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                                   امُلَقدَِّمة

 :بعد أما ،للعاملني محةر  تعاىل اهلل أرسله من على والسالم والصالة ، العاملني رب هلل احلمد   
 ليقوم األرض يف واستخلفه، خلقه سائر بني من اإلنسان اختار وتعاىل سبحانه اهلل فإن

 وأرسل بالوحي رعاهف ؛األساسية املهمة هبذه يقوم كيف أرشده بل ،ُسدى يرتكه ومل ،بعمارهتا
 ، والواجبات وقاحلق يف املستقيم الصراط له وبنّي ، والصحف الكتب وأنزل، واألنبياء الرسل
 .الناس مصاحل لتحقيق هذا وكل
 ، أشياء مخسة يف تنحصر والدنيوية الدينية اإلنسان حياة عليها تقوم اليت املصاحلهذه و      
 على السماوية الشرائع مجيع اتفقت وقد ،واملال، والعرض، والعقل ،والنفس، الدين: وهي
 . الضرورية املصاحل هذه مراعاة

 دون اهلل عند املعتَب  ألنه ،- اإلسالم - احلق الدين أي ،الدين: هو صاحلامل هذه وأهم     
م    :قال اهلل ، غيـره

لََٰ سإ ِ ِ ٱۡلإ يَن ِعنَد ٱَّللَّ تَغِ  :وقال ،[١9: عمران آل] إِنَّ ٱلدِّ َوَمن يَبإ

ِم ِدين   لََٰ سإ ِ َر ٱۡلإ َخَٰ َغيإ ِٓخَرِة ِمَن ٱلإ ه  َوه َو فِي ٱۡلإ بََل ِمنإ  .[٥٨: عمران آل] ِسِريَن ا فََلن ي قإ

 على إكراههم أو، احلق الدين هذا اتباع على الناس إجبار منع حبكمته تعاىل اهلل ولكن     
: البقرة] ژ  جئجئ  جئ    جئ  جئ  جئ  جئجئ  جئ    جئي  ژ  :فقال سبحانه، فيه الدخول

مإ  : ذلك يف االختيار حرية اإلنسان منح بل، [6٨2 بِّك  َحقُّ ِمن رَّ فََمن َشآَء  َوق ِل ٱلإ

ف رإ   يَكإ ِمن َوَمن َشآَء فَلإ ي ؤإ ِمنِين ،[69: الكهف] فَلإ ؤإ ون واْ م  ِره  ٱلنَّاَس َحتَّىَٰ يَك   أَفَأَنَت ت كإ
ة   ،[99: يونس]   َولَوإ َشآَء َربَُّك لََجَعَل ٱلنَّاَس أ مَّ

ِحَدة   تَلِِفينَ  َوَٰ : هود] َوََل يََزال وَن م خإ

 الوقت ويف ،اختياره نتيجة وحده ويتحمل ،االختيار هلذا اوفق   نساناإل حياسب لكي ، [١١٥
 .واآليات احلجج بإقامة اإلسالم إىل وأرشـده دعاه ذاته
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 ديانة اعتناق حق ضمان" تعين فهي ، "الدينية احلرية" قضية أمهية تأيت املنطلق هذا ومن     
 حرية فإن ذلك إىل وباإلضافة ،(١)"الديانة هبذه املتعلقة والطقوس الشعائر وممارسة معينة
 .املعتقد أساس على متييز أي تستبعد التدين

 اإلنسان من احلق هذا ُسلب بسببها كثرية أحداث وقعت الطويل اإلنسانية تاريخ ويف     
 وحجر ، الناس عقول على الدين باسم تسلط حيث فرعون فعل ما مثل ، عديـدة فرتات يف
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ     ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ژ : تعاىل قوله يف نقرأ كما الفكر ملكة على

 هذا لرفع الناس إىل رسله تعاىل اهلل أرسل لذلك. [62: غافر] ژٺ   ٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   
    جئ  جئ  جئ  جئجئ  جئ    جئي  ژ : تعاىل قوله جاء وأخريا. العقول وحترير التسلط

 عاش القرآين املبدأ هذا ظل ويف ،الساعة قيام إىل يةاحلر  هذه ُمْعِلنا [6٨2: البقرة] ژ  جئجئ  جئ
 .اضطهاد أو إكراه بدون وسالم بأمان القرون عب اإلسالمية الدولة يف الناس

 يف املتحدة األمم تبنته الذي اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالنجاء  العشرين القرن ويف     
 اليت األربع الرئيسية الدولية وثائقال بني أمهية األكثر الرئيسية الوثيقة وهو م١99٥ عام

 يف األساسي النص( ١٥) املادة وتعتب. الدينيـة احلرية مبدأ على عاملية مشولية أسبغت
 حرية احلق هذا ويشمل ، والدين ،والضمري ،التفكري حرية يف احلق شخص لكل»: اإلعالن
 ،الشعائر وإقامة ،ةواملمارس ،بالتعليم عنهما اإلعراب وحرية، عقيدته أو ديانته تغيري

 هذا يف دولية أخرى وثائق بعدها وجاء. ((6))«اجلماعة مع أم سرا ذلك أكان سواء ، ومراعاهتا
 من األمر هذا وأصبح، املتحدة الواليات يف" الدينية احلرية قانون" تشريع جاء اوأخري   ، الشأن
من أتباعه مبا شرع من حد  واهتم اإلسالم بأنه يصادر حرية االعتقاد ،( )الدولية القضايا أهم

ليحرر معىن حرية ( شبهة حد الردة يف السنة النبوية عرض ومناقشة)للردة، فجاء هذا البحث 
االعتقاد يف اإلسالم، وما جاء من نصوص إلثبات حد الردة، وأنه ال تناقض وال تعارض 

 :بينهما، أضف إىل اآليت

                                                           

 .١ص  –أبعادها وضوابطها –حبث احلرية الدينية  يف الشريعة اإلسالمية : ينظر  (١)
: الرابط ينظر إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على هذا (6)

http://www.un.org/ar/documents/udhr/ 
 (. -6)ص –أبعادها وضوابطها –حبث احلرية الدينية  يف الشريعة اإلسالمية : ينظر ( )

http://www.un.org/ar/documents/udhr/
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من خالل حد الردة، ومصادرة حريتهم  مناقشة شبهة اهتام اإلسالم باحلجر على أتباعه/  ١
 .يف االعتقاد

 .عرض األدلة اليت تثبت حد الردة، وأقوال العلماء حوهلا/ 6

 .عرض الشبهة النقلية والعقلية على حد الردة ومناقشتها /  

 .أثري حوله من شبهاتعما  اإلسهام يف عرض مساحة الدين اإلسالمي، والدفاع / 9

 :هي ،  عدة مباحثوقد مت عرض هذا املوضوع يف

 المقدمة

 .رية االعتقادضمان اإلسالم حلمفهوم الردة و  :ويشتمل على، التمهيد

 .لثبوت حد الردة الشرعية األدلة :األول المبحث

 .ثبوت الردة واستتابة املرتد :الثانيالمبحث 

 : وفيه مطلبان ، الردة والرد عليهاشبهات حول : لثالثا المبحث

 .ت الشرعية والرد عليهاالشبها: املطلب األول

 .الشبهات العقلية والرد عليها: املطلب الثاين 

 .ملاذا يعاقب املرتد: الرابع المبحث

 .الخاتمة

 :وتشتمل على ، الفهارس

 فهرس املراجع واملصادر

 .فهرس املوضوعات
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  :التمهيد

 .رية اعاعتقادضمان اإلسالم حلمفهوم الردة و

 :الردةبيان مفهوم 

. الشَّيء َرْجع وهو ، منقاس مّطرد   واحد   أصل   والدال الراءو ، مصدر رد :لغةيف التعريف الردة 
 الذي الشَّيء ِعماد: والرِّدُّ . ُكْفره إىل نفَسه ردّ  ألنّه املرتدُّ  ومسِّي. رّدا   أُردُّه الشَّيءَ  رَدْدتُ : تقول
واملعىن املراد يف هذا البحث ، طلَّقةامل املرأة: واملردودة. والضَّْعف السُّقوط عن يـَْرِجُعه أي ، يردُّه
   .(١)الرجوع: هو
 

 :تعريف الردة يف االصطالح

 :ومن أهم هذه التعريفات ، لردةصطلح امل -رمحهم اهلل–اختلفت تعريفات العلماء 

 .(6)«الرجوع عن اإلميان»:  حيث قال بأهنا، : اينالكاس ما ذكره

 إما خالف البالغ غري ويف ،مكلف من ماإلسال قطع عن عبارة»: بأهنا :القرايف  عرفهاو 
 .( )«بالفعل أو باللفظ

 فعل أو كفر قول أو بنية اإلسالم املختار املكلف املسلم قطع» : بأهنا :وعرفها ابن امللقن 
 .(9)«ااعتقاد   أو استهزاء   أو اعناد  

 .(١)«الكفر إىل اإلسالم عن الرجوع» :للماوردي بأهناوجاء يف احلاوي 
                                                           

 .(١76/ ) ، (ردد)مادة ، لسان العرب، (٥2 /6)،  (رد: )مادة، مقاييس اللغة: ينظر (١)
 (9 7/١)بدائع الصنائع  (6)
 (. ١6/١)الذخرية  ( )
 (.١/١6٥)التذكرة  (9)
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 عن خيرجه شكا يشك أو يعتقدها أو الكفر بكلمة ينطق أن» :بأهناة دّ يف العجاء و 
 .(6)«اإلسالم

وذلك ألنه  ، :ومن املالحظ تقارب هذه التعريفات وتشاهبها؛ ولعل أدقها تعريف ابن امللقن 
سواء دخل التارك ، وحقيقتها؛ وأهنا تعين ترك اإلسالم، وبنّي أنواع الردة، حّدد من هو املرتد

 .أو بقي ملحد ا ال دين له، خريف دين آ

 

 :حرية االعتقادضمان اإلسالم ل

وبناء على هذا فإن له ، فكري والضمري والدينشخص احلق يف حرية الت من املعلوم أن لكل
ة اليت وقبل عرض هذه احلري، أو عقيدته وحرية اإلعراب عنهماحرية تغيري ديانته يف حلق ا

ويف ظل املواثيق ، يان هذه احلرية الدينية تارخيي امن املهم ب، ضمنها له الدين اإلسالمي
 ، ويف ظل املواثيق الدولية، طلقا  البحث يف تاريخ احلرية الدينية مبأن وقد يقال ، الدولية
باعتبارها واحدة من ( احلرية الدينية ) نه م قعن املناخ الذي تنبث –بإجياز  –الكالم يتطلب 

 .ور قاعدته الشاملة له ولغريهوتطور هذا احلق مع تط ،حقوق اإلنسان

اليت تقوم على أساس ( العقد االجتماعي ) لقد بدأ تطور فكرة حقوق اإلنسان مع نظرية و 
واملستلزمة خضوع األفراد هلا باحلد من حريته املطلقة  ، االعرتاف بالسلطة املنظمة للمجتمع

 .( )ىل محاية األفراد وتنظيم اجملتمعلصاحل اجلماعة اليت تتو 

حقيق التوازن بني هذين العاملني ظهرت املواثيق املبكرة حلقوق اإلنسان وهي يف أمريكا ولت
ويف فرنسا إعالن حقوق اإلنسان واملواطن مث دستورها عام  ،م١772إعالن االستقالل عام 

                                                                                                                                                                      

 (.١99/  ١)احلاوي يف فقه الشافعي   (١)
 .99العدة شرح العمدة  ص  (6)
 .9احلرية الدينية لــ عبد الستار أبو غدة ص ( )
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م وما تاله من ١1/١6/١99٥(اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ) إىل أن صدر م١٥9٥
 .(١)اتفاقيات دولية

أدرك الغرب فيها أن كتبهم املقدسة ليست من عند اهلل بسبب ا للحقبة الزمنية اليت نظر  و  ـــ
الغرب إىل االبتعاد عن القوانني الشرعية  ذلك قاد ، تناقضها الظاهر مع احلقائق العلمية

 .ء إىل القوانني اليت وضعها البشرواللجو 

خلق كثري من ان يقتل فيها اليت ك عصيبة عندهم فرتة تارخييةأيضا  ما عاش الغربك_
ذلك الذي قاد إىل اندالع الثورات ، على أيدي املسيحيني يف أوروباباسم الرب املسيحيني 

مما دفع كبار املفكرين األوروبيني يف  ،بني املفكرين الغربيني ضد فكرة القتل يف سبيل اهلل
 ."باسم الرب"النهاية إىل استنتاج أنه ال صحة وال معىن للقتل  

حقا   عد عند القائلني بهإذ ييسمى بقانون حرية االعتقاد  ما لوقائع التارخيية خرجاذه ه نوم 
 يف املادة الثامنة عشر مانصه حيث جاء ، (6)اإلنسانكفله اإلعالن الدويل حلقوق  إنسانيا  
  :يلي

ويشمل هذا احلق حرية تغيري ديانته ، لكل شخص احلق يف حرية التفكري والضمري والدين»
سواء أكان  بالتعليم واملمارسة وإقامة الشعائر ومراعاهتا ،عقيدته وحرية اإلعراب عنهما أو

 .( )«ا أم مع مجاعةذلك سر  

ورغم الدعاية الكبرية اليت أحاطته  ،لكن هذا اإلعالن نفسه رغم صدوره عن األمم املتحدة
إعالن إال هو ما  ؛هاورغم أخذ كثري من الدول وتضمينها له يف دساتري ، هبا الدعاية الغربية 

 :منها، عنها املفكرون يف الشرق والغرب محتيط به مشكالت كبرية تكل

كثري من املفكرين الغربيني وغري   وقد أشار إىل هذا، يقوم على أساس متني نه الأ: أوال  
جعفر إدريس يف أحد حبوثه املنشورة عن ندوة أقيمت يف روما .ومنها ما أشار إليه د .الغربيني

                                                           

 .١77الردة واحلرية الدينية لــ أكرم رضا مرسي ص: ينظر (١)
 .٨والردة الضجة القائمة لـــ مجال زربوزو صاإلسالم : ينظر (6)
: اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على هذا الرابط: ينظر ( )

http://www.un.org/ar/documents/udhr/ 

http://www.un.org/ar/documents/udhr/
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إىل أهنم  قساوسة الكنيسة الكاثولوكية ان يف األديان الثالثة حينما أرجئتقوق اإلنسعن ح
وملا كان  ،وملا كان أعضاء األمم املتحدة ينتمون إىل أديان شىت ،انطلقوا من منطلق ديين

يقيد مبصدر ديين وإمنا يكون مستنده إمجاع األعضاء يف  بعضهم ملحدا  أشاروا إىل أن ال
وهذا االختالف يف الندوة ذاهتا ويف صلب متني كهذا إمنا يؤكد هشاشة  ، عليه األمم املتحدة
واألدهى أال جيمع على امليثاق أكثر من ثلث احلضور أو أن بعضهم قد حتفظ  ،املبدأ وضعفه

 .على بعض بنوده

 ، ث الدول املوجودة يف العامل اآلنم هي ثل١99٥ن الدول اليت وافقت عليه يف عام أ: ثانيا  
 !.أي حق يلزم به من مل حيضره ومل يصوت بهفب

حاول بعضهم أن جيعل مستند احلقوق اإلنسانية فلسفة الطبيعة البشرية أي أن هذه : ثالثا  
لكن هذه الفلسفة نفسها قد كثرت عليها االعرتاضات يف ، احلقوق أمر تقتضيه طبيعة البشر

 .قوق اإلنسانالغرب فلم تعد تصلح قاعدة مشرتكة يبىن عليها أمر مهم كح

عد ن تُ فال ميكن أ لو كانت شيئ ا حسن اا سخر بعضهم من بعض بنود امليثاق قائال  إهن: رابعا  
جاء يف الفقرة الرابعة من البند الثالث  مثلة اليت ذكروها على ذلك ماومن األ ،نسانيا  حقا  إ

 بات محايةنقا إىل  وينضم أن ينشئ يف  لكل شخص احلق)مليثاق أن والعشرين من بنود ا
 (.ملصلحته

مليثاق يف مجلته ليس وإمنا يعين أن ا ،كل بنود امليثاق باطلة  أن  سبق ال يعين كل ما: خامسا  
 يه بالبنود اليت هي موضع اإلمجاع؛شكال إال أن يكتفى فحل هلذا اإل وال ،عليه أمرا  جممعا  

 .(١)حيل إشكاال   ألن جمرد التصويت يف مثل هذه القضايا األساسية ال

وبعد تطور املواثيق حلقوق اإلنسان وخروج قانون حرية االعتقاد دار جدل كثري حول     
وأن ، وتعالت أصوات املناصرين حلرية االعتقاد بإيقاف هذه العقوبة، عقوبة الردة يف اإلسالم

وأنه ال بد من إرغام  ،بدليل قتل من غرّي دينه، إلنسانالعامل اإلسالمي ال حيرتم حقوق ا
 .مني على تعديل وتغيري دينهم وشريعتهم إىل ما يوافق مبدأ حرية االعتقاداملسل

                                                           

 .  الردة وحقوق اإلنسان لـــجعفر إدريس ص (١)
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بعد النظر يف  من املسلمني الغالبية العظمى ذهبت -وهلل احلمد–ومع ذلك إال أنه      
، سالميةإىل االعتقاد بأن القتل هو عقوبة الردة عن اإلسالم يف الشريعة اإل النصوص الشرعية

ا من هذه الرؤية فإهنا وضعت املسلمني املعاصرين يف وانطالق  ، (١)هموإن كان هناك من خالف
اليت تؤمن بضرورة تغيري الدين إذا كان ال  "احلديثة" مأزق خصوصا بالنظر إىل وجهة النظر

ىل حل مشكلة كهذه البد أن يقفز املرء مباشرة إولكن قبل ، يليب املتطلبات العقالنية للعصر
 :منها، الفرضيات من اهناك عددن أن يدرك بأ

 ن يكون هناك دليل قوي يثبت أن يتخلى عن دينه ومبادئه البد أ نه لو طلب من إنسانأ
إذا مل يكن هناك دليل فعلى أي أساس جيب على و ، دينه أو بعض جوانبه غري مقبولأن 

وهذه  !املرء أن يساوم يف شيء يؤمن بأنه مأمور من خالقه الذي يدين باحملبة والطاعة له؟
وال ، اإلسالم والدين جمرد إميان أعمى نكاد يفهمها الغرب ألهنم يعتقدون أضية ال يالق

 يدركون أن املسلمني لديهم أسباب منطقية وعقالنية تدفعهم إىل اإلميان باإلسالم
   .وتشريعه

  أهنم هم بالردة ا حول احلقوق اإلنسانية ملسلم متا كبري  قع املرء من الذين يثريون اهتمام  يتو
اقتصر من تلك االتفاقية  يلي عينةوفيما  ..يوفون بالكثري من احلقوق املتفق عليها أناس

متحضرة يف نظرهم ألهنا _ لنرى كم هو عدد تلك الدول املتحضرة على مثال واحد 
يف عاملنا اليت متارس فعال تلك احلقوق اليت وافقت عليها _قوق تلك احلوافقت واهتمت ب

 :حيث جاء فيها ،  اإلسالمي هباقية من دول العاملوألزمت الب
للعقوبات أو املعامالت القاسية أو  يعرض أي إنسان للتعذيب وال ال» :املادة اخلامسة

 .(6)«حشية أو تلك اليت حتط من كرامتهالو 
وللعلم فإنه يف تاريخ البشرية كلها هناك جمموعتان من الناس اشتهرتا جبمع األدلة 

ووكالة املخابرات املركزية ، أعضاء جلان االستجواب: ومها، ذيبوالتقصي حول فن التع
                                                           

: ينظر، وحممود شلتوت، ذكر ذلك يف كتابه ال إكراه يف الدين، الدكتور طه جابر العلواين: ةمن املنكرين حلد الرد (١)
 .احلرية حق شرعي مقدس: وطارق السويدان يف مقاله 6٥١اإلسالم عقيدة وشريعة ص

 /http://www.un.org/ar/documents/udhr: ينظر (6)

http://www.un.org/ar/documents/udhr/
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التعذيب يف السجون يف مجيع  الناشطون املسلمونومنذ عدة عقود يواجه ، األمريكية
 .(١)ويغض الغرب الطرف عن ذلك ، لعاملأحناء ا

 

  اليت يُعَدم ة فإنه يـُتَـَهم باخليانة العظمى لبالده و لذا خرج عن نظام الدو إإن أي إنسان
وأحيان ا يضاف إليه ، وعلى أقل حال فإنه يعاقب بالسجن املؤبد أو املؤقت ،األجله

هذا النظام و ، وذلك راجع إىل تقدير القاضي ومالبسات القضية، األعمال الشاقة
 ،ةختلفأوضاعها املة و ولمعمول به يف كافة التشريعات الوضعية فيمن َخرَج على نظام الد

ة هلا لو ديتعاَمل كمنهج كامل للحياة فهو دين و  تدر تل املقمن ة كماحلواإلسالم يف 
 .دهاُمقوماهتا و قواع

 
  كذلك أيضا جاء ل  بة للرد ادهو الوحيد َكَتشريع مساوي الذي وضع حس ياإلسالم لإن

خوك ابن أا غواك سر  أذا إو »: فقد جاء يف كتبهم، -عليه السالم– عة موسىيف شري
 :قائال   ؛و صاحبك الذي مثل نفسكأ ،و امرأة حضنكأ ،و ابنتكأ ،و ابنكأ ،مكأ

نت وال آباؤك من آهلة الشعوب الذين حولك أخرى مل تعرفها أنذهب ونعبد آهلة 
وال  ،فال ترض منه ؛قصائهاأىل إرض قصاء األأو البعيدين عنك من أيبني منك القر 

ه  تقتله يدك تكون عليبل قتال   ،وال تسرته ،وال ترّق له ،وال تشفق عينك عليه ،تسمع له
ن أنه التمس أل؛ رمجه باحلجارة حىت ميوتت، اخري  أيدي مجيع الشعب أوال لقتله مث أ

فيسمع مجيع . صر من بيت العبوديةرض مأ خرجك منأهلك الذي إيطّوحك عن الرب 
 .(6)«مر الشرير يف وسطكوال يعودون يعملون مثل هذا األ ،سرائيل وخيافونإ
 

- هذه هي شريعة موسى، اشرير  لَقتل باعتباره عمالا ؤهزاح جدا  أن َتغري الدين جوواض    
سيح و  -عليه السالم

َ
 :جاء يف كتبهم، اأنه َلن ينقضه -عليه السالم–اليت أقر امل

                                                           

اإلسالم والردة : ينظر، من اإلعالن الدويل( 19/١1/١١/١9/66/6٨)وللكشف عن املزيد من ذلك ينظر املادة (١)
 (.2 ١/٨)التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارن ا بالقانون الوضعي ، (١6إىل١ص)الضجة القائمة لـــ مجال زربوزو

 2الفقرة   ١التَثنية االصحاح  (6)
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ين احلق إف، كّملنقض بل ألما جئت أل، نبياءاأل أونقض الناموس ين جئت ألأال تظنوا »
ة واحدة من الناموس نقطو أ ،رض ال يزول حرف واحدن تزول السماء واألأىل إقول لكم أ

 .(١)«كلحىت يكون ال

–حيث جاء عنه  د؟لمرتما احلال لزاء َمن ال يؤمن فجعل الذبح جفسه سيح نن املإبل      
ىل هنا إأتوا هبم ف ؛ملك عليهمأن أولئك الذين مل يريدوا أعدائي أما أ»: -عليه السالم

 .( ()6)«واذحبوهم قدامي

 

لتارخيية هلا عالقة وطيدة باجلدال املعاصر حول نفي عقوبة فهذه الوقائع والنقوالت ا     
وذلك أن التاريخ هو الذي قاد إىل اندالع ثورات بني املفكرين الغربيني ضد ، القتل بالردة

، فقد قتل خلق كثري من املسيحيني على أيدي املسيحيني يف أوربا، فكرة القتل يف سبيل اهلل
 !ىل استنتاج أنه ال صحة وال معىن للقتل باسم الربمما دفع كبار املفكرين األوربيني إ

وكل الذي فعلوه أهنم استبدلوا ، وما ُنص عليه يف كتبهم، فخالفوا هبذا ما عليه دينهم     
واليت ، اببعض املبادئ اليت خلصوا إليه -الذي ال جيوز للمرء أن يقاتل من أجله –الدين 

ادئ اليت ابتكروها قدر ا من االعتبار أكب من فأعطوا املب! جيوز للمرء أن يقاتل من أجلها
 !املبادئ اليت يؤمن املرء بأهنا قد أوحيت من عند اهلل

 !أليس القتال من أجل املبادئ اليت هي من صنع البشر هو جمرد حرب علمانية مقدسة؟

 
، هو الذي خلق الناس مجيع ا واهلل –كيف ال يسمح للمرء أن يقاتل من أجل دين اهلل و     

مع أنه يبدو مقبوال  لدى البعض أن تقاتل من أجل بعض  -وهو الذي يطعمهم ويسقيهم
 !الدميقراطية واحلرية: مثل، املبادئ اليت وضعها البشر

                                                           

 ١7الفقرة ٨مىت االصحاح  (١)
 67الفقرة  ١9لوقا االصحاح (6) 
 (ص١9)اإلسالم والردة الضجة القائمة لـــ مجال زربوزو: ينظر، موقع حراس العقيدة ( )
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إذ كيف ميكن أن حيكم على الشخص ، حمريةين يؤمنون باهلل جيدون أن القضية والذ    
ولكن يف نفس الوقت يسمح ، دولةأو باإلعدام إذا ما أدين خبيانة لل، بالسجن مدى احلياة
األخرى بأحق بالعقوبة من  تأليس! يقول ما يشاء عن اهلل وعن الدين ألي شخص أن

خبالف الدين اإلسالمي فهو باق ، معرضة للزوال -وهي الدول–وذلك ألن األوىل ، األوىل
 .إىل قيام  الساعة

النظر للدولة واجملتمع  تتضمن -كما يف اإلسالم–وكيف إذا كانت نظرة املرء إىل الدين 
 .(١)فهو هبذا أحق أن يعاقب عليه من غريه، والوالء الشخصي

 
احلرية ، حلرية الدينية املطلقة كالم باطلالقول بان إ: ى ما سبق ميكن القولوبناء عل    

 تسمح هبا مبادئ الدولة العلمانية اليت يتإمنا هي احلرية ال العلمانينيالدينية املقصودة عند 
لكن حىت  ،تدخل يف اجملال العامت احلرية الدينية حرية اعتقاد فردي وممارسات تعبدية ال جتعل

ألهنا هي  ، هذه املمارسات التعبدية نفسها البد أن تكون خاضعة لقوانني الدولة العلمانية
لذلك نقول إنه إذا كان من املستحيل ، ذهناإفالبد من أخذ  املسؤولة عن تنظيم احلياة العامة

، هل األديان والفلسفات حرية مطلقةالدولة العلمانية الدميقراطية أن تعطي خمالفيها من أ على
 ، ن يف الدولة اإلسالميةون مبناها على الدين وهذا هو الشأفكذلك احلال بالنسبة لدولة يك

 .(6)ا مسؤولة عن تنظيم احلياة العامةإهن

كما أمره ربه عز وجل   - بينا حممد قد قام نأما عن ضمان اإلسالم حلرية االعتقاد ف     
ہ  ہ   ژ  :باليت هي أحسن داهلمسالم باحلكمة واملوعظة احلسنة وجبدعوة الناس إىل اإل -

ومل يُكره أحدا أن يرتك دينه ليدخل  [١6٨: النحل]  ژہ  ہ  ه   ه  هه  ے  ے  ۓ  ۓڭ 
 .يف دين اإلسالم

إىل جانــب ديــن اإلســالم كمــا جــاء يف بــل علــى العكــس متامــا حيــث أقــر قيــام ديــن آخــر      
ـــــلم بــــني املهـــاجرين واألنصــــار واليهــــود" : بعــــد هجرتــــه إىل املدينــــة" كتابـــه صــــلى اهلل عليــــه وسـ

                                                           

 66اإلسالم والردة الضجة القائمة لـــ مجال زربوزو: ينظر (١)
   الردة وحقوق اإلنسان لـــجعفر إدريس ص (6()6)



بويةشبهة حد الردة في السنة الن  

04 

 

وهذا اعرتاف صـريح بقبـول اإلســالم بقيـام ديـن آخـر  (١)(وللمسلمين دينهم ، لليهود دينهم)
 .إىل جانبه يف الدولة اليت ختضع ألحكامه

فإنه منن  وإنه من أسلم من يهودي أو نصراني: )إىل ملوك مِحري  ه وقد جاء يف كتاب     
ومنن انان علنه يهوديتنه أو نصنرانيته فإننه ال ي نرد  . لنه منا لهنم وعلينه منا علنيهم ، المنممنين

 .(6)(...عنها وعليه الجزية
 :  إىل أساقفة جنران وجاء يف كتابه      
 ، وأسـاقفة جنــران ، األسـقف أ  احلــارث مــن حممـد النــيب إىل. بسـم اهلل الــرمحن الـرحيم) 

 :ورهباهنم ، ومن تبعهم ، وكهنتهم
ــانيتهم ، إن هلــم مــا حتــت أيــديهم      ــَيعهم وصــلواهتم ورهب وجــواَر اهلل  ، مــن قليــل وكثــري مــن ِب

وال . وال كــاهن مــن كهانتــه ، وال راهــب مــن رهبانيتــه ، ال يـَُغــريَّ أســقف مــن أســقفيته. ورســوله
علـى ذلـك جـوار اهلل ورسـوله . وال شـيء ممـا كـانوا عليـه ، هم وال سـلطاهنميغـري حـق مـن حقـوق

 .( )(غري مثَقلني بظلم وال ظاملني ، أبدا ما نصحوا واصطلحوا فيما عليهم
مــن خالفــة ومــا مــرت أيــام  ، ولقــد كــان هلــذا الكتــاب أثــر عميــق يف نفــوس رهبــان جنــران     

قـدوم إىل املدينـة خوفـا مـن أن تـؤثر وفـاة حـىت أسـرع وفـدهم بالـ رضي هللا عنه ـ الصـديق 
وكتــب هلــم كتابــا  ، غــري أن أبــا بكــر طمــأهنم ، علــى مــا يف كتابــه اآلنــف الــذكر رســول اهلل 

كتاب الرسول وفيه كل ما جـاء يف   ، يعتب حبق من أنفس الوثائق السياسية
(9). 

ــوال جُيــب أحــد ممـن كــان علــى ): هآخــر مــا نصــ وكـذلك جــاء يف كتـاب      ا ملـة النصــرانية كره 
  .(٨)[92: العنكبوت] ژٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ژ ،(على اإلسـالم

                                                           

 (.2١)نبوي واخلالفة الراشدة ص جمموعة الوثائق السياسية للعهد ال(  (١))
 (.66١)املرجع السابق ص (  (6))
 (.١79)املرجع السابق ص : ينظر(  ( ))
 (.١9١)جمموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة ص : ينظر  (9)
 (.١٥٥)املرجع السابق ص   (٨)
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أال وهــو صــالة وفــد جنــران يف مســجد النــيب  ،ويف الســرية النبويــة موقــف عــّز لــه يف التــاريخ نظــري
 فقــد جّســد صــورة رائعــة تــدل علــى عظمــة رعايــة اإلســالم حلريــة العقيــدة ، (١)حنــو املشــرق ، 

  صـــالة نصـــرانية مجاعيـــة بكـــل مـــا فيهـــا مـــن طقـــوس وتـــالوة تقـــام يف مســـجد النـــيب فهـــذه 
ــــني أصــــحابه املــــؤمنني الــــذين مهــــوا مبنعهــــا لــــوال كلمــــة خرجــــت مــــن الرســــول  : وحبضــــرته وب

وال معبـــد هلـــم يف  ،وضـــيف املســـلمني ،وضيــــف رســـول اهلل ، ألهنـــم أتبـــاع ديـــن ،(دعنننو م)
 .املدينة

ـــن القـــيم  متكـــني أهـــل الكتـــاب مـــن صـــالهتم حبضـــرة »: القصـــة يف فقـــه هـــذه :وقـــال اب
 .(6)«وال مُيّكنون من اعتياد ذلك ، ارض  ويف مساجدهم أيضا إذا كان عا املسلمني

ـــل هـــذه املواقـــف كثـــرية يف الســـرية النبويـــة تـــدل علـــى مساحـــة اإلســـالم ونبيـــه حنـــو ، ومث
وا ين حيــث اقتفــواســتمر هــذا األمــر يف عهــد اخللفــاء الراشــد .اآلخــرين مــن أصــحاب الــديانات

 .  خطى النيب
ــ»واإلســالم  ــلــيس عنيف  ـــه علــى النــاس ، ا للــدماءا وال متعطش  ولــيس مــن أهدافــه أن يفــرض نفسـ

فنيب اإلسـالم هـو أول مـن يعـرف أن كـل حماولـة  ، ا حىت يكون هو الديانة العاملية الوحيدةفرض  
ومعانــدة إلرادة  ،وجــودبــل هــي مقاومــة لســنة ال ،لفــرض ديانــة عامليــة وحيــدة هــي حماولــة فاشــلة

  جئ  جئژ   ، [١١٥: هــــــود]ژٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ژ   رب الوجــــــود

ڤ  ڦ   ڦڦ  ڦ  ڄ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ ، [ ١1: يوســـــــــف]ژ   جئ  جئ  جئ   جئ  جئ

ک  ک  ک  گ  گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ژ     ، [99: يونس] ژڄ  ڄ  ڄ  ڃ ڃ

 .[٨2: القصص] ژڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
ي  ژ  ومــن هنــا نشــأت القاعــدة اإلســالمية احملكمــة املبمــة يف القــرآن قاعــدة حريــة العقيــدة     

ومن هنا رسم القـرآن أسـلوب الـدعوة ومنهاجهـا فجعلهـا  ، [١٨2: البقرة] ژ  جئجئ  جئ    جئ
 .[١6٨: النحل] ژہ  ہ   ہ  ہ  ه   ه  هه ژ  دعوة باحلجة والنصيحة يف رفق ولني

                                                           

 (.٨٥ -٨7 /١)الطبقات الكبى : ينظر  (١)
 (.٥ 2/  )زاد املعاد  (6)
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وهــو عــدم إكــراه النــاس علــى  ، يكتفــي منــا هبــذا املوقــف الســلمي الســليبعلــى أن اإلســالم ال 
ـــه ـــدخول في ـــة نكـــرم هبـــا اإلنســـانية يف  ، ال ـــا خطـــوات إجيابي ـــا إىل األمـــام فريســـم لن ـــل يتقـــدم بن ب

 .شخص غري املسلمني
هــل تــرى أمســى وأنبــل مــن تلــك الوصــية الذهبيــة الــيت يوصــينا هبــا القــرآن يف معاملــة الوثنيــة      

فضـــال عــن الـــديانات الـــيت تربطهـــا هبـــا أواصـــر الـــوحي  ،أبعـــد الـــديانات عـــن اإلســـالم الــيت هـــي
  جئجئ  جئ  جئ  جئ  جئ   جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئې  ې   ژ  :السماوي؟ قال تعاىل

فأنــت تـراه ال يكتفــي منـا بــأن جنــري هـؤالء املشــركني ونــؤويهم ونكفـل هلــم األمــن يف . [2: التوبـة]ژ
بـل يأمرنـا  ، رشدهم إىل احلق وهنديهم طريـق اخلـري وكفـىوال يكتفي منا بأن ن ،جوارنا فحسب

 . بأن نكفل هلم كذلك احلماية والرعاية يف انتقاهلم حىت يصلوا إىل املكان الذي يأمنون فيه

ــــى وحــــدة األمــــة ومتاســــكها مــــن تلــــك القاعــــدة       ــــرى أعــــدل وأرحــــم وأحــــرص عل مث هــــل ت
يف بـــــالد اإلســـــالم حريـــــة عقائـــــدهم اإلســــالمية الـــــيت ال تكتــــــفي بـــــأن تكفـــــل لغـــــري املســـــلمني 

ـــهم ، وعوائــدهم ومــن  ، بــل متــنحهم مــن احلريــة واحلمايــة ،ومحايــة أشخاصــهم وأمــواهلم وأعراضـ
 .(١)«هلم ما لنا وعليهم ما علينا: ةالعدل والرمحة قدر ما متنحه للمسلمني من احلقوق العام

 
 ، يف الدولــة اإلســالميةويتضــمن هــذا املبــدأ حــق ممارســة الشــعائر الدينيــة لغــري املســلمني 

اســتطاعة اإلنســان القيــام بتكــاليف وأوامــر دينــه الــذي اختــاره بكــل اطمئنــان : أو بعبــارة أخــرى
 .(6)ودون أي مانع

واحـرتام العقيـدة الـيت ، وهذا فرع مـن حريـة االعتقـاد السـابقة»: قال الدكتور حممد الزحيلي     
 املسـلم حريـة ممارسـة العبـادات الـيت تتفـق مـع ولذلك يرتك اإلسالم لغري ،خيتارها اإلنسان البالغ

وحيـرم علــى املسـلمني االعتــداء  ،وحيـافظ علــى بيـوت العبــادة الـيت ميــارس فيهـا شــعائره ، عقيدتـه
 .أو ختريبها سواء يف حاليت السلم واحلرب، وهدمها، على بيوت العبادة

                                                           

 (.١٥9- ١٥)حممد عبد اهلل دراز ص . حبوث ممهدة لدراسة تاريخ األديان،  د -الدين  (١)
 (.6١-61)للميمان ص  –أبعادها وضوابطها –حبث احلرية الدينية  يف الشريعة  اإلسالمية : ينظر (6)
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املعاهــدات الــيت أبرمـــت يف  ويف ،والوثــائق التارخييــة كثــرية يف وصـــية اخللفــاء لقــادة اجليـــوش     
ومنهــا الوثيقــة العمريــة مــع أهــل بيــت  ،وعنــد الفتوحــات مــع غــري املســلمني ،التــاريخ اإلســالمي

 بقــاء أمــاكن العبــادة التارخييــة القدميــة لليهــود والنصــارى يف: والــدليل املــادي امللمــوس، املقــدس
 .(١)«معظم ديار اإلسالم واملسلمني

 

                                                           

 (.١7٨)حممد الزحيلي ص . حقوق اإلنسان يف اإلسالم،  د (١)
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 .ية لثبوت حد الردةاألدلة الشرع :املبحث األول

ة يف فهمها ين األمة تعيش أزمة حقيقالبد أن نعي أ يف النصوص الشرعية إثبات الردةقبل 
وخاصة فيما يتعلق بالفكر واحلرية ، يأيت من الغرب ما رة جتاهواهنزامية مُ ، ها وثوابتهاومتسك

، اقع عليهممع ضغط الو عن ثوابتهم  جعل البعض يرتاجعون مع قلة املتفقهني بالدين مما
 أسس وقواعدولذا من املهم استحضار ، هاجت زوبعة من الشرق أو الغرب خاصة كلما
 : مل يف هذه القضية وغريها من أمور الشريعةأثناء التأ

من خالل ، هل االختصاصا املسلمني كسائر العلوم من قبل أالبد أن تعاجل قضاي :أوال  
إذ التشريع هلل وحده والنيب  ا؛ا وتفريع  ا وتفنيد   وبيان  ة تأصيال  وأدواته املشروع قواعد الدين وأدلته

 .وكالمه املتعلق بالتشريع وحي من اهلل ،مبلغ عن اهلل حممد 

  والعمل بالسنة عمل بالقرآن وطاعة رسول اهلل ، ن والسنة مها أساس التشريعالقرآ :ثاني ا
س وَل فَقَدإ أَ  :كما قال تعاىل، طاعة هلل َ  مَّن ي ِطعِ ٱلرَّ هلذا فإن و ، [٥1:النساء] طَاَع ٱَّللَّ

كدهتا وزادهتا وكليات القرآن هي نفسها كليات السنة اليت أ، نصوصهما تتضامن وتتكامل
 .التخصيص اوال يناقض ذلك كون بعض الكليات يعرتيه، ابيان  

ار واستمر ، أن تطبيق الصحابة حلد الردة جعل هذا احلكم من السنن العملية الثابتة :ثالث ا
ا مل خيتلف ؛ ولذفجعله من القضايا املسلمة اليت ال مدخل فيها للخالاألمة على ذلك 

 .العلماء إال يف مسائل فرعية عن هذا احلكم األصلي

ا على بعد مرور أربعة عشر قرن   :أي، الشبهات مل تظهر إال يف اآلونة األخرية هذه :رابع ا
 .مل هباإمجاع األمة عليها والتسليم هلا وقبوهلا والع

البد أن نعلم أنه ليس من منهج اإلسالم أن يتوقف احلق على اجلدال لكل شبهة  :خامس ا
وص وتأول األدلة ليس من منهجه الرتاجع والتميع يف النصو ، يثريها اجملادلون بالباطل

 .(١)واالعتداء عليها

                                                           

 (.١9- ١)إلسالم والشبهات املثارة حوله صحد الردة يف ا: ينظر (١)
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 :النبوية من السنةاألدلة : أواًل 

 :فقال رضي هللا عنه عباس بنا ذلك فبلغ، فأحرقهم بزنادقة رضي اهلل عنه علي أيت .1
 لقول ؛ولقتلتهم ،اهلل بعذاب تعذبوا ال :  اهلل رسول لنهي أحرقهم مل أنا كنت لو»

 .(١)«( فاقتلوه دينه بدل من: ) اهلل رسول
: فقال له علي ،مث ارتد عن االسالم ، ا فأسلمبشيخ كان نصراني  رضي اهلل عنه  أيت علي» .2

فلعلك : قال ، ال: سالم؟ قالمث ترجع إىل اإل ، ْن ُتِصيَب ِمريَاث اأِلَ  ؛ارتددت لعلك إمنا
 ، ال: ؟ قالسالمفأردت أن تزوجها مث تعود إىل اإل ، فأبوا أن يزوجوكها ةأمر اخطبت 

فضربت  ، فأمر به : قال ، سيحلقى املأأما حىت  ، ال :قال! سالمإىل اإل فارجع: قال
 .(6)«لمنيمرياثه إىل ولده املس ودفع ، عنقه

فكتب فيهم إىل  ،سالم من أهل العراقإلارتدوا عن اا قوم   رضي اهلل عنهأخذ ابن مسعود  .3
 ، وشهادة أن ال إله إال اهلل، أن اعرض عليهم دين احلق: إليه فكتب، رضي اهلل عنه  عمر

ومل يقبلها  ،فقبلها بعضهم فرتكه  ، وإن مل يقبلوها فاقتلهم،فإن قبلوها فخل عنهم
 .( )قتلهبعضهم ف

رضي اهلل  جبل بن معاذ فأتى ،هتود مث أسلم رجال   أن» :رضي اهلل عنه موسى أ  عن .4
 أقتله حىت أجلس ال :قال ،هتود مث أسلم :قال هلذا؟ ما :فقال موسى أ  عند وهوعنه، 
 .»(9) ورسوله اهلل قضاء

                                                           

 .سيأيت خترجيه يف املبحث الثاين (١)
واللفظ له  (١71-١29/ ١1( )١٥719)؛ ح (١1٨-١19/ 2( )٥ ١1١)املصنف ح أخرجه عبدالرزاق يف  (6)

( 99٨/ ١7( )9 9  )،  و ح (١7 / ١2( )9 61 )ح " املصنف"ابن أ  شيبة يف و ؛ يف املوضع الثاين
: البيهقي  ويفعن علي ـ رضي اهلل عنه ـ أ  عمرو الشيباين من طرق عن  ( 6٨9/ 2" )السنن الكبى"هقي يف والبيـ
على هامش السنن  –" اجلوهر النقي"وقال ابن الرتكماين يف ". فسأله النصارى جيفته بثالثني ألف ا،  فأىب علي وأحرقه"

صحيح،  وأبو عمرو الشيباين أدرك زمان النيب  –ابن أ  شيبة أي سند عبـد الرزاق و  –وسندمها »: –الكبى للبيهقي 
 .إسناده صحيح: قلت. «ي حممولة على االتصالصلى اهلل عليه وسلم،  فروايته عن عل

 .إسناده صحيح: قلت ( ١٥٥17)ح (١1/١2٥)أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه  ( )
، (9/2٨)وجب عليه دون اإلمام الذي فوقه،  أخرجه البخاري يف صحيحه، باب احلاكم حيكم بالقتل على من (9)
 (.7١٨7)ح 
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 بكر أبو واستخلف،  اهلل رسول تويف ملا» :قال أيضا   رضي اهلل عنه هريرة أ  عن  .5
 الناس تقاتل كيف :بكر أل  اخلطاب بن عمر قال ،العرب من كفر من وكفر ،بعده
 إله ال قال فمن ،اهلل إال إله ال يقولوا حىت الناس أقاتل أن أمرت: ) اهلل رسول قال وقد
: رضي اهلل عنه بكر أبو فقال ،(اهلل على وحسابه حبقه إال ونفسه ماله مين عصم اهلل إال
 كانوا عناقا   منعوين لو واهلل ،املال حق الزكاة فإن ،والزكاة الصالة بني فرق من قاتلنأل واهلل

 إال هو ما فواهلل: رضي اهلل عنه عمر فقال ،منعها على لقاتلتهم ؛ اهلل رسول إىل يؤدوهنا
 . (١)«احلق أنه فعرفت للقتال بكر أ  صدر شرح اهلل أن رأيت أن

 مسلم امرئ   دم حيل ال: ) قال رسول اهلل : قال عنه رضي اهلل  عن عبداهلل بن مسعود .6
 ،بالنفس والنفس ،الزاين الثيب :ثالث بإحدى إال اهلل رسول وأين اهلل إال إله ال أن يشهد
  .(6)(للجماعة املفارق لدينه والتارك

 

لبيان  وعرض شوا ده فيمكن بسط تخريجه، وقد اثر الخالف حول الحديث األول
 و ذا الحديث رواه ابن عباس، الخالف في الغالب ال يتجاوزه ن مدارإذ إ، صحته

 (.من بدل دينه فاقتلوه: )قال أن النبي ، رضي اهلل عنه

 رضي اهلل عنه ا أن علي  : عن عكرمة فقد جاء ، وقد رواه عن ابن عباس عكرمة وأنس 
ال تعذبوا )  :قال ألن النيب ؛لو كنت أنا مل أحرقهم  :فقال ،ا فبلغ ابن عباسحرق قوم  

 .( ) (من بدل دينه فاقتلوه) : ولقتلتهم كما قال النيب  .(بعذاب اهلل 

                                                           

باب قتل من أىب قبول الفرائض وما ، كتاب استتابة املرتدين واملعاندين وقتاهلم، أخرجه البخاري يف صحيحه  (١)
 (.296٨)ح ، (9/١٨)، نسبوا إىل الردة

وأخرجه  ، (2٥7٥)ح، (9/٨)، لنفسباب قوله تعاىل أن النفس با، أخرجه البخاري يف صحيحه،  كتاب الديات (6)
 (.١272)ح ، (16 ١/ )، باب ما يباح به دم املسلم، مسلم يف صحيحه

أخرجه البخاري كتاب : ومع ذكر القصة عن علي ملا حرق بالنار( ال تعذبوا بعذاب اهلل)ختريج احلديث مع الزيادة  ( )
باب / كتاب استتابة املرتدين واملعاندين وقتاهلم،  ويف 6٥٨9( ١19٥/   )باب ال يعذب بعذاب اهلل /اجلهاد والسري

( ٨9/  9)،  والرتمذي (٨١ 9)ح، (2/917)،  وأبو داود  2٨69( 7 6٨/  2)حكم املرتد واملرتدة واستتابتهم و
( 261/   )، واحلاكم 6٨٨6( 6٥6/  ١)،   6٨٨١( 6٥6/  ١)، ١٥7١( 6١7/  ١)،  وأمحد  ١9٨٥
/  ٥)،   والبيهقي يف الكبى ٨212( 96١/  ١6)،  وابن حبان  ١9  ( 9٥٨/  2)،  وابن أ  شيبة 269٨
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 فأراد أن حيرقهم فقال ابن عباس ،أيت بناس من الزط رضي اهلل عنها عن أنس أن علي  وجاء 

 .(١)(من بدل دينه فاقتلوه): قال رسول اهلل : رضي اهلل عنه

 

                                                                                                                                                                      

،  ويف معرفة 919 (  9٨/  6)،  ويف الصغرى  ١٥٨6( 7١/  9)،  ١1 ١7( 616/  ٥)،  ١7671( ١9٨
( 61 /  ١)،  والشافعي يف مسنده   ٨( 699/  ١)،  واحلميدي يف مسنده  ٨67( 91٨/   ١)اآلثار والسنن 

/  ٨)وعبد الرزاق  9972(6٥ /١1)،  وبدون القصة ابن حبان 91( ١1٥/   )قطين يف سننه ،  والدار ١99٥
  .66 ١( ١62/  6)،  ومتام الرازي يف الفوائد   99١(  6١

 "-يِن بِالنَّارِ يـَعْ -فَاقـْتُـُلوُه َواَل تـَُعذِّبُوا بَِعَذاِب اللَِّه أََحد ا  -رََجَع َعْن ِديِنهِ : أَْو قَالَ -َمْن تـََرَك ِديَنهُ "وبلفظ  
/  ١1)،  والطباين يف الكبري(١62/  6)،  ومتام الرازي يف الفوائد 9972(6٥ /  ١1)أخرجه ابن حبان  

( ١19/  7)النسائي : وال تعذبوا بعذاب اهلل" أما بدون زيادة.  99١(  6١/  ٨)،  وعبد الرزاق ١١2٥9(١1
(  ٨2/  ٨)،  وابن أ  شيبة ٨ 6٨( ٥9٥/  6)،  وابن ماجة ٨66 ( 1١ /  6)،  ويف الكبى 91٨9
أبو يعلى يف  و، 69112( ٨29/  ٨)،   مع القصة 299١ ( 6١ /  7)، 676٥ ( 7 9/  2) ،  6٥996
،   ٥9( 6١9/  ١)،  وابن اجلارود يف املنتقى ١١229( ٨/  ١1)الطباين يف الكبري و ،  6 6٨( 919/  9)مسنده 

( ٥١/   )،  وابن األعرا  يف معجمه6١ ١( ١62/  6)لرازي يف الفوائد ،  ومتام ا6٥١6( 91٥/  9)والطيالسي
 .١  ١7( 619/  ٥)،  والبيهقي يف الكبى 6672(6٥9/  ٨)،  وعن أ  رجاء عن ابن عباس ١1٥1

( ٥ ١/  9)،  الطباين يف الكبري  6٨(9١1/  9)،  وأبو يعلى يف مسنده 692٥( 66 /  ١)أخرجه أمحد   ( )
وهذا احلديث ال »: ،  قال البزار١6 ١7( 616/  ٥)،  والبيهقي يف الكبى92٥2( ١21/  6)بزار،  وال١1991

" أيت بأناس من الزط"وبدون ذكر القصة . «نعلم رواه إال عبد الصمد وال أسند أنس  عن ابن عباس إال هذا احلديث
 .997٨( 67 /  ١1)،  وابن حبان ١  ١7( 619/  ٥)أخرجه البيهقي يف الكبى

( ٥ ١/  9)،  الطباين يف الكبري  6٨(9١1/  9)،  وأبو يعلى يف مسنده  692٥( 66 /  ١)أخرجه أمحد   (١)
وهذا احلديث ال : ،  قال البزار١6 ١7( 616/  ٥)،  والبيهقي يف الكبى 92٥2( ١21/  6)،  والبزار١1991
" أيت بأناس من الزط"وبدون ذكر القصة . يثعن ابن عباس إال هذا احلد  واه إال عبد الصمد وال أسند أنس نعلم ر 

 .997٨( 67 /  ١1)، وابن حبان ١  ١7( 619/  ٥)أخرجه البيهقي يف الكبى
 .إسناده صحيح: قلت
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 :الشوا د

 .(١)(فاقتلوهمن بدل دينه ) :قال  أن رسول اهلل : عن أ  هريرة .١
قدم على أ  موسى معاذ بن جبل  :قال رضي اهلل عنه عن أ  بردة: عن معاذ بن جبل .6

مث هتود وحنن نريده  ،سلمأا فرجل كان يهودي   :قال ؟ما هذا :قال ،باليمن فإذا رجل عنده
ضربت ف ،عنقهواهلل ال أقعد حىت تضربوا : فقال  ،على اإلسالم منذ قال أحسبه شهرين

من بدل دينه  :أو قال ،ن من رجع عن دينه فاقتلوهأقضى اهلل ورسوله  :فقال ،عنقه
 .(6)فاقتلوه

 .( )(من بدل دينه فاقتلوه: ) عن النيب: : عن احلسن . 
 .(9)(من بدل دينه فاقتلوه): رضي هللا عنه عن ابن عمر ، عن نافع  .9
من ) : قال رسول اهلل: قال ،ةمعاوية بن حيدعن جده  ،عن أبيه ،عن هبز بن حكيم .٨

 .(٨)(بل اهلل توبة عبد كفر بعد إسالمهال يق ،بدل دينه فاقتلوه
 .(2)(فاقتلوه، من ارتد عن دينه: )ل رسول اهلل قا: قال ، عن عصمة .2
وبلفظ آخر عنها ، .(7)(اقتلوهمن بدل دين اهلل ف: )عن عائشة قالت قال رسول اهلل  .7

 .(٥)(فاقتلوه نهمن ارتد عن دي) : عن النيب 
 .(١)(من غري دينه فاضربوا عنقه: )قال عن زيد بن أسلم أن رسول اهلل  .٥

                                                           

مل يرو هذا احلديث عن »: ، وقال  ٥26( 67٨/  ٥)، واألوسط ١61٥(  /  61)أخرجه الطباين يف الكبري  (١)
 .«بكري، إال ابن هليعة

 .١٥71٨( ١2٥/  ١1)، عبد الرزاق 6612٥( ١ 6/  ٨)د أخرجه أمح (6)
 .٨19( ٨21/  6)أخرجه  اهليثمي يف بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث  ( )
 (.٥9/  ١)أخرجه ابن املظفر يف غرائب مالك بن أنس  (9)
 .«اله ثقاترج»(:  6٥/  2)قال اهليثمي جممع الزوائد . ٨7 ١2(  ٨ /  ١9)أخرجه الطباين يف الكبري (٨)
رواه الطباين »( :  6٥/  2: )،  قال اهليثمي يف جممع الزوائد  9 ١(1 ١/  ١6)أخرجه الطباين يف الكبري  (2)

 .«وفيه الفضل بن املختار وهو ضعيف
ال يروى هذا احلديث عن عائشة إال هبذا اإلسناد تفرد به : وقال. 1 96( 9٨)/أخرجه الطباين يف األوسط (7)

 .رواه الطباين يف األوسط وفيه أبو بكر اهلذيل وهو ضعيف(:  6٥/  2)وب،  قال اهليثميموسى بن أي
 . ١٥٨2(١١9/  ١1) -أخرجه عبد الرزاق  (٥)
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 :أحاديث أخرى تشهد للمعنه

 .(6)(التارك لدينه.........ل  دم امرئال حي): حديث .١
 :قال له حني بعثه إىل اليمن أن رسول اهلل  ، رضي هللا عنه عن معاذ بن جبل .6

فاضرب  ، وإن مل يتب ، فاقبل منه ، فإن تاب ، دعهأميا رجل ارتد عن اإلسالم فا)
 ، وإن أبت ، فاقبل منها ، فإن تابت ، وأميا امرأة ارتدت عن اإلسالم فادعها ، عنقه

 .( ) (فاستتبها
قال يف آخر   عن حيىي بن أ  كثري عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان أن رسول اهلل . 

فأميا نصراين أسلم مث  ،ة ال يصلح فيها ملتانإن هذه القرية يعين املدين) :خطبة خطبها
 .(9)(فاضربوا عنقه ،تنصر

من خالف دين اهلل من املسلمني : )حديث آخررضي هللا عنه عن ابن عباس  .9
إال من  ، فال سبيل ألحد عليه  ، ومن قال ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل  ، فاقتلوه 

من خالف دينه دين املسلمني فاضربوا ): ويف رواية أخرى، (أصاب حدا فإنه يقام عليه
ال أن وأن حممدا رسول اهلل فال سبيل إليه إ ، إذا شهد أن ال إله إال اهلل: وقال ، عنقه

من خيالف دينه من املسلمني فاقتلوه و ) :رواية أخرى ويف، (يأيت شيئا فيقام عليه حده
سوله فال سيبل لنا إليه إال ا عبده و ر إذا قال العبد أشهد أن ال إله إال اهلل و أن حممد  

  .(٨)(ذا أصاب أن يقام عليه ما هو عليهحبقه إ
 

                                                                                                                                                                      

ويف معرفة السنن  ١767١(١9٨/  ٥)،  والبيهقي يف الكبى 6762(١12٨/  9)أخرجه مالك يف املوطأ  (١)
 .٥٨(٥٨/  ١)ملظفر غرائب مالك بن أنس ،  وابن ا6٥9(92 ١/  1)،  والشافعي (912/  ١)
 .29٥9ح ، (2/6٨6١)أن النفس بالنفس : باب قوله تعاىل، كتاب الديات، أخرجه البخاري  يف صحيحه (6)
 (.9٨١/  ١9)املعجم الكبري للطباين   ( )
 (.991/  2)مصنف ابن أ  شيبة   (9)
: ،  وقال اهليثمي7٥6(66١/   )أخبار أصبهان    ،  وأبو نعيم يف ١١9٨6(991/  9)وقد أخرجه  الطباين  (٨)
من خيالف دين "بلفظ . ٥19١(912/ 9) واحلاكم يف املستدرك . وفيه احلكم بن أبان وهو ضعيف( 6٥٨/ 2)

 ".املسلمني فاقتلوه
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وعلى فرض عدم ثبوته فإن حد الردة ثابت ، فيتبني بعد هذا العرض صحة هذا احلديث
سواء صح هذا احلديث أم مل يصح؛ ألن املدلول إذا تعدد أدلته فال يسقط بسقوط دليل 

 .(١)وإمنا يسقط مبجموعها، واحد

 
  : نننننننناعاإلجمنن: نًياثا

من القضايا املتعددة املستفيضة اليت مل ينكر على شيء منها  يؤخذ إمجاع الصحابة 
 على الصحابة إمجاع ادعاء ميكن ال أنه واعلم»:  :وقد قال ابن تيمية ، فصار هذا إمجاع ا

 .(6)«الطريق هذا من بأبلغ فرعية مسألة

وأمجعت عليها ، ا السنةومضت هب، نزل هبا القرآن، السيوف أربعة »: :وقال ابن عيينة 
وهو ، رضي هللا عنه وسيف ألهل الردة على يدي أ  بكر[: وذكر منها]... األمة
لِم ونَ : قوله تِل ونَه مإ أَوإ ي سإ

 .( )«[ ١2:الفتح] ۖ  ت قََٰ

 ، بكر أ  عن ذلك وروي ، املرتد قتل وجوب على العلم أهل أمجع» ::قال ابن قدامة و 
 ينكر ومل ، وغريهم ، وخالد ، عباس وابن ، موسى وأ  ، ومعاذ ، وعلي ، وعثمان وعمر
 .(9)«اإمجاع   فكان ، ذلك

 

 :(من بدل دينه فاقتلوه) : تعليقا على قول املصطفى :وقال الصنعاين     

 استتابته جتب هل اخلالف وقع وإمنا ،إمجاع وهو ،املرتد قتل جيب أنه على دليل احلديث»
 .(٨)«؟ال أو ،قتله بلق

                                                           

 .1 ١عقوبة املرتد يف الشريعة اإلسالمية ص: ينظر  (١)
 .61٥الصارم املسلول ص  (6)
 (. /١1)وذكره السرخسي يف املبسوط  ، (91)رقم ، (٥/96٥)إلبانة الكبى أخرجه ابن بطة يف ا  ( )
 ( / 9)املغين البن قدامة (9)
 (.629/ )سبل السالم  (٨)
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 الرجل؛ يقتل أنه على فاتفقوا حيارب أن قبل به ظفر إذا املرتد»: :وقال ابن رشد        
 فقال تقتل؟ أن قبل تستتاب وهل، املرأة قتل يف واختلفوا، «فاقتلوه دينه بدل من» : لقوله

 واجلمهور. صليةاأل بالكافرة وشبهها ، تقتل ال: حنيفة أبو وقال ، املرأة تقتل: اجلمهور
  .(١)«...ذلك يف الوارد العموم اعتمدوا

 

وميكن ، والعلماء رمحهم اهلل فما سبق هو غيض من فيض نقل إمجاعات الصحابة        
. يف التعامل مع املرتد للناظر أن حيّصل وقوعه بنفسه وذلك باستقرائه لسنن الصحابة 

وهذا مقتضى العوائد ، باإلمجاعومن عجز عن ذلك وجب عليه التسليم ألهل العلم 
كما يسلم األعمى الذي ال يستطيع سلوك ، الصحيحة؛ أن العاجز عن العلم يقّلد العامل

 .(6)الطريق للبصري العامل بالطريق لريشده إىل سواء السبيل
 

، لطالب احلق أن عقوبة من ارتد عن دين اهلل اإلسالم هو القتلمنه يتضح  فهذا البيان       
 ال كتابه يف ذلك ذكروقد ، العلواين جابر طه الف يف هذا إال بعض املعاصرين أمثالومل خي
وطارق ، (٨)حممد سـليم العّواو  ، (9)عبد املتعال الصعيديو ، ( )شلتوت وحممود، الدين يف إكراه

 .وغريهم، (7)وحسن فرحان املالكي، (2)السويدان

                                                           

 (696/ 9)بداية اجملتهد وهناية املقتصد  (١)
 .6١عقوبة املرتد يف الشريعة اإلسالمية ص: ينظر  (6)
 .6٥١اإلسالم عقيدة وشريعة ص: ينظر  ( )
 .دار املعارف،  القاهرة: ،  الناشر"احلرية الدينية يف اإلسالم"كتاب بعنوان له   (9)
 :عقوبة الردة تعزير ا ال حد ا: له مقال (٨)

http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2002/02/article2b.shtml  
: احلرية حق شرعي مقدس: ذكر ذلك يف مقال له بعنوان  (2)

http://www.suwaidan.com/node/6282 
 .٨6ص، حرية االعتقاد يف القرآن الكرمي والسنة النبوية: ينظر  (7)
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منكري عقوبة الردة عدم لزوم  ا من قولفأخذو ، مزجوا بني القولنيإال أن هناك طائفة      
أن : فقالوا، ومن قول مثبتيه جترمي املرتد واستحقاق املالحقة القانونية، معاقبة املرتد بالقتل

 . (١)قد تكون بالقتل أو ما هو دونه، لكنها مفّوضة إىل اإلمام، الردة جرمية تستحق العقوبة

 

 .-إن شاء اهلل تعاىل–ا ويف املبحث الثالث سيتم عرض شبههم والرد عليه

 

 

                                                           

، 962لي يف كتابه احلريات العامة يف الفكر والنظام السياسي يف اإلسالم ص عبداحلكيم الع: وذهب إىل هذا  (١)
وهو الظاهر من كالم الدكتور ، (١9٨ – ١91)يف أصول النظام اجلنائي ص : والدكتور حممد سليم العوا يف كتابه

 (.691 – 9 6)اخلصائص العامة لإلسالم ص : يوسف القرضاوي يف كتابه
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 .ثبوت الردة واستتابة املرتد: املبحث الثاني

 :بإحدى طريقتين أو بهما مًعا الردة تثبت

؛ وذلك أن يقّر اإلنسان املكلف العاقل البالغ املختار بأنه كان اإلقرار: الطريقة األوىل
 .مسلم ا مث فارق اإلسالم وارتد عنه

، عاقلني بالغني عدلني مبصرين ناطقني ذكرين مسلمنيشهادة شخصني : الطريقة الثانية
بأن مسلم ا ارتد عن دينه وصار كافر ا
(١).  

 :بشرطين ،الشهادة طريق عن الردة وتثبت

 يف خيالف ومل ،  الردة ثبوت يف بشاهدين االكتفاء على الفقهاء اتفق :العدد شرط - أ
 . (6)أربعة شهادة اشرتط فإنه ، : احلسن إال ذلك

 وجه الشهود يبني بأن الردة على الشهادة يف التفصيل جيب :الشهادة فصيلت - ب
 ،دم سفك عليه يرتتب ألنه ؛األرواح على اوحفاظ   ،موجباهتا يف للخالف انظر   ، كفره
 أنه أشهد العدل بقول القاضي يكتفي فال، وغريها وارث ومنع مال وحجر، عصمة وقطع
 .( )به يكفر فيما ناسال الختالف وجهه يبني حىت ارتد أو كفر

 .قتل وإال تاب فإن ، يستتاب فإنه وبالشهادة باإلقرار الردة ثبتت وإذا -

 يف القتل فيمتنع احلنفية عند ورجوعا توبة إنكاره اعتب عليه به شهد ما املرتد أنكر وإن
 .(9)حقه

                                                           

 .٨أحاديث الردة والشبهات عليها ص، (9 7/١)بدائع الصنائع : ينظر (١)
 (.9/61)املغين : ينظر (6)
 (.9/6١١)منح اجلليل : ينظر ( )
 (.692/  9)حاشية ابن عابدين : ينظر (9)
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 به يصري مبا يأيت أن يلزمه بل ،إنكاره ينفعه وال بالشهادة عليه حيكم: اجلمهور وعند
 .(١)مسلما الكافر

 :المرتد ابةننننننتحكم استننن

 :املرتد على أربعة أقواليف حكم استتابة  -رمحهم اهلل–اختلف العلماء 
 .يُقتل املرتد بنفس الردة وال يستتاب:  القول األول
 .فإن تاب وإال قُتل ، يستتاب:  القول الثاين
 .لنهايُفرَّق بني َمن أسّر ردته ومن أع:  القول الثالث
وبني َمن أسلم بعد كفره مث  ، كذلك يُفرَّق بني َمن ُولد يف اإلسالم مث ارتد:  القول الرابع

 .ارتد
 

 :(6)وتفصيل ذلك أن يقال
 :يقتل المرتد بنفس الردة وال يستتاب: القول األول

 ، (٨)وقاله عبد العزيز بن أ  سلمة ، (9)وعبيد بن ُعمري ، ( )ووسطاعن هذا القول روي 
 .(2)القول الثاين للشافعيهو و  ، نواحلس ، واية عن أمحدور 

                                                           

 (. 9/61)املغين  :ينظر (١)
 .62للميمان ص –أبعادها وضوابطها –يرجع إىل حبث احلرية الدينية  يف الشريعة اإلسالمية   (6)
ال يقبل منه دون دمه »: عن أبيه قال، طاووسعن ابن ، عن معمر: قال، أخرج مذهبه عبدالرزاق يف مصنفه  ( )

 (.١٥711: )رقم، (١1/١22. )«الذي يرجع عن دينه
مسعت عبيد : قال،  أخبين عمرو بن دينار: قال،  عن ابن جريج: حيث قال، اق يف مصنفهرز مذهبه عبدال أخرج  (9)

 (.١٥299: )رقم، (١29/ ١1. )«يقتل»: يف الرجل يكفر بعد إميانه: بن عمري يقول
ادر والزيادات النو . «حده القتل،  وال بد أن يقتل وإن تاب»: فقال، ذكر التنوخي قوله نقال عن ابن سحنون   (٨)

 (. ١9/991)البن أ  زيد 
وروي عن أمحد رواية أخرى أنه ال جتب استتابته،  لكن تستحب،  وهذا »(: 9/9: )قال ابن قدامة يف املغين (2)

من بدل دينه : )القول الثاين للشافعي،  وهو قول عبيد بن عمري،  وطاوس،  ويروى ذلك عن احلسن لقول النيب 
،  فقال -اآليت خترجيه  –وذكر بعد ذلك حديث قدوم معاذ على أ  موسى يف اليمن . «ر استتابته،  ومل يذك(فاقتلوه
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: فقالت طائفة :ال يستتابون فانقسموا قسمني: فأما من قال»:  : وقال ابن حزم 
إن بــادر فتاب : وقالت طائفة .راجع اإلسالم أو مل يراجع ، يقتل املرتد تاب أو مل يتب

 .(١)«بته أنفذ عليه القتلمل تظهر تو  وإن ، قُِبلت منه توبته وسقط عنه القتل

 :أ مها من ،واستدل  ذا الفريق بأدلة
تن ل وه  : )رضيي هللا عنيهظاهر حديث عبد اهلل بـن عبـاس  .١ قـال ابـن  ، (6)(َمنن  بَنَدَل دنينَنه  فَناقن 

وقــال ابــن  .( )«احلــديثال يســتتاب علــى ظــاهر هــذا : فطائفــة مــنهم قالــت»: :عبــد الــب 
مننن ّي ننر : )مطلــق احلـديث: -ي مل يــر االســتتابة أ –حجــة مــن مل يــر ذلـك »: : العـر 

  .(9)«(دينه فاقتلوه
 

إىل  حيث أرسلهما النيب رضي هللا عنه حديث أ  موسى مع معاذ بن جبل   .6
 ، (قيس بن اهلل عبد يا) أو ، (موسى أبا يا أنت اذهب ولكن...: )وجاء فيه ، اليمن
 له وألقى ، انزل: قال ، عليه مقد فلما ، جبل بن معاذ أتبعه مث ، اليمن على فبعثه
 راجع مث ، فأسلم يهوديا كان هذا: قال هذا؟ ما: قال ، :موثق: عنده رجل وإذا وسادة
 ، اجلس: فقال ، ورسوله اهلل قضاء يقتل حىت أجلس ال: قال ، فتهود السوء دين دينه
 .«...فقتل به فأمر ، مرات ثالث ، ورسوله اهلل قضاء يقتل حىت أجلس ال: قال ، نعم

                                                                                                                                                                      

كتاب اإلجناد يف أبواب اجلهاد : ينظر. «.. ومل يذكر استتابته؛ وألنه يقتل لكفره فلم جتب استتابته كاألصلي»: عقبه
ومل »:  طائفة ولكن مل يسمهم،  مث قالهذا القول إىل( 12 / ٨" )التمهيد"ونسب ابن عبد الب يف (. ٥6 )ص 

: ،  قال له(لوال أنك رسول لقتلتك: )يستتب ابن مســعود ابن النواحة وحده لقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
ذكر سحنون أن عبد العزيز بن أ  سلمة كان »(: ١١ /٨)وقال يف . «وأنت اليوم لست برسول،  واستتاب غريه

 .« يستتاب،  وحيتج حبديث معاذ مع أ  موسى األشعرييقتل املرتد وال: يقول
 (.١٥٥/ ١١)احمللى  (١)
 .سبق خترجيه (6)
 (.12 / ٨)التمهيد  ( )
 (.٨9 / 2)املسالك يف شرح موطأ مالك  (9)
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: وقول أ  موسى له ، «قضاء اهلل ورسوله ، حىت يقتل»فكان ظاهر قوله » .(١)احلديث
ضى رسول اهلل أنه كذلك ق ، مث أمر به فُقتل ومل يَعِرض الستتابته ، «نعم»

وقال  .(6)
: ويف رواية ، قبل قدوم معاذ عليه شهرينويروى أن أبا موسى استتابه »: : ابن قدامة

 .( )«ا من ذلك فجاء معاذ فدعاه وأىب فضرب عنقهلة أو قريب  فدعاه عشرين لي
 

، وعند النظر يف أثري عبيد وطاوس يالحظ أهنما ليسا بصرحيني يف عدم اإلستتابة
ال يقبل منه »:  :وكذلك حيمل قول طاوس ، فيمكن محلهما على أنه يقتل إذا مل يتب

 .ال تقبل منه اجلزية كاليهود والنصارى: أي «دون دمه
 

 احلد عنه يزيل ال الزىن عن تاب من أن كما ، القتل حده»: :أما قول أ  سلمة 
 تزيل املرتد وتوبة ، قاذفه حيد وال الزىن اسم عنه تزيل ال الزاين توبة ألن يفرتق فهذا ؛«توبة
 عن بالتوبة اهلل أزال وقد. هذا من يكفيك واخللفاء  اهلل رسول وفعل ، الكفر اسم عنه

 .(9)«حلرابةا حد احملارب
 

 .واهلل أعلم، وعلى هذا فال يثبت القول بعد االستتابة عن أحد من التابعني
 

                                                           

، (١9٨2/ )، كتاب اإلمارة،  باب النهي عن طلب اإلمارة واحلرص عليها، أخرجه مسلم يف صحيحه (١)
كتاب املغازي،  باب بعث أ  موسى ومعاذ إىل اليمن قبل حجة ، وه البخاري يف صحيحهوأخرج بنح(.   ١7)ح

 (.9٨ 9-99 9؛ 96 9-9١ 9)ح ، (٨/١2١)، الوداع
 (. ٥ )كتاب اإلجناد يف أبواب اجلهاد ص   (6)
ح ، (2/9١6)، كتاب احلدود،  باب احلكم فيمن ارتد، واحلديث أخرجه أبو داود يف سننه(. 9/٨)املغين  ( )
( ٨2 9)و ح وصححه األلباين فس صحيح سنن أ  داود،  .«وكان قد استتيب قبل ذلك»: ،  ويف آخره(٨٨ 9)

ايت أبو موسى برجل قد ارتد عن اإلسالم فدعاه عشرين ليلة أو قريبا منها،  فجاء معاذ فدعاه فأىب،  : "ويف آخره
ورواه ابن فضيل عن .   بـردة ومل يذكر االستتابةرواه عبد امللك بن عمري،  عن أ»: قال أبو داود". فضرب عنقه

ويف ح  "صحيح اإلسناد:" وقال األلباين «  موسى ومل يذكر فيه االستتابةأ عنين عن سعيد بن أ  بردة عن أبيه الشيبا
 .«حىت ضرب عنقه وما استتاب -أي معاذ  -فلم ينـزل »(: ٨7 9)
 (. ١9/991)النوادر والزيادات البن أ  زيد   (9)
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 :فإن تاب وإال ق تل ، يستتاب:  القول الثاني
 ، (٨)عيوالنخ ، (9)وبه قال عطاء،  ( )وعلي (6)وعثمان ، (١)وهذا القول مروي عن عمر     

 .(9)وغريهم ، قوإسحا ، (٥)دوأمح ، (7)والشافعي ، (2)وإليه ذهب مالك

                                                           

،  أخبين حممد بن عبد الرمحن بن عبد القاري: قال،  عن معمر: حيق قال، أخرجه مذهبه عبدالرزاق يف مصنفه  (١)
كان غائبا يف ،  فلم جيده يف املدينة،  على عمر يبشره بفتح تسرت -قدم جمزأة بن ثور أو شقيق بن ثور : قال،  عن أبيه
فجعل يكب هذا ،  فسمع عمر رضي اهلل عنه تكبريه فكب،  ي هو فيه كبفلما دنا من احلائط الذ،  فأتاه،  أرض له

وهي كذا وهي  ،  إن اهلل فتح علينا تسرت،  أنشدك اهلل يا أمري املؤمنني: قال« ما عندك؟»: فقال عمر،  وهذا حىت التقيا
هيه هل  ،  ض البصرةهي من أر ،  نعم»: فقال -وكان خياف أن حيوهلا إىل الكوفة  -وهي من أرض البصرة ،  كذا

وحيكم فهال طينتم عليه »: قال عمر،  فضربنا عنقه،  إال أن رجال من العرب ارتد،  ال: قال« كانت مغربة ختبناها؟
مث عرضتم عليه اإلسالم يف ،  وسقيتموه كوزا من ماء ثالثة أيام،  فأطعمتموه كل يوم منها رغيفا،  وفتحتم له كوة،  بابا

: رقم، (١2٨-١1/١29. )«ومل أعلم،  ومل آمر،  اللهم مل أحضر»: مث قال،  «أن يراجع فلعله،  اليوم الثالث
(١٥29٨.) 
عن ،  أنه بلغه،  أخبين سليمان بن موسى: قال،  عن ابن جريج: جاء فيه ، أخرج مذهبه عبدالرزاق يف مصنفه  (6)

: رقم ، (١1/١29. )«فقتله،  فأىب، افدعاه إىل اإلسالم ثالث،  كفر إنسان بعد إميانه»: أنه، عثمان بن عفان
(١٥296.) 
أن عليا استتاب رجال كفر بعد إسالمه »: عن أ  عثمان النهدي: قال، أخرج مذهبه عبالدرزاق يف مصنفه  ( )

 (.١٥29١: )رقم، (١1/١29. )«فأىب فقتله،  شهرا
يل عطاء يف إنسان يكفر بعد  قال: قال،  عن ابن جريج: حيث قال، أخرج مذهب عطاء عبالرزاق يف مصنفه( (9))

ال أدري »: عمن؟ قال: قلت« ال أدري»: كم يدعى؟ قال: قلت: قال،  «يدعى إىل اإلسالم فإن أىب قتل»،  إميانه
وسيأيت القول املنسوب إىل عطاء حيث إنه فرق بني من ُولد (. ١٥291: )رقم ، (١1/١29. )«ولكنا قد مسعنا ذلك

 .مث أسلم مث ارتد يف اإلسالم وبني َمن كان كافرا
يستتاب »: قال يف املرتد،  عن إبراهيم،  عن عمرو بن قيس: حيث قال، أخرج مذهبه عبدالرزاق يف مصنفه  (٨)

 (.١٥297: )رقم، (١1/١22. )قال سفيان هذا الذي نأخذ به« أبدا
 (.6/679)املوطأ : ينظر  (2)
 (.١91،  9 ١/  9)،  ومغين احملتاج ( 66/  6)،  واملهذب (6 / 2)األم  (7)
،  (92٨/  9)،  ومنح اجلليل 629،  ورمحة األمة ص(97/   )،  وتفسري القرطيب 2 ١لطائف اإلشارات ص (٥)

 .٥ ٨،  وهداية الراغب ص(6٥ /  ١1)واإلنصاف 
 ؛ قواعد احلرب يف الشريعة اإلسالمية،  للشيخ(٥6 )كتاب اإلجناد يف أبواب اجلهاد،  البن املناصف ص : انظر  (9)

 (.6٥-6٨)عواض الوذيناين ص 
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فبهذه »: -األحاديث يف استتابة املرتد  بعد أن ذكر مجلة من - :قال أبو يوسف      
-سن ما مسعنا يف ذلك وأح ، االستتابة -وهو كثري-ج من رأى من الفقهاء األحاديث حيت
فإن تابوا وإال ضربت أعناقهم على ما جـاء من األحاديث ، أن يستتابوا –واهلل أعلم

 .(١)«كان عليه من أدركنا من الفقهاءوما   ، شهورةامل
فدل ذلك على أن  ، وال أعلم بني الصحابة خالفا يف استتابة املرتد»:  :وقال ابن عبد الب 
من بدل دينه وأقام : واهلل أعلم -(من غرّي دينه فاضربوا عنقه)ديث أي ح -معىن احلديث 
 .(6)«فاقتلوهعلى تبديله 

 

 :منها، بأدلةاستدل  ذا الفريق 

وقال ابن [ ١٨: اإلسراء] ژ  جئ     جئ  جئ  جئ        جئ  جئژ  :قول اهلل تعاىل .١
فإذا تاب  ، وأن القتل إمنا وجب حبال ، مع ما دل عليه مفهوم اخلب»: :املناصف 

 .( )«كالكافر األصلي  ، حكم القتلوراجع اإلسالم ارتفع 

 [.٥ : األنفال] ژه ٹ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ه  ه  ژ : وقوله تعاىل .6

فإذا قالو ا  ، ال إله إال اهلل: أمرت أن أقاتل الناس حته يقولوا: )قول النيب  . 
 .(9)(وحسابهم عله اهلل ، حقنوا مني دماء م وأموالهم إال بحقها

أخرجه عبد الرزاق بإسناده عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن   :حديث عبد اهلل بن مسعود  .9
 فكتب ، العراق أهل من اإلسالم عن ارتدوا اقوم   مسعود ابن ذأخ: قال ، عتبة عن أبيه

 ، اهلل إال إله ال أن وشهادة احلق دين عليهم اعرض أن» :إليه فكتب ، عمر إىل فيهم
ومل يقبلها  ، هفقبلها بعضهم فرتك. فاقتلهم يقبلوها مل وإن ، عنهم فخل قِبلوها فإن

 .(٨)«بعضهم فقتله
                                                           

 (.٨9 - ٨ )اخلراج ص   (١)
 (. 19 / ٨)التمهيد   (6)
 (.٥6 )كتاب اإلجناد يف أبواب اجلهاد ص    ( )
 (.9)ص ( 6٨)كتاب اإلميان،  ح ، أخرجه البخاري يف صحيحه (9)
 .سبق خترجيه (٨)



بويةشبهة حد الردة في السنة الن  

33 

 

 ، اإلسالم عن ارتد مث فأسلم نصرانيا كان بشيخ   علي   ُأيت  :لقا ، الشيباين عمرو أ  عن .٨
 .ال :قال اإلسالم؟ إىل ترجع مث ، مرياثا تصيب ألن ارتددت إمنا لعلك :علي له فقال
 اإلسالم؟ إىل ترجع مث تزوجها أن فأردت يُزّوجوكها أن فأبوا امرأة خطبت فلعلك :قال
 فأمر: قال .فال ، املسيح ألقى حىت أما ، ال: قال !اإلسالم إىل فارجع :قال .ال :قال
 .(١)املسلمني ولده إىل مرياثه ودفع ، عنقه فضربت به

فأمر  ، أن امرأة يقال هلا أم مروان ارتدت عن اإلسالم»: حديث جابر رضي اهلل عنهما .2
 .(6)«فإن رجعت وإال قتلت ، ا اإلسالمأن يعرض عليه النيب 

 ( ).؟«اهلل أمر يُراجع و يتوب لعله واسَتَتْبُتموه» :رضي اهلل عنه قول عمر بن اخلطاب .7
استصالحه  أمكن وألنه ، فعلهم من برئ ملا استتابته جتب مل ولو»: : قال ابن قدامة

 بعد به فاملراد بقتله األمر وأما .النجس كالثوب استصالحه قبل إتالفه جيز فلم
 .(١)«ذكرناه ما بدليل ، االستتابة

                                                           

 .سبق خترجيه (١)
من  ( 61: ٥" )السنن الكبى"والبيهقي يف  وعنه ، (١١9-١١٥:  ( )١66)ح ، أخرجه الدارقطين يف سننه (6)

 أن" عن جابر  ،عن حممد بن املنكدر،عن الزهرى، أخبنا إبراهيم بن سعد : السعدى  طريقني عن معمر بن بكار
 " . ...امرأة يقال هلا 

 "هُ اْلُعَقْيِليُّ َوَمْعَمُر ْبُن َبكَّاَر يِف َحِديِثِه َوْهم ، قَالَ (:" 9٨9/ )قال الزيلعي يف نصب الراية
و إسنادمها : " يعىن عن ابن املنكدر  و قد ذكره من الطريقني(  9/99)  "التلخيص " قال احلافظ بن حجر ىف 

 "ضعيفان 
 (٥/١77)وأشار األلباين إىل تضعيفه يف إرواء الغليل

، (6١٨6)ح، (6٥1/ 6)، كتاب األقضية،  باب القضاء فيمن ارتد عن اإلسالم، أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ ( )
قدم على عمر رجل من قَِبل أ  موسى »: عن عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهلل بن عبد القارىء، عن أبيه،  أنه قال

هل من خب جديد جاء : أي]هل كان فيكم من ُمَغرِّبَة خب؟ : األشعري،  فسأله عن الناس،  فأخبه،  مث قال له عمر
أفال : فقال عمر. قرّبناه،  فضربنا عنقه: فما فعلتم به؟ قال: قال. جل كفر بعد اسالمهنعم،  ر : قال[ من بلد بعيد

اللهم إين مل : حبستموه ثالثا،  فاطعمتموه كل يوم رغيف ا،  واستتبتموه لعله يتوب و يـُرَاجع أمر اهلل ؟ مث قال عمر
(  6/١61)  والطحاوى(  ١9٥9)  ح( 6١ /١)يف املسند عنه الشافعىو . «أحضر،  ومل آمر،  ومل أرض إذ بلغين

: " عن أبيه أنه قال ، ن عبد القارىب عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهلل عن(  ٥/612" )  الكبى السنن" البيهقى ىف و 
إال الطحاوى فزاد ، عن أبيه  هكذا وقع عندهم مجيعا عن مالك عن عبد الرمحن"  ...قدم على عمر بن اخلطاب رجل 

 " .عن جده "  ....وهب عن مالك من طريق ابن  فيه
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 :ق بين َمن أسر  ردته ومن أعلنهاي فرَ :  القول الثالث
من أسر ردته : فإن طائفة قالت ، فأما من فرق بني املسر واملعلن»: : قال ابن حزم     

 .ومن أعلنها قبلنا توبته ، قتلنـاه دون استتابة ومل نقبل توبته
قتلناه وإن مل يقر وال صدق النية  ، وصدق النية قبلنا توبته إن أقر املسرّ : وطائفة قالت     

 .ومل نقبل توبته
ني املسر واملعلن يف شيء ال فرق ب: وطائفة قالت .وأما املعلن فنقبل توبته: هؤالءقال      

قبل توبة مسر وال وطائفة مل ت .وبتهما معا أقر املسر أو مل يقرفطائفة قبلت ت .من ذلك
 .(6)«معلن
 

      
 
 

                                                                                                                                                                      

ألن حممد بن عبد اهلل والد ؛ و بدونه يعتب منقطعا ، بذلك اتصل اإلسناد " (:"٥/١٥١)قال األلباين يف إرواء الغليل
 املديينيعقوب بن عبد الرمحن  هو جد: " فقال (  11 /6/ ) أورده ابن أىب حامت ، الرمحن من أتباع التابعني  عبد
" و هكذا ذكر ابن حبان ىف " عنه الزهرى و ابنه عبد الرمحن روى ، روى عن أبيه عن عمر و أىب طلحة ،سكندراىن اإل

عن أبيه : أنه رواه يعقوب بن عبد الرمحن الزهرى فقال ، لكن يؤيد القطع (6/6٨9" ) الثقات " من " بعني أتباع التا
قال ، حديثا طويال  فذكر، و موسى رسوال إىل عمر أرسل أب( تسرت ) ملا افتتح سعد و أبو موسى : " قال ، عن جده

 .أخرجه الطحاوى " ...؟هل كانت عندكم مغربة خب : مث أقبل عمر على الرسول فقال : 
" عن جده " اجلماعة عن مالك يرجح أن ذكر  فاتفاق روايته مع رواية، و يعقوب ثقة حمتج به ىف الصحيحني : قلت 

ح )أخرج هذا األثر عبد الرزاق : " لكن قال ابن الرتكماىن  .حمفوظ  غري و أن الوصل، ىف إسناد مالك شاذ 
- ٨9: ١9( )69٨٥٥)ح " املصنف"يف   أىب شيبة و أخرجه ابن، عن معمر  (١2٨-١29/ ١1( )١٥29٨)

 ألن عبد، فعلى هذا هو متصل ، أبيه  بن عبد القارى عن) ! ( عن ابن عيينة كالمها عن حممد بن عبد الرمحن (٨99
" كما وقع ىف" عبد اهلل " ىف املوضعني و الصواب " عبد الرمحن " هكذا وقع عنده " بن عبد مسع عمر ) ! ( الرمحن 
فإنه مل يوثقه غري  ،فإنه معلول مبحمد بن عبد اهلل  فإنه و لو فرض ثبوت اتصال اإلسناد، و على كل ، و غريه" املوطأ 
 ".فهو ىف حكم جمهول احلال، حبان  ابن
 (.9/٨)املغين   (١)
 (.١١/١٥9)احمللى  (6)
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وبين َمن أسلم بعد افره  ، سالم ثم ارتداذلك ي فَرق بين َمن و لد في اإل:  القول الرابع

 :ثم ارتد
 ، مث ارتد ، ا ممن ُوِلد يف اإلسالمإنه إن كان مسلم  ؛ وهو :هذا القول يعزى إىل عطاء      

 .(١)تيبا مث أسلم مث ارتد استوإن كان مشرك  . قُتل ومل يستتب
اب من ولد يف اإلسالم ال يستت: قال الليث بن سعد وطائفة معه»: : وقال ابن عبد الب     

  .(6)« يتب إذا قامت البينة العادلةتاب من ذلك أو مل ،ولكنه يقتل ، مث ارتـد إذا شهد عليه
ولعل األرجح يف هذه املسألة القول الثاين؛ القائل بوجوب االستابة؛ وذلك لقول اهلل 

 : فَرإ لَه م مَّا قَدإ ق ل لِّلَِّذيَن ٓواْ إِن يَنتَه واْ ي غإ ومل يفّرق بني ، [٥ :األنفال] َسلَفَ  َكفَر 
فليس بذلك الظهور فيما يُّدعى من   رضي اهلل عنه وأما حديث أ  موسى، كافر وكافر

 .( )سقوط االستتابة؛ وذلك أنه ثبت يف بعض روايات احلديث أن الرجل استتيب فلم يتب

                                                           

 (.٥6 )؛ كتاب اإلجناد يف أبواب اجلهاد،  البن املناصف ص (9/٨)املغين،  البن قدامة : انظر (١)
 (.١١ / ٨)التمهيد  (6)
 (.٨٨ 9)ح، (2/9١6)، أخرج رواية االستتابة أبو داود يف سننه، ٥6 االجناد يف أبواب اجلهاد ص: ينظر  ( )



بويةشبهة حد الردة في السنة الن  

36 

 

 

 

  ، شبهات حول الردة والرد عليها : ثالثاملبحث ال

  :وفيه مطلبان 

 الشبهات الشرعية والرد عليها: المطلب األول

 الشبهات العقلية والرد عليها: المطلب الثاني 
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 الشبهات الشرعية والرد عليها: المطلب األول

اللهجة الواثقة يف عرض ميكن مالحظة عند النظر يف الشبهات الشرعية عند املنكرين      
: أحد املنكرينقول من ذلك ، قرآن الكرميويف بيان مناقضة عقوبة املرتد لل، هذه الشبهات

ليس حّد الردة سوى مصيبة من املصائب الفقهية يف تارخينا اليت قاد إليها نبذ القرآن »
 .(١)«وراء الظهور

وهذا كالم فيه حكم على أئمة اإلسالم من الصحابة والتابعني ومن بعدهم من      
أو ، ؛ فكالمه يقتضي إما تكفريهمالردة ألهنم يرون حدّ ، األئمة والعلماء حىت زماننا هذا

 !(6)إذ النابذ للقرآن وراء ظهره ضال أو كافر بال ريب، تبديعهم وتضليلهم

أن هذا األمر مل يرد يف آية واحدة أو »: عن حرية االعتقاد وكذلك قال بعضهم     
وكلها متضافرة على تأكيد حرية ، بل جاء مبا يقرب من مائيت آية بينة، اثنتني
 .( )«عتقاداال

وعند النظر يف اآليات اليت زعموا أهنا تقرر حرية االعتقاد وتعارض حّد الردة جند أهنا      
 :وهي، الشبهة األولهوهي ما عرضوه يف ، آيات مكية إال آية واحدة

وقد  ، دين يال يكره أحدا  على أن يعتنق أف ،اإلسالم يقرر حرية اختيار الدين نأ    
  جئ    جئ  جئ  جئ  جئجئ  جئ    جئي  ژ  :اهلل تعاىليف قول صرح القرآن بذلك 

ياق النفي فتفيد العموم  فتشمل حالة وكلمة إكراه نكرة يف س ،  [6٨2: البقرة] ژ  جئجئ
 ، هله على اعتناق ماال يريد ويف قتل املرتد إجبار، الدخول يف اإلسالم وحالة اخلروج منه

                                                           

ت حول قتل املرتد وضعف أساسه الشرعي مالحظا  (١)
http://www.twitlonger.com/show/jgkoa0. 

 (.97- 92)عقوبة املرتد يف الشريعة اإلسالمية ص : ينظر  (6)
 .١11ال إكراه يف الدين ص  ( )
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فعدم قتل املرتد ، (١)اليت قررها الشارع احلكيم عتقادويف هذا خمالفة حلرية اال ؛فيه وال يرغب
 .(6)هو املناسب ملا جاء به اإلسالم من احلرية الدينية

: وذلك مثل، لكتبهم ابل واختذها بعضهم عنوان  ، وهذه اآلية هي عمدة املنكرين حلد الردة
 .وجودت سعيد، طه جابر العلواين

 

 :الرد عله الشبهة األوله 

 :شبهة بالنظر إىل ثالثة أمورميكن الرد على هذه ال

 :سبب نزول اآلية :األمر األول

 عن ،إسحاق بن حممد جاء يف كتب أهل التفسري أن سبب نزول هذه اآلية ما ذكره
 عن ،جبري بن سعيد عن أو عكرمة عن ،ثابت بن زيد عن ،اجلرشي حممد أ  بن حممد
 من األنصار من رجل يف نزلت: قال ژجئجئ  جئ    جئي  ژ : قوله رضي اهلل عنه عباس ابن
 امسلم   رجال   هو وكان ، نصرانيان ابنان له كان احلصيين: له يقال عوف بن سامل بين
  .ذلك فيه اهلل فأنزل النصرانية؟ إال أبيا قد فإهنما أستكرههما أال:  للنيب فقال

 جتار يدي على تنصرا قد وكانا: وزاد ذلك حنو السدي وروى جرير ابن رواهوكذلك فقد 
 ، يستكرههما أن أبومها أراد معهم الذهاب على عزما فلما زيتا حيملون الشام من دمواق

 .( )اآلية هذه فنزلت ، آثارمها يف يبعث أن  اهلل رسول من وطلب

                                                           

 (.99-91)ال إكراه يف الدين ص: ينظر  (١)
 .9 احلرية الدينية يف اإلسالم ص: ذكرها الصعيدي يف كتابه  (6)
 .(١7 / ١)فتح القدير للشوكاين  ،( 2٥/ ١)كثري وتفسري ابن  ( 9١1/ ٨)تفسري الطبي ( )
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 : اآليةاملعىن املراد من  :الثايناألمر 

 :(١)يف معىن هذه اآلية على أقوال -رمحهم اهلل–اختلف العلماء 

قد أكره العرب على دين اإلسالم وقاتلهم ومل  هنا منسوخة؛ ألن النيب قيل إ: القول األول
 .يرض منهم إال باإلسالم

وأهنم ال ُيكرهون على ، ل الكتاب خاصةهليست مبنسوخة وإمنا نزلت يف أ: القول الثاين
 .والذين يُكرهون أهل األوثان فال يُقبل منهم إال اإلسالم، اإلسالم إذا أّدوا اجلزية

وأهنم ال ُيكرهون على ، وإمنا نزلت يف أهل الكتاب واجملوس، ليست مبنسوخة: لثالثالقول ا
 .اإلسالم إذا أّدوا اجلزية

 .أن هذه اآلية خاصة باألنصار فقط: القول الرابع

ومن ، من شاء أسلم، وأنه ال ُيكره أحد على اإلسالم، أهنا عامة يف الكفار: القول اخلامس
 .شاء أعطى اجلزية

أنكم ال تقولوا ملن دخل يف الدين بعد احلرب إنه دخل مكره ا؛ : أن املقصود: سادسالقول ال
 .ال تنسبوهم إىل اإلكراه: ومعناه، ألنه إذا رضي بعد احلرب وصح إسالمه فليس مبكره

وال ارتباط هلا باملسلم الذي ترك دينه ، الكافر األصلي فيتضح مما سبق أن املقصود هو     
 وحكمة»: :هذا العصر الطاهر بن عاشور  يف يادة البيان يقول إمام املقاصدولز ، (املرتد)وهو 
 من مجاعة أو فرد خروج االرتداد أن ؛يقتل ال باألصالة الكافر أن مع املرتد قتل تشريع
 هذا خالط ملا أنه على ينادي فيه الدخول بعد اإلسالم من خبروجه فهو اإلسالمية اجلامعة
 بالدين تعريض فهذا ،أصلحَ  ذلك قبلَ  عليه كان ما وجدو  ،صاحل غري وجَده الدينَ 

 إىل يفضي وذلك الدين هذا من ينسل أن يريد ملن طريق متهيد أيضا   وفيه ، به واستخفاف
 توقع مثل زاجرا   شيئا   جند وال الناس انزجر ما زاجر لذلك جُيعل مل فلو ، اجلامعة احنالل

                                                           

الردة ، (6٥١-6٥1/ )تفسري القرطيب ، ( ١/2٥)تفسري ابن كثري ، (9١٨-٨/917)تفسري الطبي : ينظر  (١)
 .١٥بني احلد واحلرية ص



بويةشبهة حد الردة في السنة الن  

41 

 

 ، بصرية على إالّ  الدين يف أحد يدخل ال حىت دللمرت العقوبة هو املوت ُجعل فلذلك ، املوت
 بقوله املنفي الدين يف اإلكراه من هذا وليس ، فيه الدخول بعد أحد منه خيرج ال وحىت
 القول على [6٨2: البقرة] ژ  جئجئ  جئ    جئ  جئ  جئ  جئجئ  جئ    جئي  ژ :تعاىل
 والدخول أدياهنم من اخلروج على الناس إكراه هو الدين يف اإلكراه ألن ؛منسوخة غري بأهنا
 .(١)«اإلسالم يف البقاء على اإلكراه من فهو هذا وأما اإلسالم يف

أما قبل  ، ختلفة إال إذا دخل فيهجيب اإلنسان على أحكام الدين امل اإلسالم الفتقرر أن 
 .(6)دخوله فيه فال جيب عليها

 

 :من عدة أوجه من أبرزها جياب على الشبهة: الثالثاألمر 

 آليات كما علم أهنا وردت يف الكفار األصليني يف عدم إكراههم على الدين أن هذه ا
فهو إذن  يَرُِد  ،ال يكره أحد على شيء من أجزاء الدينولو ُسّلم بأهنا عامة؛ فإنه يلزم أ

فعقوبة ، من الدين ا على شيءفإن فيها إكراه   ،عليه تشريع العقوبات اليت يف القرآن
األمانة من والعفة و  ،مانةوعقوبة السارق فيها إكراه على األ ،فةالزاين فيها إكراه على الع

، إكراه يف اإلميان وال ،إكراه يف الدين ألنه ال ؛الدين فيلزم من ذلك منع هذه العقوبات
تصبح و  ،وهذا يؤدي إىل إبطال باب العقوبات والتعزيرات اليت أمجع العلماء على إقرارها

: اهلل يقولو  ، وأصبح املسلم وغريه سواء ، رن زاجفروض الدين معرضة للتحلل منها دو 
 ِرِميَن م جإ لِِميَن َكٱلإ سإ م  َعل  ٱلإ م ونَ  ٥٣أَفَنَجإ ك  َف تَحإ مإ َكيإ ، [2  ، ٨ :القلم ] َما لَك 

 .( )بطل االستدالل بعموم اآلية، مورفإن ادعي التخصيص يف هذه األ
 حالة االرتداد واخلروج من  التسليم بأن عموم اآلية يشمل حىتفرض  وكذلك فإنه على

ومجيع ، الة على عقوبة املرتديبر اطراح كل النصوص الشرعية الد فإن هذا ال، الدين

                                                           

 (.7  /6)التحرير والتنوير   (١)
 (.6٥)الم والرد على الشبهات املثارة حوله صحد الردة يف اإلس: ينظر(6)
و حد الردة يف اإلسالم ،916وفضاءات احلرية لــ سلطان العمريي ص،  ١92الردة بني احلد واحلرية ص: ينظر ( )

 (.6٥:ص)والرد على الشبهات املثارة حوله 
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منا املنهجية العلمية تقتضي أن نقوم وإ، ملنقولة عن الصحابة ومن بعدهممجاعات ااإل
ء ينص علما كما  ، ا منهايبدو متعارض   وجنمع بني ما ، بفهم النصوص بعضها مع بعض

والقول بتخصيص السنة لعموم القران أو  . للنصوص كلهاصول ؛ ألن يف ذلك إعماال  األ
سائل وبذلك قال بل هو عام يف مجيع امل، ا ملطلقاته ليس خاصا بقضية الردةتقييده

 .(١)مجهور األصوليني
 واحدة صحيحة سنة تأت مل أنه: به ورسوله اهلل يشهد والذي»:  :وقد قال ابن القيم 

 املبني هو  اهلل ورسول كيف ، لبتةا وختالفه اهلل كتاب تناقض  اهلل ولرس عن
 بتأويله اخللق أعلم وهو ، باتباعه مأمور وهو ، اهلل هداه وبه ، أنزل وعليه ، اهلل لكتاب
 بذلك لردت الكتاب ظاهر من الرجل فهمه ملا   اهلل رسول سنن رد ساغ ولو ، ومراده
 .ةبالكلي وبطلت ، السنن أكثر
 بعموم يتشبث أن وميكنه إال وحنلته مذاهبه ختالف صحيحة بسنة عليه حيتج أحد من فما
 .(6)«تقبل فال واإلطالق العموم هلذا خمالفة السنة هذه: ويقول ، إطالقها أو آية

وكذلك نُقل اإلمجاع من ، وقد سبق إيراد أدلة صحيحة من السنة النبوية تثبت حّد الردة
، فكانت السنة مبّينة ملراد اهلل سبحانه يف هذه اآلية، على ذلك ومن بعدهم الصحابة 

 .ال يف البقاء فيه، يف الدخول ابتداء   فعدم اإلكراه، وأنه من العام املخصوص
فيقال ، وإذا ثبت أن كثري ا من الشرائع إمنا أخذت من ُسَنن خصصت آيات من القرآن

، نة خمصصة آلية من كتاب اهلليلزمك إنكار كل حكم دلت عليه س: ملنكر حّد الردة
وجتيز اجلمع بني املرأة ، وجتيز أكل ذوي األنياب من السباع، فتمنع املسح على اخلفني

ومهما أقررت بأن ُسّنة واحدة ختصص القرآن لزمك القول ، وغري ذلك، وخالتها وعمتها
  .( )وإال كنت متناقض ا، بذلك يف كل ُسّنة

                                                           

 911فضاءات احلرية ص (١)
 (.22- 2٨)الطرق احلكمية  ص  (6)
 .١61تد يف الشريعة اإلسالمية صعقوبة املر : ينظر  ( )
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 اء التفسري كلهم هذا الفهم لآلية يف مسألة مشهورة  نه ال يعقل أن يفوت على علممث إ
 .(١)املعىن العام إال بعض املعاصرين وال يدركه هبذا، كهذه

     

 

 

                                                           

 ١97ص. الردة بني احلد واحلرية: ينظر (١)
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 :الثانيةالشبهة ن 

كل بل  ومل يذكر يف أي منها أن للردة حد ا؛ ، موضع ا ١6أن القرآن الكرمي قد ذكر الردة يف 
 .بطالن حد الردة يف الدنياعلى  مما يدل، يف القرآن جمرد وعيد أخروي ما

أن املرتد : وكثري غريها، تؤكد كل هذه اآليات»: قال العلواين بعد عرض آيات عقوبة املرتد
 .(١)«متوعد بالعقاب األخروي دون ترتيب عقوبة دنيوية على فعله

القرآن اجمليد منشئ لكل ما ورد فيه »وذلك ألن  هذا فال تنفرد السنة بتشريع جديد؛وعلى 
والسنة النبوية ، هو كالمه وهو وحي من اهلل إذ ،يدة وشريعة ونظم ومبادئ وقواعدمن عق

، فالقرآن مصدر منشئ لألحكام، ...،وتطبيق ملا أمر القرآن به، واتباع له، بيان للقرآن
فالقرآن مصدر منشئ لألحكام والسنة ، (6)«والسنة النبوية الثابتة الصحيحة مصدر مبني

 .منشئ الصحيحة مصدر مبنّي ال

 

 : الرد عله  ذه الشبهة

 :ميكن الرد عليها من عدة أوجه

ما دامت  ، أن عدم ذكر العقوبة الدنيوية للمرتد يف القرآن ال يسقط العمل به: الوجه األول
وهي املصدر الثاين للتشريع باتفاق مجيع املسلمني  ، السنة النبوية الصحيحة قد ذكرت احلد

َ  َوَمن تََولَّىَٰ مَّن ي ِطعِ ٱلرَّ  :قال اهلل  َك  س وَل فَقَدإ أَطَاَع ٱَّللَّ نََٰ َسلإ ِهمإ فََمآ أَرإ َعلَيإ

 .[٥1: النساء]. ا َحفِيظ  

أو شارحة ومفصلة جململ ، د تأيت موافقة ملا جاء يف القرآنومن املعروف أن السنة النبوية ق
لقرآن أو ختصيص وقد تأيت لتقييد مطلق ا ،أو توضيح ما أشكل على املسلمني فهمه ،القرآن

ومن املعروف أن  ، مؤصلة حلكم غري موجود يف القرآنة و ا تأيت السنة منشئكم، عام القرآن

                                                           

 .9٨ال إكراه يف الدين ص (١)
 .99املرجع السابق ص  (6)
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وقد أوضح علماء األصول مكانة السنة  ، ا من أحكام الشريعة قامت على السنة ابتداء  كثري  
 .(١)يعة اإلسالمية مبا ال زيادة عليهالنبوية يف الشر 

 

على عدم عقوبة املرتد  آلخرة فقط يف النصوص القرآنية ليس دليال  ذكر عقوبة ا: الوجه الثاين
لدنيا مث إن هناك مع النص الثابت يف السنة إشارات قرآنية لوجود عقوبة يف ا ، يف الدنيا

واْ : للمرتدين ومن ذلك قول اهلل ِر َوَكفَر  ك فإ ِ َما قَال واْ َولَقَدإ قَال واْ َكلَِمةَ ٱلإ لِف وَن بِٱَّللَّ يَحإ

ول ه ۥ ِمن  ه م  ٱَّللَّ  َوَرس  نَىَٰ ٓ أَنإ أَغإ ٓواْ إَِلَّ  َوَما نَقَم 
واْ بَِما لَمإ يَنَال واْ  ِمِهمإ َوهَمُّ

لََٰ َد إِسإ بَعإ

ر   لِِهۦ  فَإِن يَت وب واْ يَك  َخيإ ه م  فَضإ بإ اْ ي َعذِّ َيا ٱَّللَّ  َعَذابًا أَلِيم  ا لَّه مإ  َوإِن يَتََولَّوإ نإ ا فِي ٱلدُّ

ٓخِ  ِض َوٱۡلإ َرإ  .[79: التوبة]  َوََل نَِصير   ِمن َولِي   َرِة  َوَما لَه مإ فِي ٱۡلإ

 

من اعتبار ما صدر عن رسول ، أن هذا التصور خمالف ملا عليه مجاهري األمة:  الوجه الثالث
ا شرعي ا سواء كان بيان ا ملا يف القرآن أم مستقال  يف التشريع اهلل  وليست مهمة النيب ، حكم 
 وأن من مهامه ، وإمنا فيها بيان علة إنزال الكتاب عليه،  ما يف الكتاب فقطتبيني 

نّزل
ُ
ككثري من ، مل ترد يف القرآن الكرمي اوهذا التبيني عند النظر إليه جند منه أحكام، تبيني امل

فكيف تقبل هذه األحكام بناء ، والزكاة والصيام واحلج وغريها من األحكام، أحكام الصالة
ا وال يقبل ما ورد يف حد الردة مع أنه جاء تبيين  ، ا تبيني ملا ورد يف القرآن الكرميعلى أهن

 .(6)!للتعامل مع جرمية تكرر ذكرها يف القرآن الكرمي
 

اإلسالم ال يقبل أن يكون هذا الدين ألعوبة يُدخل فيه اليوم من املهم بيانه أن : الوجه الرابع
ِل : الذين قال اهلل عنهم وخُيرج منه غدا على طريقة بعض اليهود نإ أَهإ َوقَالَت طَّآئِفَٞة مِّ

ٓواْ َءاِخَره ۥ  ف ر  هَ ٱلنَّهَاِر َوٱكإ ِب َءاِمن واْ بِٱلَِّذٓي أ نِزَل َعَلى ٱلَِّذيَن َءاَمن واْ َوجإ ِكتََٰ  ٱلإ

ِجع ونَ   .[76: ناآل عمر ]  لََعلَّه مإ يَرإ
                                                           

على هذا ، لعامر اهلوشان، مقال الردة، ١66املسودة يف أصول الفقه ص، (١/92)إرشاد الفحول للشوكاين  (١)
 http://taseel.com/display/pub/default.aspx?id=2932&ct=3&ax=5: الرابط

 6 حد الردة يف اإلسالم والرد على الشبهات املثارة حوله ص، (١9٥-١97)الردة بني احلد واحلرية ص: ينظر (6)
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ولسنا أمام يهودي أو نصراين أو بوذي   ،نة عظيمة وجرمية حمددة وهي الردةخيا منحن أماف
 وهذه اخليانة العظمى موجبة ، دينه ومحله على اعتناق اإلسالم نريد أن نكرهه على تبديل

عقوبة  التهاون يفواألنظمة القدمية واحلديثة ف، لعقوبات يف كل الشرائع والدياناتألقسى ا
باب فتنة ال يعلم عواقبها إال اهلل  لن لردته يعرض اجملتمع كله للخطر ويفتح عليهاملرتد املع
 ، ا  من الضعفاء والبسطاء من الناسوخصوص، فال يلبث املرتد أن يغرر بغريه ؛سبحانه

 بأعداء األمة عليها وبذلك تقع يف وتتكون مجاعة مناوئة لألمة تستبيح لنفسها االستعانة
رب أهلية تأكل ل حب دمويوقد يتطور إىل صراع  ،وسياسي واجتماعي يصراع ومتزق فكر 
 .(١)األخضر واليابس

 

                                                           

 (.١ )حد الردة يف اإلسالم والرد على الشبهات املثارة حوله ص : ينظر (١)
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 :ةالشبهة الثالث

 .(١)وأحاديث اآلحاد ال تثبت هبا احلدود، الواردة يف ذلك كلها أحاديث آحادأن األحاديث 

الشيخ حممود : ولعل أول من شكك يف عقوبة املرتد لكوهنا جاءت من أحاديث آحاد؛ هو
املسألة إذا لوحظ أن كثري ا من العلماء وقد تتغري وجهة النظر يف هذه »: إذ يقول، شلتوت

 .(6)«يرى أن احلدود ال تثبت بأحاديث اآلحاد

 

 : ذه الشبهةالرد عله 

مجيع يؤخذ هبا يف احلدود؛ وذلك ألن  بأن أحاديث اآلحاد ال جياب بعدم التسليم     
زاين ك يف عقوبة الوكذل ، حاديث اآلحاد يف عقوبة شارب اخلمراملذاهب املتبوعة أخذت بأ

 .ورد يف عقوبة الردة أصح وأوفر وأغزر مع أن ما ، احملصن

 .واإلمجاع يرفع احلكم إىل القطعيات ،( )-سبق بيانه  كما–حد الردة حمل إمجاع مث إن      

عصرنا هذا متوافرون على قبول إىل  أهل العلم منذ عصر الرسول من املعلوم أن و      
: :قال اآلمدي ، (9)ا هلا أبوابا يف كتبهم ومصنفاتهردو بل وأف ، اآلحاد والعمل هبا أخبار 

اتفقت الشافعية واحلنابلة وأبو يوسف وأبو بكر الرازي من أصحاب أ  حنيفة وأكثر الناس »
 .(٨)«على قبول خب الواحد فيما يوجب احلد

                                                           

 .١١٥ال إكراه يف الدين ص: ينظر  (١)
ومن ذلك ، وقد غال رمحه اهلل يف استعمال رد النصوص حبجة أهنا آحاد، 6٥١دة وشريعة صاإلسالم عقي: ينظر  (6)

 .إنكاره لنزول عيسى عليه السالم
 (.69)يرجع إىل صفحة رقم   ( )
 بتصرف( 9 :ص)حد الردة يف اإلسالم والرد على الشبهات املثارة حوله  (9)
 ١69/ 6: اإلحكام لآلمدي  (٨)
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ون معىن ا ممن يتناولون هذا األمر ال يدركأن كثري  وهو ، وجيدر إيضاح أمر مهم يف املسألة     
خمالف لفهم العلماء املتقدمني وهذا  ، وحيسبون أنه الذي رواه واحد فقط  ، اآلحادحديث 

وقد يرويه اثنان أو ثالثة أو  ، مامل يبلغ حد التواتر: يث اآلحادفاملراد حبد. -رمحهم اهلل–
ري قتل املرتد قد رواه جم غف وحديث، وأضعافهم من التابعني ، الصحابةأربعة أو أكثر من 

الذي عليه مجاهري املسلمني من »و .(١)ث املشهورة واملستفيضةمن الصحابة فهو من األحادي
الصحابة والتابعني فمن بعدهم من احملدثني والفقهاء وأصحاب األصول أن خب الواحد الثقة 

 .(6)«حجة من حجج الشرع يلزم العمل هبا

أخبار اآلحاد »: قالحيث  ،( )داإلمجاع على حجية خب االحا :ونقل ابن عبد الب      
الثقات األثبات العدول واخلب الصحيح اإلسناد املتصل منها يوجب العمل عند مجاعة األمة 

 .(9)«الذين هم احلجة والقدوة

 ، االستدالل خبب الواحد وشيوع ذلكوكذا نقل الشوكاين إمجاع الصحابة والتابعني على      
 .(٨)لعلم العادي باتفاقهم كالقول الصريحوذلك يوجب ا ، وعدم إنكار أحد له

 

                                                           

 (.2٨:ص)جرمية الردة وعقوبة املرتد يف ضوء القرآن والسنة  (١)
 (١ ١/ ١)شرح النووي على مسلم  (6)
 (.6/ ١)التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد  ( )
 (.6/79)جامع بيان العلم وفضله  (9)
 (.2 ١/١)إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول : ينظر (٨)
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 :ةالشبهة الرابع

وإمنا هذا اإلمجاع املنقول إمنا هو حماولة من ، اإلمجاع على وجوب قتل املرتد م صحةعد
وسفيان  ،وإبراهيم النخعيخالفة عمر بن اخلطاب، ليحولوا دون االلتفات مل» ؛الفقهاء

ون التفكري بأية مراجعة هلذا احلد من وليغلقوا الباب د ،الثوري وغريهم من ناحية
طيلة الفرتات التارخيية لواقعنا التارخيي كانت هذه النظرة »وكذلك فإن يف ، (١)«املتأخرين

حبيث مل حتظ آراء فقهاء كبار خمالفني لألغلبية  -القول بقتل املرتد: أي –هي السائدة 
وإبراهيم ، ب من الصحابةعمر بن اخلطا: وهلم وزهنم؛ من أمثال، الساحقة أو للجمهور

مما يّسر ، مل حتظ بالشهرة والرواج الكثري، وأمساء المعة أخرى، وسفيان الثوري، النخعي
على مجهرة نقلة الفقه إشاعة دعوى اإلمجاع على هذا احلكم الذي تبنته مجهرة 

 .(6)«الفقهاء
 

 : اإلجابة عن  ذه الشبهة

أن من أراد نقض إمجاع ، والعارفني بقوانينه، اليت ال ختفى على املهتمني بالعلم من األمور
، توارد العلماء على نقله أن يُثبت وجود قول خمالف هلذا اإلمجاع قبل حدوث اإلمجاع

ولو كان ، بل أثار بعض األمساء وسكت عن بعض، وهذا ما مل يفعله من طرح الشبهة
ل ذكر األمساء وألكم، ا ما يقول لذكر املواطن اليت أخذ منها نقضهم لإلمجاعصحيح  
اإلمجاع وكذلك  رضي هللا عنهوجياب بالتفصيل على ما ذكره من نقض عمر ، األخرى

 :باآليت، النخعي والثوري

 :منها، عدة آثار تثبت أنه يرى حد الردة رضي اهلل عنهجاء عن عمر  : أوال  

 حالفت يف احلديث فذكر. «تسرت على نزلنا ملا» :قال ،رضي اهلل عنه مالك بن أنس عن .١
 بن بكر من الستة الرهط فعل ما أنس يا»: عمر قال اخلطاب بن عمر على قدومه ويف

                                                           

 .١9اه يف الدين صال إكر   (١)
 .  املرجع السابق ص  (6)
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 آخر حديث يف به فأخذت :قال ؟«باملشركني فلحقوا اإلسالم عن ارتدوا الذين وائل
 باملشركني فلحقوا اإلسالم عن ارتدوا الذين الستة الرهط فعل ما» :قال ،عنهم ليشغله
 إليه وإنا هلل إنا»: قال« املعركة يف قتلوا املؤمنني مريأ يا» :قال ؟«وائل بن بكر من

 كنت نعم»:  قال ؟«القتل إال سبيلهم كان وهل املؤمنني أمري يا»: قلت. «راجعون
 .(١)«السجن استودعتهم أبوا فإن ،اإلسالم يدخلوا أن عليهم أعرض

 من هرضي اهلل عن اخلطاب بن عمر على رجل قدم»: قال : القاري عبد بن حممدعن  .6
: قال خب؟ مغربة من عندكم هل: قال مث ، فأخبه ، الناس عن فسأله ، موسى أ  قبل
 قال ، عنقه فضربنا ، قربناه: قال به؟ فعلتم ماذا: فقال ، إسالمه بعد كفر رجل ، نعم
 ، رغيفا يوم كل وأطعمتموه ، ثالثا ، بيتا عليه طبقتم فهال: رضي اهلل عنه عمر

 أرض ومل ، أحضر ومل ، آمر مل إين اللهم ، اهلل أمر إىل ويرجع ، وبيت لعله ، فاستتبتموه
 .(6)«بلغين إذ

وقد ، إمنا استنكر عليهم قتلهم لرتك استتابتهم  رضي اهلل عنهأن عمر فيظهر من هذه اآلثار 
وعلى ، داللة على توقيت االستتابة( ثالث ا)فتحديد ، صرّح هبذا يف أثر حممد بن عبد القاري

وإال ، ستنكر القتل بل استنكر االستعجال يف العقوبة دون حبس واستتابة ملدة معينةأنه مل ي
 .( )فائدة( ثالث ا)ملا كان لتحديد 

مفهوم خمتلف ملا  «فإن أبوا استودعتهم السجن»: رضي اهلل عنه وكذلك فإن يف قول عمر
قد فهم العلماء ف، حد الردة واالكتفاء بسجنهم رضي اهلل عنهفهمه املخالفون من ترك عمر 
 حىت السجن استودعتهم :يعين»: من ذلك ما قاله ابن عبدالب ، من ذلك سجنهم لالستتابة

 فاضربوا دينه بدل من):  اهلل رسول لقول ؛غريه جيوز ال هذا ،قتلوا يتوبوا مل فإن يتوبوا
 .(9)«(عنقه

                                                           

قال عنه ابن ، وفيه علي بن عاصم الواسطي، (96 ١7)ح ، (٥/617)، أخرجه البيهقي يف السنن الكبى  (١)
 . 91تقريب التهذيب ص، «صدوق خيطىء ويصر ورمي بالتشيع» : : حجر 

 .9 سبق خترجيه ص  (6)
 .١١9ص ةالردة بني احلد واحلري: ينظر  ( )
 (.7/١٨9)االستذكار   (9)
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رضي  علي عن فقد جاء يف األثر، التصريح بقتل املرتد رضي اهلل عنه وقد روي عن عمر . 
: وقالوا ، سفيان أ  بن يزيد وعليهم ،اخلمر الشام أهل من قوم شرب: قال ،  اهلل عنه
ِت   :اآلية هذه وتأولوا ، حالل لنا هي لَِحَٰ َس َعلَى ٱلَِّذيَن َءاَمن واْ َوَعِمل واْ ٱلصََّٰ لَيإ

نَاحٞ  ٓواْ  ج   أن: فكتب ، مرع إىل فيهم فكتب: قال ، [ 9: املائدة] اآلية فِيَما طَِعم 
 ، الناس فيهم استشار ، عمر على قدموا فلما ، قبلك من يفسدوا أن قبل إيل هبم ابعث
 به يأذن مل ما دينهم يف وشرعوا ،اهلل على كذبوا قد أهنم نرى ،املؤمنني أمري يا: فقالوا
 أن أرى: قال فيهم؟ احلسن أبا يا تقول ما: فقال ،ساكت وعلي ،رقاهبم فاضرب ،اهلل
 فإهنم،  أعناقهم ضربت يتوبوا مل وإن ، اخلمر لشرهبم مثانني جلدهتم تابوا فإن ،يبهمتستت
 مثانني فضرهبم، فتابوا فاستتاهبم ،اهلل به يأذن مل ما دينهم يف وشرعوا ،اهلل على كذبوا قد

 .(١)«مثانني
: ومل يقل ،يف هذا األثر وافق على قتل املرتد باستحالل ما حرم اهلل ـ رضي اهلل عنه ــ فعمر

 .(6)!إهنم أحرار ما دام أهنم مل خيرجوا بالسيف

     
 -رمحهما اهلل–النخعي والثوري  النصوص الدالة على نقض أن املخالف مل يورد: ثاني ا      
 يف قال، النخعي إبراهيم عن، قيس بن عمرو لكن لعله قصد اخلب املروي عن، لإلمجاع
 .( )«به نأخذ الذي هذا» :لثوريا سفيان قال ،«اأبد   يستتاب»: املرتد

                                                           

واحتج به يف خنب األفكار ، صححه العيينو ، (69111: )رقم، (9/٨92)، أخرجه ابن أ  شيبة يف مصنفه  (١)
(١٨/٨6١.) 
 .١6١الردة بني احلد واحلرية ص: ينظر (6)

 ،بن قيس عن عمرو ،عن الثوري(  ١٥297)ح(١1/١22)أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه: األول: األثر له طريقان  
".هذا الذي نأخذ به:"قال سفيان " يف املرتد يستتاب أبدا :"عن إبراهيم قال  

( 66/611)؛ ألن النخعي ليس من شيوخ عمرو بن قيس ينظر هتذيب الكمالوإسناده ضعيف؛ النقطاعه
دَّثـََنا ح( 96١  )ح( ١6/676)الذي  أخرجه ابن أ  شيبة يف املصنف :ويدل على هذا  الطريق الثاين (.2 99)ت

َع إبـْرَاِهيَم يـَُقوُل  ،ُسْفَياُن ، َعْن َعْمرِو ْبِن قـَْيس   وهذا الطريق بني أن بني عمرو بن " يُْستََتاُب اْلُمرَْتدُّ ُكلََّما ارَْتدّ : َعمَّْن مسَِ
.  قيس والنخعي رجل، فاإلسناد ضعيف؛ جلهالة أحد رواته  
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ألنه مل يورد  ل على عدم قتله بل دوام استتابته؛تد «أبد ا يستتاب»فلعله اعتب لفظة      
فهذا األثر مل ، فإن كان استند فعال ملا سبق ذكره من أثر النخعي والثوري، شيئ ا يستند عليه
فإن عمرو بن قيس مل يلق ، اق؛ ألن األثر فيه انقطاع من طريق عبدالرز يصح هبذه الرواية
وقد وردت رواية ، وإمنا من طبقة تالميذهم، وهو ليس من طبقة تالميذه، إبراهيم النخعي

يستتاب املرتد كلما »: مفسرة هلا عند ابن أ  شيبة وهيبذات الطريق  :عن النخعي أخرى 
يق هو نفس الطريق بأن هذا الطر : أجيب عليهم، هذه الرواية فيها انقطاع: فإن قيل، (١)«ارتد

وحينئذ ، فإن كانت هذه الرواية ضعيفة؛ فرواية عبدالرزاق ضعيفة، الذي رواه منه عبدالرزاق
وإن كانت الرواية صحيحة . وال حنتاج اجلواب عنها بشيء، تسقط صحة االحتجاج هبا

، وىلفالرواية األخرى أيض ا صحيحة الشرتاكهما يف الطريق؛ فتكون الرواية الثانية مفسرة لأل
 وعن»: أنه قال :وقد جاء عن ابن حجر ، (6)اللفظ األول احملتمل لىع وحيمل اللفظ الصريح

 .( )«الردة منه تكررت من يف أنه والتحقيق ،امطلق   عنه نقل كذا ،اأبد   يستتاب النخعي

 

قرب يف الصحة هي أ عدة احتماالت، إن صحّ  وغاية ما ميكن أن يدل عليه األثر     
 : منها، :ما روي عنه  واالنسجام مع

حيث  :وهذا ما فهمه ابن كثري ، ال أنه ال يقتل أبد ا، أن املرتد يؤجل ما رجيت توبته .١
 املرتد نأ وافقه ومن الثوري سفيان ملذهب داللة ففيه ،يسلموا حىت حبسهم ماوأ»: قال
كون وعلى هذا فال ي، (9)«النخعي براهيمإ قول معىن وهو ،توبته رجيت ما وينظر تابتيس

فاالتفاق حاصل على وجوب ، ناقض ا لإلمجاع؛ ألن مفهومه أنه إن مل ترج توبته قتل
 .(٨)وإمنا اخلالف يف مدة االستتابة، القتل

                                                           

 (.١6/676)، أخرجه ابن أ  شيبة يف مصنفه  (١)
 (.١٨9 – ١٨٥)عقوبة املرتد يف الشريعة اإلسالمية ص، 2٥ فضاءات احلرية ص: ينظر  (6)
 (.١6/671)فتح الباري   ( )
 (.9٨9/ 6)مسند الفاروق   (9)
 .١٨7عقوبة املرتد يف الشريعة اإلسالمية ص: ينظر  (٨)
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وهذا ، وال يصح أن حندد لالستتابة عدد ا معين ا، أن املرتد يستتاب كلما تكررت منه الردة .6
حيث قال يف ذكر مسألة  :ي من مقولة النخع :املعىن هو الذي فهمه ابن جرير الطبي 

مث عّقب بذكر  (١)«يستتاب كلما ارتد: وقال آخرون»: استتابة املرتد وعدد املرات الواجبة
 .رواية النخعي

أنه يف : والتحقيق، كذا نقل مطلق ا، يستتاب أبد ا: وعن النخعي»:  :وقال ابن حجر 
 .(6)«من تكررت منه الردة

ا مث أسلمعدم التفريق بني : أن املراد بقوله .  واملرتد الذي ولد من ، املرتد الذي كان مشرك 
عندي  -النخعي والثوري: أي–ليس معىن قوهلما »:  :قال ابن املنذر ، أبوين مسلمني

ا مث ارتدمن  أن يستتاب : إمنا معناه، أن يستتاب أبد ا وال يقتل أو ، كان أصله مسلم 
 .فّرق عطاءكما ، ليس بني ذلك فرق: أي، مشرك ا مث أسلم مث ارتد

، ال يضرك كان أصله مسلم ا مث ارتد: قال سفيان يف املرتد: حدثين علي عن العدين قال
ا، أو كان أصله مشرك ا مث أسلم مث ارتد  .( )«يستتاب أبد 

 

القول بقتل املرتدة؛ وإذا كان يقول بقتلها مع  :ومما يؤيد ذلك أنه قد صح عن النخعي     
 .(9)ه بقتل املرتد يف املسألة اجملمع عليها أوىلفقول، أن املسألة اختلف فيها

 .(٨)«فال يبطل مبثلها إمجاع ظاهر، وباجلملة فإن العبارة غري ظاهرة املعىن وهي حمتملة»

                                                           

 (.١7 /9)تفسري الطبي   (١)
 (.١6/671)فتح الباري   (6)
 (. 92 – 926/  ١)األوسط   ( )
، «تستتاب، فإن تابت، وإال قتلت»: يف املرأة ترتد عن اإلسالم، قال:  عن إبراهيم : أخرج ابن شيبة يف مصنفه  (9)
 (.69217)برقم ، (١9١/١1)
 .١6٥الردة بني احلد واحلرية  ص  (٨)
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   :الشبهة الخامسة

 أو ،مث نافقواأولئك الذين ءامنوا،  مئات من شهد عهد رسول اهلل »: قال العلواين    
ومع . وباملسلمني والكيد هلم األذى واالئتمار برسول اهلل بل جاوزت ردهتم حد ، ارتدوا

قد  فإنه ، لدفع أذاهم، خاصة يف املدينة، وما أويت من سلطان، هبم علم رسول اهلل 
ا يقتل أصحابه: )ترّفع متاما عن املساس هبم؛ لئال يقال  .(١)«(إن حممد 

إال من وجد مع ردته ذنب آخر   ، يف املدينةمل يطبق حد الردة على املنافقني  فالنيب     
واملنافق  ، كعبد اهلل بن أ  بن سلول وغريه مع أنه كان يعرف الكثري منهم  ، كالقتل وحنوه

 مما يبني أن الردة ال، ا عليهم ومع ذلك تركهموالنيب كان قادر  ، أشد عداوة من الكافر األصلي
  .أن حرية املعتقد أصل يف الشريعةو ، حد هلا

وذلك أمثال من ، ومل يقتلهم إنه وقعت جمموعة من وقائع الردة يف عهد النيب وكذلك ف    
 قريش على غدا أصبح فلما»: : فقد نقل ابن هشام، ارتد بعد واقعة اإلسراء واملعراج

 من شهرا ، لتطرد العري إن واهلل ، البني األمر واهلل هذا: الناس أكثر فقال. اخلب فأخبهم
! مكة إىل ويرجع ، واحدة ليلة يف حممد ذلك أفيذهب ، مقبلة وشهرا  ،مدبرة الشام إىل مكة
والسكران بن ، جحش وكذلك حينما ارتد عبيداهلل بن، (6)«أسلم كان ممن كثري فارتد: قال
وعبداهلل بن ، ومقيس بن صبابة، وعبداهلل بن سعد بن أ  سرح وكاتب بين النجار، عمرو
مما ، تل منهم إال من كان له سبب آخر غري ردتهفلم يق، وغريهم ونفر قبيلة عكل، خطل

ا طيلة حياته ، وإال لفعلها النيب ، يدل على أن الردة ال حد هلا فهو مل يقتل مرتد 
 .( )الشريفة

 

                                                           

 .١11ال إكراه يف الدين ص  (١)
 (.9٥ /١)سرية ابن هشام   (6)
 (.١١2، ١19-١1١)ين ص ال إكراه يف الد: ينظر  ( )
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 : ذه الشبهةالرد عله 

لشريعة على نوعية وسبب إطالقه يف ا" النفاق"مصطلح  أن من يقول هبذا القول مل يراعِ : أوال  
ا واعتبارمها شيئ  " املنافق" وبني " املرتد اجملاهر بردته" عدم التفريق بني ن إذ إ، سمعينة من النا

ن والسنة على فئة معينة ذات صفات حمددة عل مصطلح النفاق الذي أطلقه القرآجي، اواحد  
التسرت وإظهار : وهو الذي يراد به.. للغوي للنفاقويتم إبطال املعىن ا، معىن له وال فائدة ال

 كذلك فإنو ، نه يظهر ردته وجياهر  هباخبالف املرتد اجملاهر بردته فإ، يف الباطن اخالف م
  .  لغويةشيئني خمتلفني وإبطال للمعاين الجعل املنافق كاملرتد خلط بني 

 
 هو اختزال مشهد النفاق يف جزء معني من: قول مثل هذه الشبهةن من أسباب أ :اثاني  

 .حكام عليهاومن مث بناء مثل هذه األ، الصورة

 ، وبتأمل اآليات واألحاديث جند أهنا عند احلديث عن املنافقني تأخذ مخسة أصناف     
، صوص تبني حقيقة إمياهنمن :هذه األصناف تشكل صورة متكاملة ملشهد النفاق يف املدينة

، هلم ونصوص تبني حماسبة النيب ، ونصوص تبني كذهبم، هلم وأفعاهلماونصوص تبني أقو 
 .تبني سبب ترك النيب للمنافقني وعدم قتلهمونصوص 

ظهار هنم اعتمدوا يف إهو أ ؛وقع بعض املعاصرين يف نفيهم حلد الردةأواإلشكال الذي      
يات واألحاديث اليت هي من الصنف الثاين وهي اليت تذكر رة املنافقني زمن النبوة على اآلصو 

وغفلوا وتغافلوا عن ، كانوا بكامل حريتهم  فتصور القارئ أهنم، بعض أقواهلم وأفعاهلم الكفرية
والتحقيق  عاء النيب البن أ ّ واستد ،هلم صلى اهلل عليه وسلم اآليات اليت تبني حماسبة النيب
 ؟معه؟ وملاذا اختذوا أمياهنم جنة

 

قتلهم مع أنه كان يعلم   شارت لسبب ترك النيب وكذلك غفلوا عن األحاديث اليت أ   
 َأْضِربْ  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا َدْعيِن  ":يف ابن سلول رضي اهلل عنهما قال عمر وذلك عند، بواطنهم
َناِفقِ  َهَذا ُعُنقَ 

ُ
ا يقتل أصحابه َدْعهُ ):  النَّيبُّ  قَالَ  ، "امل ألنه  ؛(١)(ال يتحدث الناس أن حممد 

                                                           

 (.9917)رقم احلديث ، (١٨٨/ 2){، ..يقولون لئن رجعنا إىل املدينة}باب قوله، أخرجه البخاري يف صحيحه (١)
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كان يعامل    ففي احلديث داللة أنه  ،لو قتله فإنه سيقتله على فعل غري ظاهر للناس
 .يعامل أصحابه رضوان اهلل عليهم هؤالء املنافقني على ظاهرهم كما

حيث مل جيب ، ن يف إجابته عن سبب عدم قتلهم دليل واضح يف أن عقوبة املرتد القتلبل إ
 ، حني طلب السماح له بقتله اهلل عنه رضي  ومل يستنكر على عمر، بأهنم أحرار يف معتقدهم

 .(١)ن ردة املنافق خفيةستغالهلم له إذ إمن حديث الناس وابل أجابه خبوفه 

 

وإمنا قتل من قتل ألمر آخر قارن ، مل يقتل على الردة أما ما ذكروه من أن النيب : ثالث ا
 :فيجاب عن هذه الوقائع بالتايل، وأوردوا الوقائع على ذلك، ذلك

، بن عمرو والسكران، وكذلك ردة عبيداهلل بن جحش، من ارتد بعد واقعة اإلسراء واملعراج
ومل تقّر احلدود وال ، حينها سلطة ومل يكن لرسول اهلل ، كلها كانت يف العهد املكي

وأما كاتب بين ، بل هي خارجة عن حمل النزاع، فال داللة فيها على نفي حد الردة، األحكام
فال ميكن االستدالل بعدم قتله على نفي ، النجار فقد هرب إىل املشركني من أهل الكتاب

 .حىت ميكن االستدالل برتكه لردة؛ ألنه هارب وليس باق يف سلطة النيب حد ا

بقتل عبداهلل بن  أمر النيب ولو صح للمخالف هذا التفسري لكان البد له من بيان سبب 
فلماذا ! وليس له جرم معني، وقد هرب إىل املشركني، فهو من املرتدين، سعد بن أ  سرح

مما يدل على أن ! ليس له جرم آخر هلذين ارتدوا؟ مع أنبقتله ضمن أولئك ا أمر النيب 
 .سبب األمر إمنا هو الردة فحسب

 
ترك مرتد ا  أعطنا دليال  يثبت أن النيب : فيقال، ميكن أن يطرح على املخالف سؤال: رابع ا

 .وهو قادر على قتله، ومل يقتله النيب ، باق على ردته

 .حلال يستقيم للمخالف االستدالل مبثل هذان استطاع أن يثبت ذلك فإنه يف هذه افإ

                                                           

  ١77إىل  ١2من ص. الردة بني احلد واحلرية: ينظر (١)
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فال ميكن االستدالل على أهنم مرتدون ، قد حلقوا باملشركني واملرتدون يف عهد النيب      
بل ميكن القول بأن هروهبم دليل على خوفهم على ، قتلهم وهو قادر عليهم ترك النيب 

، وأسلموا ؛ إمنا تركهم ألهنم قد تابواتركهمعليهم و  والذين قدر النيب ، أنفسهم من احلد
 .واهلل أعلم، (١)مرتد ا باق على ردته فلم يرتك النيب 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.١٨9- ١٨) الردة بني احلد واحلرية  ص: ينظر  (١)
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 :الشبهة السادسة

 ،اهلل إال إله ال أن يشهد مسلم امرئ   دم حيل ال: )قول النيب  حد الردة املذكور يفأن 
 املفارق لدينه والتارك ،بالنفس والنفس ،الزاين الثيب :ثالث بإحدى إال اهلل رسول وأين

؛ إمنا هو فيما لو ترك الدين وفارق اجلماعة وخرج عليها؛ وهذا ال عالقة له (١)(للجماعة
ألننا نتحدث عن حّد الردة اليت ال تتجاوز تغيري اإلنسان الفرد ملعتقده دون » ،مبا حنن فيه

ة اليت كان ينتمي ودون انضمام إىل أعداء اجلماع، خروج عن اجلماعة أو نظامها القانوين
من بدل : )وهذا احلديث ينبغي أن حيمل عليه سائر األحاديث مثل حديث، ...،إليها

واحناز إىل أعدائها أو  ،من بدل دينه وفارق اجلماعة: حبيث يصبح املعىن، (دينه فاقتلوه
، ومجع األدلة، ...،وحاول ختريب نظامها فذلك هو الذي يقتل ،محل ضدها السالح

 . (6)«على املقيد أمر ال غبار عليه ومحل املطلق

من )وعلى هذا ميكننا أن خنصص هذا احلديث »: عرضه للقول وأدلتهقال الصعيدي بعد 
فيكون قتلهم جزاء هلم على قتاهلم ال على ، باملرتدين املقاتلني( بدل دينه فاقتلوه

 .( )«ارتدادهم

 

 :الرد عله الشبهة

إذ إن مجلة ، هذا احلديث يتضح بُعد فهم املخالفني لهعند النظر يف أقوال العلماء على      
وليست ، (التارك لدينه)تفسري أو صفة لـ قال عنها مجهور أهل العلم أهنا ( املفارق للجماعة)

ا هلا ال حيل دم امرئ »:  وذلك كما ورد يف أول احلديث يف قول النيب ، ختصيص ا وتقييد 
إذ ال يوجد  ،«امرئ مسلم»تفسري أو صفة لـ  «اهلل مسلم يشهد أن ال إله إال اهلل وأين رسول

ا رسول اهلل امرؤ  .(9)مسلم ال يشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممد 
                                                           

 .سبق خترجيه (١)
 .١٨٨ص ال إكراه يف الدين  (6)
 .١1٥احلرية الدينية يف اإلسالم ص  ( )
 (.61٨ – 619)الردة بني احلد واحلرية ص: ينظر  (9)
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 ،باالرتداد تركهم أو فارقهم :أي ،املسلمني مجاعة باجلماعة واملراد»: :قال ابن حجر     
 قبل كقوله وهو ،اأربع   اخلصال لكانت وإال ،مستقلة صفة ال املفارق أو للتارك صفة فهي
 ،فيه اقيد   وليست «مسلم» :لقوله مفسرة صفة فإهنا ؛(اهلل إال إله ال أن يشهد مسلم) :ذلك
 بعد يكفر أو) :عثمان حديث يف وقع أنه قلته ما ويؤيد ،بذلك إال امسلم   يكون ال إذ

 لهو  ،(إسالمه بعد ارتد) :اأيض   صحيح له لفظ ويف ،صحيح بسند النسائي أخرجه (إسالمه
 عند عباس بنا حديث ويف ،(أسلم ما بعد كفر أو) :عائشة عن غالب بن عمرو طريق من

 يف باإلمجاع املسلم دم إلباحة سبب الردة :العيد دقيق بنا قال ،«إميان بعد مرتد» :النسائي
 :أي ،للمارق مؤكدة صفة لدينه التارك :البيضاوي وقال ،...،خالف ففيها املرأة وأما ،الرجل
 .(١)«مجلتهم من وخرج املسلمني مجاعة كتر  الذي

رضي كحديث عثمان ، ومما يؤيد فهم اجلمهور هلذا احلديث؛ داللة األحاديث األخرى    
ال حيل دم : يقول ومل يقتلونين؟ مسعت رسول اهلل »: قال، حني حوصر يف داره اهلل عنه

قتل نفس بغري  أو، أو زنا بعد إحصان، كفر بعد إسالم: امرئ مسلم إال بإحدى ثالث
 .(6)«نفس

ال حيل دم امرئ مسلم إال إحدى : )قال أن النيب  ارضي اهلل عنه وحديث عائشة    
 .( )(أو رجل ارتّد بعد إسالمه، أو رجل زىن بعدما أحصن، رجل قتل فقتل: ثالثة

مما يدل على أن ، فهذه األحاديث الصحيحة وغريها أفردت الردة دون ذكر صفة زائدة    
 (.التارك لدينه: )؛ صفة مفسرة ل(ارق للجماعةاملف)

 
؛ أن األدلة      ومما يدل على أن وصف اجلماعة هو وصف للتارك وليست وصف ا مستقال 

ا –جاءت على قتل املفارق للجماعة  فمن ذلك ما جاء عن عبداهلل بن  -وإن مل يكن مرتد 

                                                           

 (.616 - ١6/61١)فتح الباري   (١)
إسناده »(: 7/6٨٨)يف إرواء الغليل : قال عنه األلباين ، (9٨19)ح ،  (9/691)، أخرجه أ  داود يف سننه  (6)

 .«وقف من أوقفه السيما وقد جاء مرفوعا من وجوه أخرى وال يضره،  صحيح على شرط الشيخني
 .وإسناده صحيح ، (6٨799)ح ، (٨61/ 96)، أخرجه أمحد يف مسنده  ( )
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 ،استطاع إن فليطعه قلبه رةومث ،يده صفقة فأعطاه إماما بايع ومن: )قال عمرو أن النيب 
 .(١)(اآلخر عنق فاضربوا ينازعه آخر جاء فإن

 خيطب املنب على  النيب رأيت»: قال رضي اهلل عنه األشجعي شريح بن عرفجة عنو       
 يفرق يريد أو ،اجلماعة فارق رأيتموه فمن ،وهنات هنات بعدي سيكون إنه) :فقال ،الناس
 من مع الشيطان فإن ،اجلماعة على اهلل يد فإن، فاقتلوه نكا من اكائن    حممد أمة أمر
 .(6)(يركض اجلماعة فارق

 .إذ يوجد من املرتد وغريه، ووصف اجلماعة وصف أوسع

والتارك لدينه مفارق ، مجاعة املسلمني: مث إن الردة تستلزم طرد ا اخلروج من اجلماعة؛ أي    
ومل يعرف عن أحد من ، وهذا أمر بنّي ، همهلم؛ إذ ال يكون من مجاعة املسلمني من ليس من

بل مجيعهم متوافرون على ما  ، شرط ا إلقامة حّد الردة( املفارق لدينه: ) العلماء جعل قوله 
كان من عهد الصحابة رضي اهلل عنهم من إقامة احلد على من ارتد عن اإلسالم وإن مل 

 .( )خيرج عليهم

     

دائها أو محل ضدها السالح وحاول ختريب نظامها فذلك واحناز إىل أع »: أما يف قوهلم     
ولذلك يفّرق ، ؛ ففيه تعليق لعقوبة الردة بأفعال حرابية ضد الدولة أو اجملتمع«هو الذي يقتل

وهي اليت يعاقب ، يةوالردة العسكر ، هؤالء بني ما يسمونه بالردة الفكرية فال عقاب عليها
 يف عليها عقوبة ال :األوىل ؛وعسكرية فكرية: نوعان الردة»: قال أحدهم، عليها املرتد

مث ، « العادلة الشرعية السلطة تقدرها تعزيرية عقوبة هلا :والثانية اإلسالمي، اجلنائي القانون

                                                           

 .١٥99ح، (١976/ )، باب وجوب الوفاء بالبيعة، كتاب اإلمارة، أخرجه مسلم يف صحيحه  (١)
، (9161: )رقم احلديث، (7/96)، فارق اجلماعةباب قتل من ، كتاب حترمي الدم، أخرجه النسائي يف اجملتىب   (6)

 .«صحيح»: : قال عنه األلباين 
 .99حد الردة يف اإلسالم والشبهات املثارة حوله ص: ينظر  ( )
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 اجلرمية على عقوبة فهي اجلماعة، صف تفريق العسكرية الردة على التعزير علة»: قال
 .(١)«نالدي تغيري على ال قدميا، الدين لتغيري املصاحبة

من أجل حرابتهم ال من أجل للمرتدين بأنه  رضي اهلل عنهوقد فسروا قتال أ  بكر     
وإمنا ، إن أبا بكر مل يقاتل يف املرتدين حركة فكرية كان ميكن أن تواجه مبثلها»: فقالوا، ردهتم

 :قاتل فيهم حركة مسلحة ضد السلطة التشريعية؛ لفرض التجزئة عود ا إىل الوضع اجلاهلي
 .(6)«التجزئة وغياب السلطة السياسية

حيث إن صنف ا من املرتدين كانت مشكلتهم ، وهذا التفسري منهم تأباه احلقائق التارخيية    
ويؤدون سائر ، ويقيمون الصالة، فكانوا يشهدون الشهادتني، الوحيدة تتمثل يف دفع الزكاة

: رضي اهلل عنه فقال أبو بكر، يتهاوأنكروا مشروع، لكنهم رفضوا أداء الزكاة، اإلسالمشعائر 
منعوين عناق ا كانوا  واهلل لو، فإن الزكاة حق املال، واهلل ألقاتلن من فّرق بني الصالة والزكاة»

 . ( )«لقاتلتهم على منعها يؤدوهنا إىل رسول اهلل 

 

أن الباعث على قتال هذا الصنف من   رضي اهلل عنه فهذا نّص صريح من أ  بكر    
وليس اخلروج املسّلح على نظام ، وجحود فرضيتها ،دين هو جمرد امتناعهم عن أداء الزكاةاملرت

مما واهلل ألقاتلن من حاربنا أو من خرج على دولة اإلسالم؛ : ولو كان كذلك لقال، الدولة
 .(9)يدل على أن الردة عن اإلسالم حبّد ذاهتا توجب العقاب وتبيح دم صاحبها

                                                           

: قاهلا حممد املختار الشنقيطي يف صفحته بتويرت على هذا الرابط  (١)
w.twitlonger.com/show/jgkoa0http://ww  

 .29قاهلا الغنوشي يف حماور إسالمية ص  (6)
 سبق خترجيه    ( )
 .92 فضاءات احلرية ص، ٨6٨التجديد يف الفكر اإلسالمي ص: ينظر  (9)

http://www.twitlonger.com/show/jgkoa0
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الصحابة جممعون على أن  مما يدل على أن، الزكاة حبكم الصالة مث إن أبا بكر ربط حكم
والصالة ليس فيها بعد سياسي يستحقون من أجله ، ة استحق القتالمن ترك الصال
 .(١)احملاربة والقتال

 
رضي  بكر أ واستنكاره على ، رضي اهلل عنه اخلطاب بن عمر ومما يؤيد ذلك ما فهمه    

 قال وقد ،الناس تقاتل كيف» :وذلك حني قال، ن ال إله إال اهللقتال الذين يقولو  اهلل عنه
 اهلل إال إله ال قال فمن ،اهلل إال إله ال يقولوا حىت الناس أقاتل أن أمرت: ) اهلل رسول
 .(6)(اهلل على وحسابه حبقه إال ونفسه ماله مين عصم

ملعلوم أن املرتدين كانوا ؛ ألنه من اقتاله ومفهوم كالمه أن من ال يقوهلا ال إشكال يف     
وصنف تبعوا مسيلمة واألسود ، صنف عادوا إىل عبادة األوثان»: على ثالثة أصناف

وصنف ثالث استمروا على اإلسالم ولكنهم جحدوا الزكاة ، وكل منهما ادعى النبوة، العنسي
لذين قتال املسلمني ا رضي اهلل عنهفاستشكل عمر ، ( )«وتأولوا بأهنا خاصة بزمن النيب 

كان يفهم أن  رضي اهلل عنهيقولون ال إله إال اهلل وترك البقية؛ مما يدل بوضوح على أن عمر 
ولو كانت املسألة مسألة حرابة وسياسة؛ ملا احتاج عمر ، قتال أولئك كان من أجل كفرهم

نه ال فرق بني مسلم وكافر يف مسألة اخلروج هلذا االستفهام واالعرتاض؛ أل رضي اهلل عنه
ق ا بقتال كان شرعي ا حبت ا متعل رضي اهلل عنهوهذا يدل على أن اعرتاضه ، عصا الطاعة وشقّ 

 .(9)أما غريهم فال إشكال يف قتاهلم عنده يف قضيتهم تلك، أناس يرى أهنم مسلمون

 

فقد حكما بقتل املرتد مع أنه مل ما رضي اهلل عنهوكذلك يف قصة معاذ وأ  موسى      
ال أجلس حىت يقتل قضاء »: رضي اهلل عنهويف قول معاذ ، خروج مسّلحتظهر منه حرابة وال 

                                                           

 .97 فضاءات احلرية ص: ينظر  (١)
 سبق خترجيه (6)
 (.١6/672)فتح الباري البن حجر   ( )
 (.661 – 6١٥)حلد واحلرية ص الردة بني ا: ينظر  (9)
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مع عدم إنكار أ  موسى عليه؛ فيه دليل على أن قتل املرتد حّد من حدود  «اهلل ورسوله
 .(١)الشرع مبجرد ردته

أن قتلهم يف احلقيقة كان من أجل الردة مل يكن من قبيل السياسة ومما سبق يتضح     
مع أن هذا ال مينع أن ، وال دليل عليه، االدعاء منهم خيالفه صريح األدلةفهذا ، واحلرابة

تابعة وليست  سياسية واقتصادية؛ ولكنها أهدافيكون حلرب املرتدين أهداف أخرى 
 . (6)أولية

                                                           

 .٨62التجديد يف الفكر اإلسالمي ص : ينظر  (١)
 .99 فضاءات احلرية ص: ينظر  (6)
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 :الشبهة السابعة

 النيب أمر وأن للحاكم، أمرها يرجع اليت الشرعية السياسة باب يف يدخل املرتد حد» أن    
  صفة حتمل ال اليت الشرعية السياسة باب من هو( فاقتلوه دينه بّدل من) :قال حني 

 مصلحة الوقت ذلك يف كان بل وغريها، والزكاة كالصالة ،الدائم الشرعي التعبدي احلكم
 .(١)«املنافقني فتنة ومخد النفوس ضعاف لردع املرتد قتل يف

خيضع لالعتبارات السياسية وأن ما يصدر  ...ويف رأينا أن عقاب املرتد »: قال العيلي    
ا سياسي ا بشأنه من النيب  وبذلك تكون العقوبة عن الردة تعزير ا ، فهو يصدر باعتباره حاكم 

 .(6)«ال حد ا

قاهلا بوصفه إمام ا ( من بدل دينه فاقتلوه: )حني قال إن النيب »: وقال القرضاوي    
وعمل من أعمال ، من قرارات السلطة التنفيذية أي أن هذا قرار، ورئيس ا للدولة، لألمة

، تلزم به األمة يف كل زمان ومكان وحال، وليس فتوى وتبليغ ا عن اهلل، السياسة الشرعية
فإذا ، وصالحية سلطته، فيكون قتل املرتد وكل من بدل دينه من حق اإلمام ومن اختصاصه

 .( )«أمر بذلك نّفذ وإال فال

 

 :الجواب عله  ذه الشبهة

الفتيا : أن حتمل على الغالب من تصرفاته؛ وهي أن األصل يف تصرفات النيب     
قال عز الدين بن ، وال يعدل عن هذا األصل إال بدليل، ال التصرف باإلمامة، واحلكم

 لالستناد صاحل تصرف منه صدر مث ،خمتلفة بأسباب القويل التصرف ملك »: :عبدالسالم 
  اهلل رسول تصرف هذا فمن. أغلبها على حيمل فإنه األسباب تلك من واحد كل إىل

                                                           

: احلرية حق شرعي مقدس لطارق السويدان على هذا الرابط: من مقال   (١)
.com/node/6282suwaidanwww.   

 .96٨احلريات العامة ص  (6)
 .691مي صاخلصائص العامة للتشريع اإلسال  ( )
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 أغلب على محل تصرف منه صدر فإذا األئمة، إمام فإنه العظمى، ةواألمام واحلكم بالفتيا
 .(١)«خالفه على دليل يدل مل ما الفتيا وهو ،تصرفاته

 يعالتشر  بني ترددت إذا هذا أمثال يف  الرسول تصرفات »: :وقال ابن دقيق العيد      
 محله واألغلب الثاين؟ على أو التشريع على حيمل هل األمور والة به يتصرف الذي واحلكم
 .(6)«التشريع على

بقتل املرتد هو من باب اإلمامة ال من باب الفتيا والتبليغ  وادعاء أن األمر من النيب      
 إذ ميكن أن، ةإبطال السنّ  مؤداهوخمالفة هذا األصل بدون دليل ، عن اهلل هو خالف األصل

 أن فيدعي متحكم يتحكم أن أما »: :قال الشافعي  ، ( )يُّدعى ذلك يف كل ُسنة من السنن
 من السنن خرجت هذا جاز فإن داللة بال اجتهاد واآلخر حكم، أحدمها  النيب قويل
 .(9)«الناس أيدي

 أخرج الذي ماف ؛الشرعية وعلى فرض التسليم بأن حد الردة إمنا كان من باب السياسة     
 :يقول فاهلل ،االمتثال هي  الرسول أعمال يف األصلو  واإلتباع، االمتثال من القيادية السنة
 

ه  فَٱنتَه واْ  ك مإ َعنإ وه  َوَما نَهَىَٰ ذ  س ول  فَخ  م  ٱلرَّ ك   نأخذ مل فلماذا ،[7: احلشر] َوَمآ َءاتَىَٰ
 لإلباحة القيادية السنة جعلت اليت احلجة ما واالمتثال، التعبد وجه على القيادية السنة

 .(٨)لالمتثال؟ وليست

  

 

                                                           

 (.6/١96)قواعد األحكام   (١)
 .999إحكام األحكام  ص  (6)
 .١96عقوبة املرتد يف الشريعة اإلسالمي ص: ينظر  ( )
 (.691/ 7)األم   (9)
: مقال على هذا الرابط، ال جديد يف حكم الردة  (٨)
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 .الشبهات العقلية والرد عليها: المطلب الثاني 
 

 :األوله الشبهة

ومل  ،وجتاوزهتا احلضارة ،مية وجامدة قد عّفى عليها الزمانأن العقوبات الشرعية قد     
خذ هبا فاأل ، قين والصناعيوالتحضر الت ، هلذا العصر عصر التقدم واملدنية تعد مالئمة

ح ال تصل، والقرون الوسطى ،رجعة هبا إىل عهود الظالم الدامسو  ،تقهقر باإلنسانية الراقية
وكيف يليق  ،وال تناسب املتحضرين املتمدينني يف القرن العشرين ، للعامل املتحضر احلديث
وأحراش  ،اءصحر وجالميد ال ، انون نشأ بني جبال مكة و املدينةهبم أن خيضعوا لق

 .(١)اجلزيرة

 

 :الرد عله  ذه الشبهة

 :ميكن اإلجابة عليها من عدة أمور

فيه أو نُقلت  أن العاقل املنصف ال يزن األحكام والتشريعات بالزمان الذي صدرت :أوال  
الذي تـَُقّوم به هو مدى ولكن امليزان  ،عة اليت جاءت منها أو كانت فيهاوال بالبق، منه

، أىن وجدها وناشد احلكمة، فالعاقل نصري احلق، ها للغاية املبتغاة منهاوحتقيق، صالحيتها
بصرف  ،وهو عدو الباطل ،ويف أي زمان أو مكان وقعت فيه ،ومن أي شخص جاء هبا

 فليس كل قدميومن دعا إليه وعمل به وعليه  ،ومكانه النظر عن مصدره وعن زمانه
يف احلضر وال كل ما نشأ ، البادية فاسدا   يفوال كل ما نشأ ، وال كل جديد مقبوال   مردودا ،
 .صاحلا  

 

                                                           

وجوب تطبيق الشريعة اإلسالمية والشبهات اليت تثار حول تطبيقها ، 29حول تطبيق الشريعة ص: ينظر  (١)
 .١2ص،  ١9عدد ، حبث منشور يف جملة البيان، دحض الشبات اليت تثار حول العقوبات الشرعية،  ٨9 ص
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وإمنا   ،اقاصر  ابشري وال اجتهادا، رضأن مصدر هذا التشريع ليس بقعة من بقاع األ :ثانيا  
 ، باديهم وحاضرهم، عرهبم وعجمهم : اليت أنزهلا هدى ورمحة للعاملني هو شريعة اهلل
َك إَِلَّ  ،أوهلم وآخرهم نََٰ َسلإ َمة  َوَمآ أَرإ لَِمينَ  َرحإ َعَٰ َك  ،[١17: األنبياء] ,لِّلإ نََٰ َسلإ َوَمآ أَرإ

 .[6٥: سبأ] ،ا ا َونَِذير  بَِشير  لِّلنَّاِس  إَِلَّ َكآفَّة  

وليحملهم تبعة  ، ليبلغه للناس هو حكم اهلل الذي أوحى به إىل عبده ورسوله حممد ف
 .تطبيقه والعمل به

 

وإمنا هو  ؛ ليس مبنيا  على منطق عقلي سليم،ء باجلديد ونبذهم للقدميعلق هؤالأن ت :ثالثا  
يزال  ظنا  منها بأنه ال ليت تتعلق باجلديد أيا  كان نوعه،استجابة لوهم من األوهام النفسية ا

مهها بأن وتعاف القدمي مهما كان نوعه أيضا  لتبمها به وتو ، حيتفظ بذخره ومكنون خرياته
قد وأن العقل البشري ال بد أن يكون  اته، وقضى على فوائده،الزمن قد استحلب خري 

وال جيوز لعاقل حيرتم عقله أن يستجيب هلذه اإلحياءات  ،جتاوزه إىل ما هو أجدى وأنفع
 .واملنطق الصحيح، ويلغي ما يقتضيه العقل السليم، النفسية اخلاطئة

دع الذي مينع وقوعها والر  وال غرو أن الغاية الكبى من هذه العقوبات هو التخويف
 فإن هؤالء الذين يشنعون هبذه :للجوء إليها إال يف أضيق احلدودوال حُيوِج إىل ا ،ابتداء
وعلى أعداد غفرية  يوم،ستطبق كل  ،الوضعية يتصورون خطأ  أهنا كالعقوبات تالعقوبا

وهذا  ،وهذا يُقطع، هذا جُيلد: يف اجملتمع اإلسالمي جمزرة هائلةفيتصورون ، من الناس
 .يُرجم

على أعداد و ، يف نطاق حمدود؛ ال تكاد تنفذ إال الواقع أن هذه العقوبات الرادعة ولكن
وزعزعة أمنها  ومتأصلة يف الشر واإلفساد، ويف إيذاء األمة،، يسرية غارقة يف الفساد

 .(١)واستقرارها

 
                                                           

 .١2ص،  ١9عدد ، حبث منشور يف جملة البيان، شرعيةدحض الشبات اليت تثار حول العقوبات ال: ينظر  (١)
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 :الثانيةالشبهة     

مصادمة للحرية الشخصية يف اختيار الدين الذي يراه حلد الردة  هذه العقوبة القاسية  أن     
والقرآن جاء بالتفكري واحلوار ومها ، والعقائد ال تتكّون بالقهر وإمنا باحلجة واإلقناع، اإلنسان

 .(١)ال جيتمعان مع اإلكراه

وال لإلسالم الذي ، ما كان للعقائد أن تتكّون باإلرغام والقهر»: قال عبدالعزيز جاويش     
أو ، ين البحث والنظر أن يقول بقتل من ال يدينون به ممن قصرت عقوهلم عن إدراكههو د

 .(6)«تزامحت عليهم الشكوك والشبهات حىت عجزوا عن صّدها ومدافعتها

 

 : ذه الشبهة  الرد عله    

 :من وجهني ااجلواب عنه

والردة  ،بالغريق بعدم اإلضرار بالنفس أو أن احلرية الشخصية مقيدة كما سب: الوجه األول 
 .تلحق بصاحبها وباجملتمع املسلم أشد الضرر وأبلغه

والطعن يف  ،وهبا حيصل العدوان على الدين ،وخيسر الدنيا واآلخرة ،املرتد فبالردة حيبط عمل
 .عقيدة األمة ونظامها الذي تقوم عليه مجيع شؤوهنا

ار العقيدة اليت يرتضيها اختي أن عقوبة الردة ال تتناىف مع احلرية الشخصية يف: الوجه الثاين
وبأن يكون له ، اإلنسان مؤمنا  مبا يقول ويفعل ؛ ألن حرية العقيدة توجب أن يكوناإلنسان

ن أين يكون املنطق وموإعالنه ذلك أمام الناس  ،أخرى منطق سليم يف انتقاله من عقيدة إىل
يه ا الذي خيرج من دين  كّل ما ف؟ وَمْن ذرج من ديانة التوحيد إىل الوثنيةملن خي، والعقل السليم

تسويغ  وال يستطيع العقل ،إىل دين مناقض للعدل واملصلحة، موافق للفطرة والعقل املستقيم

                                                           

 .١١6عقوبة املرتد يف الشريعة اإلسالمية ص: ينظر  (١)
 . 661اإلسالم دين الفطرة واحلرية ص  (6)
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هذا الدين القومي  إمنا خيرج من ،وهو ذو حرية فكرية حقيقية، ما فيه ؟ ال يفعل ذلك أحد
 .وطعنا  فيه أو كيدا  لإلسالم ،أو جنوحا  إىل املادة يطلبها ،اتباعا  للهوى

؛ فإمنا يفعل ذلك حلماية الفكر ان هزوا  ولعبا  وتضليال  وعبثا  فإذا حارب اإلسالم اختاذ األدي
 .(١)والرأي من هؤالء العابثني واملخربني

 

                                                           

 .١2ص،  ١9عدد ، حبث منشور يف جملة البيان، دحض الشبات اليت تثار حول العقوبات الشرعية: ينظر (١)
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 :الشبهة الثالثة 
م أنه فوف املسلمني ؛ ألن املرتد إذا علصلردة تؤدي إىل انتشار النفاق يف إن عقوبة ا     

 .وأظهر ما ليس يف قلبه ،على الناس كفره سيقتل أخفى

يقول ، ال يوّلد إال املنافقني –الذي يدخل فيه قتل املرتدين-عصب إن الت: ولذلك قالوا    
فيا له من خيار ، أنتم تعلمون جيد ا أن التعصب ال يوّلد إال املنافقني أو املتمردين»: فولتري
 .(١)«وخيم

 

 :  ذه الشبهة الرد عله

 :وجوه عليها من مخسةميكن الرد 

على فساد اجملتمع وال على فساد  ما ليس دليال أن وجود النفاق يف جمتمع :الوجه األول
ا والتزاما هو اجملتمع وال يشك مسلم أن أكمل اجملتمعات وأعالها أخالق   ، أخالقه ونظامه

ذلك ن اإلسالم يرحب بوجود وال يفهم من هذا أ، فيه املنافقونومع هذا وجد ، النبوي
 .ولكنه نتيجة طبيعية لقوة نظام اإلسالم ومتسك اجملتمع به ،ويشجع عليه

 يراع رضا كل الناس بتلك األفعال م يف تشريعه للحدود والتعزيرات ملأن اإلسال :الوجه الثاين
يف الزنا والسرقة وترتب كما ، الفعلمتعلقة مبجرد  االيت ترتتب عليها العقوبة إمنا جعلها حدود

 ، يتخفى بأفعاله وينافق جمتمعه، ا من الراغبني يف مثل هذه األفعال املشينةن عدد  على ذلك أ
ول النفاق من وال يعين حصول مثل ذلك أن تلك التشريعات واحلدود باطلة مبجرد حص

 .(6)بعض أفراد اجملتمع

َمْن  ؛ ذلك أنأكب العوامل املانعة من النفاق عقوبة املرتد منأن احلقيقة إن : الوجه الثالث
 ، أو رغبة يف التجسس، ء على اإلسالم هلوى أو طمع دنيوييكثر منهم االرتداد هم الدخال
فهم منافقون منذ  وإمنا دخلوه لتحقيق حاجة يف نفوسهم ،فهم مل يدخلوه عن رغبة واقتناع
                                                           

 .٥٨رسالة يف التسامح ص  (١)
  9١2.9١٨فضاءات احلرية ص: ينظر (6)
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موا أن املوت ينتظرهم عازمون على االرتداد عنه عند قضاء حاجتهم فإذا عل ، دخوهلم فيه
 .(١)؛ امتنعوا من الدخول يف اإلسالم ابتداءدواإذا ارت

وأن معىن ختويف املرتد ، ويشجع عليهأن القول بأن اإلكراه يؤدي إىل النفاق : الوجه الرابع
أن : وهو، إما أن نقتلك وإما أن تكون منافق ا؛ هو إلزام فاسد؛ ألن مثة قسم ثالث: بالقتل

 .يكون مؤمن ا ظاهر ا وباطن ا

ا اشتهرت فيه الفاحشة حىت صلو : ومثال ذلك فأرادت ، يوت البغاء علنيةارت بأن بلد 
إن إغالق بيوت البغاء : فانبى هلا معرتض وقال، الدولة أن حتارب تلك البيوت وتغلقها

وحل مشكلة بيوت البغاء ، العلنية يدل على رغبتكم يف تشجيع فتح بيوت البغاء السرية
 !السرية أن تفتح بيوت بغاء علنية

إن حماربة اجملاهرة بالكفر والردة يؤدي إىل استتار : ن هذا املعرتض كشأن من يقولفشأ
وحل هذه املشكلة أن نسمح بالكفر والردة العلنية حىت نعاجل ، وتكّون ظاهرة النفاق، الكفر

 .النفاق والكفر املسترت

، الزنا ومفاسدهواحلق أن عالج مشكلة البيوت السرية إمنا يكون بتكوين القناعة الباطنة بقبح 
اليت هي مبنزلة بيوت البغاء  –فإن كفر املنافق وشكوكه الباطنة ، وهكذا يتعامل مع املنافق

 .(6)هبا باالستعالءوليس بالسماح له ، تُزال بتكوين قناعات لديه باحلجة والبهان -السرية

فإن ، ن الكفرأنه لو افرُتض أن املرتد سيخاف من القتل فيظهر اإلميان ويبط: الوجه اخلامس
هم أعلم الناس بشّر املنافقني؛ وقد كانوا مييزون  والصحابة ، شّره دون شّر املرتد اجملاهر

 عهد على منهم شر اليوم املنافقني إن»: رضي اهلل عنهمن ذلك قول حذيفة ، بني شرورهم
 .( )«جيهرون واليوم يسرون يومئذ كانوا   النيب

 
                                                           

 .١2ص،  ١9عدد ، حبث منشور يف جملة البيان، دحض الشبات اليت تثار حول العقوبات الشرعية: ينظر (١)
 . ١١عقوبة املرتد يف الشريعة اإلسالمية ص: ينظر  (6)
ح ، (9/٨٥)، ال خبالفهإذا قال عند قوم شيئ ا مث خرج فق: باب، كتاب الفنت، أخرجه البخاري يف صحيحه  ( )
(7١١ .) 
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  :رابعةال الشبهة

فهي ال تتفق مع النظرية احلديثة فيه  ،ية اجملرم وتأثري البيئةالشرعية هتمل شخصأن العقوبات 
بل هو ضحية  ،حولهمتأثر مبا  ،منحرف املزاج ، وأنه مريض النفس ،نفسية اجملرم  يف حتليل

فكان من  ،معه لسبب أو آلخر فيما أقدم عليهوالذي يعّد مشرتكا   ،من ضحايا اجملتمع 
 .وأن يعمل على عالجه ال عقابه معه املسؤولية،العدالة أن يتقاسم 

 

  : ذه الشبهة  الرد عله 

  :ثالثة وجوه وميكن رد هذه الشبهة من

والعقد النفسية واألمراض  ،الفرد ذات أثر بعيد يف تكوينهأن الظروف احمليطة ب :الوجه األول
سلبيا  حبتا  بإزاء هذه ولكن اإلنسان مع ذلك ليس كائنا   ،عصبية تدفع أحيانا  إىل اجلرميةال

 .الظروف

 ، ن إىل الطاقة احملركة يف اإلنسانينظرو  -بطبيعة علمهم-؛ أهنم إن عيب احملللني النفسيني
ال ينظرون إىل ولكنهم  ،دفعه إىل إشباعها واالستجابة هلاواليت ت ،امنة يف ذاتهوإىل الغرائز الك

ه عن اإلقدام على ن املفرتض أن تعقلوإىل قدراته العقلية اليت كان م، الطاقة الضابطة له
 .واالستجابة املطلقة هلذه الغرائز الدافعة ،ارتكاب اجلرمية

فال تقام إال على من   ود والقصاص عن الصبيان واجملانني،وألجل هذا أسقط اإلسالم احلد  
 وثقافته ال فما دام اجملرم بالغا  عاقال  خمتارا  ؛ فإن أحواله النفسية وبيئته ،كان بالغا  عاقال  

 .واالعتداء على اآلخرين تصلح مسوِّغا  الرتكاب اجلرائم،

أساس متني وال يضبطها ضابط معني، وال حدود  كما أن هذه األمور عائمة ال تقوم على
وانتشار  ، ومن مث كثرة اجلرائم اب الرادع،؛ مما يؤدي إىل إفالت اجملرمني من العقتنتهي إليها
 .ستقرار وزعزعة األمن واال الفوضى،
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ىت يظن أنه إن بعض النظريات احلديثة ترّفه عن اجملرم ح»: قال الشيخ أمحد حممد شاكر
وأنه ال جيوز أن  من العقاب الرتبية والتأديب فقط، وتّدعي أن القصد موضع إكرام مبا َجىَن،

من تمس له املعاذير فتُل ،(اجلاين) أن الواجب درُس نفسية م وتزع نتقام،يُقصد به إىل اال
 .(١)«اخل...وظروف اجلرمية ظروفه اخلاصة،

لق يف ؛ ال تنطامها ملعاقبة اجلاحنني واجملرمنيأن الشريعة اإلسالمية إْذ ترسم أحك :الوجه الثاين 
بل هي جتعل أقدموا عليه، وحتميلهم وحدهم عاقبة ما ذلك من حصر املسؤولية فيهم، 
وقاعدة درء احلدود  اليت ارتكبوها،ت عن هذه اجلرائم اجملتمع مسؤوال  يف بعض احلاال

 .وأوضح برهان عليها الشبهات أبلغ جتسيد هلذه احلقيقة،ب

؛ متحققة يف العقوبات ني يف جعل العقاب كالعالج للمريضأن رغبة املعرتض: الوجه الثالث
 .الشرعية اليت هي مبنية على أساس الرمحة باجملرم واجملتمع

فيه أن يكون لذيذا  تشتهيه النفس، فقد يكون كريها  رتط ولكن هؤالء فاهتم أن العالج ال ُيش
ا  وهو يف مجيع هذه الصور يبقى عالج تضمن إسالة الدماء وقطع األعضاء،يوقد مرّا ، 

 .خاليا  من االنتقام منه موصوفا  بالرمحة يف حق املريض،

لتكون و  ض، تمع وتطهريه من جراثيم األمراكما فات هؤالء أن العقوبات ُشرعت لوقاية اجمل
 .(6)هم عالج الوعظ والتذكري واإلنذارعالجا  ملن ال جيدي مع

 

                                                           

 (.٨  – 9 )القرآن والسنة جيب أن يكونا مصدر القوانني يف مصر ص  (١)
 .١2ص،  ١9عدد ، حبث منشور يف جملة البيان، دحض الشبات اليت تثار حول العقوبات الشرعية: ينظر (6)
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 :الشبهة الخامسة

أما ، رج منهن اختار الدخول يف اإلسالم مث خفرض ثبوت حد الردة فيقام على م أنه على
فكيف يعاقب على اخلروج من دين ، ال اختيار لهمن ولد على اإلسالم من أبوين مسلمني؛ 

 .أجب عليه؟

 

 :الرد عله  ذه الشبهة

 :صورتان املسألة هلذه

 ؛يرتد أن قبل ساعة ولو باإلميان وإقراره مسلما   بلوغه بعد إال الردة حتدث أال: األوىل الصورة
 .(١)املرتدين سائر حكم حينها فحكمه

 بعد باإلميان إقرار منه يصدر فال مباشرة بلوغه عند أو بلوغه قبل يرتد أن: الثانية الصورة
 .قط لوغالب

 ،بناء املرتدين كسائر أيضا   عقوبته معقولية هو ذلك يف فالصواب الصورة هذه ندرة ورغم
 بعد اإلميان خيرت مل وإن هلما، بانتسابه اإلميان حكم له ثبت ،مسلمني ألبوين والدته على

 وجوب ويف التجنس إثبات يف أبويه حكم للطفل تعطي املعاصرة القوانني وسائر بلوغه،
 ،وتعاقبه جرائمه على الرشد سن يبلغ مل من وتعاقب أبواه، هبا أقر اليت بالقوانني امااللتز 
 القائمة احلكومة بطاعة الدول وتلزمه واحد، بيوم الرشد بعد جرميته ارتكب ولو الراشد عقوبة
 التعامل من النمط هذا كان وإمنا احلكومة؛ هذه اختيار يف يشارك مل أنه رغم قانوهنا والتزام
 هو هذا ألن بوالديه؛ ملحقا   ومعاملته خيرتها مل وإن ،القائمة بالقوانني بإحلاقه الطفل مع

 يف سواء األبوين، هلذين والدته جملرد حقوقه مجيع يأخذ وهو ولد منذ إنه إذ العدل؛ مقتضى
 يفرح أن العدل من وليس املسلم، حقوق أو الدول قوانني صورة يف كما املواطنة حقوق ذلك

                                                           

النوادر والزيادات على ما يف ، (١6/١٨)الذخرية ، (٥ ٨/١)البحر الرائق ، (٨ 7/١)بدائع الصنائع : ينظر  (١)
 (. 7/9٥٨)املبدع ، (9/١2)املغين ، (2/١76)األم ، (١/212)املدونة وغريها من األمهات 
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 هبذا عليه جتب اليت الواجبات على حيتج مث ،األبوين هلذين الوالدة جملرد تحقهااس حبقوق
 .االنتساب

 
 هلذه املقررة القطعية النصوص ذلك بعد تأيت الوجه هذا على العقوبة معقولية تقررت فإذا     
 لرتفع تقريرها على املسلمني وإمجاع ،طبيقهات يف بعدهم ومن الصحابة وممارسات، العقوبة

 .(١)الشرعية بأحكامه للعقوبة العقلي احلسن هذا ولتقرن املعقولية هذه يف شك دىنأ

 
؛ اطنه الرمحة والشفقة احلقيقية به؛ فبإن كان ظاهره الشدة والغلظة عليه، و وهذا العقاب    

ألنه هو الذي ينقذه من املوت على الكفر والذي إن مات عليه استحق اخللود يف نار 
م ويبذلون يف ذلك الوصول إىل اإلسالم يستغرق من أناس جل حياهتوالعجيب أن  .جهنم

وهي أنه جيعله مولودا  عليه ، ومثل هذا اإلنسان يُنعم اهلل تعاىل بنعمة جليلة الغايل والنفيس
بشرا  ليعبده، أو حجرا   وخيتار! ألبوين مسلمنْي مث هو يكفر هبذه النعمة بل ويكفر مبنعمها 

 .!، وما مبثل هذا تقابل أدىن النعم فكيف بأعالها وأجلِّها ؟عظمهليقدسه، أو حيوانا  لي

                                                           

  http://www.saaid.net/bahoth/178.htm: على هذا الرابط، عقوبة املرتد بالعقل: ينظر  (١)

http://www.saaid.net/bahoth/178.htm
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 :الشبهة السادسة

ال ينكر تغري »: وذلك بناء على القاعدة الفقهية، واملكان بتغري الزمانتتغري األحكام  أن     
 فإنه ال يقام عليه يف دار، ل املرتد يف دار اإلسالمتإن ُسّلم بقف، (١)«األحكام بتغري الزمان

كما  قوة املسلمني وذلك هوكذلك الزمان فهذا زمان ضعفت في ،لتغري املكان واحلال الكفر 
وخيشى من ، ينّفر غري املسلمني من اإلسالمفالقول بإيقاع احلد يوجد يف األقليات وحنوها؛ 

ال تقطع األيدي : )قال وقد جاء أن النيب ، حديثي اإلسالم الردة وترك الدين بسبب هذا
 ال: )قال أن النيب   سوجاء عن زيد بن ثابت ؛ ( )(يف الغزو: )ويف رواية، (6)(يف السفر

 احلد عليه يقام من يلحق أن خمافة وعلل ذلك بعض العلماء؛ ،(9)(احلرب دار يف احلدود تقام
فال يقام إال يف ، فيدخل يف ذلك حّد الردة، (٨)وبه أخذ األوزاعي وأجراه يف كل حد، بالعدو

 .ليس لألقليات واملراكز اإلسالمية إقامتهابناء على هذا فو  ،دار اإلسالم

 

 :الرد عله  ذه الشبهة

فليس ، ألفعال املكلفني ال يعرتيها التغيري أو التبديلبالنّص  إن األحكام الكلية الثابتة     
وحنو ، ومن أمر إىل هني، وتبديلها من حالل إىل حرام، غري الفتوى تغري األحكاماملراد بت
بتغري أحوال النازلة يف حمل تنزيلها  األحكام الكلية الثابتة بالنصّ  وإمنا املقصود تغري ،ذلك

 ،فالتغري هو يف احلقيقة يكون يف فقه التنزيل واالجتهاد، باملسلمني زمان ا ومكان ا وأشخاص ا

                                                           

 (. ٨ /١)القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة ، ١99ح القواعد الفقهية صشر  (١)
 (.991٥)ح ، (2/9٨٥)، باب الرجل يسرق يف الغزو أيقطع؟، كتاب احلدود، أخرجه أ  داود يف سننه  (6)
ح ، (١1٨/ / )،  باب ما جاء يف أن األيدي ال تقطع يف الغزو، أبواب احلدود، أخرجه الرتمذي يف سننه ( )
، هذا حديث غريب وقد رواه غري ابن هليعة هبذا اإلسناد حنو هذا، ويقال بسر بن أ  أرطاة أيضا» : وقال، (١9٨1)

ال يرون أن يقام احلد يف الغزو حبضرة العدو خمافة أن يلحق : األوزاعي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم منهم
اإلمام من أرض احلرب ورجع إىل دار اإلسالم أقام احلد على من أصابه كذلك  من يقام عليه احلد بالعدو، فإذا خرج

 .«قال األوزاعي
 .«منقطع»: وقال عنه، (6٥٥9)ح ، (916/ )، أخرجه البيهقي يف السنن الصغري  (9)
 (.2/9١2)فيض القدير ، (676/ ١)معرفة السنن واآلثار : ينظر (٨)
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ال ينكر تغري »: وعلى هذا فال يصح إطالق القاعدة بقولنا ،وإال فاحلكم ثابت حقيقة
 .«م بتغري الزماناألحكا

العرف  املبنية على االجتهادية أو خمصوصة باألحكام وكذلك فإن كلمة األحكام يف القاعدة
 . فهذه هي اليت تتغري بتغري الزمان واملكان واحلالواليت مل يرد فيها نّص شرعي؛ ، والعادة

حكام ان هي األإن األحكام اليت تتغري بتغري األزم»: درر احلكام شرح جملة األحكام قال يف 
وبناء على هذا ، ري األزمان تتغري احتياجات الناسألنه بتغ؛ املستندة على العرف والعادة

، اتتغري األحكام حسبما أوضحنا آنف  التغري يتبدل أيضا العرف والعادة وبتغري العرف والعادة 
. فإهنا ال تتغريلى العرف والعادة خبالف األحكام املستندة على األدلة الشرعية اليت مل تنب ع

 فهذا احلكم الشرعي الذي مل يستند على العرف. جزاء القاتل العمد القتل: مثال ذلك
فإمنا هي املبنية ، أما الذي يتغري بتغري األزمان من األحكام ، والعادة ال يتغري بتغري األزمان

 .(١)«على العرف والعادة

 : شافي ا فقاليف معىن هذه القاعدة تفصيال   :وقد فّصل ابن القيم 
ال حبسب األزمنة وال األمكنة، ، عليها نوع ال يتغري عن حالة واحدة هو :األحكام نوعان»

املقدرة بالشرع على اجلرائم  وال اجتهاد األئمة، كوجوب الواجبات، وحترمي احملرمات، واحلدود
 .وحنو ذلك، فهذا ال يتطرق إليه تغيري وال اجتهاد خيالف ما وضع عليه

ا وحاال ، كمقادير التعزيرات ا ومكان  ما يتغري حبسب اقتضاء املصلحة له زمان  : لثاينوالنوع ا
فإن الشارع بنوع فيها حبسب املصلحة، فشرع التعزير بالقتل ملدمن اخلمر . وأجناسها وصفاهتا

وعزم على التعزير بتحريق البيوت على املتخلف عن حضور اجلماعة لوال ما  .املرة الرابعة يف
وعزر حبرمان النصيب  .ن تعدى العقوبة إىل غري من يستحقها من النساء والذريةمنعه م

 .(6)«املستحق من السلب
الذي ال يتغري بتغري الزمان وال املكان وال  قوبة املرتد من قبيل النوع األولوعلى هذا فإن ع

 .شرع ا ةاالجتهاد؛ وذلك ألهنا من احلدود املقدر 

                                                           

 (.١/97)درر احلكام يف شرح جملة األحكام   (١)
 (.1  /١)إغاثة اللهفان   (6)
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اإلمام تفرد بذلك قد ف، احلد يف دار احلرب أو السفر أما ما ذكر من عدم إقامة     
 الشرع يف أصال   له أعلم ال وهذا»: : العر  ابن قالقالوا خبالفه؛ واجلمهور ، :األوزاعي 
 هذا»: فقال : حجر ابن احلافظ وتبعه (١)«كان ما كان وإن أهلها على تقام وحدوده
 اهلل يف تبالوا وال والبعيد القريب على حلضروا السفر يف احلدود أقيموا) :البيهقي خب يعارضه
 .( )«(6)(الئم لومة

مل ( ال تقطع األيدي يف السفر: )أن قول النيب : ولعل من طرق اجلمع بني احلديثني     
أو ، يقصد به إسقاط احلد؛ وإمنا قصد به تأجيله حىت يعودوا إىل دار اإلسالم إن كانوا غزاة

 .مام احلدإىل غري ذلك فيقيم عليهم اإل

وقد تطرق الفقهاء يف كتبهم إىل بيان مسألة ما إذا خرج اجليش غازي ا يف دار حرب هل     
لكن لعل هذا فيما ، واختلفوا يف إقامة احلد عليه، يقام عليهم احلد إن ارتكبوا موجبه أم ال

ترك إقامة ألن العلة اليت علل هبا األمر يف ، وخصوص ا بغري الردة، إذا كان احلد بغري القتل
، خشية من ردته وحلوقه بالعدو؛ فكيف إذا كانت العلة متحققة فيه بردته: احلد عليه هي

 .ملا يف ذلك من حفظ لصّف املسلمني واجتماع كلمتهم ؛!أليس األوىل أن تقام

يف إال أن هذه املسألة قد تكون بعيدة التنزيل على قضية عصرنا اليوم من إقامته      
وذلك ألن حالة الغزاة مؤقتة البقاء وهلم موطن يعودون إليه  كز اإلسالمية؛امللحقيات واملرا 
وإن ، قامتهم الدائمةإفهذا موطنهم وحمل ، املسلمني يف األقلّياتخبالف ، يقيمون فيه احلد

ثبت بالنّص ومل فبما أن حّد الردة ، أسقط هذا احلّد سيسقط معه بقية احلدود الثابتة بالنصّ 
وال أثر لتغري ، يف كل مكان وزمانفيكون احلكم عام ا ثابتا ، إيقاعه يرد ما خيصص حمل

 علي ما أمر يف الثابتة السنة أو القرآن من النص ورد إذا»: :قال ابن حزم ، الزمان واملكان
 ثبت ما وأن األحوال، لتغري وال املكان لتبدل وال الزمان لتبدل معىن ال أنه فصح..  ما حكم

                                                           

 (.2/9١2)يف فيض القدير : نقله عنه املناوي    (١)
يف السلسلة الصحيحة : وقال عنه األلباين ، (١٥2٥9)ح، (9/١19)أخرجه البيهقي يف السنن الكبري   (6)
 .«فاحلديث بذلك حسن على أقل الدرجات بل هو صحيح» (: 9/26١)
 (.2/9١2)يف فيض القدير  :نقله عنه املناوي   ( )
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 عن ينقله نص يأيت حىت حال، كل وعلى مكان كل ويف زمان لك يف ا،أبد   ثابت فهو
 .(١)«أخرى حال أو آخر مكان أو آخر زمان يف حكمه

 

 سواء احلكم، وعلة املسألة صورة احتدت مىت ثابت الشرعي احلكم أن :القول خالصةو      
 إسالم دار يف ذلك كان سواء املناط تغري عند ومتغري كفر، دار أو إسالم دار يف ذلك كان
 ال فيها احلكم مناط باختالف حكمها خيتلف التطبيق حملّ  املسألة أنّ  مبعىن كفر، دار أو

 ظل يف تعيش مسلمة أكثرية أو كفر، دولة ظل يف تعيش مسلمة أقلية هبا املخاطب لكون
 .(6)إسالم دولة

 

                                                           

 (.٨/٨)اإلحكام يف أصول األحكام   (١)
: على هذا الرابط، مقال فقه األقليات وتغري الفتوى: ينظر  (6)

http://www.saaid.net/Doat/otibi/038.htm  

http://www.saaid.net/Doat/otibi/038.htm
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 .ملاذا يعاقب املرتد: املبحث الرابع

 

ترتتب على شرعية حكم الردة؛ البد أن نوقن أن اهلل قبل البدء يف ذكر بعض اآلثار اليت      
 وغياب احلكمة ، ال يشرع لعباده إال ما فيه صالح دينهم ودنياهم، عليم حكيم خبري

ومهما ظهر لدى ، بل هو قصور يف اإلدراك اإلنساين، عن الناس ال يعين القدح يف احلكم
أن ذلك ينايف الرأفة والرمحة؛  أو تومهوا، -فيما يبدو هلم–بعض الناس قساوة هذا احلكم 

ٱَّللَّ  لَِطيف ُۢ  : كما قال سبحانه، (١)أرحم بعباده منهم بأنفسهم فليعلموا أن اهلل 

ق  َمن يََشآء   ز  ء    : وقال، [١9: الشورى] بِِعبَاِدهِۦ يَرإ َمتِي َوِسَعتإ ك لَّ َشيإ  َوَرحإ
 .[١٨2: األعراف]

 

قوبة املرتد يتضح له بشكل كبري العمق اإلصالحي يف هذه واملتأمل يف تشريع اإلسالم لع    
وهي تكشف جبالء أن عقوبة الردة يف اإلسالم ، واملنافع الكبى اليت حتصل عليها ،العقوبة

ومل يكن اهلدف منها تأسيس اإلميان يف القلوب؛ ، ليست على تغيري القناعات يف حد ذاهتا
 .(6)تماعية ونفسيةوإمنا ملا يرتتب عليها من مصاحل دينية واج

 :ومن هذه املصاحل

إذ أن إلغاء هذا ، ودينهم ومقدساهتم مهاحلفاظ على أمن املسلمني وعقيدهتم وثوابت: أوال  
وترك هذه  ،احلكم يؤدي إىل تطاول اآلخرين على تعاليم اإلسالم حبجة حرية الرأي والفكر

، مث اخلروج منه والتجريح فيهالعقوبة يتيح للمرتابني وألعداء اإلسالم الدخول يف اإلسالم 
، فيسهل على الضعفاء اتباعهم وتصديقهم، زاعمني بذلك أن اإلسالم ليس هو الدين احلق

 من خاص نوع وهو اإلميان بعد الكفر هو عنده فاملبيح املرتد وأما »:  :قال ابن تيمية 

                                                           

 .٨1الشبهات املثارة حوله ص حد الردة يف اإلسالم والرد على: ينظر  (١)
 .٥١ فضاءات احلرية ص: ينظر  (6)
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 الدين هلأل حفظ فقتله منه خيرج الدين يف الداخل لكان ذلك يقتل مل لو فإنه الكفر؛
 .(١)«فيه يدخل مل من خبالف عنه اخلروج من ومينعهم النقص من مينع ذلك فإن وللدين

فأما القتل فجعله عقوبَة أعظم اجلنايات، كاجلناية على األنفس فكانت »: :لقيم قال ابن ا
عقوبته من جنسه، وكاجلناية على الدين بالطعن فيه واالرتداد عنه، وهذه اجلناية أوىل بالقتل 
وكف عدوان اجلاين عليه من كل عقوبة، إذ بقاؤه بني أظهر عباده مفسدة هلم، وال خري 

والتزم الذل  ،وكف أذاه ،وأمسك لسانه،  بقائه وال مصلحة، فإذا حبس شرهيرجى يف
وأداء اجلزية مل يكن يف بقائه بني أظهر املسلمني  ،والصغار وجريان أحكام اهلل ورسوله عليه

ملا  ؛بالغ ومتاع إىل حني، وجعله أيضا عقوبة اجلناية على الفرج احملرمة ضرر عليهم، والدنيا
 .(6)«ختالط األنساب والفساد العاموا ،فيها من املفاسد العظيمة

فلو أن احلاكم ارتد ، واإلسالم مل يتساهل يف هذه العقوبة حىت مع أعلى رأس يف الدولة
وإن حصل من ذلك بعض املفاسد ، خبلعهوأعلن ردته يف اجملتمع؛ فيجب أن يعاقبوه ويقوموا 

 .إال أهنا كلها هتون يف سبيل احملافظة على كيان الدين املقدس

وتعده أمر ا مقبوال  ومتاح ا لكل ، وكون بعض اجملتمعات ال تعاقب على االرتداد عن الدين
ا يعاقب املتجاوز لهأحد؛  منه يف وهذا ال يلزم ، وذلك ألن الدين عندها ال ميثل كيان ا مقدس 

فاإلسالم ليس مطالب ا مبوافقة غريه ، العقل وال يف الشرع وال يف الواقع أن يتوافق اإلسالم معها
وال يصح يف املنطق حماكمته إىل منظومة أخرى خمتلفة عنه ، من اجملتمعات؛ ألنه دين مستقل

 .( )متام االختالف

العبودية هلل : هلا؛ وهي مهيأمع كونه  أن املرتد ال يقوم بوظيفته اليت خلقه اهلل من أجلها: ثاني ا
 ،مث أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئال ، فقد رّكب يف فطرهم وعقوهلم االعرتاف بربوبيته

م هبذه الوظيفة اليت من أجلها افمن قّصر يف القي، يكون للناس على اهلل حجة بعد الرسل
جل وعال أن يأمر أولياءه بأن وله ، عاقبه اهلل على ذلك التقصري بأن يقتله أولياؤه  ،خلق

                                                           

 (.61/١16)جمموع الفتاوى   (١)
 (.6/79)إعالم املوقعني  (6)
 .٥9 فضاءات احلرية ص: ينظر  ( )
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قال ابن القيم ، (١)ينالوا من أعدائه املخالفني ألوامره وشرائعه ما حيقق حكمته وعدله وسلطانه
 بكرامته، واحلظوة منه والقرب خلدمته منهم واحد كل هيأ عبيد، له ملك مبنزلة وهذا »: :

 أحبتكم: وقال ليهم،ع له املطيعني عبيده امللك فسلط به، يرض ومل ذلك بعضهم فأىب
 استكبارهم على هلم وعقوبة طاعيت، على لكم شكرا ومساكنهم ونساءهم وأمواهلم دماءهم
 عملهم مثل عملتم لو فإنكم نقميت، من هبم أنزلت مبا عليكم نعميت عظيم وأريتكم عنها،

 اجتهاد  وا للملك اوشكر   اوذكر   ورغبة حمبة ازدادوا عقوبتهم شاهدوا فكلما مبنزلتهم، جعلتكم
 امللك يظلمهم مل أعماله، بسبب هي إمنا نالتهم اليت العقوبة وتلك مرضاته، وبلوغ طاعته يف
 .(6)«البالغة واحلجة السابغة والنعمة األعلى املثل وهلل ا،شيئ  

 

أن اخلروج على اإلسالم يعتب خروج ا على النظام العام يف اجملتمع اإلسالمي؛ وذلك أن : ثالث ا
وإمنا هو إميان ونظام ، وال هو جمرد عبادات فردية، جمرد عقيدة قلبية فحسباإلسالم ليس 

ونظام ملزم للمجتمع ال يقبل التساهل فيه ، مع ا؛ إميان ملزم للمجتمع ال يقبل التساهل فيه
 . أيض ا

وكشف عن عدم ، فإعالن املرتد لردته يف هذا اجملتمع هو يف احلقيقة إعالن للتمرد على النظام
 .م بقاعدته األصلية اليت تبين عليها كل األنظمة احلياتيةااللتزا

وأنه ليس إال قرار ا جزئي ا ال يضر ، وإن حاول املرتد أن خيفف من طبيعة القرار الذي اختذه
فهذه األنظمة تنظر إىل ، فهو ليس صحيح ا يف مقاييس األنظمة الكلية، بنظام اجملتمع العام

 .ال حول األلفاظ والشعارات، وتتمحور حول اجلوهر، املرتتبة وتراعي املآالت، احلقائق الغائرة

قد ثبت ، وهذا يعين أن املرتد الذي يعلن انشقاقه على إميان اجلماعة اإلسالمية وعلى نظامها
؛ ألن الردة ليست جمرد موقف عقلي؛ (اخليانة العظمى)عليه ما يسمى يف أنظمة الدول بـ 

فهو خيلع نفسه من أمة اإلسالم اليت ، وحتويل لإلنتماء، ويةوتبديل لله، وإمنا هي تغيري للوالء
 وهذا ما عب عنه النيب ، وينضم عقله وقلبه وإرادته إىل خصومها، كان عضو ا يف جسدها

                                                           

 .69ينظر عقوبة املرتد يف الشريعة اإلسالمية ص   (١)
 .6٨٨خمتصر الصواعق املرسلة ص  (6)
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وإذا كانت القوانني الوضعية تعاقب بالقتل على ، (١)(التارك لدينه املفارق للجماعة: )بقوله
وأي  ،خيانة عظمى للدين يستحق صاحبها القتل أيض ااخليانة العظمى للدولة؛ فإن الردة 

وال شك أن خيانة اهلل ! وهو دينها وثوابتها، خيانة أعظم من خيانة األمة يف أعز ما متلك
لكن اإلسالم  ،خان أمته فمن خان اهلل ورسوله ، أعظم من خيانة الوطن تعاىل ورسوله 

، نه مل يلغ كل الفرص كغريه من األنظمةكان أرحم من غريه يف التعامل مع هذه اجلرمية ؛ أل
ودعا ، وأوجب حماورة املرتد والنقاش معه لعله يرجع، وإمنا أعطى املرتد فرصة للتوبة والرجوع

 .(6)إىل إطالة مدة ذلك سعي ا منه يف اإلنابة والرجعة

 

ع باب فتنة وذلك أن املرتد يفتح على اجملتم، دفع األضرار النفسية والروحية عن اجملتمع: رابع ا
فال يلبث املرتد أن يغرر بغريه ال سيما من الضعفاء والبسطاء من ، ال يعلم عواقبها إال اهلل

تستبيح لنفسها االستعانة بأعداء األمة على ، وقد تتكون منهم مجاعة مناوئة لإلسالم، الناس
 صراع قد يتطور إىل، وسياسي وبذلك تقع األمة يف صراع ومتزق فكري واجتماعي، املسلمني
 .دموي

ويقدح يف أعز مملوك لديهم؛ ألن املرتد يف احلقيقة ، ويسبب أيض ا ضرر ا مبشاعر املسلمني
ويصّور للمؤمنني بأنه جّرب اإلسالم فوجده شيئ ا ال يستحق ، يّدعي بطالن اإلسالم

 .وهو يف احلقيقة يذم املسلم على متسكه بذلك الدين، االستمساك به

 

قد شرع القتل جلرائم أخف ضرر ا؛ كأمره بقتل الزاين احملصن؛  اهلل  إذا أدركنا أن: خامس ا
وأمر بالقصاص حفظ ا على أمن ، ملا يرتتب على فعله من نشر الفحشاء بني املسلمني

                                                           

 .سبق خترجيه  (١)
مقال الرد على ، ٥7 فضاءات احلرية ص، ٨6حد الردة يف اإلسالم والرد على الشبهات املثارة حوله ص: ينظر  (6)

 .6٥7الردة بني احلد واحلرية ص: مطبوع ضمن كتاب، للشيخ السعد( من بدل دينه فاقتلوه)من ضعف حديث 
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فال يعقل أن تكون معاجلة جرمية الردة وعقاب مرتكبيها أخف وأقل مما سبق؛ ألنه ، املسلمني
 .(١)تمع مبجملهيرتتب على الردة اهنيار أركان اجمل

 

وإذا  ، أن العقيدة والدين ليست ألعوبة يلهو هبا اإلنسان حين ا مث ينبذها مىت شاء: سادس ا
فهل ، أو االستهزاء واالستنقاص وحنو ذلك، كان اإلسالم حيفظ أتباعه من السخرية هبم

 .(6)!يرضى أن يستهزأ به أو ينتقص؟

 

اليت سعى اإلسالم إىل حتقيقها من تشريع العقوبة فمن املصاحل ، املعاجلات االستباقية: سابع ا
وتظهر فائدة مثل هذه املعاجلة ، على االرتداد هي قطع الطريق على أصحاب اخلداع واملكر

 :يف الصور التالية

ا: األوىل لديهم هدف مشرتك ، أنه ليس خافي ا على أحد أن اإلسالم له أعداء كثريون جد 
وهذا اهلدف ليس ، سلمني من دينهم أو تشكيكهم فيهومركزي يف مشروعهم وهو إخراج امل

نإ  َودَّ َكثِيرٞ   :وقد قال اهلل ، بل كل أحد يدرك ذلك، من األمور اخلفية وال السرية مِّ

فَّاًرا َحَسد   مإ ك  نِك  ِد إِيَمَٰ نُۢ بَعإ ونَك م مِّ دُّ ِب لَوإ يَر  ِكتََٰ ِل ٱلإ ِد َما أَهإ نإ ِعنِد أَنف ِسِهم مِّنُۢ بَعإ ا مِّ

ء  تَ  َ َعَلىَٰ ك لِّ َشيإ ِرِهۦٓ  إِنَّ ٱَّللَّ تَِي ٱَّللَّ  ِبأَمإ
واْ َحتَّىَٰ َيأإ َفح  ف واْ َوٱصإ  َفٱعإ

َحقُّ   بَيََّن لَه م  ٱلإ

وهو بذلك ميثل ، فاملرتد يف احلقيقة حيقق ألعداء اإلسالم هدف ا مركزي ا, [901: البقرة] قَِديرٞ 
ن كاجلندي الذي فّر من معسكر قومه إىل فيكو ، ووصوال  إىل بعض بغيتهم، انتصار ا هلم
فحىت ال يقع مثل هذا األمر بادر اإلسالم بتشريع عالج استباقي وقائي مينع أو ، عدوهم

 .يقلل من وقوع مثل هذا العمل

أنه ميّكن ألعداء اإلسالم مع شدة حرصهم على ارتداد املسلمني وعلى تشكيك : الثانية
مث خيرجون ، وا على الدخول يف اإلسالم جبماعات كبريةالضعفاء منهم يف دينهم؛ أن يـَْقُدم

منه بصورة مجاعية أيَضا؛ بغية خداع ضعاف اإلميان من املسلمني يف دينهم وحماولة 
                                                           

 .٨9حد الردة يف اإلسالم والرد على الشبهات املثارة حوله ص: ينظر  (١)
 .املرجع السابق: ظرين  (6)
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: قال اهلل ،  وهذه الصورة استعملها أعداء اإلسالم يف زمن النيب ، تشكيكهم فيه
 ِٞكتََٰ  َوقَالَت طَّآئِفَة ِل ٱلإ نإ أَهإ هَ ِب َءاِمن  مِّ واْ بِٱلَِّذٓي أ نِزَل َعلَى ٱلَِّذيَن َءاَمن واْ َوجإ

ِجع ونَ  ٓواْ َءاِخَره ۥ لََعلَّه مإ يَرإ ف ر  ففعل أهل الكتاب هذه ، [76: آل عمران] ٱلنَّهَاِر َوٱكإ
إمنا ردهم عن دينهم اطالعهم على نقيصة : فيقولوا، املكيدة ليلبسوا على املسلمني دينهم

 .(١)وعيب فيه

وأن ، ا سبق يكشف لنا أن اإلسالم يف تشريعه لعقوبة املرتد مل يراع جانب ا واحد امم     
: العقوبة على الردة مل تكن من أجل االعتقاد القليب فقط؛ وإمنا راعى جوانب متعددة؛ منها

تتضافر كلها لتعطي داللة عقلية ، ومنها ما هو اجتماعي، ومنها ما هو ديين ، ما هو نفسي
وفاق مجيع األنظمة البشرية ، إلسالم بلغ القمة يف تشريع مثل تلك العقوبةقوية على أن ا
 .عاملها مع اجملتمعات البشرية باختالف أحواهلاتالقاصرة يف 

وإمنا املقصود ما يرتتب عليه من ، أن قتل املرتد ليس مقصود ا لذاته يف اإلسالمويتضح كذلك 
فلما مل يرجع خشي من ضرره ، ة رجوعه عنهلذا جعل له مهلة االستتابة؛ بغي، مصاحل ومنافع

 .(6)مع الضرر مي فقدمت مصلحتهم على مصلحة بقائهعلى اجملتمع اإلسال

 

 

                                                           

 (.9١ -91 )فضاءات احلرية ص ، (6/٨9) تفسري ابن كثري : ينظر (١)
 (.99 -  9 )فضاءات احلرية ص : ينظر  (6)
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 ..ـــةاخلامتـــــ

ومن ، ويف هناية املطاف البد من العلم باألسباب الدافعة أو املساعدة على حصول الردة
 :خالل تأمل التاريخ والواقع ميكن إجيازها يف ما يلي

 .املعتقد الصحيح عند الكثري من املسلمنياإلميان و  وضعف، هل بدين اهلل اجل .١
ة صرف املسلمني عن ا يف حماولوسعي اليهود والنصارى خصوص  ، كيد الكفار باملسلمني .6

 .ك به ظاهري ا فقطسمأو الت، دينهم
 ضعف بينها ويربط جيمعها عديدة صور ا وهذا االفتتان يتخذ، مبا لدى الكفار االفتتان . 

 . املبدأ بصدق التام واالقتناع اإلميانية الشخصية
 

وأن ، القناعة بقانون الردة يف اإلسالم تنبع من إميان املسلمني باهلل اخلالقومن املتقرر أن 
وجيب ، وأنه سبحانه أفضل من يسّن القوانني، اهلل له احلق يف أن ينزل القوانني على خلقه
 .أن يكون هذا منطقي ا لكل من يؤمن باهلل

وعلى الرغم من أهنا منطقية إال أن هذه احلجة تبدو منفرة وغري مقبولة لدى الكثريين يف      
 ولكن الدور الذي لعبته هذه احلقيقة يف التاريخ الفريد للغرب كانت أكب بكثري من ، الغرب

 فقد عاش الغرب فرتة تارخيية معينة قتل فيها الكثريين باسم الرب كما، منطق هذه احلجة
عاش الغربيون مدة معينة أدركوا فيها أن كتبهم  فقدوكذلك ، (١)ذكرنا ذلك يف التمهيد

وكال احلقيقتني ، املقدسة ليست من عند اهلل بسبب تناقضها الظاهر مع احلقائق العلمية
 . (6)واللجوء إىل القوانني اليت وضعها البشر، قادت الغرب إىل االبتعاد عن قانون اهلل

 
 :ض خنلص إىل نتائج من أمههاوبعد هذا العر 

 أو عناد ا فعل أو كفر قول أو بنية اإلسالم املختار املكلف املسلم قطع: هي الردة أن .١
 .اعتقاد ا أو استهزاء  

                                                           

 (.٥)يُرجع إىل صفحة رقم   (١)
 .تغيري الدين لألستاذ مجال زربوزو: حبث: ينظر (6)
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 .أنه لكل شخص احلق يف حرية التفكري والضمري والدين .6
اإلسالم ليس هو الوحيد َكتشريع مساوي الذي وضع حد للردة بل جاء ذلك يف الشرائع  . 

 .خرى أيض ااأل
 اإلسالمي؛ العامل ظروف عن خمتلفة لظروف نتيجة أوروبا يف االعتقاد حرية مفهوم نشأ .9

 .النصارى طوائف بني كانت اليت الدينية احلروب أمهها
 .ل املرتد ثبت بالكتاب والسنة الصحيحة واإلمجاعتأن وجوب ق .٨
ما دامت  ، ط العمل بهال يسق بالتصريح أن عدم ذكر العقوبة الدنيوية للمرتد يف القرآن .2

 السنة النبوية الصحيحة قد ذكرت احلد
اإلقرار أو شهادة شخصني عاقلني بالغني عدلني مبصرين : تثبت الردة بأحد طريقني .7

 .بأن مسلم ا ارتد عن دينه وصار كافر ا، ناطقني ذكرين مسلمني
 .رضي هللا عنهم الصحابة لفعل املرتد استتابة وجوب يرتجح .٥
، املرتد لعقوبة املنافية االعتقاد حرية على الكتاب من بآيات املرتد وبةعق منكرو استدل .9

 حمل يف تصح ال مجيعها استدالالهتم أن وتبني، (الدين يف إكراه ال: ) اهلل كقول
 .النزاع

 .على قبول خب الواحد فيما يوجب احلداتفق العلماء رمحهم اهلل  .١1
وليست ، (التارك لدينه: )صفة مفسرة ل؛ (املفارق للجماعة: )أن املراد بقول النيب  .١١

 .وصف ا مستقال  
بل ، قد أبعد النجعة، للمرتدين من قبيل السياسة واحلرابة أن من زعم أن قتل النيب  .١6

 .وال دليل عليه، وهذا االدعاء منهم خيالفه صريح األدلة، قتلهم لردهتم
 الدولة، جرمية ضد بويعت اإلسالمية، األمة كيان يهدد عظيم خطر أن الردة عن اإلسالم . ١

 وهذه. وسالمتها أمنها على حفاظ ا صارمة عقوبة حياله اإلسالم وضع السبب وهلذا
 .أبدا الدينية احلرية مبدأ مع تتعارض ال العقوبة

فيه أو نُقلت منه،  أن العاقل املنصف ال يزن األحكام والتشريعات بالزمان الذي صدرت .١9
الذي تـَُقّوم به هو مدى ولكن امليزان  ،يهاعة اليت جاءت منها أو كانت فوال بالبق

 .صالحيتها، وحتقيقها للغاية املبتغاة منها
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؛ ذلك أن َمْن يكثر منهم االرتداد هم أكب العوامل املانعة من النفاق عقوبة املرتد منأن  .١٨
فهم مل يدخلوه  ء على اإلسالم هلوى أو طمع دنيوي، أو رغبة يف التجسس،الدخال

 .وإمنا دخلوه لتحقيق حاجة يف نفوسهمعن رغبة واقتناع  
 دار يف ذلك كان سواء احلكم، وعلة املسألة صورة احتدت مىت ثابت الشرعي احلكم أن .١2

 دار أو إسالم دار يف ذلك كان سواء املناط تغري عند ومتغري كفر، دار أو إسالم
 .كفر

يكن اهلدف  ومل، اعات يف حد ذاهتاأن عقوبة الردة يف اإلسالم ليست على تغيري القن .١7
منها تأسيس اإلميان يف القلوب؛ وإمنا ملا يرتتب عليها من مصاحل دينية واجتماعية 

 .ونفسية

 

وأن من ردها فقد أنكر أمر ا واجب ا يف ، وبعد هذا البحث خنلص إىل إثبات عقوبة الردة 
ٓأَيُّهَا   :وما أعظم وقع قول اهلل  ،وعّطل بذلك حدًّا من حدود اهلل، الدين ٱلَِّذيَن  يََٰ

م   تِي ٱَّللَّ  بِقَوإ
َف يَأإ مإ َعن ِدينِهِۦ فََسوإ تَدَّ ِمنك   ي ِحبُّه مإ َوي ِحبُّونَه ۥٓ أَِذلَّة   َءاَمن واْ َمن يَرإ

َمةَ  ِ َوََل يََخاف وَن لَوإ ِهد وَن فِي َسبِيِل ٱَّللَّ فِِريَن ي َجَٰ َكَٰ ة  َعَلى ٱلإ ِمنِيَن أَِعزَّ ؤإ م  َعلَى ٱلإ

لِكَ  ََلٓئِم    ل  ٱ َذَٰ ِسٌع َعلِيمٌ فَضإ تِيِه َمن يََشآء   َوٱَّللَّ  َوَٰ ِ ي ؤإ  [.٨9: املائدة ]  َّللَّ

 .ثبتنا اهلل على القول الثابت يف الدنيا واآلخرة

  .وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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 فهرس املصادر واملراجع

 

 بن حممد بن حممد بن محدان أبو عبد اهلل عبيد اهلل: املؤلف، اإلبانة الكبى البن بطة .١
رضا معطي، وعثمان األثيو ، ويوسف : احملقق، الُعْكَبي املعروف بابن َبطَّة العكبي

دار الراية للنشر والتوزيع، : الناشر، الوابل، والوليد بن سيف النصر، ومحد التوجيري
 .الرياض، السعودية

ن أبو الفتح حممد بن علي بن تقي الدي: املؤلف ، إحكام األحكام شرح عمدة األحكام .6
مصطفى شيخ مصطفى و : احملقق ، وهب بن مطيع القشريي ، املعروف بابن دقيق العيد

 .م 611٨ -هـ  ١962الطبعة األوىل : الطبعة، مؤسسة الرسالة: الناشر، مدثر سندس
أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم : املؤلف، اإلحكام يف أصول األحكام . 

دار اآلفاق : الناشر، الشيخ أمحد حممد شاكر: احملقق، رطيب الظاهرياألندلسي الق
 .بريوت، اجلديدة، لبنان

حممد بن علي بن حممد بن : املؤلف، إرشاد الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصول .9
، دار الكتاب العر : الشيخ أمحد عزو عناية، الناشر: احملقق، عبد اهلل الشوكاين اليمين

 .م١999 -هـ ١9١9عام ، الطبعة األوىل ،دمشق، سوريّة
، حممد ناصر الدين األلباين: املؤلف ، إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل .٨

عام  ، الطبعة الثانية، بريوت، لبنان، املكتب اإلسالمي: الناشر، زهري الشاويش: إشراف
 .م١9٥٨ -هـ  ١91٨

ن حممد بن عبد الب بن عاصم النمري أبو عمر يوسف بن عبد اهلل ب: املؤلف، االستذكار .2
، دار الكتب العلمية: الناشر، سامل حممد عطا، حممد علي معوض: احملقق، القرطيب
 .م6111 –هـ  ١96١الطبعة األوىل، عام ، بريوت، لبنان

، دار الكتاب املصري: الناشر، عبدالعزيز جاويش: املؤلف، اإلسالم دين الفطرة واحلرية .7
 .م61١١عام  طبعة، القاهرة، مصر

، ةالقاهر ، مصر، دار الشروق: الناشر، حممود شلتوت: املؤلف، اإلسالم عقيدة وشريعة .٥
 .م611١ -هـ ١96١عام ، الطبعة الثامنة عشرة
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، حبث مقدم هليئة حقوق اإلنسان، مجال زربوزو: املؤلف، اإلسالم والردة الضجة القائمة .9
 .61١1-هـ ١ ١9عام ، اململكة العربية السعودية

حممد بن أ  بكر بن أيوب بن سعد مشس : املؤلف، الم املوقعني عن رب العاملنيإع .١1
، دار الكتب العلمية: الناشر، حممد عبد السالم إبراهيم: احملقق، الدين ابن قيم اجلوزية

 .م١99١ -هـ ١9١١الطبعة األوىل، عام ، يريوت، لبنان
بكر بن أيوب بن سعد حممد بن أ  : املؤلف، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان .١١

مكتبة املعارف، اململكة : الناشر، حممد حامد الفقي: احملقق، مشس الدين ابن قيم اجلوزية
 .الرياض، العربية السعودية

الشافعي أبو عبد اهلل حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن : املؤلف، األم .١6
، بريوت، لبنان، دار املعرفة: شرالنا، عبد املطلب بن عبد مناف املطليب القرشي املكي

 .م١991-هـ ١9١1طبعة عام 
حممد بن عيسى بن أصبغ األزدي املعروف بابن : اإلجناد يف أبواب اجلهاد، املؤلف . ١

بريوت، ، دار الغرب اإلسالمي، لبنان: قاسم عزبز الوزّاين، الناشر: احملقق، املناصف
 .م 611عام ، الطبعة األوىل

زين الدين بن إبراهيم بن حممد، املعروف بابن : املؤلف، لدقائقالبحر الرائق شرح كنز ا .١9
 .الطبعة الثانية، دار الكتاب اإلسالمي: الناشر، جنيم املصري

عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد : املؤلف، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع .١٨
 -هـ ١912م الطبعة الثانية، عا، دار الكتب العلمية: الناشر، الكاساين احلنفي

 .م١9٥2
أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن : املؤلف، بداية اجملتهد وهناية املقتصد .١2

: طبعة عام، القاهرة، مصر، دار احلديث: الناشر، رشد القرطيب الشهري بابن رشد احلفيد
 .م6119 -هـ ١96٨

، دار ابن اجلوزي: الناشر، عدنان حممد أمامة: املؤلف، التجديد يف الفكر اإلسالمي .١7
 . هـ١969عام ، الطبعة األوىل، الدمام، السعودية

، «حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد»التحرير والتنوير  .١٥
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الدار : الناشر، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي: املؤلف
 .م١9٥9طبعة عام ، تونس، التونسية للنشر

، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي: املؤلف، التحرير والتنوير .١9
 .م١997عام ، تونس، دار سحنون للنشر والتوزيع: الناشر

ابن امللقن سراج الدين أبو حفص عمر : املؤلف، التذكرة يف الفقه الشافعي البن امللقن .61
: الناشر، حسن حممد حسن إمساعيلحممد : احملقق، بن علي بن أمحد الشافعي املصري

 .م 6112 -هـ  ١967الطبعة األوىل، عام ، بريوت، دار الكتب العلمية، لبنان
أبو الفداء إمساعيل بن عمر : املؤلف، تفسري القرآن العظيم: املسمى، تفسري ابن كثري .6١

ة دار طيب: الناشر، سامي بن حممد سالمة: احملقق، بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي
 .م ١999 -هـ ١961عام ، الطبعة الثانية، للنشر والتوزيع

حممد بن جرير بن يزيد : املؤلف، جامع البيان يف تأويل القرآن: املسمى، تفسري الطبي .66
: الناشر، أمحد حممد شاكر: احملقق، بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبي

 .م 6111 -هـ  ١961الطبعة األوىل، عام ، مؤسسة الرسالة
أبو عبد اهلل حممد بن أمحد : املؤلف، اجلامع ألحكام القرآن: املسمى، تفسري القرطيب . 6

أمحد البدوين : احملقق، بن أ  بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب
الطبعة الثانية، عام ، القاهرة، مصر، دار الكتب املصرية: الناشر، وإبراهيم أطفيش

 .م١929 -هـ ٥9 ١
أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر : املؤلف، ب التهذيبتقري .69

 –هـ ١912الطبعة األوىل، ، سورية، دار الرشيد: الناشر، حممد عوامة: احملقق، العسقالين
 .م١9٥2

أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن : املؤلف، التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد .6٨
حممد ، مصطفى بن أمحد العلوي : احملقق، م النمري القرطيبحممد بن عبد الب بن عاص

عام ، املغرب –وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية : الناشر، عبد الكبري البكري
 .هـ ٥7 ١

حممد أمني بن عمر : املؤلف، تار على الدر املختار شرح تنوير األبصارحاشية رد احمل .62
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دار الفكر للطباعة : الناشر، بابن عابدين: املعروف، بن عبد العزيز عابدين الدمشقي
  .م6111 -هـ ١96١عام ، بريوت، لبنان، والنشر

أبو احلسن علي بن حممد بن : املؤلف، احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي .67
علي حممد معوض وعادل : احملقق، حممد بن حبيب البصري البغدادي، الشهري باملاوردي

هـ  ١9١9الطبعة األوىل، ، بريوت، دار الكتب العلمية، لبنان: شرأمحد عبد املوجود النا
 .م ١999-
ناصر بن عبدالكرمي : املؤلف، حد الردة يف اإلسالم والرد على الشبهات املثارة حوله .6٥

-هـ ١ ١9عام ، اململكة العربية السعودية، حبث مقدم هليئة حقوق اإلنسان، العقل
61١1. 

: املؤلف، -دراسة مقارنة–ام السياسي يف اإلسالم احلريات العامة يف الفكر والنظ .69
 .م ١9٥-هـ  ١91طبعة عام ، دار الفكر العر : الناشر، عبداحلكيم حسن العيلي

غري ، حسن فرحان املالكي: املؤلف، حرية االعتقاد يف القرآن الكرمي والسنة النبوية .1 
 .مطبوع

، ناصر امليمان: املؤلف، –ا أبعادها وضوابطه–احلرية الدينية  يف الشريعة اإلسالمية  .١ 
واملقام يف إمارة الشارقة يف ، حبث مقدم إىل جممع الفقه اإلسالمي يف دورته التاسعة عشر

 .دولة اإلمارات العربية املتحدة
عبدالستار أبو : املؤلف، –أبعادها وضوابطها –احلرية الدينية  يف الشريعة اإلسالمية  .6 

واملقام يف إمارة ، مي يف دورته التاسعة عشرحبث مقدم إىل جممع الفقه اإلسال، غدة
 .الشارقة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة

الطبعة ، مصر، دار الوفاء: الناشر، أكرم رضا مرسي: املؤلف، الردة واحلرية الدينية .  
 .م6112 -هـ ١962عام ، األوىل

، الكتاب املصري دار: الناشر، عبداملتعال الصعيدي: املؤلف، احلرية الدينية يف اإلسالم .9 
 .م61١6-هـ   ١9طبعة عام ،  القاهرة، مصر

دار الكلم الطيب، : الناشر، حممد الزحيلي: حقوق اإلنسان يف اإلسالم، املؤلف .٨ 
 .م١997=هـ١9١٥بريوت، الطبعة الثانية، عام  –دار ابن كثري، دمشق ، دمشق
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 .نسخة غري مطبوعة، حممد قطب: املؤلف، حول تطبيق الشريعة .2 
مؤسسة : الناشر، يوسف القرضاوي: املؤلف، العامة للتشريع اإلسالمي اخلصائص .7 

 .م١9٥٨عام ، الطبعة الثالثة، بريوت، لبنان، الرسالة
عبدالعزيز بن فوزان : املؤلف، دحض الشبهات اليت تثار حول العقوبات الشرعية .٥ 

 .م 611نوفمب  - ١969رمضان ،  ١9العدد ، حبث منشور يف جملة البيان، الفوزان
: تعريب، علي حيدر خواجه أمني أفندي: املؤلف، درر احلكام يف شرح جملة األحكام .9 

 .م١99١ -هـ ١9١١الطبعة األوىل، عام ، دار اجليل: الناشر، فهمي احلسيين
، حممد عبد اهلل دراز. د: ، تأليف-حبوث ممهدة لدراسة تاريخ األديان  –الدين  .91

 .م١971=هـ91 ١نية، عام دار القــلم، الكويت، الطبعة الثا: الناشر
أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي : املؤلف، الذخرية .9١

الطبعة األوىل، عام ، بريوت، لبنان، دار الغرب اإلسالمي: الناشر، الشهري بالقرايف
 .م١999

 .غري منشور، جعفر شيخ إدريس: املؤلف، الردة وحقوق اإلنسان .96
دار برتا للنشر : الناشر، هنرييت عبودي: املرتجم، فولتري: املؤلف ،رسالة يف التسامح . 9

 .م6119عام ، الطبعة األوىل، دمشق، سوريّة، والتوزيع
حممد بن أ  بكر بن أيوب بن سعد مشس : املؤلف، زاد املعاد يف هدي خري العباد .99

سالمية، مكتبة املنار اإل -مؤسسة الرسالة، بريوت : الناشر، الدين ابن قيم اجلوزية
 .م١999/هـ ١9١٨عام ، الطبعة السابعة والعشرون، الكويت

مكتبة : الناشر ، حممد بن إمساعيل األمري الكحالين الصنعاين: املؤلف ، سبل السالم .9٨
 .م١921 -هـ 79 ١عام ، الطبعة الرابعة، مصطفى البا  احلليب

د الرمحن أبو عب: املؤلف، سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها .92
مكتبة : الناشر، حممد ناصر الدين، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم، األشقودري األلباين

 .الطبعة األوىل، الرياض، املعارف للنشر والتوزيع، السعودية
دار : الناشر، أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين: املؤلف ، سنن أ  داود .97

 .بريوت، لبنان، الكتاب العر 
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أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد : املؤلف، داودسنن أ   .9٥
: الناشر، حَممَّد كاِمل قره بللي -شَعيب األرنؤوط : احملقق، بن عمرو األزدي السِِّجْستاين

 .م 6119 -هـ  1 ١9الطبعة األوىل، عام ، دار الرسالة العاملية
بن علي بن موسى اخُلْسَرْوِجردي أمحد بن احلسني : املؤلف، السنن الصغري للبيهقي .99

جامعة الدراسات :الناشر، عبد املعطي أمني قلعجي: احملقق، اخلراساين، أبو بكر البيهقي
 م١9٥9 -هـ ١9١1الطبعة األوىل، عام ، اإلسالمية، كراتشي ـ باكستان

أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي : املؤلف، السنن الكبى ويف ذيله اجلوهر النقي .٨1
عالء الدين علي بن عثمان املارديين الشهري بابن : مؤلف اجلوهر النقي، البيهقي
الطبعة ، جملس دائرة املعارف النظامية الكائنة يف اهلند ببلدة حيدر آباد: الناشر، الرتكماين
 .هـ 99 ١عام ، األوىل

أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة اخلراساين : املؤلف، سنن سعيد بن منصور .٨١
الطبعة ، اهلند –الدار السلفية : الناشر، حبيب الرمحن األعظمي: احملقق، اجلوزجاين

 .م١9٥6-هـ  ١91األوىل، عام 
عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري، : املؤلف، السرية النبوية البن هشام .٨6

، مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد احلفيظ الشليب: احملقق، أبو حممد، مجال الدين
الطبعة الثانية، عام ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البا  احلليب وأوالده مبصر: شرالنا

 .م ١9٨٨ -هـ 7٨ ١
، دمشق، سوريّة، دار الشروق: الناشر، حممد قطب: املؤلف، شبهات حول اإلسالم . ٨

 .م١996 -هـ  ١9١عام ، الطبعة احلادية والعشرون
: صححه وعلق عليه، الزرقا أمحد بن الشيخ حممد: املؤلف، شرح القواعد الفقهية .٨9

 -هـ ١919الطبعة الثانية، عام ، دمشق، سوريا، دار القلم: الناشر، مصطفى أمحد الزرقا
 .م١9٥9

أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو : املؤلف ، الصارم املسلول على شامت الرسول .٨٨
دار ابن : الناشر ، ريحممد كبري أمحد شود، حممد عبد اهلل عمر احللواين : احملقق، العباس
 .ه١9١7الطبعة األوىل، عام ، بريوت، لبنان، حزم
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 اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل : املسمى، صحيح البخاري .٨2
حممد : احملقق، حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي: املصنف، وسننه وأيامه

مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم )جاة دار طوق الن: الناشر، زهري بن ناصر الناصر
 .هـ١966األوىل، عام : الطبعة، (حممد فؤاد عبد الباقي

املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول : املسمى، صحيح مسلم .٨7
حممد فؤاد : احملقق، مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري: املصنف، اهلل 

 .بريوت، لبنان، دار إحياء الرتاث العر  :الناشر، عبد الباقي
الناشر ، حممد بن سعد بن منيع أبو عبداهلل البصري الزهري: املؤلف ، الطبقات الكبى .٨٥

 .بريوت، لبنان، دار صادر: 
حممد بن أ  بكر بن أيوب بن سعد : املؤلف، الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية .٨9

 .بة دار البيانمكت: الناشر، مشس الدين ابن قيم اجلوزية
عبد الرمحن بن إبراهيم بن أمحد، أبو حممد هباء الدين : املؤلف، العدة شرح العمدة .21

 .م  611 -هـ ١969طبعة عام ، القاهرة، دار احلديث، مصر: الناشر، املقدسي
أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل : املؤلف، فتح الباري شرح صحيح البخاري .2١

 .هـ79 ١بريوت، عام ، لبنان، ر املعرفةدا: الناشر، العسقالين الشافعي
املركز العر  : الناشر، سلطان بن عبدالرمحن العمريي: املؤلف، فضاءات احلرية .26

 .م 61١طبعة عام ، للدراسات اإلنسانية
، حممد سليم العّوا: املؤلف، -دراسة مقارنة–يف أصول النظام اجلنائي اإلسالمي  . 2

 .م6112عام ، الطبعة األوىل، مصر، هنضة مصر: الناشر
زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن : املؤلف، فيض القدير شرح اجلامع الصغري .29

املكتبة : الناشر، تاج العارفني بن علي بن زين العابدين احلدادي مث املناوي القاهري
 .هـ٨2 ١الطبعة األوىل، عام ، مصر، التجارية الكبى

أبو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد : املؤلف، قواعد األحكام يف مصاحل األنام .2٨
راجعه ، السالم بن أ  القاسم بن احلسن السلمي الدمشقي، امللقب بسلطان العلماء

، القاهرة، مصر، مكتبة الكليات األزهرية: الناشر، طه عبد الرؤوف سعد: وعلق عليه
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 .م١99١ -هـ ١9١9، طبعة عام
، حممد مصطفى الزحيلي: املؤلف، عةالقواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األرب .22

 .م6112 -هـ ١967الطبعة األوىل، عام ، دمشق، سوريّة، دار الفكر: الناشر
، أمحد حممد شاكر: املؤلف، الكتاب والسنة جيب أن يكونا مصدر القوانني يف مصر .27

 .هـ١917عام ، الطبعة الثالثة، القاهرة، مصر، دار الكتب السلفية: الناشر
، مصر، دار الشروق الدولية: الناشر، طه جابر العلواين: املؤلف، دينال إكراه يف ال .2٥

 .م6112 –ه ١967عام ، الطبعة الثانية، القاهرة
دار : الناشر ، حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري: املؤلف ، لسان العرب .29

 .الطبعة األوىل، بريوت، لبنان، صادر
حممد بن عبد اهلل بن حممد ابن مفلح، أبو  إبراهيم بن: املؤلف، املبدع يف شرح املقنع .71

الطبعة األوىل، عام ، بريوت، دار الكتب العلمية، لبنان: الناشر، إسحاق، برهان الدين
 .م١997 -هـ ١9١٥

، مشس الدين أبو بكر حممد بن أ  سهل السرخسي: املؤلف، املبسوط للسرخسي .7١
اعة والنشر والتوزيع، لبنان ، دار الفكر للطب: الناشر، خليل حمي الدين امليس: احملقق
 .م6111 -هـ ١96١الطبعة األوىل، عام ، بريوت

: احملقق، أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي: املؤلف ، اجملتىب من السنن .76
الطبعة الثانية، ، حلب، سوريّة، مكتب املطبوعات اإلسالمية: الناشر، عبدالفتاح أبو غدة

 .م١9٥2 -هـ ١912عام 
تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد : املؤلف، وى لشيخ اإلسالم ابن تيميةجمموع الفتا . 7

جممع امللك فهد : الناشر، عبد الرمحن بن حممد بن قاسم: احملقق، احلليم بن تيمية احلراين
هـ ١9١2املدينة النبوية، طبعة عام ، لطباعة املصحف الشريف، اململكة العربية السعودية

 .م١99٨-
، حممد محيداهلل: مجعها، السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدةجمموعة الوثائق  .79

 .م١9٥7 -هـ ١917عام ، الطبعة السادسة، بريوت، لبنان، دار النفائس: الناشر
طبعة عام ، صنعاء، اليمن، دار اقرأ: الناشر، راشد الغنوشي: املؤلف، حماور إسالمية .7٨
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 .م١996
، دار الفكر، لبنان: الناشر، ن سعيد بن حزمأبو حممد علي بن أمحد ب: احمللى، املؤلف .72

 .بريوت
حممد بن أ  بكر بن : مؤلف األصل، خمتصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة .77

حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن : اختصره، أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية
دار احلديث، : الناشر، سيد إبراهيم: احملقق، رضوان البعلي مشس الدين، ابن املوصلي

 .م611١ -هـ ١966الطبعة األوىل، عام ، القاهرة، مصر
القاضي أ  بكر حممد بن عبد اهلل بن العر  : املسالك يف شرح موطأ مالك، املؤلف .7٥

: حممد ابن احلسن السليماين، عائشة بنت احلسن السليماين، الناشر: احملقق، املعافري
 .م6117-هـ١96٥بعة األوىل، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، الط

، شعيب األرنؤوط وآخرون: احملقق ، أمحد بن حنبل: املؤلف ، مسند اإلمام أمحد .79
 .م١999هـ ، ١961عام ، الطبعة الثانية، بريوت، لبنان، مؤسسة الرسالة: الناشر

مسند أمري املؤمنني أ  حفص عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه وأقواله على أبواب  .٥1
، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي: املؤلف، العلم
الطبعة األوىل، عام ، املنصورة، مصر، دار الوفاء: الناشر، عبد املعطي قلعجي: احملقق
 .م١99١ -هـ ١9١١

جمد الدين عبد السالم : بدأ بتصنيفها اجلدّ ]آل تيمية : املؤلف، املسودة يف أصول الفقه .٥١
، ( هـ2٥6: ت)عبد احلليم بن تيمية : ، وأضاف إليها األب، ( هـ2٨6: ت)بن تيمية 

حممد حميي الدين عبد : احملقق، ( [هـ76٥)أمحد بن تيمية : مث أكملها االبن احلفيد
 .دار الكتاب العر : الناشر، احلميد

أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن أ  شيبة العبسي : املصنف ، مصنف ابن أ  شيبة .٥6
 .الدار السلفية اهلندية القدمية: رالناش، الكويف

، أبو بكر عبد الرزاق بن مهام بن نافع احلمريي اليماين الصنعاين: املؤلف، املصنف . ٥
الطبعة الثانية، عام ، اهلند -اجمللس العلمي: الناشر، حبيب الرمحن األعظمي: احملقق
 .هـ ١91
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اخُلْسَرْوِجردي  أمحد بن احلسني بن علي بن موسى: املؤلف، معرفة السنن واآلثار .٥9
جامعة الدراسات : الناشر، عبد املعطي أمني قلعجي: احملقق، اخلراساين، أبو بكر البيهقي

 .م١99١ -هـ ١9١6، الطبعة األوىل، عام (باكستان -كراتشي )اإلسالمية 
أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي : املؤلف، املغين .٥٨

، مكتبة القاهرة: الناشر، لدمشقي احلنبلي، الشهري بابن قدامة املقدسياملقدسي مث ا
 .م١92٥ -هـ ٥٥ ١عام ، مصر

: احملقق، أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي، أبو احلسني: املؤلف، مقاييس اللغة .٥2
 .م١979 -هـ 99 ١: عام، دار الفكر: الناشر، عبد السالم حممد هارون

، دار الفكر: الناشر، حممد عليش: املؤلف، خليل يتصر سيدمنح اجلليل شرح على خم .٥7
 .م١9٥9 -هـ ١919طبعة عام ، بريوت، لبنان

، رواية حيىي بن حيىي الليثي األندلسي، اإلمام مالك بن أنس األصبحي: املصنف، املوطأ .٥٥
 .بريوت، لبنان، دار الغرب اإلسالمي، الناشر، بشار معروف: احملقق

رواية حممد بن ، بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين مالك: املصنف، املوطـأ .٥9
الطبعة ، املكتبة العلمية: الناشر، عبد الوهاب عبد اللطيف: احملقق، احلسن الشيباين

 .الثانية
أبو حممد عبد اهلل : املؤلف، النَّوادر والزِّيادات على َما يف املَدوَّنة من غريها من األُمهات .91

، دار الغرب اإلسالمي، لبنان: الناشر، ن النفزي القريواين املالكيعبد الرمح( أ  زيد)بن 
 .م١999الطبعة األوىل، عام ، بريوت

حبوث مقدمة ، وجوب تطبيق الشريعة اإلسالمية والشبهات اليت تثار حول تطبيقها .9١
طبع ، للمؤمتر اإلسالمي الذي عقدته جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض

 .م١9٥١ -هـ١91١عام 
 

 :روابط إلكرتونية

 : على هذا الرابط، اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان .96
http://www.un.org/ar/documents/udhr/ 

http://www.un.org/ar/documents/udhr/
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: على هذا الرابط، احلرية حق شرعي مقدس لطارق السويدان . 9
.com/node/6282suwaidanwww.   

   :على هذا الرابط، مر اهلوشانلـعا، الردة .99
http://taseel.com/display/pub/default.aspx?id=2932&ct=

3&ax=5 
ا .9٨  :عقوبة الردة تعزير ا ال حد 

http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2002
/02/article2b.shtml  

 : على هذا الرابط، ألمحد سامل، عقوبة املرتد بالعقل .92
http://www.saaid.net/bahoth/178.htm 

هـ 7٨ ١عدد شعبان ، نشرته جملة األزهر، شريعة اإلسالميةعقوبة املرتد يف ال .97
 :          على هذا الرابط، م١9٨2

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=295
484  

 :على هذا الرابط، لسعد بن مطر العتييب، فقه األقليات وتغري الفتوى .9٥
 http://www.saaid.net/Doat/otibi/038.htm 
 : على هذا الرابط، ملبارك عامر بقنة، ال جديد يف حكم الردة .99

mubarak/38.htmhttp://www.saaid.net/Doat/  

، حملمد بن املختار الشنقيطي، مالحظات حول قتل املرتد وضعف أساسه الشرعي .١11
  http://www.twitlonger.com/show/jgkoa0:على هذا الرابط

 

http://taseel.com/display/pub/default.aspx?id=2932&ct=3&ax=5
http://taseel.com/display/pub/default.aspx?id=2932&ct=3&ax=5
http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2002/02/article2b.shtml
http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2002/02/article2b.shtml
http://www.saaid.net/bahoth/178.htm
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=295484
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=295484
http://www.saaid.net/Doat/otibi/038.htm
http://www.saaid.net/Doat/mubarak/38.htm
http://www.twitlonger.com/show/jgkoa0
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