملذهب الثاين وهم الشافعي يف أول أمره ابلعراق وقول لإلمام أمحد نقله اصحاب ا   أما : الثاين  املذهب
الشاهد أن اصحاب هذا املذهب يرون أن التوبة سبب و ابن القيم واحتج له يف كتابه اعالم املوقعي،  

 لإلعفاء من العقوبة يف احلدود كلها ، تستوي يف ذلك احلرابة وغريها واحتجوا مبا يلي: 
 

يقاع أشد العقوابت وهي حد احلرابة فمن ابب أوىل أن متنع عقوابت بقية منعت من إ  ن التوبة أ   اوالً:
 احلدود. 
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 يف قوله تعاىل:   أن القرآن نص على التوبة يف عقوبة الزن قبل تشريع احلد كمانع من العقاب اثنياً:  
انِ  " اب    ف ِإن    ف آ ذ ومه  ا   ِمن ك م    أي  تِي اهِن ا   و اللَّذ   .53"   ر ِحيًما   ت  وَّاابً   ك ان    اّللَّ    ِإنَّ   ع ن  ه م ا  ف أ ع رِض وا  ص ل ح ا و أ    َت 

 ع ل ي هِ   ي  ت وب    اّللَّ    ف ِإنَّ   و أ ص ل ح    ظ ل ِمهِ   ب  ع دِ   ِمن    َت ب    ف م ن  أن هللا ذكر حد السارق وذكر معه التوبة "  اثلثاً:  
 .54"   ر ِحيم    غ ف ور    اّللَّ    ِإنَّ 

ليس يف شرع هللا وال قدره وقال أنه  شرعا  وقدراً،    أمر  قائم  عن التائب    العقوبة  أن رفع   ويرى ابن القيم
نت مع النيب صلى هللا عليه وسلم فجاء ستدل حبديث انس يف الصحيحي قال كوا  ة،عقوبة َتئب البت  

فحضرت الصالة فصلى مع  –قال ومل يسأل عنه -رسول هللا إين اصبت حداً فأقمه علي.  رجل فقال اي
هللا عليه وسلم فلما قضى الصالة قام إليه الرجل فأعاد قوله، فقال له صلى هللا غليه وسلم:   لنيب صلىا

 .55أليس قد صليت معنا قال نعم. قال فإن هللا قد غفر لك ذنبك
 

)مع تفصيل يف حد   أن التوبة هلا أثر يف رفع احلدود  هو املذهب الثاين، أي  املسألةوالذي يرتجح يف هذه  

طه ر إذا أراد مرتكبه طه رة من اإلث كما أن احلد م  عقبها عمل صاحل، وأهنا م  رت التوبة وأإذا ظه ،(56القذف 
أنس يف الصحيحي فيمن صلى معه بعدما ارتكب   أن ي طه ر به كما حصل من ماعز والغامدية، وحديث

وحديث  ي  حداً،  تركتموه  " هال  املسألة:  ماعز نص يف  وسلم يف  عليه  فيتو النيب صلى هللا  ب هللا توب 
 عليه".

 مامرتكب احلد   من   يظهر  أن  البدف    فالتوبة هلا أثر مع شرط أن يعقبها عمل صاحل وفرتة صالح ظاهرة، 
 .، ألن النصوص الزمت بي التوبة والصالح بعدها العمل  صالح  من التوبة  صدق   على   يدل

أنه   قلنا له  التوبة،  القيام ابحلد مباشرة ث أدعى  يتوف  فمن قبض عليه بعد  العمل الصاحل مل  ر فيه شرط 
 وبذلك جيب عليه احلد، ومن وقع يف حد ث َتب وأعقبه عمالً صاحلاً واشتهر أمر صالحه ث قبض عليه 

 . آلدميي املتعلقة ابحلد فالصحيح أن التوبة ترفع احلد عنه، وتبقى حقوق ا  أو رفع أمره إىل اإلمام
 

 
 16النساء:   53
 39املائدة:    54

 وهو متفق عليه.    6/2501رواه البخاري   55
  ال بعد اقامة احلد، فيسقط غري كاملة إيف مسألة القذف ال ميكن حتقق شرط اصالح العمل يف مسألة الشهادة ال   56

 عن القاذف وصف الفسق وتعترب شهادته إذا َتب، أما اجللد فيقام عليه، كما اشران إىل ذلك يف املسألة السابقة. 



 

 30من    26

 
 
 

إبمجاع الفقهاء وذلك ألن أساس التوبة هو أداء ما  ابلتوبة" إن حقوق العباد ال تسقط  يقول ابن القيم: 
 .57عليه من حقوق الناس" 

 

اعتبار توبة : "أيضاً يف اإلنكار على من فّرق بني توبة احملارب وتوبة مرتكب حٍد آخريقول  و  وأما 
تبار احملارب قبل القدرة عليه دون غريه فيقال : أين يف نصوص الشارع هذا التفريق ؟ بل نصه على اع

التنبيه على اعتبار توبة غريه بطريق األوىل ؛ فإنه إذا دفعت تو  بة احملارب قبل القدرة عليه إما من ابب 
توبته عنه حد حرابه مع شدة ضررها وتعديه فألن تدفع التوبة ما دون حد احلراب بطريق األوىل واألحرى 

{ وقال النيب صلى هللا عليه لفما قد سوا إن ينتهوا يغفر هلم  ، وقد قال هللا تعاىل : } قل للذين كفر 
وهللا تعاىل جعل احلدود عقوبة ألرابب اجلرائم ، ورفع   58وسلم } التائب من الذنب كمن ال ذنب له { 

 العقوبة عن التائب شرعا وقدرا ؛ فليس يف شرع هللا وال قدره عقوبة َتئب ألبتة . 
وسلم ، فجاء رجل فقال : اي  عليه  ويف الصحيحي من حديث أنس قال : } كنت مع النيب صلى هللا

رسول هللا ، إين أصبت حدا فأقمه علي ، قال : ومل يسأله عنه ، فحضرت الصالة فصلى مع النيب صلى 
هللا عليه وسلم ، فلما قضى النيب صلى هللا عليه وسلم الصالة قام إليه الرجل فأعاد قوله ، قال : أليس 

فهذا ملا جاء َتئبا بنفسه   59ز وجل قد غفر لك ذنبك { هللا ع  قد صليت معنا ؟ قال : نعم ، قال : فإن
من غري أن يطلب غفر هللا له ، ومل يقم عليه احلد الذي اعرتف به ، وهو أحد القولي يف املسألة ، وهو 

 إحدى الروايتي عن أمحد ، وهو الصواب . 
 .   فإن قيل : فماعز جاء َتئبا والغامدية جاءت َتئبة ، وأقام عليهما احلد

 فإن قيل : فماعز جاء َتئبا: ال ريب أهنما جاءا َتئبي ، وال ريب أن احلد أقيم عليهما ، وهبما  قيل  

  . وأقام عليهما احلد   ،والغامدية جاءت َتئبة

 
 ، وهبما احتج أصحاب القول اآلخر  ،عليهما قيل : ال ريب أهنما جاءا َتئبي , وال ريب أن احلد أقيم

وأن التوبة مطهرة , ومها اختارا التطهري   ،أبن احلد مطهر مضمونه جاب مبافأ   ،عن ذلك شيخنا وسألت
 إىل  صلى هللا عليه وسلم التوبة , وأبيا إال أن يطهرا ابحلد , فأجاهبما النيب ابحلد على التطهري مبجرد
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هال تركتموه يتوب " : ماعز فقال يف حق التطهري ابحلد  على التطهري ابلتوبة ذلك وأرشد إىل اختيار
كما قال اإلمام خمري بي أن يرتكه   تركه , بل از  ولو تعي احلد بعد التوبة ملا ج  "،هللا عليه فيتوب

 والغامدية ماعز أن يقيم كما أقامه على وبي" اذهب فقد غفر هللا لكه "لصاحب احلد الذي اعرتف ب

 مرارا ومها أيبيان إال إقامته صلى هللا عليه وسلم النيب ملا اختارا إقامته وأبيا إال التطهري به , ولذلك ردمها

مسلك من  من يقول : ال جتوز إقامته بعد التوبة ألبتة , وبي بي عليهما , وهذا املسلك وسط مسلك  
إال على هذا القول الوسط ,  سقاطه ألبتة , وإذا أتملت السنة رأيتها ال تدلللتوبة يف إال أثر   : يقول

 .60" وهللا أعلم
 

فيمن وجب عليه حد الزان فتاب قبل أن حيد : فهل يسقط عنه احلد  ابن تيمية:  شيخ اإلسالم  وسئل
 ابلتوبة ؟ 

م : فالصحيح أن احلد ع إىل اإلمارفأو شرب اخلمر ، قبل أن ي    ،إن َتب من الزان ، والسرقةفأجاب: "  
 . 61" يسقط عنه ، كما يسقط عن احملاربي ابإلمجاع إذا َتبوا قبل القدرة

  
 يف  احلنابلة مذهبو  "  : يف معرض كالمه فيمن اتب قبل احلد  يقول الدكتور احلمد يف شرح الزادو 

 ال  احلد   أن القيم  ابن  وتلميذه   اإلسالم   شيخ  واختيار  الشافعية  مذهب  يف املعتمد   وهو   عندهم،  املشهور
 .احلرابة  حد   على   القياس   به  استدلوا  ومما  .احلرابة  كحد  عليه يقام

 أصليت :  فقال  علي   فأقمه   حداً  أصبت  إين  هللا   رسول اي  قال   رجالً   أن   الصحيحي  يف ثبت  مبا:  واستدلوا
 . لك  هللا  غفر  قد:  فقال  نعم، :  قال  معنا، 
 ال   كمن   الذنب  من   التائب : )  حسن حديث  وهو  ماجه   ناب  رواه  فيما   - وسلم   عليه  هللا   صلى  - ولقوله
 . عليه  احلد  إقامة   عدم   ذلك  يف  ويدخل  له،   ذنب   ال ملن مساو   أنه على  فدل (  له  ذنب

 . والغامدية  ماعز برجم  استدالهلم  وأما : "مث قال
 ليهما، ع  -  وسلم عليه  هللا   صلى  -  النيب   أقامه  ث  ومن  له،  مريدين   لذلك   طالبي كاان  أهنما:  عنه  فاجلواب

  قال  -  وسلم  عليه   هللا  صلى   - النيب   أن   هذا على  ويدل  احلد،  اختارا  ومها مطهرة  والتوبة  مطهر احلد   فإن 
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 النيب   أقامه  وإمنا  احلد،  إقامة  يتعي   ال أنه  على  فدل "  عليه  هللا  فيتوب  يتوب  تركتموه  هال : "فر  ملا  ماعز يف
 . ذلك  الختيارمها  - وسلم  عليه   هللا  صلى   -

 . "احلد   عليه  يقيم  احلاكم  فإن   احلد،  إقامة  عصيةامل  صاحب   تار اخ  فإذا  وعليه
 عامة  احلدود   وأن   القيم  ابن  وتلميذه   اإلسالم  شيخ  اختيار   وهو  احلنابلة  إليه ذهب  ما  والراجح "  مث قال:
 . ابلتوبة  تسقط
 من   التوبة  صدق  على   يدل  ما  منه يظهر  أن   البد   أنه   أمحد،  مذهب  يف   الوجهي  أحد  ومها   القولي   وأصح
 . العمل  صالح
: سبحانه فقال (  عليه  يتوب  هللا   فإن   وأصلح  ظلمه  بعد  من   َتب   فمن: )  تعاىل  قوله   هذا  على ويدل

 أي  هذا ألن   ندمه   أو   كافياً   اقالعه  جمرد  فليس  عليها يدل  ما  يظهر  أن البد  التوبة  أن  على   فدل"  وأصلح"
 على  يدل  ما قامةاالست  وظهور العمل  صالح  من عليه  يظهر  أن  البد   بل  قليب،   أمر  فهو  يعلم  ال الندم
   62".توبته

 احلرابة،  حد   على   مقصورا  احلكم  هذا   وليس "  : يف حكم سقوط حد احلرابة ابلتوبة يقول سيد سابقو 
 إىل   يرفع  أن   قبل  منها   َتب   ث  احلد  تستوجب  جرمية   ارتكب   فمن  احلدود،   مجيع  ينتظم  عام  حكم   هو  بل

 جرماً   أخفو  وه  غريهم،   عن   يسقط   أن  فأوىل  ؤالءه عن  احلد  سقط   إذا النه  احلد،   عنه   سقط  االمام 
 .63"منهم
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 اخلامتة
 معنا أثر التوبة يف عقوبة احلرابة وسائر عقوابت احلدود األخرى، وخلصنا إىل ويف ختام هذا البحث تبي  

  ،سائر احلدودبة احلرابة و أن الراجح من أقوال أهل العلم هو أن التوبة هلا أثر يف عقو 
 عمل صاحل وفرتة صالح   أن يعقب التوبة و   مباشرة،  ود إىل احلاكم أو القاضي ترفع احلدأن ال   بشرط
، حبيث يظهر هذا الصالح للناس، ومت تعذر هذا األمر فليس للتوبة أثر يف رفع العقوبة، ملالزمة ظاهرة

 األدلة بي التوبة والعمل الصاحل بعدها يف رفع العقوبة. 
ابن القيم يف مسألة أثر   شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه   أخذت بكالمقول اجلمهور و   خالفتوقد أكون  

يتوافق مع سائر النصوص التوبة يف سائر العقوابت، إال أن املتأمل لكالم ابن القيم جيد أن كالمه وسطاً  
ومع مساحة هذا الدين، وال يعارضه نص قاطع. وأان يف حبثي إمنا اذهب إىل ما رأيته أقوى يف تناول 

 األحكام منها وهللا أعلم. لة واستباط  األد
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 :المراجع
 القرآن الكريم. 
 صحيح البخاري. 

 صحيح مسلم.
 . إلبن القيم الجوزية  إعالم الموقعين عن رب العالمين

 المغني إلبن قدامة المقدسي

 الفقه على المذاهب للجزيري. 
 المجموع للنووي.

 الموسوعة الفقهية الكويتية.
 للشافعي. األم  
 ه السنة للسيد سابق. فق

 إعالم الموقعين عن رب العالمين إلبن القيم. 

 . ى البن حزم المحل  
 شرح زاد المستقنع لحمد الحمد.

 الصارم المسلول إلبن تيمية. 
 . اسانيللك  بدائع الصنائع

 للبهوتي. اف القناع  كش  
  ونهاية المقتصد إلبن رشد.بداية المجتهد  

 . للسرخسي  المبسوط في شرح الكافي

 
 


