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אאא 
  

  المقــدِّمة
  أما بعد؛ .رمحة للعاملني ه اهللا تعاىلاحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على من أرسل     
ـا، ومل يرتكـه  بني فإن اهللا سبحانه وتعاىل اختار اإلنسان من      سائر خلقه، واستخلفه يف األرض ليقوم بعمار

ـــــــــذه املهمـــــــــة األساســـــــــية رعـــــــــاه بـــــــــالوحي بإرســـــــــال الرســـــــــل واألنبيـــــــــاء،ُســـــــــدى، بـــــــــل أرشـــــــــده     كيـــــــــف يقـــــــــوم 
   .وإنزال الكتب والصحف، وبّني له الصراط املستقيم يف احلقوق والواجبات، وكل هذا لتحقيق مصاحل الناس

والـنفس، الـدين، : واملصاحل اليت تقوم عليها حيـاة اإلنسـان الدينيـة والدنيويـة تنحصـر يف مخسـة أشـياء، وهـي     
  . الشرائع السماوية على مراعاة هذه املصاحل الضروريةقد اتفقت مجيع و . والعقل، والعرض، واملال

i  h  } ره ـدون غيـ ، ألنه املعتَرب عنـد اهللا-اإلسالم  -، أي الدين احلق الدين: هو وأهم هذه املصاحل     
  ml  k   jz ]١٩: آل عمـــــــــــــــــران[ ، {  f  e  d  c    b  a  `  _  k  j  i  h  g

   lz ]٨٥: آل عمران.[  
  :فيــه أو إكــراههم علــى الــدخولاتبــاع هــذا الــدين احلــق، علــى  منــع إجبــار النــاسكمتــه حبولكــن اهللا تعــاىل      

 {  ÛÚ  Ù    Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó    Ò  Ñz ]بــل مــنح اإلنســان حريــة االختيــار يف ذلــك]٢٥٦: البقــرة ، : {  b
 l  k   j  i  h  g  fe  d  cz ]٢٩: الكهـــــــــــــــــــــــــف[ ، {   ^  ]  \  [  Z  Y  X  W

  g  f  e  d  c  b  a  `_z ]٩٩: يونس[ ، {  J  I  HG  F  E  D  C  B   A
  L   Kz ]يف و . هذا االختيــار، ويتحمــل وحــده نتيجــة اختيــار وفقــا هلــ، لكــي حياســب اإلنســان ]١١٨: هــود
  .اتبإقامة احلجج واآليده إىل اإلسالم ـدعاه وأرش الوقت ذاته

ضــمان حــق اعتنــاق ديانــة معينــة وممارســة "فهــي تعــين ، "احلريــة الدينيــة"ومــن هــذا املنطلــق تــأيت أمهيــة قضــية      
ــذه الديانــة ، وباإلضــافة إىل ذلــك فــإن حريــة التــدين تســتبعد أي متييــز علــى أســاس "الشــعائر والطقــوس املتعلقــة 

  .املعتقد
دة، ـثـرية بسـببها ُسـلب هـذا احلـق مـن اإلنسـان يف فـرتات عديـويف تاريخ اإلنسانية الطويـل وقعـت أحـداث ك     

مثــل مــا فعــل فرعــون حيــث تســلط باســم الــدين علــى عقــول النــاس، وحجــر علــى ملكــة الفكــر كمــا نقــرأ يف قولــه 
S  R  Q     P  O   N  M  L  K     J     I  HG  F  E  D  C  B  A  }  :تعـــــــــــــــــــــاىل

   Tz ]وأخـريا جـاء قولـه . رسله إىل النـاس لرفـع هـذا التسـلط وحتريـر العقـول لذلك أرسل اهللا تعاىل]. 26: غافر
ُمْعِلنــا هــذه احلريــة إىل قيــام الســاعة، ويف ظــل ] 256: البقــرة[ÛÚ  Ù    Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó    Ò  Ñz  }  :تعــاىل

  .هذا املبدأ القرآين عاش الناس يف الدولة اإلسالمية عرب القرون بأمان وسالم بدون إكراه أو اضطهاد
 وهــو م1948اإلعــالن العـاملي حلقـوق اإلنســان الـذي تبنتـه األمــم املتحـدة يف عـام  ظـلويف القـرن العشـرين      

الوثيقــة الرئيســية األكثــر أمهيــة بــني الوثــائق الدوليــة الرئيســية األربــع الــيت أســبغت مشوليــة عامليــة علــى مبــدأ احلريــة 
لكل شخص الحـق فـي حريـة التفكيـر، والضـمير، ": النالنص األساسي يف اإلع) 18(وتعترب املادة . الدينيـة
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والــدين، ويشــملهذا الحــق حريــة تغييــر ديانتــه أو عقيدتــه، وحريــة اإلعــراب عنهمــا بــالتعليم، والممارســة، 
وجاء بعـدها وثـائق أخـرى دوليـة يف هـذا . "وإقامة الشعائر، ومراعاتها، سواء أكان ذلك سرا أم مع الجماعة

الفصـل الثـاين كما يأيت تفصـيل ذلـك يف   -املتحدة يف الواليات " قانون احلرية الدينية"الشأن، وأخريا جاء تشريع
  .، وأصبح هذا األمرمن أهم القضايا الدولية-

ـا       لذلك أردت أن أتناول بعض قضايا هذا املوضـوع اخلطـري حيـث طـرح جممـع الفقـه اإلسـالمي الـدويل إثار
  .ونقاشها يف دورته التاسعة عشرة

  :التايلعلى النحو  تهخطوضع البحث  اقتضت طبيعةو        
  .-لغة واصطالحا  - والدين تعريف احلرية ، وفيهالتمهيد، وبعدها المقدمة  

  .بعد ذلك فصول أربعة، وحتت كل فصل مباحث       
  :ة مباحثثالث، وفيه مكانة الحرية الدينية في اإلسالم تناولت الفصل األولويف   

  .اإلسالم أرسى مبدأ احلرية الدينية منذ فجر البعثة احملمدية:  املبحث األول       
حريــة الــدين  يف وخلفائــه الراشــدين مــن بعــده وقفــات مــع النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم:  املبحــث الثــاين       

  .واملعتقد
  .مقارنة تارخيية مهمة:  املبحث الثالث     

  :ة مباحثثالث، وفيه "المي األمريكيقانون الحرية الدينية الع"تعرضت لـ الفصل الثانيويف   
  .-النشأة  -من وراء قانون احلريات الدينية ؟ :  املبحث األول       
  .قانون احلريات الدينية بني الدفاع عن املسيحيني وتشويه اإلسالم:  املبحث الثاين       
  .وأهدافها حقيقة الدعوة إىل احلرية الدينية:  املبحث الثالث       

  :وفيه مبحثان ،وضوابطها مبادئ الحرية الدينيةذكرت  ل الثالثالفص ويف  
  .مبادئ احلرية الدينية: املبحث األول       
  .احلرية الدينيةضوابط : املبحث الثاين       

حيـث كثـر النقـاش حوهلـا  الحرية الدينية واالرتداد عن اإلسـالمفتناولت فيه قضـية  الفصل الرابعأما   
  :يف مباحث ثالثة يف الوقت احلاضر، وذلك

  .-لغة وشرعا  -تعريف الردة :  املبحث األول     
  .حكم املرتد:  املبحث الثاين     
  .-هل هناك تناقض بني حد الردة واحلرية الدينية؟  -حد الردة من كمة احل:  املبحث الثالث     

  .ثالبحخالل كتابة هذا  هاتاليت استنبط النتائج، وفيها مةالخاتبعد ذلك تأيت 
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فهــرس األحاديــث ، و فهــرس اآليــات القرآنيــة: لتســهيل االســتفادة مــن البحــث، وهــي الفهــارس وضــعت وأخــريا
  .فهرس حمتويات البحث، و فهرس املصادر واملراجع، و النبوية

  

إن أصــــبت فمــــن فضــــل اهللا تعــــاىل وتوفيقــــه، وإن كانــــت األخــــرى فمــــين ومــــن ، فــــأخــــريا فهــــذا جهــــد املقــــلّ و      
أله ـوأســــ]. ٢٨٦: البقــــرة[ º  ¹  ¸  ¶z    «  ¼  ½¾  }  تعــــاىل وأتــــوب إليــــه، الشــــيطان، اســــتغفر اهللا

  .بحانه وتعاىل أن جيعل عملنا خالصا لوجهه الكرمي، وأن ينفع به املسلمني، إنه مسيع جميبـس
  

  وكتب
  عبد اهللا الميمانبن ناصر 

  جامعة أم القرى –أستاذ الدراسات العليا الشرعية 
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א 
אא–א– 

  : الحرية -أ
ـة، مـا خـالف العبوديـ: فـاألول: احلـاء والـراء يف املضـاعف لـه أصـالن): "هــ395(قال ابن فـارس   :لغـة  

   )1(".خالف الربد: والثاين... من العيب والنقص وبرئ
  )2( .اخللوص من الشوائب أو الرق أو اللؤم، وكون الشعب أو الرجل ُحرًّا: احلرية     
جـاء لفـظ احلريـة يف كـالم العـرب مطلقـا علـى معنيـني، ): "هــ1393(قال الشيخ حممد الطاهر ابن عاشور      

  .أحدمها ناشئ عن اآلخر
وهي أن يكون تصّرف الشخص العاقل يف شؤونه باألصالة تصرفا غـري متوقـف . ضد العبودية: املعىن األول     

  ...على رضا أحد آخر
ناشــئ عــن األول بطريقــة اجملــاز يف االســتعمال، وهــو متكــن الشــخص مــن التصــرف يف نفســه : املعــىن الثــاين     

  )3( ."وشؤونه كما يشاء دون معارض
  -عادة  -تعين احلرية "  :اصطالحا  

َ
ة اخلاصـة الـيت متيـز الكـائن النـاطق عـن غـريه، ومتنحـه السـلطة َكـلَ امل

كــراه أو قصــر خــارجي، ألن اإلنســان احلــر لــيس بعبــد وال ة دون إجبــار أو إيف التصــرف واألفعــال عــن إرادة ورويّــ
د، وإمنـــا خيتـــار أفعالـــه عـــن قـــدرة واســـتطاعة علـــى العمـــل أو االمتنـــاع عنـــه دون ضـــغط خـــارجي، ودون ـأســـري مقيّـــ

  )4(".الوقوعتحت تأثري قوى أجنبية
  :الدين -ب

فروعـه كلهـا، وهـو جـنس الدال واليـاء والنـون أصـل واحـد إليـه يرجـع ): "هـ395(قال ابن فارس   :ةـلغ  
وقـــوٌم ديـــٌن، أي . وانقـــاد وطـــاع بَ حَ دان لـــه يَـــِدين ِدينـــاً، إذا أْصـــ: الطاعـــة، يقـــال: فالـــدين. مـــن االنقيـــاد والـــذلّ 
  )5(".مطيعون منقادون

 -أو ذوات  -االعتقــاد بوجــود ذات : الــدين هــو: ")6(قــال الــدكتور حممــد عبــد اهللا دراز   :اصــطالحا  
اختيار، وهلا تصرف وتدبري للشؤون اليت تعين اإلنسان، اعتقاد من شأنه أن يبعث علـى غيبية علوية، هلا شعور و 

اإلميان بذات إهلية جديرة : وبعبارة موجزة، هو. مناجاة تلك الذات السامية يف رغبة ورهبة، ويف خضوع ومتجيد
  . هذا إذا نظرنا إىل الدين من حيث هو حالة نفسية مبعىن التدين. بالطاعة والعبادة

                                     
  ).7-6: 2) (ح ر ر(مقاييس اللغة، مادة )  1(
  ).165: 1(املعجم الوسيط : انظر)  2(
  ).372-371: 3(مقاصد الشريعة اإلسالمية )  3(
  ).165(د الزحيلي ص حمم. حقوق اإلنسان يف اإلسالم، د)  4(
  ).319: 2) (د ي ن(معجم مقاييس اللغة مادة )  5(
  .لغويا، مث تعريفات خمتلفة اصطالحيا" الدين"بعد أن ذكر حتليالت لكلمة )  6(
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هـو مجلـة النـواميس النظريـة الـيت حتـدد صـفات تلـك : أما إذا نظرنا إليه من حيث هو حقيقة خارجية فنقـول     
ا   ". القوة اإلهلية، ومجلة القواعد العملية اليت ترسم طريق عباد

ـــة الدينيـــةوبنـــاء علـــى التعريفـــات الســـابقة للحريـــة والـــدين، خنلـــص إىل أن       يف  الشـــعور باحلريـــة: "هـــي الحري
  )1(".اعتناق املعتقدات واألديان دون جرب أو إكراه

هــي بعــد أساســي مــن أبعــاد الوجــود اإلنســاين، فهــو يســعى إىل امتالكهــا والتمتــع مبمارســتها  الحريــة الدينيــة     
بصــفتها جــزءا أصــيال يف تركيبتــه اإلنســانية، وهــي حــق طبيعــي تكفلــه األديــان الســماوية كلهــا، ولتعزيــز هــذا احلــق 

ي جــاءت األديــان واألعــراف الدوليــة لتؤكــد علــى ضــرورة احلريــة الدينيــة، وتكفــل هــذا احلــق الشــرعي لبــين الطبيعــ
  .البشر كافة على حد السواء دون متييز أو حتيز

  
   

                                     
  ).52(ص  -حبوث ممهدة لدراسة تاريخ األديان  - الدين )  1(
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אא 
אאא 

نسانية، وقد أقر اإلسالم هي أعلى ما يشعر به املرء يف هذا الوجود، فهي مالزمة لكرامته اإل:  الحرية  
م أحرارامىت تعبدمت ا: "مبدأ احلرية يف أعدل مظاهرها، قال عمر بن اخلطاب م أمها ، )1(" لناس وقد ولد
  .وأعلن القرآن حرية العقيدة وحرية الفكر وحرية القول

  Ö  ÕÔ  Ó    Ò  Ñ   ÛÚ  Ù    Øz  × } : اد منع اإلكراه على الدينــة االعتقــفمن أجل تقرير حري     
، وجعل قبول اعتناق اإلسالم منوطا باالختيار احلر واالقتناع الذايت بعد استخدام الفكر والعقل السليم )2(

Z  Yz )3(،   {  y  x  ]  \[  } : ىل، عمال بقوله تعا وجتنب التقليد وحماكاة اآلخرين بدون حجة
   ~}     |  {  zz )4(،  {   ¼  »  º   ¹     ¸  ¶z )5(.  

B  A    } :  ، فقال د يف العقائد وتعطيل العقولـبحانه بالتقليــدد اهللا ســوحتريضا على التفكري والنظر ن     
  X  W     V  U  T  S  R    Q  P  ON   M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  Cz  

)6(،  {    Ç  Æ   Å    Ä  ÃÂ  Á  À       ¿  ¾  ½  ¼  »  º    ¹  ¸  ¶  µ          É  È
  Ë       Ê      Î  Í  Ìz )7(  .")8(  

אא 
אאאאא 

تـاريخ بعيـد يف الغـرب، وإمنـا كـان اإلكـراه علـى الـدين، والتعصـب  ق التدين، وحرية االعتقـاد لـيس لـهإن ح"     
  .لفرنسية، وأعلنت حرية التدينالديين، هو السائد حىت قامت الثورة ا

وجــــاء اإلعــــالن العــــاملي حلقــــوق اإلنســــان فــــنّص علــــى ذلــــك بتواضــــع واســــتحياء، ومل خيصــــص لــــذلك مــــادة      
لكل شخص احلق يف حرية التفكري، والضـمري، والـدين، : "منه اليت تنص) 18(مستقلة، وإمنا جاء ضمن املادة 

ه، وحريــة اإلعــراب عنهمــا بــالتعليم، واملمارســة، وإقامــة الشــعائر، مل هــذا احلــق حريــة تغيــري ديانتــه أو عقيدتـــويشــ
ا، سواء أكان ذلك سرا أم مع اجلماعة   .)9( ".ومراعا

                                     
: 12" (كنـز العمال"يف  الء الدين اهلنديع؛ وأورده )195(ص ) هـ257(فتوح مصر واملغرب، البن عبد احلكم )  1(

  .نسبه إىل ابن عبد احلكمو ، )36010(ح ) 873
  . 256: البقرة)  2(
  . 8: الروم)  3(
  . 101: يونس)  4(
  . 7: آل عمران)  5(
  . 170: البقرة)  6(
  . 46: احلج)  7(
  ).6414-6413: 8(وهبة الزحيلي . د. الفقه اإلسالمي وأدلته، أ)  8(

  ).182- 181(حممد الزحيلي ص . وق اإلنسان يف اإلسالم، دحق ) (9
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اإلســالم مببــدأ حريــة اختيــار العقيــدة أو الــدين، وأعلــن ذلــك قبــل أربعــة عشــر قرنــا، ومنــع اإلكــراه  بينمــا جــاء     
  .دين ما يف لدخوللوممارسة الضغط 

  :ءت آيات كثرية أعلن فيها سبحانه وتعاىل أن لإلنسان حرية اختيار العقيدة، منهالقد جاو      
â   á  à  ß  Þ  Ý  Ü  ÛÚ  Ù    Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó    Ò  Ñ  }  :تعــــاىلقولــــه      

   ì  ë  ê  é  èç  æ  å  ä  ãz. )1(   
الم، فإنــه بــّني واضــح، جلــيٌّ أي ال ُتكرهــوا أحــدا علــى الــدخول يف ديــن اإلســ): "هـــ774(قــال ابــن كثــري      

علـى الـدخول فيـه، بـل مـن هـداه اهللا لإلسـالم، وشـرح صـدره، ونـور  ه أحـدٌ دالئله وبراهينـه، ال حيتـاج إىل أن ُيكـرَ 
بصــريته، دخــل فيــه علــى بينــة، ومــن أعمــى اهللا قلبــه وخــتم علــى مسعــه وبصــره، فإنــه ال يفيــده الــدخول يف الــدين 

  )2(".ُمكَرها مقسورا
إن حريــة االعتقــاد هــي أول حقــوق اإلنســان الــيت : "يف تفســري هــذه اآليــة) هـــ1387(ســيد قطــب ويقــول      

ـا وصـف إنسـان، فالـذي يسـلب إنسـانا حريـة االعتقـاد إمنـا يسـلبه إنسـانيته ابتـداء والتعبـري هنـا يـرد ... يثبت له 
نفـي جـنس اإلكـراه، نفـي   :نفي اجلنس كمـا يقـول النحويـون، أي  ÕÔ  Ó    Ò  Ñz  } : يف صورة النفي املطلق

ــي عــن مزاولتــه. كونــه ابتــداء  -والنهــي يف صــورة النفــي . فهــو يســتبعده مــن عــامل الوجــود والوقــوع، ولــيس جمــرد 
  )3(". أعمق إيقاعا وآكد داللة -والنفي للجنس 

 نفـــي أســـباب: نفـــي اإلكـــراه خـــرب يف معـــىن النهـــي، واملـــراد): "هــــ1393(وقـــال حممـــد الطـــاهر ابـــن عاشـــور      
تبــاع اإلســالم قســرا، وجــيء بنفــي اجلــنس لقصــد العمــوم اال ُتكرهــوا أحــدا علــى : اإلكــراه يف حكــم اإلســالم، أي

وهي دليل واضح على إبطـال اإلكـراه علـى الـدين بسـائر أنواعـه، ألن أمـر اإلميـان جيـري علـى االسـتدالل، . اــنص
  )4(". والتمكني من النظر، وباالختيار

ــــه تعالـوقولـــ      g  f  e  d  c  b  a  `_   ^  ]  \  [  Z  Y  X  W   }  : ىـ
z )5(.  

ى نبيه صلى اهللا عليه وسلم عن إكراه الناس حىت يدخلوا يف دين اهللا        )6(. ويف هذه اآلية الكرمية 
  .)ml  k   j  i  h  g  fe  d  c  bz )7}  :وقوله تعاىل     

                                     
ا خمصوصة.  256: البقرة)  1(   فذكر... ذكر بعض املفسرين أن هذه اآلية منسوخة بآية السيف، وبعضهم قالوا إ

ال، ورّجح أن اآلية ليست هذه األقوال وأوصلها إىل ستة أقو ) 84-78(ص " آثار احلرب"وهبة الزحيلي يف كتابه . د
  .مبدأ ثابت مستقر" مبدأ منع اإلكراه يف الدين"وخة وال خمصوصة، فأفاد أن مبنس

  ).627: 2(تفسري القرآن العظيم )  2(
  ).291: 1(يف ظالل القرآن )  3(
  ).26: 3(تفسري التحرير والتنوير )  4(
  . 99 :يونس)  5(
 c  b  az   }واالستفهام يف ): "293: 11" (تفسري التحرير والتنوير"يف ) هـ1393(قال الشيخ ابن عاشور )  6(

إنكاري، فنـزَّل النيب صلى اهللا عليه وسلم حلرصه على إميان أهل مكة وحثيث سعيه لذلك بكل وسيلة صاحلة منـزلة من 
  ".حياول إكراههم على اإلميان حىت ترتب على ذلك التنـزيل إنكاره عليه

  . 29 :الكهف)  7(



 

  
 

8

اختيـار الـدين، وبنـاء ذلـك علـى مشـيئته، ويف تكـرار كلمـة يف سـان يف صدر هذا النص اجمليد تقرير حلق اإلن     
  .يف املوضعني تعميق هلذا احلق الذي أقره اإلسالم، وعلى هذا االختيار يُبىن اجلزاء) شاء(

  .)µ  ´  ³  ²    ±  °z )1  ¶   ¸    ¹  }  :وقوله تعاىل     
لى اهللا عليــه وســلم، فهــي التبليــغ فقــط، ولــيس لــه بعــد ويف هــاتني اآليتــني يبــّني اهللا تعــاىل وظيفــة الرســول صــ     

  .ذلك شيء، وال ميلك من أمر قلوب الناس شيئا حىت ُيكرههم على اإلميان
אא 

אאאאאא 
النـاس إىل اإلسـالم باحلكمـة  وةدعبـ -كمـا أمـره ربـه عـز وجـل  -صـلى اهللا عليـه وسـلم  لقد قام نبينا حممـد     

z  y  x   w  v   }  |{  ~  �  ¡  } : واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي أحسن
 £¢z  )2(  ُيدخل يف دين اإلسالملكره أحدا أن يرتك دينه ومل ي.  
كتابـه صـلى اهللا "مـا جـاء يف قيـام ديـن آخـر إىل جانـب ديـن اإلسـالم ك تأقـر بل على العكس متاما حيـث      

 )3() لليهـود ديـنهم، وللمسـلمين ديـنهم: (بعد هجرته إىل املدينة" لم بني املهاجرين واألنصار واليهودــعليه وس
  .الم بقيام دين آخر إىل جانبه يف الدولة اليت ختضع ألحكامهـهذا اعرتاف صريح بقبول اإلسو  )3(

  وإنـــه مـــن أســـلم مـــن يهـــودي أو نصـــراني: (ملـــوك ِمحـــري ىلوقـــد جـــاء يف كتابـــه صـــلى اهللا عليـــه وســـلم إ     
ومن كان على يهوديته أو نصرانيته فإنـه ال يُـردُّ عنهـا وعليـه . من المؤمنين، له ما لهم وعليه ما عليهم فإنه

  )4(.)...الجزية
   : صلى اهللا عليه وسلم إىل أساقفة جنران هوجاء يف كتاب     

ـــرحيم(   ـــرحمن ال ـــي الحـــارث، وأســـاقفة نجـــران،  مـــن محمـــد. بســـم اهللا ال ـــى األســـقف أب ـــي إل النب
  :وكهنتهم، ومن تبعهم، ورهبانهم

ال . إن لهــم مــا تحــت أيــديهم، مــن قليــل وكثيــر مــن بِــَيعهم وصــلواتهم ورهبــانيتهم، وجــواَر اهللا ورســوله     
وقهم وال وال يغيــر حــق مــن حقــ. ر أســقف مــن أســقفيته، وال راهــب مــن رهبانيتــه، وال كــاهن مــن كهانتــهيـَُغيَّــ

على ذلك جوار اهللا ورسوله أبدا ما نصحوا واصطلحوا فيمـا علـيهم، . سلطانهم، وال شيء مما كانوا عليه
  )5().غير مثَقلين بظلم وال ظالمين

ولقد كان هلذا الكتاب أثر عميق يف نفوس رهبان جنران، فما هي أيام خلت من خالفة الصديق رضـي اهللا      
وم إىل املدينــة خوفــا مــن أن تـؤثر وفــاة رســول اهللا صــلى اهللا عليـه وســلم علــى مــا يف  عنـه حــىت أســرع وفــدهم بالقـد

                                     
  . 22-21: الغاشية)  1(
  . 125 :نحلال)  2(
  ).61(حممد محيد اهللا ص . جمموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة، د)  3(
  ).221(املرجع السابق ص )  4(
  ).179(حممد محيد اهللا ص . جمموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة، د: انظر)  5(
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م، وكتب هلم كتابا يعترب حبـق مـن أنفـس الوثـائق السياسـية، وفيـه كـل  كتابه اآلنف الذكر، غري أن أبا بكر طمأ
  )1(. اء يف كتاب الرسول صلى اهللا عليه وسلمـما ج
. وال ُيجبر أحد ممن كان على ملة النصرانية كرها على اإلســالم: (هـوكذلك جاء يف كتاب آخر ما نص     

 { I  H  G  F  E  D  C    B  Az  )2)(3(   
هو صـالة وفـد جنـران يف مسـجد النـيب صـلى اهللا عليـه أال و ة موقف عّز له يف التاريخ نظري، نبويويف السرية ال     

صــالة  فهــذهعظمــة رعايــة اإلســالم حلريــة العقيــدة،  صــورة رائعــة تــدل علــىجّســد فقــد ، )4(وســلم حنــو املشــرق 
نصـــرانية مجاعيـــة بكـــل مـــا فيهـــا مـــن طقـــوس وتـــالوة تقـــام يف مســـجد النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم وحبضـــرته وبـــني 

ـم أ)دعـوهم: (أصحابه املؤمنني الذين مهوا مبنعها لوال كلمة خرجت من الرسول صلى اهللا عليه وسـلم بـاع ت، أل
  . صلى اهللا عليه وسلم، وضيف املسلمني، وال معبد هلم يف املدينةف رسول اهللاـدين، وضي

م حبضــــرة املســــلمني: "يف فقــــه هــــذه القصــــة) هـــــ751(وقــــال ابــــن القــــيم         متكــــني أهــــل الكتــــاب مــــن صــــال
  )5(". ويف مساجدهم أيضا إذا كان عارضا، وال ُميّكنون من اعتياد ذلك

لنبويــة، تــدل علــى مساحــة اإلســالم ونبيــه حنــو اآلخــرين مــن أصــحاب مثــل هــذه املواقــف كثــرية يف الســرية او      
  .الديانات

  .وا خطى النيب صلى اهللا عليه وسلماقتفاستمر هذا األمر يف عهد اخللفاء الراشدين حيث و      
  .بكر الصديق رضي اهللا عنه العهد للنصارى النجرانيني فجّدد أبو     
هــذا  ... : "وجــاء يف املعاهــدة معهــمب رضــي اهللا عنــه أهــل تفلــيس، وعاهــد أمــري املــؤمنني عمــر بــن اخلطــا     

باألمــان لكــم وألوالدكــم وألهــاليكم : -مــن أرض الهرمــز  -لمة ألهــل طفلــيس ــــكتـاب مــن حبيــب بــن مس
  )6("...وصوامعكم وبَِيعكم ودينكم وصلواتكم

هذا مـا أعطـى . رحمن الرحيمبسم اهللا ال: "ما نصهوجاء يف املعاهدة معهم عاهد أهل بيت املقدس ما ك      
أعطـــاهم أمانـــا ألنفســـهم وأمـــوالهم، ولكنائســـهم وصـــلبانهم، : عمـــر أميـــر المـــؤمنين أهـــل أيليـــا مـــن األمـــان

إنه ال ُتسكن كنائسـهم وال تهـدم، وال ينـتقص منهـا وال مـن حيزهـا، وال مـن  وسقيمها وبريئها وسائر ملتها،
دينهم وال يضار أحـد مـنهم، وال يسـكن بإيليـا معهـم  وال ُيكرهون على صليبهم وال من شيء من أموالهم،

  )7(" ...أحد من اليهود

                                     
  ).191(املرجع السابق ص : انظر)  1(
  . 46: العنكبوت ) 2(
  ).188(حممد محيد اهللا ص . جمموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة، د)  3(
  ).358-357: 1(الطبقات الكربى، حممد بن سعد : انظر)  4(
  ).638: 3(زاد املعاد )  5(
  ).454(هللا ص حممد محيد ا. جمموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة، د)  6(
ـــّد، و ): 494( ص: وانظــر أيضــا علــى ســبيل املثــال). 488(املرجــع الســابق ص )  7( ص معاهــدة مــع أهــل لُـ

مبحــــث : اقــــرأ إن شــــئت. ة مــــع أهــــل مصــــرمعاهــــد): 502(معاهــــدة مــــع أهــــل الرقــــة، و ص ): 494(
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אא 
 

إن احلريــة الدينيــة الــيت أعطاهــا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم لألقليــات الدينيــة املنضــوية حتــت رعايتــه قــد      
  .تامة يف العهود التالية رعاية كذلك  طّبقت يف عهد اخللفاء الراشدين، وروعيت

مني حريــــة العقيــــدة تــــأففــــي العهــــد األمــــوي والعباســــي ومــــا بعــــده، وكــــذا العثمــــاين قــــام احلكــــام املســــلمون  ب     
قامة شعائرها دون أي موانع أو عقبات، والسماح بتأسيس مجعيات وأوقـاف خمتلفـة لتعلـيم أطفاهلـا وإل قلياتلأل

ا، وتعمري ا وبناء اجلديـد منهـاـبيوت عب عقائدها واحملافظة على كيا يعـد مسـلمو األنـدلس والعثمـانيون و  )1( .اد
هـؤالء املسـلمون الغـرب كثـريا يف جمـال العلـم واملعرفـة، وفتحـوا  فـادأمثلة مشرقة يف أوربا يف هذا اخلصوص، فلقـد أ
ـــأمامــه الطــرق املؤديــة إىل عصــر النهضــة، وكان واملعمــاريني األول هلــا، وا مــن أوائــل بنــاة حماســن املدنيــة وفضــائلها، ـ

ويف  يف أدب املـدن الفاضـلة، روا إرادة ال جتـد هلـا نظـريا إالـوعاشوا دينهم ومل يتعرضوا لدين أحد وال للغتـه، وأظهـ
ا من قبل ذلك بقرن من الزمان منوذجامصر جلب الفتح اإلسالمي للقبط    .للحرية الدينية اليت مل ينعموا 

ـدمت سـقطت دولـة املسـلمنيمؤملا عنـدما  ولكن كم كان      م  يف األنـدلس و تعرضـوا لسـيوف الصـليبيني فـإ
  .فضال عن احلرية الدينية عط ألي فرد منهم حرية العيش يف بلدهميوذحبوا، ومل 

الــيت تعرضــت الحــتالل االســتعمار بــدءا مــن بلــدان  اإلســالميةيف البلــدان  ارتكبــت فظيعــةالظــامل امل مــنكــم و      
  .مشايل إفريقيا وبالد الشام والعراقالبلقان إىل بلدان 

م  منيلاملســة بســحق لمني وشــهامتهم قامــت القــوات العــدو فمقابــل مساحــة املســ      ــب خــريا واســتغالهلم، و
م،    .حرية الدين والعقيدة فضال عن أن توفر هلموالتدخل يف شؤون إدار

قواعـد ابتغـاء جعـل احلـرب سـن مجلـة مبـادئ و ، و حىت يف حال احلرب إن اإلسالم حيرم العدوان حترميا صرحيا     
  .إنسانية

كمــــا كفــــل حريــــة املناقشــــات الدينيــــة واضــــعا لــــذلك أسســــا للحــــوار واملناقشــــة تتمثــــل يف االســــتماع اجليــــد       
واإلنصات التام للمناقش، مث الرد على املخالفني، وقرع احلجـة باحلجـة، والـدليل بالـدليل لبيـان وجـه احلـق لعلهـم 

  .شرقا وغربا، وهو ما مل يتحقق لعقيدة أخرى النتشارا اإلسالم ذه األسس حققو ميان، إىل اإل يهتدون
ما حدث يف األندلس بعد سـقوط الدولـة اإلسـالمية فيـه، كيـف عامـل النصـارى  اقارنلو على سبيل املثال و      

قـوا النصـرانية،مع نالم ويعتحمـاكم التفتـيش وأجـربوا املسـلمني علـى أن يرتكـوا اإلسـو املسلمني باالضطهاد والتنصـري 

                                                                                                               
مـاد الـدين خليـل للـدكتور ع" ات يف تـاريخ اجملتمـع اإلسـالميمالحظـ"يف كتـاب "  اإلسالميةالعناصر غري"

التعـايش بـني اإلسـالم واليهوديـة يف العهـود : املبحـث الرابـع: "أيضـا -إن شئت  -اقرأ و  ).48-33(ص 
حممـد . د: بقلـم" ة يف جذور العالقة التارخييـة بـني اإلسـالم واليهوديـةقراءة موضوعي"من كتاب " سالميةاإل

  ).وما بعدها 39(رفعت زجنري ص 
ع يف املدن اليت أنشأها املسلمون أو فتحوها عنوة، ولكن يف املدن اليت يَ ء اجلديد من الكنائس والبِ الفقهاء منعوا من بنا)  1(

مبدأ حق ممارسة "، وفقرة )241-239: 13(املغين، البن قدامة : انظر .فتحت صلحا فلهم إنشاء اجلديد منها فيها
  ".مبادئ احلرية الدينية: ل الثالثالفص"من " ة لغري املسلمني يف الدولة اإلسالميةــالشعائر الديني
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لعرفنــا الفــرق  )1( "...إال بالســماحة، ومل جيــربوا أحــدا يف الــدخول يف اإلســالم أن املســلمني مــن قبــل مل يعــاملوهم
  .بني احلرية الدينية يف منظور اإلسالم وغريه من احلضارات

  

   

                                     
، 4مكتبـة اخلاجني، ط ). 376- 308(حملمد عبد اهللا عنان ص " اية األندلس وتاريخ العرب املنتصرين": انظر)  1(

للدكتور " مالحظات يف تاريخ اجملتمع اإلسالمي"يف كتاب " العناصر غري اإلسالمية"مبحث : اقرأ أيضا. م1997=هـ1417
  ).48-33(يل ص عماد الدين خل



 

  
 

12

אא 
אאאא 

 

אאW؟אאא Jא J 
  

" العقيــدة الربوتســتانتية"محلــوا معهــم  -أمريكــا  -عنــدما قــدم املهــاجرون اجلــدد مــن أوربــا إىل القــارة اجلديــدة      
ولكـــن هـــؤالء  )1(.الـــيت كـــانوا حيـــاولون تطبيقهـــا يف إجنلـــرتا، وكـــان أملهـــم أن يطبقوهـــا يف هـــذه األراضـــي اجلديـــدة

الهوتيـا وتارخييـا وكتابيـا وسياسـيا، وهـذا التـأثري بقـي إىل اآلن : ن اجلدد كانوا متأثرين باليهودية تأثرا مركبـاياجر امله
  .وبالذات يف االجتاهات والتيارات األصولية

ــــام وبعــــد ســــنني طويلــــة      ــــدعى  ق ــــة مــــن أجــــل إســــرائيل"القــــس بالكســــتون بتأســــيس منظمــــة ت   "البعثــــة العربي
Hebrew Mission on Behalf of Israel   وهـذه املنظمـة مل تـزل مسـتمرة يف مهمتهـا حـىت اليـوم باسـم

والــيت تعــد قلــب جهــاز   American Messianic Fellowship" الزمالــة اليســوعية األمريكيــة: "جديــد
ا وهذا أوجد عالقة مميـزة بـني املسـيحيني الربوتسـتانت وبـني اليهـود ومـا مسـي فيمـ... غط الصهيوين يف أمريكاـالض
  ".الصهيونية املسيحية"بعد بـ
، وقـد مت ذلـك "فصـل الـدين عـن الدولـة"طالب الربوتسـتانت بتطبيـق قـانون  -م 1789سنة  -وفيما بعد      

بإدخـــال هـــذا القـــانون يف الدســـتور األمريكـــي، ونـــص هـــذا القـــانون علـــى أن الكـــوجنرس لـــن يصـــدر أي قـــانون يف 
ـــذه ال فقـــرة فقـــرة أخـــرى تـــنص علـــى احلـــق يف حريـــة التعبـــري الـــديين لكـــل ترســـيخ الـــدين أو منـــع ممارســـته، وأحلـــق 

  .األديان
مايكـل هوروفيتــز مقـاال يف جريـدة : وقد بدأ االهتمام باحلرية الدينية بعد أن نشر حماٍم أمريكـي يهـودي امسـه     

عانيــه جــاء فيــه مــا ي" التعصــب اجلديــد بــني الصــليب واهلــالل"م بعنــوان 1995يوليــو  5بتــاريخ " وول ســرتيت"
واجهــة ملاملبشــرون املســيحيون مــن االضــطهاد املتزايــد ضــدهم يف أحنــاء العــامل، فحّفــز اجملتمــع املســيحي األمريكــي 

دي، مث أرســل رســالة ملائــة ومخســني مــن قيــادات وجمــالس إدارات املؤسســات والكنــائس الربوتســتانتية، ـهــذا التحــ
ــذه الكلمــاتـالتـــوبــدأ رس يد جــدا لُألُخــّوة الــيت أبــداها اجملتمــع املســيحي يف كــأمريكي يهــودي، فــإنين ســع: "ه 

  ..."مواجهة احلركات املناوئة للسامية
د يف الواقــع مســرية تارخييــة ممتــدة مــن املصــلحة املشــرتكة واجلــذر الواحــد لكــل مــن اليهــود ـإن هــذا النــداء جيســ     

. رين الربوتســتانت خــارج أمريكــاوالربوتسـتانت يف أمريكــا، وهــو مـا يفســر ســر االهتمـام اليهــودي باضــطهاد املبشـ
 –األكثـــر مـــن ذلـــك هـــو عنـــوان املقـــال نفســـه الـــذي يعطـــي مؤشـــرا علـــى حماولـــة هـــوروفيتز إقامـــة حتـــالف يهـــودي 

  . بروتستانيت يف مواجهة اإلسالم

                                     
 269(، مسري مرقس ص "–قانون احلرية الدينية كنموذج  –األصولية الربوتستانتية والسياسة اخلارجية األمريكية : "انظر)  1(

، 1، اجلزء الثالث، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ط "اإلمرباطورية األمريكية"وما بعدها من كتاب 
  ).م2002=هـ1422
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م مبناســبة 1996ينـاير  23يف " بيـان إلثـارة الضـمري: "بيانـا بعنــوان" الرابطـة الوطنيـة لإلجنيليـني"مث أطلقـت      
  ". االضطهاد العاملي للمسيحيني: "حتت عنوان" بيت احلرية"ملؤمتر الذي نظمه ا

ا يف كـل مـا صـدر مـن تقـارير ومشـروعات قـوانني، " الوثيقة النموذج"وهذا البيان كان كـ      اليت مت االسرتشاد 
  .الذي مت إقراره" قانون احلرية الدينية"مث 

مسـاعد وزيـر اخلارجيـة لشـؤون " جـون شـاتوك"ية األمريكية برئاسـة ومن مث كّونت جلنة متخصصة يف اخلارج     
، )1(وضمنت هـذه اللجنـة عشـرين عضـوا، مث أصـدرت هـذه اللجنـة تقريـرين ) م1996نوفمرب (حقوق اإلنسان 

مـا سياسـات الواليـات املتحـدة الداعمـة : "وهذان التقريران رّكزا على وضع املسـيحني يف العـامل حيـث جـاء عنوا
  )".مع الرتكيز على وضع املسيحيني(لدينية للحرية ا

كـان قاعـدة مهمـة " تقريـرا مهمـا مفصـال"مث أصدرت هذه اللجنة بعـد دراسـة األوضـاع حـول هـذا املوضـوع      
أكتــــوبر  9(الــــذي أقــــر يف النهايــــة " قــــانون احلريــــة الدينيــــة الدوليــــة"لبنيــــة التشــــريعات فيمــــا بعــــد حيــــث مل خيــــرج 

  .تقريرعما جاء يف هذا ال) م1998
  "اللجنـــــــــــة األمريكيـــــــــــة للحريـــــــــــة الدينيـــــــــــة يف العـــــــــــامل"نـــــــــــت جلنـــــــــــة باســـــــــــم كوّ ومبوجـــــــــــب هـــــــــــذا القـــــــــــانون       

The U. S. Commission on International Religious Freedom (U. S. CIRF) .          
  . حسب معايري أمريكية" احلرية الدينية يف العامل"وتصدر هذه اللجنة كل عام تقريرا عن      
إال أنـه يف  –وهو أمر ال ميكـن رفضـه  –ا كان يتخفى وراء مقوالت خاصة باحلريات واحلقوق فالقانون إذً "     

  )2(". الواقع حيمي املصاحل األمريكية ويكرسها قوة عظمى وحيدة صاحبة حق يف إدارة شؤون العامل
اإلعـالن العـاملي "ة لألمم املتحـدة م أقرت اجلمعية العام1948/ديسمرب/10في أما على الصعيد العاملي ف     

لكـــل شـــخص احلـــق يف حريـــة التفكـــري، والضـــمري، : "، وكانـــت املـــادة الثامنـــة عشـــرة منـــه تـــنصّ "حلقـــوق اإلنســـان
والــدين، ويشــمل هــذا احلــق حريــة تغيــري ديانتــه، أو عقيدتــه، وحريــة اإلعــراب عنهــا بــالتعليم، واملمارســة، وإقامــة 

ــا، ســواء أكــان ذ هــذه الوثيقــة أســبغت مشوليــة عامليــة علــى مبــدأ و  )3(". لــك ســرا أم مــع اجلماعــةالشــعائر، ومراعا
  .احلرية الدينية يف القرن العشرين

ادئـه العريضـة، فامليثـاق الـدويل بوذهبت الوثائق الالحقة إىل أبعد من ذلـك بوضـع التزامـات قانونيـة للتقيـد مب     
دولــة؛ مينــع التميــز الــديين كمــا  144حــىت اآلن  الــذي صــدقت عليــه –م 1966 -للحقــوق املدنيــة والسياســية 

دون متييز من أي نوع، مثل العرق، واللون، واجلنس، واللغة، والرأي السياسـي أو ): "2/1(هو مذكور يف املادة 
) 18(وتضـمن املـادة ". غريه من اآلراء، واألصـل القـومي أو االجتمـاعي، وامللكيـة، والـوالدة، أو أي وضـع آخـر

مـن اإلعـالن الـدويل، مث تزيـد حقوقـا أخـرى مبـا فيهـا حـق األهـل يف توجيـه ) 18(درجة يف املادة نفس احلقوق امل
التحـــريض علـــى كراهيـــة اآلخـــرين بســـبب ديـــنهم، وحتمـــي املـــادة ) 20(وحتظـــر املـــادة . التعلـــيم الـــديين ألوالدهـــم

                                     
  .م 1997يوليو  22م، والثاين يف 1997يناير  30يف  التقرير األول   ) 1(
فما  283(، مسري مرقس ص "–قانون احلرية الدينية كنموذج  –األصولية الربوتستانتية والسياسة اخلارجية األمريكية )  "2(

  ).بعدها
  ).396(حممد الزحيلي ص . حقوق اإلنسان يف اإلسالم، د)  3(



 

  
 

14

م مــن التمتــع بثقــ) 27( وعــالوة علــى . افتهم اخلاصــةأفــراد األقليــات اإلثنيــة، أو الدينيــة، أو اللغويــة مــن حرمــا
وغـري  –املؤمنـة بإلـه واحـد أو آهلـة  –م تعريفـا واسـعا للـدين يشـمل األديـان التوحيديـة 1966ذلـك يـوفر ميثـاق 
  .افة إىل األديان النادرة وغري املعروفة تقريباـالتوحيدية، باإلض

قد ـاخــتالف الــدين أو املعتــ كمــا يشــكل إعــالن األمــم املتحــدة حملــو مجيــع أشــكال التعصــب والتمييــز لســبب      
  .، وثيقة أساسية أخرى حتمي احلقوق الدينية/1981الذي مت تبّنيه عام 

ة ملـــا ورد يف وثـــائق       ، 1966م، و 1948وأخـــريا حتتـــوي الوثيقـــة اخلتاميـــة ملـــؤمتر فيينـــا علـــى نصـــوص مشـــا
  .م1981و

אא 
אאאאא 

، وهــذا يــدل التفصــيل الــذي مــر ذكــرهإن قــانون احلريــة الدينيــة العــاملي األمريكــي متــت املوافقــة عليــه حســب      
كــذلك . هــو الــدفاع عــن املســيحيني يف العــامل –أي احلريــة الدينيــة  -بوضــوح أن الغــرض مــن تقنــني هــذه احلريــة 

تكشف عـن هـذا الغـرض  وزارة اخلارجية األمريكية فيما بعد اصدرأاليت  احلرية الدينية النظرة العابرة على تقارير
  .بوضوح

فـي دراسـة حديثـة أصـدرها ف. وإالّ فهناك مشاكل كثرية يواجههـا املسـلمون يف أوربـا مل تتناوهلـا هـذه التقـارير     
للمسـلمني علـى  احتاد املنظمات اإلسالمية يف أوربا كشف عن سلسـلة مـن املشـاكل الـيت تواجههـا احليـاة الدينيـة

هناك صعوبات علـى . تفاوت بني قطر وآخر، وأحيانا بني إقليم أو مقاطعة وأخرى داخل القطر األوريب الواحد
مســـتوى التعلـــيم، ســـواء فيمـــا يتصـــل بإنشـــاء مـــدارس غـــري تابعـــة للقطـــاع احلكـــومي، أو بتـــدريس حصـــص الـــدين 

مني مــن لوصــيات الدينيــة للتالميــذ املســاإلســالمي يف املــدارس، فضــال عــن مشــكالت فيمــا يتعلــق بــبعض اخلص
مقـــابر  وهنـــاك مصـــاعب يف بعـــض البلـــدان األوربيـــة فيمـــا خيـــص. احلجـــاب، وحصـــص الســـباحة للفتيـــات وغريهـــا

  .املسلمني، كما أن هناك مصاعب أخرى تتعلق باللحم احلالل، ومثة مصاعب يف جمال تشييد املساجد
ــــذكر وهنــــاك مشــــاكل وصــــعوبات أخــــرى كثــــرية تقلــــق املســــ      لمني ال تتناوهلــــا هــــذه التقــــارير، وإمنــــا تكتفــــي ب

  .الصعوبات واملشاكل اليت تواجه األقليات املسيحية يف بالد املسلمني دون غريهم
ـــاد عـــوض رئـــيس جملـــس العالقـــات اإلســـالمية األمريكيـــة يف الواليـــات املتحـــدة      إن هـــذا : "يقـــول األســـتاذ 

إال هلــدف تشــويه اإلســالم، والســعودية كمركــز لــه، وباملناســبة هنــاك  التقريــر وقبلــه املقــاالت مــا أعــدت أو كتبــت
. أصــــوات يف أمريكـــا ضـــد هـــذا التوجـــه، لكـــن مـــع األســـف أن هـــذه األصـــوات األمريكيـــة وغـــري املســـلمة ضـــعيفة

وهناك عشرات الكتب تصدر يف أمريكا اليوم لتشويه اإلسـالم، وعشـرات املواقـع اإللكرتونيـة، إضـافة إىل حتـالف 
لدين املسيحيني واليهـود يف أمريكـا مـع عـدد مـن املثقفـني والكتـاب األمـريكيني لتشـويه الـدين اإلسـالمي، رجال ا

ا متثل الثقل اإلسالمي األول ملسلمي العامل أمجع   )1(..." والسعودية حتديدا كو

                                     
)1  (http://www.saudiinfocus.com/ar/forum/showthread.php?t=19132  
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ــــــذي جــــــاهرت بــــــه بعــــــض الصــــــحف الدمناركيــــــة برســــــومه      ا إن الســــــخرية واالســــــتهزاء والتــــــنقص لألنبيــــــاء ال
فيما  حقيقة مصداقية بعض الدول الغربيةتنبئ عن  وأيدها كثري من وسائل اإلعالم يف دول أخرى الكاريكاتورية

  .يتعلق بالتزامها بقوانني احلقوق املدنية والسياسية، أو حقوق اإلنسان عموما
 ام احلريـات الدينيـةيفضح املعيار املـزدوج الـذي تتعامـل بـه الدولـة الـيت نصـبت نفسـها مسـؤوال عـن احـرت  ماك      

  .يف العامل
وتعـــرتف : "م مـــا نصـــه2004التقريـــر الســـنوي األمريكـــي عـــن احلريــات الدينيـــة يف العـــامل عـــام  يف لقــد جـــاء     

الواليــــات املتحــــدة مبســــؤوليتها اخلاصــــة فيمــــا يتعلــــق بــــاحرتام تلــــك املعــــايري يف احلفــــاظ علــــى احلريــــة الدينيــــة ويف 
  ".محايتها

على الرغم من تقدم الواليات املتحـدة بسـبب : "م إذ نُقل عنه2005جورج بوش عام  وأكد ذلك الرئيس     
هـذه . احلرية، نذّكر أن احلرية ليست هدية أمريكا إىل العامل، لكنها هديـة اهللا إىل كـل رجـل وامـرأة يف هـذا العـامل

  ".احلقيقة تقود جهودنا ملساعدة الناس ليحرزوا حرية دينية يف كل مكان
  صيد هذا الزعم من التطبيق العملي؟فما ر      
جـــاء التقريـــر األمريكـــي األخـــري للحريـــات مليئـــا باملفارقـــات، فقـــد أكـــد أن الدســـتور الـــدمناركي يعـــّزز احلريـــة      

الدينية، وحيرتم احلق الديين عموما، وأنه مل يكن هناك تغري يف مكانة احرتام احلرية الدينية أثناء املدة الـيت غطاهـا 
  .ن احلكومة واصلت سياستها يف تعزيز حرية ممارسة الدينالتقرير، وأ

أن يكون امللك احلاكم عضوا يف الكنيسـة اإلجنيليـة  -عندهم  -على أن التقرير أشار إىل اشرتاط الدستور      
ة أو اللوثريــة، وأن الكنيســة اللوثريــة اإلجنيليــة هــي اجملموعــة الدينيــة الوحيــدة الــيت ميكــن أن تتســلم اإلعانــات املاليــ

تقريبا من دخل الكنيسة جييء من اإلعانـات املاليـة % 12األموال الرمسية مباشرة من الضرائب، وذكر أيضا أن 
  .الرمسية
ـــا بعـــض الـــدول الـــيت تـــزعم رعايـــة احلريـــة، : الشـــاهد ممـــا ســـبقو       بيـــان االخـــتالف بـــني املكاييـــل الـــيت تكيـــل 

ال كالسـودان ضـمن القائمـة السـوداء، مـع أنـه مل يـنص دسـتورها وابتعاث اهللا هلا ألجل صـيانتها، فبينمـا تُـدرج دو 
  .على ما نص عليه دستور الدمنارك يف شأن احلاكم، وال أُثبتت فيها حاالت اضطهاد ألجل الدين

مــع و هنــاك جتــاوزات كثــرية وعنيفــة حيــال احلريــة الدينيــة مــن قبــل دولــة إســرائيل ضــد املســلمني ويف فلســطني      
  .ضمن القائمة السوداء كما ُتصنف بعض الدول اإلسالمية ئيلإسرا ذلك ال ُتصنف

ودة ومتـادت إسـرائيل ــــلقد أكدت األمم املتحدة من جانبها ويف مناسبات عـدة علـى حـق الالجئـني يف العو      
يف موقفها الرافض هلذا احلق، وأصدرت األوامر إىل اجليش بإطالق النار على كل من حياول الدخول إىل أرضها 

  .أن حرية التدين تستبعد أي متييز على أساس املعتقدمع 
يف حــــني تبــــدأ بطاقــــة هويــــة اليهــــود  02 يف إســــرائيل حيملــــون بطاقــــة هويــــة تبــــدأ بــــرقم نيالفلســــطينيمث إن      

  .، وهذا وحده كاف إلعطائنا فكرة عن وضعهم01اإلسرائيليني بالرقم 
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  جتــــاوزوه إىل االعتــــداء علــــى أمــــاكن التعبــــد لراضــــي بــــــــدم البيــــوت ومصــــادرة األاإلســــرائيليون  مل يكتــــفو      
  .لغري اليهود بالتخريب والتدنيس

وهكـذا حولــوا مسـجد صــفد إىل رواق لعـرض األعمــال الفنيــة، ومسـجدي قيصــرية وعـني حــوض إىل مطعــم      
  ...انة، ومسجد بئر السبع إىل متحف، وهدمت مقابر املسلمني يف القدس لتبىن على أنقاضها الفنادقخو 

تطول يف جتاوزات اإلسرائيليني يف احلرية الدينية، وحيـال هـذا ال تتحـرك أمريكـا الـيت تصـدر و والقائمة تطول      
  !تقارير يف كل عام عن جتاوزات دول عدة يف احلرية الدينية وال تذكر إسرائيل يف تلك التقارير؟

  

אא 
אאאא 

ثر تطور األحداث الدولية وبعد حتالف اليمني املسيحي مع اليمني اجلديد يف احلـزب اجلمهـوري األمريكـي إ     
فعـاال " ياـلوبـ"ل منـه ـم وجد ذلك اليمني املسيحي الفرصة ليوسع من اسـرتاتيجيته ممـا جعـ1994ابتداء من سنة 

يــــة، خاصــــة مــــا يتعلــــق باملســــاندة املطلقــــة يف حتديــــد االســــرتاتيجية السياســــية األمريكيــــة يف خمتلــــف القضــــايا الدول
كمـا اسـتطاع ذلـك اليمـني املسـيحي أن . إلسرائيل وعـدم التهـاون يف الزيـادة يف ميزانيـة التسـلح والتسـابق النـووي

مــع حلفائــه شــروطا دقيقــة لقــروض النقــد الــدويل، وجنــح يف اختــاذ مواقــف زجريــة مــن األمــم املتحــدة وبعــض  يضــع
ب مــا خيــدم املصــاحل األمريكيــة، واضــعني يف االعتبــار تســهيل كــل الطــرق وتــذليل كــل املنظمــات التابعــة هلــا، حبســ
، وهــي الرســالة الــيت أصــبحت مطيــة للتــدخل يف الشــؤون الداخليــة "رســالتها احلضــارية"العراقيــل ملمارســة أمريكــا 

ض مزالـــق وبـــذلك يتبـــني للجميـــع أن األمـــر ال يتعلـــق مبحـــ. للـــدول، خاصـــة منهـــا دول العـــامل اإلســـالمي والصـــني
  .كما يقال، ولكنه أمر عميق جدا يف التكوين الديين والفكري ألمريكا" فلتات لسان"سياسية وال مبجرد 

واملالحظ هنا أنه بالرغم من قيام أصوات أمريكية تندد مبثل هذا التدخل يف شؤون الـدول وحتـذر مـن مغبــة      
ة ألمريكا، إال أن اليمـني املسـيحي مـاض فيمـا يعتـربه أن ينقلب ذلك سلبا على املصاحل االقتصادية واالسرتاتيجي

 وقـد جنـح بعـد حتالفـه مـع اليمـني السياسـي داخـل احلـزب اجلمهـوري يف الـدفع مبشــروعٍ . رسـالته الصـليبية املزعومـة
للوصــــول إىل قلـب الـدول الـيت ال " حصـان طـروادة"إىل الكوجنرس اختذت منـه الكنـائس الربوتسـتانتية اإلفاجنيليـة 

حصــان " لقــد متثــل. اســم معهــا رســالتها التحضــريية وقيمهــا األمريكيــة وعلــى رأســها الصــني والعــامل اإلســالميتتق
الـذي سـينجح اليمـني املســيحي يف الـدفع بــه إىل " قـانون احلريـة مــن االضـطهاد الـديين"هـذا فيمـا مسـي بــ" طـروادة

  ...الكوجنرس والتصويت عليه
للتــدخل " حصـان طـروادة"يني يف العامل ومنع اضطهادهم كان كما وصـفنا والواقع أن التذرع حبماية املسيح     

يف الشؤون الداخلية يف العامل اإلسالمي، فذلك هـو املـربر الـذي سـبق وأن تـذرع بـه قـُـوَّاد احلملـة الصـليبية األوىل 
ا روسـيا حينما ادعوا وجوب محاية املسيحيني وختليص القدس من املسلمني، وهي نفس الدعوى اليت تذرعت 
وإذا كـــان . القيصـــرية محايـــة لألورثـــوذوكس مـــن العثمـــانيني ومـــا ادعـــاه كـــل مـــن فرنســـا وبريطانيـــا يف الشـــرق العـــريب



 

  
 

17

اليمــني املســيحي قــد جنــح فعــال يف أن جيعــل مــن قضــية احلريــة الدينيــة إحــدى أولويــات السياســة اخلارجيــة، فــإن 
  )1(. ليس باألمر الصعبالكشف عن اخللفيات واألبعاد اإلديولوجية لذلك القانون 

احلها ـمصـ الـيت تصـدرها خارجيتهـا التقـاريرا القـانون و تسـتهدف مـن وراء هـذ إن الواليات املتحدة األمريكية     
ا، أمــا الــدول الــيت تؤيــدها وتتحــالف معهــا فــال  يف الدرجــة األوىل، والضــغط علــى الــدول الــيت ال ختضــع لســلطا

طني ال تتوقـف، ـالث أكرب ترسانة نووية يف العامل وجمازرها حبـق أبنـاء فلسـتذكرها بشيء مثل إسرائيل اليت متلك ث
  .وأمريكا ال ترى يف هذا أي مربر إلدانة إسرائيل ولو شفهيا

إن أهداف أمريكا والغرب من التدخل يف الشؤون الدينية واخلصوصيات الشرعية يف دول العامل اإلسـالمي      
ىل تفريغ الدين من حمتواه وجعله دينا كهنوتيا ال تأثري له يف حياة الناس إمنا حيمل يف طياته أهدافا ترمي إ

  .وواقعهم وأنه جيب إعادة صياغته مبا يتوافق مع العصر
ال بد من إعادة صياغة القرآن والسنة خالل عقد أو اثنني مبفاهيم ": "جان كلود بارو"يقول القس      

  )2(". عصرية، أو على اإلسالم أن خيتفي
لقد صادق الكوجنرس على هذا القانون حول تشجيع احلرية الدينية بوصفه هدفا مباشرا تعمل السياسة      

اخلارجية األمريكية على حتقيقه، وحملاربة االضطهاد الديين حول العامل، وكهدف غري مباشر هو إجياد الوسيلة 
ذ   ه الوسيلة غري احملددة بدقةإلمكانية تدخل أمريكا يف السياسات الدولية لشعوب العامل والضغط 

  .على كل دول العامل
  

   

                                     
منـزلة الدين من السياسة األمريكية ودوره يف اسرتاتيجيتها " -كلية اآلداب، املغرب   - مقال عبد اجمليد الصغري : انظر)  1(

اية العامل(اخلارجية، قراة كتاب    .م2001=هـ1422، 2مكتبة الشروق، القاهرة، ط ". لرضا هالل) املسيح اليهودي و
  ).25(زينب عبد العزيز ص . حماصرة وإبادة موقف الغرب من اإلسالم، د: انظر ) 2(
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אא 
אאא 

אא 
אא 

ــــة"كيــــف أن اإلســــالم أرســــى   -يف الفصــــل األول  -لقــــد ســــبق أن ذكرنــــا       ــــدأ احلريــــة الديني   يف اجملتمــــع" مب
حيــث وضـــع القواعـــد األساســية هلـــذا املبـــدأ املهــم، وكيـــف طُبِّقـــت تلـــك  عهـــد النـــيب صــلى اهللا عليـــه وســـلم، منــذ

  .- ن جاء بعدهميف عهد اخللفاء الراشدين، وم -القواعد يف العهود الالحقة 
  :وميكن أن نستخلص مما سبق هذه املبادئ فيما يلي     

  :مبدأ وحدة الجنس البشري، والمساواة اإلنسانية  )1(
تشـمل مجيـع " بـين آدم"، حيـث إن عبـارة )b  a        `  _  ~z )1  } :  قولـه تعـاىلهذا املبدأ يتمثـل يف     

  .الناس بدون فرق بني املؤمن والكافر، ألن الناس كلهم من أصل واحد
ذا املعىن يف مواضـع كثـرية" الناس"كذلك كلمة        p  o  n  m  l  } : وردت يف القرآن الكرمي 

  w  v  u  t  s  r   qz )2(، {  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹
  ÅÄz )3(، { I  H  G  F  E  D  C  B  Az )4(.  

  مســـلما -كـــل هـــذه اآليـــات تفيـــد وحـــدة اجلـــنس البشـــري؛ إذن لـــيس للمســـلم أن يعامـــل أخـــاه اإلنســـاين       
ار، والــرب، والرمحــة، حســن املعاشــرة، ورعايــة اجلــو مــن  بــاألخالق الفاضــلةو . إال باملعاملــة العادلــة -أو غــري مســلم 

  . واإلحسان
وكــــان الرســــول صــــلى اهللا عليــــه وســــلم يــــزور أهــــل الكتــــاب يف املدينــــة، ويكــــرمهم، وحيســــن إلــــيهم، ويعــــود      

جه طوال التاريخ، وكان هذا السلوك    .خري سبيل للدعوة إىل اهللامرضاهم، وسار املسلمون على سنته و
  :مبدأ البر والقسط نحو اآلخرين)  2(

كذلك فـرض اإلسـالم علـى املسـلم أن يعامـل أخـاه يف اإلنسـانية بـالرب والقسـط إذا مل يقاتلـه، قـال سـبحانه      
zy  x  w  v  u  t       s    r  q  p  o  n   m  l  k      j  i  }  |  {  ~     } : وتعــــــــــــــاىل

  _z )5(وقال أيضا ، : {  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~   }  |        {  z  y  x
 §   ¦   ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©¨z .)6(  

                                     
  . 70: اإلسراء)  1(
  . 21: البقرة)  2(
  . 168: البقرة)  3(
  . 1: النساء)  4(
  . 8: املمتحنة)  5(
  . 8: املائدة)  6(
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، حيـث ال متييـز بـني النـاس -إذا مل يكونـوا أعـداء  -يف هاتني اآليتني الكرميتني كيفية التعامـل مـع اآلخـرين      
أمـر بـه  ومْنع الظلم، ومحاية الدماء واألبدان واألمـوال واألعـراض ممـا. بسبب الدين والعقيدة يف املعاملة اإلنسانية

  .-مسلمني وغري مسلمني  -اإلسـالم حنو مجيع الناس 
أال من ظلم معاهدا، أو انتقصـه، أو كّلفـه فـوق طاقتـه، أو أخـذ : (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلموقال      

  )1(). منه شيئا بغير طيب نفس منه، فأنا حجيجه يوم القيامة
  :مبدأ حرية التفكير)  3(

أن يكــون : مــن اإلنســان قبــل أن خيتــار العقيــدة الــيت يــأنس إليهــا وترغــب فيهــا نفســهلقــد طلــب اإلســالم "     
ــى عــن التقليــد واتبــاع اآلبــاء؛ ألن إعمــال  اختيــاره راجعــا للتفكــري احلــر النــابع مــن عقــل يــدرك حقــائق األمــور، و

ل هـذه األشـياء بنظـام العقل يف آيات اهللا الكونية الـيت حتـيط بـه سـوف يهديـه ال حمالـة إىل أن هنـاك إهلـا حيـرك كـ
 z    y  x  w       v  u  t  sz } ... حقيقـــــي

)2(،  {  _  ~}     |  {  z  y  x
   g  f  e  d  c   b  a  `z 

... فهـــذه اآليـــات وأمثاهلـــا حتـــض علـــى التفكـــري وإمعـــان العقـــل. )3(
دين املتبعــني مــا وجــدوا عليــه إىل إعمــال العقــل والتــدبر والتفكــري، ونعــى علــى املقلــ وآيــات القــرآن ناطقــة بالــدعوة

  )4(". آباءهم، وهذا من أهم ما مييزه عن املخلوقات األخرى
  :ÕÔ  Ó    Ò  Ñz  }  مبدأ)  4( 

يتمتع غري املسلم يف الدولـة اإلسـالمية حبريـة العقيـدة، وال يلـزم اإلسـالم اإلنسـان علـى الدخـــول يف اإلسـالم      
ومع ذلك يرتك لإلنسان حريـة اختيـار الـدين الـذي  -ه هي الصواب مع أن اإلسالم هو الدين احلق، وعقيدت -

Ý  Ü  ÛÚ  Ù    Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó    Ò  Ñ  } : قـال تعـاىل. يريده حيث إنه يتحمل نتيجـة هـذا االختيـار
   ì  ë  ê  é  èç  æ  å  ä  ã  â   á  à  ß  Þz 

ومـن بـاب أوىل أن ال . )5(
لكـن يـدعوه إىل اإلسـالم، ألن الـدعوة إليـه . -عايا الدولـة اإلسـالمية وهو أجنيب ليس من ر  -ال ُيكره املستأمن 

وهلذا مل يعرف التاريخ شعبا مسلما حاول إجبار أهل الذمة علـى اإلسـالم كمـا . "... شيء واإلكراه شيء آخر
  )6(". أقر بذلك املؤرخون الغربيون

يفـــرض نفســـــه علـــى النـــاس فرضـــا حـــىت لـــيس عنيفـــا وال متعطشـــا للـــدماء، ولـــيس مـــن أهدافـــه أن "واإلســـالم      
يكون هو الديانة العاملية الوحيدة، فنيب اإلسالم هو أول من يعرف أن كل حماولة لفرض ديانة عاملية وحيدة هي 

HG  F  E  D  C  B   A  }  حماولة فاشـلة، بـل هـي مقاومـة لسـنة الوجـود، ومعانـدة إلرادة رب الوجـود 

                                     
هل الذمة إذا اختلفوا بالتجارة ح باب يف تعشري أ -31،33كتاب اخلراج والفيء واإلمارة،   -19: أخرجه أبو داود)  1(

  ).1453(ص ) 3052(
  . 20: العنكبوت)  2(
  . 101: يونس)  3(
ج اإلسالم، العدد . أمحد بدر الدين حسون. ، د"حقوق اإلنسان وازدواجية املعايري)  "4(   . 103جملة 
  . 256: البقرة)  5(
  "تسامح فريد: الفصل الثالث: "انظر كذلك). 19( يوسف القرضاوي ص. غري املسلمني يف اجملتمع اإلسالمي، د)  6(

  ).50-43(من هذا الكتاب ص 
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  L   K  J  Iz)1(،   {Ü  Û  Ú  Ù      ß  Þ  Ýz 
)2( ، {  [  Z  Y  X  W

  g  f  e  d  c  b  a  `_   ^  ]  \z 
)3(،     {  e       d  c  b  a  `  _

  m  l  k  j  ih  g  fz )4(.  
 ÕÔ  Ó    Ò  Ñz  } ومــن هنــا نشــأت القاعــدة اإلســالمية احملكمــة املربمــة يف القــرآن قاعــدة حريــة العقيــدة      

w  v   } القـرآن أسـلوب الـدعوة ومنهاجهـا فجعلهـا دعـوة باحلجـة والنصـيحة يف رفـق ولـني ، ومن هنـا رسـم )5(
 }|  {   z  y  xz )6(.  

ذا املوقف السلمي السليب، وهو عدم إكراه النـاس علـى الـدخول فيـه، بـل       على أن اإلسالم ال يكتفي منا 
ا اإل   .نسانية يف شخص غري املسلمنييتقدم بنا إىل األمام فريسم لنا خطوات إجيابية نكرم 

ـــا القـــرآن يف معاملـــة الوثنيـــة الـــيت هـــي أبعـــد       هـــل تـــرى أمســـى وأنبـــل مـــن تلـــك الوصـــية الذهبيـــة الـــيت يوصـــينا 
ا أواصر الوحي السماوي؟ قـال تعـاىل ¸  º   ¹  } : الديانات عن اإلسالم، فضال عن الديانات اليت تربطها 

ÅÄ  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼  »  z 
فأنــت تــراه ال يكتفــي منــا بــأن جنــري هــؤالء . )7(

ـديهم طريــق  املشـركني ونـؤويهم ونكفــل هلـم األمـن يف جوارنــا فحسـب، وال يكتفـي منــا بـأن نرشـدهم إىل احلــق و
اخلــري وكفــى، بــل يأمرنــا بــأن نكفــل هلــم كــذلك احلمايــة والرعايــة يف انتقــاهلم حــىت يصــلوا إىل املكــان الــذي يــأمنون 

  . فيه
مث هل ترى أعدل وأرحم وأحرص على وحدة األمـة ومتاسـكها مـن تلـك القاعـدة اإلسـالمية الـيت ال تكتــفي      

بأن تكفـل لغـري املسـلمني يف بـالد اإلسـالم حريـة عقائـدهم وعوائـدهم، ومحايـة أشخاصـهم وأمـواهلم وأعراضـــهم، 
هلــم مــا لنــا : ني مــن احلقــوق العامــةبــل متــنحهم مــن احلريــة واحلمايــة، ومــن العــدل والرمحــة قــدر مــا متنحــه للمســلم

  )8(". وعليهم ما علينا
بعبــارة أو ، ويتضــمن هــذا المبــدأ حــق ممارســة الشــعائر الدينيــة لغيــر المســلمين فــي الدولــة اإلســالمية     
  .استطاعة اإلنسان القيام بتكاليف وأوامر دينه الذي اختاره بكل اطمئنان ودون أي مانع: أخرى
وهـذا فـرع مـن حريـة االعتقـاد السـابقة، واحـرتام العقيـدة الـيت خيتارهـا اإلنسـان : "الزحيلـي قال الـدكتور حممـد     

البــالغ، ولــذلك يــرتك اإلســالم لغــري املســلم حريــة ممارســة العبــادات الــيت تتفــق مــع عقيدتــه، وحيــافظ علــى بيــوت 
، وهـدمها، أو ختريبهـا سـواء يف العبادة اليت ميارس فيها شعائره، وحيرم على املسلمني االعتداء على بيـوت العبـادة

  .حاليت السلم واحلرب
                                     

  . 118: هود)  1(
  . 103: يوسف)  2(
  . 99: يونس)  3(
  . 56: القصص)  4(
  . 256: البقرة)  5(
  . 125: النحل)  6(
  . 6: التوبة)  7(
  ).184-183(از ص حممد عبد اهللا در . ، د-حبوث ممهدة لدراسة تاريخ األديا  - الدين )  8(
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والوثــائق التارخييــة كثــرية يف وصــية اخللفــاء لقــادة اجليــوش، ويف املعاهــدات الــيت أبرمــت يف التــاريخ اإلســالمي،      
بقـاء : وعند الفتوحات مع غري املسلمني، ومنها الوثيقـة العمريـة مـع أهـل بيـت املقـدس، والـدليل املـادي امللمـوس

  )1( ."أماكن العبادة التارخيية القدمية لليهود والنصارى يف معظم ديار اإلسالم واملسلمني
وهـو  -) هــ179(لإلمـام حممـد بـن احلسـن الشـيباين " السـري الكبـري"وهنا أنقل بعـض النصـوص مـن كتـاب      

فيمـا يتعلـق  -! ؟"ون الـدويلالقـان"، ويف وقتـه مـا كـان الغـرب يعـرف مـا هـو "القانون الـدويل"يعترب كتابا فريدا يف 
  :بدور العبادة لغري املسلمني يف الدولة اإلسالمية

أمنــع أهــل الذمــة مــن إحــداث شــيء مــن الكنــائس يف : وعــن عمــر بــن اخلطــاب رضــي اهللا تعــاىل عنــه، قــال"     
لـــى هـــذا وعّلـــق ع )2(..." ، يف أيـــديهم وال أهـــدم شـــيئا ممـــا وجدتـــه قـــدمياالـــبالد املفتوحـــة مـــن خراســـان وغريهـــا، 

ألن تغيري ما وجد قـدميا ال جيـوز إال بـدليل موجـب  –" السري الكبري"شارح كتاب  –) هـ490حنو (السرخسي 
ا إلقامة أعالم اإلسالم فيه، كتمكني املسلم مـن الثبـات  لذلك، ومتكينهم من إحداث ذلك يف موضع صار ُمعدًّ

  ".على الشرك بعد الردة، وذلك ال جيوز حبال
الــذي اختــذه املســلمون يف املــوات مــن األراضــي قــرى ألهــل الذمــة، فعظُــم  )3(رب ذلــك املصــر فــإن كــان قــ"     

املصر حىت جاوز تلك القرى، فقد صارت من مجلة املصر إلحاطة املصر جبوانبها، فإن كان هلـم يف تلـك القــرى  
  )4(". كنائس أو بَِيع أو بيوت نريان تُركت على حاهلا

  )5(..." خيرجون فيه صليبهم فليفعلوا ذلك يف كنائسهم القدميةوكذلك إن حضر هلم عيد "     
ـا "      وكذلك ضرب الناقوس مل مينعوا منه إذا كانوا يضربونه يف جـوف كنائسـهم القدميـة، فـإن أرادوا الضـرب 

 خارجـــا فلـــيس ينبغـــي أن يرتكـــوا ليفعلـــوا ذلـــك ملـــا فيـــه مـــن معارضـــة أذان املســـلمني يف الصـــورة، فأمـــا كـــل قريـــة أو
م ال مينعـون مـن إحـداث مجيـع ذلـك فيهـا، وإن كـان فيهـا عـدد مـن  موضع ليس مبصـر مـن أمصـار املسـلمني فـإ

  )6(". املسلمني نـُُزول
  وغريهـــا ليســـت فيهـــا مجعـــة وال حـــدود تقـــام، )7(فأمـــا املصـــر الـــذي الغالـــب عليـــه أهـــل الذمـــة مثـــل احلـــرية "     
  )8(". هم ال مينعون من إحداث ذلكـفإن

دمت كنيسة من كنائسهم القدمية فلهم أن يبنوها كما كانت فإن"        )9(". ا

                                     
  ).175(حممد الزحيلي ص . حقوق اإلنسان يف اإلسالم، د)  1(
  ).1529: 4) (3003(شرح السري الكبري، للسرخسي فقرة )  2(
فإن أراد املسلمون أن يتخذوا مصرا يف املوات من تلك األراضي اليت ال ميلكها أحد فال بأس : "قال) 3006(يف فقرة )  3(

  ".بذلك
  ).1531: 4) (3008( الكبري، للسرخسي فقرة شرح السري)  4(
  ).1532: 4) (3011(املرجع السابق فقرة )  5(
  ).1533: 4) (3012(املرجع السابق فقرة )  6(
، ياقوت "معجم البلدان. "مدينة كانت على ثالثة أميال من الكوفة على موضع يقال له النجف: -بالكسر  -  الِحيرة)  7(

  ).م1984=هـ1404دار بريوت، بريوت،  –در دار صا) (328: 2(احلموي 
  ).1533: 4) (3013(شرح السري الكبري، للسرخسي فقرة )  8(
  ).1535: 4) (3017(املرجع السابق فقرة )  9(
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ولو أن الذين صاحلوا على أراضيهم أحدثوا كنائس يف قراهم وأمصارهم بعد ما صاروا ذمة، مث صار ذلـك "     
  )1(". املوضع مصرا من أمصار املسلمني جيمع فيها اجلمع، فليس ينبغي للمسلمني أن يهدموا شيئا من ذلك

ــا منفــردين مل ميــنعهم إحــداث كنيســة، وال رفــع ): "هـــ204(قــال اإلمــام الشــافعي       وإن كــانوا يف قريــة ميلكو
وإذا كانوا مبصر للمسلمني هلم فيه كنيسـة، أو ... بناء، وال يعرض هلم يف خنازيرهم ومخرهم وأعيادهم ومجاعتهم
بنــائهم، وتــرك كــال علــى مــا وجــده عليــه،ومنع مــن  بنــاء طائــل كبنــاء املســلمني مل يكــن لإلمــام هــدمها، وال هــدم

  )2(". إحداث كنيسة
أمـا إذا افتتحـت بالصـلح علـى أن يسـكنوها خبـراج، ورقبـة األبنيـة للمســلمني، ): "هــ616(وقـال ابـن شـاس      

  .وشرطوا إبقاء كنيسة جاز
عون ـهم، فـذلك هلـم، مث مينـتنقض كنائسبة البلد هلم، وعليهم خراج، وال وأما إن افتتحت على أن تكون رق     

ومينعون من رم كنائسهم القدميـة إذا رثـت، إال أن يكـون ذلـك شـرطا يف عهـدهم، : قال ابن ماجشون. من رّمها
م ال مينعون من إصالح ما وهى منها): هـ463(ونقل الشيخ أبو عمر ... فيوىف هلم   )3(". أ

مــا مّصــره املســلمون كالبصــرة : أحــدها: ثــة أقســامأمصــار املســلمني علــى ثال"أن ) هـــ620(ذكــر ابــن قدامــة      
م، وال جيــوز صــلحهم علــى  والكوفــة وبغــداد وواســط، فــال جيــوز فيــه إحــداث كنيســة وال بيعــة وال جمتمــع لصــال

وما ُوجد يف هذه البالد من البيع والكنائس، مثل كنيسة الـروم ببغـداد فهـذه كانـت يف قـرى أهـل الذمـة، ...ذلك
: أحـدمها: وما كـان فيـه مـن ذلـك ففيـه وجهـان... ما فتحه املسلمون عنوة: القسم الثاين. فاُقّرت على ما كانت

وألن الصحابة رضي اهللا عنهم فتحوا كثريا من البالد عنوة فلم يهدموا شـيئا مـن ... جيوز: والثاين... جيب هدمه
ـا مـا ُأحـِدثت، فيلـزم الكنائس، ويشهد لصحة هذا وجود الكنائس والبيع يف البالد اليت فتحت عنوة، ومع لـوم أ

وقـــد كتـــب عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز رضـــي اهللا عنـــه إىل عّمالـــه أن ال يهـــدموا بيعـــة وال  . أن تكـــون موجـــودة فأبقيـــت
ا موجودة يف بالد املسلمني من غري نكري القسـم . كنيسة وال بيت نار، وألن اإلمجاع قد حصل على ذلك، فإ

أن ُيصـــاحلهم علـــى أن األرض هلـــم، ولنـــا اخلـــراج عنهـــا، فلهـــم : مهاأحـــد: مـــا فُـــتح صـــلحا، وهـــو نوعـــان: الثالـــث
أن يصـاحلهم علـى أن الـدار للمسـلمني، ويـؤدون اجلزيـة إلينـا، : والثـاين. إحداث ما خيتارون فيها، وألن الدار هلم

فــاحلكم يف البيــع والكنــائس علــى مــا يقــع عليــه الصــلح معهــم مــن إحــداث ذلــك وعمارتــه، ألنــه إذا جــاز أن يقــع 
علــى أن الكــل هلــم، جــاز أن يصــاحلوا علــى أن يكــون بعــض البلــد هلــم، ويكــون موضــع الكنــائس  لصــلح معهــما

  )4(". والبيع معّينا

                                     
  ).1549- 1548: 4) (3048(املرجع السابق فقرة )  1(
-49: 18) (هـــ478-419(اجلــويين ايــة املطلــب يف درايــة املــذهب، إلمــام احلــرمني : انظــر أيضــا). 494: 5(األم )  2(

  ).337: 21(؛ تكملة اجملموع، حملمد جنيب املطيعي )50
  ).493-492: 1(عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة )  3(
  ). 241-239: 13(املغين )  4(

وما  1168: 3" (أحكام أهل الذمة"يف كتابه ) هـ751(تناول هذا املوضوع بإسهاب العالمة ابن قيم اجلوزية         
حيث قسم البالد إىل ثالثة أقسام، وذكر حكم البيع والكنائس يف كل بلدة " أحكام الِبَيع والكنائس"بعنوان ) يعدها

  .بالتفصيل



 

  
 

23

، وهـذا أصـدق -كمـا سـلف   -لذلك توجد معابـد كثـرية لليهـود والنصـارى يف بـالد املسـلمني عـرب العصـور      
ا غري املسلمني يف   . اجملتمع اإلسالمي طوال القرونوأكرب دليل للحرية الدينية اليت متتع 

אא 
אאא 

ا اإلنسان عندما ميارس احلرية الدينية، ومنهامن هناك ضوابط ال بد         :أن يتقيد 
وال تكــــون خاضــــعة لألهــــواء ، وموافقــــة ملقاصــــد الشــــريعة أن تكــــون احلريــــة الدينيــــة منضــــبطة حبــــدود الشــــرع .1

 .ع هلا ضرر للفرد واجملتمعوالشهوات، ألن اخلضو 

عـــدم اإلســـاءة إىل مقدســـات ديـــن آخـــر أو معتقداتـــه، أي ال يســـب أو يشـــتم مـــا يعتقـــده اآلخـــر، وأن ال و  .2
|  {  } . يســـــيء األدب معـــــه، فـــــإذا أراد نقـــــده أو مناقشـــــته أن ينقـــــده ويناقشـــــه بأســـــلوب حضـــــاري

  ©¨     §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �       ~z  )1( .ا القيــــد فيحــــدث يف اجملتمــــع وإذا مل يــــراع هــــذ
 .اصطدام بني األفراد واجلماعات ال حتمد عقباه

يف بلد أو منطقة يـدين كلهـم لـدين  وبلبلة أال حياول نشر دين أو معتقد بأسلوب قد يؤدي إىل اضطرابو  .3
z  y  x   w  v   }  } ويكــون قولــه تعــاىل . آخــر، إال أن يســلك أســلوبا علميــا وحضــاريا

  £¢  ¡  �  ~  }|   ±  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §   ¦   ¥  ¤z )2( 
 .شعاره دائما يف الدعوة إىل اإلسالم

} : قال اهللا تعاىلمهما كان دينهم واعتقادهم،  وإن كان عنفا لفظياوأال ميارس أي نوع من أنواع العنف  .4
  ¡  �       ~     }  |   {  z      y  x  w     v        u   t     s  rz )3(ـــــــــائج أل ؛ ـــــــــؤدي إىل نت ن هـــــــــذا ي

وعند عدم اسـتجابتهم للـدعوة اإلسـالمية ينبغـي االقتصـار . سلبية، أسوؤها تناقض يف املنظومة االجتماعية
 .على ذكر الوعيد اإلهلي

 ...وأال يستغل لنشر دين فقر املدعوين أو ضعفهم أو جهلهم أو أمراضهم .5

ــم، وعــدم إنصــافهم ممــن يعتــدى علــيهم، وأال جيعــل ديــن أو اعتقــاد اآلخــرين ســببا الضــطهادهم واال .6 زدراء 
ـــم ألن هـــذا خاصـــة يتنـــاىف مـــع متســـك املســـلم بعقيدتـــه وأداء ... وســـلب احلقـــوق مـــنهم، وإيقـــاع الظلـــم 

 .واجباته

 جمتمعـــاتيف  وأن يكـــون احلـــوار هـــو األســـاس بـــني أتبـــاع األديـــان واملعتقـــدات، ألن احلـــوار يســـّهل التعـــايش .7
  .مكّونة من معتقدات خمتلفة

   

                                     
  . ١٠٨: األنعام)  1(
  . ١٢٥: النحل)  2(
  . 44-43: طه)  3(
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אאא 
אאאאא 

אא 
א J J 

  :لغـة" الردة"معنى 
رددت الشيء أرّده ردا، ومسي املرتد ألنه رّد : هو رجع الشيء، تقول... رد): "هـ395(قال ابن فارس      

  )1(". نفسه إىل كفره
k  j   i  h    }: حتّول، ويف التنـزيل العزيز: وقد ارتد وارتد عنه" ):هـ711(قال ابن منظور      

 lz 
الردة عن اإلسالم، أي الرجوع عنه، وارتد فالن عن دينه؛ إذا كفر بعد : الردة، ومنه: ، واالسم)2(

  )3(. "االسم من االرتداد: والردة... إسالمه
  )4(". الردة: ىل الكفر، واالسمرد نفسه إ: ارتد الشخص): "هـ770حنو (وقال الفيومي      

  :أما معناها اصطالحا
  )5(". سلم بقول صريح، أو لفظ يقتضيه، أو فعل يتضمنهاملكفر : "هيف     
الرجوع عن دين اإلسالم إىل الكفر، سواء بالنية أو بالفعل : وهي شرعا": وقال الدكتور وهبة الزحيلي     

  )6(. عنادا أو اعتقادااملكفر أو بالقول، وسواء قاله استهزاء أو 
ل، ــهو الراجع عن دين اإلسالم إىل الكفر، مثل من أنكر وجود اخلالق، أو نفى الرس: وعلى هذا فاملرتد     

باإلمجاع كالبيع  أو كذب رسوال، أو حلل حراما باإلمجاع كالزنا واللواط وشرب اخلمر والظلم، أو حرم حالال
نفى ركعة من الصلوات اخلمس املفروضة، أو اعتقد وجوب ما ليس  والنكاح، أو نفى وجوب جممع عليه، كأن

  ". أو عزم على الكفر غدا، أو تردد فيه... بواجب باإلمجاع كزيادة ركعة من الصلوات املفروضة
  :للردة أسباب ثالثة كربى، وهي: واخلالصة: "وأضاف     

                                     
  ).86(، للفيومي ص املصباح املنري: انظر أيضا). 386: 2) (ردد(معجم مقاييس اللغة، مادة )  1(
  . 217: البقرة)  2(
  ).173: 3) (ردد(لسان العرب، مادة )  3(
  ).86(ص ) ردد(املصباح املنري، مادة )  4(
 الذخرية؛ )264: 12( البن قدامة املغين؛ )188: 11( البن حزم احمللى: انظر أيضا). 180: 22(املوسوعة الفقهية )  5(

الشرح الصغري ؛ )634: 2( للرصاع شرح حدود ابن عرفة؛ )180(ص اين للجرجالتعريفات ؛ )13: 12( للقرايف
 الفقه اإلسالمي وأدلته؛ )172(ص  حملمد أيب زهرة العقوبة: اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي؛ )431: 4(للدردير 
كفر وأغلظه الرجوع عن الشيء إىل غريه، وهي أفحش ال: الردة لغة: "وقال. )5566: 7( الزحيلي وهبةللدكتور 

m  j   i  h : حكما، وحمبطة للعمل إن اتصلت باملوت عند الشافعية، وبنفس الردة عن احلنفية، قال اهللا تعاىل
  ~  }  |  {   zy  x  w  vu  t  s  r   q  p  o  n  m  l  kl  

  ].217: البقرة[
يح بالكفر، أو بلفظ يقتضيه، أو بفعل املرتد هو املكلف الذي يرجع عن اإلسالم طوعا إما بتصر : "5577يف ص )  6(

  ".يتضمنه
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 ...كإنكار وجوب الصالة: إنكار حكم جممع عليه يف اإلسالم .1
 ...ورة متعمداذكإلقاء مصحف يف قا: عض أفعال الكفارفعل ب .2
 )1(  "...التحلل من اإلسالم بسّب اإلله أو سب نيب أو سب الدين .3

אא 
א 

  )2(. أن املرتد يقتلاإلمجاع على ) هـ620(، وابن قدامة )هـ463(حكى ابن عبد الرب لقد      
 من وأما ...: "-) من غّير دينه فاضربوا عنقه(أن أخرج حديث بعد  -) هـ179(قال اإلمام مالك      
 )3(  ..."قتل وإال تاب فإن يستتاب، فإنه ذلك وأظهر غريه، إىل اإلسالم من خرج
 ذلك، على جمتمعة واألمة عنقه، وضربت دمه، حل دينه عن ارتد من إن): "هـ463(وقال ابن عبد الرب      
  فالقتل بالردة على ما ذكرنا ال خالف بني املسلمني فيه،: "وقال أيضا )4(..." استتابته يف اختلفوا وإمنا

ا ـوال اختلفت الرواية والسنة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فيه، وإمنا وقع االختالف يف االستتابة، وفيما ذكرن
  )5(". من املرتدة

 املرتد، قتل وجوب على العلم أهل أمجع: "-بعد أن ذكر األدلة على ذلك  -) هـ620(وقال ابن قدامة      
 يـُْنَكر ومل وغريهم، وخالد عباس، وابن موسى، وأيب ومعاذ، وعلي، وعثمان، وعمر، بكر، أيب عن ذلك وروي
  )6(". إمجاعا فكان ذلك،

  :أما األدلة على قتل المرتد فهي  
t  s  r   q  p  o  n  m  l  k  j   i  h  } : قوله اهللا تعاىل  :أوال

  w  vu  ~  }  |  {   zy  xz. )7(  
وب قتلهم ورفع ـففيه دليل على وج: "-بعد أن ذكر هذه اآلية الكرمية  -) هـ620(قال ابن املناصف 

  )8(". احرتام ما كان أوجبه اإلميان هلم
  )9(). َمْن َبدََّل ِديَنه فَاقْـتُـُلوهُ : (وقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  :ثانيا

                                     
  ).5577-5576: 7(الفقه اإلسالمي وأدلته )  1(
انظر  ".والعمل على هذا عند أهل العلم): "1458(بعد ح " اجلامع"قال اإلمام الرتمذي يف و . يأيت قوهلما بعد قليل)  2(

  ).195-194: 22" (املوسوعة الفقهية: "أيضا
  ).2151(بعد ختريج ح  )280( املوطأ ص)  3(
  .)306: 5(التمهيد )  4(
  ).5580: 7(وهبة الزحيلي . د. الفقه اإلسالمي وأدلته، أ: انظر أيضا). 318: 5( املرجع السابق)  5(
  .)264: 12(املغين )  6(
  ).264: 12(املغين، البن قدامة : انظر  . 217: سورة البقرة)  7(
  ).381( كتاب اإلجناد يف أبواب اجلهاد ص)  8(
كتاب اجلهاد،   -56": الصحيح"هذا من حديث عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما، فأخرجه البخاري يف  جاء)  9(

 َحرَّقَ  َعْنهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  َعِليًّا َأنَّ : بإسناده عن عكرمة) 242(ص ) 3017(ال يعّذب بعذاب اهللا ح : بابٌ  -149
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 َيِحلُّ  ال( :َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ  :قَالَ هللا بن مسعود رضي اهللا عنه، حديث عبد ا  :ثالثا
 َوالثـَّيِّبُ  ،بِالنـَّْفسِ  النـَّْفسُ  :َثالثٍ  بِِإْحَدى ِإالَّ  اللَّهِ  َرُسولُ  َوأَنِّي اللَّهُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  ال َأنْ  َيْشَهدُ  ُمْسِلمٍ  اْمِرئٍ  َدمُ 
  )1(). ِلْلَجَماَعةِ  التَّاِركُ  الدِّينِ  ِمنْ  اِرقُ ـَواْلمَ  ،ِنيالزَّا

م اختلفوا يف بعض املسائل املتعلقة باملرتد  )2( القتل: عقوبة املرتد هي نأ مجهور الفقهاء فذهب      ، مع أ
ء من ، لذلك نذكر هذه األقوال بشي-من املعاصرين  -ولكن هناك من يقول بعدم قتله . كما يأيت تفصيلها

  :أقوال، وهيأربعة التفصيل بعد أن نقسمها إىل 
  .يُقتل املرتد بنفس الردة وال يستتاب:  القول األول     
  .يستتاب، فإن تاب وإال قُتل:  القول الثاين     
  .يُفرَّق بني َمن أسّر ردته ومن أعلنها:  القول الثالث     
  . اإلسالم مث ارتد، وبني َمن أسلم بعد كفره مث ارتدكذلك يُفرَّق بني َمن ُولد يف:  القول الرابع     

  :يقتل المرتد بنفس الردة وال يستتاب: القول األول
، )هـ164( ، وعبيد بن ُعمري، وقاله عبد العزيز بن أيب سلمة)هـ106( هذا القول روي عن طاووس     

  )3(، )هـ204(، والقول الثاين للشافعي )هـ110( ، واحلسن)هـ241(ورواية عن أمحد 

                                                                                                               
بُوا ال( :َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّيبَّ  َألنَّ  ،ُأَحرِّقـُْهمْ  ملَْ  أَنَا ُكْنتُ  َلوْ  :لَ فَـَقا َعبَّاسٍ  اْبنَ  فَـبَـَلغَ  ،قَـْوًما  ،)اللَّهِ  ِبَعَذابِ  تـَُعذِّ

كتاب استتابة   -88: أيضا يف وأخرجه ؛) َفاقـْتُـُلوهُ  ِديَنهُ  َبدَّلَ  َمنْ ( :َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّيبُّ  َقالَ  َكَما َوَلَقتَـْلتُـُهمْ 
  ).577(ص ) 6922(باب حكم املرتد واملرتدة واسـتتابتهم ح  -2املرتدين واملعاندين وقتاهلم، 

هذا عند ". روي من وجوه أن عليا إمنا حرقهم بالنار بعد ضرب أعناقهم) "305: 5" (التمهيد"قال ابن عبد الرب يف        
                        ).189: 11" (احمللى"، وابن حزم يف )254: 6" (السنن الكربى"البيهقي يف 

؛ املسالك يف شرح )306-304: 5(؛ التمهيد، البن عبد الرب )1362: 3(املعونة، للقاضي عبد الوهاب : انظر       
ن ؛ كتاب اإلجناد يف أبواب اجلهاد، الب)264: 12(؛ املغين، البن قدامة )352: 6(مـوطأ مالك، البن العريب 

  ).381(املناصف ص 
¢  £  ¤  ¥  ¦ } : اب قول اهللا تعاىلـب -6كتاب الديات،   - 87: أخرجه البخاري يف)  1(

z ]باب ما يباح به دم مسلم ح  - 6كتاب القسامة،   -28: ومسلم يف؛ ) 573(ص ) 6878(ح  ]45: املائدة
  ).974(ص ) 4375(

  :قسم عقوبة الردة إىل ثالثة أقسام) وما بعدها 7720: 2" (سالميالتشريع اجلنائي اإل"عبد القادر عودة يف كتابه )  2(
  .العقوبة التبعية، راجع تفصيل ذلك إن شئت -3العقوبة البدلية،  -2العقوبة األصلية، وهي القتل حدا،  -1

 تحب،تس لكن استتابته، ال جتب أنه أخرى رواية أمحد عن وروي): "267-266: 12" (املغين"قال ابن قدامة يف )  3(
 عليه اهللا صلى النيب لقول احلسن عن ذلك ويروى وطاوس، عمري، بن عبيد قول وهو للشافعي، الثاين القول وهذا
 –وذكر بعد ذلك حديث قدوم معاذ على أيب موسى يف اليمن ". استتابته يذكر ، ومل)فاقتلوه دينه بدل من(: وسلم

كتاب : انظر.   ..."كاألصلي استتابته جتب فلم لكفره يقتل هوألن استتابته، يذكر ومل:"، فقال عقبه- اآليت خترجيه 
  ).382(اد يف أبواب اجلهاد ص اإلجن

 مســعود ابن يستتب ومل: "هذا القول إىل طائفة ولكن مل يسمهم، مث قال) 306: 5" (التمهيد"ونسب ابن عبد الرب يف      
 برسول، لست اليوم وأنت :له قال ،)لقتلتك رسول أنك لوال( :وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول لقول وحده النواحة ابن

يقتل املرتد وال يستتاب، : ذكر سحنون أن عبد العزيز بن أيب سلمة كان يقول): "311(وقال يف ص ". غريه واستتاب
  ".وحيتج حبديث معاذ مع أيب موسى األشعري
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  :فانقسموا قسمنين ال يستتابو : فأما من قال): "هـ456(وقال ابن حزم      
  .يقتل املرتد تاب أو مل يتب، راجع اإلسالم أو مل يراجع: فقالت طائفة     
 ".ادر فتاب قُِبلت منه توبته وسقط عنه القتل، وإن مل تظهر توبته أنفذ عليه القتلــإن ب:  وقالت طائفة     

)1(  
ودليل من أوجب القتل بنفس االرتداد، ظاهر اخلرب يف تعليق حكم القتل ): "هـ620(قال ابن املناصف      

  )2( ".فإذا وجب القتل، ومل يندفع إال حبكم الشرع وتوقيفه يف ذلك. على وجوب الردة
  :قال دقة،الزنا تقتل كما يستتب ومل قتل سرا ارتد وإن": عن مالك) هـ463(وذكر ابن عبد الرب      
  )3(  ".إليه ارتد الذي دينه أظهر من يستتاب وإمنا

  :واستدل هذا الفريق بأدلة، منها
، قــال ابــن عبــد الــرب )4() َمــْن بَــدََّل ِدينَــُه فَــاقْـتُـُلوهُ (: ظــاهر حــديث عبــد اهللا بــن عبــاس رضــي اهللا عنهمــا   .1

): هــ543(قـال ابـن العـريب و  )5(". احلـديث هذا ظاهر على يستتاب ال :قالت منهم فطائفة): "هـ463(
  )6()".من غّير دينه فاقتلوه: (مطلق احلديث: -أي مل ير االستتابة  –حجة من مل ير ذلك "

حيث أرسلهما النيب صلى اهللا عليه وسلم  -رضي اهللا عنهما  -حديث أيب موسى مع معاذ بن جبل    .2
  فـَبَـَعَثهُ  ،)قـَْيسٍ  ْبنَ  اللَّهِ  َعْبدَ  يَا َأوْ  ،َسىُمو  َأبَا يَا أَْنتَ  اْذَهبْ  َوَلِكنْ ...: (إىل اليمن، وجاء فيه

 ،ُموَثقٌ  ِعْنَدهُ  َرُجلٌ  َوِإَذا ،ِوَساَدةً  َلهُ  َوأَْلَقى ،اْنزِلْ  :قَالَ  َعَلْيهِ  َقِدمَ  فـََلمَّا ،َجَبلٍ  ْبنَ  ُمَعاذَ  أَتْـبَـَعهُ  ُمثَّ  ،اْلَيَمنِ  َعَلى
 ال :قَالَ  .فـَتَـَهوَّدَ  السَّْوءِ  ِدينَ  ِديَنهُ  رَاَجعَ  ُمثَّ  ،فََأْسَلمَ  يـَُهوِديًّا َكانَ  َهَذا :قَالَ  ؟َهَذا َما :-أي معاذ  - قَالَ 

  ،يـُْقَتلَ  َحىتَّ  َأْجِلسُ  ال :َقالَ  .نـََعمْ  ،اْجِلسْ  :فـََقالَ  .َوَرُسولِهِ  اللَّهِ  َقَضاءُ  ،يـُْقَتلَ  َحىتَّ  َأْجِلسُ 
حىت يقتل، قضاء "فكان ظاهر قوله " )7(. احلديث... فـَُقِتلَ  ِبهِ  َمرَ فَأَ  - َمرَّاتٍ  َثالثَ  - َوَرُسولِهِ  اللَّهِ  َقَضاءُ 

، مث أمر به فُقتل ومل يَعِرض الستتابته، أنه كذلك قضى "نعم"، وقول أيب موسى له "قضاء اهللا ورسوله
شهرين  استتابه موسى أبا أن ويروى): "هـ620(وقال ابن قدامة  )8(". رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

                                     
  .)188: 11(احمللى، البن حزم )  1(
  ).382(اد ص كتاب اإلجناد يف أبواب اجله)  2(
  .)309: 5(التمهيد )  3(
  ).351(اخلراج، أليب يوسف ص : انظر. سبق ختريج احلديث)  4(
  ).306: 5(التمهيد )  5(
  ).354: 6(املسالك يف شرح موطأ مالك )  6(
). 1005(ص ) 4718(باب النهي عن طلب اإلمارة واحلرص عليها ح  -3كتاب اإلمارة،   -33: أخرجه مسلم يف)  7(

باب بعث أيب موسى ومعاذ إىل اليمن قبل حجة الوداع ح  - 61كتاب املغازي،   -64: ج بنحوه البخاري يفوأخر 
املرتدين واملعاندين كتاب استتابة   -88: ، وأخرجه أيضا يف)355(ص ) 4345-4344؛ 4341-4342(

باب  -12األحكام، كتاب   -93: ، ويف)577(ص ) 6923(باب حكم املرتد واملرتدة واستتابتهم ح  -2 وقتاهلم،
  ).596(ص ) 7157(احلاكم حيكم بالقتل على من وجب عليه دون اإلمام الذي فوقه ح 

  ).383(كتاب اإلجناد يف أبواب اجلهاد، البن املناصف ص )  8(
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 فضرب وأىب فدعاه معاذ فجاء ذلك من قريبا أو ليلة عشرين فدعاه :رواية ويف عليه، معاذ دومقبل ق )1(
 )2(".  عنقه

  :يستتاب، فإن تاب وإال قُتل:  القول الثاني
 ، والنخعي)3( )هـ114( ، وبه قال عطاء-رضي اهللا عنهما  -عن عمر، وعثمان وهذا القول مروي      

 واألوزاعي ،)هـ161( ، وأصحاب الرأي، والثوري)هـ204( والشافعي ،)هـ179( ، وإليه ذهب مالك)هـ96(
  )4( .، وغريهم)هـ238( ، وإسحاق)هـ241( ، وأمحد)هـ157(

فبهذه األحاديث : "-بعد أن ذكر مجلة من األحاديث يف استتابة املرتد  -) هـ182(قال أبو يوسف      
أن يستتابوا،  –واهللا أعلم  -وأحسن ما مسعنا يف ذلك االستتابة،  -وهو كثري  -حيتج من رأى من الفقهاء 

  )5(". اء من األحاديث املشهورة، وما كان عليه من أدركنا من الفقهاءـوإال ضربت أعناقهم على ما ج فإن تابوا
)5(  

 معىن أن على ذلك فدل املرتد، استتابة يف خالفا الصحابة بني أعلم وال): "هـ463(وقال ابن عبد الرب      
  )6( ".فاقتلوه تبديله على وأقام دينه بدل من :أعلم واهللا -) من غّري دينه فاضربوا عنقه(أي حديث  -ث احلدي

)6(  
  :استدل هذا الفريق بأدلة، منها

مع ما دل ): "هـ620(وقال ابن املناصف  )À  ¿     ¾  ½  ¼        »  ºz )7  } : قول اهللا تعاىل .1
حكم القتل، كالكافر ال، فإذا تاب وراجع اإلسالم ارتفع عليه مفهوم اخلرب، وأن القتل إمنا وجب حب

  )8(". األصلي

 .)z  y   x  w    v  u   t  sz  )9  }  | } : وقوله تعاىل .2

                                     
  .سيأيت هذا القول)  1(
  ). 268-267: 12(املغين )  2(

، )1540(ص ) 4355(باب احلكم فيمن ارتد ح  - 1كتاب احلدود،   - 37": السنن"أخرجه أبو داود يف واحلديث      
ُايت أبو موسى برجل قد ارتد عن اإلسالم فدعاه : "ويف آخره) 4356(و ح ". وكان قد استتيب قبل ذلك: "ويف آخره

رواه عبد امللك بن عمري، عن أيب : "قال أبو داود". عشرين ليلة أو قريبا منها، فجاء معاذ فدعاه فأىب، فضرب عنقه
ن أيب موسى ومل يذكر فيه أورواه ابن فضيل عن الشيباين عن سعيد بن أيب بردة عن أبيه . مل يذكر االستتابةو  بـردة

  ".حىت ضرب عنقه وما استتاب -أي معاذ  -فلم ينـزل ): "4357(ويف ح  ".االستتابة
  .كافرا مث أسلم مث ارتدسيأيت القول املنسوب إىل عطاء حيث إنه فرق بني من ُولد يف اإلسالم وبني َمن كان  )  3(
اإلسالمية، للشيخ عواض  ؛ قواعد احلرب يف الشريعة)382(ص  ، البن املناصفكتاب اإلجناد يف أبواب اجلهاد: انظر)  4(

  ).28- 25(اين ص الوذين
  ).354-353(اخلراج ص )  5(
  ).352-351(اخلراج، أليب يوسف ص : انظر). 309: 5(التمهيد )  6(
  . 15: اإلسراء)  7(
  ).382(كتاب اإلجناد يف أبواب اجلهاد ص )  8(
  . 38: األنفال)  9(
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إذا قالوها حقنوا ال إله إال اهللا، ف: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: (النيب صلى اهللا عليه وسلمقول  .3
 )1(. )هم على اهللاهم إال بحقها، وحسابوالمني دماءهم وأم

أخرجه عبد الرزاق بإسناده عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن أبيه،   :حديث عبد اهللا بن مسعود  .4
 أن :إليه فكتب عمر، إىل فيهم فكتب العراق، أهل من اإلسالم عن ارتدوا قوما مسعود ابن أخذ: قال
. فاقتلهم يقبلوها مل وإن عنهم، فخل وهاقِبل فإن اهللا، إال إله ال أن وشهادة احلق دين عليهم عرضا

 )2(. فقبلها بعضهم فرتكه، ومل يقبلها بعضهم فقتله
 ارتد مث فأسلم نصرانيا كان بشيخٍ  عليٌّ  ُأِيت  :قال الشيباين، عمرو أيب عن بإسناده الرزاق عبد وما أخرجه .5

 :قال .ال :قال اإلسالم؟ إىل ترجع مث مرياثا، تصيب ألن ارتددت إمنا لعلك :علي له فقال اإلسالم، عن
 فارجع :قال .ال :قال اإلسالم؟ إىل ترجع مث تزوجها أن فأردت يُزّوجوكها أن فأبوا امرأة خطبت فلعلك
 ولده إىل مرياثه ودفع عنقه، فضربت به فأمر: قال .فال املسيح، ألقى حىت أما ال،: قال !اإلسالم إىل

 )3(. املسلمني
امرأة يقال هلا أم مروان ارتدت عن اإلسالم، فأمر النيب صلى اهللا أن : "حديث جابر رضي اهللا عنهما .6

 )4(". عليه وسلم أن يعرض عليها اإلسالم، فإن رجعت وإال قتلت
  قال ابن قدامة )5(". ؟ اهللا أمر يُراجع و يتوب لعله واسَتَتْبُتموه: "قول عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه .7

  إتالفه جيز استصالحه فلم أمكن نهوأل فعلهم، من ءبرى ملا استتابته جتب مل ولو): "هـ620( 
   )1(". ذكرناه ما بدليل ،االستتابة بعد به فاملراد بقتله مراأل وأما .النجس كالثوب استصالحه قبل

                                     
  ).4(ص ) 25(ح   ª  ©  ¨z  »  }: بابٌ  -17اإلميان،  -2: أخرجه البخاري يف ) 1(
  ).190: 11(من طريق عبد الرزاق " احمللى"؛ وأورده ابن حزم يف )169-168: 10) (18707(املصنف ح )  2(
: 10) (19296(؛ ح )170-169: 10) (18709(ح  ؛)105-104 :6) (10138(املصنف ح )  3(

: 16) (32034(ح  "املصنف"وأخرجه ابن أيب شيبة يف  .)190: 11" (احمللى"؛ أورده ابن حزم يف )339
السنن "وأخرجه البيـهقي يف . كذلك بإسناده عن أيب عمرو الشيباين خمتصرا) 445: 17) (33434(، و ح )317
فسأله النصارى جيفته بثالثني ألفا، فأىب علي : "سناده عن أيب عمرو الشيباين خمتصرا، وفيهبإ) 254: 6" (الكربى
أي سند عبـد  –وسندمها : "–على هامش السنن الكربى للبيهقي  – "اجلوهر النقي"وقال ابن الرتكماين يف ". وأحرقه

اهللا عليه وسلم، فروايته عن علي حممولة  صحيح، وأبو عمرو الشيباين أدرك زمان النيب صلى –الرزاق وابن أيب شيبة 
  ).308: 5" (التمهيد"؛ وابن عبد الرب يف )190: 11" (احمللى"وأورده ابن حزم يف ". على االتصال

: فيه": "التعليق املغين"، وقال أبو الطيب حممد آبادي يف )119- 118: 3) (122(ح " السنن"أخرجه الدارقطين يف )  4(
) 203: 8" (السنن الكربى"والبيهقي يف ". حممد بن عبد امللك: وأيضا فيه... ثه وهممعمر بن بكار، ويف حدي

املغين، البن : انظر. -أي إسنادي البيهقي  -إىل أن إسنادمها ضعيفان " التعليق املغين"بإسنادين، وأشار أبو الطيب يف 
  .)267: 12(قدامة 

: 2) (2152(القضاء فيمن ارتد عن اإلسالم ح - 18ة، كتاب األقضي  -22": املوطأ"أخرجه اإلمام مالك يف )  5(
 أيب ِقَبل من رجل عمر على قدم" :أنه قال أبيه، عن القارىء، عبد بن اهللا عبد بن حممد بن الرمحن عبد عن) 280

هل من خرب جديد : أي[ُمَغرِّبَة خرب؟  من كان فيكم هل: عمر له موسى األشعري، فسأله عن الناس، فأخربه، مث قال
 أفال: عمر فقال .عنقه فضربنا قرّبناه،: قال به؟ فعلتم فما :قال .اسالمه بعد كفر رجل نعم،: قال ]ء من بلد بعيدجا

 أحضر، مل إين اللهم :؟ مث قال عمر اهللا أمر يـُرَاجع و يتوب لعله واستتبتموه رغيفا، يوم كل فاطعمتموه ثالثا، حبستموه
ح " املصنف"؛ وعبد الرزاق يف )353(ص " اخلراج"أبو يوسف يف  أخرجه أيضا ".بلغين إذ أرض ومل آمر، ومل
؛ والبيهقي يف )594-593: 14) (29588(ح " فاملصن"؛ وابن أيب شيبة يف )164-165: 10) (18695(
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وأصحاب هذا القول اختلفوا في عدد االستتابة وفي توقيتها، فيمكن إيجاز أقوالهم في ذلك فيما      
  : يلي
  )2(. ، فإن تاب وإال قُِتلمرةتد يستتاب املر :  أوال

، وقاله أبو بكر )هـ264( ، واملزين)هـ204( وإليه ذهب الشافعي )3(. هذا قول روي عن عثمان، وعلي     
  )4(. وغريه )هـ318( ابن املنذر

، "واحدا ووقتا واحدة ومرة واحدة بساعة يستتاب :قالت منهم وطائفة: ")هـ463( قال ابن عبد الرب     
)5(. به إىل أحدـمل ينسولكن 

  

  )6(. ، فإن تاب وإال قُِتلثالث مراتيستتاب :  ثانيا
  ،)هـ114( وعطاء ،)7(وعلي  عمر، :منهم العلم، أهل أكثر قول هذا): "هـ620(قال ابن قدامة      
  ،)هـ238( وإسحاق ،)هـ157( واالوزاعي ،)هـ161( والثوري ،)8(ومالك  ،)هـ96( عيـوالنخ

  )10( ).هـ125( كذلك قول عثمان، والزهري  )9(". الشافعي قويل أحد وهو الرأي، وأصحاب
 وألنه... يستتاب املرتد ثالثا، فإن تاب قبلت توبته، وإن َأَىب قتل): "هـ422(قال القاضي عبد الوهاب      

  )11(...". جيوز أن يكون عرضت له شبهة فإذا روجع ذّكرناه اإلسالم زال عنه
 ر،ـعم حديث ولنا: "-شهرا  رجال استتاب أنه: بعد أن ذكر فعل علي -) هـ620(وقال ابن قدامة      
 لألثر أيام ثالثة ذلك وأوىل فيها، يرتئي مدة ينتظر أن فوجب احلال، يف تزول وال لشبهة، تكون مناإ الردة وألن
 موهـوأطعمت بتموهحس هال": عمر لقول وحيبس االستتابة، مدة يف عليه يضيق أن وينبغي قريبة مدة اأو  فيها،
  )12(". دينه فرياجع قلبه يتعطف لعله دعايته ويكرر "؟ رغيفا يوم كل

                                                                                                               
روي ). 307: 5" (التمهيد"وأخرجـــه ابن عبد الرب يف . بإسناده من طريق مالك) 207- 206: 8" (السنن الكربى"

  .حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنه الذي سبق خترجيهحنوه أيضا من 
  .)268-267: 12(املغين )  1(
  ).383(؛ اإلجناد يف أبواب اجلهاد، البن املناصف ص )190: 11(احمللى، البن حزم : انظر)  2(
  ...لم مث ارتد، وكذلك خرب علي يف رجل كان نصرانيا فأس...سبق ختريج خرب أخذ ابن مسعود قوما ارتدوا عن اإلسالم)  3(
  ).383(اإلجناد يف أبواب اجلهاد، البن املناصف ص )  4(
  ).306: 5(التمهيد )  5(
؛ املغـين، )1939: 5(؛ شرح السري الكبري، للسرخسي )1361: 3(؛ املعونة )190: 11(احمللى، البن حزم : انظر)  6(

  )266: 12(البن قدامة 
  ).353(اخلراج، أليب يوسف ص : انظر أيضا)  7(
  ).309: 5(التمهيد : انظر)  8(
  ).266: 12(املغين، البن قدامة )  9(
إذا أشرك املسلم : "بإسناده عن ابن شهاب، أنه قال) 164: 10) (18693(ح " املصنف"أخرج عبد الرزاق يف )  10(

قدامة يف ؛ وابن )190: 11" (احمللى"وأورده ابن حزم يف ". ُدعي إىل اإلسالم ثالث مرات، فإن أىب ضربت عنقه
  ).268: 12" (املغين"

  ).  1361: 3(املعونة )  11(
  ).268: 12(املغين )  12(
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 يوم كل طعمتموهأف ثالثا، حبستموه أفال: "واستدل هؤالء مبا روي عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه     
   )1(" ؟ اهللا أمر يـُرَاجع و يتوب لعله واستتبتموه رغيفا،
ان بعد ــأنه كفر إنس: أخرجه عبد الرزاق بإسناده عن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه أيضا مبا )2(واستدلوا      

 )3(. بعد إميانه، فدعاه إىل اإلسالم ثالثا فأىب فقتله

  .، فإن تاب وإال قُِتلمائة مرةيستتاب :  ثالثا
  )5( .)هـ169( احلسن بن حينسبه إىل و ، )4() هـ456( ذكر هذا القول ابن حزم     
  )6(. ، فإن تاب وإال قُِتلثالثة أيامتاب يست:  رابعا
، )هـ204( وأصحابه، وأحد قويل الشافعي )هـ179( قول أصحاب الرأي، ومالكهو روي عن عمر، و      

  )7(. )هـ238( وإسحاق
وس، ـأنا منهله ثالثة أيام، وهو فيها حمب: "- )هـ264( بعد أن ذكر قول املزين -) هـ478(قال اجلويين      

 )8( .مث ذكر ما فعله عمر رضي اهللا عنه..." معتمد هذا القول مذهب عمر. ه الشراب والطعاموال مننع
ا االستتابة وجوب ثبت إذا): "هـ620(قال ابن قدامة         )9(". أيام ثالثة فمد
م، ومن ارتد عن اإلسالم من رجل او امرأة، وهو مكلف، ُدعي إليه ثالثة أيا): "هـ939(وقال الشُّويكي      

  )10( ".وينبغي أن يضيق عليه، وحيبس، فإن مل يتب قتل
حيث يفهم من قول " ثالثة أيام: "وبني هذا القول" يستتاب ثالث مرات: "لعله ال فرق بني القول الثاينو      

من املمكن اندماج هذا القول يف القول  د ثالثة أيام، أي كل يوم مرة، إذنه يراجع املرتأابن قدامة السابق 
  .ينالثا

  )11(. ، فإن تاب وإال قُِتلشهرايستتاب :  خامسا

                                     
  .سبق خترجيه)  1(
  ).307- 306: 5(؛ التمهيد )1361: 3(املعونة : انظر)  2(
  ).190: 11" (احمللى"؛ وأورده ابن حزم يف )164: 10) (18692(املصنف ح )  3(
  ).189: 11(احمللى )  4(
لعل  ". يستتاب مرة، فإن تاب وإال قتل، فهو قول احلسن بن حي: "هنا جاء النص هكذا) 191: 11(ابق املرجع الس)  5(

وال يعقل أن يكرر ..." يستتاب مرة): "190(سقطت عند الطباعة حيث إنه ذكر يف الصفحة السابقة " مائة"كلمة 
  .هذا القول مرة ثانية

؛ املغين، البن )357: 6(سالك يف شرح موطأ مالك، البن العريب ؛ امل)191-190: 11(احمللى، البن حزم : انظر)  6(
  ).268، 264: 12(قدامة 

  ).383(اإلجناد يف أبواب اجلهاد، البن املناصف ص )  7(
  ).164: 17(اية املطلب يف دراية املذهب )  8(
  ).268: 12(املغين )  9(
  ).1240: 3(التوضيح يف اجلمع بني املقنع والتنقيح )  10(
؛ )268: 12(؛ املغين، البن قدامــة )306: 5(؛ التمهيد، البن عبد الرب )191: 11(احمللى، البن حزم : انظر  )11(

  ).383(اإلجناد يف أبواب اجلهاد، ابن املناصف ص 
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  روي هذا عن مالك: ")هـ456( ، قال ابن حزم-رضي اهللا عنه  -هذا القول روي عن علي      
  )1(".وعن بعض أهل مذهبه

أن عليا استتاب رجال كفر بعد إسالمه شهرا، فأىب : "أخرج عبد الرزاق بإسناده عن أيب عثمان النهدي     
  )2(". فقتله

  .، فإن تاب وإال قُِتلأربعين يومايستتاب :  سادسا
نا ابن وهب، عن : حنونـنا س: احــما فلما روينا من طريق ابن وضأربعني يو : وأما من قال: "ابن حزمقال      

ه أبو موسى األشعري ــأن رجال يهوديا أسلم مث ارتد عن اإلسالم، فحبس: مسلمة بن علي، عن رجل عن قتادة
ه، فلم ينـزل ــال أنزل حىت تضرب عنق: ني يوما يدعوه إىل اإلسالم، فأتاه معاذ بن جبل فرآه عنده، فقالأربع

  )3(". حىت ضربت عنقه
  .، فإن تاب وإال قُِتلشهرينيستتاب :  سابعا
بدون أن ينسبه إىل أحد استدالال من قصة قدوم معاذ على أيب موسى يف  )4(هذا القول ذكره ابن حزم     
قدم على أيب موسى األشعري معاذ بن : "يمن حيث ورد فيما أخرجه عبد الرزاق بإسناده عن أيب بردة، قالال

وّ : ما هذا؟ فقال: جبل باليمن، وإذا برجل عنده، قال د، وحنن نريده على رجل كان يهوديا فأسلم مث 
عنقه، فضربت عنقه، مث قال واهللا ال أقعد حىت تضربوا : شهرين، فقال معاذ -أحسبه قال  -اإلسالم منذ 

  )5(..." قضاء اهللا ورسوله أن من رجع عن دينه فاقتلوه: معاذ
  . أبدايستتاب :  ثامنا
  )6(. )هـ96( وهذا قول إبراهيم النخعي     
م : فقال عمر: ")8(كدليل هلذا القول حديث أنس بن مالك   )7() هـ456( وذكر ابن حزم      لو أتيَت 

  )9( .، حيث مل يذكر القتل"م، فإن تابوا وإال استودعتهم السجنلعرضُت عليهم اإلسال

                                     
  ).191: 11(احمللى )  1(
 ادة، عنعب وروى): "309-308: 5" (التمهيد"وقال ابن عبد الرب يف ). 164: 10) (18691(املصنف ح )  2(

 فأمر فأىب شهرا، اإلسالم عليه فعرض اإلسالم، بعد تنصر وائل بن بكر من رجال أخذ عليا أن :حممد أيب العـالء
  ".بقتله

  ).191: 11(احمللى )  3(
  ).191: 11(املرجع السابق )  4(
بة يف ؛ وابن أيب شي)353(ص " اخلراج"؛ أخرجه أيضا أبو يوسف يف )168: 10) (18705(املصنف ح )  5(

  ).595-594: 14) (29593(ح " املصنـف"
؛ السنن الكربى، )189-188: 11(؛ احمللى، البن حزم )166: 10) (18697(املصنف، لعبد الرزاق ح : انظر)  6(

: 5(مل يسم؛ شرح السري الكبري، للسرخسي  -هو الراوي عن إبراهيم  -ويف إسناده رجل ) 197: 8(للبيهقي 
 -بإسناده عنه " اخلراج"ولكن أخرج أبو يوسف يف ). 383(ب اجلهاد، البن املناصف ص ؛ اإلجناد يف أبوا)1939

  ).353(ص ". يستتاب، فإن تاب ترك، وإن أىب قتل: "قال - أي عن إبراهيم 
  ).191(احمللى ص )  7(
  .سبق خترجيه)  8(
  ).192- 191: 22(املوسوعة الفقهية : انظر أيضا)  9(



 

  
 

33

 وهو أبدا، يقتل ال أن إىل يفضي وهذا: "-بعد أن ذكر قول النخعي  -) هـ620(وقال ابن قدامة      
  )1(". مجاعواإل للسنة خمالف
يه إبطال حكم اخلرب وأما من زعم أنه يستتاب أبدا، فخطأ ظاهر، ألن ف ): "هـ620(وقال ابن املناصف      
)2( ".الثابت

  

  :يُفرَّق بين َمن أسّر ردته ومن أعلنها:  القول الثالث
اه دون استتابة ومل ـمن أسر ردته قتلن: فأما من فرق بني املسر واملعلن، فإن طائفة قالت: "قال ابن حزم     

  .نقبل توبته، ومن أعلنها قبلنا توبته
  .دق النية قبلنا توبته، وإن مل يقر وال صدق النية قتلناه ومل نقبل توبتهإن أقر املسر وص: وطائفة قالت     
  .وأما املعلن فنقبل توبته: قال هؤالء     
  .ال فرق بني املسر واملعلن يف شيء من ذلك: وطائفة قالت     
  .فطائفة قبلت توبتهما معا أقر املسر أو مل يقر     
)3( ".وطائفة مل تقبل توبة مسر وال معلن     

  

  :كذلك يُفرَّق بين َمن ُولد في اإلسالم ثم ارتد، وبين َمن أسلم بعد كفره ثم ارتد:  القول الرابع
. إنه إن كان مسلما ممن ُوِلد يف اإلسالم، مث ارتد، قُتل ومل يستتب: )هـ114( هذا القول يعزى إىل عطاء     

  )4(. وإن كان مشركا مث أسلم مث ارتد استتيب
د ـال يستتاب من ولد يف اإلسالم مث ارت: قال الليث بن سعد وطائفة معه): "هـ463(ن عبد الرب وقال اب     

    )5(". إذا شهد عليه، ولكنه يقتل، تاب من ذلك أو مل يتب إذا قامت البينة العادلة

  تل يقال ن املرتدذهبوا إىل أقبل أن أختم هذا املبحث ال بد أن أشري إىل أن هناك بعض املعاصرين و      
  .وال يستتاب، بل يرتك على حاله

 العّوا ليمـ، والدكتور حممد س)7(، والدكتور طه جابر العلواين )6(الشيخ عبد املتعال الصعيدي  :ؤالءه منو      
  .وغريهم )1( العّوا

                                     
  ).268: 12(املغين )  1(
  ).383(اإلجناد يف أبواب اجلهاد، البن املناصف ص  ) 2(
  ).189: 11(احمللى، البن حزم )  3(
  ).382(؛ كتاب اإلجناد يف أبواب اجلهاد، البن املناصف ص )267: 12(املغين، البن قدامة : انظر)  4(
  ).311: 5(التمهيد )  5(
يظهر من املقدمـــة أن . ر املعارف، القاهرة، بدون تاريخ الطبعةدا: ، الناشر"احلرية الدينية يف اإلسالم"له كتاب بعنوان )  6(

  .عليه الشيخ عيسى منون، ورد املؤلف عليه يف هذه الطبعة هذه الطبعة طبعة ثانية حيث طبع من قبل، وردّ 
عرف  -ذا الكتاب مل أر ه - " ال إكراه يف الدين، إشكالية الردة واملرتدين من صدر اإلسالم إىل اليوم"له كتاب بعنوان )  7(

) 10452هـ، العدد 26/6/1428األربعاء (محد العيسى يف جريدة الشرق األوسط  عرف به
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  :استدلوا ملذهبهم مبا يليو      
، وإمنا جاء فيها عقاب رتدــأن اآليات القرآنية اليت وردت يف شأن الردة مل حتدد عقوبة دنيوية للم .1

 .أخروي

  .)ÕÔ  Ó    Ò  Ñz )2  } : عقوبة الردة تنايف صريح قوله تعاىلأن  .2
  ، ومثل هذا النوعحاداآلبأحاديث مل ترد يف القرآن والسنة املتواترة، وإمنا ثبتت  عقوبة الردة أن .3

  .)3( من األحكام ال يتلقى من أخبار اآلحاد
د، ـال ألنه مرت ليست صرحية، فإن من قتل منهم إمنا قتل لكونه مقاتال األخبار الواردة بقتل املرتدينأن  .4

  .ال يقتل املرتد لنفس االرتداد وإمنا يقتل مبا يرتتب على االرتداد: أي بعبارة أخرى
  

 إن السنة الصحيحة مصدر لألحكام العملية باتفاق مجيع: "قال الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي     
  والقول. األحاديث اآلمرة بقتل املرتد، ونّفذها الصحابة يف عهد اخللفاء الراشدينوقد صحت ... املسلمني

ا يف احلدود غري صحيح، فجميع املذاهب املتبوعة أخذت بأحاديث اآلح اد ـــبأن أحاديث اآلحاد ال يؤخذ 
 )4(..."رب اخلمريف عقوبة شارب اخلمر، مع أن ما ورد يف عقوبة الردة أصح وأوفر وأغزر مما ورد يف عقوبة ش

ا القتل، إال ما روي عن عمر : "وقد أمجع فقهاء األمة على عقوبة املرتد، وقال وأوشكوا أن يتفقوا على أ
  ".والنخعي والثوري، ولكن التجرمي يف اجلملة جممع عليه

  

  :حكم المرأة المرتدة

                                                                                                               
http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section  . على قناة اجلزيرة " من واشنطن"برنامج وصرّح به أيضا يف

  http://www.aljazeera.net/NR/exeresم 3/4/2006الفضائية بتاريخ 
   http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2002/02/article2b.shtml" عقوبة الردة تعزيرا ال حدا"  )1(
  . 256 :البقرة)  2(

" عقوبة الردة تعزيرا ال حدا"حممد سليم العّوا بعنوان . مقال د: انظر  
http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2002/02/article2b.shtml  

م 3/4/2006على قناة اجلزيرة الفضائية بتاريخ " من واشنطن"طه جابر العلواين يف برنامج . حديث د)  3(
http://www.aljazeera.net/NR/exeres مرسل، حىت مل يبلغ درجة ) من بدل دينه فاقتلوه(أفاد أن حديث و  ؛

  ! الصحة؟
الم إىل ـــ إكراه يف الدين، إشكالية الردة واملرتدين من صدر اإلسال"كذلك ذكر هذا عنه محد العيسى عندما عّرف بكتابه      

) 10452هـ، العدد 26/6/1428األربعاء (يف جريدة الشرق األوسط " اليوم
http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section   

ه اإلمام مالك يف املوطأ مرســـال، ومل حديث مسند متصل عند البخاري وعند غريه، وإمنا روا -كما مر خترجيه   -احلديث      
  طه العلواين؟. يتيسر يل االطالع على هذا الكتاب حىت أفهم ما هو مراد د

، وحد شارب اخلمـر، -وهو الرجم  -ويرد على ما شغبوا به بأنه مل تثبت كل احلدود بنص قرآين مثل حد الزاين احملصن      
  . عليه وسلم اآلحاديةوغريمها، وإمنا ثبتت بسنة النيب صلى اهللا

)4  (http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c  
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  ذهبوا )1(تدة، ولكن األحناف هذا احلكم يف املرتد الذي سبق تفصيله يف الرجل املرتد واملرأة املر      
  :واستدلوا ،لكنها حتبس وجترب على اإلسالمو  )2( ،أن املرأة املرتدة ال تقتلإىل 

   .،)3() امرأة تقتلوا ال(: وسلم عليه اهللا صلى النيب قولب .1
ال تقتل النساء إذا هن ارتددن عن اإلسالم، ولكن حيبسن ويدعني إىل ": عن ابن عباسومبا روي  .2

  )4(". َربن عليهاإلسالم وجيُْ 
ا تقتل كما يقتل الرجل بني أما اجلمهور فلم يفّرقوا بني الرجل املرتد و       ، )5(املرأة املرتدة، فذهبوا إىل أ

  :واستدلوا
 إال لمــمس امرىء دم حيل ال(: وأيضا حديث ،)6( )من بّدل دينه فاقتلوه: (، وهو حديثبعموم اخلرب .1

وهو لفظ يعم الرجل  ،)للجماعة املفارق لدينه والتارك بالنفس، لنفسوا الزاين، الثيب: ثالث باحدى
  .واملرأة

 اهللا صلى النيب إىل أمرها فبلغ اإلسالم، عن ارتدت مروان، أم :هلا يقال امرأة أن" :الدارقطينوما رواه  .2
  .)7( "قتلت وإال تابت، فإن تستتاب، أن فأمر وسلم، عليه

 بكر، أيب عن ذلك روي القتل، وجوب يف والنساء الرجال بني فرق ال نهإ): "هـ620(وقال ابن قدامة      
 ومكحول، ،)هـ96( والنخعي ،)هـ125( والزهري احلسن، قال وبه عنهما، اهللا رضي أيب طالب بن وعلي
 وإسحاق ،)هـ204( والشافعي ،)هـ157( واألوزاعي ،)هـ175( والليث ،)هـ179( ومالك ومحاد،

ا" :وقال أيضا )8(.)"هـ238(  النيب ي وأما .كالرجل فيقتل بالباطل؛ احلق دين لبدّ  مكلف شخص وأل

                                     
كذلك   .هو قول الثوري أيضا ،)313: 5" (التمهيد"، وابن عبد الرب يف )1458(بعد ح " اجلامع"ذكر الرتمذي يف )  1(

، وابن املناصف يف )264: 12(كما ذكر ابن قدامة يف املغين ) هـ118(، وقتادة )هـ110(روي عن علي، واحلسن 
   .)385- 384(ص  يف أبواب اجلهاد ادـاإلجن

  ).1938: 5(شرح السري الكبري، للسرخسي ؛ )354(، أليب يوسف ص اخلراج: انظر)  2(
  ).195: 22(؛ املوسوعة الفقهية )5581: 7(وهبة الزحيلي . د. الفقه اإلسالمي وأدلته، أ: أيضا انظر  

فوعا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، وإمنا روي هذا عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه مل أقف على هذا اللفظ مر )  3(
كتاب   - 56: وأخرج البخاري يف). 574: 17) (33791(ح " املصنف"موقوفا؛ أخرجه ابن أيب شيبة يف 

عنهما بإسناده عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا ) 242(ص ) 3014(قتل الصبيان يف احلرب ح  باب -147اجلهاد،
أن امرأة ُوجدت يف بعض مغازي النيب صلى اهللا عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قتل : أخربه

  .النساء والصبيان
  ).354(ص  ، أليب يوسفاخلراج)  4(
  ).385 -384(ص  ، البن املناصفكتاب اإلجناد يف أبواب اجلهاد؛  )264: 12( ، البن قدامةاملغين: انظر)  5(
  .سبق خترجيه)  6(
  .سبق خترجيه)  7(
  ).264: 12(املغين )  8(
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 كافرة وكانت مقتولة، امرأة رأى حني ذلك قال نهإف األصلية، به فاملراد املرأة، قتل عن وسلم عليه اهللا صلى
   )1(". أصلية

אא 
א،א Jאאא؟ J 

  مل يفطنـــواو ، -كمـــا مـــر يف املبحـــث الســـابق   -بعـــض الُكتـــاب علـــى عقوبـــة الـــردة  اعـــرتضيف وقتنـــا احلاضـــر      
  وبــة يف الــردة،ر تشــديد العقبعــض أقــوال العلمــاء يف ســ هنــا ؛ لــذا أســتعرضهــذا احلــدإىل ســر تشــديد العقوبــة يف 

  .أن الردة من أخطر اجلرائم على اجملتمع املسلم حىت يعلم
ن اجملتمـــع املســـلم يقـــوم أول مـــا يقـــوم علـــى العقيـــدة واإلميـــان، فالعقيـــدة أســـاس هويتـــه وحمـــور حياتـــه وروح إو      
  مـن وهلذا ال يسمح ألحـد أن ينـال مـن هـذا األسـاس أو ميـس هـذه اهلويـة، ومـن هنـا كانـت الـردة املعلنـة. وجوده
ـا خطــر علــى شخصــية اجملتمــع و اجلــكـربى  كيانـه املعنــوي، وخطــر علــى الضــرورية األوىل رائم يف نظــر اإلســالم؛ أل

  ...من الضروريات اخلمس اليت حرص اإلسالم على صيانتها
بـه هـو واإلسالم ال يكره أحدا على الدخول فيه، وال على اخلروج من دينـه إىل ديـن مـا؛ ألن اإلميـان املعتـد      

دخل فيـه اليـوم مـن يريـد الـدخول، مث خيـرج ولكنـه ال يقبـل أن يكـون الـدين ألعوبـة يـ. ما كـان عـن اختيـار واقتنـاع
  )2(... " منه غدا

مث : "، فقـــالدامحايـة حلريـة العقيـدة مـن العبـث والفسـأن حد الـردة ) هـ1394(وبني الشيخ حممد أبو زهرة      
إن الدولــة اإلســالمية قائمــة علــى الــدين، فمــن خــرج منــه فقــد ناوأهــا وخــرج عليهــا، وهــو يشــبه اآلن مــن يرتكــب 

  )3(". وقد أمجعت الدول املتحضرة اآلن على قتل من يتهم باخليانة العظمى. انة العظمىــاخلي
وشـدد اإلسـالم العقوبـة علـى مـن ارتـد عـن الـدين بعـد أن ): "هــ1377(وقال الشيخ حممد اخلضـر حسـني      

إمنا جرب املرتـد علـى لبس هديه القومي فأمر بدعوته إىل اإلنابة والتوبة فإن رجع وإال ضرب بالسيف على عنقه، و 
البـقاء يف اإلسالم حذرا من تفرق الوحدة واختالل النظام، فلو خلي السبيل للذين ينبذون الدين جهرة وحنن ال 
نعلــم مقــدار مــن يــرد اهللا أن يضــله؛ خنشــى مــن احنــالل اجلامعــة وضــعف احلاميــة، وأهــل الــردة وإن أصــبحوا كاليــد 

لو بقاؤهم يف مشل املسلمني، وهم يف صورة أعضـاء صـحيحة مـن إرهـاب الشــالء ال تعمل يف اجلامعة خريا ال خي
مث أن لكل أمـة سـرائر مـن حيـث الدولـة، ال ينبغـي هلـا أن تطلـع عليهـا غـري . ه كثرة السواد يف قلوب احملاربنيـيلقي

لع ربقة الـدين أوليائها، ومن كان متلبسا بصفة اإلسالم شأنه اخلربة بأحوال املسلمني واملعرفة بدواخلهم، فإذا خ
ا لنيـل أغراضـ هم مـن ـوقد كان بطانـة ألهلـه يلقـون إلـيهم سـرائرهم اختـذه احملـاربون أكـرب مسـاعد وأطـول يـد ميـدو

وأمــا تــأثريهم عليــه مــن جهــة كونــه دينــا . هــذا تــأثري أهــل الــردة علــى اإلســالم مــن جهــة الدولـة والسياســة. املـؤمنني
فني على معرفته حبال الدين واخلربة حبقيقته تفصيال فيتلقـون منـه كـل مـا قيما فإن املرتد حيمله املقلدون من املخال

                                     
: 3(؛ املعونة، للقاضي عبد الوهاب )231: 2(التفريع، البن اجلّالب : انظر أيضا). 266-265: 12(املغين )  1(

اية املطلب يف دراية املذهب، للجويين )314-312: 5(؛ التمهيد، البن عبد الرب )1362 ؛ )160: 17(؛ 
  ).1240: 3(لتوضيح يف اجلمع بني املقنع والتنقيح، للشويكي ا

  http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c يوسف القرضاوي . ومواجهة الفتنة، د... خطورة الردة)  2(
  ).173(العقوبة، الشيخ حممد أبو زهرة ص : اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي)  3(
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عقائد سخيفة خيتلقهـا عليـه بقصـد إطفـاء نـوره وتنفـري القلـوب منـه، وملـا كـان به إليـه من خرافات وضيعة أو ــينس
  .يف سبيل انتشار الدين وجبت إماطته كما مياطى األذى عن الطريق عثرة
رتد إباحة دمه زاجر لألمـم األخـرى عـن الـدخول يف الـدين مشـايعة للدولـة ونفاقـا ألهلـه ويف جعل عقوبة امل     

  )1( ..."وباعث هلم على التثبت يف أمرهم، فال يتقلدونه إال على بصرية وسلطان مبني
ويقول أصحاب هـذا االعـرتاض إن عقوبـة املرتـد تـدّخل يف حريـة العقيـدة " :عبد الكرمي زيدان كتورد الال وق     

  .ومصادرة هلا وإكراه على تبديل الدين وإجبار اإلنسان على اعتناق ما ال يريده وال يرغب فيه
وهذا االعرتاض مردود، ألن مرده اجلهل بطبيعة هذه العقوبة واجلهل مبعىن الردة ومعـىن اإلكـراه علـى اعتنـاق      

  .العقيدة
فـنحن إذن إزاء مسـلم . د هـو الراجـع عـن اإلسـالموبيان ذلك أن الـردة كمـا قلنـا رجـوع عـن اإلسـالم، واملرتـ     

ارتكب جرمية معينة هي الـردة، ولسـنا أمـام يهـودي أو نصـراين نريـد إكراهـه علـى تبـديل دينـه ومحلـه علـى اعتنـاق 
ومبـــدأ اإلكـــراه يف الـــدين مبـــدأ مقـــرر يف الشـــريعة اإلســـالمية بـــنص القـــرآن وال جيـــوز املســـاس بـــه بـــدليل . اإلســـالم

فلـو كـان . سالم شرع اجلزية وعقد الذمة يعين إقرار غري املسلم على دينه وتركـه ومـا يـدين بـهواضح بسيط أن اإل
  .اإلكراه على تبديل الدين واعتناق اإلسالم باجلرب واإلكراه مشروعا ملا شرع اإلسالم عقد الذمة

  ر علــى ديــن اإلســالم،فلمــاذا إذن نعاقــب املرتــد؟ أال يعــين هــذا إكراهــه علــى االســتمرا: ولكــن قــد يقــال هنــا     
  وقد أصبح ال يرضاه؟

أن املسلم بإسالمه التزم أحكام اإلسالم وعقيدة اإلسالم، واإلخالل بااللتزام ال جيـوز، : واجلواب على هذا     
وباإلضـافة إىل هـذا . ويعاقب املخل بالتزامه بالعقوبـة املناسـبة، فعقوبـة املرتـد إذن وجبـت إلخـالل املسـلم بالتزامـه

ألة ـته يرتكب مجلة جرائم أخرى، أو أن هذه اجلرائم نتيجة حتمية لردتـه؛ وبيـان هـذه املسـدفإن املرتد بر اإلخالل 
مــن  أن املرتــد ال بــد أن يعلــن ردتــه بشــكل مــن أشــكال اإلعــالن، ألنــه لــو كتمهــا ومل يعلنهــا ملــا عرفنــا بــه، ولبقــي

ة األمــة وبنظامهــا الــذي ارتكــز علــى اإلســالم،  املنــافقني، فإعالنــه للــردة جرميــة أخــرى، ألن فيهــا اســتخفافا بعقيــد
م،يف كمــا أن يف ردتــه تشــجيعا للمنــافقني ملتابعتــه يف ردتــه وإظهــار نفــاقهم وتشــكيكا لضــعاف العقيــدة   عقيــد
وهــذه أمــور . وهــذا كلــه يــؤدي إىل اضــطراب يف اجملتمــع واهتــزاز يف نظامــه القــائم علــى اإلســالم واســتخفاف بــه

وجعلـت عقوبـة املرتـد القتـل ألن جرميتـه خطـرية، وألن . تمـع اإلسـالمي مبعاقبـة املرتـدجسيمة جيب منعهـا عـن اجمل
خــالل بـــااللتزام يرتتــب عليــه قتـــل إخاللــه بالتزامــه إخـــالل خطــري جــدا، وجيـــب أن ال نســتغرب مــن ذلـــك فــرب إ

عاقـد عـدم تزويـد ذا االلتزام كما لو تعاقد شخص مع الدولة لتزويد األرزاق للجـيش، فـإذا تعمـد هـذا املت املخل
لـــة حـــرب، مـــع قـــدرة املتعاقـــد علـــى اإليفـــاء بالتزامـــه، فـــإن ااألرزاق، واجلـــيش يف حاجـــة إليهـــا كمـــا لـــو كـــان يف ح

وأخــريا فــإن الشــريعة اإلســالمية مــع خطــورة جــرم املرتــد أوجبــت إمهالــه ثالثــة . ... عقوبتــه قــد تصــل إىل اإلعــدام

                                     
  "احلرية يف اإلسالم"الشيخ حممد اخلضر حسني شيخ األزهر السابق يف حماضرة ألقاها بعنوان  هذا الكالم قاله)  1(

هـ وهو يومئذ القاضي مبدينـة 1324من ربيع الثاين سنة  17بنادي مجعية قدماء تالمذة الصادقية مساء يوم السبت 
  .بنـزرت، مث طبعتها دار الناصر، الرياض
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د هـذا الـذي قلنـاه تبقـى ألحـد حجـة للقـول بـأن يف عقوبـة عن ردته سقط عنه العقاب، فهل بعـ أيام، فإذا رجع
  )1(". يف حرية العقيدة وإكراها على تبديل الدين واعتناق اإلسالم املرتد تدخال

ريعة ـحترمي الردة عن اإلسالم، ملا أمجع عليه فقهـاء الشـبني بني حرية التدين و  اتناقضيظن البعض أن هناك و      
  .ب يف اآلخرةذا، تستوجب العقاب الشديد يف الدنيا، والعمن اعتبار الردة جرمية كربى

واحلقيقة أن هذا احلكم القاسي الشديد للمرتد هو فرٌع من حرية التدين؛ ألن اإلسـالم ال يكـره أحـدا علـى      
نه فهو إما أ -فيما بعد  -اعتناقه، إال إذا حصل عنده القناعة التامة، والرضا الكامل، فيعلن إسالمه، فإن ارتد 

دخل اإلسالم نفاقا، وملصـلحة خسيسـة وبقـي الكفـر يف قلبـه، فهـذا يتالعـب يف العقيـدة واملقدسـات، ويسـتحق 
  .روجه على النظام العام، وخيانته لألمة اليت ترعاه، والدولة اليت حتميهخلالقتل هلذه اجلرمية، و 

يف هـذه النقطـة اجملمـع  دولية األخرىعن بقية اإلعالنات ال لذلك انفرد اإلعالن اإلسالمي حلقوق اإلنسان     
بعــد أن اهتــدى إىل اإلســالم باإلميــان الصــحيح املقنــع بوجــود اهللا  -عليهــا بــني العلمــاء، وأنــه يتعــني علــى املســلم 

ع ـملـا كـان علـى اإلنسـان أن يتبـ: "يتعني عليه الثبات عليه، ونصت املـادة العاشـرة مـن اإلعـالن علـى أنـه -تعاىل 
 جيــوز ممارســة أي لــون مــن اإلكــراه عليــه، كمــا ال جيــوز اســتغالل فقــره، أو ضــعفه، أو جهلــه ديــن الفطــرة، فإنــه ال

  )2( ".لتغيري دينه إىل دين آخر، أو إىل اإلحلاد
  :)3(تالية ال األموريف  املقصد من عقوبة الردةفيمكن تلخيص ما سبق من      

  بــــة يــــدخل فيــــه اإلنســــان مــــىت شــــاء،شــــرعت عقوبــــة الــــردة كــــإجراء وقــــائي كــــيال يتخــــذ الــــدين مهزلــــة وألعو  .1
 )4(. وخيرج منه مىت شاء، واستخفافا باهللا ورسوله وباجملتمع اإلسالمي الذي يعيش فيه

الــردة خــروج عــن اإلســالم الــذي هــو النظــام االجتمــاعي للمجتمــع اإلســالمي، فالتســاهل يف هــذه اجلرميــة  .2
 .هيؤدي إىل القلق واالضطراب للمجتمع سواء يف تفكريه أو يف سلوك

شــدد اإلســالم يف عقوبــة الــردة استئصــاال للجــرم مــن اجملتمــع، ومحايــة للنظــام االجتمــاعي مــن ناحيــة، ومنعــا  .3
 )5(. للجرمية وزجرا عنها من ناحية أخرى

                                     
  ).416-415(جمموعة حبوث فقهية ص )  1(
  ).181- 180(حممد الزحيلي ص . حقوق اإلنسان يف اإلسالم، د)  2(
التشريع اجلنائي : ، انظر أيضا).300(راوية أمحد عبد الكرمي الظهار ص . املقاصد الشرعية للعقوبات يف اإلسالم، د)  3(

  ).662-661: 1(اإلسالمي، عبد القادر عودة 
ج "يف " حقوق اإلنسان وازدواجية املعايري"مقالته املنشورة بعنوان قال الدكتور أمحد بدر الدين حسون يف )  4( جملة 

وملا جّرم اإلسالم االرتداد عنه كان منعا للعبث بالدين والتشكيك فيه، ألن اليهود كانوا : "103العدد " اإلسالم
ينهم خصوصا هم أهل يتظاهرون بالدخــول يف اإلسالم أول النهار وخيرجون منه آخره حىت يتشكك املسلمون يف د

X  W  V  U           T  S  R    Q   P  O  N    M  L  } . الكتاب، وبعض املسلمني كانوا حديثي عهد باإلميان
  ]  \  [   Z  Yz  ]ولذلك كان جترمي االرتداد عن اإلسالم ال يتناىف مع حرية العقيدة]. 72: آل عمران."  

ج "يف " حقوق اإلنسان وازدواجية املعايري"يف مقالته املنشورة بعنوان  قال الدكتور أمحد بدر الدين حسون)  5( جملة 
من حق النظام العام أن من خيرج عليه داعيا إىل فتنة جيب أن يواجه بأشد العقوبات، وقد أعلم : "103العدد " اإلسالم

فإذا دخل فال جيوز له الرجوع عنه، وذلك  اإلسالم مجيع الناس من البداية أن كل فرد ُحر يف أن يدخل اإلسالم أو ال يدخل،
  ".     محاية لكيــــانه من اخلارجني عليه، وصيانة لنظامه االجتماعي من الطرق االحتيالية اليت تتالعب باألديان حتت مسمى احلرية
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إن عقوبــة القتــل أقــدر العقوبــات علــى صــرف النــاس عــن اجلرميــة، ومهمــا كانــت العوامــل الدافعــة إىل اجلرميــة  .4
يف نفـس اإلنسـان مـن العوامـل الصـارفة عـن اجلرميـة مـا يكبـت العوامـل الدافعـة  فإن عقوبة القتـل تولّـد غالبـا

  . إليها، ومينع من ارتكاب اجلرمية يف أغلب األحوال
: قبـــل أن أخـــتم هـــذا املبحـــث ال بـــد أن أشـــري إىل أمـــر مهـــم جـــدا، حيـــث خيفـــى علـــى كثـــري مـــن املســـلمنيو      

إباحة الردة وإتاحتها يف ظل محاية قانونيـة حمليـة : ة، هوالغرض األساسي وراء هجوم الغرب على قضية حد الرد
  . وعاملية

الم ميكـن ـكذلك كل احلجج واملسوغات اليت استند إليها الغرب يف القيام حبملتـه ضـد حكـم الـردة يف اإلسـ      
والزنــا،  أن تســتخدم وُيســتند إليهــا يف بقيــة أحكــام الشــريعة يف اجلــزاءات املتعلقــة جبــرائم شــرب اخلمــر، والســرقة،

والفواحش وغريها من الكبائر اليت جتّرمها وحتّرمها الشريعة، وهذا مكمن خطر مستقبلي، ومدعاة لتكرار احلملـة 
ة مثــل قســوة "،و"احلريــة الشخصــية: "الدوليــة علــى شــريعة اإلســالم يف وقــائع أخــرى وأحكــام أخــرى بــذرائع مشــا

  "...يةضرورة االحتكام إىل قوانني مدنية ال دين"، و"العقوبة
هنـاك محلـة قادمــة ضـد الدسـاتري يف العــامل اإلسـالمي حلـذف كــل مـا يتعلـق بالشــريعة منهـا بـرغم علمانيتـــها،      

وعلى هذا فإن هذه الدساتري اليت وضعت، واليت ستوضع أو تعـدل، سـتظل قنابـل موقوتـة، تتفجـر كلمـا طالبـت 
  .م الذي تدين بهمجاهري األمة حبقها وواجبها يف االحتكام إىل شريعة اإلسال

  

  

   

                                                                                                               
يسيء إىل النظام العام، حتدٍّ ملشاعر املسلمني فيعاقب؛ ألنه  –أي إعالن الردة  –ويف اإلعالن : "وهبة الزحيلي. وقال د     

". حـىت يف القوانني الوضعية بل والدول الشيوعية هناك عقوبات على جرائم متس نظام الدولة العام تصل إىل اإلعدام
Zuhayli.com  
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א 
  :احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، يغفر الذنوب يعفو عن السيئات، أما بعد     
هــا تـام أهــم النتـائج الـيت توصـلت إليفبعـد أن مـن اهللا علـّي ووفقـين إىل إمتــام هـذا العمـل أود أن أخلـص يف اخل     

  :من خالل البحث
  حيــث خلــق اهللا تعــاىل اإلنســان حــرا، لــذا فهــو حيــافظ عليهــا بكــل مــا ميلــكاحلريــة متأصــلة يف كــل فــرد  .1

 .من قدرات

  احلريـــــة الدينيـــــة؛ فاإلنســـــان لـــــه احلريـــــة يف اختيـــــار الـــــدين الـــــذي يريـــــده،: ويتفـــــرع مـــــن احلريـــــة األصـــــلية .2
 .وهو بعد ذلك وحده يتحمل نتيجة هذا االختيار

لكـــي  -مل جيــربه علــى اختيــار معتقــد معــني  اهللا ســبحانه وتعــاىل أعطــى لإلنســان هــذه احلريــة، ومــن مث .3
 ml  k   j  i  h  g  fe  d  c  bz  }  -يكـــون اجلـــزاء حســـب هـــذا االختيـــار 

)1( ،
مــن خــالل بعــث الرســل وإنــزال الكتــب، وهــم  –اإلســالم  –وإمنــا أرشــده إىل اعتنــاق الــدين الصــحيح 
 .دعوا الناس إىل ذلك الدين احلق املبني

احلريــة الدينيــة مــع تأســيس الدولــة اإلســالمية يف املدينــة برئاســة رســول اهللا اإلســالم وضــع قواعــد وأســس  .4
راه واالضــطهاد ـصلى اهللا عليه وسلم، ويف حينه كانت البشرية يف خمتلف بقاع األرض تالقي أنواع اإلك

 .على يد حكام ظاملني يف الدخول إىل دين معني

ضـرب أروع األمثلـة يف ذلـك؛ ومنـه تعلمـت الرسول صلى اهللا عليه وسلم طبق هـذه القواعـد واألسـس و  .5
األمة هذا املبدأ، لذلك عاش غري املسلمني يف الدولة اإلسالمية طوال القرون بأمـان وطمأنينـة ميارسـون 

م، وبيع اليهود وكنائس النصارى املنتشرة يف بالد املسلمني أصدق دليل على هذا  .عبادا

إلســـالمية حنــو رعاياهـــا غــري املســـلمني لــرتك ديـــنهم مل يســجل التــاريخ أي إكـــراه أو ضــغط مـــن الدولــة ا .6
 .والدخول يف دين اإلسالم

  خطــــر عظــــيم يهــــدد كيــــان األمــــة اإلســــالمية، ويعتــــرب جرميــــة -وهــــو اخلــــروج عــــن اإلســــالم  -االرتــــداد  .7
وهــذه . ضــد الدولــة، وهلــذا الســبب وضــع اإلســالم حيالــه عقوبــة صــارمة حفاظــا علــى أمنهــا وســالمتها

 .ع مبدأ احلرية الدينية أبداالعقوبة ال تتعارض م

قانون احلرية الدينية العاملي األمريكي شرِّع ألغراض سياسية حيث مارست الواليات املتحـدة األمريكيـة  .8
وجـدت فيهـا  –مثل إسـرائيل  –من خالله ضغوطا على الدول اليت ال ترضى عنها، مع أن هناك دول 

 .نا حياهلاجتاوزات كثرية يف هذه احلرية، فلم حترك أمريكا ساك

هــذا القــانون يســتعمل ملصــلحة املســيحيني يف العــامل، وخباصــة للمســيحيني يف الــدول اإلســالمية، بينمــا  .9
 .هناك ضغوط على املسلمني وانتهاكات سافرة ضدهم يف بالد الغرب فال يُعمل حيال ذلك شيء
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بـالد املسـلمني هلـدف اهلدف من حماربة حد الـردة هـو فـتح بـاب الـردة لكثـري مـن الزنادقـة واملالحـدة يف  .10
  .تشويه اإلسالم

  

إين قــد حاولــت يف هــذا البحــث أن أعطــي املوضــوع حقــه، فــإن كنــت قــد ُوفقــت يف ذلــك، : وأقــول أخــريا     
  §  ¨   ©  ª} : فتلــــك منــــة مــــن اهللا تعــــاىل وتوفيــــق منــــه، وإن كــــان غــــري ذلــــك فأعتــــذر بقولــــه عــــز وجــــل

    ®¬  «z )1( .  
داه إىل يوم الدينوصلى اهللا على نبينا حمم        .د وعلى آله وصحبه أمجعني، ومن اهتدى 

  ...وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
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  الصفحة  طرف الحديث  ح
أال مــن ظلــم معاهــدا، أو انتقصــه، أو كّلفــه فــوق طاقتــه، أو أخــذ منــه شــيئا بغــري طيـــب   أ

  نفس منه، فأنا حجيجه يوم القيامة
ال إلــــه إال اهللا، فــــإذا قالوهــــا حقنــــوا مــــين دمــــاءهم : أمــــرت أن أقاتــــل النــــاس حــــىت يقولــــوا

  م على اهللاواهلم إال حبقها، وحساــوأم
أن امــرأة يقــال هلــا أم مــروان ارتــدت عــن اإلســالم، فــأمر النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم أن 

 يعرض عليها اإلسالم، فإن رجعت وإال قتلت

  
20  
  
31  
  
32  

  10  ...من حممد النيب إىل األسقف أيب احلارث، وأساقفة جنران.بسم اهللا الرمحن الرحيم  ب
  10  دعوهم  د
 امرأة تقتلوا ال  ل

ـــلُّ  ال  :ثَـــالثٍ  بِِإْحـــَدى ِإالَّ  اللَّـــهِ  َرُســـولُ  َوَأينِّ  اللَّـــهُ  ِإالَّ  ِإلَـــهَ  ال َأنْ  َيْشـــَهدُ  ُمْســـِلمٍ  اْمـــرِئٍ  َدمُ  حيَِ
  لِْلَجَماَعةِ  التَّارِكُ  الدِّينِ  ِمنْ  َواْلَمارِقُ  ،الزَّاِين  َوالثـَّيِّبُ  ،بِالنـَّْفسِ  النـَّْفسُ 

 لليهود دينهم، وللمسلمني دينهم

39  
  
28  
9  

 من بّدل دينه فاقتلوه  م
  من غّري دينه فاضربوا عنقه

 من غّري دينه فاقتلوه

28  
27  
30  

 ...من املؤمننيوإنه من أسلم من يهودي أو نصراين فإنه  و
  وال ُجيرب أحد ممن كان على ملة النصرانية كرها على اإلسالم

  ...قـَْيٍسْبَنِهاللََّعْبَديَاَأْو،ُموَسىأَبَايَاأَْنَت اْذَهبْ  َوَلِكنْ 

10  
10  
30  
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  المقدمة
 -لغة واصطالحا-حلرية تعريف ا   التمهيد

 -لغة واصطالحا-تعريف الدين            
  مكانة الحرية الدينية في اإلسالم:  الفصل األول

  اإلسالم أرسى مبدأ احلرية الدينية منذ فجر البعثة احملمدية:  املبحث األول     
  مع حرية الدين واملعتقد ين من بعدهوخلفائه الراشد وقفات مع النيب صلى اهللا عليه وسلم:  املبحث الثاين     
 مقارنة تارخيية مهمة:  املبحث الثالث    

  قانون الحرية الدينية العالمي األمريكي:  الفصل الثاني
  -النشأة  -من وراء قانون احلريات الدينية ؟ :  املبحث األول     
  ني وتشويه اإلسالمقانون احلريات الدينية بني الدفاع عن املسيحي:  املبحث الثاين     
 حقيقة الدعوة إىل احلرية الدينية وأهدافها:  ملبحث الثالثا    

 مبادئ الحرية الدينية وضوابطها:  الفصل الثالث
  مبادئ احلرية الدينية: املبحث األول     
 ضوابط احلرية الدينية: املبحث الثاين    

 مالحرية الدينية واالرتداد عن اإلسال:  الفصل الرابع
  -لغة وشرعا  –تعريف الردة :  املبحث األول     
  حكم املرتد:  املبحث الثاين     
       -هل هناك تناقض بني حد الردة واحلرية الدينية؟-حد الردةمنكمةاحل:  املبحث الثالث    

  النتائج:  الخاتمة
  الفهارس

  فهرس اآليات القرآنية:  أوال     
  حاديث النبويةفهرس األ:  ثانيا     
  فهرس املصادر واملراجع:  ثالثا     
 فهرس حمتويات البحث:  رابعا    

  
  ...تّم بحمد اهللا
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