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ا ا   دة وإا  

 أ  ء ا .د 

   ران

   امن

  

ا  

  ات وان واد عا ت ام  ا ا أ    وا ت ا أ

ً اً  ن �ا        ل او ر إ  ن    � نمة ا 

  �وو ت اان، ور وامر واا ا  وا وا ا م إ 

ور اب. ار واا إ ة وا و ،  س وا   

وا    ادئ وات ا م ا ا وأ، و أ ه ادئ           

 وده وا  ا ا  إرادة امن  ار ه، و اه  ًه  ازن 

   ) : ل  ه   ًرا ن أن إ ذ  و ،  ة:     اا (ا ِ اَهَإ 

٢٥٦.  

    . اردةص ار اإط  ا  إ دة، وا    ا أ و

ء ا إ ا اع     اا، و ات ا و د       و ول اء ه    

 ن واو ،ا  ا د يأ   ا را ونا زو   راءا

.ا ف اا  ا  و    

ا  ، ا اول  ن  ادة وا ا، و ا   ون ا 

.ا    ى  ،ا و ا ا  دةا  موا ،ا   

  

ا   ا و ا   اءول: أا ا  

 ا ا ن  ا ا ع ا ،ن ا   ع  ره، و ه     

 دات اا  دة: وا ا ا  ًوأ ، ل ط ءف اار ا  ور

  ة، وت ا  ه اي اا ا     أ  أ و ، دئ اا 

.ا  

  

ا دة واا  :ولا ا  

  ).١٧٣اّدة   : اع  اء إ ه (ا ر، د.ت، ص

 :م ما  ،عا  دةن،   «واد او  نا  ا  اءرة    إ دةإذ ا

  .)١٣٢، ص١٩٨٢(ام « ، اع  ان، ع  ان  ردة  ف اع



ا ا   دة وإا  
 

  

 ٤٦٤                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨   ،()٢٠١٦(  

 :م  ا و»         أو  أ اا  د  ر ا  

  أو  « ،٦٢، ص١٩٩٧(ا.(  

:ا ل او »ا إ ا د  اا  ا « ،ا ص١٤٠٥(ا ،٧٢.(  

 :م ال او»  ا  « ،اص١٤١٧(ا ،٤٢٥.(  

  دون ا ،ة اا دة اا  ل ور أم ا را  و يوا

  اود، وا  ا و ازت. ا ن وظ ن

، ا) ة أو اا  رم ،ورة ا    ردة، إما  ٢٠٠٠و ،

)، أو إمر مة م   ٢٠٩، ص٤)، أو  أ امء أو ا  أ  م (ا، د.ت، ج٣٩٢، ص٣ج

)، أو ال ام، أو ا، أو   ٦٣، ص١٠، ج١٤٠٥أو ، أو  آ  اآن ا (اوي، امء 

 ،ا ا ا)   ة ات اا  ج١٣٤٧ ،٧٤، ص٠.(  

 :م ويل ا  ،دأو ا ل أو ا دةن او»و ،ا   ل رة ذ 

 ل اوا  رةو ،  يوي، ج» اد.ت، ج٦٤، ص١(ا ، ٦٠٦، ص٤)، (ا.(  

 ا ز  دةا  و ا اا و و أ  ن ّم   ا  ّ :

 ا ن إ أ   أ زو         زو ا  ا  رأ : ا أ  ، اًرا

أ رة وأ ، وّ :ت وا ،ُ ذا  ل  أ: إّم مت  ا ، أر        

    ؤ ُُ ، ُر و ، د  د  ، دم  و ،اما  اً ًد   ِ  ،

 ،ت (ا  ا  وأ ،ج١٤١٣ ،٤٤٢، ص١.(  

  ا   وا ،ا س إا   ا     و     ن

  ).٢٧٩-٢٧٨، ص٧ آ  م  إم، وه  رّدة أً (ا ، د.ت، ج

ا  يدة   واا  ذ م إ ص اا  ا ءا ا أم ،رة إ

              و ،ا و   و        أم :د

 ا اي      اام ،ن ن   اء ا، ول  ذ   أ ة        

أف  م، وأو  أم إذا ت أن ه، وه، وروا م  ا، وم  ا ول:        

»أ  ب  ًا  ّ ر ا  وا «   ،ا د  : ،ريج١٩٨٧(ا ،٢٥، ص٦ ،(

، إذ أم   أن   رة ا، و  م ا، و  ل ا  أمُ   ر 

 : ا س ر ا  ذ  لن، وا ا و ،  اً ن أن»  وز إن ا

 اا ن ووا ا د» أ ،ا  اد  : ، أن ٣١٦، ص١.ت، ج(ا و ،(

 : ل اه، و    ًرا ن»    ،اهإ أم  فو ،ًاإ ا  ّ    اها

      ب وا ،   ذإم       «      ءإ  : ، ا)

  ).٣٣، ص٨ااث ا، ج

) رة  (َِْ ِ ِِ َ َ إَِمِ إَْ  أَه َوَِ َُِ ُُن          ل  ذ  : و

 ا :١٠٦ا   ر ن  م ه او ،      ل » :      ، م   
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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨  ،( )٤٦٥                                                             )٢٠١٦ 

 ) :ل ، ت آوذ    دوا ل: وإن ،ن ً :ل ( «     : ،ا)

 ، درا ٢٠٨، ص٨، ج١٩٩٤.(  

 ر دة اا  د ا   ه ا م وإذاا     ن ا �اء ا

  ب دي إ اما  تا دون  ه ا         ا طا  لا   ،ارعا

ُ ا ا   أ ا  أ  ،اق وا  دا   و ،أ  ا

.ا د م وا   ر، وإ ً    

  ر اام م   ا  يوا   ا ذ ف، وّ دون  ا 

          ،وو   و ، ا وزرع ا ، اردةا دت اوا ا

 ا  ،أ  ا ا      ،ذ  ز دأ ا  و ،و   قن ا  

           ،ا   ت ااق وات اذ و ،و ا  تا  أر 

. و ا أ  و ا  واةوا ،وا  

  )، وا أي ا  ا   ٣٢١، ص٦وأ  ا ا   اة (ا ر، ج  

)، (اي،  ٦٤٠وادة، و ا، و ا: ا : ،)  ا ا، د.ت، ص   

  ).٢٨٦، ص  :١٧ ا، د.ت، ج

 ١٤و   اح، ا ادل  ا، ا  ا وادم (ااري، اد 

 ص١٤١٧ ،٢٧.(  

 :م و»            ندس وااف واا   سا    ت

ا  « ،واد ا : ،ص١٤٢٦(م ،٢٩.(  

 :م يا  ة «و و   ا و   افة أط أو ،ق طا

إ دا ا و ،  « ،يص١٤١٩(ا ،٢.(  

         اد  و ،ما ب اا  تظ ت اا   ا وا

و ا  نو ،ا  م ن ا ،ا ًا .ا   

 ن او اا  داهت، وا  ا  و ،ا   ا ا 

.ا رل و  

      قا اا ت ا   سا  وا ا   ا وا

 و ،دوا وا ة اا د ن ا أو  و  ا ر ا

 : ل إذ ا    ُْوََ نأ ْرَِد  ُُْ َْو ا ِ ُِْ ْ َِا َ ُا ََُْ ) 

ُا ُِ َا نإ ْْا إَُِو :ا (َِِ٨.   نأ درج اا ا و ،  

  

ا   ا  :ما ا  

 ا  ت ا ا، و  إ  ظ ال و ار ا. و ادئ              

 ا  ا ،اًء ما أ ب أ      ا، و ر ا  ا  ااه  ا

، و مول ا  :ن      ،٢٥٦ل ا : ( إَاَه ِ اََ   اَِ ُْ اَ) اة: 



ا ا   دة وإا  
 

  

 ٤٦٦                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨   ،()٢٠١٦(  

اام  ء ا وا إر  اق    رل  امر ن  أء ن د، أو

        ، أ ا : ،ياا) ذ   ه ا  ،ا ١١٦-١١٤، ص١٩٧٩ا  و ،(

 :  ا »      او د  وا  م ا د  لا  اا أ  أي  

    د  رره وم حو  اه ا   ،  لا  ه أَ أن ج إ

،  ١٤٠١(ا ،   » ، و أ ا  و   وه م  ه ال  ا َ ًرا

  ).٤٥٩، ص١ج

 ل إدو ه ا إ و :»    نا  ،ق، وا   آن آا 

     (ا  اهإ ):  و ،  أن و ،ً «     ،د.ت ، ا : ،م)

  ).١٦٤-١٦٣ص

وا       ا    ا   ا  ،ا    اه  إ  و ،   

   را  ،  و  اإ    لا   إ ا  ،ن   او   أ  د 

و  رو ،  ضا  اء ،ء  رو    ، أو      أ     ،ذ

و . أن و  ا ا    ا د  ،ا   مو    ت  اات،   واوا

و  ا.  

و اف  ا  ا وإاره دئ ا   اا   إر و اد، 

 ل ا، أو     م  أ و ة ر اا   ا »    ل  س: 

     ا ل اا    دأي ا  «     ،ج م : ،دارد)١٣، ص١، ج١٩٧١ ،(

 : ن ته روة  «و ا ا وا ،آن اا  وردت  نمق ا در 

  ق ت أمات، وو           ه يا ا ا  قه او ، ممة ا

          ، واة وال واا س و ا  إ أ  قه ا  إذ ،ب واا

 ا    نمون، و ن، و  اراس أا  ن  اوا    اعع، وا

وا ا  م يا ا « ،)٣  ا٢٠٠٥.(  

و ا  ا ا  ق ة   ذ آم : ، ا  ااء:        

        و ،   ،ا    اءا    و    ،  

  ).١٤، ص٣، ج١٤٠٢و    وان ر اا : ، ط اوق، 

  ،اموأ وأم د   اض: وال واان واء واا   و

)، ١٢،ص١٩٨٥ب وا (اوي،      أا ،ؤ وأم ، و ا  ا    

 :ما (َِ إ ُا ََ ِا َا اَُ َو) : ل ل ١٥١و ،» :   ح  اً ًم  

   ة أر   وإن ر ،ا ري، ج » را٢٥٣٣، ص٦(ا    و (     ا 

     وا  ،ا م    و ،ً ن وإن ، وم  اا وأم اأ

 ف ذ   ً ا  ،(» :    ر ا  أا  ،ل ١٥(اوي، ص

  ).٢٨٣، ص٦، ج١٤٠٦(ا « ، مر
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ل: و ا ا  :وا ا » ل ار د    ،  و ،م د إ 

  أ     و ، وأ ل ار ذ   «   ، ج ١٤٠٣(ا ،٥٦، ص٦ (

.ا  وا ا  تإ  ا ا ل  

: و   ا، و ا، و   أم  ز دل   و  ا

وإن ا    أن ا ت أ اب إ ذن، و ب م، و» :  إ ذم  ،ل 

 يا إذا أ ر ن،» ( أ را  : ،٢٠٤، ص٩، ج١٩٩١ ا.(  

   : ل  ،ه أو ً ن اء ، نم ا  :مما ا   و

أ     أ، و   ، و» :     ، ول ٧٠(َوَِ َْ ْ آَدَ) ااء: 

أ  د د، وأ ى إ  «د.ت، ج ،أ ٢٢٦، ص١٢(ا     و ،(

. ام إن آ و ،ا  

.ا  ل  ا مأ ل: وا   و     ْ ُنََ ََْْ َو) : ل 

،  د ه ا  ا   ََ٨ا أن ََُْوا َوَََوُماَ  ا َواَى) اة: أن َوَ ْ اَِِْ ا

   واةا  وأ ،ا إ   أن ا ا  ا  ل. ووا 

)،  ل :    ٣٨، ص٢٠٠٨إذا ا إ  ا (ا،     و ا   ال  ال،

 ََْ ْنَوإ َْ وكَُ  َُْْ ْضُْ نَوإ َُْْ ْضْْو أأ ََُْ ْ ُؤوكَ ن) ِِِْ ََُْْ ْ

ُِِا ُِ َا نة: إ٤٢) ا          ا إ  با أ   ا د  ،.   و ،

 م  ا أ إ  .لوا    أن  

  

ا ا  هدة وأا  :ما ا  

  ًوا  رتأ  ا   ا  ل       إن ر ال وداع. و م   ات

        ول ا ه ا  .اً       ن ا ة داتوام

.  وا ا ا  دةا :  ا ا نو  

  

ا ا  دةا  :ولا ا  

 ا  اد      ا اب لو ، ن ود، إذا ن :ل ،ا  ء، واف اوط ا

    ودة إا   م ،وًدا رةت اا  ل، وا  سا    ،ازي١٩٩٢(ا ،

  ).١٤٠، ص٣)، (ا ر، ج١١١ص

 و.ا  ا  أو ،ودوا ار اا  و ،  دةا  

  ).٣٣، ص٧ام، ج» (رة   رة وا     م«وا  اع : 

 :م ُّ و»   أ  كو ،  بار  دع  ا و زوا  ا 

  ًرا ا ا دع  ودا زوا  ا  ،ةا  ةا و  ات اا 

           ،َ و   أ و ،ً ر    ن ،ل ام  و ،ا أ

أ وا أ ن ا «ورديرس، د.ت، ص (ا  : ،٣٣٧.(  



ا ا   دة وإا  
 

  

 ٤٦٨                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨   ،()٢٠١٦(  

: ه ا  ءا ا  دةا  وأ  

)، ٢٨٨، ص١٩٧٧)، وا (اوي،  ٤٥٩: ذ ار  ا (ا ر، د.ت، ص   ال اول

ا ،اء ن ر أ  ،(        ١٨٩، ص١١)، وا (ا ، ج ٥٩، ص٤وا (ا ا، د.ت، ج

 أةد:  اا ا مل ا  ،ةا   ا ت،   «أن اإذا ار ح د  أةا وأ

و  م، و   ا، وإر  ا أن  وج    ب وض      

واا  روي    )،١٣٥، ص٧(ام، ج » أ وإ  م ا إ أن  أو ت     ا ،ن

 ل ار  :ل ا« أمو  أة وا ا «  ،امج١٤١٥(ا ،٢٦٨، ص٤�(    ع و إ ن او

أع ال  إ ه اة  ادة م    إ ا ة إ  وع اس  إ واء

  ).١١٨، ص٦ادات ار   أزوا (ام، ج

  :ا  ما وذ»  َِْ-   ا أ  ا�         -أيً ن أو اً ،ن ر إذا د إ

 ّّل ا َدةّ ِ » : َُْه ََل ِدَ« ) ،ريت )١٠٩٨، ص٣، ج١٩٨٧اّار  ُبا او .

 ل اة رو     ا ر ّا ج» أ ،م٤٢١، ص١٥(ا.(  

 :ا  ا  ل او»   ،    أو ،ا أ  و ،ظ ا  أو

   اه، وإ   ًط  ندا   ه إ ا  لما أ  و ، أو أدا  أ

 ب  «ج ،ا ٢١٠، ص٢(ا.(  

 :ا  ويل او»        ،ا ا أو ن اء ، و ا إذا ار  د  " :

 إ  ئا     ل: و  ،"م  م  ن، أوإ  أو زم ،إ   ث، ر ى

      ا  ل أ و ، و ة أو أ أةت اوان ار ،ا   عا ام   وا

  ).١٦، ص١٩(اوي، ج» واي واوزا، وا و وأ وإق

وأ أ ا  وب  ا. وروي ذ  أ ، و      «ا ا  ا: ول 

   ًن إ ،ذ  و ،و ،س، و وا ، ذ، وأو ،ن، وج  » و ،ا ٩(ا ،

  ).١٦ص

 :دة إ ا راء اا ذ   ا  و أو ا ا إ ا    أم

  ).١٦، ص١٣(ا ، ا، ج

       دا ا ا  ورد  ع، وأوا ،ا  ا   رل اا و

:ا ا  

  :ولا ل ال ر :ل  ا س ر ا» :   َلَ َُْهُ َُري، » ِد٣، ج١٩٨٧(ا ،

  ).١٠٩٨ص

 ل ال ر :ل  ا د ر  ا   وق  :ما» :  ئا د  

 أن  إ إ ا، وأم رل ا إ ى ث، ا ، وا اام، وارق  ا ارك         

 « ،ري٢٥٢١، ص٦، ج١٩٨٧(ا.(  

  :ا  : ا ي را  أ»         ََُْأ  ا إ  و  ا  أن ا

   ،ََ َْ َذَُ      ٌَُ ُهَِْ ٌَُذا َرَوإ ،َدةَو ُ ْل، َوأَل: اْم َِْ َِ        َن اََ :َل ا؟ََ َ :َل ،
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 ُِء اَ ََُ َ ُِْأ  :َل ،َدََ ،ِءْا َِد َُِد را ُ ،َْ ِدَُ     ،ََْم ،َِْْل: ا ،َُِِوَر

 ُِء اَ ََُ َ ُِْأ  :َلَِ ِِ ََ اٍتَ َثَ ،ُِِد.ت، ج» َوَر ،)١٤٥٦، ص٣.( 

 :م ا ا ذ  ،ع ا وأ»      وروي ذ ،ا  بو  ا أ أ

ُ و ،و س، و وا ، ذ، وأو ،ن، وو ،و ، أ  ًن إ ذ  «

  ).٢٢٨، ص١٩(اوي، ج» و ام اع   ا«)، ول اوي: ١٦، ص٩(ا ا، ج

  ).١٢٢، ص١، ج١٤٢٠و م ا ار  إع أ ا   ا (ا ار، 

 :مل اع«وإ و ،ا   أم « ،مج١٣٧٩(ا ،٢٦٤، ص٣.(  

   ر ا و : ،"ث ى إ  يءا د  " :»  ةوا  وا

ا    ثل اه ا « ،ب ا)ج١٩٩٧ ،١٢٤، ص١.(  

   :  إذا ا  بو  ل او»    ن أما  و        دى أن 

 أو ،  ،ل    و ،  و ،مج.ت، ج» إ ،٢٩٨، ص٦(ا.(  

مل اا  ر اأ  ،دةد ا  ب ا الإم  إ ا أ  وذ :

 :  دون أن  ا«إ  رأىا   ء «ج ، ٤٦٩، ص٧(ا    ا و ،(

 :» ا وًب أ :ط  «ج ، ١٩٨، ص١١(ا ،(ول إا ا     ) با    ا

)، (ا  ١٦٦، ص١٠ج)، ون اري (ا ا،     ١٩، ص٨إا ا (ا،ج )، و١٩٣، ص١١، ا، ج

  ).٣٢١، ص

           ذ و ،ما  ن ةت ا دة اا  ن ل   لا  وأ

 :ا (َْ ءَ ََو ُِْ ءَ َ ْر ِ َا َو) :٢٩      ا ص اا  ذ و

.دار ا  ر اا  م �ما  دي  دةأن ا :ا  ا د، ووا  ر  

   ة، أن ا أ  نا أ  ا ا و     :داعا   ل»   َْءَن ِد

 ٌاََ ََْْ َْاََْوأ ْاَْا     َوأ َِْ  ا َْْ  ا َِْْ َُِْ « ري، ج٣٨، ص١(ا  وو (

     ن آ أن ا :ا             ورة إ ار از إ  ،اضال واء وان ا

.ا  عا  ورة إه ا  و ،إ  

وي   ا ارئ، ل:     اب ر   أ                و ار  ر

    .إ   ل ر ؟    ن  :  ل  .ه ،سا   ،يا

          أ : ل .  ه :ل ؟   :ل      هوأط ً ه   ر 

            وو . أرض إذ و ،آ ه، وأ إم ا : ل  ؟ا أ اب و  هوا

  أن :ا  ورة  إذا  أو  أن  ل، وإم    ز ا   

 بب، وا   ورةه او ،ط    ل ا  ، ف او ا  ء ا

(اري،  )، ١٩٣، ص١١ا ، ا، ج   ( اع ا ل  أا وإ : إن   اب 

  ).١٩٣، ص١١ج

 ا ا   ءا  فا او          ا ا  ا  رء  ى

          دةا  أن :  ا و  دةا  أن  ءا اد� واا



ا ا   دة وإا  
 

  

 ٤٧٠                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨   ،()٢٠١٦(  

    وذ ،ا وا أ ه ا أ  وإذا ،ا اة اا ن �ص اا
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Abstract  
Aim of the research explain the relationship between the apostasy and peaceful coexistence, 
because concepts suggest mismatch between them, and to solve this problem The 
researcher relies on the inductive methodology to collect the views of jurisprudence and 
their evidence in this matter, and analytical approach to discuss the views, and the 
statement of the meanings of the basic vocabulary of the subject, and the search achieved a 
set of objectives the most important of them statement of the meaning of apostasy and 
resolve the problem of it on peaceful coexistence, and the most important findings of the 
research that the freedom of belief of the basic principles of Islam, and establish the concept 
of coexistence in Islam through the rights enjoyed by non-Muslims in Islamic society, and the 
verses of Quran insulted apostasy in this world and the hereafter, also mentioned deference 
of jurisprudence at this matter, and that the punishment for apostasy is not incompatible 

with religious freedom, as well the punishment of apostasy is the functions of authority. 

 


