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 مقّدمةال
ّّ بالفقو اإل»تعارؼ المشتغلوف َما  عد لمراجعةىذا البحث قد أُ  على  «لسبلم

ّّ »سميتو ت سواء ، بغيره من المسلمينَمْن بّدؿ دينو ل «ةشرعيّ العقوبة ال»أو  «الرّدة ْت
 ا أيّ ال يتخذ لنفسو دينً  نْ أو موقف مَ ، «اإلٟتاد»أو انتقل إلى ، انتقل إلى دين آخر

 . وتجاوزىا -كّلها-سوى تجاىل األدياف  ،دين
 : ىي ةشرعيّ الحدود ال بين أىل الفقو أف   فلقد شاع

 . وىي القتل، الراجع عن اإلسالـ مرتدّ بة العقو  (ٔ
 . وىي القتل؛ ةالدـ أو يقبل الديّ  ا إذا لم يعف وليّ ا عدوانً عقوبة القاتل عمدً  (ٕ
 ،والرجم للمحصن، الجلد لغير المحصن -عندىم-وىي ، عقوبة الزاني (ٖ

 . ويندرج فيو الالئط
 . وىي قطع اليد ،عقوبة السارؽ (ٗ
 . خاّصةوىي القتل بطرؽ  «باٟترابة»اصطلحوا عليو َما  عقوبة مرتكب (٘
ة مدنيّ وإسقاط أىم الحقوؽ ال، تتألف من الجلد ةمرّكبالقذؼ وىي عقوبة  حدّ  (ٙ

 . من قبوؿ الشهادة والوصف بالعدالة
للت ىذه العقوبات بأنواعها وقد عُ ،  (ٔ)«ةتعزيزيّ بالعقوبات ال»عرؼ َما  وىناؾ (ٚ

: وىي، ات الناس الخمسةيّ ضرور رعت لحماية وحفظ ها شُ ا وتعازيز بأنّ حدودً 
 . النفس والماؿ والعقل والدين والعرض

التي  «ةتعزيزيّ العقوبات ال»ات فهناؾ يّ حسينوالت حاجّياتيندرج تحت الَما  وأما
 . لحمايتها «الردع»يمكن استعمالها عند الحاجة إلى 

العقوبة التي اعتبرت عقوبة ِىَي  ةساسيّ ىذا البحث األ قضّيةوالذي يتصل ب
ا قد أو االنتقاؿ عنو ممّ ، وعدـ إعطاء فرصة لتغييره «ٛتاية الّين»هدؼ تشريعها است

وفتح الباب أماـ الخروج منو ، أو التهوين من شأنو، يندرج في إطار التالعب بو
 . والدخوؿ فيو بدوف قيود

                                                           
 وٖتقيق اجملتمع، لتنظيم التقنُت على القائمة السلطة أو األمة ٖتّدىا بل الشارع؛ حيّدىا ٓب عقوبات وىّ (ٔ)

 .فيو والطمأنينة واألمن العّالة
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ع قد شرّ  -عز وجل-اهلل  على القوؿ بأف   «الفقو»وقد درج المشتغلوف في 
ّّ »ع دولة وشرّ والألّمة مستوى ا: يأ؛ على المستوى العاـ ينلحفظ الد «اٞتهاد»  ح

قد تقع من الجماعات كما تقع من  الرّدةوإف كانت  ،فرديّ على المستوى ال «الرّدة
 . األفراد

عدـ  نا ندرؾ أف  ألن   ؛اا دقيقً تحديدً  «الرّدة»سنحاوؿ في بحثنا ىذا تحديد مفهـو 
ولو ، ؿ دينولمن بدّ  ا في بروز القوؿ بوجود حد  ف سببً زمة كاالّ لبالدقة ا «ا١تفهـو»تحديد 

كاف يشارؾ الجماعة فيو ال ِذي   إذ يكفي تغييره لدينو، الم يرتكب بحق الجماعة شيئً 
ٚتاع إ»أحاط بالمفهـو قد ىيأ لدعوى ال ِذي  غبشال كذلك فإف  ،  ا إلىدار دموغً مسوّ 

  .والعياذ باهلل كعلى الحكم بإىدار دـ من وقع في ذل «ةفقهاء األمّ 
غاتها ومسوّ ، ولما الحظناه من اختالؼ مسالك الفقهاء في تصنيف تلك العقوبة

يتعلق َما  رأينا ضرورة مراجعة كل، ةمرّكبغات بسيطة أـ وما إذا كانت تلك المسوّ 
ة الثابتة عنو نبويّ ة الوالسنّ  الكريم القرآف ىديبالمفاىيم المتداولة في الموضوع في 

 . وتفعيل آلياتو في واقع الناس، وسالمو عليو وىي تأويل للقرآف المجيدصلوات اهلل 
 : ولذلك فقد رأيت أف أتناوؿ البحث في إطار الخطة التالية

مةا١ت  ّّ   :ق
وطبيعة مصادره وخطة  ،بل ضرورتو وطبيعتو؛ بحث ىذا الموضوع أىمّيةفي بياف 

 . ومنهج التناوؿ، تناولو
 الفصل األوؿ

، «حريّة العقيّة»: ة الواردة في البحث وىيساسيّ فاىيم األفي تحديد أىم الم
ّّ »، «الرّدة»  . «اإلكراه»، «اٟت

 الفصل الثاين
 إذا كاف القرآفَما  ومعرفة، حريّة االعتقاد رآف المجيد منموقف القفي بياف 

ّّ »أو ورد في آياتو الكريمة ، مرتدّ قد شرع عقوبة ال الكريم  «ةدنيويّ عقوبة »أو  «الرّدة ح
 ؟! لمن سقط فيها
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 الفصل الثالث
 . قولّيةمنها وال فعلّيةال «الرّدة»من السّنة النبويّة  في بياف موقف

  الفصل الرابع
ّّ »في بياف مواقف الفقهاء من  واختالفهم في كثير من الجوانب ، «الرّدة ح

 أو ،ندىمع ةمرّكبجريمة  الرّدةا إذا كانت ومَ ، ةواالستتاب، ة المرأةمثل ردّ : المتعلقة بو
 ؟ جريمة بسيطةِىَي 

 الفصل ا٠تامس
ووقوع ىذه ، وما ابتليت بو بالد المسلمين، في عصرنا ىذا «الرّدة»الكالـ عن 

 . داخليّ ة والمراجعات والتجديد العالميّ ة البراليّ ياألمور بين الضغوط الل
 : ا٠تا٘تة

  .نتائج البحثأىم في 
 : أما مصادر ىذا البحث فهّ

ها حيث أضاؼ كلّ -ة شرعيّ لألحكاـ ال ئباعتباره المصدر المنش ؛القرآف المجيد
َعْوَف ِإَٔب  : ليوإ «ةاكميّ اٟت» -جل وعال-اهلل  ّْ َأٓبَْ دَػَر ِإَٔب الَِّذيَن أُوُدوا َنِصيًبا ِمَن اْلِكَتاِب ُي

ُهْم َوُىْم ُمْعِرُضو  نَػُهْم ٍُبَّ يَػتَػَؤبَّ َفرِيٌق ِمنػْ وجميع  (ٖٕ:)آؿ عمراف فَ ِكَتاِب اللَِّو لَِيْحُكَم بَػيػْ
 محمولة على أف   العلّية في ذاتو «اٟتكم»فيها  -تبارؾ وتعالى-اآليات التي حصر اهلل 

 -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-سب الحكم فيو إلى رسوؿ اهلل وما نُ  ،المراد كتابو
وتعليم  ةلتقديم السنّ ؛ على التالوة والتعليم والتأويل والتطبيق في الواقع محموؿٌ 
 وبذلك تكوف؛ مصدر البياف والتطبيق والتأويل «ةنبويّ السنن ال»وبذلك تكوف ؛ األسوة

التفاسير المعتبرة وكتب الفقو  ثمّ  ،في ىذا البحثأساًسا ا ومرجعً مصدرًا أساسيًّا 
والتأويل والبياف  ،الهيمنة والتصديق للكتاب لكنّ ، ةتاريخيّ ة واللغويّ والمعاجم ال، وأصولو

ليهما سنحاكم سائر المصادر إو  ،آلياتو ة المطهرةنبويّ ة الللسنّ  يقيّ تطبوال عمليّ ال
 . والمراجع األخرى

، فإننا سنجمع بين منهج علماء أصوؿ الفقو، منهجنا في تناوؿ الموضوع أما
 ،مع مناىج المراجعة واالستنباط والتحليل والنقد، تاريخيّ وعلـو الحديث والمنهج ال
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 ،التوفيق يدة واستقامة بقدر المستطاع واهلل تعالى وليّ بحة اللوصوؿ إلى النتائج المتوخّ 
 . سميع مجيبإنّو  الرأي الرشيد والقوؿ السديدوتعالى ونسألو سبحانو 
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 الفصل األوؿ
وقد حصرناىا في ، الواردة في البحث ةساسيّ في تحديد وتعريف أىم المفاىيم األ

ّّ ، الرّدة، حريّة العقيّة»: أربعة ىي  .«اإلكراه ،اٟت
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 حريّة العقيدة
أريد تعريفو فال بد من َما  إذا ضافيّ اإل مرّكبوال؛ إضافي   مرّكبٌ  «حريّة العقيّة»

لدينا  وعلى ذلك فإف  ، ثم تعريفو بعد التركيب، وحده مرّكبتعريف كل من طرفي ال
ي يقاؿ فَما  ولقلة، لشيوع الوعي بها «بالعقيّة»وسأبدأ  «عقيّة»و «حرية»مفهومين 

 . تعريفها
 «إذا لم ، ربط بو على شيء أو أشياءأو أي شيء يُ ، من عقد الحبل :«العقيّة

األوؿ ليطلق على  عباسيّ عير في العصر الواستُ  ،تربط ينفرط عقدىا وال تجمع
 فكأف المطلوب من القلب أف يربط على ىذه األركاف لئالّ ، وأركانو «ديافاإل»

ولم ترد في القرآف  (ٕ)وئيداو ليها في سا عويكوف عاقدً ، ركن منهابأّي  يفرط
في سائر آياتو  «اإلدياف»قد استعمل  الكريم القرآفألّف ؛ المجيد بهذا المعنى
 . المتعلقة بهذا المجاؿ

لكن ذلك ال ؛ ورد في ىذا المعنىصحيًحا  حديثًا فال أعلمالسّنة النبويّة  وأما
لمعنى الشرعّي المطلوب وال " ألنّها معّبرة عن االعقيدة"يمنع من استعماؿ كلمة 

 . يترتب على استعمالها ما ينافي ذلك أو يتعارض معو
 «الكرًن ومفهومها ُب القرآف «اٟتريّة : 

 قضّية»اآليات الكريمة التي تناولت  فإفّ ، «اٟتريّة» قضّيةة لقرآنيّ أما األسس ال
م بعض وىِ ال ومع ذلك فإف   ؛ذات داللة مباشرة عليها- جاوزت مائتي آية «اٟتريّة

و لم ألنّ ؛ اولم يولها اىتمامً  الحريّة قضّيةلم يتعرض لالكريم القرآف  أف  : عىفادّ 
 "ةشرعيّ والمفاىيم الوالمصطلحات األلفاظ "فيو ورود  اواردً  «اٟتريّة»يجد لفظ 

 -يشير إليها في بعض اآليات َما  ها حين وردوأنّ ، التي عنى القرآف الكريم بها
َما  في أحكاـ القصاص أراد بذلك( ٛٚٔ:)البقرة رب بِاْٟتُر  اٟتُْ : مثل قولو تعالى

ر سّ فالحر في اآلية قد فُ  -آنذاؾ- بمعناىا السائد المتداوؿ وديّةيقابل الرؽ والعب
 . «من ٓب جير عليو السًتقاؽ»: وو خالؼ العبد المسترؽ أو أنّ بأنّ 

                                                           
 .ا١تبارؾ مّ «والعبادات العقيدة»و للز٥تشري، «األساس»و األصفهاين، للراغب «المفردات» راجع (ٕ)
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ُت الذين أجادوا ُب ومن ب، إٔب ىذه الشبهة وناقشوىاقّديًا  وقّ التفت علماؤنا
 إف  »: فقاؿ –هاين من علماء القرف الرابع ا٢تجري فدفنيّىا الراغب األصو مناقشتها 

من لم تتملكو  -أيًضا- الحرألّف ؛ يقابل الرؽَما  غير قاصر على الحريّةمعنى 
، ةدنيويّ الصفات الذميمة من الحرص والشره والطمػع في حيػازة المقتنيات ال

والستشهّ بقوؿ ؛ يقابل ذلكَما  وديّةالعب وأوضح أفَّ  «أجل ذلك ة منوقبوؿ الدنيّ 
؛  «تعس عبد الدينار، الدرىم تعس عبد» :-صلى ا عليو وآلو ولسلم-رلسوؿ ا 

 : كما الستأنػس بقوؿ الشػاعر

 .«ػدمخل   األطمػاع رؽ   يورؽ ذو »

 : قوؿ العرببو 

 . «من عبد الرؽ عبد الشهوة أذؿ  »

كما ُب قولو ،  اجعل اإلنساف حر  : ُب القرآف اجمليّ جاء ٔتعٌت «التحرير» كما أفَّ 
: -حكاية عن أـ مرًن-: قولو دعأبو . (ٕٜ:النساء) فَػَتْحرِيُر رَقَػَبٍة ُمْؤِمَنةٍ : دعأب
ِإنِّي َنَذْرُت َلَك َما ِفي َبْطِني ُمَحر رًا لك  اجعلتو خالصً : أي( ٖ٘:)آؿ عمراف

ومنو ٖتريػر ، ذلك قّ يعيقو عن، من أمور الّنيا شّءٍ بأّي  لـزفبل يُ ، ولعباددك
 . السجػناء أو األلسػرى ٔتعٌت إطبلقهػم من قيػود األلسػر أو اٟتبػس

فبل يليق ، عنو وليست غريبةً ، وظألفاو  الكرًن ة موجودة ُب لغة القرآفلغويّ ة الفا١تادّ 
كاف الَِّذي   ٔتفهومو «الرؽ»ُب مقابلة  إالّ  الكرًن ٓب درد ُب القرآفأّّنا  أف يزعم بباحثٍ 

 ًّ  . (ٖ)ُب مرحلة نزوؿ القرآف اجمليّ اعا١تي   السائ

                                                           
ب اليو بعض "الفئات االلسبلمّية" ا١تعاصرة ألّّنا ظّنت أف القوؿ "باٟتريّة" يناُب مبّأ وذلك خبلفًا ١تا دذى (ٖ)

 ا٠تضوع للشريعة و"اٟتاكميَّة اإل٢تيَّة".
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  الكريم في القرآف الرّدةمفهـو 
ٔ)   َوَمْن يَػْرَتِدْد ِمْنُكْم َعْن ِديِنِو فَػَيُمْت َوُىَو َكاِفٌر فَُأولَِئَك َحِبَطْت َأْعَماُلُهْم ِفي

نْػَيا َواآلِخَرِة َوُأولَِئَك َأْصَحابُ  حبوط العمل ». (ٕٚٔ:البقرة) الن اِر ُىْم ِفيَها َخاِلُدوفَ  الد 
 . «ُب الّارين والعياذ با

ٕ)   َكْيَف يَػْهِدي الل ُو قَػْوًما َكَفُروا بَػْعَد ِإيَماِنِهْم َوَشِهُدوا َأف  الر ُسوَؿ َحق  َوَجاَءُىُم
 . «ّاد اللستقبا٢تاانتفاء ا٢تّاية وانتفاء االلستع». (ٙٛ:آؿ عمراف) اْلبَػيػَِّناتُ 

ٖ)   ِإف  ال ِذيَن َكَفُروا بَػْعَد ِإيَماِنِهْم ثُم  اْزَداُدوا ُكْفًرا َلْن تُػْقَبَل تَػْوبَػتُػُهْم َوُأولَِئَك ُىُم
 . «ا١تتكررة ٘تنع قبوؿ التوبة الرّدة». (ٜٓ:آؿ عمراف) الض ال وفَ 

ٗ)    يُػْقَبَل ِمْن َأَحِدِىْم ِمْلُء اأَلْرِض َذَىًبا َوَلِو  فَػَلنْ  كف ارِإف  ال ِذيَن َكَفُروا َوَماُتوا َوُىْم
َتَدى ِبِو ُأولَِئَك َلُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم َوَما َلُهْم ِمْن نَاِصرِينَ  ا١توت على » (ٜٔ:آؿ عمراف) افػْ

، أي عمل دقّـ ُب الّنيا وأي فّاء يعرض -دبارؾ ودعأب- الكفر ال يرفع عقوبتو عنّ ا
ّّ  كهكّ وفيو معًٌت  ّّ إذ من أين يأٌب ا١ت م  . «؟ا بعّ ا١توتٔتلء األرض ذىبً  رد

٘)   يَأَيػ َها ال ِذيَن آَمُنوا ِإْف ُتِطيُعوا َفرِيًقا ِمَن ال ِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب يَػُرد وُكْم بَػْعَد
 «؟الرّدةمن ىم الذين يّفعوف الضعاؼ إٔب ». (ٓٓٔ:آؿ عمراف) ِإيَماِنُكْم َكاِفرِينَ 

ٙ)   ََيض  ُوُجوٌه َوَتْسَود  ُوُجوٌه فََأم ا ال ِذيَن اْسَود ْت ُوُجوُىُهْم َأَكَفْرُتْم بَػْعَد  يَػْوـ تَػبػْ
 بعض اٞتزاء الوخيم». (ٙٓٔ:آؿ عمراف) ِإيَماِنُكْم َفُذوُقوا اْلَعَذاَب ِبَما ُكْنُتْم َتْكُفُروفَ 

ّّ ينتظر ا١تالَِّذي   . «ينرد
ٚ)  ْلُكْفَر بِاإِليَماِف َلْن َيُضر وا الل َو َشْيًئا َوَلُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ ِإف  ال ِذيَن اْشتَػَرُوا ا ( آؿ

ّّ ضرر ا١ت». (ٚٚٔ:عمراف  . «و ٨تو نفسوموجّ  رد
ٛ)   يَأَيػ َها ال ِذيَن آَمُنوا َمْن يَػْرَتد  ِمْنُكْم َعْن ِديِنِو َفَسْوَؼ يَْأِتي الل ُو ِبَقْوـٍ ُيِحبػ ُهْم

ّّ ا١ت». (ٗ٘:ا١تائّة) َوُيِحب ونَوُ   ا ولن يستطيع أف يضر -دبارؾ ودعأب- ال حيب ا رد
 . «خَت منوُىَو  ٔتن -دبارؾ ودعأب- ولسوؼ يستبّلو ا لسبحانو ودعأب بشّءٍ 

ٜ)    ُو لِيَػْغِفَر ِإف  ال ِذيَن آَمُنوا ثُم  َكَفُروا ثُم  آَمُنوا ثُم  َكَفُروا ثُم  اْزَداُدوا ُكْفًرا َلْم َيُكِن الل
ا١تتكررة أف يناؿ  الرّدةلن يستطيع صاحب ». (ٖٚٔ:النساء) َلُهْم َوال لِيَػْهِديَػُهْم َسِبيال

 . «مهما عمل -دبارؾ ودعأب- مغفرة ا
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ٔٓ)   َْن َمْن َكَفَر بِالل ِو ِمْن بَػْعِد ِإيَمانِِو ِإال َمْن ُأْكرَِه َوقَػْلُبُو ُمْطَمِئن  بِاإِليَماِف َوَلِكْن م
ردة ». (ٙٓٔ:النحل) َشَرَح بِاْلُكْفِر َصْدرًا فَػَعَلْيِهْم َغَضٌب ِمَن الل ِو َوَلُهْم َعَذاٌب َعِظيمٌ 

 . «وانشرح صّره لو اإال إذا اختار الكفر اختيارً ، ال اختيار لو ال دؤثر على إديانوالَِّذي  ا١تكره
ٔٔ)   ٌر اْطَمَأف  ِبِو َوِإْف َأَصابَػْتُو َوِمَن الن اِس َمْن يَػْعُبُد الل َو َعَلى َحْرٍؼ فَِإْف َأَصابَُو َخيػْ

نْػَيا َواآلِخَرَة َذِلَك ُىَو اْلُخْسَراُف اْلُمِبينُ  َنٌة انْػَقَلَب َعَلى َوْجِهِو َخِسَر الد  . (ٔٔ:اٟتج) ِفتػْ
من أىم ، بشكل لسليم -دبارؾ ودعأب- وعّـ عبادة ا، ووىن اليقُت، ضعف اإلدياف»

 . «ّدةالر مّاخل 
ٕٔ)   ِإف  ال ِذيَن َكَفُروا َوَصد وا َعْن َسِبيِل الل ِو َوَشاق وا الر ُسوَؿ ِمْن بَػْعِد َما تَػبَػي َن َلُهُم

- انتفاء إضرار الكفر با». (ٕٖ:٤تمّ) اْلُهَدى َلْن َيُضر وا الل َو َشْيًئا َوَسُيْحِبُط َأْعَماَلُهمْ 
 . «النتيجة اليت ينتظرىا على ذلكُىَو  ؛وحبوط عمل الكافر -دبارؾ ودعأب

فهّ دفيّ  ،اا ومفهومً اٝتً  الرّدةدشًتؾ ُب بياف حقيقة  -كّلها-ىذه اآليات الكردية 
وىذا ، بو -دبارؾ ودعأب- ا ١تا أمر اواإلدياف بعّ قبو٢تما وفقً ، معٌت الرجوع عن اإللسبلـ

ا عن اإللسبلـ واإلدياف إٔب يكوف رجوعً  عليو يستوي فيو أف «الرّدة»أطلق السم الَِّذي  الرجوع
ّّ دين لسبق لل  اإلٟتاد وعّـ أو دبٍّت ، أو االنتقاؿ إٔب دين آخر غَت االثنُت، التّين بو مرد

 . عنو «ةردّ »وكلو ، فكل ذلك رجوع عن اإللسبلـ، دينبأّي  اإلدياف
ا  فارقو عمّ َما  ف الرجوع إٔببلديث   قرآينّ واالردّاد ُب ا١تفهـو ال «الرّدة»وبذلك يتضح أف 

والقرآف الكرًن ُب الستعماالدو ا١تتعّدة ٓب يستخّـ ىذه ا١تادة ُب  ،كاف قّ بلغو أو وصل إليو
ّب يُ َما  أو، الرجوع عن اإللسبلـ فقط  بل الستعملو ُب كثَتٍ ؛ ة فحسبعنويّ ُب األمور ا١ت ارجوعً  ع

ّّ ُىَو  فيماو ، معنويّ ُىَو  ١تا بلً شام الً ة ْتيث يكوف الستعماسيّ من األمور اٟت ومن ىنا ، حس
: فقاؿ قرآينّ اىُت ُب االلستعماؿ الالراغب األصفهاين ُب مفردادو قّ أ١تح إٔب ىذين االٕتّ  فإفَّ 

َوال يُػَرد  : قاؿ دعأب، ردددو فاردّ: يقاؿ ،صرؼ الشّء بذادو أو ْتالة من أحوالو: الردّ »
َوَلْو : -دبارؾ ودعأب- بالذات قولوالرّد  فمن( ٚٗٔ)األنعاـ: بَْأُسُو َعِن اْلَقْوـِ اْلُمْجرِِمينَ 
 :وقاؿ(، ٙاإللسراء:) ثُم  َرَدْدنَا َلُكُم اْلَكر ةَ و(، ٕٛاألنعاـ:) رُد وا َلَعاُدوا ِلَما نُػُهوا َعْنوُ 

  رُد وَىا َعَلي (:ٖٖص ،)وقاؿ:  ِفَػَرَدْدنَاُه ِإَلى أُمِّو (:ٖٔالقصص ،) قاؿ: و يَا لَْيتَػَنا
: -دبارؾ ودعأب- إٔب حالة كاف عليها قولوالرّد  ومن( ٕٚاألنعاـ:) د  َوال ُنَكذِّبَ نُػرَ 
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 ْيَػُرد وُكْم َعَلى َأْعَقاِبُكم (:ٜٗٔآؿ عمراف ،)دبارؾ ودعأب- وقولو- : َوِإْف يُرِْدَؾ ِبَخْيٍر
دبارؾ - قاؿ وعلى ذلك، ال دافع وال مانع لو: أي ؛(ٚٓٔيونس:) َفال رَاد  ِلَفْضِلوِ 

ُر َمْرُدودٍ : -ودعأب  قولو ٨تو -دبارؾ ودعأب- إٔب االرّد  ومن ىذا( ٙٚىود:) َعَذاٌب َغيػْ
َقَلًبا: -دبارؾ ودعأب- َها ُمنػْ ًرا ِمنػْ  قولوو (، ٖٙالكهف:) َولَِئْن رُِدْدُت ِإَلى رَبِّي أَلِجَدف  َخيػْ
دبارؾ - قولوو ( ٛاٞتمعة:) َغْيِب َوالش َهاَدةِ ثُم  تُػَرد وَف ِإَلى َعاِلِم الْ : -دبارؾ ودعأب-

دبارؾ - كقولو،  كالرجع  فالردّ ( ٕٙاألنعاـ:) ثُم  رُد وا ِإَلى الل ِو َمْوالُىُم اْلَحقِّ : -ودعأب
:) ثُم  ِإلَْيِو تُػْرَجُعوفَ : -ودعأب  ىم إٔبأحّمها ردّ : قوالفالرّد  ومنهم من قاؿ ُب ،(ٔٔالرـو

َها َخَلْقَناُكْم َوِفيَها نُِعيدُُكمْ : -دبارؾ ودعأب- قولو إليو أشارَما  : والثاين ،(٘٘طو:) ِمنػْ
َها ُنْخرُِجُكْم تَارًَة ُأْخَرى: -دبارؾ ودعأب- ىم إٔب اٟتياة ا١تشار إليها بقولوردّ   َوِمنػْ
: -دبارؾ ودعأب- وقولو، ُب عمـو اللفظ تافهما داخليفذلك نظر إٔب حالتُت كلت ،(٘٘طو:)
 َْواِىِهم إٔب  أومأوا: وقيل اعضوا األنامل غيظً : قيل( ٘٘طو:) فَػَرد وا أَْيِديَػُهْم ِفي َأفػْ

 والستعماؿ، وا أيّيهم ُب أفواه األنبياء فألسكتوىمردب : وقيل، السكوت وأشاروا باليّ إٔب الفم
َلْو يَػُرد وَنُكْم : -دبارؾ ودعأب- وقولو ،فعلوا ذلك مرة بعّ أخرىأّّنم  ُب ذلك دنبيو إٔبالرّد 

، يرجعونكم إٔب حاؿ الكفر بعّ أف فارقتموه: أي(؛ ٜٓٔالبقرة:) اكف ار ِمْن بَػْعِد ِإيَماِنُكْم  
يَأَيػ َها ال ِذيَن آَمُنوا ِإْف ُتِطيُعوا َفرِيًقا ِمَن ال ِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب : قولو دعأب وعلى ذلك

 الرجوع ُب الطريق: الرّدةواالردّاد و ، (ٓٓٔ:آؿ عمراف) َكاِفرِينَ   يَػُرد وُكْم بَػْعَد ِإيَماِنُكمْ 
دبارؾ - وقاؿ، ُب غَتهو  واالردّاد يستعمل فيو، ٗتتص بالكفر الرّدةلكن ، جاء منوالَِّذي 
يَأَيػ َها : -دبارؾ ودعأب- وقاؿ(، ٤ٕ٘تمّ:) ِإف  ال ِذيَن اْرَتد وا َعَلى َأْدبَارِِىمْ : -ودعأب

، وىو الرجوع من اإللسبلـ إٔب الكفر( ٗ٘ا١تائّة:) ِذيَن آَمُنوا َمْن يَػْرَتد  ِمْنُكْم َعْن ِديِنوِ ال  
دبارؾ - وقاؿ(، ٕٚٔالبقرة:) َوَمْن يَػْرَتِدْد ِمْنُكْم َعْن ِديِنِو فَػَيُمْت َوُىَو َكاِفرٌ  وكذلك
ِإف  : -دبارؾ ودعأب- قوؿو  ،(ٗٙالكهف:) فَاْرَتد ا َعَلى آثَارِِىَما َقَصًصا: -ودعأب

دبارؾ - وقاؿ(، ٤ٕ٘تمّ:) ال ِذيَن اْرَتد وا َعَلى َأْدبَارِِىْم ِمْن بَػْعِد َما تَػبَػي َن َلُهُم اْلُهَدى
َوال تَػْرَتد وا َعَلى : -دبارؾ ودعأب- وقولو(، ٔٚاألنعاـ:) َونُػَرد  َعَلى َأْعَقابَِنا: -ودعأب

دبارؾ - وقولو ،ا فبل درجعوا عنوا وعرفتم خَتً إذا ٖتققتم أمرً : أي( ٕٔئّة:ا١تا) َأْدبَارُِكمْ 
 عاد: أي(؛ ٜٙيولسف:) فَػَلم ا َأْف َجاَء اْلَبِشيُر أَْلَقاُه َعَلى َوْجِهِو فَاْرَتد  َبِصيًرا: -ودعأب
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َوَلْو : -دبارؾ ودعأب- قاؿ، فوضتو إليو: رددت اٟتكم ُب كذا إٔب فبلف: ويقاؿ، البصرإليو 
فَِإْف تَػَنازَْعُتْم : -دبارؾ ودعأب- وقاؿ (،ٖٛالنساء:) َرد وُه ِإَلى الر ُسوِؿ َوِإَلى ُأوِلي اأَلْمرِ 
: وقيل ُب ا٠ترب ،ه ُب كبلمورادّ : ويقاؿ(؛ ٜ٘النساء:) ِفي َشْيٍء فَػُرد وُه ِإَلى الل ِو َوالر ُسوؿِ 

وقّ ، أف دًتدد إٔب ا١تاء: بلة اإلوردّ ، أخذَما  ايرد كل واحّ منهم: أي؛ «افيترادّ  البيعاف»
 . (ٗ)«والسًتد ا١تتاع السًتجعو، أردت الناقة

 : فارقو أو سواهَما  رجوع إلى الرّدة

دعٍت الرجوع عن اإللسبلـ صراحة والتخلّ عنو بعّ  الكرًن ُب القرآف «الرّدةف»إذف 
وأشاروا ، عن اإللسبلـ إٔب الكفري القرآف الكرًن فسروىا بالرجوع مفس ر ولسائر ، الّخوؿ فيو

أو التساىل ، اآليات فيها معٌت دنبيو الذين دخلوا اإللسبلـ وٖتذيرىم من ا٠تروج منو إٔب أفَّ 
وُب الوقت نفسو فيها ٖتريض لكل من يّخل اإللسبلـ على التمسك بو ، ُب الرجوع عنو

ّّ ألنَّ ؛ وعّـ االردّاد عنو وىو االلستقامة ، ألسباب اٟتياة أقوى وأثبتالَِّذي ُىَو  و الرشّ اٟتقيق
إٔب ذلك ذىب القرطيب ُب ، ال يضل لسالكوالَِّذي  والسَت على اٟتق ا١تبُت، على الطريق

٨توه الز٥تشري ٨تا و ( ٕٚٔ)البقرة: َوَمْن يَػْرَتِدْد ِمْنُكْم َعْن ِديِنِو فَػَيُمْت َوُىَو َكاِفرٌ دفسَته 
ا على ا للمسلمُت وحض  ه اآليات ٖتذيرً ُب ىذ وأكّ على أفَّ ، ُب دفسَته لآلية نفسها

ّّ ، االلستمرار ُب اإللسبلـ والستّامتو وا١توت عليو ّّ ، ؤتثلو قاؿ الطربلس ، والنيسابوريّ ، واآللولس
 . وكذلك الطربي ُب جامع البياف، والبيضاويّ 

ع القرآف ُب القرآف الكرًن نستطيع أف نرى كيف طوّ  «الرّدة»مفهـو  دبُّت بعّ أف 
ففّ لساف ، ا على فعل يتعلق بالّينة للمعاين اليت أرادىا وجعلها اٝتً لغويّ ة ال١تادّ ىذه االكرًن 

َمْن يَػْرَتِدْد : -دبارؾ ودعأب- قولو وُب التنزيل «ؿتحو  : عنو وارتدّ ، ارتدّ »: العرب جاء
، عنوعن اإللسبلـ إٔب الرجوع  «الرّدة»ومنو ، الرّدةوااللسم  (ٗ٘:ا١تائّة) ِمْنُكْم َعْن ِديِنوِ 

 ّّ قالو صاحب القاموس وشارحو ُب َما  و٨تو ذلك، (٘)فبلف عن دينو إذا كفر بعّ إلسبلمو وارد
ولسائر أصحاب ا١تعاجم ، ُب اٞتوىرة واألزديّ ، ُب الصحاح وقبلهما اٞتوىريّ ، داج العروس

                                                           
 (.ٖٜٔ،ٕٜٔص ،ٜٙٛٔ) ا١تعرفة دار: بَتوت «القرآف غريب في المفردات» األصفهاين (ٗ)
 (.ٖٜٜٔ) العريب، الًتاث إحياء دار: بَتوت «العرب لساف» منظور ابن: راجع (٘)
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 مرتدّ ال»: وألساس الببلغة، وا١تصباح ا١تنَت، وجاء ُب النهاية البن األثَت، حّيثًاو قّديًا  ةلغويّ ال
قد كاف قطعو ال ِذي  ا في الطريقالراجع مستديرً ، المنقلب على عقبيوُىَو  على عقبيو

ومن ذلك : قاؿ ،أو خير ،في دين ،فقيل ذلك لكل راجع عن أمر كاف فيو ،ا عنومنصرفً 
 فَاْرَتد ا َعَلى آثَارِِىَما َقَصًصا: -تبارؾ وتعالى- ؿاق ؛قولو في سورة الكهف

 مرتدّ  مرتدّ قيل للوإنّما  ،كانا قد سلكاهال ِذي   بمعنى رجعا في الطريق (ٗٙ:الكهف)
اإلنساف  والستعماؿ ىذا اللفظ يفيّ أفَّ : قلت «لرجوعو عن دينو وملتو التي كاف عليها

دبارؾ -إليو  ا للوصوؿولسلك طريقً إليو  و دقّـكأنّ   -جل شأنو-حُت يؤمن ويسلم وجهو  
 و رجع عن الطريقفكأنّ  -منهادعأب أعاذنا ا - الرّدةّث لو فحُت ٖت، والقرب منو -ودعأب

ّّ فنالسب أف يقاؿ لو  -لسبحانو ودعأب-إليو  لسلكو للوصوؿالَِّذي  ويسمى فعلو  مرد
 . «الرّدةب»

ّّ إذف السم  «الرّدةف» ا ة دطلق على ىذا النوع من الرجوع إطبلقً شرعيّ وحقيقة  ،شرع
ة حقيقة ُب الرجوع عن لغويّ دو الىذا االلسم ومادّ  بأفَّ  ا ْتيث ال ٨تتاج إٔب التأكيّحقيقي  

ة ُب الرجوع عن الّين شرعيّ ونقلت لتكوف حقيقة  ،ة ُب مطلق الرجوعلغويّ اإللسبلـ أو حقيقة 
 . واختصت بالرجوع عن دين اإللسبلـ

 أيّةٓب دذكر ، واالردّاد الرّدةورد ُب القرآف اجمليّ ُب َما  وىّ كل، لسائر اآليات ا١تتقّمة
وال على لسبيل اإلدياء إٔب ضرورة  اوٓب دشر ال دصرحيً  ،الرّدةة على ذنب أو جردية دنيويّ عقوبة 

ّّ إكراه ا١ت وقّ ذكر القرآف الكرًن ىذه اٞتردية ؛ أو قتلو إذا امتنع، على العودة إٔب اإللسبلـ رد
أنّو  وبُت، ةلغويّ ال دالالدودناوؿ ُب بعضها االردّاد ُب ، البشعة ُب لسياقات عّيّة و٥تتلفة

ّّ فكأف ا١ت، ا إٔب نقطة ٍب ٕتاوزىاالرجوع مطلقً  ع كل آثار اٞتهود راجع على عقبيو ْتيث ضيّ  رد
أو ، ا إٔب ربو ليبلقيو فإذا بو يرجعاليت كاف قّ بذ٢تا من قبل حُت ٕتاوز نقطة ا١تنطلق كادحً 

 . يردّ إٔب حيث انطلق ُب االبتّاء

ليحملها ا١تعاين  "ةشرعيّ الحقيقة ال"ُب إطار  الكرًنوُب لسياقات أخرى وضعها القرآف 
ة مرونتها وادساعها للّاللة على الرجوع إٔب نقطة البّء لغويّ دوف أف دفقّ مادكها ال ،ةشرعيّ لا

ّّ وإلغاء لسائر اٞتهود اليت بذ٢تا ا١ت، واالنطبلؽ وإلغاء ، لتجاوز دلك النقطة -عنّما ألسلم- رد
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 ،فعلو فيوَما  ولسائر، وقيمتو ذلك وىو يتجو إٔب اإللسبلـ أنفقو ُبالَِّذي  قيمة العمر والزماف
ّّ حالة ا١تالكرًن كما يصورىا القرآف   الرّدةودعكس  ة اليت أوصلتو إٔب عقليّ وال ةنفسيّ ال رد

حالة قلق واضطراب وديو وضبلؿ مشلت عقل إّّنا : يقاؿ فيهاَما  وىّ حالة أقل، «الرّدة»
ّّ ا١ت -ا عن مواصلة السَت والتقّـ إٔب ا حىت جعلو عاجزً و كلّ   والستؤب عليو ذلك ،ونفسو رد

وٓب يعّ يعرؼ كيف يواصل السَت حىت يّرؾ ؛ يفرجع القهقر ، اٞتّنةٍب إٔب  -دبارؾ ودعأب
فهو إنساف بائس دعيس ، ابعّ أف عرؼ الطريق وقطع شوطً ، الغاية ويصل إٔب ا٢تّؼ

ّّ وىو غَت جّير بالوفاء بالعهّ اإل، يستحق الرثاء أو القياـ  ،غَت قادر على ٛتل األمانة ،٢ت
 انوودذبذب مستمر ال ديكن، أو النهوض ٔتهمة االبتبلء فهو ُب قلق دائم ،ٔتهاـ االلستخبلؼ

اآليات الكردية اعتربت ىذا  وكأفّ  ،أو ٖتقيق ا١تقاصّ، أو ٛتل القيم، من التعرض لبلبتبلء
ّّ ا١ت -يشرع ا وذنب عظيم ال ينالسبو أف  أنَّو فعل شنيعأو  ،أقل من أف يعاقب ُب الّنيا رد

ا من اجملهوؿ ال فاضطرابو وقلقو ودذبذبو و٢تاثو ا١تستمر خوفً  ،ةدنيويّ لو عقوبة  -دبارؾ ودعأب
رات فيها معٌت التزكية والتطهر ات مطهّ كفَّار فاٟتّود   ،ةّنيويّ للعقوبة ال اأو موضعً  بلً جيعلو أى

ّّ وا١ت ،إضافة إٔب التأديب وىو أؤب ، فالنار أؤب بو: ّء من ذلك ُب الّنياغَت جّير بش رد
ّّ وانعّاـ األمن وااللستقرار ال، ُب دنياه فيكفيو عذاب القلق والتذبذبأّما ؛ هبا وفقّاف ، نفس

عن فطرة ا اليت فطر الناس عليها.  النفكاكو، ةوالراحة والطمأنينة القلبيّ ، ةعقليّ االلستقامة ال
 . ونأيو عن مصّر حيادو ووجوده
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 بين القرآف الكريم والفقو «الحدّ »مفهـو 
، بصنيعهم ارً ودأثػّ ، ا على عادة الفقهاءجريً  «الحدّ »لقّ آثرنا الستعماؿ مفهـو 

ُب كتاب  «بالحدّ »ا١تراد  ذلك أفَّ ؛  عنّيا١تتعُّت ُىَو  أو ٨توه «عقوبة»والستعماؿ مصطلح 
اف العرب قّ الستعملوا ىذه وإذا ك ،وليس العقاب، شرائع ا وأحكامو -دبارؾ ودعأب ا

فذلك ، ا١تانع من اختبلط أحّمها باآلخر، ُت الشيئُتبٔتعٌت اٟتاجز  «حدّ »ة لغويّ ة الا١تادّ 
 وقّ بينا ا١تراد بلساف القرآف ،ولو لغتو ،فلو لسانو الكرًن القرآفأّما  ،لساّنم واصطبلحهم

بعامة ُب درالستنا  عريبّ وما يتفق فيو وخيتلف مع اللساف ال ،وخصائص ذلك اللساف الكرًن
ُت لساف العرب صوليّ والذي غلب على الستعماالت الفقهاء واأل (ٙ)«توعربيّ لساف القرآف و »

، مفردة و٣تموعة «حدّ »ومن األمثلة البارزة على ىذا كلمة  ،الكرًن ال لساف القرآف ،ولغاكهم
منها اثنتاف وردت ، ُب أربع عشرة آية -دبارؾ ودعأب- فقّ جاءت ىذه الكلمة ُب كتاب ا

تِْلَك ُحُدوُد الل ِو َفال تَػْقَربُوَىا  : أحّمها ُب لسورة البقرة «شرع اهلل وأوامره»فيهما ٔتعٌت 
- ا١تراد ْتّود ا وظاىر أفَّ  (ٚٛٔ:البقرة) َكَذِلَك يُػبَػيُِّن الل ُو آيَاتِِو لِلن اِس َلَعل ُهْم يَػتػ ُقوفَ 

 . وما يباح ُب الصياـ وما دينع ،ُب الصياـ والفطردشريعادو لسبحانو  -دبارؾ ودعأب

ُب السورة -ُب النكاح والطبلؽ  -دبارؾ ودعأب-ووردت دسع مرات ُب دشريعات ا 
الط الُؽ َمر تَاِف فَِإْمَساٌؾ ِبَمْعُروٍؼ َأْو َتْسرِيٌح بِِإْحَساٍف َوال َيِحل  َلُكْم َأْف : -نفسها وغَتىا

ْيُتُموُىن  َشْيًئا ِإال َأْف َيَخافَا َأال  يُِقيَما ُحُدوَد الل ِو فَِإْف ِخْفُتْم َأال  يُِقيَما ُحُدوَد تَْأُخُذوا ِمم ا آتػَ 
الل ِو َفال ُجَناَح َعَلْيِهَما ِفيَما افْػَتَدْت بِِو تِْلَك ُحُدوُد الل ِو َفال تَػْعَتُدوَىا َوَمْن يَػتَػَعد  ُحُدوَد 

فَِإْف طَل َقَها َفال َتِحل  َلُو ِمْن بَػْعُد : وقولو دعأب (ٜٕٕ:البقرة) ُم الظ اِلُموفَ الل ِو فَُأولَِئَك ىُ 
َرُه فَِإْف طَل َقَها َفال ُجَناَح َعَلْيِهَما َأْف يَػتَػَراَجَعا ِإْف ظَن ا َأْف يُِقيَما ُحُدو  َد َحت ى تَػْنِكَح َزْوًجا َغيػْ

 . (ٖٕٓ:البقرة) بَػيػِّنُػَها ِلَقْوـٍ يَػْعَلُموفَ الل ِو َوتِْلَك ُحُدوُد الل ِو يػُ 

يَأَيػ َها الن ِبي  ِإَذا طَل ْقُتُم النَِّساَء : وجاءت مردُت ُب اآلية األؤب من لسورة الطبلؽ
َة َواتػ ُقوا الل َو رَب ُكْم ال ُتْخرُِجوُىن  ِمْن بُػُيوتِ  ِتِهن  َوَأْحُصوا اْلِعد  ِهن  َوال َيْخُرْجَن َفطَلُِّقوُىن  ِلِعد 

                                                           
 ىػٕٚٗٔ /ـٕٙٓٓ، الّولية الشروؽ مكتبة :القاىرة) لساف القرآف ومستقبل األمة القطبانظر: طو العلواين،  (ٙ)
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ال ِإال َأْف يَْأتِيَن ِبَفاِحَشٍة ُمبَػيػَِّنٍة َوتِْلَك ُحُدوُد الل ِو َوَمْن يَػتَػَعد  ُحُدوَد الل ِو فَػَقْد ظََلَم نَػْفَسُو 
 . (ٔ:الطبلؽ) َتْدِري َلَعل  الل َو ُيْحِدُث بَػْعَد َذِلَك َأْمًرا

تِْلَك ُحُدوُد الل ِو َوَمْن يُِطِع الل َو : ل شأنوقاؿ ج ؛ووردت مردُت ُب دشريعات ا١تَتاث
( َٖٔوَرُسوَلُو يُْدِخْلُو َجن اٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها األَنْػَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم )

 ِفيَها َوَلُو َعَذاٌب ُمِهينٌ  َوَمْن يَػْعِص الل َو َوَرُسوَلُو َويَػتَػَعد  ُحُدوَدُه يُْدِخْلُو نَارًا َخاِلًدا
 . (ٗٔ-ٖٔ:النساء)

ـُ َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعْيِن ِمْن : ة الظهار مرة واحّةكفَّار وجاءت ُب آية   َفَمْن َلْم َيِجْد َفِصَيا
ـُ ِستِّيَن ِمْسِكيًنا َذِلَك لِتُػْؤِمُنوا بِالل   ِو َوَرُسوِلِو َوتِْلَك قَػْبِل َأْف يَػَتَماس ا َفَمْن َلْم َيْسَتِطْع فَِإْطَعا

 . (ٗ:اجملادلة) ُحُدوُد الل ِو َولِْلَكاِفرِيَن َعَذاٌب أَلِيمٌ 

اأَلْعَراُب َأَشد  ُكْفًرا : دبارؾ ودعأب- قاؿ، ووردت ُب لسورة التوبة مردُت با١تعٌت ذادو
 (ٜٚ:التوبة) وِلِو َوالل ُو َعِليٌم َحِكيمٌ َونَِفاقًا َوَأْجَدُر َأال  يَػْعَلُموا ُحُدوَد َما أَنْػَزَؿ الل ُو َعَلى َرسُ 

 َوالن اُىوَف َعِن اْلُمْنَكِر َواْلَحاِفظُوَف ِلُحُدوِد الل ِو َوَبشِِّر اْلُمْؤِمِنينَ : ودعأب وقاؿ لسبحانو
 . (ٕٔٔ:التوبة)

، منها على عقوبةُب أّي  ٓب دطلق «حدود»فهذه ٚتيع اآليات اليت وردت فيها كلمة 
ًّ وُب كل  ، ةوال دعزيريّ  ال مقّرة دبارؾ - ا على ضرورة االلتزاـ بتشريعات اها جاءت دأكي

ة قّ يتهاوف البشر ُب االلتزاـ إ٢تيّ ا على أحكاـ ودشريعات وجاءت دعقيبً ، وأحكامو -ودعأب
َّ  ا ُب أمورألّنَّ ، هبا فاٟتافظ الوحيّ للناس ، ميادين شهوات واختبلؼ ومظاف دنازعِى

ُىَو  من الوقوع ُب التجاوزات وإضاعة اٟتقوؽ والسقوط ُب درؾ ا١تنازعات والعاصم ٢تم
 . وشرائعو فيها -دبارؾ ودعأب- االلتزاـ بأحكاـ ا

كأعّاد ،  نقصزاد عليو وال يُ نوع ال يُ : وشرائعو على أنواع -دبارؾ ودعأب- وأحكاـ ا
َّ  فحّودىا، ركعات الصلوات ا١تفروضة دوف  -دبارؾ ودعأب- و اا شرعمَ  الوقوؼ عنِّى

وال ٘تنع ، ونوع ال يقبل النقصاف فيو ؛وكذلك مواقيت الصياـ والفطر ،زيادة وال نقصاف
فبل  ،ومنو النكاح، ونوع ال ٕتوز الزيادة عليو وجيوز فيو النقصاف ؛مثل الزكاة، الزيادة عليو



 17 

ٕتوز فيو الزيادة ونوع  ؛وجيوز االقتصار على أقل من ذلك، دقبل الزيادة فيو عن أربع
وىناؾ شرائع يقـو هبا  ؛والنقصاف مثل السنن والنوافل ُب الصياـ والصبلة وصّقة التطوع

 . وكلها ديكن دصنيفها إٔب ىذه األصناؼ اليت ذكرنا، وشرائع دقـو هبا اٞتماعة أو األمة، الفرد

 : «الحدود»الفقهاء ومصطلحهم في 

وأف ا١تراد بو ، الكرًن ُب لساف القرآف «حدود»و أ «حدّ »لنا ا١تراد ٔتفهـو دبُّت بعّ أف 
 مع دركيز على دشريعات األلسرة حيث إفَّ ، اوأحكامو مطلقً  -دبارؾ ودعأب- شرائع ا احتمً 

 إحّى عشرة آية من اآليات األربع عشرة جاءت ُب معرض التأكيّ على االلتزاـ بشرائع ا
كيف نقل الفقهاء : لنا أف نتساءؿ فإفَّ  -هاكلّ -وأحكامو ُب قضايا األلسرة  -دبارؾ ودعأب-

 ؟ ُب النظاـ العقايبّ  اليصبح معناه عنّىم منحصرً  قرآينّ ىذا ا١تفهـو ال

األوؿ  «احدادً »ومنو ٝتّ كل من البواب والسجاف ، ا١تنع -ُب اللغة-ُىَو  «الحدّ »
 ّوٝت: قالوا ،وُب ذلك نظر وال شك ،و دينع من ا٠تروجوالثاين ألنّ ، و دينع من الّخوؿألنّ 

 ًّ َّ  -دبارؾ ودعأب- وحّود ا ،١تنعو من الّخوؿ وا٠تروج اا١تعرؼ للماىية ح . ٤تارموِى
وىّ اليت دقّمت ( ٚٛٔ:)البقرة تِْلَك ُحُدوُد الل ِو َفال تَػْقَربُوَىا: دعأبدبارؾ و لقولو 

 . (ٚ)على مسائل الصياـ ادعقيبً 

 -تبارؾ وتعالى-ا هلل ة وجبت حقً عقوبة مقدر : في االصطالح والحدّ »: قالوا
 -تبارؾ وتعالى-ا هلل و عقوبة مقدرة على ذنب وجبت حقً بأنّ  :ة والحنابلةشافعيّ وعرفو ال

فليس منو التعزير لعدـ ، أو اجتمع فيها حق اهلل وحق العبد كالقذؼ، كما في الزنى
ة مقدرة عقوبُىَو  :وعند بعض الفقهاء. و حق خالص آلدميوال القصاص ألنّ ، تقديره

 . (ٛ)«فيدخل القصاص، بتقدير الشارع

                                                           
 ٜٕٔ، ٚٔ( جٖٜٛٔ اإللسبلمية، والشئوف األوقاؼ وزارة :الكويت) الفقهية ا١تولسوعة: راجع (ٚ)
 (.ٜٙٛٔ) ىجر، دار: القاىرة اٟتلو، الفتاح عبّ: ٖتقيق ،«المغني» قّامة ابن: راجع (ٛ)
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جاء ُب القرآف الكرًن قّ ًب إخراجو من دائرة ىذا ا١تفهـو َما  وعلى ىذا فكل: قلت
ُب  -عنّىم- اليكوف ٤تصورً  -كّلو-ة الستبلب مكشوؼ للمفهـو عمليّ و٘تت ، قرآينّ ال

 . وذلك أمر ال يقضى منو العجب، العقوبات ا١تقّرة

منها على أّي  ٓب يطلق، ليت ذكرىا القرآف اجمليّ ُب السرقة والزنا والقذؼالعقوبات ا إفَّ 
؟ فلماذا خيالف القرآف اجمليّ ُب لسانو؛ «حدّ »مصطلح ، مع كوّنا مقّرة، الكرًن ُب القرآف
ال ٕتوز فيو الَِّذي  الكرًن فبل يكوف ذلك مع القرآف «ال مشاحة في االصطالح»: إذا قالوا
 ؟ فما الّافع ٢تذه ا١تخالفة ا١تكشوفة؛ ا١تخالفةوال دقبل ، ا١تشاقة

أىم ولسيلة أنّو  على السلطاف ينظر إٔب النظاـ العقايبّ  ُب أفَّ  ارٔتا يكوف الّافع بارزً  
وٖتقيق ىّفو بفرض وإعبلء ولسائل الزجر والردع لتحقيق ، وإبراز قوة السلطة، لفرض ا٢تيبة
دبارؾ -ديكن أف ينسب إٔب ا الَِّذي  نظاـالُىَو  ةوأخطر األنظمة العقابيّ ، أمن السلطة

ديكن أف حيققو َما  ة حيصّ السلطاف كلو عرب ىذا النوع من األنظمة العقابيّ ألنَّ  -ودعأب
 -دبارؾ ودعأب-ات إٔب ا لسلبيّ ديكن أف يًتدب عليو من َما  وينسب كل، لنظامو من فوائّ

َّ  إّّنا ات قّ يراىا الناسلسلبيّ  أيّة مع أفّ  ، ات ناٚتة عن لسوء التطبيق أو اال٨تراؼ بولسلبيّ ِى
 . نفسو -دبارؾ ودعأب- ال عن حكم ا

ّّ مثل اإلماـ مالك وأيب حنيفة وال، وفولذلك كاف العلماء الربانيّ  وأٛتّ واٟتسن  شافع
ينتقّوف طرائق اٟتكاـ ُب التعسف ُب النظاـ َما  اكثَت ،  وغَتىم، ثوريّ ولسفياف ال بصريّ ال

، ُب مواعظهم ونصائحهم للحكاـ بشكل مباشر ا٧تّ ذلك شائعً ، ال٨تراؼ بووا العقايبّ 
وقّ عرفت أدبيادنا فيما عرفتو رلسائل أىل العّؿ . وكذلك ُب رلسائلهم ودرولسهم وفقههم

والتعسف ُب ، والتوحيّ إٔب بعض اٟتاكمُت يلوموّنم على لسوء الستعما٢تم للنظاـ العقايبّ 
ّّ يعرؼ باإللسبلـ الَما  كيف اختزؿ بعض ٛتلة  ولقّ رأينا ُب عصرنا ىذا ،دطبيقو  سيالس

فنجّ الكثَتين من ىؤالء ، ُب ذلك النظاـ -كّلها-ة لسبلميّ والشريعة اإل -كّلو-اإللسبلـ 
ورأينا كيف دسارع بعض  ،وال يريّوف بالشريعة إال العقوبات، يرفعوف شعار دطبيق الشريعة

وقّ ال ، الّين و٘تسكها بالشريعة األنظمة ُب دطبيق بعض العقوبات لتثبت صبلبتها ُب
 . يكوف ٢تا نصيب من الشريعة أكثر من دلك العقوبات
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ألّمة ا كسب دأييّة ُب  فاعليّ رفع ىذا النوع من الشعارات من أكثر الولسائل  كما أفَّ 
ّّ ودذكَتىا بأ٣تاد التاريخ اإل، خاّصةتها بصفة ا١تؤمنة وعامّ  ًّ  لسبلم  ،احُت كاف اإللسبلـ لسائ

على دلك العقوبات  -دبارؾ ودعأب- رت من دعّي حّود ااآليات اليت حذّ وحُت دسقط 
ُب وقيادكها  ا من أيسر الولسائل اللستقطاب اٞتماىَت ا١تؤمنة وراء ا١تنادين بذلكفإّنَّ ، اّودة

وحُت يتم ٢تم ذلك فقّ ، اقتبلعها للحلوؿ ٤تلها -عنّىا-ضّ األنظمة ا١تطلوب صراعاكها 
ة والرغبة ُب البقاء ُب السلطة دربز ودشتّ اديّ ٚتة والرباعقبلنيّ ٍب دبّأ ال، ثنتُتيطبقوف عقوبة أو ا

دبارؾ - و ،كاف يتعلل بو أولئك الذين أطاحوا هبمَما   ودقوى ليتعلل اٟتكاـ اٞتّد ٔتثل
 . ُب خلقو شئوف -ودعأب

ّين وا٨ترافات الت، لعلنا ُب ىذا قّ أوضحنا بعض الفروؽ بُت نقاء الّين وصفائو
وإعطائها ، ةشرعيّ ودفريغها من مضامينها ال، والستبلب مفاىيمو، ُب فهم الّين نساينّ اإل

ولكن ، فذلك بُّت ، التحريف غَت قاصر على ٖتريف النصوص واأللفاظ وأفَّ ، معاين أخرى
 . األخطر منو ٖتريف ا١تعاين واإلغراؽ ُب التأويبلت
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 وحقيقتو «اإلكراه»مفهـو 
 : وىو نوعاف، اا أو شرعً الغَت على أمر يكرىو وال يرضاه طبعً  ٛتلُىَو  :«اإلكراه»

فيكوف الفعل ؛ واالختيارفيو إلسقاط الرضا والقّرة َما : وىو - ئإكراه ملجِ : النوع األوؿ
، كإلقاء شخص من شاىق: وذلك؛ ال منّوحة لو عنو ْتاؿ: االصادر من ا١تكره اضطراري  

 . ةضطراريّ ا، بعّ إلقائو، لقىا١ت فإف حركة ىبوط؛ على شخص آخر ليقتلو

بأف ، دوف القّرة واالختيار، فيو إلسقاط الرضاَما : وىو - ئإكراه غَت ملجِ : النوع الثاني
 . أكره بوَما  بالصرب على، يكوف للمكره منّوحة عن الفعل

 فإفَّ ؛ بلً ا مثإف ٓب يقتل فبلنً  -كتهّيّ شخص بالقتل أو الضرب أو ٨تو ذلك : وذلك
، إذ ديكنو أف ال يفعل ا١تكره عليو؛ غَت مسلوب القّرة واالختيار -ىذه اٟتالةُب - ا١تكره

ة مقّورة اختياريّ حركة  -هذ مراد ا١تكرِ لو نفّ -وحركة القتل الصادرة عنو ، بالصرب على ا١تكره بو
 . وإف شاء دركها، شاء فعلهاإف : لو

)لسواء : اطلقً م، ل على أمر يكرىو وال يرضاهمن ٛتُ : ىو -هفا١تكرَ -وعلى ذلك 
 : دعلقت بو قّردو واختياره أـ ال( وىو نوعاف

وال دتعلق بو قّردو ، على أمر يكرىو وال يرضاه لَ وىو من ٛتُِ ، أمكره ملجَ : النوع األوؿ
 . واختياره

على أمر يكرىو وال يرضاه، ولكن دتعلق  ُٛتلأ وىو: من النوع الثاين: مكره غَت ملجَ 
 بو قّردو واختياره. 

 : مكره الملجأال تكليف
 : و مذىبافدكليفففّ -أ أما ا١تكره ا١تلجَ 

فيمتنع  ،أـ بنقيضو، أ إليوبالفعل ا١تلجَ  تكليفلسواء كاف ىذا ال؛ ديتنعإنّو : المذىب األوؿ
 . ُب ا١تثاؿ ا١تتقّـ، و با٢تبوط القادل للغَت وبالكف عنودكليف

 . وىو الصواب ،وبعض من أجازه، بااؿ تكليفرأي كل من منع الُىَو  وىذا
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 . وال بنقيضو(، )ال بالفعل: اال ديتنع مطلقً إنّو : المذىب الثاني

 . بااؿ تكليف٦تن أجاز ال: رأي البعض اآلخرُىَو  وىذا

  (ٜ).الغافل دكليففا٠تبلؼ ىنا كا٠تبلؼ ُب 

 : المكره غير الملجأ تكليف
 : أيًضاو مذىباف دكليفففّ ، وأما ا١تكره غَت ا١تلجأ

 دكليففيجوز ؛ وال بنقيضو(، )ال بالفعل ا١تكره عليو: اال ديتنع مطلقً إنّو : وؿالمذىب األ
إذ فعلهما : ويثاب عليهما ثواب الواجب، بالزكاة واإللسبلـ، كره على الزكاة واإللسبلـمن أُ 
 . ال لئلكراه، تكليفلل الً امتثا

َما  على وبالصرب ،بالكف عن القتل، اكره على قتل شخص عّوانً من أُ  دكليفوجيوز 
أىل وىذا رأي ؛ والكف عن اـر، من الصرب على اإليذاء: ويثاب حينئذ على كل  ، أكره بو

 . وىو ا١تختار، ومفهـو كبلـ البيضاويّ ، السّنة

مذىب ُىَو  وجيوز نقيضو وىذا، بالفعل ا١تكره عليو تكليفديتنع الإنّو : المذىب الثاني
 . ا١تعتزلة

 وخيتاره، اينسب إليهم االمتناع مطلقً  -وشارحو «جمع الجوامع»من صاحب -كل و 
 (ٓٔ).ا ُب ا١تسألة(ا ثالثً )فيكوف ىذا مذىبً 

                                                           
 البيضاويّ  صنيع وظاىر( ٚٚ - ٕٚ/ٔ: )انظر وشارحو «الجوامع جمع» صاحب عليو جرى التقرير وىذا (ٜ)

 - ٔٓٔ/ٔ) فراجع عليو، االدفاؽ التلمساينّ  ابن عن ونقل األوؿ ا١تذىب حكاية على اإللسنويّ  واقتصر منهاجو، ُب
ٖٔٓ .) 

 ،(ٖٓٔ- ٔٓٔ/ٔ) السبكّ وابن اإللسنويّ  بشرحّ وا١تنهاج ،(ٜٓ/ٔ) ىا١تستصف: ُب ا١تسألة راجع  (ٓٔ)
 عبّ الغٍت عبّ لشيخنا دطبع ٓب ومذكرة( ٖٔٔ-ٜٕٔ/ٕ) والكاشف( ٚٚ-ٕٚ/ٔ) اٞتبلؿ بشرح اٞتوامع وٚتع

 .ا٠تالق
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 الفصل الثاني
 إذا كاف القرآفَما  ومعرفة «حريّة االعتقاد»لقرآف المجيد من افي بياف موقف 

ة يّ دنيو ة أو عقوبة لردّ ا أو ورد في آياتو الكريمة حدّ ، مرتدّ ع عقوبة للقد شرّ  الكريم
 ؟! يعاقب بها من يتردى في ىذه الهاوية
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ة ا١تطروحة ال بّ لنا من الستقراء آيات شكاليّ اٟتكيم من اإل قرآينّ لنتجلى ا١توقف ال
ا وذلك دام   من آيات لسورة الفاٖتة إٔب آيات لسورة الناس الستقراءً  -كّلها-الكتاب الكرًن 

 «الحريّة»دعائمها ليقيم عليها بناء  الكرًن ة اليت أرلسى القرآفلسالسيّ األ ئلرصّ ٚتيع ا١تباد
 . ةلسالسيّ األ ئوحُت وفقنا للقياـ بذلك االلستقراء دوصلنا إٔب ىذه ا١تباد

 : ةساسيّ ة األقرآنيّ المبادئ ال
 : ة التاليةلسالسيّ يقـو على ا١تبادئ األ اٟتريّة قضّيةالقرآف الكرًن ُب  ىّي إفَّ 

 الستشهّ اإلنساف على نفسو -دبارؾ ودعأب- ا  أفَّ القرآف الكرًن بُتَّ  إفَّ : المبدأ األوؿ
دبارؾ - و خلػق اليقر بأنّ و ، توألوىيّ و  لو -دبارؾ ودعأب- ا ربوبّيةليقر ب «والية والشهادة»

دبارؾ - حجر الزاوية ُب دألسيس العبلقة بُت اُىَو  - ىذا اإلقرارألّف ؛ وعبّه -ودعأب
، ُب دألسيس العبلقة بُت اإلنساف واإلنساف مهّيةاأل شّيّأنّو  كما،  بُت اإلنسافو  -ودعأب

َما ُىَو  –واإلقرار من اإلنساف  -دبارؾ ودعأب- وىذا االلستشهاد من ا. اإلنساف والطبيعةو 
ـَ ِمْن ظُُهورِِىْم ُذرِّيػ تَػُهْم َوَأْشَهَدُىْم : دلت عليو آيات العهّ َوِإْذ َأَخَذ رَب َك ِمْن بَِني آَد

ِسِهْم أََلْسُت ِبَربُِّكْم قَاُلوا بَػَلى َشِهْدنَا َأْف تَػُقوُلوا يَػْوـَ اْلِقَياَمِة ِإن ا ُكن ا َعْن َىَذا َعَلى أَنْػفُ 
( َأْو تَػُقوُلوا ِإن َما َأْشَرَؾ آبَاُؤنَا ِمْن قَػْبُل وَُكن ا ُذرِّي ًة ِمْن بَػْعِدِىْم َأفَػتُػْهِلُكَنا ِبَما َٕٚٔغاِفِليَن )

لسورة ) ( وََكَذِلَك نُػَفصُِّل اآليَاِت َوَلَعل ُهْم يَػْرِجُعوفَ ِٖٚٔطُلوَف )فَػَعَل اْلُمبْ 
 . (ٗٚٔ-ٕٚٔ:األعراؼ

جل – بُت اإلنساف دؤّب و  -دعأبو  دبارؾ-بعّ أف ًب دألسيس العبلقة بُت ا : الثاني المبدأ 
ّّ أمر ٗتيَت اإلنساف بُت أف يكوف مطبوعً  -شأنو  كوينّ اللنظاـ وفق ا - ا على التحرؾ التلقائ

وقّ أوضح ا٠تالق البارئ ا١تصور لئلنساف أف صفة ىذه ؟! ةذاديّ الحريّتو  لو وبُت أف دكوف
أمانة »أو  «أمانة االختيار»فهّ ، أف دكوف أمانة بُت يّيو عليو أف حيفظها ويصوّنا اٟتريّة

أو  اإجيابً  اإلراديّ  فرديّ يريّه من حاالت نشاطو الَما  أعطى ٔتقتضاىا أف خيتار «الحريّة
دبارؾ - عن نتائػج الستعمالو ىذه األمانة بُت يّي ا الً و لسوؼ يكوف مسػئو نّ إو  ،السلبػً 

دلت عليو آية َما  ىذاو ، يصيبػو عقاب ا١تعصيةو ، ينالو ثواب الطػاعة: ُب يـو الّين -ودعأب
َمَواِت َواأَلْرِض ِإن ا َعَرْضَنا اأَلَمانََة َعَلى الس  : الوعيّو  فصلتو آيات الوعّو ، األمانة
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َها َوَحَمَلَها اإِلْنَساُف ِإن ُو َكاَف ظَُلوًما َجُهوال  َواْلِجَباِؿ فَأَبَػْيَن َأْف َيْحِمْلنَػَها َوَأْشَفْقَن ِمنػْ
 . (ٕٚ:)األحزاب

ُب  كثَتةً   الً فذكر الطربي أقوا؛ «األمانة»ا ُب معٌت ا كبَتً وف اختبلفً فس ر وقّ اختلف ا١ت
 يعنإنّو : قالو الذين قالػواَما  أولى األقواؿ بالصواب إف  ... »:ها بقولوب عليعقّ و ، ذلك

 . «وأمانػات النػاس كػذلك، باألمانة في ىذا الموضع جميػع معاني األمانػات في الديػن

األمانة فيها اختالط كثير في  إف  ..... »:فقّ قاؿ ُب أحكاـ القرآف عريبّ أما ابن ال
، «الطػاعة» أقػواؿ سردىػا كػاف التاسػع منهػا أف المػػراد بهػالبابػو في عشػرة ، القوؿ

 . «التوحيػد»: وعاشرىػا

 ،والبيضاويّ ، هبامش الطربي منهم النيسابوريّ  ،آخرين ينمفس ر وقّ الستعرضنا أقواؿ 
فلػم ، والشوكاين، واآللولسّ، وابن كثَت، والقرطيب، اؼوالكشّ ، والطربلسّ، والطولسّ ،والرازي

 .عريبوابػن ال، رجػوف عمػا ذكػر الطػربي٧تّىػم خي

ا١تراد هبا  أفَّ ىو و ، الطربيو  عريبّ ا لّى ابن الأما ابن عاشور فقّ أبرز معٌت ورد ضمنً 
ا١تتبادر من لسائر اامل أف  و إٔب أفّ ونبّ  ،«االستخالؼ»بُت و  وربط بُت ىذا «العقل»

 وعّـ التفريػط... عهّ بو ورعيوَما  وىّ اٟتفاظ على، ا١تراد باألمانة حقيقتها ا١تعلومة يكوف
 بقّية بأفَّ : وقاؿ؛ «العقػل»ُىَو  –ز هبذا اختيػاره أف يكػوف ا١تػراد هبػا وعػزّ  ،فيػو أو إضاعتػو

ة وأىم لواـز العقل كليّ ة للمعػاين الزئيّ التفسَتات لؤلمانة دعترب من قبيل ذكر األمثػلة اٞت
َّ  فاألمانة على ىذا. فطرة فطػر ا النػاس عليهػا: -إذف- اٟتريّةف. سئولّيةا١تو  االختيار ِى

 وذلػك، «العمػل بمقػتضػاه»و عليػو التـز باافظةو  أقر بوو  اختاره اإلنسافالَِّذي  «التوحيد»
َوِإْذ قَاَؿ رَب َك لِْلَمالِئَكِة : ( من لسورة البقرةُٖٓب اآلية ) «عهػد االستخػالؼ»دضػمنػو َما 

َماَء َوَنْحُن ِإنِّي َجاِعٌل فِ  ي اأَلْرِض َخِليَفًة قَاُلوا أََتْجَعُل ِفيَها َمْن يُػْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ
 . (ٖٓ:)البقرة ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَؾ َونُػَقدُِّس َلَك قَاَؿ ِإنِّي َأْعَلُم َما ال تَػْعَلُموفَ 

ّّ فالتحّيّ األدؽ أو ال   «حريّة االختيار» أف يكوف ا١تراد باألمانة أمانػة -إذف- كل
دبارؾ - وقّ منح ا، اإلنسافو  -دبارؾ ودعأب- القائمػة على دألسيس العبلقة بُت ا
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واٟتيلولة  «حريّة االختيار»عنها ١تمارلسة  اإلنساف العقل ليكوف أداة وولسيلة ال غٌت -ودعأب
 . دوف إلساءة الستعما٢تا

غايتها بالحركة  جودات تطلبجميع المو  إف  ..... ": ويستأنس ٢تذا بقوؿ ابن رشّ
، وذلك نحو المبدأ األوؿ وىي الحركة التي تطلب بها غاياتها التي من أجلها خلقػت

ا من بين لذلك كاف مكلفً و ؛ اإلنساف فباإلرادةوأّما  ؛لجميع الموجودات فبالطبعأّما 
اأَلَمانََة َعَلى ِإن ا َعَرْضَنا : معنى قولو تعالىىو و : قاؿ، ا بينهامؤتمنً و  سائر الموجودات

َها َوَحَمَلَها اإِلْنَساُف ِإن ُو َكافَ   الس َمَواِت َواأَلْرِض َواْلِجَباِؿ فَأَبَػْيَن َأْف َيْحِمْلنَػَها َوَأْشَفْقَن ِمنػْ
 . "(ٕٚ:)اإلسراء ظَُلوًما َجُهوال

ىل ا١تراد ، «الجباؿو  واألرض السموات» وقّ جاءت أقواؿ كثَتة ُب ا١تراد من؛ ىذا
َّ  ىلو ؟ اّنا أو أىلوىاأعي الستعارة أريّ هبا دعظيم أمر أّّنا  أو ،منهاُب أّي  على اٟتقيقةِى

و ظلـو صف اإلنساف بأنّ و  كذلك اختبلفهم ُبو ، ال نطيل بذكرىا؟ بياف خطوركهاو  األمانة
الَِّذي  لعبلقتػو ببياف ا١تبػّأ «األمانة» يهمنا ُب األصػل ٖتّيّ مفهـوالَِّذي  ألفّ ؛ جهوؿ

 . رنػاهذك

َّ  «أمانة االختيار» أف قبوؿ: المبدأ الثالث ه أو اجملػرب ال فا١تكػرَ : ةنسانيّ اإل سئولّيةمناط ا١تِى
 اإلنساف ال دتجاوز مسئولّية لذلك فإفَّ و ، ٞتئ إٔب فعلوأو أُ ، أكره عليومسئولّية َما حيتمل 

١تقارنة ا١تعجػزة بُت من جاء ُب القرآف الكرًن دلك اَما  ومن أروع، ال حّودىاو حريّتو  ٣تاؿ
٢تم  -دبارؾ ودعأب- الذين شاء ا -دبارؾ ودعأب- وبُت عباد ا حريّة االختيار دسلب منو

َفال َتْضرِبُوا لِل ِو اأَلْمثَاَؿ ِإف  الل َو : ىذه اآليات الكردية من لسورة النحل؛ اأف يكونوا أحرارً 
َضَرَب الل ُو َمَثال َعْبًدا َمْمُلوًكا ال يَػْقِدُر َعَلى َشْيٍء َوَمْن ( ٗٚيَػْعَلُم َوأَنْػُتْم ال تَػْعَلُموَف )

َناُه ِمن ا ِرْزقًا َحَسًنا فَػُهَو يُػْنِفُق ِمْنُو ِسرًّا َوَجْهًرا َىْل َيْستَػُووَف اْلَحْمُد لِل ِو َبْل َأْكثَػُرىُ  ْم ال َرزَقػْ
َأَحُدُىَما أَْبَكُم ال يَػْقِدُر َعَلى َشْيٍء َوُىَو َكل  َعَلى ( َوَضَرَب الل ُو َمَثال رَُجَلْيِن ٘ٚيَػْعَلُموَف )

ْهُو ال يَْأِت ِبَخْيٍر َىْل َيْسَتِوي ُىَو َوَمْن يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َوُىَو َعَلى ِصَراٍط  َمْوالُه أَيْػَنَما يُػَوجِّ
َجُكْم ِمْن ُبطُوِف َوالل ُو َأْخرَ : دعأبدبارؾ و ٍب يأٌب قولو . (ٙٚ-ٗٚ:)النحل ُمْسَتِقيمٍ 

 أُم َهاِتُكْم ال تَػْعَلُموَف َشْيًئا َوَجَعَل َلُكُم الس ْمَع َواألَْبَصاَر َواأَلْفِئَدَة َلَعل ُكْم َتْشُكُروفَ 
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 ا ذا إرادةحر   مسئوالً ا ود بقوى الوعّ ليكوف قادرً لتؤكّ أف اإلنساف قّ زُ  (ٛٚ:)النحل
 "الرلسػل رلسػل من خػارجو  رلسػوؿ من داخػلأنّو " :إب عليػوأطلػق الغػز َما ُىَو  لو عقل، مشيئةو 

 . تونقص من حريّ َما  ادو بقّراإلنسػاف انتقصػت مسئوليػّ حريّة  فإذا انتقصػت

اإلنساف  مسئولّيةالقرآف اجمليّ ربط  أفَّ ؛ ايزيّه وضوحً و  لسبقَما  يؤكّىو و : المبدأ الرابع
 اإلنسافحريّة  أعطىو ، بل عزز ذلك؛ امنفردً  لكنو ٓب يًتكو «حريّة االختيار»وبناىا على 

لَِئال  َيُكوَف : قاؿ دبارؾ ودعأب؛ رلساؿ الرلسلإة على نسانيّ اإل سئولّيةمّاىا الكامل ُب بناء ا١ت
َعَث ، (٘ٙٔ:)النساءلِلن اِس َعَلى الل ِو ُحج ٌة بَػْعَد الر ُسلِ  بِيَن َحت ى نَػبػْ َوَما ُكن ا ُمَعذِّ

( َوَأْف لَْيَس َٖٛأال  َتِزُر َواِزرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى): «ة العقابشخصيّ »و. (ٚٔ:لسراء)اإلَرُسوال
 ( ثُم  ُيْجَزاُه اْلَجَزاَء اأَلْوَفىَٓٗوَأف  َسْعَيُو َسْوَؼ يُػَرى) (ِٜٖلإِلْنَساِف ِإال َما َسَعى)

: دبارؾ ودعأبقاؿ ؛ اٞتزاء باإلحسػاف أو اإللساءةودعأب ( وربط لسبحانو ٔٗ-ٖٚ:)النجم
لَِيْجِزَي ال ِذيَن َأَساُءوا ِبَما َعِمُلوا َوَيْجِزَي ال ِذيَن َأْحَسُنوا بِاْلُحْسَنى النجم(:ٖٔ) . 

: اا مطلقً ذلك نفيً  العلّية عن ذادو ونفى، على نفسو الظلم -دبارؾ ودعأب- ـ اوحرّ 
 َِفال ُتْظَلُم نَػْفٌس َشْيًئا َوِإْف َكاَف ِمثْػَقاَؿ َحب ٍة ِمْن  َوَنَضُع اْلَمَوازِيَن اْلِقْسَط لِيَػْوـِ اْلِقَياَمة

َنا ِبَها وََكَفى بَِنا َحاِسِبينَ   . (ٚٗ:) األنبياءَخْرَدٍؿ أَتَػيػْ

ّّ طاقتو لتحقيق العّؿ اإلو  أمر اإلنساف بو أو ّنى عنو بولسع اإلنسافَما  وربط كل  ٢ت
من : أي ( ٚ:)الطبلؽالل ُو نَػْفًسا ِإال َما آتَاَىاال ُيَكلُِّف : قاؿ دبارؾ ودعأب؛ ا١تطلق معو

فبل ، (ٕٙٛ:)البقرةال ُيَكلُِّف الل ُو نَػْفًسا ِإال ُوْسَعَها: وقاؿ دبارؾ ودعأب ،القّرةو  الطاقة
ًّ  -دبارؾ ودعأب- يكلف ا فَاتػ ُقوا : وقاؿ دبارؾ ودعأب؛ يطيقػوو  يقّر عليوَما  إال اأح
 . (ٙٔٔ:)التغابنطَْعُتمْ الل َو َما اْستَ 

َوُقِل اْلَحق  : قاؿ دبارؾ ودعأب؛ مشيئتوو  اإلنساف فيما يسأؿ عنو -شأنو جلّ - ودرؾ
اْعَمُلوا َما ِشْئُتْم ِإن ُو ِبَما .(ٜٕ:)الكهفِمْن رَبُِّكْم َفَمْن َشاَء فَػْليُػْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَػْلَيْكُفرْ 

 (ٓٗ:)فصلتتَػْعَمُلوَف َبِصيرٌ 
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َمْن  : قاؿ دبارؾ ودعأب؛ ة ُب ٣تاؿ االختيارفاعليّ وأعطاىا ال، مل إرادة اإلنسافوأع
ْلَنا َلُو ِفيَها َما َنَشاُء ِلَمْن نُرِيُد ثُم  َجَعْلَنا َلُو َجَهن َم َيْصالَىا َمْذُمو  ًما َكاَف يُرِيُد اْلَعاِجَلَة َعج 

َها َسْعيَػَها َوُىَو ُمْؤِمٌن فَُأولَِئَك َكاَف َسْعيُػُهْم ( َوَمْن َأرَاَد اآلِخَرَة َوَسَعى لَ َٛٔمْدُحورًا)
 . (ٜٔ-ٛٔ:)اإللسراءَمْشُكورًا

ا٠تطأ و  ؽ بُت خطأ اإلمهاؿكما فرّ ،  بُت جزاء ا٠تطأ وجزاء العمّ سئولّيةؽ ُب ا١توفرّ 
 . التوبػة مػنوو  بيػن الًتاجػع عنػوو ، االلستمػرار فيوو  وبُت اإلصػرار على ا٠تطػأ ؛ا١تقصود

حريّة  يسلب اإلنسافالَِّذي  ُب حالة اإلكراه سئولّيةاإلٍب وا١ت -دبارؾ ودعأب- ورفع
بُت  الكرًن ؽ القػرآفففػّ جردية الزنػا فرّ ، سئولّيةنتقص ا١تدُ  اٟتريّةنتقص دُ َما  وبقّر ،االختيار

 ،على اٟترة ا١تسئولة من العقابَما  نصفة ألمَ فجعل على ا ،ومنقوصها تػوا١تالك ٟتريّ 
فَِإَذا ُأْحِصن  فَِإْف أَتَػْيَن ِبَفاِحَشٍة فَػَعَلْيِهن  ِنْصُف َما َعَلى اْلُمْحَصَناِت . تهػاالنتقاص حريّ 
 . (ٕ٘:)النساءِمَن اْلَعَذابِ 

 ةحريّ و ، حريّة العبادةو  حريّة العقيّة -كّلها- اتودّخل ُب إطار ىذه ا١تبادئ اٟتريّ 
 . لسواىػاو  اإلقػامػةو  االرٖتػاؿو  االنتػقػاؿو  ة التمػلكحريّ و ، التصرؼ

 ةنسانيّ ة اإلليبٍت عليها ا١تفهـو الّقيق للحريّ ، دعائم أرلساىا القرآف اجمليّ أربعإذف  فهذه
بعّ مبلحظة ىذه الّعائم واحّة من  «الحريّة»وقّ بّت  ،فبل دفريط وال إفراط، ا١تنضبطة

 ةوىذه الّعائم األربع، لهاك ةلسبلميّ إلة اٟتاكمة اليت دقـو عليها ا١تنظومة اقرآنيّ أىم القيم ال
 «الحريّةة في إسالميّ ة نظريّ »سع البحث فيها ويستفيض ليقود إٔب بناء من ا١تمكن أف يتّ 

، وللبناء عليها ،من اال٨ترافات ىائلٍ  ة من كم  بشريّ بل دنقذ ال؛ يتهّدىاَما  من كل اٟتريّةدنقذ 
 . هبا بإجيازلسنذكر  والتفريع والتفصيل فيها

 . أال وىو الشهادة بالتوحيّ، الستشهاد اإلنساف على نفسو ُب أعظم أمر ُب الوجود :ولهافأ

ال ، وٗتيَته فيها ١تمارلسة دوره ُب االلستخبلؼ بطوع واختيار، عليو «األمانة» عرض :وثانيها
، فعليو القياـ ُب ىذه األمانة ْتقها ،و قّ اختار التخيَت على التسخَتوألنَّ ؛ بالتسيَت والتسخَت

ّّ وُب القرآف اجمليّ البياف ال صلى - وُب لسنن رلسوؿ ا «حمل األمانة بحقها»١تفهـو  تفصيل
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ّّ التطبيق ال -ا عليو وآلو ولسلم ّّ  عمل ال يتسع ا١تقاـ  «حمل األمانة بحقها»١تفهـو  الواقع
مجتمع »ُب  -صلى ا عليو وآلو ولسلم- ويكفّ أف نذكر بإرلساء رلسوؿ ا، لبياّنا
واالنفتاح  «جتماعيّ التكافل اال»و «العدؿ»و «المساواة»و «الشورى»دعائم  «نةالمدي

عن لسائر ا١تسخرات من  تاّمةال سئولّيةا حيمل ا١تمً واعتبار اإلنساف مكرّ ، ة كلهانسانيّ على اإل
ومنع ، ُب التصرؼ ا١تسئوؿ اٟتريّةمع منحو ، خلقت لوَما  ليستخّمها ُب أحسن، حولو

صلى ا - ضربو رلسوؿ االَِّذي  ا١تثلإليو  ونبّ الَِّذي  إال ْتقها اٟتريّةذه اآلخرين من دقييّ ى
ّّ بّوف مسوغ حريّتو  فالتعإب على اإلنساف أو لسلبو؛ عليو وآلو ولسلم ، تونسانيّ دّمَت إل شرع

رضّ ا دعأب - ولذلك قاؿ عمر بن ا٠تطاب لعمرو بن العاص، وإلغاء لّوره ُب الوجود
ّّ فادح م -ماعنه متى استعبدتم »: ودعأب عليو صر وواليها حُت اعتّى ولّه على قبط

 ؟ «االناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارً 

ودزيّ ودنقص ، دوجّ ودنعّـ سئولّيةفا١ت؛ سئولّيةوا١ت اٟتريّةكما بّا لنا الًتابط التاـ بُت 
 الكرًن ح القرآفالحظنا كيف أوض -من ىذه الّعائم- وُب الرابع، ٢تا اودبعً ، ةللحريّ  اوفقً 

بّوف  اٟتريّةن اإلنساف لو ٘تسك هبا من ٦تارلسة للناس ٣تموعة كبَتة من األلسس اليت ٘تك  
من  اٟتريّةل ضوابط ٖتمّ دشك  َما  بقّر اٟتريّةعلى  ال قيودً فهّ ال دشك  ، ةجانبيّ أعراض 

 . لسوء االلستعماؿ أو التعسف فيها

ّب دُ  اٟتريّةة إشكاليّ  إفَّ  وما ، فّكرينات اليت شغلت الفبللسفة وا١تكاليّ شمن أىم اإل ع
 وىا، ف الّقيقز نوا من الوصوؿ فيها إٔب التوازالت دشغلهم حىت يومنا ىذا من غَت أف يتمكّ 

ّّ ُىَو  ة ويتجاوز لسائر شكاليّ ة بشكل يستوعب ىذه اإلة بيضاء نقيّ بشريّ مها للالقرآف الكرًن يق
 . ةرلسات اإلنساف للحريّ ة اليت صاحبت وال دزاؿ ٦تاانبيّ األعراض اٞت

ّّ  إفَّ  َّ  ة كماللحريّ  بناء مثاؿ واقع ة اليت وضعت نبويّ ة والضوابط القرآنيّ ُب األلسس الِى
ُب العآب وُب  اٟتريّة بل لسيعاِب أزمة؛ ة فقطلسبلميّ اإلألّمة لّى ا اٟتريّة٢تا لن يعاِب أزمة 

ولسيولة ، اٞتهل ْتقيقتهاُىَو  -ُب الغرب اآلف- اٟتريّةيهّد َما  فأخطر؛ كذلك  خاّصةالغرب 
ومن ٍب يفقّ ، عنّىا أصل آخر يبّأو ، وعّـ معرفة اٟتّود اليت ينتهّ عنّىا أصل، مفهومها

جوىر ُىَو  كما أوضحنا واالختيار ،اإلنساف قّردو على االختيار من بُت ا١تتغَتات ا١تطروحػة
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القّرة على االختيار مهما كانت فقّاف  إفَّ . ة ُب اٟتياةنسانيّ ُب ٣تاالت ا١تمارلسة اإل اٟتريّة
، ا١تًتدبة على االختيار اٟتر سئولّيةإٔب فقّاف القّرة على اإلحسػاس ا١تبػاشر با١تيؤّدي  ألسبابو

ة إٔب العّميّ و  ةفينّفع صوب العبثيّ ، بالتإب جيّ اإلنساف نفسو ُب حالة اغًتاب دائم عن ذادوو 
 ّّ ّّ  ح  . «الحريّةمن أجل  الحريّةبخنق »ة او ا١تنادأ عنويّ أو ا١ت ٦تارلسػة االنتحػار اٟتقيقػ

 -:من اعتراضات يمكن أف يثارَما  مناقشة
 كاف قبل نزوؿإّّنا   ذكردوالَِّذي  كل ىذا: دقّـ قّ يعًتض معًتض فيقوؿَما  ُب ضوء

فهذه اآلية  ،ليهاإشرت أاليت نسخت لسائر اآليات اليت ذكركها أو  «بآية السيف»رؼ عُ َما 
وأعطت ، اتعّ نالسخة لتلك اآليات اليت قررت اٟتريّ اليت رويت ُب بياّنا دُ ولسائر األحاديث 

ىذه الّعوى اليت  وىنا أود دوضيح ذلك وردّ  ،«حريّة العبادة»و «حريّة االختيار»اإلنساف 
: قّ مشل قولو دعأب «النسخ»عى البعض أف مات وادّ شاعت وانتشرت وصارت من ا١تسلّ 

 ِين  ولقطع دابر ىذه ،فآية السيف قّ أمرت باإلكراه (ٕٙ٘:لبقرة)اال ِإْكَراَه ِفي الدِّ
 : يلَّما  ادر يإ دّ الشبهة أو 

ال ُمَبدَِّؿ  ووأنّ ، القرآف اجمليّ ال يتعرض للنسخ شك أفَّ  لقّ ثبت لّينا ٔتا ال يقبل أيّ 
  كتابناُب بلً مفصَّ  ه( فبل نالسخ وال منسوخ ُب القرآف اجمليّ وقّ نشرنا٘ٔٔ:)األنعاـِلَكِلَماتِوِ 

َّ ادب َما  وكل (ٔٔ)«من النسخ قرآنيّ نحو موقف » أعّنا قرائتو ودفسَته ْتيث زاؿ   ونسخ ع
أو التعارض أو التعادؿ بُت نصوص القرآف ، دعارض يستّعّ القوؿ بالنسخأنّو  ظنَما  كل

التسليم بّعوى  على الكرًن نسخ القرآفو ال يَ نّ إمن ذلك ف رض وجود شّءٍ ولو فُ  ،اجمليّ
ّّ ماـ الكما ذىب إٔب ذلك اإل- الكرًن ال القرآفإ، الباطلة النسخ آخر  و ال نصَّ ألنّ  -شافع

التسليم بذلك ٔتثابة التسليم ألّف ؛ ال ينسخ نفسوالكرًن  والقرآف، ديكن أف يردقّ إٔب مستواه
ا الكرًن ا بالقرآفوىذا أمر ال يسع مؤمنً ، بوجود اختبلؼ أو دناقض فيو

ً
. بو أف يقولو عا١ت

 ََلْو َكاَف ِمْن ِعْنِد َغْيِر الل ِو َلَوَجُدوا ِفيِو اْخِتالفًا َكِثيًراو دعوى  ( ولذلك فإفَّ ٕٛ:)النساء
دعوى  «حريّة العبادة»و «حريّة االعتقادل»نسخ كل دلك اآليات اليت جاءت دشرع 

ّّ  ،٤تكمة كلها اٟتريّةفآيات  ،لساقطة ال قيمة ٢تا على اإلطبلؽ َراَه ِفي ال ِإكْ : متهاوُب مق

                                                           
 (ٕٙٓٓ)القاىرة: مكتبة الشروؽ الّولية،  ٨تو موقف قرآين من النسخانظر: طو جابر العلواين،  (ٔٔ)
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يِن َقْد تَػبَػي َن الر ْشُد ِمَن اْلَغيِّ  ة على خبلؼ ا األحاديث واآلثار ا١ترويّ أمّ  (ٕٙ٘:)البقرةالدِّ
ولسنأٌب على ، ها الكثَتة ُب السنّ وُب ا١تنتا دشهّ لو عللُ ها باطلة بطبلنً فكلّ  الكرًن القرآف

ىا ُب لسياقها تّبّر ولسن «السيفبآية »ولنبّأ  -دبارؾ ودعأب- بإذف ا -كّلها-مناقشتها 
ال ِإْكَراَه : بعّ أف ثبت أف قولو دعأب ،طالب علم شبهة ديكن أف يتعلق هبا أيّ  أيّةإلزالة 

يِن َقْد تَػبَػي َن الر ْشُد ِمَن اْلَغيِّ  ُب قالوه َما  وأف ٚتيع، آية ٤تكمة (ٕٙ٘:)البقرة ِفي الدِّ
َّ  أو غَتىا «بآية السيف»ٔتا ٝتوه  أمثا٢تا نسخو نسخها  أقواؿ باطلة ال دليل عليها من ِى

 -صلى ا عليو وآلو ولسلم- نسبوه إٔب رلسوؿ اَما  ذلك يبطل لسائر فإفَّ -نقل أو عقل 
سلموا أو أمر بأف يقادل الناس ليُ  -صلى ا عليو وآلو ولسلم-أنّو  من أخبار دّؿ على

حتى يقولوا أو يشهدوا أف ال إلو  أمرت أف أقاتل الناس»لسبلـ ٨تو ا على اإلليحملهم كرىً 
اآلثار اليت رووىا إْب دلك األخبار كما دسقط بذلك لسائر  (ٕٔ)«... إال اهلل وأني رسوؿ اهلل

                                                           

  -. )صحيح البخاري مع الفتح-رضّ ا عنو-جو البخاري ومسلم بسنّيهما عن أيب ىريرة أخر  (ٕٔ)
باب األمر  -كتاب اإلدياف  -( و)صحيح مسلمٓٓٗٔو ٜٜٖٔ، رقم ٖٛٓ/ٖ -باب وجوب الزكاة -كتاب الزكاة

درالسة ٢تذا اٟتّيث . وىناؾ ٕٔ-ٕٓ، رقم ٕ٘-ٔ٘/ٔبقتاؿ الناس حىت يقولوا ال إلو إال ا ٤ُتَمَّّ رلسوؿ ا... 
وليست العربة بكثرة الطرؽ « أربع وثبلثوف ومائتا طريق»كشفت عن معارضتو للكتاب الكرًن ُب متنو، و للحّيث 

كما ُىَو معروؼ لّى أىل االختصاص،   –ودعّدىا، بل بعّالة ولسبلّمة األشخاص الذين دارت عليهم دلك الطرؽ 
 وىذه الطرؽ: 

على/ شعيب بن  ٙٔالطويل، و  على/ ٛتيّ ٕٓعلى/ األعمش، و  ٕٗىري، و دّور كلها على/ الز  ٓٗمنها  ●
 على/ شريك النخعّ.  ٗعلى/ اٟتََْسن البصري، و  ٙعلى/ لسفياف الثوري و  ٕٔأيب ٛتزة، و 

وكل من ىؤالء مّلس، وٓب يصرح ىنا بسماعو؛ وٓب يصرح أّي من ىؤالء بالسماع فا١تّارات كلها مظلمة؛  ●
 ار هبا. فباطلة؛ فبل اعتب

 ىذا فضبل عن عورات أخرى باأللسانيّ.  ●
على/ لسفياف  ٗعلى/ كثَت بن عبيػػػػػػػػػػػػػّ و  ٛدّور كلها على/ ٝتاؾ بن حرب عمن فوقو عمن فوقو و  ٖٕومنها  ●

 ٔا١تؤمن بن خالّ، و  على/ حاًب بن يولسف اٞتبلب عن عبّ ٔقيس و  على/ زياد بن ٖبن عامر الًتمذي، و 
 ٕأيب كردية و  على / أيب عبيّة مسلم بن ٔعلى / عجبلف مؤب فاطمة، و  ٔعبيّ ا، و  الرٛتن بن على / عبّ
 مرلسلتاف. 

 وٝتاؾ ضعيف ولسائر ىؤالء ٣تهولوف؛ فا١تّارات كلها مظلمة؛ فباطلة؛ فبل اعتبار هبا.  ●
 ىذا فضبل عن عورات أخرى باأللسانيّ.  ●
أيب بكر  على/ عمَر بن ٔعلى/ لسليماف بن أبػّ داود و  ٕٛتن، و دّور على/ العبلء بن عبّ الر  ٚومنها  ●
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 ٔعلى/ لسليماف بن َأْٛتَّ الوالسطّ، و  ٔعلى/ حيِت بن أيوب الغافقّ، و  ٔا١توصلّ عن زكريا بن عيسى، و 
 عبّ الرٛتن الوكيعّ عن إبراىيم بن عيينة.  على/ أيب

مقرونا بغَته؛ فا١تّارات كلها مظلمة؛ فباطلة فبل اعتبار وكل من ىؤالء ليس ٔتحل للحجة مطلقا، ال مفردا وال  ●
 ىذا فضبل عن عورات أخرى باأللسانيّ.  ●هبا 
اٟتميّ بن  على / عبّ ٘على / ابن ا١تذىب عن القطيعّػ و ٘دّور على/ يونس بن يزيّ األيلّ، و  ٛومنها  ●

العزيز الّراوري عن ٤ُتَمَّّ بن عمرو على / عبّ  ٖعلى / لسهيل بن أيب صاّب، و  ٖهبراـ عن شهر بن حوشب، و 
 على/ مصعب بن ثابت.  ٔعلى / أيب بكر بن عياش عن عاصم بن هبّلة، و  ٔبن علقمة، و 

 ىذا فضبل عن عورات أخرى باأللسانيّ ٖتيل اعتبار بعضها ببعض.  ●وكل من ىؤالء ضعيف  ●
 ث مّلس وٓب يصرح بالسماع. بن بكيػر عن الليث بن لسعّ وحيِت ضعيف واللي حيِت / على ٖومنها  ●
على / قتيبة بن لسعيّ عن الليث بن لسعّ والليث مّلس وٓب يصرح بالسمػاع، وىنا شذوذ لعلو ٦تا  ٔٔومنها  ●

 أدخلو خالّ ا١تّائٍت على الليث. 
 ابن عمر، وىنا شذوذ وجهالة متًنا وإلسناًدا.  على/ شعبة عن واقّ بن ٤ُتَمَّّ عن أبيو عن ٓٔومنها  ●
طارؽ  بن على / َأْٛتَّ بن عمرو البزار عمن فوقو عن القالسم بن مالك عن أيب مالك األشجعّ لسعّ ٕا ومنه ●

دعوى صحبة أبيو  ريبة، وُب لسعّ بن أشيم عن أبيو. والبزار ضعيف خيطئ ُب ا١تنت واإللسناد، والقالسم ضعيف وُب
 ريبة أيضا؛ فاإللسناد مظلم؛ فباطل؛ فبل اعتبار بو. 

نعيم بن ٛتاد عمن فوقو عن أيب مالك األشجعّ لسعّ بن طارؽ عن أبيو. ونعيم ليس بثقة،  على / ٔومنها  ●
 دعوى صحبة أبيو ريبة أيضا، فاإللسناد مظلم؛ فباطل؛ فبل اعتبار بو.  ريبة، وُب لسعّ وُب
على/أٛتّ بن يولسف السلمّ عن عبّ الرزاؽ، وعبّ الرزاؽ مّلس وٓب يصرح بسماعو وقّ اختلط  ٔومنها  ●
 خرٍة، وال يّرى أٝتع السلمّ منو قبل اختبلطو أـ بعّه؛ فاإللسناد مظلم؛ فباطل؛ فبل اعتبار بو. بأ
ََ الّبري عن عبّ الرزاؽ، وعبّ الرزاؽ مّلس وٓب يصرح بسماعو وقّ اختلط  ٔومنها  ● على/ إلسحاَؽ بن إبراىيَم

 مظلم فباطل فبل اعتبار بو بأخرٍة، ومات وعْمر الّبري لستٌّ أو لسبُع لسنوات فالستصغر فيو، فاإللسناد
 ىذا فضبل عن عورات أخرى باأللسانيّ ٖتيل اعتبار بعضها ببعض ودقوية بعضها بعضا.  ●

وال اعتبار بُت اجملروحُت ُب عّالتهم بل بُت الضعفاء ُب حفظهم ضعفا خفيفا ال شّيّا، وال اعتبار ُب جهالة ألّف 
 نة جهالة، وال ُب ضعف شّيّ. اٞتهالة مظنة جرح، وال ُب دّليس ألّف التّليس مظ

أما من حيث ا١تنت فإف اٟتّيث بلفظو يقع ُب دائرة دعارض مع القرآف اجمليّ ال دسمح بقبولو فهو صريح ُب أف 
ال إلو »وا١تسلموف ىّفو إكراه الناس على اإلدياف وقوؿ  -صلى ا عليو وآلو ولسّلم-القتاؿ الَِّذي أمر بو رلسوؿ ا 

ينِ ى معارضتو لسائر آيات التخيَت منها: وال ٗتف« إال ا  ّ َلْسَت َعَلْيِهْم (، ٕٙ٘)البقرة:   ال ِإْكرَاَه ُب ال
  أَفَأَْنَت ُدْكرُِه النَّاَس َحىتَّ َيُكونُوا ُمْؤِمِنُتَ (، ٘ٗ)ؽ:   َوَما أَْنَت َعَلْيِهْم ِّتَبَّارٍ (، ٕٕ)الغاشية:   ٔتَُسْيِطرٍ 

 (. ٕٛ)ىود:  ُمُكُموَىا َوأَنْػُتْم ٢َتَا َكارُِىوفَ أَنُػْلزِ (، ٜٜ)يونس: 
وىناؾ ْتث كامل ديثل رلسالة ماجيستَت أعّىا باحث درس ٚتيع طرؽ اٟتّيث وخرج هبذه النتائج؛ وىو قيّ 
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نقاذ ا١تستضعفُت فالقتاؿ كاف إل، «لكفرىم كف ارقتاؿ ال»عن ا٠تلفاء الراشّين وغَتىم ُب 
لسوأ أنواع العذاب أاموف سويُ بكل ولسائل العنف ىوف كرَ فتنوف ويُ وا١تضطهّين الذين يُ 

ال لسلب ، ةّينيّ ات القتاؿ للّفاع عن اٟتريّ ُىَو  فإذف ،ٟتملهم على دغيَت عقيّكهم ودينهم
َما  مثل، دبل على الناس دلك اآليات -صلوات ا ولسبلمو عليو-ات ورلسوؿ ا دلك اٟتريّ 

التحمل صرب وأمر فحُت أمر بالصرب و ، اىم بومهم ذلك وزكّ وعلّ  الكرًن الكتاب بقّيةدبل 
٢تم بالّفاع أبلغهم  -عز وجل-وحُت أذف ا  ،بالصرب -مرضّ ا دعأب عنه- أصحابو

بالرباءة من  -دبارؾ ودعأب- وحُت أمره ا ،بو -دبارؾ ودعأب-أمر ا َما  مهمذلك وعلّ 
أف  -دعأبدبارؾ و - أ منها وأعلن ذلك كما أمره ابعض أنواع ا١تعاىّات مع ا١تشركُت دربّ 

يأمره َما  فهو معصـو من ٥تالفة، ليهم على لسواء فعل ذلك معهمإومن أمره أف ينبذ  ،يعلن
ا لكل دلك دياف خبلفً قادل الناس ليكرىهم على اإلأنّو  عاءو ادّ أبو  -دبارؾ ودعأب- ا

ًّ إليو  أمر حيتاج من يذىبفهذا اآليات الكردية  بارؾ د- ا إٔب التوبة عنو والستغفار اعم
 : يلَّما  -امعً - تّبّرولن ،منو -ودعأب

(اِفُع َعِن الَِّذيَن آَمُنوا ِإفَّ اللََّو ال حيُِبب ُكلَّ َخوَّاٍف َكُفوٍر َّ ( أُِذَف لِلَِّذيَن ِٖٛإفَّ اللََّو ُي
ِّيٌر) رُِجوا ِمْن ِديَارِِىْم ِبَغَْتِ َحق  ( الَِّذيَن ُأخْ ٜٖيُػَقادَػُلوَف بِأَنػَُّهْم ظُِلُموا َوِإفَّ اللََّو َعَلى َنْصرِِىْم َلَق

َمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوصَ  َلَواٌت ِإال َأْف يَػُقوُلوا َربػبَنا اللَُّو َوَلْوال َدْفُع اللَِّو النَّاَس بَػْعَضُهْم بِبَػْعٍض ٢َتُّ 
ُّ يُْذَكُر ِفيَها الْسُم اللَِّو َكِثَتًا َولَيَػْنُصَرفَّ اللَُّو َمْن يَػنْ  ( الَِّذيَن ُٓٗصرُُه ِإفَّ اللََّو َلَقِويٌّ َعزِيٌز )َوَمَساِج

َولِلَِّو ِإْف َمكَّنَّاُىْم ُب اأَلْرِض أَقَاُموا الصَّبلَة َوآدَػُوا الزََّكاَة َوأََمُروا بِاْلَمْعُروِؼ َونَػَهْوا َعِن اْلُمْنَكِر 
بعّ أف  ،لعّواف عليهما ردّ ب، نزلت باإلذف للمؤمنُت( ٔٗ-ٖٛ)اٟتج: (َٔٗعاِقَبُة األُُموِر)

َّّ ٖتمّ  أنواع العذاب والتنكيل واإلكراه على دغيَت دينهم والّخوؿ ُب  لوا من ا١تشركُت أش
صلى - ال ويعود إٔب رلسوؿ اإكاف ا١تسلموف ُب مكة ال خيرج أحّ منهم ٟتاجة  ،الشرؾ

 و بردّ نستأذنو وي، ليوإعليو فيتظلموف  معتّىً  وأا ا أو مشجوجً مضروبً  -ا عليو وآلو ولسلم

                                                                                                                                                                      

 اإلعّاد للنشر. 
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فنزلت ىذه اآلية ، «اصبروا فإني لم أؤمر بالقتاؿ»: العّواف والّفاع عن أنفسهم فيقوؿ ٢تم
ألصحابو ا١تستضعفُت  -صلى ا عليو وآلو ولسلم- وبعّ إذف رلسوؿ ا، بعّ بيعة العقبة

السورة وىذه اآليات من لسورة اٟتج وىّ  ،وقبلها با٢تجرة إٔب اٟتبشة، با٢تجرة إٔب ا١تّينة
صلى ا عليو - ًب بعّ العرضتُت األخَتدُت بُت رلسوؿ االَِّذي  ( ُب درديب ا١تصحفٕٕ)

ّّ بإشراؼ ودوجيو  -عليو السبلـ-وجربيل  -وآلو ولسلم ليأخذ القرآف اجمليّ صفة اإلطبلؽ  إ٢ت
 ُب جيل التلقّ فبل «أسباب النزوؿ أو مناسباتو»بينو وبُت َما  ويقطع، إٔب يـو القيامة

دا إٔب داريخ ٤تًّ يصبح مقيّ  فقّ اشتملت على ، والسورة من عجائب السور ،ّمقيَّ وزمن  ّّ
ا ونهارً  الً ىي من أعاجيب السور نزلت لي»: وينيقوؿ الغز  ،ةمكيّ ة وآيات مّنيّ آيات 
باألمر فالسورة دبّأ . (ٖٔ)نقلو عنو القرطيب «... اا وحربيًّ ا سلميًّ مدنيًّ ا و مكيًّ ا ا وحضرً وسفرً 

 -دبارؾ ودعأب- إذا نصرىم ا «شهوة االنتقاـ»تقوى لكيبل ينّفع بعض ا١تؤمنُت مع بال
 -دبارؾ ودعأب- نهم من عّوىم ودنقل ا١تشهّ إٔب القيامة والّار اآلخرة حيث يذيق اومكّ 

يبلغ ٍب  ،ُب الّنيا ال ديكن للمؤمنُت أف يفعلوهَما  ا من العذابمدياف وأىلهواإل خصـو اٟتق
الّفاع عن الذين  يو مهاـّ دولّ  -دبارؾ ودعأب- عبلف اإالّرر إٔب  السياؽ ا١تنظـو نظمَ هبذا 

بل ، خصومهم ال حيبّ ودعأب وىو لسبحانو ، أولياؤه وأنصاره حيبهم وحيبونو فهمآمنوا 
ين اختاروا ذوكل من ىؤالء ال، كفور  كل خوافٍ   ال حيبّ  -دبارؾ ودعأب- األّف  يبغضهم

وللمؤمنُت  -صلى ا عليو وآلو ولسّلم- ولرلسولو -دبارؾ ودعأب- مة معسكر ا٠تصو 
ىو -ومع ا٠تيانة  ،ا لوا دائمً ولسلوكً ، ا من طبيعة دكوينوا٠تيانة صارت جزءً  كأفَّ   ،«خواف»
 . ال يرى آيادو وال يعقلها -دبارؾ ودعأب- كافر با  «كفور»

خصومتهم  نوا أراد أف يذكرىم بأفَّ دفاعو عن الذين آم -دبارؾ ودعأب- وبإعبلف ا
ال  -دبارؾ ودعأب- ا بتقوى اكهم ولسلمهم وحرهبم ولسائر شأّنم ينبغّ أف يكوف ٤توطً دومو 

ال  -دبارؾ ودعأب- فا١تؤمنوف جنّ ا، وغرائز االنتقاـ، ئم األحقادخابّخائل النفوس ولس
( ِإنػ ُهْم َلُهُم َٔٚٔباِدنَا اْلُمْرَسِليَن )َوَلَقْد َسبَػَقْت َكِلَمتُػَنا ِلعِ : جنّ أنفسهم وشهواكهم

فيكوف  (ٓٗ:)اٟتج َولَيَػْنُصَرف  الل ُو َمْن يَػْنُصُرهُ  ،(ٖٚٔ-ٔٚٔ:)الصافاتاْلَمْنُصوُروفَ 
، أوؿ األمر أمر بالتزاـ ا١تؤمنُت الصرب والتحمل وعّـ مقابلة الفتنة واالعتّاء واالضطهاد ٔتثلو

                                                           
 (. ٖٖ٘ٗ/ٙ) دفسَته راجع (ٖٔ)
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لع على األمور ظلم ا١تشركُت ومن  والتحمل حىت إذا أدرؾ كل مطّ بالصربكّلو   بل مقابلة ذلك
وأف  ،ا من ذلك ٔتثلووٓب يقابلوا شيئً  ،ضوا للظلم والعّوافهّفوا ودعرّ وأف ا١تؤمنُت الستُ ، معهم

وأف ا١تسلمُت أبرياء من ، العّواف والظلم واالضطهاد وقع ودكرر من أولئك ا١تشركُت
وبذلك  ،وا أولئك ا١تشركُت بالعّوافءعن أف يبّ بلً أنفسهم فضم ٓب يّفعوا عن فإّنّ  ،العّواف

 . وأىل الشرؾ اإلديافيّرؾ كل من حو٢تم الفروؽ الكربى بُت أىل 

يّافع عنهم أنّو  -جل شأنو-وإعبلنو ، وبعّ اإلذف للمؤمنُت بالّفاع عن أنفسهم
تأٌب آيات ف، يرلسم ٢تم أحكم الطرؽ لفعل ذلك دوف اعتّاء أو عّواف ،ويؤيّىم بنصره

حريّة و  حريّة العقيدة»افر على ٛتاية ضاليت دت «براءة»وآيات لسورة  «األنفاؿ»لسورة 
، دبارؾ ودعأب- ومنع فتنة ا١تؤمنُت ودعذيبهم لصّىم عن لسبيل ا ،اتولسائر اٟتريّ  «العبادة

دبلوة  ( واللستكماؿ السياؽ فإفَّ ٛٙ-٘٘:وإكراىهم على دغيَت عقيّكهم ودينهم )األنفاؿ
ًّ ال ٍب  ،ا من الفهم ٟتكمة التشريع ومقاصّه وألسبابو ُب ىذا اجملاؿسورة كاملة يعطّ مزي

 : يلّتّبّر َما للتإب ا١تتبُّت لي ،( منهأٖ-ٔأو دبلوة اآليات من ) (التوبة)دبلوة لسورة 

ًّ -علة القتاؿ ٓب دكن إّف  :الً أو  بل ٛتلهم على عّـ نقض العهود ؛ اإلديافٛتلهم على  -اأب
حريّة و  حريّة العقيدة»وُب مقّمتها  -كّلها-ات ن أىم فوائّىا اافظة على اٟتريّ اليت م

ا ُب ذلك جاءت آيات لسورة عطاء ا١تشركُت درلسً وعّـ فتنة ا١تؤمنُت عن دينهم وإل «العبادة
وليس ( ٔ:بة)التو بَػَراَءٌة ِمَن الل ِو َوَرُسوِلِو ِإَلى ال ِذيَن َعاَىْدُتْم ِمَن اْلُمْشرِِكينَ  :براءة

 . أو أخذىم على غرة مباغتتهم
برموىا ألسببها نقضهم العهود وا١تواثيق اليت وإّّنا  ىذه الرباءة ليس لسببها الشرؾ والكفر :اثانيً 

ِإال ال ِذيَن َعاَىْدُتْم ِمَن اْلُمْشرِِكيَن :لقولو دعأب -صلى ا عليو وآلو ولسلم- مع رلسوؿ ا
ُقُصوُكْم شَ  ِتِهْم ِإف  الل َو ثُم  َلْم يَػنػْ ْيًئا َوَلْم ُيظَاِىُروا َعَلْيُكْم َأَحًدا فَأَتِم وا ِإلَْيِهْم َعْهَدُىْم ِإَلى ُمد 

 . (ٕٙ٘:)البقرة ال ِإْكَراَه ِفي الدِّينِ : قبل ذلك أيًضا( ولقولو ٗ:)التوبةُيِحب  اْلُمت ِقينَ 
ومنهم من ٓب  ،من بلغتهم الّعوة منهم ؛أصناؼ فهم ليسوا لسواءً  كفَّاروا١تشركوف وال

 . دبلغهم الّعوة
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 -صلى ا عليو وآلو ولسلم- منهم من اعتّوا على رلسوؿ ا ؛ومن ٓب دبلغهم الّعوة
 . ومنهم من ٓب يعتّوا ،وعلى ا١تؤمنُت

 -صلى ا عليو وآلو ولسلم- منهم من عاىّوا رلسوؿ ا ؛ومن بلغتهم الّعوة
منهم من اعتّوا ومنهم ، ومن بلغتهم الّعوة فلم يعاىّوا، ّواومنهم من ٓب يعاىوا١تؤمنُت 

 . من ٓب يعتّوا

 . منهم من وفوا بعهّىم ومنهم من نقضوا ؛ومن بلغتهم الّعوة فعاىّوا

قبل  -صلى ا عليو وآلو ولسلم- مع النيبعهّىم منهم من نقضوا  ؛ومن نقضوا
بعّ : أي -ا عليو وآلو ولسلم صلى- ومنهم من نقضوا مع ا١تؤمنُت بعّ النيب، التخفيف
 . التخفيف

 : ىي ةتفهؤالء فرؽ س
 . مشركوف ٓب يعاىّوا وٓب يعتّوا (ٔ

 . مشركوف عاىّوا فوفوا (ٕ

 . مشركوف ٓب يعاىّوا واعتّوا (ٖ

قبل  -صلى ا عليو وآلو ولسلم- مشركوف عاىّوا ٍب نقضوا عهّىم مع النيب (ٗ
 . التخفيف

 . رضوف ا١تؤمنُت بأفواىهم ودأىب قلوهبمي ،مشركوف عاىّوا فلم ينقضوا وٓب يوفوا (٘

صلى ا عليو وآلو - مشركوف عاىّوا ٍب نقضوا عهّىم مع ا١تؤمنُت بعّ النيب (ٙ
 . بعّ التخفيف: أي -ولسلم

 ودفصيل ذلك كالتإب:

َوال تَػْعَتُدوا ِإف  الل َو ال ُيِحب  : ففيهم قولو دعأب، أما من ٓب يعاىّوا وٓب يعتّوا (ٔ
َأفَأَْنَت ُتْكرُِه  ،(ٕٙ٘:)البقرةال ِإْكَراَه ِفي الدِّينِ  ،(ٜٓٔ:)البقرةاْلُمْعَتِدينَ 
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 (٘ٗ:)ؽ َوَما أَْنَت َعَلْيِهْم ِبَجب ارٍ ، (ٜٜ:)يونسالن اَس َحت ى َيُكونُوا ُمْؤِمِنينَ 
 ٍَلْسَت َعَلْيِهْم ِبُمَسْيِطرالغاشية(:ٕٕ) ، َفَػْلَيْكُفْر  َفَمْن َشاَء فَػْليُػْؤِمْن َوَمْن َشاء

ِإن ا َأْعَتْدنَا لِلظ اِلِميَن نَارًا َأَحاَط ِبِهْم ُسَراِدقُػَها َوِإْف َيْسَتِغيُثوا يُػَغاثُوا ِبَماٍء َكاْلُمْهِل 
ُب اآلخرة ال : أي، (ٜٕ:)الكهفَيْشِوي اْلُوُجوَه بِْئَس الش َراُب َوَساَءْت ُمْرتَػَفًقا

ٔتا ُب  «ة الفكر والعقيدةحريّ »اليت دكفل ، ةيّ قرآنْب لسائر النصوص الإ ..ُب الّنيا
ال ِإْكَراَه ِفي  ومنها ؛الكفر باإلديافحريّة  الكفر أوحريّة  ذلك

 َأفَأَْنَت ُتْكرُِه الن اَس َحت ى َيُكونُوا ُمْؤِمِنينَ  :وقولو دعأب، (ٕٙ٘:)البقرةالدِّينِ 
 . (ٕٛ:)ىود ُتْم َلَها َكارُِىوفَ أَنُػْلزُِمُكُموَىا َوأَنػْ : وقولو دعأب، (ٜٜ:)يونس

: قولو دعأب أيًضافيمن ٓب يعاىّوا وٓب يعتّوا وفيهم َما  وأما من عاىّوا فوفوا ففيهم (ٕ
 ُقُصوُكْم َشْيًئا َوَلْم ُيظَاِىُروا َعَلْيُكْم ِإال ال ِذيَن َعاَىْدُتْم ِمَن اْلُمْشرِِكيَن ثُم  َلْم يَػنػْ

ِتِهْم ِإف  الل َو ُيِحب  اْلُمت ِقينَ  َأَحًدا فَأَِتم وا ِإلَْيِهمْ  ، (ٗ:)التوبة َعْهَدُىْم ِإَلى ُمد 
ِإال ال ِذيَن َعاَىْدُتْم ِعْنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراـِ َفَما اْستَػَقاُموا َلُكْم فَاْسَتِقيُموا : وقولو

صلى ا عليو - النيب( وٓب يكن ُب حياة ٚ:)التوبةَلُهْم ِإف  الل َو ُيِحب  اْلُمت ِقينَ 
عنّ  -صلى ا عليو وآلو ولسلم- من ىؤالء إال الذين عاىّىم النيب -وآلو ولسّلم

ا١تسجّ اٟتراـ بّليل اختصاصهم بااللستثناء من كل األوصاؼ البشعة ُب الناقضُت 
َكْيَف َوِإْف َيْظَهُروا َعَلْيُكْم ال يَػْرقُػُبوا : من ا١تشركُت ا١تعاىّين ُب قولو دعأب

َواِىِهْم َوتَْأَبى قُػُلوبُػُهْم َوَأْكثَػُرُىْم فَاِسُقوَف) الً ِفيُكْم إِ  ( َٛوال ِذم ًة يُػْرُضوَنُكْم بَِأفػْ
( ٜاْشتَػَرْوا بِآيَاِت الل ِو ثََمًنا قَِليال َفَصد وا َعْن َسِبيِلِو ِإنػ ُهْم َساَء َما َكانُوا يَػْعَمُلوَف)

( فسائر ٓٔ-ٛ:)التوبةال ِذم ًة َوُأولَِئَك ُىُم اْلُمْعَتُدوفَ وَ  الً ال يَػْرقُػُبوَف ِفي ُمْؤِمٍن إِ 
ا ناقضُت كانوا ٚتيعً  -صلى ا عليو وآلو ولسلم- ا١تشركُت الذين عاىّوا النيب

ودأىب وبُت مستخفُت متظاىرين بإرضاء ا١تؤمنُت بأفواىهم  ،عهّىم معلنُت نقضهم
 . قلوهبم

َوقَاتُِلوا ِفي َسِبيِل الل ِو ال ِذيَن : دعأب وأما من ٓب يعاىّوا واعتّوا ففيهم قولو (ٖ
تُػُلوُىْم َحْيُث ٜٓٔيُػَقاتُِلوَنُكْم َوال تَػْعَتُدوا ِإف  الل َو ال ُيِحب  اْلُمْعَتِديَن) ( َواقػْ
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َنُة َأَشد  ِمَن اْلَقْتِل َوال تُػَقا تُِلوُىْم ثَِقْفُتُموُىْم َوَأْخرُِجوُىْم ِمْن َحْيُث َأْخَرُجوُكْم َواْلِفتػْ
تُػُلوُىْم َكَذِلَك َجَزاُء  ِعْنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراـِ َحت ى يُػَقاتُِلوُكْم ِفيِو فَِإْف قَاتَػُلوُكْم فَاقػْ

( َوقَاتُِلوُىْم َحت ى ال ٕٜٔ( فَِإِف انْػتَػَهْوا فَِإف  الل َو َغُفوٌر رَِحيٌم)ٜٔٔاْلَكاِفرِيَن)
يُن لِ  َنٌة َوَيُكوَف الدِّ ل ِو فَِإِف انْػتَػَهْوا َفال ُعْدَواَف ِإال َعَلى َتُكوَف ِفتػْ

ا بالصفح والعفو والصرب ( وقّ كاف أوؿ األمر أمرً ٖٜٔ-ٜٓٔ:)البقرةالظ اِلِمينَ 
ا١تعتّوف عن ٤تض العّواف ُب  على األذى ٍب كاف اإلذف ُب الّفاع حىت يكفَّ 

ُموا َوِإف  الل َو َعَلى َنْصرِِىْم ُأِذَف لِل ِذيَن يُػَقاتَػُلوَف بِأَنػ ُهْم ظُلِ : قولو دعأب
ؿ من نقضوا عهّىم مع اواألمر فيها بقت «براءة»ٍب كانت  (ٜٖ:)اٟتجَلَقِديرٌ 
حىت  ،عقوبة على نقضهم وبعّـ العفو عنهم -صلى ا عليو وآلو ولسلم- النيب

ه وىذ، ف دابوا وأقاموا الصبلة وآدوا الزكاةأإال  ،وإف دظاىروا بالكف عن العّواف
يضمن بو  ،قّ دكوف بشكل آخرو  ،التوبة قّ دكوف باالنضماـ التاـ ألىل اإلدياف

فعلوه من َما  لن يعودوا ١تثلأّّنم  وا١تؤمنوف -صلى ا عليو وآلو ولسلم- رلسوؿ ا
 . قبل

فقّ كاف  -صلى ا عليو وآلو ولسلم- وأما من عاىّوا ٍب نقضوا عهّىم مع النيب (ٗ
ا اْنَسَلَخ اأَلْشُهُر اْلُحُرـُ فَاقْػتُػُلوا اْلُمْشرِِكيَن َحْيُث فَِإذَ : فيهم قولو دعأب

ُعُدوا َلُهْم ُكل  َمْرَصٍد فَِإْف تَابُوا َوَأقَاُموا  َوَجْدُتُموُىْم َوُخُذوُىْم َواْحُصُروُىْم َواقػْ
 . (٘:لتوبة)االص الَة َوآتَػُوا الز َكاَة َفَخل وا َسِبيَلُهْم ِإف  الل َو َغُفوٌر رَِحيمٌ 

يرضوف ا١تؤمنُت بأفواىهم ودأىب قلوهبم ففيهم قولو ، وأما من ٓب ينقضوا وٓب يوفوا (٘
( وقولو ٚ:)التوبةَكْيَف َيُكوُف لِْلُمْشرِِكيَن َعْهٌد ِعْنَد الل ِو َوِعْنَد َرُسوِلوِ : دعأب
َوال ِذم ًة يُػْرُضوَنُكْم  الً َكْيَف َوِإْف َيْظَهُروا َعَلْيُكْم ال يَػْرقُػُبوا ِفيُكْم إِ : دعأب

َواِىِهْم َوتَْأَبى قُػُلوبُػُهْم َوَأْكثَػُرُىْم فَاِسُقوَف) ( اْشتَػَرْوا بِآيَاِت الل ِو َثَمًنا قَِليال ٛبَِأفػْ
َوال  الً ( ال يَػْرقُػُبوَف ِفي ُمْؤِمٍن إِ َٜفَصد وا َعْن َسِبيِلِو ِإنػ ُهْم َساَء َما َكانُوا يَػْعَمُلوَف)

َوِإم ا َتَخاَفن  ِمْن قَػْوـٍ : ( وقولو دعأبٓٔ-ٛ:)التوبةُأولَِئَك ُىُم اْلُمْعَتُدوفَ ِذم ًة وَ 
( َوال َيْحَسَبن  ِٛ٘خَيانًَة فَاْنِبْذ ِإلَْيِهْم َعَلى َسَواٍء ِإف  الل َو ال ُيِحب  اْلَخائِِنيَن)
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ٍة ( َوأَ ٜ٘ال ِذيَن َكَفُروا َسبَػُقوا ِإنػ ُهْم ال يُػْعِجُزوَف) ِعد وا َلُهْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قُػو 
َوِمْن رِبَاِط اْلَخْيِل تُػْرِىُبوَف ِبِو َعُدو  الل ِو َوَعُدو ُكْم َوآَخرِيَن ِمْن ُدوِنِهْم ال 

نْػُتْم تَػْعَلُمونَػُهُم الل ُو يَػْعَلُمُهْم َوَما تُػْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء ِفي َسِبيِل الل ِو يُػَوؼ  ِإلَْيُكْم َوأَ 
اْلَخْيِل َوِمْن رِبَاِط  وإّّنا ( أي ال لتعتّوا بو عليهمٓٙ-ٛ٘:)األنفاؿال ُتْظَلُموفَ 

 تُػْرِىُبوَف بِِو َعُدو  الل ِو َوَعُدو ُكْم َوآَخرِيَن ِمْن ُدوِنِهْم ال تَػْعَلُمونَػُهُم الل ُو يَػْعَلُمُهمْ 
، (ٔٙاألنفاؿ:)ْلِم فَاْجَنْح َلَهاَوِإْف َجَنُحوا لِلس  : وقولو دعأب (ٓٙ:)األنفاؿ

فَِإْف تَابُوا َوَأقَاُموا الص الَة َوآتَػُوا الز َكاَة فَِإْخَواُنُكْم ِفي الدِّيِن : وقولو دعأب
 . (ٔٔ:)التوبة َونُػَفصُِّل اآليَاِت ِلَقْوـٍ يَػْعَلُموفَ 

أي بعّ  -مصلى ا عليو وآلو ولسل- وأما من عاىّوا ٍب نقضوا عهّىم بعّ النيب (ٙ
َوِإْف َنَكُثوا أَْيَمانَػُهْم ِمْن بَػْعِد َعْهِدِىْم َوطََعُنوا ِفي : التخفيف ففيهم قولو دعأب

أي  (ٕٔ:)التوبة ِديِنُكْم فَػَقاتُِلوا أَِئم َة اْلُكْفِر ِإنػ ُهْم ال أَْيَماَف َلُهْم َلَعل ُهْم يَػْنتَػُهوفَ 
 . معهمعليو أنتم َما  وإف ٓب يتوبوا وٓب ينكثوا فعلى

َوَأِعد وا َلُهْم َما اْسَتطَْعُتْم  :وائقهمبو ال دؤمن ألنّ  ،ويكفيكم التنبو وااللستعّاد الّائم
 . (ٓٙ:)األنفاؿ ِمْن قُػو ةٍ 

، مصونة ٤تفوظة ُب شريعة ا «حريّة العبادةو  حريّة االعتقاد» ؤتا دقّـ يتضح أفَّ 
 . لسبببأّي  وال ٣تاؿ للتفريط فيها
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 : مقصد مهم من مقاصد الشريعة االعتقادحريّة 
ًّ  ةقرآنيّ الاإلنساف قيمة من أبرز القيم حريّة  دعّ  ا من أىم مقاصّ الشريعةالعليا ومقص

ٖترير اإلنساف من عبادة ؛ خاّصةمن أىم األدوار اليت يقـو هبا اإلدياف والتوحيّ لعّل و ، ةقرآنيّ ال
دبارؾ - ْتيث ال خياؼ إال ا -بارؾ ودعأبد- ووصلو با وثنّيةالعباد ومن ا٠ترافة وال

دبارؾ -بل يسلم وجهو بشكل كامل  ؛ وال يتولسل بغَته، وال يستعُت بسواه -ودعأب
 اٟتريّةنزلت آيات كثَتة دّعم ىذه ، اا دام  وٖترير اإلنساف ٖتريرً ، ولتوكيّ ىذا ا١تعٌت، ودعأب

 ،دوره ُب الكوف والوجود إف فقّىا فقّ، سافة اإلنإنسانيّ ودّافع عنها وٖتميها ودعّىا جوىر 
 وديّةفتبّأ اآليات الكردية اليت جاوزت مائيت آية من آيات الكتاب الكرًن بتصوير معٌت العب

جل -ا  وكأفَّ ، لغَته لسبحانو وديّةالعبوا١تقارنة بينها وبُت  -دبارؾ ودعأب-اٟتقيقية  
، يعتقّهَما  ُب اختيار خاّصةاإلنساف حريّة  ّ علىليؤك؛ الكبَت من اآليات العّد يبُّت  -شأنو

 وعلى دوكيّ أفّ ، أو دغيَت معتقّ اعتقّه إٔب لسواه، معتقّ إكراىو على دبٍت أيّ  وعّـ جواز
ًّ ، بُت اإلنساف وربو خاصّ  إنساينّ العقيّة شأف  ال َما  ا على اعتقادفليس ألحّ أف يكره أح

ومنو ، نوع من أنواع اإلكراه وبأيّ ، الظروؼظرؼ من  أو دغيَت اعتقاده ٖتت أيّ  ،يعتقّ
ذكرنا َما  ٦تا يؤكّلعّل و  ،(ٗٔ)أو لسواه اديّ أو دعريضو لئلغراء ا١ت، الستغبلؿ حاجة اإلنساف

ينِ : ويعزز مبّأ نفّ النسخ لقولو دعأب  . (ٕٙ٘:)البقرةال ِإْكَراَه ِفي الدِّ

 : ودالالتو «ال إكراه في الدين»سبب نزوؿ 
جرى و  ،ذكرنا وأكثر من ذلكَما  من اىتماـ القرآف الكرًن «لعقيدةحريّة ا»وأخذت 

ُب كثَت من اآليات ، «لإلنساف حريّة االعتقاد»وضماف ، اخاصً  اشأنً  العقيّة قضّية ٖتّيّ
من أّي  اليت دضافرت على دوكيّ ىذا اٟتق ووجوب حفظو لئلنساف وٛتايتوة الكردية قرآنيّ ال

                                                           
 ديانتها، من ينتقص أو باإللسبلـ، ا١تسلمة َتغ لزوجتو يعرض أف لو ليس ا١تسلم الزوج أف على فقهاؤنا نص ولذلك (ٗٔ)

 عليها الضغط قبيل من يعّ -كّلو- ذلك ألف ديانتها؛ على اإللسبلـ فضل ليبُت ديانتها، وبُت اإللسبلـ بُت يقارف أو
 اآلفاؽ؟ ىذه إٔب دسمو أف التنصَتيّة اإلغاثة ىيئات دستطيع فهل ،الّين دغيَت على ٢تا واإلكراه
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ّّ دّخل  ّّمةوُب  ،الكرًن من لسور القرآف ُب العّيّذلك ت ثب خارج ىذه اآليات قولو  مق
يِن َقْد تَػبَػي َن الر ْشُد ِمَن اْلَغيِّ َفَمْن َيْكُفْر بِالط اُغوِت َويُػْؤِمْن بِالل ِو : دعأب ال ِإْكَراَه ِفي الدِّ

ـَ َلَها َوالل ُو َسِميٌع  وقّ ذكر  ،(ٕٙ٘:البقرة) َعِليمٌ فَػَقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثْػَقى ال اْنِفَصا
يساعّ ُب دفسَتىا الَِّذي  لسبب النزوؿمنالسبة و  «تفسير المنار»رشيّ رضا ُب  ٤تمّ السيّ

ّع   أو فسركها ٔتا ال يتنالسب وعمومها ،من األقواؿ اليت زعمت نسخها لكثَتٍ  الً ٣تأتا ال ي
أَبُو  روى: ُب بياف لسبب النزوؿ فقاؿ، الكرًن ُب أحكاـ القرآفدبُت كاين والفس ر من أقواؿ ا١ت

 ّّ ال : أي)كانت ا١ترأة دكوف مقبلة : عن ابن عباس قاؿ، وابن حباف وابن جرير داود والنسائ
جليت بنو النضَت كاف فلما أُ ، ده٢تا أف كهوّ ولّ فتجعل على نفسها إف عاش ( يعيش ٢تا ولّ

ّع أبناءنا فأنزؿ ا: فقالوا؛ عّدفيهم من أبناء األنصار  ال ِإْكَراَه ِفي : دبارؾ ودعأب- ال ن
نزلت ىذه : عن ابن عباس قاؿ، من طريق عكرمة، وأخرج ابن جرير. (ٕٙ٘:)البقرةالدِّينِ 

ُىَو  وكاف، افنصرانيّ كاف لو ابناف ،  اآلية ُب رجل من األنصار من بٍت لسآب يقاؿ لو اٟتصُت
؟ ةنصرانيّ ما قّ أبيا إال الهما فإّنّ كرىلستأ أال -صلى ا عليو وآلو ولسلم-ا فقاؿ للنيب مسلمً 

صلى ا عليو - حاوؿ إكراىهما فاختصموا إٔب النيبّ أنّو  وُب بعض التفالسَت؛ فأنزؿ ا اآلية
صلى -وٓب يأذف رلسوؿ ا ؟ أيّخل بعضّ النار وأنا أنظر؛ يا رلسوؿ ا: فقاؿ -وآلو ولسلم

ّّ  ،لو ُب إكراىهما على اإللسبلـ -ا عليو وآلو ولسلم ة روايات ُب نذر النساء والبن جرير ع
ا١تسلمُت بعّ اإللسبلـ أرادوا إكراه من ٢تم من  وأفَّ ، ة كهويّ أوالدىن ليعيشوااىليّ ُب اٞت

وُب رواية  ؛بينهمَما  فكانت فصل، األوالد على دين أىل الكتاب على اإللسبلـ فنزلت اآلية
قاؿ عنّما نزلت ىذه اآلية  -لسلمصلى ا عليو وآلو و -لو عن لسعيّ بن جبَت أف النيب 

  (٘ٔ).«ر اهلل أصحابكم فإف اختاروكم فهم منكم وإف اختاروىم فهم منهمقد خيّ »

                                                           
: دروزة عزة و٤تمّ ،(ٖٙ/ٖ ،ٚٔٔ/ٔ ،ٖٜٚٔ) ا١تعارؼ، دار: بَتوت «المنار تفسير»: رضا رشيّ ٤تمّ (٘ٔ)

 (.ٖٖٛ/ٚ) ،«الحديث التفسير»
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ال ِذي  حكم الدينُىَو  ىذا»: دعأب رشيّ رضا رٛتو ا٤تمّ وُب التفسَت قاؿ الشيخ 
ة عن و قاـ بالسيف والقوة فكاف يعرض على الناس والقو أنّ -يزعم الكثيروف من أعدائو 

فهل كاف السيف يعمل . «فمن قبلو نجا ومن رفضو حكم السيف فيو حكمو، يمينو
 -صلى ا عليو وآلو ولسلم-عملو ُب إكراه الناس على اإللسبلـ ُب مكة أياـ كاف النيب 

ا حىت اـ كاف ا١تشركوف يفتنوف ا١تسلم بأنواع من العذاب وال جيّوف رادعً وأيّ ، اّ مستخفيً يصلّ 
ف ذلك اإلكراه أأـ يقولوف ؟ وأصحابو إٔب ا٢تجرة -ى ا عليو وآلو ولسلمصل-اضطر النيب 

غزوة بٍت  فإفَّ ؟ وىذه اآلية قّ نزلت ُب غرة ىذا االعتزاز، وقع ُب ا١تّينة بعّ أف اعتز اإللسبلـ
كانت قبل غزوة أحّ اليت إّّنا  : وقاؿ البخاري ،النضَت كانت ُب ربيع األوؿ من السنة الرابعة

ُب مكة ال يزالوف يقصّوف  كفَّاروكاف ال، كانت ُب شواؿ لسنة ثبلثأّّنا   ال خبلؼ ُب
فكادوا  -صلى ا عليو وآلو ولسلم-نقض بنو النضَت عهّىم مع النيب  ،ا١تسلمُت باٟترب

ٌّّ ، دُت وىم ّتواره ُب ضواحّ ا١تّينةوا باغتيالو مرّ ومهّ ، لو ، من إجبلئهم عن ا١تّينة فلم يكن ب
فخرجوا مغلوبُت على أمرىم وٓب يأذف ١تن الستأذنو من أصحابو ، ىمفحاصرىم حىت أجبل
فذلك أوؿ يـو خطر  ،دين على اإللسبلـ ومنعهم من ا٠تروج مع اليهودبإكراه أوالدىم ا١تتهوّ 

ا كاف معهودً : -رٛتو ا-اإلماـ األلستاذ  وقاؿ ،فيو على باؿ ا١تسلمُت اإلكراه على اإللسبلـ
 . (ٙٔ)ٛتل الناس على الّخوؿ ُب دينهم باإلكراه -صارىال لسيما الن-عنّ بعض ا١تلل 

 -وىو أصل الّين وجوىره-اإلدياف ألّف ؛ وىذه ا١تسألة ألصق بالسيالسة منها بالّين
 ،يكوف بالبياف والربىافوإّّنا  ،ويستحيل أف يكوف اإلذعاف باإلكراه، عبارة عن إذعاف النفس

ُب ىذا  قّ ظهر أفَّ : أي( ٕٙ٘:)البقرةَن اْلَغيِّ َقْد تَػبَػي َن الر ْشُد مِ : قاؿ دعأب ولذلك
وأف من خالفو من ا١تلل والنحل ، الّين الرشّ وا٢تّى والفبلح والسَت ُب اٞتادة على نور

                                                           

 من النوع ىذا العربّية اٞتزيرة مناطق بعض وعرفت غَتىا، وُب روما ُب شائًعا الّين على اإلكراه وكاف (ٙٔ)
 من إكراه اٞتاىلّيُت و٤تاوالت. ذلك على شاىّ «البروج» لسورة ُب «األخدود أصحاب» وقصة الّين، على اإلكراه
 .ايًضا ذلك على شاىّ اٞتاىلّية إٔب االردّاد على ألسلموا
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ْتساب من يّعو  -وحّه-اختصاص الباري  الكرًن وأكّ القرآف (ٚٔ). على غّ وضبلؿ
ًها آَخَر ال بُػْرَىاَف َلُو ِبِو فَِإن َما ِحَسابُُو ِعْنَد رَبِِّو َوَمْن َيدُْع َمَع الل ِو ِإلَ :فقاؿ دعأب؛ معو غَته

 -صلى ا عليو وآلو ولسلم-وخياطب رلسوؿ ا  ،(ٚٔٔ:ا١تؤمنوف)ِإن ُو ال يُػْفِلُح اْلَكاِفُروفَ 
 ٍَلْسَت َعَلْيِهْم ِبُمَسْيِطر (الغاشية:ٕٕ)، وقولو : َْر بِاْلُقْرَءاِف َوَما أَْنَت َعَلْيِهْم ِبَجب اٍر َفذ كِّ

َنا اْلِحَسابُ  وقولو ،(٘ٗ:ؽ)َمْن َيَخاُؼ َوِعيدِ   ؛(ٓٗ:الرعّ)فَِإن َما َعَلْيَك اْلَبالُغ َوَعَليػْ
عّـ جّوى ولسائل  -صلى ا عليو وآلو ولسلم-لرلسوؿ ا دبُّت كما دأٌب آيات كثَتة 

اإلدياف ديكن أف  لو علم أفَّ  -دبارؾ ودعأب-وأف ا ، اإلكراه وفرض االعتقاد على اآلخرين
َوَلْو َشاَء : فقاؿ دعأب، يأٌب باإلكراه ألمر رلسلو بإكراه الناس على اإلدياف وقبوؿ اإللسبلـ

وقولو ، (ٚٓٔ:األنعاـ)الل ُو َما َأْشرَُكوا َوَما َجَعْلَناَؾ َعَلْيِهْم َحِفيظًا َوَما أَْنَت َعَلْيِهْم ِبوَِكيلٍ 
  جل شأنو أفَّ كما يبُّت   (ٜٜ:يونس)ُتْكرُِه الن اَس َحت ى َيُكونُوا ُمْؤِمِنينَ َأفَأَْنَت  :دعأب

يأٌب من زاوية اٟترص الَِّذي  حىت ذلك، نوع كافمن أّي  شأف العقائّ أف ال ٗتضع لئلكراه
َوَما َأْكثَػُر الن اِس َوَلْو َحَرْصَت : فقاؿ دعأب، على ا١تّعو والرغبة ُب إنقاذه

ِإن َك ال تَػْهِدي َمْن َأْحَبْبَت َوَلِكن  الل َو يَػْهِدي َمْن : وقولو دعأب، (ٖٓٔ:يولسف)ينَ ِبُمْؤِمنِ 
و على ٦تارلسة الّعوة إٔب ولذلك فقّ حثّ ، (ٙ٘:)القصصَيَشاُء َوُىَو َأْعَلُم بِاْلُمْهَتِدينَ 

َّ  اإلدياف ونبذ الكفر باٟتكمة وا١توعظة اٟتسنة واجملادلة باليت : فقاؿ جل شأنو، أحسنِى
 ادُْع ِإَلى َسِبيِل رَبَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم بِال ِتي ِىَي َأْحَسُن ِإف  رَب َك

 . (ٕ٘ٔ:النحل)ُىَو َأْعَلُم ِبَمْن َضل  َعْن َسِبيِلِو َوُىَو َأْعَلُم بِاْلُمْهَتِدينَ 

أحيطت بسائر الضمانات  الكرًن ُب القرآف العقيّةحريّة  يتضح أفَّ  -كّلو- من ذلك
ّّ حريّة  ة اليت جعلت منهاقرآنيّ ال اختيار حريّة  دامت ُب إطارَما ، ىا حّودمطلقة ال ٖت

 . ال جياوزه إٔب لسواه -جل شأنو-وأف اٟتساب عليها خاص با ، ا١تعتقّ

                                                           
 (.ٖٚ-ٖٙ/ٖ) ،«المنار تفسير»: رضا رشيّ ٤تمّ (ٚٔ)
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 : اإلسالـالدخوؿ في والكفر بعد  صليّ الكفر األ
ّّ ُت موقف القرآف الكرًن من االلستمرار على كفر ؽ قـو بوقّ يفرّ  ٓب يتحوؿ  أصل

أقره َما  فيوافق على كل، وبُت التحوؿ من اإلدياف إٔب الكفر بعّ الّخوؿ فيو ،صاحبو عنو
َوَمْن يَػَتَبد ِؿ اْلُكْفَر : فيقوؿ دعأب، الثاينحريّة  ويعارض ُب، األوؿحريّة  القرآف الكرًن من

َود  َكِثيٌر ِمْن َأْىِل اْلِكَتاِب : وقولو دعأب ،(ٛٓٔ:البقرة)َضل  َسَواَء الس ِبيلِ  بِاإِليَماِف فَػَقدْ 
ا َحَسًدا ِمْن ِعْنِد أَنْػُفِسِهْم ِمْن بَػْعِد َما تَػبَػي َن َلُهُم اْلَحق  كف ار َلْو يَػُرد وَنُكْم ِمْن بَػْعِد ِإيَماِنُكْم  
 ،(ٜٓٔ:البقرة) الل ُو بَِأْمرِِه ِإف  الل َو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ  فَاْعُفوا َواْصَفُحوا َحت ى يَْأِتيَ 

َوال يَػَزاُلوَف يُػَقاتُِلوَنُكْم َحت ى يَػُرد وُكْم َعْن ِديِنُكْم ِإِف اْسَتطَاُعوا َوَمْن : ويقوؿ جل شأنو
نْػَيا َواآلِخَرِة يَػْرَتِدْد ِمْنُكْم َعْن ِديِنِو فَػَيُمْت َوُىَو َكاِفٌر فَُأولَِئَك حَ  ِبَطْت َأْعَماُلُهْم ِفي الد 

َكْيَف : ويقوؿ لسبحانو ودعأب، (ٕٚٔ:البقرة)َوُأولَِئَك َأْصَحاُب الن اِر ُىْم ِفيَها َخاِلُدوفَ 
َنا ُت َوالل ُو ال يَػْهِدي الل ُو قَػْوًما َكَفُروا بَػْعَد ِإيَماِنِهْم َوَشِهُدوا َأف  الر ُسوَؿ َحق  َوَجاَءُىُم اْلبَػيػِّ

( ُأولَِئَك َجَزاُؤُىْم َأف  َعَلْيِهْم َلْعَنَة الل ِو َواْلَمالِئَكِة َوالن اِس ٙٛيَػْهِدي اْلَقْوـَ الظ اِلِميَن)
ُهُم اْلَعَذاُب َوال ُىْم يُػْنَظُروَف )َٚٛأْجَمِعيَن) ( ِإال ال ِذيَن ٛٛ( َخاِلِديَن ِفيَها ال ُيَخف ُف َعنػْ
( ِإف  ال ِذيَن َكَفُروا بَػْعَد ِإيَماِنِهْم ثُم  ٜٛبَػْعِد َذِلَك َوَأْصَلُحوا فَِإف  الل َو َغُفوٌر رَِحيٌم) تَابُوا ِمنْ 

إٔب غَت ذلك  (ٜٓ-ٙٛ:آؿ عمراف) اْزَداُدوا ُكْفًرا َلْن تُػْقَبَل تَػْوبَػتُػُهْم َوُأولَِئَك ُىُم الض ال وفَ 
 ّّ  . ـ ذكرىامن اآليات اليت دق

ّّ ا١ت أفَّ : وكثَت غَتىا، ل ىذه اآلياتدؤكّ ك دوف درديب  خرويّ ّ بالعقاب األمتوعّ  رد
ِإف  ال ِذيَن : -دبارؾ ودعأب- ومن اآليات الصرحية ُب ىذا قولو ،ة على فعلودنيويّ عقوبة 

ُو لِيَػْغِفَر َلُهْم َوال لِيَػْهِديَػُهْم آَمُنوا ثُم  َكَفُروا ثُم  آَمُنوا ثُم  َكَفُروا ثُم  اْزَداُدوا ُكْفًرا َلْم َيُكِن الل  
ًّ . (ٖٚٔ:النساء)َسِبيال ة أو عقوبة ا للردّ فكل ىذه اآليات صرحية ٓب دذكر مرة واحّة ح
، ٗتفيف ورٛتة حاكمّية الكرًن القرآف ألّف حاكمّية؛ ا وال دوف ذلكال إعّامً ، ة ٢تادنيويّ 
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 قليبٌّ  اإلدياف والكفر شأفٌ  دؤكّ أفَّ  حاكمّيةو ، وٛتايتها وحفظها ريّة العقيّةدقرير ٟت حاكمّيةو 
َّ  إّّنا بعّ اإلدياف الرّدةالعقوبة على الكفر و  وأفَّ ، بُت العبّ وربو -ة موكولة  أخرويّ عقوبة ِى
أمر  وأفَّ ، صاحب اٟتق األخَت واألوؿ ُب ىذا األمر -ودعأب لسبحانو–وىو  -دبارؾ ودعأب
ّّ كل ذلك شأف ،  وقبو٢تا وعّـ قبو٢تا، عّ السقوط فيهاوالرجوع عنها ب، الرّدةالتوبة عن   إ٢ت

 داـ ٓب يقًتف بشّء آخرَما  وعباده ال شأف للحاكمُت أو غَتىم فيو -دبارؾ ودعأب- بُت ا
 . من اٞترائم اليت يعاقب عليها

القرآف الكرًن قّ بُت بآيادو ا١تعجزة بشاعة ىذه اٞتردية وخطوركها وما فيها من  على أفَّ 
وىو ، ١تمارلسة أشّ أنواع الظلم الرّدةودصّيو ب، توإنسانيّ وٕتاوزه ٟتّود ، نساف لنفسوم اإلظل

من  وأوضحت آيات الكتاب اٟتكيم أفَّ . (ٖٔ:لقماف)ِإف  الشِّْرَؾ َلظُْلٌم َعِظيمٌ  الشرؾ
كنها ول، الرّدةبشاعة دبُّت فجاءت ىذه اآليات الكردية ، ى ُب ٛتأة الكفريًتدّ إّّنا  يقع فيها

 . (ٗٙ:مرًن)َوَما َكاَف رَب َك َنِسيًّا، ةدنيويّ ال دذكر ٢تا عقوبة 
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 الفصل مقّدمة
ر بضرورة أف نذكّ  يت وردت ُب ىذا األمر نودّ قبل اٟتّيث عن السنن واألحاديث ال

ورد فيو من عقيّة َما  القرآف اجمليّ مصّر منشئ لكل أفَّ : وىّ، ةإلسبلميّ ة بّيهيّ ة و دينيّ 
ة والسنّ  ،كبلموُىَو   إذ -دبارؾ ودعأب-وىو وحّ من ا ، وشريعة ونظم ومبادئ وقواعّ

صلى ا عليو - وألنَّ  ؛بو الكرًن ١تا أمر القرآف قٌ ودطبي، لو ادّباعٌ و ، الكرًن للقرآف ة بيافٌ نبويّ ال
يهم بالتألسّ ويعلمهم الكتاب واٟتكمة ويزكّ ، ؿ إليهمنزّ َما   للناسرلسل ليبُّت أُ  -وآلو ولسلم

فالقرآف العظيم مصّر منشئ . ات عّيّةمن حيثيّ  والسّنة الكتابفهناؾ فروؽ بُت  ،بو
ما وأّنَّ ،  ١تا ورد فيو على لسبيل اإللزاـمصّر مبُّت ة الثابتة الصحيحة نبويّ ة الوالسنّ ، لؤلحكاـ

يناقض اآلخر أو َما  منهماُب أّي  بينهما عبلقة دكامل ال ديكن أف يأٌب، دليبلف متعاضّاف
 يعود علىَما  أو، جاء فيوَما  أو يكوف على خبلؼ أو دعارض أو دضاد أو دناؼ مع، ينافيو

ونقل  بل مها إزالة وإلغاء ؛او اإلبطاؿ ليسا بيانً النسخ أ فإفَّ ، جاء فيو بنسخ أو إبطاؿَما 
ومآؿ ؛ و بياف النتهاء مّة العملنوا مرادىم بذلك بأنَّ بيّ  «ابيانً »والذين أطلقوا عليو ، وٖتويل

 . (ٛٔ)ال يقبل ْتاؿَما  وىذا، كذلك «إزالة»أف يكوف  «ىذا البياف»
شّء يناقض ّنة النبويّة الس ة أف يأٌب ُبشرعيّ ة والستحالة عقليّ لذا فهناؾ الستحالة 

فما دقرر ُب  ،عن أف ينسخو بلً فض، حاؿ من األحواؿبأّي  أو مناىجو الكرًن مبادئ القرآف
الفعل اجملرد بأو ، الفعل ا١تقًتف بالقوؿبة إذا احتاج الناس فيو إٔب بياف نو السنّ دبيّ  الكرًن القرآف
وما دأٌب  ،ّه ودتكامل معودعضّ ة فالسنّ ، رالتقريأو ب، نبويّ ال بالقوؿأو ، التطبيق كيفّية لا١تبُّت 

ا مع ا لو ومتضافرً حً وموضّ  الكرًن ا للقرآفنً مبيػّ  ،أف يكوف هبذه ا١تثابة ة ال ديكن إالّ بو السنّ 
الكتاب الناس إببلغ  -صلى ا عليو وآلو ولسلم- ومهمة رلسوؿ ا؟ كيف ال ؛مبادئو

دالَِّذي  وبيانو بالشكل ّّ ودبلودو على الناس ودعليمهم إياه  -ٔبلسبحانو ودعا-ه الباري ح
 . ودزكيتهم بو

                                                           
 ُب الّولّية الشروؽ مكتبة ونشرىا حلقاكها بطباعة دقـو اليت «قرآنّية دراسات» لسلسلة ُب درالسة أعّدنا وقّ (ٛٔ)

وىذه الفروؽ  الفكرية لساحادنا إٔب الباطلة النظريّة أو الفكرة ىذه دخلت وكيف ،«النسخ فكرة» فيها ناقشنا القاىرة،
 .بُت الكتاب والسّنة دكفل األصوليوف ببياف جّلها وىّ كثَتة، و٦تن دناو٢تا االماـ الشاطيب ُب مباحث األدلة
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دة قّ عرفيّ تو ا١تمنهجيّ وإذا كانت مبادئ القرآف الكرًن و  ّّ حريّة  ت بوضوح إطبلؽح
ّّ وجعلت جزاء الكافر أو ا١ت، وأحاطتها بسائر الضمانات ٔتا يقرب من مائيت آية االعتقاد  رد

 خاّصة، ة أف دأٌب على خبلؼ ذلكع من السنّ وُب الّار اآلخرة فبل يتوق -دبارؾ ودعأب- 
بل جاء ٔتا يقرب من مائيت آية بينة وكلها  ؛أو اثنتُت، ىذا األمر ٓب يرد ُب آية واحّة أفَّ 

  .(ٜٔ)حريّة االعتقاد متضافرة على دأكيّ
مئات من أولئك الذين آمنوا  -صلى ا عليو وآلو ولسلم- ولقّ شهّ عهّ رلسوؿ ا

ّّ ؛ ّواٍب نافقوا أو ارد صلى ا عليو وآلو - األذى واالئتمار برلسوؿ ا بل جاوزت ردكهم ح
وما ، هبم -صلى ا عليو وآلو ولسلم- ومع علم رلسوؿ ا ،وبا١تسلمُت والكيّ ٢تم -ولسلم

ع قّ درفّ  -صلى ا عليو وآلو ولسلم- وفإنّ ، لّفع أذاىم ُب ا١تّينة خاّصة، أوٌب من لسلطاف
أو يفرض على الناس ، «ا يقتل أصحابوإف محمدً »: لئبل يقاؿ، ما عن ا١تساس هب٘تامً 

وابنو ، ابن لسلوؿ يبوي بشأف عبّ ا بن أُ رُ َما  ومن ذلك ،أو يكره الناس على دينو، عقيّدو
ًّ وشهّ بّرً ، عبّ ا من فضبلء الصحابة وخيارىم - ا وا١تشاىّ كلها مع رلسوؿ اا وأح

 يبّ ا٠تزرج قّ أٚتعت على أف يتوجوا أباه عبّ ا بن أُ  وكانت -صلى ا عليو وآلو ولسلم
، رجعوا عن ذلك -صلى ا عليو وآلو ولسلم- فلما جاء النيب، كوه أمرىم قبل اإللسبلـوديلّ 

 أخرب االَِّذي  وىو، فأضمر النفاؽ، وأخذدو العزة -صلى ا عليو وآلو ولسلم- فحسّ النيب
يَػُقوُلوَف لَِئْن رََجْعَنا ِإَلى اْلَمِديَنِة : وة بٍت ا١تصطلقعن مقالتو عقيب غز  -دبارؾ ودعأب-

َها اأَلَذؿ   صلى ا عليو وآلو - فقاؿ ابنو عبّ ا للنيب (ٛ:ا١تنافقوف)لَُيْخرَِجن  اأَلَعز  ِمنػْ
فوا لقّ ، إف أذنت ٕب ُب قتلو قتلتو، وأنت العزيز يا رلسوؿ ا، وا الذليلُىَو  :-ولسلم

، ا فيقتلومسلمً  بلً رج أخشى أف دأمر ولكٍّت ، كاف هبا أحّ أبر بوالّه مٍّت َما   مت ا٠تزرجعل
ا بكافر فأقتل مؤمنً ، ا حىت أقتلويب ديشّ على األرض حي  أنظر إٔب قادل أُ  نفسّفبل دّعٍت 
َما  بل نحسن صحبتو ونترفق بو» :-صلى ا عليو وآلو ولسلم- فقاؿ النيب ،فأدخل النار

. «ولكن بر أباؾ وأحسن صحبتو، محمدا يقتل أصحابو وال يتحدث الناس أف  ، صحبنا
: قاؿ ،ليصلّ عليو -صلى ا عليو وآلو ولسلم- فلما مات أبوه لسأؿ ابنو عبّ ا النيب

حين مات أبوه  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم- بي إلى رسوؿ اهللجاء عبد اهلل بن أُ »
                                                           

 .لسابق فصل ُب الكردية اآليات ىذه من ّناذج إٔب اإلشارة لسبقت (ٜٔ)
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فأعطاه قميصو ، واستغفر لو، وصل عليو، فنو فيوعطني قميصك يا رسوؿ اهلل أكأ: فقاؿ
 -رضي اهلل تعالى عنو- فلما أراد أف يصلي عليو جذبو عمر. إذا فرغتم فآذنوني: وقاؿ
: أنا بين خيرتين: فقاؿ؟ أف تصلي على المنافقين -عز وجل-أليس قد نهى اهلل : وقاؿ
 ْاْستَػْغِفْر َلُهْم َأْو ال َتْستَػْغِفْر َلُهم تعالىتبارؾ و فأنزؿ اهلل ، فصلى عليو ،(ٓٛ:)التوبة :
 ُِهْم َماَت أََبًدا َوال تَػُقْم َعَلى قَػْبرِه فترؾ الصالة ( ٗٛ:)التوبة َوال ُتَصلِّ َعَلى َأَحٍد ِمنػْ

 . (ٕٓ)«عليهم بعد ذلك

                                                           
 أخبلؽ ذـ ُب فصل ،ٖ باب ،ٔمج (ٜٜٚٔاإللسبلمّ، الًتاث مكتبة: حلب) العماؿ كنز ا٢تنّي، ا١تتقّ (ٕٓ)

 .اٞتاىلّية



 49 

 المبحث األوؿ
 صلى اهلل عليو وآلو وسلمفي عهد رسوؿ اهلل  الرّدةوقائع 

 : بعد واقعة اإلسراء والمعراج وفمرتدّ ال: الواقعة األولى
، ىناؾ خبلؼ كبَت بُت أصحاب السَت وا١تؤرخُت حوؿ داريخ واقعة اإللسراء وا١تعراج

رضّ ا - طالب وخّجيةأَبُو  دوَب فيوالَِّذي  وقعت ُب عاـ اٟتزفأّّنا  منهم حيث ذكر عّدٌ 
عت قبل ا٢تجرة بعاـ وقأّّنا  وذىب آخروف إٔب ،وىو العاـ السادس من البعثة -مادعأب عنه

ّّ  قّأنّو  حاؿ فقّ أورد ٚتهور أصحاب السَت وا١تؤرخُت وعلى كل  ، (ٕٔ)واحّ بعض من  ارد
حّث ليلة َما  -صلى ا عليو وآلو ولسلم- كاف قّ ألسلم من قبل بعّ أف ذكر رلسوؿ ا

 سناٟت ابن ىشاـ ُب السَتة فيما رواه عن ابن إلسحاؽ ُب حّيث؛ و٦تن أورد ذلك ،ألسري بو
ىذا واهلل : فقاؿ أكثر الناس»: قاؿ -صلى ا عليو وآلو ولسلم- عن مسرى رلسوؿ ا

؛ ا مقبلةوشهرً ، ا من مكة إلى الشاـ مدبرةإف العير لتطرد شهرً ؛ واهلل، ناألمر البيّ 
كثير ممن كاف   فارتدّ : قاؿ؟! في ليلة واحدة ويرجع إلى مكة محمد أفيذىب ذلك

ّّ ّ أو دسمية ألولئك ا١تولكن دوف ٖتّي (ٕٕ)« ..أسلم   .ينرد
لما أسري »: قالتأّّنا  -ارضّ ا دعأب عنه- وروى اٟتاكم ُب ا١تستّرؾ عن عائشة

أصبح يتحدث الناس ؛ إلى المسجد األقصى -صلى اهلل عليو وآلو وسلم- بالنبي
 . (ٖٕ)«... وسعوا بذلك إلى أبي بكر، ناس ممن كانوا آمنوا بو وصدقوه فارتدّ ، بذلك

ّّ ، ُب ا١تسنّأٛتّ  ى اإلماـورو  : قاؿأنّو  عن ابن عباس، ُب السنن الكربى والنسائ
ثم جاء من ليلتو ، إلى بيت المقدس -صلى اهلل عليو وآلو وسلم- أسري بالنبي»

                                                           
 وروى. بسنة ا١تّينة إٔب خروجو قبل -ولسلم وآلو عليو ا صلى- بو ألسري أنو وعروة الزىري، عن البيهقّ روى (ٕٔ)

 عشر بستة ا٢تجرة قبل -ولسلم وآلو عليو ا صلى- بو ألسري يلةل ًب أنو ا٠تمس الصلوات فرض داريخ ُب اٟتاكم
 شّة من ذكر ما( ٖٚ/ٕ) الكشاؼ ُب الز٥تشري وأورد(. ٜٓٔ-ٛٓٔ/ٖ) كثَت البن والنهاية البّاية ُب كما شهرًا،

 قبل كانت بأّنا غريًبا آخر قوالً  وأورد بعاـ، ا٢تجرة قبل بأنّو: قيل ما وذكر اإللسراء، واقعة دوقيت ُب االختبلؼ
 !!البعثة

 (ٜٜٗٔ،العريب الًتاث إحياء دار: بَتوت) وشليب واإلبياري السقا: ٖتقيق ،(ىػٕٛٔ) النبوية السَتة ىشاـ، ابن (ٕٕ)
 :حلب). السبلمة ٤تمّ بن لسامّ: قيقٖت(. ىػ٘ٓٗ) الصحيحُت، على ا١تستّرؾ اٟتاكم ا عبّ أبو النيسابوري، (ٖٕ)

 (.ٕٙ/ٖ) الصحابة، معرفة بكتا (اإللسبلمّية ا١تطبوعات مكتب
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ا بما نحن ال نصدؽ محمدً : فقاؿ ناس، فحدثهم بمسيره وبعالمة بيت المقدس وبعيرىم
: أي ؛(ٕٗ)«... رقابهم مع أبي جهل -بارؾ وتعالىت- فضرب اهلل ،اكف ار وا  فارتدّ ، يقوؿ

، فيما بعّ، وا١تسلمُت ُب بّر ُب صفوؼ ا١تشركُت -صلى ا عليو وآلو ولسلم- قادلوا النيب
 . فقتل منهم من قتل

 كل الروايات اليت أشارت إٔب اردّاد طائفة ٦تن كاف آمن وصّؽ بالنيب  ٦تا يبلحظ أفَّ 
ّّ  نْ التو ٓب دذكر عّد مَ وبرلس -صلى ا عليو وآلو ولسلم- ولكن ، وٓب دورد أٝتاء بعينها، ارد

ا من ىذا القبيل عنّ  ين ٓب يوردوا ُب آثارىم شيئً فس ر ا١ت وكذلك فإفَّ  ،اجاء الكبلـ مطلقً 
ِتي َوِإْذ قُػْلَنا َلَك ِإف  رَب َك َأَحاَط بِالن اِس َوَما َجَعْلَنا الر ْؤيَا ال  : كبلمهم ُب دفسَت قولو دعأب

َنًة لِلن اِس َوالش َجَرَة اْلَمْلُعونََة ِفي اْلُقْرَءاِف َوُنَخوِّفُػُهْم َفَما يَزِيُدُىْم ِإال طُغْ  َيانًا  َأرَيْػَناَؾ ِإال ِفتػْ
َوَما َجَعْلَنا »: ذكره الطربي عن قتادة قولوَما  ورد ُب ذلكَما  وغاية (ٓٙ:اإللسراء) َكِبيًرا

َنًة لِلن اسِ الر ْؤيَا ال ِتي َأرَيْػنَ  من  -تبارؾ وتعالى- أراه اهلل: يقوؿ( ٓٙ:)اإلسراء اَؾ ِإال ِفتػْ
وا بعد ا ارتدّ ذكر لنا أف أناسً : ثم قاؿ. اآليات والعبر في مسيره إلى بيت المقدس

أنكروا ذلك ، بمسيره -صلى اهلل عليو وآلو وسلم- إسالمهم حين حدثهم رسوؿ اهلل
 . (ٕ٘)«تحدثنا أنك سرت مسيرة شهرين في ليلة واحدة :وقالوا، بوا بو وعجبوا منووكذّ 

َنًة : وختم الطربي الكبلـ ُب دأويل اآلية َوَما َجَعْلَنا الر ْؤيَا ال ِتي َأرَيْػَناَؾ ِإال ِفتػْ
وا عن اإلسالـ لما أخبروا بالرؤيا إال بالء للناس الذين ارتدّ »: بقولو( ٓٙ:)اإللسراءلِلن اسِ 

وللمشركين من أىل مكة الذين ، صلى اهلل عليو وآلو وسلم- التي رآىا رسوؿ اهلل
ا وكفرً ، ا في غيهمماديً ت -صلى اهلل عليو وآلو وسلم- ازدادوا بسماعهم من رسوؿ اهلل

أخبار آحاد ُب واقعة من أخطر الوقائع اليت  -كّلها-وىذه األخبار : قلت. (ٕٙ)«إلى كفرىم
 . دستحق أف يرويها اٞتموع ذوو العّد

 : بعد الهجرة إلى الحبشةارتّد  ذكر من: الثانيةالواقعة 
                                                           

ّّ  كثَت بن عمر بن إٝتاعيل الفّاء أبو (ٕٗ) ، القرش ّّ  طيبة، دار :الرياض)(ىػٗٚٚ) .العظيم القرآف دفسَت الّمشق
 .صحيح إلسناده: وقاؿ ٕٛ/٘ (ٜٜٚٔ

 (لاٞتي دار)بَتوت: (ىػٖٓٔ) .القرآف آي دأويل ُب البياف جامع ،جرير بن ٤تمّ بن ٤تمّ جعفر أبو الطربي، (ٕ٘)
ٛ/ٚٙ. 

 (.ٚٛ/ٛ. )السابق ا١ترجع (ٕٙ)
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  :جحشأَبُو  ،بيد اهلل بن جحشعُ 
فأقاـ ، بيد اهلل بن جحشعُ وأّما  :..قاؿ ابن إسحاؽ»: جاء ُب لسَتة ابن ىشاـ

ومعو ، ثم ىاجر مع المسلمين إلى الحبشة، عليو من االلتباس حتى أسلمُىَو  َما على
ر وفارؽ اإلسالـ حتى ىلك فلما قدمها تنصّ  ،سلمةً امرأتو أـ حبيبة بنت أبي سفياف مُ 

- ر يمر بأصحاب رسوؿ اهللبيد اهلل بن جحش حين تنصّ كاف عُ : قاؿ ..انصرانيًّ ىناؾ 
حنا فق  : فيقوؿ، وىم ىنالك في أرض الحبشة -صلى اهلل عليو وآلو وسلم

 . (ٕٚ)«وصأصأتم
ر دنصَّ أنّو  ن جحش وكيفبيّ ا بة عُ ردّ  وقّ أورد أصحاب الًتاجم واألنساب خربَ 

 . (ٕٛ)بأرض اٟتبشة بعّ دخولو ُب اإللسبلـ ومات على ذلك
 : السكراف بن عمرو

                                                           
 لينظر عينيو يفتح أف أراد إذا الكلب ولد أف وذلك بعد، تبصروا ولم البصر تلتمسوف وأنتم أبصرنا أي» (ٕٚ)

 (. ٕٓٙ/ٔ) ىشاـ، البن النبوية السَتة. «عينيو فتح: فقح: وقولو لينظر؛ صأصأ
ّّ  منيع بن لسعّ بن ٤تمّ لسعّ، ابن (ٕٛ)  دار عطا، القادر عبّ ٤تمّ: دح(. ىػٖٕٓ) الكربى، الطبقات البصرّي، ا٢تامش

 ٤تمّ: دح ،(ىػٜٕٚ) الببلذري حيِت بن أٛتّ األشراؼ، أنساب(. ٚٚ/ٛ ،ٜٜٓٔ ،ٔط بَتوت،) العلمية، الكتب
 اٞتزري، ٤تمّ بن علّ اٟتسن أبو الصحابة، معرفة ُب الغابة ألسّ(. ٜٜٔٔ/ٔ) القاىرة، ا١تعارؼ، دار ا، ٛتيّ

 رددو، على متفقوف وكلهم ؛(ٙٔٔ/ٚ ،ٜٜٗٔ بَتوت،) العلمّية، الكتب دار ا١توجود، وعبّ معّوض: دح ،(ىػٖٓٙ)
 لكن لسفياف، أيب بنت رملة حبيبة، أـ درٚتة ُب أمره ذكروا وإّنا الصحابة، عّاد ُب أحّ ٟتيادو يًتجم ٓب حيث

 الذين من وكاف اإللسبلـ، قبل األصناـ عبادة رفضوا الذين األربعة أحّ كاف نفسو أنو الرجل ىذا أمر ُب العجيب
: قاؿ إلسحاؽ، ابن عن ىشاـ ابن أورد ما ذلك ومن -السبلـ عليو- إبراىيم دين اٟتق، الّين عن يبحثوف

 ويديروف عنده ويعكفوف لو وينحروف يعظمونو كانوا أصنامهم من صنم عند لهم عيد في ايومً  قريش اجتمعت»
 تصادقوا: لبعض بعضهم قاؿ ثم نجيًّا، نفر أربعة منهم فخلص يوًما، سنة كل في لهم عيًدا ذلك وكاف بو،

 الحويرث، بن وعثماف جحش، بن اهلل وعبيد نوفل، بن ورقة وىم. أجل: قالوا بعض، على بعضكم وليكتم
 أبيهم دين أخطأوا لقد! شيء على قومكم ما واهلل تعلموف: لبعض بعضهم فقاؿ نفيل، بن عمرو بن وزيد

؛ يا! ينفع وال يضر وال يبصر، وال يسمع ال بو نطوؼ حجر ما إبراىيم،  واهلل فإنكم دينا، ألنفسكم التمسوا قـو
( ٜٕ٘/ٔ) ىشاـ، البن النبويّة، السَتة «إبراىيم دين الحنيفّية، يلتمسوف البلداف في فتفرقوا. شيء على أنتم ما

 أف اإللسبلـ ُب وجّىا حىت عنها ْتث لطا١تا اليت اٟتقيقة على ودعرؼ األصناـ عبادة رفض عاقل من يتصور فكيف
 ....!! كاف كما أدراجو ويعود يردّ
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ىاجر إلى الحبشة في ، السكراف بن عمرو»: قاؿ الببلذري ُب أنساب األشراؼ
و إنّ  ثم، اتين جميعً ىاجر في المرّ إنّو : ويقاؿ، المرة الثانية ومعو امرأتو سودة بنت زمعة

وخلف ، صلى اهلل عليو وآلو وسلم- فدفنو رسوؿ اهلل، ات قبل الهجرةقدـ مكة فم
إنّو : وقـو يقولوف ،على سودة بنت زمعة هبعد -صلى اهلل عليو وآلو وسلم- رسوؿ اهلل

قدـ مكة ثم رجع إلى إنّو : (ٜٕ)عبيدة معمرأَبُو  منهم، وقاؿ قـو ،امات بالحبشة مسلمً 
 . (ٖٓ)«ا فمات بهارً ا أو متنصّ مرتدًّ الحبشة 

 : ردة كاتب الوحي: الواقعة الثالثة
 : كاتب بني النجار

، ا فأسلم وقرأ البقرة وآؿ عمرافنصرانيّ كاف رجل »: روى البخاري عن أنس قاؿ
 يدريَما : فكاف يقوؿ، انصرانيّ فعاد  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم- فكاف يكتب للنبي

 ىذا فعل: فقالوا، د لفظتو األرضفدفنوه فأصبح وق، فأماتو اهلل، كتبت لوَما   إال محمد
فحفروا لو وأعمقوا لو في ، نبشوا عن صاحبنا لما ىرب منهم فألقوه، وأصحابو محمد
ليس من الناس أنّو  فعلموا، فأصبح وقد لفظتو األرض، استطاعواَما  األرض
 . (ٖٔ)«فألقوه

يكتب وكاف ، ا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآؿ عمرافكاف من  »وزاد مسلم 
: قاؿ، ا حتى لحق بأىل الكتابفانطلق ىاربً  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم- لرسوؿ اهلل

                                                           
ّّ  ا١تثٌت بن معمر عبيّة أبو ىو (ٜٕ)  الرلسالة، مؤلسسة: بَتوت) النببلء أعبلـ لسَت . الذىيب،النحويّ  البصريّ  التيم

ٜٔٛٛ) ٜ/ٗٗ٘. 
ًّ  لكن( ٜٕٔ/ٔ) األشراؼ أنساب الببلذري، (ٖٓ)  معمر عبيّة أيب لسوى- لصحابةا دراجم أصحاب من اأح

ّّ  قّ السكراف أف ذكر -النحويّ  ا، اٟتبشة إٔب ورجع إلسبلمو بعّ ارد ّّ  الكربى، الطبقات ُب لسعّ ابن لو درجم فقّ مرد
 نفسو الببلذري حصرّ  وقّ ،الصحابة عّاد ُب كلهم وذكره ،(ٗٓ٘/ٕ) الغابة ألسّ ُب اٞتزري األثَت وابن ،(ٗ٘ٔ/ٗ)

 .لسواه قاؿ و٨توه «وأثبت صحأ» األؤب الرواية أف
 (.ٕٖٔٗ: رقم) اإللسبلـ، ُب النبوة عبلمات: باب ا١تناقب، ُب البخاري رواه (ٖٔ)
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تبارؾ - فما لبث أف قصم اهلل، فأعجبوا بو، ىذا قد كاف يكتب لمحمد: قالوا؛ فرفعوه
 . (ٕٖ)« ..عنقو فيهم -وتعالى

 : العامريّ  عبد اهلل بن سعد بن أبي سرح القرشيّ 
 كاف عبد اهلل بن أبي سرح يكتب لرسوؿ اهلل»: اس قاؿداود عن ابن عبأَبُو  روى

صلى - فأمر بو رسوؿ اهلل، كف ارو الشيطاف فلحق بالفأزلّ  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-
رضي اهلل - فاستجار لو عثماف بن عفاف، قتل يـو الفتحأف يُ  -اهلل عليو وآلو وسلم

 . (ٖٖ)«مصلى اهلل عليو وآلو وسل-فأجاره رسوؿ اهلل  -تعالى عنو
و أسلم وكاف يكتب بين فإنّ ، وأما عبد اهلل بن سعد بن أبي سرح»: قاؿ الببلذري

ملي عليو )الكافرين( فيجعلها فيُ  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم- يدي رسوؿ اهلل
أنا : فقاؿ، وأشباه ىذا ،ملي عليو )عزيز حكيم( فيجعلها )عليم حكيم(ويُ  ،)الظالمين(

 :فيو -تبارؾ وتعالى- فأنزؿ اهلل، يأتي بو محمدَما  مثلوآتي ب محمد أقوؿ كما يقوؿ
 تَػَرى َعَلى الل ِو َكِذبًا َأْو قَاَؿ ُأوِحَي ِإَلي  َوَلْم يُوَح ِإلَْيِو َشْيٌء َوَمْن قَاَؿ َوَمْن َأْظَلُم ِمم ِن افػْ

صلى - ر رسوؿ اهللفأم، امرتدًّ وىرب إلى مكة  (ٖٜ:األنعاـ) َسأُْنِزُؿ ِمْثَل َما أَنْػَزَؿ الل وُ 
فطلب فيو أشد ، وكاف أخا عثماف بن عفاف من الرضاع، بقتلو -اهلل عليو وآلو وسلم

                                                           
 الصحابة، من ا١تكثرين مسنّ باقّ ُب أٛتّ عنّ و٨توه(. ٕٔٛٚ: رقم) وأحكامهم ا١تنافقُت صفات ُب مسلم رواه (ٕٖ)

 ما وغاية اٝتو، ذكر ا١تبهمات وال الشروح كتب ُب يرد ٓب. أنس عن كلهم ،(ٖٔٙٔٔ ،ٜٕٔٔٔ ،٘ٓٛٔٔ: رقم)
 .النجار بٍت من رجل أنو ذلك ُب ورد

ّّ، دوبة: باب الّـ، ٖترًن ُب والنسائّ(. ٖٛ٘ٗ: رقم) اردّ، فيمن اٟتكم: باب اٟتّود، ُب داود أبو رواه (ٖٖ)  ا١ترد
 ُأْكرِهَ  َمنْ  ِإال ِإيَمانِوِ  بَػْعدِ  ِمنْ  بِالل وِ  َكَفرَ  َمنْ : النحل لسورة ُب قاؿ عباس ابن عن: )ولفظو ؛(ٜٙٓٗ: رقم)
 رَب كَ  ِإف   ثُم   :فقاؿ ذلك من والستثٌت فنسخ( ٙٓٔالنحل:) َعِظيمٌ  َعَذابٌ  َوَلُهمْ  :قولو إٔب(، ٙٓٔالنحل:)

 عبّ وىو ،(ٓٔٔالنحل:) رَِحيمٌ  َغُفورٌ لَ  بَػْعِدَىا ِمنْ  رَب كَ  ِإف   َوَصبَػُروا َجاَىُدوا ثُم   فُِتُنوا َما بَػْعدِ  ِمنْ  َىاَجُروا ِلل ِذينَ 
 الشيطاف فأزلو ولسلم، وآلو عليو ا صلى- ا لرلسوؿ يكتب كاف مصر، على كاف الذي لسرح أيب بن لسعّ بن ا

 ا رلسوؿ فأجاره -عنو دعأب ا رضّ- عفاف بن عثماف لو فالستجار الفتح، يـو يقتل أف بو فأمر بالكفَّار، فلحق
 الكربى الطبقات ُب درٚتتو وانظر عباس، ابن عن كلهم(. ٘ٗ/ٖ) ا١تغازي، ُب واٟتاكم ولسلم، وآلو ليوع ا صلى-

 ىشاـ البن النبويّة السَتة ُب كاملة القصة وانظر ،(ٕٓٙ/ٖ) اٞتزري، األثَت البن الغابة وألسّ ،(ٖٗٗ/ٚ) لسعّ البن
(ٗ/٘ٚ.) 
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 ا٠ترب على خبلؼ. (ٖٗ)« ..-صلى اهلل عليو وآلو وسلم- طلب حتى كف عنو رسوؿ اهلل
َت يغأنّو  مفإذا لسلّ  ؛دوادر واشتهر من اٞتمع بُت الكتابة والقراءة ُب كل آيات القرآف الكرًنَما 

أحّ قبل أف يعلن ذلك إليو  وىل دنبو؟ كتب على أحَّما   فهل كاف يعرض، ُب كتابتو
ّّ ؟ بنفسو صلى ا عليو - وإال ١تا قبل رلسوؿ ا، الرّدةُب  وا٠ترب مع ذلك يّؿ على أف ال ح

رضّ - قاؿ أللسامةَما  ولقاؿ لو مثل، رضّ ا دعأب عنو- فيو شفاعة عثماف -وآلو ولسلم
 . (ٖ٘)«؟من حدود اهلل أتشفع في حدّ »ة ُب الشفاعة للسارقة ا١تخزوميّ  - عنوا دعأب

دمو بسبب أذاه  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم- من أىدر رسوؿ اهلل: الواقعة الرابعة
 : وجنايتو مع ردتو

كاف قّ ،  ا لسنة ٙتاف للهجرةة فاٖتً مكّ  -صلى ا عليو وآلو ولسلم- ١تا دخل رلسوؿ ا
قّ عهّ ُب نفر أنّو  إال، افتح مكة لسلمً وأراد أف دُ ، ئو أال يقتلوا إال من قادلهمعهّ إٔب أمرا

عكرمة بن : وىم لستة نفر وأربع نسوة، ار الكعبةلستأب متعّلقُتأمر بقتلهم وإف وجّوا ، اىمٝتَّ 
ّّ ، وعبّ ا بن لسعّ بن أيب لسرح، ار بن األلسودوىبَّ ، أيب جهل ، ومقيس بن صبابة الليث

ّّ ، ن نقيذواٟتويرث ب ولسارة موالة ، وىنّ بنت عتبة، وعبّ ا بن ىبلؿ بن خطل األدرم
وذلك ١تا كاف ٢تم . (ٖٙ)وأرنب :ويقاؿ، وقريبة، فردنا: وقينتا عبّ ا بن خطل، عمرو بن ىشاـ

من . دبارؾ ودعأب- من دور ُب ٖتريض ا١تشركُت على قتاؿ ا١تسلمُت وصّىم عن لسبيل ا
 : منهم؛ عن اإللسبلـ الرّدةب ىؤالء من اقًتف جرمو

 : مقيس بن صبابة الليثي
ال ِذي   بقتلو لقتلو األنصاري -صلى اهلل عليو وآلو وسلم- وإنما أمر رسوؿ اهلل»

 . (ٖٚ)«اكاف قتل أخاه خطأ ورجوعو إلى قريش مشركً 

                                                           
 (.ٖٛ٘/ٔ) األشراؼ أنساب الببلذري، (ٖٗ)
 كتاب ،ٕٔ مج (ٕٜٜٔ العلمّية، الكتب دار: بَتوت) البخاري صحيح شرح الباري فتح لعسقبلين،ا حجر ابن (ٖ٘)

 .والوضيع الشريف على اٟتّود إقامة باب اٟتّود،
 (.ٖٚ٘/ٔ) للببلذري، األشراؼ، أنساب(. ٖٓٔ/ٕ) الكربى الطبقات لسعّ، ابن (ٖٙ)
 (. ٛ٘/ٗ) النبويّة السَتة ىشاـ، ابن (ٖٚ)
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فإف أخاه ىاشم بن صبابة بن حزف ، وأما مقيس بن صبابة الكنانيّ »: قاؿ الببلذري
فقتلو رجل من ، صلى اهلل عليو وآلو وسلم- غزوة المريسيع مع رسوؿ اهلل أسلم وشهد

صلى اهلل عليو وآلو - فقدـ مقيس على رسوؿ اهلل، اوىو يحسبو مشركً ، األنصار خطأ
فأخذىا وأسلم ثم عدا على قاتل أخيو ، فقضى لو بالدية على عاقلة األنصاري -موسل  

 : وقاؿ، امرتدًّ فقتلو وىرب 
 األخادعِ  ج ثوبيو دماءُ يضرَ ***  ابالقاع مسندً  أف قد باتَ  شفى النفسَ 

 . )األبيات(
فهذا قادل ، (ٖٛ)«...من لقيو بقتلو -صلى اهلل عليو وآلو وسلم- فأمر رسوؿ اهلل

أمر رلسوؿ أّما ، جـر الرّدةو ، إٔب صفوؼ األعّاء وخارج ضّ أمتو ومفارؽ للجماعة ومنضمٌ 
 . ٔتن قتل «دَ وَ القَ »و من قبيل قتلو فإنَّ ب -مصلى ا عليو وآلو ولسلّ - ا

 : لطَ عبد اهلل بن خَ 
 أمر بقتلوإنّما . رجل من بني تيم بن غالب، لطَ عبد اهلل بن خَ »: قاؿ ابن إلسحاؽ

وبعث معو  (ٜٖ)اقً صدِ مُ  -مصلى اهلل عليو وآلو وسلّ - فبعثو رسوؿ اهلل، اكاف مسلمً و  أنّ 
وأمر المولى أف  الً منز فنزؿ ، اوكاف مسلمً ، ووكاف معو مولى لو يخدم، من األنصار رجالً 

 ثم، فعدا عليو فقتلو، افاستيقظ ولم يصنع لو شيئً ، فناـ، اا فيصنع لو طعامً يذبح لو تيسً 
صلى ا - وىو ٤تارب لرلسوؿ ا، إضاُبّ ورددو فعل ، فهذا قادل كذلك، (ٓٗ)«امشركً ارتّد 

، وخائن أمانة من ا١تاؿ العاـ، طريقوقاطع ، على حربو وقتالو و٤ترضٌ  -عليو وآلو ولسلم
 . ولسارؽ

: فقاؿ اكثَتً لسحاؽ  إوأورد الببلذري ذكره وٓب ٗتتلف قصتو عنّه عن قصتو عنّ ابن 
ا على ساعيً  -مصلى اهلل عليو وآلو وسلّ - فبعثو رسوؿ اهلل، أسلم وىاجر إلى المدينة»

كاف يخدمو أنّو   لكوذ ،فقتلو فوثب على الخزاعيّ ، من خزاعة رجالً وبعث معو ، الصدقة
: وقاؿ، فاغتاظ وضربو حتى قتلو، افجاء ذات يـو ولم يتخذ لو شيئً ، اويتخذ لو طعامً 

                                                           
 (.ٖٛ٘/ٔ) األشراؼ ابأنس الببلذري، (ٖٛ)
 .للصّقات جابًيا أو لساعًيا، أي (ٜٖ)
 .ٛ٘/ٗ (ٕٜٜٔ الفكر، دار: بَتوت) النبويّة السَتة ىشاـ، ابن (ٓٗ)
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فقاؿ ، كاف معو من الصدقة وأتى مكةَما   وساؽ، وىرب، فارتدّ ، ا سيقتلني بومحمدً إّف 
صلى - وكانت لو قينتاف تغنياف بهجاء رسوؿ اهلل ؛ا من دينكما خيرً لم أجد دينً : ألىلها

 فقاؿ رسوؿ اهلل. ويدخل عليهما المشركوف فيشربوف عنده الخمر، ماهلل عليو وآلو وسلّ 
 فقتلو، ا بأستار الكعبةاقتلوه ولو كاف متعلقً : يـو الفتح -مصلى اهلل عليو وآلو وسلّ -

 . (ٔٗ)«...رزة األسلميّ بَ أَبُو 
 : كلنفر قبيلة عُ : الواقعة الخامسة

َّّ  :قاؿ، روى البخاري ُب صحيحو ثَػَنا أَبُو  ،قتيبة بن لسعيّثَػَنا َح َّّ بشر إٝتاعيل بن َح
ثَػَنا  ،إبراىيم األلسّيّ  َّّ  حّثٍت، رجاء من آؿ أيب قبلبةأَبُو  حّثٍت، اٟتجاج بن أيب عثمافَح

َما : فقاؿ، ٍب أذف ٢تم فّخلوا، ا للناسأف عمر بن عبّ العزيز أبرز لسريره يومً ، قبلبةأَبُو 
قاؿ . وقّ أقادت هبا ا٠تلفاء، هبا حق «دوَ القَ »القسامة : نقوؿ قالوا (ٕٗ)؟ دقولوف ُب قسامة

وس األجناد ءيا أمَت ا١تؤمنُت عنّؾ ر : فقلت، بٍت للناسونصّ ؟ دقوؿ يا أبا قبلبةَما : ٕب
ٓب ، قّ زىنأنّو  ٜتسُت منهم شهّوا على رجل ٤تصن بّمشق أرأيت لو أفَّ ، وأشراؼ العرب

أنّو  ٜتسُت منهم شهّوا على رجل ْتمص رأيت لو أفَّ أ: قلت. ال: قاؿ؟ أكنت درٚتو، يروه
صلى ا عليو وآلو - قتل رلسوؿ اَما  فوا: قلت. ال: قاؿ؟ أكنت دقطعو وٓب يروه، لسرؽ

                                                           
 .ٖٓٙ-ٜٖ٘/ٔ(ٜٛٚٔا١تعارؼ، دار: القاىرة) األشراؼ أنساب الببلذري، (ٔٗ)
 قتل: يقاؿ الدـ؛ ادعوا إذا تيلالق أولياء على تقسم األيماف بالفتح،: والقسامة»: ا١تنَت ا١تصباح صاحب قاؿ (ٕٗ)

 البينة دوف دليل ومعهم صاحبهم، قتل أنو رجل على فادعوا القتيل أولياء جماعة اجتمعت إذا بالقسامة فالف
 قسامة يسموف دعواىم على يقسموف الذين فهؤالء صاحبهم، قتل عليو المدعى أف يمينا خمسين فحلفوا

 وىّ ا،حلفً  حلف: أي األدياف؛ بالفتح «:القسامة»و. وقسامة اقسم أقسم مصّر «:القسامة»و. «ىػ.أ. أيًضا
 أو مّينة امرأة، أو رجبلً  شخص، يّخل عنّما وذلك دييًنا، ٜتسُت دبلغ مكررة أدياف على دقـو إثبات أو نفّ ولسيلة

 أمارة أو قرينة أو دليل يوجّ أف ودوف قادلو، يعرؼ أف دوف دخولو من قصَتة فًتة بعّ مقتوالً  يوجّ ٍب ٤تلة، أو قرية
 ُب األصل بياف ُب متعّدة روايات وردت وقّ عّاوة، أو خصومة ىناؾ لكن بعينو، القادل إٔب دقود أف ديكن

 ما بأّنم فيها الشخص قتل اليت ا١تنطقة أىل من ٜتسوف يقسم أف: أي القسامة؛ وجوب على دلت «القسامة»
 التحقيق بحفظ» اليـو نسميو ما أو لؤلمر، إّناءً  امةالقس مع عليهم الّية فتفرض قتلو، من علموا وال قتلوه،

. دصح و٦تن وشروطها، و٤تلها االصطبلحّ، معناىا ٖتّيّ ُب كثَت كبلـ وللعلماء ،«مجهوؿ ضد الواقعة وتسجيل
 ،(ٕٖٛ/ٛ) قّامة البن وا١تغٍت ،(ٖٕٔ/ٚ) «الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع» كتاب ُب هبا يتعلق ما فراجع
 .بعّىا وما( ٜٖٔ/ٓٔ) للمرداوي واإلنصاؼ بعّىا، وما( ٖٚٛ/ٚ) ا١تنهاج شرح إٔب تاجا وّناية
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ًّ  -مولسلَّ  أو رجل زىن ، رجل قتل ّتريرة نفسو فقتل: ا قط إال ُب إحّى ثبلث خصاؿأح
ّّ ، بعّ إحصاف ّّ : فقاؿ القـو. إللسبلـعن ا أو رجل حارب ا ورلسولو وارد ث أو ليس قّ ح

ٍب ، وٝتر األعُت، قطع ُب السرؽ -مصلى ا عليو وآلو ولسلَّ - أنس بن مالك أف رلسوؿ ا
كل ٙتانية قّموا على ا من عُ أف نفرً : أنا أحّثكم حّيث أنس": فقلت؟ نبذىم ُب الشمس

توٜتوا األرض فسقمت فالس، فبايعوه على اإللسبلـ -صلى ا عليو وآلو ولسلم- رلسوؿ ا
أفبل ٗترجوف مع : قاؿ -صلى ا عليو وآلو ولسلم- فشكوا ذلك إٔب رلسوؿ ا، أجسامهم

، فخرجوا فشربوا من ألباّنا وأبوا٢تا؛ بلى: قالوا؟ راعينا ُب إبلو فتصيبوف من ألباّنا وأبوا٢تا
فبلغ ذلك رلسوؿ  ،نعموأطردوا ال -مصلى ا عليو وآلو ولسلَّ - فقتلوا راعّ رلسوؿ ا، فصحوا

عت فقطّ ، فأمر هبم، فأدركوا فجّء هبم، فأرلسل ُب آثارىم -صلى ا عليو وآلو ولسلم- ا
: فقاؿ عنبسة بن لسعيّ ،"ٍب نبذىم ُب الشمس حىت مادوا، وٝتر أعينهم، أيّيهم وأرجلهم

 ولكن جئت ؛ال: قاؿ؟ علّ حّيثّ يا عنبسة أدردّ : فقلت، إف ٝتعت كاليـو قط؛ وا
 (ٖٗ)... عاش ىذا الشيخ بُت أظهرىمَما  وا ال يزاؿ ىذا اٞتنّ ٓتَت، باٟتّيث على وجهو

إذا  خاّصة، آحاد ُب واقعة دتضافر الّواعّ على رواية مثلها وإشهارهحّيث اٟتّيث : قلت
ىذا التنكيل إف حّث بكل ىذه ألّف ؛ اشتملت العقوبة على دنكيل يبلغ ىذا ا١تستوى

وكل ، يكوف لزجر من خلفهم وردعهم عن اٞترأة على الّولة واٞتماعة والنظاـ االتفاصيل فإّنَّ 
 وأيّ ، ا جردية من جرائم أمن الّولة ُب دعابَت ا١تعاصرينألّنَّ ، شهارذلك يقتضّ التوادر واإل

ّّ ؛ شّء أشّ ٦تا صنع ىؤالء وخانوا ثقة  وأخافوا وأرجفوا ولسرقوا، وقتلوا، وا عن اإللسبلـارد
 ؟! وائتمانو ٢تم رلسوؿ ا هبم

على  خاّصةونؤكّ أف اٟتّيث حّيث آحاد ُب واقعة دشتّ الّواعّ لّى العرب 
 ، روايتها

ُ
، عنها -صلى ا عليو وآلو ولسلم- رلسوؿ ا -دعأب-ا ثلة اليت ّنى وفيها ا١ت

 وشريعتو شريعة ٗتفيف ورٛتة، عا١تُتلل رلسل رٛتةً أُ  -صلى ا عليو وآلو ولسلم- ورلسوؿ ا
َما  كاف ليعاقبهم ٔتثلَما   -صلى ا عليو وآلو ولسلم- والرلسوؿ ،ووضع لئلصر واألغبلؿ

                                                           
 والقصاص وااربُت القسامة ُب مسلم وأخرجو ،(ٜٜٛٙ رقم) القسامة،: باب الّيات، ُب البخاري رواه (ٖٗ)

ين، ااربُت حكم: باب والّيات، ّّ ّّ  رواه وكذلك ،(ٔٚٙٔ رقم) وا١ترد : دعأب قولو دأويل عنّ ّـ،ال ٖترًن ُب النسائ
َوَرُسولَوُ  الل وَ  ُيَحارِبُوفَ  ال ِذينَ  َجَزاءُ  ِإن َما (:ٖٖا١تائّة)، (رقم:ٕٗٓٗ-ٖٗٓ٘ .)ما: باب اٟتّود، ُب داود وأبو 

 (.ٖٗٙٗ:رقم) ااربة، ُب جاء
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 ،ّنى عنها -صلى ا عليو وآلو ولسلم- وألنَّ ؛ فعلوا ولو على لسبيل القصاص وا١تعاملة با١تثل
اٟتّيث من  ولذلك فإفَّ  ؛و ّنى عنها بعّ ذلك ال جييب عن التساؤالت ا١تذكورةوالقوؿ بأنّ 

 -دبارؾ ودعأب- وا، وللمنت اديث ا١تشكلة اليت ٖتتاج إٔب درالسة مستفيضة للسنّ كلواألح
 فراجع ا١تلحق ُب ٗتريج أحاديث البحث.-بفضل ا هبذه الّرالسة -وقّ قمنا . أعلمأعلى و 

 :ظاىرة النفاؽ
ف وٓب يكن ا١تنافقوف خيفو  ،كانت ظاىرة النفاؽ من الظواىر الشائعة ُب ا١تّينة ا١تنورة

 .و٢تم طرائقهم ُب التعبَت، فلهم لسيماىم -مصلى ا عليو وآلو ولسلَّ - على رلسوؿ ا
َما  ودكشف عن خّاعهم وكذهبم وزيف، دفضحهمَما  اومواقفهم ُب ا١تنالسبات ا١تختلفة كثَتً 

 َّّ ّّ وا١ت، ا بُت الكافر اجملاىر بكفرهوإذا قارنَّ  ؛عوف من إديافي ا١تنافق  فإفَّ ، ٓب خيف رددوالَِّذي  رد
ا من ولقّ مارلسوا كثَتً  ،ا وٚتاعاتعلى اإللسبلـ وا١تسلمُت أفرادً  -اٚتيعً -أخطر من ىؤالء 

ة لسبلميّ ا ال يستهاف هبا باٞتبهة اإلوأوقعوا أضرارً ، وا٠تّاع ألواف اإلرجاؼ واإلرىاب والّسّ 
وأظهر ، وكشف القرآف اجمليّ عن صفاكهم ُب أوائل لسورة البقرة ،ة ُب بعض ا١تواقفّاخليّ ال

، وعبلمادو، من كشف صفادوال بّ  اخطرً  بلً فصيوأبرزىم باعتبارىم ، ةنفسيّ خصائصهم ال
 ُب وبُّت  ،وا١تؤمنُت -صلى ا عليو وآلو ولسلم- ودفويت الفرص عليو للنيل من رلسوؿ ا

صلى ا عليو - وطرائقهم ُب الكيّ لرلسوؿ ا، ا من صفاكهما ىامً لسورة آؿ عمراف جانبً 
يَأَيػ َها ال ِذيَن آَمُنوا ال : وللمؤمنُت ُب ا١تواقف اٟترجة مثل معركة أحّ قاؿ دعأب -ولسلم وآلو

ا َتُكونُوا َكال ِذيَن َكَفُروا َوقَالُوا إِلْخَواِنِهْم ِإَذا َضَربُوا ِفي اأَلْرِض َأْو َكانُوا ُغزًّى َلْو َكانُوا ِعْنَدنَ 
الل ُو َذِلَك َحْسَرًة ِفي قُػُلوِبِهْم َوالل ُو ُيْحِيي َويُِميُت َوالل ُو ِبَما  َما َماُتوا َوَما قُِتُلوا لَِيْجَعلَ 

ٌر ِمم ا ٙ٘ٔتَػْعَمُلوَف َبِصيٌر) ( َولَِئْن قُِتْلُتْم ِفي َسِبيِل الل ِو َأْو ُمت ْم َلَمْغِفَرٌة ِمَن الل ِو َورَْحَمٌة َخيػْ
( فَِبَما رَْحَمٍة ِمَن الل ِو لِْنَت ِٛ٘ٔتْلُتْم إِلَلى الل ِو ُتْحَشُروَف)( َولَِئْن ُمت ْم َأْو قُ َٚ٘ٔيْجَمُعوَف)

ُهْم َواْستَػْغِفْر َلُهْم  َلُهْم َوَلْو ُكْنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب النْػَفض وا ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َعنػْ
ِليَن) َوَشاِوْرُىْم ِفي اأَلْمِر فَِإَذا َعَزْمَت فَػتَػوَك ْل َعَلى الل وِ  ( ِإْف ِٜ٘ٔإف  الل َو ُيِحب  اْلُمتَػوَكِّ

يَػْنُصرُْكُم الل ُو َفال َغاِلَب َلُكْم َوِإْف َيْخُذْلُكْم َفَمْن َذا ال ِذي يَػْنُصرُُكْم ِمْن بَػْعِدِه َوَعَلى الل ِو 
ُلْل يَْأِت ِبَما َغل  يَػْوـَ اْلِقَياَمِة ثُم  ( َوَما َكاَف لَِنِبي  َأْف يَػُغل  َوَمْن يَػغْ ٓٙٔفَػْلَيتَػوَك ِل اْلُمْؤِمُنوَف)

( َأَفَمِن اتػ َبَع ِرْضَواَف الل ِو َكَمْن بَاَء ٔٙٔتُػَوف ى ُكل  نَػْفٍس َما َكَسَبْت َوُىْم ال يُْظَلُموَف )
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لل ِو َوالل ُو َبِصيٌر ( ُىْم َدرََجاٌت ِعْنَد إِٙٔبَسَخٍط ِمَن الل ِو َوَمْأَواُه َجَهن ُم َوبِْئَس اْلَمِصيُر )
ُلو ِٖٙٔبَما يَػْعَمُلوَف) ( َلَقْد َمن  الل ُو َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ بَػَعَث ِفيِهْم َرُسوال ِمْن أَنْػُفِسِهْم يَػتػْ

يِهْم َويُػَعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوِإْف َكانُوا ِمْن قَػْبُل لَِفي َضال ٍؿ َعَلْيِهْم آيَاتِِو َويُػزَكِّ
َها قُػْلُتْم أَن ى َىَذا ُقْل ُىَو ِمْن ِعْنِد ُٗٙٔمِبيٍن) ( َأَوَلم ا َأَصابَػْتُكْم ُمِصيَبٌة َقْد َأَصْبُتْم ِمثْػَليػْ

( َوَما َأَصاَبُكْم يَػْوـَ اْلتَػَقى اْلَجْمَعاِف فَِبِإْذِف ٘ٙٔأَنْػُفِسُكْم ِإف  الل َو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر)
( َولِيَػْعَلَم ال ِذيَن نَافَػُقوا َوِقيَل َلُهْم تَػَعاَلْوا قَاتُِلوا ِفي َسِبيِل الل ِو َٙٙٔلَم اْلُمْؤِمِنيَن)الل ِو َولِيَػعْ 

ُهْم ِلإِليَماِف يَػُقولُ  َرُب ِمنػْ وَف َأِو اْدفَػُعوا قَاُلوا َلْو نَػْعَلُم ِقَتاال التػ بَػْعَناُكْم ُىْم لِْلُكْفِر يَػْوَمِئٍذ َأقػْ
َواىِ  ( ال ِذيَن قَاُلوا إِلْخَواِنِهْم ِٚٙٔهْم َما لَْيَس ِفي قُػُلوِبِهْم َوالل ُو َأْعَلُم ِبَما َيْكُتُموَف )بَِأفػْ

( َٛٙٔوقَػَعُدوا َلْو َأطَاُعونَا َما قُِتُلوا ُقْل فَاْدرَُءوا َعْن أَنْػُفِسُكُم اْلَمْوَت ِإْف ُكْنُتْم َصاِدِقيَن)
( َفرِِحيَن ٜٙٔوا ِفي َسِبيِل الل ِو َأْمَواتًا َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد رَبِِّهْم يُػْرزَُقوَف)َوال َتْحَسَبن  ال ِذيَن قُِتلُ 

ِبَما آتَاُىُم الل ُو ِمْن َفْضِلِو َوَيْسَتْبِشُروَف بِال ِذيَن َلْم يَػْلَحُقوا ِبِهْم ِمْن َخْلِفِهْم َأال  َخْوٌؼ 
َتْبِشُروَف بِِنْعَمٍة ِمَن الل ِو َوَفْضٍل َوَأف  الل َو ال ُيِضيُع َأْجَر ( َيسْ َٓٚٔعَلْيِهْم َوال ُىْم َيْحَزنُوَف)

( ال ِذيَن اْسَتَجابُوا لِل ِو َوالر ُسوِؿ ِمْن بَػْعِد َما َأَصابَػُهُم اْلَقْرُح لِل ِذيَن َأْحَسُنوا ٔٚٔاْلُمْؤِمِنيَن)
ُهْم َواتػ َقْوا َأْجٌر َعِظيٌم) اَؿ َلُهُم الن اُس ِإف  الن اَس َقْد َجَمُعوا َلُكْم ( ال ِذيَن قَ ِٕٚٔمنػْ

( فَانْػَقَلُبوا بِِنْعَمٍة ِمَن الل ِو ٖٚٔفَاْخَشْوُىْم فَػَزاَدُىْم ِإيَمانًا َوقَاُلوا َحْسبُػَنا الل ُو َونِْعَم اْلوَِكيُل )
( ِإن َما َذِلُكُم ُٗٚٔذو َفْضٍل َعِظيٍم) َوَفْضٍل َلْم َيْمَسْسُهْم ُسوٌء َواتػ بَػُعوا ِرْضَواَف الل ِو َوالل وُ 

-ٙ٘ٔ:آؿ عمراف)الش ْيطَاُف ُيَخوُِّؼ َأْولَِياَءُه َفال َتَخاُفوُىْم َوَخاُفوِف ِإْف ُكْنُتْم ُمْؤِمِنينَ 
ّّ  الكرًن وُب ىذه اآليات الكردية نبلحظ أف القرآف (٘ٚٔ مهم بالذكر على أشّ الناس قّ ق

ُب مواقفهم دلك كانوا أخطر من اليهود ا١تتآمرين أّّنم  د( لئلشارة إٔبعّاوة للذين آمنوا )اليهو 
  .وا١تسلمُت -مصلى ا عليو وآلو ولسلّ - على رلسوؿ ا

- رسوؿ اهللإّف : قاؿ قـو ..»: ى حُت قاؿوقّ أغرب ابن حـز فيما قالو ُب الّ 
كفروا بعد ،  وفمرتدّ أنّهم  وعرؼ، قد عرؼ المنافقين -صلى اهلل عليو وآلو وسلم

، تبارؾ وتعالى- و يقسم قسمة ال يراد بها وجو اهللوأنّ ، وواجهو رجل بالتجوير، إسالمهم
ولو كاف عليو قتل ، مرتدّ ال قتل على أنّو  فصح: قالوا. فلم يقتلو، ة صحيحةوىذه ردّ 

قاؿ ابن . «ينمرتدّ على المنافقين ال -صلى اهلل عليو وآلو وسلم- ألنفذ ذلك رسوؿ اهلل
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 -صلى اهلل عليو وآلو وسلم- ونحن ذاكروف كل آية تعلق بها في أف رسوؿ اهلل»: حـز
صلى اهلل عليو - قسم لم يعرفهم قط: قسمافأنّهم  ومبينوف، عرؼ المنافقين بأعيانهم

صلى اهلل عليو وآلو - ولم يعرفهم، فعرفهم فالذوا بالتوبة، وقسم افتضحوا، وآلو وسلم
نا ىذا بطل قوؿ من احتج بأمر فإذا بيّ ؛ ف في توبتهم قطكاذبوف أو صادقو أنّهم   -وسلم

َما  يزيّ عن أربعُت صفحة لتوكيَّما  دٍب لسوّ  (ٗٗ)« ..مرتدّ ال قتل على أنّو  المنافقين في
كانوا أّّنم   أو، ا١تنافقُت -صلى ا عليو وآلو ولسلم- من عّـ معرفة رلسوؿ اإليو  ذىب

 . صلى ا عليو وآلو ولسلم- مرىم لوكشف أنيبادروف إٔب التوبة ٔتجرد أف ي
صلى ا - ودأكيّه عّـ معرفة رلسوؿ ا، ُب ىذا األمر ٤تمّ والعجب من صنيع أيب

صلى ا عليو وآلو - ا من اآليات قّ عرفت رلسوؿ اكثَتً   مع أفَّ ، هبم -عليو وآلو ولسلم
صلى ا عليو وآلو - وىناؾ أحاديث كثَتة دّؿ على أف رلسوؿ ا، هبم وبصفاكهم -ولسلم
ؼ حذيفة وبعض الصحابة وكاف يعر  ، ويعرفهم ُب ٟتن القوؿ، يعرفهم بسيماىم -ولسلم

وحُت اقًتح ؟ فماذا عن الذين عرفهم، ال يعرؼ بعضهمأنّو  وىب ،اآلخرين بنفاؽ بعضهم
ال يتحدث الناس أف محمدا يقتل »: وقاؿ -صلى ا عليو وآلو ولسلم- عليو قتلهم رفض

: قاؿ، لسلوؿ قتل أبيوبن يب أُ  عبّ ا وحُت عرض عليو ابن زعيم ا١تنافقُت ابن «؟أصحابو
 . «بل نبره ونحسن إليو»

صلى ا عليو وآلو - إال ىفوة كبَتة ُب نسبتو إٔب رلسوؿ ا ٤تمّأَبُو  فعلوَما  وال أظن
-هفودو ك،  وال دفوت على من ُب مقامو، وىّ نسبة ال دقبل من مثلو ،اٞتهل هبم -مولسلّ 

يِن َقْد تَػبَػي َن الر ْشُد ِمَن اْلَغيِّ : ُب دعوى نسخ -رٛتو ا  (ٕٙ٘:)البقرة ال ِإْكَراَه ِفي الدِّ
لو أنّو  كما ،جارية ٣ترى ا٠ترب ال ديكن نسخها حىت عنّ القائلُت بالنسخأّّنا  وىو يعلم

ويبقى على األجزاء نا ال نستطيع بأف نسلم أف ينسخ جزء من اآلية فإنَّ ، لسلمنا بالنسخ
 . وىفوات الكبار على أقّارىم، ولكنها ىفوة من أيب ٤تمّ، األخرى

فهل يؤمر ، وا١تنافقُت كفَّارقّ أمر الرلسوؿ الكرًن ّتهاد ال -دبارؾ ودعأب-إف ا 
َعَلْيِهْم  َواْلُمَناِفِقيَن َواْغُلظْ  كف اريَأَيػ َها الن ِبي  َجاِىِد الْ : قاؿ دعأب؟ ّتهاد من ال يعرؼ

( َيْحِلُفوَف بِالل ِو َما قَاُلوا َوَلَقْد قَاُلوا َكِلَمَة اْلُكْفِر وََكَفُروا َٖٚوَمْأَواُىْم َجَهن ُم َوبِْئَس اْلَمِصيُر)
                                                           

، حـز ابن (ٗٗ) ّّ  (.ٔٗٔ/ٖٔ) الى، األنّلس
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ْضِلِو فَِإْف بَػْعَد ِإْسالِمِهْم َوَىم وا ِبَما َلْم يَػَناُلوا َوَما نَػَقُموا ِإال َأْف َأْغَناُىُم الل ُو َوَرُسولُُو ِمْن فَ 
نْػَيا َواآلِخَرِة َوَما لَ  بْػُهُم الل ُو َعَذابًا أَلِيًما ِفي الد  ًرا َلُهْم َوِإْف يَػتَػَول ْوا يُػَعذِّ ُهْم ِفي يَػُتوبُوا َيُك َخيػْ

واآليات التالية ٢تادُت اآليتُت دتم معنامها  ؛(٘ٗ)(ٗٚ-ٖٚ:التوبة) اأَلْرِض ِمْن َوِلي  َوال َنِصيرٍ 
صلى ا عليو وآلو - غَت معروفُت لوأّّنم  ّعىقاؿ أو يُ افقُت ْتيث يصعب أف يُ ودربز ا١تن

 . ولسلم
ِإَذا َجاَءَؾ  :وجاء ُب لسورة ا١تنافقوف وىّ السورة الثامنة عشرة نزوال ُب ا١تّينة

ُو َوالل ُو َيْشَهُد ِإف  اْلُمَناِفِقيَن اْلُمَناِفُقوَف قَاُلوا َنْشَهُد ِإن َك َلَرُسوُؿ الل ِو َوالل ُو يَػْعَلُم ِإن َك َلَرُسولُ 
( ات َخُذوا أَْيَمانَػُهْم ُجن ًة َفَصد وا َعْن َسِبيِل الل ِو ِإنػ ُهْم َساَء َما َكانُوا يَػْعَمُلوَف َٔلَكاِذبُوَف )

( َوِإَذا رَأَيْػتَػُهْم ٖوَف )( َذِلَك بِأَنػ ُهْم آَمُنوا ثُم  َكَفُروا َفطُِبَع َعَلى قُػُلوِبِهْم فَػُهْم ال يَػْفَقهُ ٕ)
تُػْعِجُبَك َأْجَساُمُهْم َوِإْف يَػُقوُلوا َتْسَمْع ِلَقْوِلِهْم َكأَنػ ُهْم ُخُشٌب ُمَسن َدٌة َيْحَسُبوَف ُكل  َصْيَحٍة 

تَػَعاَلْوا َيْستَػْغِفْر  ( َوِإَذا ِقيَل َلُهمْ َٗعَلْيِهْم ُىُم اْلَعُدو  فَاْحَذْرُىْم قَاتَػَلُهُم الل ُو أَن ى يُػْؤَفُكوَف )
( َسَواٌء َعَلْيِهْم َ٘لُكْم َرُسوُؿ الل ِو َلو ْوا رُُءوَسُهْم َورَأَيْػتَػُهْم َيُصد وَف َوُىْم ُمْسَتْكِبُروَف )

ـْ َلْم َتْستَػْغِفْر َلُهْم َلْن يَػْغِفَر الل ُو َلُهْم ِإف  الل َو ال يَػْهِدي اْلَقْوـَ  اْلَفاِسِقيَن  َأْستَػْغَفْرَت َلُهْم َأ
َفض وا َولِل ِو َخَزاِئُن ٙ) ( ُىُم ال ِذيَن يَػُقوُلوَف ال تُػْنِفُقوا َعَلى َمْن ِعْنَد َرُسوِؿ الل ِو َحت ى يَػنػْ

( يَػُقوُلوَف لَِئْن رََجْعَنا ِإَلى اْلَمِديَنِة ٚالس َمَواِت َواأَلْرِض َوَلِكن  اْلُمَناِفِقيَن ال يَػْفَقُهوَف )
َها اأَلَذؿ  َولِل ِو اْلِعز ُة َوِلَرُسوِلِو َولِْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكن  اْلُمَناِفِقيَن ال يَػْعَلُمو لَُيْخرِ   فَ َجن  اأَلَعز  ِمنػْ

 . (ٛ-ٔ:ا١تنافقوف)
ٓب  -صلى ا عليو وآلو ولسلم- رلسوؿ اإّف : وال ديكن بعّ ىذه اآليات أف يقاؿ

آحاد الصحابة كانوا يعرفوّنم ويعرفوف أٝتاءىم  ل إفّ ب؛ و ٓب يعرفهميقتل ا١تنافقُت ألنّ 
أّّنم  على -دبارؾ ودعأب-ا  وقّ نصّ  ،وأنساهبم وألساليبهم ُب الكيّ لئللسبلـ وا١تسلمُت

 ُْىُم اْلَعُدو  فَاْحَذْرُىمفكيف ينص جل شأنو على ذلك وحيذر منهم كل  (ٗ:)ا١تنافقوف
  ؟صلى ا عليو وآلو ولسلم- ال يعرفهم -بعّ ذلك-ذلك التحذير ويقاؿ 

                                                           
 اختبلؼ ذكر حيث( ٜٖٙ-ٖٚ٘/ٗٔ( )ٜٛٛٔ ا١تعارؼ، دار: القاىرة)طربيال دفسَت التوبة آييت دفسَت ُب راجع (٘ٗ)

 .ا١تنافقُت ضّ بو بالقياـ -ولسلم وآلو عليو ا صلى- نبيو ا أمر الذي اٞتهاد صفة ُب التأويل أىل
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ببهتاّنم كانوا  -عليهادعأب رضواف ا -نا عائشة يب والذين رموا أمّ إف عبّ ا بن أُ 
يا : قاـ فقاؿ -رضّ ا دعأب عنو- وقّ روى البخاري بسنّه أف عمر ،معروفُت بعّائهم

رجعنا إلى المدينة  لئن»بعّ أف قاؿ قولتو ا١تشهورة ، دعٍت أقتل ىذا ا١تنافق؛ رلسوؿ ا
ال ، دعو»: صلى ا عليو وآلو ولسلم- فقاؿ لو النيب ا «ليخرجن األعز منها األذؿ

وقّ أورد ابن كثَت ُب دفسَته رواية أخرى ُب  «محمدا يقتل أصحابو يتحدث الناس أف  
قاؿ بعّ عوددو إٔب ا١تّينة  -صلى ا عليو وآلو ولسلم- النيبإّف : حيث قاؿ، ا١تعٌت نفسو

واهلل لو قتلتو يومئذ ألرغمت أنوؼ رجاؿ لو أمرتهم اليـو »: رضّ ا دعأب عنو- لعمر
 . (ٙٗ)«افأقتلهم صبرً  صحابيّ ي وقعت على أفيتحدث الناس أنّ ، بقتلو لقتلوه

ّّ أنّو  دقّـ يؤكَّما  كل ّّ  ليس ىناؾ ح ليقتل ٔتقتضاه   -دبارؾ ودعأب-شرعو ا  شرع
ا لو دطبيقً  -صلى ا عليو وآلو ولسلم- القرآف الكرًن وفعل النيب أفّ و ، كل من كفر بعّ إدياف
دبارؾ - ا قّ علم أفّ  -صلى ا عليو وآلو ولسلم-أنّو  إشارة إٔب أيّةال ديكن أف ٧تّ فيهما 

ّ  قّ وضع للردّ  -ودعأب صلى ا عليو - د رلسوؿ اإذ لو وجّ ذلك ١تا دردّ ، ا ُب كتابوة ح
ّّ  ُب -وآلو ولسلم ال شفاعة أنّو  أعلن ُب موضوع السرقةالَِّذي  وىو ؛وإنفاذه دطبيق ذلك اٟت

 ّّ لقطع  ٤تمّ لو لسرقت فاطمة بنتأنّو  وأقسم، دبارؾ ودعأب- من حّود ا ألحّ ُب ح
 . (ٚٗ)يّىا وأنفذ فيها اٟتكم

و السنن اليت ٖتمل عقوبات فيها إدبلؼ النفس أو عض العلماء ادفقوا على أفَّ  كما أفّ 
دطبيق العقوبة ا١تذكورة ُب   كيفّيةا لمن أعضاء اإلنساف ال دقبل إال إذا جاءت دلك السنن بيانً 

ة القاطعة ُب قرآنيّ وذلك لعمـو األدلة ال؛ منو وقامت على ألساسٍ  -دبارؾ ودعأب- كتاب ا
 صلى ا- مهمة النيب ٍب إفّ  !!وال معارض، ٔتثلهاإاّل فبل دعارض ، حفظ النفس واألعضاء

 . فيوادّباع َما و  ا١تنزؿ وبيانو الكرًن إببلغ الكتاب -عليو وآلو ولسلم
ّ  َما  ليس فيو الكرًن القرآف وحُت رأى الفقهاء أفّ  السّنة  وأفّ ، اشرعي  ا ديكن اعتباره ح

ّّ  قولّيةوكذلك ال -ةعمليّ ال خاّصة-ا ال ٖتمل من ذلك شيئً النبويّة   وأفَّ ، ـفيما يتعلق ٔتا دق

                                                           
 (. ٗ٘ٔ/ٛ) السابق، ا١ترجع (ٙٗ)
 كتاب ،ٕٔ مج (ٕٜٜٔ لعلمية،ا الكتب دار: بَتوت) البخاري صحيح شرح الباري فتح العسقبلين، حجر ابن (ٚٗ)

 .والوضيع الشريف على اٟتّود إقامة باب اٟتّود،
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وا إٔب أفقّ ٞت، قيمة عليا من قيم اإللسبلـ ثابتة ٔتا يقرب من مائيت آية كردية عتقادحريّة اال
واعتربوه إليو  ذىبواَما  وآثار ال خيلو شّء منها من مقاؿ ليعززوا هبا، مرلسل حّيث قوٕبّ 

ّّ مستنّ إٚتاع على وجوب قتل ا١ت قّموه ُب ىذا السبيل حّيث مرلسل َما  وأقوى ،رد
 . لسنناقشو فيما يأٌب

  :ما ورد في شروط صلح الحديبية
 -صلى ا عليو وآلو ولسلم- عقّه رلسوؿ االَِّذي  ورد ُب نص شروط صلح اٟتّيبية
بن عبد اهلل  محمد صالح عليوَما  ىذا»: يلَّما  مع قريش ُب آخر لسنة لست من ا٢تجرة

 يأمن فيهن الناس، اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين، سهيل بن عمرو
، ه عليهما من قريش بغير إذف وليو ردّ من أتى محمدً أنّو  على، ويكف بعضهم عن بعض

و ال إسالؿ وأنّ ، بيننا عيبة مكفوفة وإفّ ، وه عليولم يردّ  محمد ا ممن معومن جاء قريشً 
ومن أحب أف ، وعهده دخل فيو محمد و من أحب أف يدخل في عقدوأنّ ، غالؿإوال 

وأف »: زاد ابن لسعّ ُب الطبقات الكربى (ٛٗ)«فيو يدخل في عقد قريش وعهدىم دخل
ال ، افي أصحابو فيقيم بها ثالثً  الً قابا عامو ىذا بأصحابو ويدخل علينا ا يرجع عن  محمدً 

 . (ٜٗ)«السيوؼ في القرب؛ يدخل علينا بسالح إال سالح المسافر
من و أنّ  على»ورد من شروط الصلح بنّ ينص َما  ورد ُب ضمنأنّو  ا نلحظ ىنافممّ 

لم  محمد ا ممن معومن جاء قريشً ، ه عليهما من قريش بغير إذف وليو ردّ أتى محمدً 
جنّؿ ابن أَبُو  وما كاد حرب عقّ الصلح أف جيف حىت جاء معسكر ا١تسلمُت «وه عليويردّ 

صلى - فاعتذر رلسوؿ ا، ا بّينو من مكة إٔب ٚتاعة ا١تسلمُتا فارً لسهيل بن عمرو مسلمً 
صلى - وكاف فيما قاؿ لو، عن قبولو بعّ أف أمضى عقّ الصلح معهم -ولسلما عليو وآلو 

جاعل  -تبارؾ وتعالى- فإف اهلل، اصبر واحتسب، يا أبا جندؿ»: ا عليو وآلو ولسلم
، اا قد عقدنا بيننا وبين القـو صلحً إنّ  ،اا ومخرجً لك ولمن معك من المستضعفين فرجً 

                                                           
 (.ٖٙٗ/ٖ) .النبوية السَتة ىشاـ، ابن (ٛٗ)
ّّ  منيع بن لسعّ بن ٤تمّ لسعّ، ابن (ٜٗ)  ،ٔط) عطا، القادر عبّ ٤تمّ: ٖتقيق الكربى، الطبقات البصرّي، ا٢تامش

 األمم تاريخ» الطربي، جرير بن ٤تمّ جعفر أبو: وكذلك(. ٗٚ/ٕ ،ٜٜٓٔ) العلمّية، الكتب دار: بَتوت
 (.ٕٕٔ/ٕ ،ٜٜ٘ٔ) العلمّية، الكتب دار: بَتوت «والملوؾ
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 وكاف ىذا التصرؼ منو. (ٓ٘)«وإنا ال نغدر بهم، عهد اهلل، وأعطونا، وأعطيناىم على ذلك
ة التزامو وا١تسلمُت ٔتحتوى الشطر ة عن مّى جّيّ درٚتة واقعيّ  -صلى ا عليو وآلو ولسلم-

وإف كاف على حساب طائفة آمنت با ورلسولو ورغبت أف دنضم ، األوؿ من البنّ ا١تذكور
إٔب ىؤالء  -صلى ا عليو وآلو ولسلم- وقّ أ١تح رلسوؿ ا ،إٔب صفوؼ ا١تسلمُت ُب ا١تّينة

 كما حصل مع أيب بصَت عتبة بن ألسيّ،  وا بّينهم إٔب غَت ا١تّينةا١تستضعفُت وأمثا٢تم أف يفرّ 
فجعل ا١تستضعفوف ، الً منز اٗتذ من العيص من ناحية ذي ا١تروة على طريق الساحل الَِّذي 

ومن جانب . (ٔ٘)لسبعُت رجبلً ٦تن ألسلم من أىل مكة يلحقونو حىت اجتمع منهم قريب من 
أمضى ُب الشطر الثاين  -صلى ا عليو وآلو ولسلم-أنّو  -وىو موضع الشاىّ ىنا-آخر 

ّّ  على درؾ من -مصلى ا عليو وآلو ولسلّ - ا موافقتوفهم منو ضمنً ا يُ من ىذا البنّ شرطً  ارد
وقّ ، مطالبة عن اإللسبلـ ورغب ُب اللحوؽ ٔتعسكر ا١تشركُت من قريش من دوف مبلحقة أو

ّّ ل فهم ىذا األمر على من اعتقّ وجوب قتل ا١تيشكّ  صلى ا عليو - ٔتوافقتوإنّو  حيث، رد
ّّ  على درؾ من -موآلو ولسلّ  ّّ ارد عليو يكوف  الرّدة عن اإللسبلـ إٔب قريش من دوف إقامة ح

يو وآلو صلى ا عل- وحاشا لرلسوؿ ا ،ةشرعيّ من اٟتّود الأنّو  قّ أمهل دنفيذ حكم يظن
ة ا يزيّ من جّيّ و٦تّ  ،دبارؾ ودعأب- أف يوافق على إمضاء عقّ فيو ٕتاوز ٟتّود ا -مولسلّ 

، ة موثقة ٢تا حكم نافذ مّة عشر لسنُتلسيالسيّ ىذا العقّ اٗتذ شكل معاىّة  األمر أفّ 
رغب ُب  -صلى ا عليو وآلو ولسلم- وعن القوؿ بأنّ  ٤تمّ مسلم مؤمن بنبوة ويًتفع أيّ 

ّّ ة أو دعويّ لسيالسيّ مكالسب  ٖتقيق دبارؾ - من حّود ا ة ُب مقابل التنازؿ عن إقامة ح
 . ودعأب

 كاف مرادهوإّّنا  ، ٓب يتفق على ذلك -صلى ا عليو وآلو ولسلم-أنّو  ولقائل أف يزعم
ّ  ا من ىرب فار  أنّو  صلى ا عليو - ا من معسكر ا١تسلمُت إٔب قريش فليس لرلسوؿ امرد

ّّ  -لموآلو ولس  ؛وىذا زعم مقبوؿ لو كاف نص العقّ يؤيّه ،أف يطالب بو حىت يقيم عليو اٟت
 (ٕ٘)«وه عليولم يردّ  محمد ا ممن معومن جاء قريشً »: فعبارة العقّ دقوؿ ،وليس كذلك

وعليو فهّ ٖتتمل ا٠تروج إٔب معسكر قريش ، فهّ ال دنص على شكل اجملّء أو اإلدياف
                                                           

 (.ٖٚٗ/ٖ) النبويّة، السَتة ىشاـ، ابن (ٓ٘)
 (.ٕٖ٘/ٖ) السابق، ا١ترجع (ٔ٘)
 .«أتى» لفظ والطربي لسعّ ابن رواية ُب (ٕ٘)
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صلى ا - وومهما يكن من أمر فإنّ  ،ار وا٢ترب كذلككما ٖتتمل الفر ،  بشكل معلن حر
ّّ  لو حبس من -عليو وآلو ولسلم ، ا للعقّعن اإللسبلـ وأراد ا٠تروج إٔب قريش لكاف ناقضً ارد

 . للشروط بل  مستح
ّّ  -ىنا-وقّ يورد بعضهم  شرع بعّ إمضاء إّّنا  ووأنّ ، الرّدة مسألة داريخ دشريع ح

ّّ  وىذا زعم ينقلب، صلح اٟتّيبية ّّ فليس ٙتة دليل ، عيوعلى م  زمن دشريع واضح يبُّت  دارخي
ّّ  ا١تسألة ُب بياف حكم الشريعة فيمن هويكمن جواب ىذ، ىذه العقوبة عن اإللسبلـ كما ارد

 . دبارؾ ودعأب- ا إف شاء االقارئ الحقً تبُّت لسي
 ؟ امرتدًّ  -مصلى اهلل عليو وآلو وسلّ - ىل قتل رسوؿ اهلل

ّ  ٓب يقتل  -صلى ا عليو وآلو ولسلم-أنّو  ١تستفيضإف من الثابت ا ا طيلة حيادو مرد
ّّ قاؿ ال ،الشريفة على أحّ من أىل  -صلى ا عليو وآلو ولسلم- ما درؾ رلسوؿ ا): شافع
ّ   -دبارؾ ودعأب- دىره  حىت قاؿ ، بل كاف أقـو الناس ٔتا افًتض ا عليو من حّوده ؛اح

كاف إذا سرؽ فيهم الشريف أنّو   ما أىلك من كاف قبلكمإن  »: اُب امرأة لسرقت فشفع ٢ت
ّّ قاؿ ال. «وإذا سرؽ فيهم الضعيف أقاموا عليو الحدّ ، تركوه وقد آمن بعض »: شافع

. «صلى اهلل عليو وآلو وسلم- فلم يقتلو رسوؿ اهلل، ثم أظهر اإليماف، الناس ثم ارتدّ 
، كف ارالسرح حين أزلو الشيطاف فلحق بالروينا ىذا في عبد اهلل بن أبي »: قاؿ البيهقّ

دليل  وذلك ينفّ وجود أيّ . (ٖ٘)«ورويناه في رجل آخر من األنصار، ثم عاد إلى اإلسالـ
 ّّ ًّ قتل  -صلى ا عليو وآلو ولسلم- رلسوؿ ا يّؿ على أفَّ  فعل طيلة حيادو  الرّدةب اأح

وأف ذلك ، بقتل من يردّ عن دينومأمور أنّو  -صلى ا عليو وآلو ولسلم- ولو علم ؛الشريفة
وأّما  ،لسبب من األلسبابألّي  د ُب إنفاذ ذلك اٟتكم١تا دردّ ، دبارؾ ودعأب- حكم ا

ٔتثابة  الرّدةوكانت ، ا وقائع اجتمعت فيها جرائم عّيّة كما ذكرتفإّنّ ، الوقائع اليت ذكرت
 . التناىّ بإعبلف ا٠تروج على اٞتماعة ومعاداكها

-أنّو  لم يقع في شيء من المصنفات المشهورة»: ع ُب أحكامووقاؿ ابن الطبل
 . (ٗ٘)«اا وال زنديقً مرتدًّ قتل  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم

                                                           
 (.ٕٔ٘/ٕٔ ،ٜٜٙٔ) اإللسبلمّية، للشئوف األعلى لساجمل: القاىرة واآلثار، السنن معرفة البيهقّ، راجع (ٖ٘)
 . ٖٕ٘/ٔٔ (ٜٜٚٔ أمُت، ٤تمّ نشر: بَتوت)البخاري صحيح شرح القاري عمّة: ُب العيٍت نقلو (ٗ٘)



 66 

 المبحث الثاني
 قولّيةة الفي السنّ 

 : وآثار الصحابة قولّيةالسنن ال
صلى -اليت حّثت ُب عصره  الرّدةقّ عرضنا ُب ا١تبحث األوؿ من ىذا الفصل لوقائع 

 مع كل   -مصلى ا عليو وآلو ولسلَّ -نا كيف دعامل رلسوؿ ا وبيّ  -مليو وآلو ولسلَّ ا ع
 : وقّ خرجنا من ذلك بالنتيجة التالية، منها

ّ  قتل أنّو َما  -صلى ا عليو وآلو ولسّلم- ٦تا ثبت والستفاض واشتهر عنو أفَّ  ا طيلة مرد
ّّ وقّ أكّ اإلماـ ال ،حيادو الشريفة ، وقد آمن بعض الناس ثم ارتدّ ... » :ذلك بقولو شافع

و لم يقع وأنّ » (٘٘) «صلى اهلل عليو وآلو وسلم-ثم أظهر اإليماف فلم يقتلو رسوؿ اهلل 
ا وال مرتدًّ قتل  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-أنّو  في شيء من المصنفات المشهورة

 . (ٙ٘)«ازنديقً 

ّّ آحاد ورد فيها األمر بقتل ا١تنا ٧تّ أحاديث ة فإنَّ ا١ترويّ  قولّيةأما ُب األحاديث ال من أبرز . رد
َمْن بّدؿ »حّيث ، وعليو اعتمّ ٚتهورىم، خاّصةدلك األحاديث وأشهرىا بُت الفقهاء 

قبل ذلك فهو حّيث آحاد أّما ، وىو حّيث اشتهر بعّ الصّر األوؿ ،(ٚ٘)«فاقتلوهدينو 
                                                           

 .مرجع لسابق البيهقّ،: راجع (٘٘)
 (.ٖٕ٘/ٔٔ) ،البخاري شرح ُب العيٍت نقلو (ٙ٘)
لستّعاء كػل طريػق فيػو العبػارة )مػن بػّؿ( أو ، وبإٓٓٓ٘ٙمن خبلؿ مولسوعة خاصة على حالسوب بو ٨تو   (ٚ٘)

 الستخبلص ما يلّ:  العبارة )من رجع( وبّقة على مسئولية منتجّ برنا٣َتّ األلفية وا١تولسوعة الذىبية ًب
 طريًقا: ٢٘٘تذا اٟتّيث 

 ٘ٔو ، دّور كلها على/ أيوب بػن أيب ٘تيمػة السػختياين عػن عكرمػة مػؤب ابػن عبػاس رضػّ ا عنهمػا ٖٗمنها  ●
 على/ اٟتسن البصري.  ٕعلى/ أيوب بن أيب ٘تيمة السختياين، و  ٕو لى/ قتادة بن دعامة السّولسّ، ع

 وكل ىؤالء مّلسوف وٓب يصرحوا ىنا بأي ٝتاع ُب أي موضع؛ فطرقهم كلها مرالسيل مقاطيع. ●

ّ ؽ و٣تػػر ح مكػػذب ، وأىػػل ا١تصػػطلح علػػى أف الػػراوي إذا ّ ؿ مصػػ اختلفػػوا فيػػو بػػُت  أمػػا عكرمػػة فمختلػػف فيػػو بػػُت معػػ
لُت بنوا دعّيلهم على أصل ، ىو أّنم ال ّّ ـ ؛ ألّف ا١تع َّّ يعلموف عن ىذا الراوي شػرا  ٣ترح ومعّؿ فاٞترح عنّىم مق
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ذكرىا القرآف اجمليّ ُب قولو وىو حّيث لو اردباط وثيق ٔتؤامرة يهود اليت  ،عّ ُب ا١ترالسيليُ 
َوقَاَلْت طَائَِفٌة ِمْن َأْىِل اْلِكَتاِب آِمُنوا بِال ِذي أُْنِزَؿ َعَلى ال ِذيَن آَمُنوا َوْجَو النػ َهاِر : دعأب

-  ذلك فيما يأٌب إف شاء اولسنبُّت  (ٕٚ:آؿ عمراف) َواْكُفُروا آِخَرُه َلَعل ُهْم يَػْرِجُعوفَ 
 . دبارؾ ودعأب

أٛتّ  أخرج، رووه من حّيث معاذ بن جبلَما  ذكرنا ويعززه ويقويوالَِّذي  ّ ىذاويعضّ 
فإذا ، قّـ على أيب مولسى معاذ بن جبل باليمن: ( عن أيب بردة قاؿٖٕٔ/ُ٘ب مسنّه )

ونحن نريده على ، دثم تهوّ ، ا فأسلميهوديًّ رجل كاف »: قاؿ؟ ىذاَما : قاؿ، رجل عنّه
فضربت . واهلل ال أقعد حتى تضربوا عنقو: فقاؿ. شهرين -وسبقاؿ أح- اإلسالـ منذ

َمْن بّدؿ »: أو قاؿ. «قضى اهلل ورسولو أف من رجع عن دينو فاقتلوه»: فقاؿ. «عنقو
 . (ٛ٘)«فاقتلوهدينو 

                                                                                                                                                                      

، فجعلوا عّـ علمهػم ىػذا أصػبل بنػوا عليػو دعّيلػو، وبػٌت اجملرحػوف جػرحهم علػى أصػل ، ىػو أّّنػم يعلمػوف عػن ىػذا 
 صبًل بنوا عليو ٕترحيو والقوؿ ا١تبٍت على علم مقّـ على القوؿ ا١تبٍت على عّمو . الراوي شر ا ، فجعلوا علمهم ىذا أ

 ، وحوثرة ٣تهوؿ، إّنا ذكره ُب كتابو الثقات ابن حباف ا١تشهور بتوثيق اجملاىيل. حوثرة بن أشرسعن  ٔ منهاو  ●

وإلسناد يروي فيو ضعيف . وعمراف ضعيف ، وابن ٢تيعة ضعيف ، ابن ٢تيعة عنعمراف بن ىاروف عن  ٔو منها  ●
ا.  ًّ  عن ضعيف يكوف ضعيًفا ج

 ىذا فضبًل عن عورات أخرى باأللسانيّ. 

 
، وبالستّعاء كل طريق فيو العبارة )من بّؿ( أو ٕٓٓٓ٘ٙمن خبلؿ مولسوعة خاصة على حالسوب بو ٨تو  (ٛ٘)

 لستخبلص ما يلّ: ا العبارة )من رجع( وبّقة على مسئولية منتجّ برنا٣َتّ األلفية وا١تولسوعة الذىبية ًب
 ( طريًقا:٢٘٘تذا اٟتّيث )

 ٘ٔو ، دّور كلها على/ أيوب بن أيب ٘تيمة السختياين عن عكرمة مؤب ابن عباس رضّ ا عنهما ٖٗمنها  ●
 على/ اٟتسن البصري.  ٕعلى/ أيوب بن أيب ٘تيمة السختياين، و  ٕو على/ قتادة بن دعامة السّولسّ، 

 وا ىنا بأي ٝتاع ُب أي موضع؛ فطرقهم كلها مرالسيل مقاطيع.وكل ىؤالء مّلسوف وٓب يصرح ●
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َوقَاَلْت طَائَِفٌة ِمْن : ىنا نستطيع أف نلحظ االردباط الوثيق بُت اٟتّيث وبُت قولو دعأب
آِمُنوا بِال ِذي أُْنِزَؿ َعَلى ال ِذيَن آَمُنوا َوْجَو النػ َهاِر َواْكُفُروا آِخَرُه َلَعل ُهْم َأْىِل اْلِكَتاِب 

عطّ فرصة ومع ذلك فقّ أُ ، من ىؤالء ا١تتآمرين يهوديّ فالرجل  (ٕٚ:آؿ عمراف) يَػْرِجُعوفَ 
  (ٜ٘).للتوبة والًتاجع واإلقبلع عن جرديتو شهرين وإلسناده صحيح على شرط الشيخُت

َّ  ىذه وعليها ينبغّ  ،ا آلية لسورة آؿ عمراف ا١تتقّمةالرواية اليت دصلح أف دكوف بيانً ِى
ال على دلك ، «فاقتلوهَمْن بّدؿ دينو »ديكن دصحيحو من طرؽ حّيث َما  أف حيمل كل

اليت لسنأٌب إٔب  -كـر ا وجهو ورضّ عنو-القصة ا١تضطربة اليت نسبوىا إٔب اإلماـ علّ 
وغَتمها من ، وذلك أف كعب بن األشرؼ ومالك بن الصيف ،بلً فيها دفصيَما  افبياّنا وبي

صلى ا -والنيب  الكرًن كانوا قّ جربوا كل الولسائل وا١تكائّ ُب حرب القرآف،  قيادات يهود
بعض أحبار  وحُت شعروا بأفّ  ،منهما بشّءمن أّي  فلم يفلحوا ُب النيل -عليو وآلو ولسلم

ضم السبعُت الذين اختارىم مولسى الَِّذي  ا حوؿ وفّ يهودلوف حوارً يتّاو ما زالوا  يهود
َواْخَتاَر  لسجلتو آيات لسورة األعراؼ ُب اآلياتالَِّذي  ذلك ا١توعّ؛ ١توعّه مع ربو ُب اٞتبل

َأْىَلْكتَػُهْم ِمْن ُموَسى قَػْوَمُو َسْبِعيَن رَُجال ِلِميَقاتَِنا فَػَلم ا َأَخَذتْػُهُم الر ْجَفُة قَاَؿ َربِّ َلْو ِشْئَت 
َنُتَك ُتِضل  ِبَها َمْن َتَشاُء َوتَػْهدِ  ي قَػْبُل َوِإي اَي أَتُػْهِلُكَنا ِبَما فَػَعَل الس َفَهاُء ِمن ا ِإْف ِىَي ِإال ِفتػْ

ُر اْلَغاِفرِيَن) ا ِفي َىِذِه ( َواْكُتْب لَنَ َ٘٘ٔمْن َتَشاُء أَْنَت َولِيػ َنا فَاْغِفْر لََنا َواْرَحْمَنا َوأَْنَت َخيػْ
نْػَيا َحَسَنًة َوِفي اآلِخَرِة ِإن ا ُىْدنَا ِإلَْيَك قَاَؿ َعَذاِبي ُأِصيُب ِبِو َمْن َأَشاُء َورَْحَمِتي َوِسَعْت   الد 

ال ِذيَن ( ُٙ٘ٔكل  َشْيٍء َفَسَأْكتُبُػَها لِل ِذيَن يَػتػ ُقوَف َويُػْؤُتوَف الز َكاَة َوال ِذيَن ُىْم ِبآيَاتَِنا يُػْؤِمُنوَف)

                                                           
، ا١تكتب: بَتوت) السبيل منار أحاديث ٗتريج ُب الغليل إرواء :ُب األلباين قالو (ٜ٘) ّّ  .ٕ٘ٔ/ٛ (ٜٜٚٔ اإللسبلم

 دوف بنحوه،( ٚ٘ٗٔ-ٙ٘ٗٔ/ٖ اإلمارة كتاب ومسلم ،ٖٕٜٙ البخاري) الشيخُت، شرط على صحيح: وقاؿ
 ولكن -ولسلم وآلو عليو ا صلى- النيب عهّ ُب كانت الواقعة دلك أف فائّة فيو أف إال إْب، «رجع من»: قولو

 أيب فعن ال؟ أـ أقره ىل بو علم إذا ٍب ال؟ أـ باألمر علم -ولسّلم وآلو عليو ا صلى- كاف إذا ما معرفة إٔب ٨تتاج
 ألقى عليو قّـ فلما جبل، بن معاذ أدبعو ٍب يمن،ال إٔب اذىب: لو قاؿ -ولسلم وآلو عليو ا صلى- النيب أف مولسى

 جلسا ال؛: قاؿ. كهود ٍب فألسلم، يهوديًا كاف: قاؿ. ىذا ما: قاؿ. موثًقا عنّه رجل وإذا. انزؿ: وقاؿ ولسادة؛ لو
. ذلك قبل الستتيب وكاف(: فقتل) قولو بعّ داود أبو وزاد. فقتل بو فأمر. مرات ثبلث ورلسولو، ا قضاء يقتل؛ حىت

 .ليلة عشرين: لو رواية ُبو 
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ُرُىْم يَػت ِبُعوَف الر ُسوَؿ الن ِبي  األُمِّي  ال ِذي َيِجُدونَُو َمْكُتوبًا ِعْنَدُىْم ِفي التػ ْورَاِة َواإِلْنِجيِل يَْأمُ 
ـُ َعَلْيِهُم اْلَخَباِئَث وَ  َهاُىْم َعِن اْلُمْنَكِر َوُيِحل  َلُهُم الط يَِّباِت َوُيَحرِّ ُهْم بِاْلَمْعُروِؼ َويَػنػْ َيَضُع َعنػْ

ِذي ِإْصَرُىْم َواأَلْغالَؿ ال ِتي َكاَنْت َعَلْيِهْم فَال ِذيَن آَمُنوا بِِو َوَعز ُروُه َوَنَصُروُه َواتػ بَػُعوا الن وَر ال  
َجِميًعا  ( ُقْل يَأَيػ َها الن اُس ِإنِّي َرُسوُؿ الل ِو ِإلَْيُكمْ ٚ٘ٔأُْنِزَؿ َمَعُو ُأولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوَف)

ال ِذي َلُو ُمْلُك الس َمَواِت َواأَلْرِض ال ِإلََو ِإال ُىَو ُيْحِيي َويُِميُت َفآِمُنوا بِالل ِو َوَرُسوِلِو الن ِبيِّ 
وىّ ( ٛ٘ٔ -٘٘ٔ:)األعراؼ األُمِّيِّ ال ِذي يُػْؤِمُن بِالل ِو وََكِلَماتِِو َوات ِبُعوُه َلَعل ُكْم تَػْهَتُدوفَ 

فيها ٗتفيف الشريعة عن بٍت إلسرائيل ونفّ  -دبارؾ ودعأب-بة اليت لسأؿ مولسى ا ا١تنالس
، نوا من حسن دطبيق الشريعةليتمكّ ، شرائع النكاؿ واإلصر واألغبلؿ عن بٍت إلسرائيل

بأف ٗتفيف الشريعة مردبط بنسق آخر غَت النسق اليت اردبطت  -لسبحانو ودعأب-فأجاهبم 
، ناتودسع آيات بيّ ، الستثنائّ خارؽ ائصها القائمة على عطاءٍ بو شريعة بٍت إلسرائيل ٓتص

عة بشريّ من أراد التمتع  وأفَّ ، ة ُب أرض مقّلسة وشعب ٥تتارإ٢تيّ  حاكمّيةو ، وعقاب خارؽ
 حاكمّيةو ، التخفيف والرٛتة فليس أمامو إال انتظار النيب ا٠تاًب بنسقو القائم على ختم النبوة

 . ى للنيب ا٠تاًبالذي ديثل اآلية الكرب -الكتاب
ويضيفوف إٔب ولسائلهم ولسيلة ، فبّأ ىؤالء القادة اليهود يعملوف على الستباؽ األمور

ومقاومة لسائر إغراءات ، ة جّيّة يؤكّوف فيها على يهود ضرورة التزامهم بّينهمشيطانيّ 
ومن  بل والعمل على النيل منو؛ وعّـ االلتفات إٔب بشائر التوراة بالنيب ا٠تاًب، التحوؿ عنو

َود ْت طَائَِفٌة ِمْن َأْىِل اْلِكَتاِب َلْو ُيِضل وَنُكْم َوَما ُيِضل وَف ِإال :رلسالتو بكل الولسائل
( ٓٚ( يََأْىَل اْلِكَتاِب ِلَم َتْكُفُروَف ِبآيَاِت الل ِو َوأَنْػُتْم َتْشَهُدوَف)ٜٙأَنْػُفَسُهْم َوَما َيْشُعُروَف)

( َوقَاَلْت ٔٚوَف اْلَحق  بِاْلَباِطِل َوَتْكُتُموَف اْلَحق  َوأَنْػُتْم تَػْعَلُموَف)يََأْىَل اْلِكَتاِب ِلَم تَػْلِبسُ 
طَائَِفٌة ِمْن َأْىِل اْلِكَتاِب آِمُنوا بِال ِذي أُْنِزَؿ َعَلى ال ِذيَن آَمُنوا َوْجَو النػ َهاِر َواْكُفُروا آِخَرُه 

 ِلَمْن تَِبَع ِديَنُكْم ُقْل ِإف  اْلُهَدى ُىَدى الل ِو َأْف يُػْؤَتى ( َوال تُػْؤِمُنوا ِإالَٕٚلَعل ُهْم يَػْرِجُعوَف)
الل ُو َأَحٌد ِمْثَل َما ُأوتِيُتْم َأْو ُيَحاج وُكْم ِعْنَد رَبُِّكْم ُقْل ِإف  اْلَفْضَل بَِيِد الل ِو يُػْؤتِيِو َمْن َيَشاُء وَ 

 -ٜٙ:آؿ عمراف)َشاُء َوالل ُو ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ ( َيْخَتص  ِبَرْحَمِتِو َمْن يَ َٖٚواِسٌع َعِليٌم)
ّّ  -صلى ا عليو وآلو ولسلم-فإذا أمر رلسوؿ ا  (ٗٚ لبلنّلساس بُت ؿ دينو بقتل من يب

من ىم حّيثو عهّ  خاّصة، وزعزعة ثقة ا١تسلمُت بّينهم، ةّاخليّ لتحطيم اٞتبهة الا١تسلمُت 
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فذلك أمر ُب غاية العّؿ وال ، ينة والكيّ للمسلمُتولئلرجاؼ ُب ا١تّ، باإلدياف واإللسبلـ
يأمره ا١تتآمروف الَِّذي  يهوديّ فإذا أدرؾ ال، بالنيل منها هبذا الشكل أّمة أيّةديكن أف دسمح 

و لن يستطيع أف خيرج ٔتثل اليسر والسهولة اليت بّخوؿ اإللسبلـ وجو النهار ليكفر آخره بأنّ 
 . لف مرة قبل أف ينضم إٔب ىؤالء ا١تتآمرينو لسوؼ يًتدد أدخل هبا اإللسبلـ فإنّ 

  لَِئْن َلْم يَػْنَتِو اْلُمَناِفُقوَف َوال ِذيَن ِفي قُػُلوِبِهْم َمَرٌض َواْلُمْرِجُفوَف ِفي اْلَمِديَنِة
ُذوا َوقُػتػُِّلوا ( َمْلُعونِيَن أَيْػَنَما ثُِقُفوا ُأخِ ٓٙلَنُػْغرِيَػن َك ِبِهْم ثُم  ال ُيَجاِوُروَنَك ِفيَها ِإال َقِليال)

 ( ُسن َة الل ِو ِفي ال ِذيَن َخَلْوا ِمْن قَػْبُل َوَلْن َتِجَد ِلُسن ِة الل ِو تَػْبِديالٔٙتَػْقِتيال)
 . (ٕٙ-ٓٙ:حزاباأل)

ىذه اآليات الكردية دعزز ذلك التوجو ٨تو إيقاؼ ىذا النوع من التآمر على لعّل و 
إذا صح  -صلى ا عليو وآلو ولسّلم- فيكوف الرلسوؿ، ة و٤تاولة ٘تزيقهاّاخليّ الألّمة جبهة ا

أنّو  من الثابت ا١تستفيضألّف ، قّ أراد بو ىذه اٟتالة «فاقتلوهَمْن بّدؿ دينو »عنو حّيث 
ّ  ٓب يقتل  -صلى ا عليو وآلو ولسلم- ّّ قاؿ ال. ا طيلة حيادو الشريفةمرد )ما ترؾ : شافع

بل كاف أقـو  ؛اأحد من أىل دىره هلل حدً  على -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-رسوؿ اهلل 
حتى قاؿ في امرأة سرقت ، عليو من حدوده -تبارؾ وتعالى- الناس بما افترض اهلل

وإذا ، كاف إذا سرؽ فيهم الشريف تركوهأنّو   إنما أىلك من كاف قبلكم»: فشفع لها
ّّ قاؿ ال. (ٓٙ)(«سرؽ فيهم الضعيف أقاموا عليو الحدّ  ناس ثم وقد آمن بعض ال»: شافع

: قاؿ البيهقّ. «صلى اهلل عليو وآلو وسلم-ثم أظهر اإليماف فلم يقتلو رسوؿ اهلل ، ارتدّ 
ثم عاد إلى ، كف ارروينا ىذا في عبد اهلل بن أبي السرح حين أزلو الشيطاف فلحق بال»

 . (ٔٙ)«ورويناه في رجل آخر من األنصار، اإلسالـ

                                                           
 ُب ومسلم ،(ٖ٘ٓٗ) رقم اٟتّيث الفتح شهّ من باب ،«المغازي» كتاب ُب البخاري أخرجو بتمامو اٟتّيث (ٓٙ)

 اٟتّود ُب والًتمذي ،(ٛٛٙٔ) رقم الشفاعة عن والنهّ وغَته، الشريف السارؽ قطع باب ،«الحدود» كتاب
 وقّ دقّـ ذكره. (.ٖٓٗٔ) رقم كذلك،

 (.ٕٔ٘/ٕٔ) «واآلثار السنن معرفة» قّ،البيه (ٔٙ)
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  :آثار عمر بن الخطاب
بن عبّ ا بن عبّ  ٤تمّ ( عن عبّ الرٛتن بنٕٔٔ/ٕ)أخرج مالك ُب ا١توطأ  (ٔ

رجل  -رضّ ا دعأب عنو- قّـ على عمر بن ا٠تطاب: قاؿأنّو  القاري عن أبيو
ىل كاف : ٍب قاؿ لو عمر، فأخربه، فسألو عن الناس، شعريّ من قبل أيب مولسى األ

: قاؿ؟ فما فعلتم بو: قاؿ، نعم رجل كفر بعّ إلسبلمو: فقاؿ؟ من مغربة خرب
، اأفبل حبستموه ثبلثً : رضّ ا دعأب عنو- فقاؿ عمر، فضربنا عنقو، قربناه

- ٍب قاؿ عمر ؟!يتوب ويراجع أمر العّلو والستتبتموه ، اوأطعمتموه كل يـو رغيفً 
 .  ٓب أحضر وٓب آمر وٓب أرض إذ بلغٍتاللهم إينّ : رضّ ا دعأب عنو

( من وجو آخر عن عبّ الرٛتن بن ٖٚٓ/٘وأخرج ابن عبّ الرب ُب التمهيّ ) (ٕ
 ثنا ،ثنا ابن أيب زرعة ،ثنا بن أيب العقيب ،خلف بن القالسمَأْخبَػَرنَا  :قاؿ، ٤تمّ

بن عبّ ا بن  ٤تمّ عن عبّ الرٛتن بن ،بن إلسحاؽ ٤تمّ ثنا ،بن خالّأٛتّ 
رضي اهلل تعالى - على عمر ةقدـ وفد أىل البصر »: قاؿ ،عن أبيو ،عبّ القاري

ىل حدث : ثم قاؿ -تبارؾ وتعالى- فحمد اهلل، خبروه بفتح تسترفأ -عنو
 ،عن دينو فقتلناهارتّد  إال رجل ؛قالوا ال واهلل يا أمير المؤمنين، فيكم حدث

، اكل يـو رغيفً إليو   ثم تلقوا، اا ثالثً ويلكم أعجزتم أف تطبقوا عليو بيتً : قاؿ
اللهم إني لم أشهد ولم  ؛وإف أقاـ كنتم قد أعذرتم إليو، فإف تاب قبلتم منو

 . «آمر ولم أرض إذ بلغني
: عن أنس بن مالك شعيبّ ( عن داود بن أيب ىنّ عن الٕٚٓ/ٛوأخرج البيهقّ ) (ٖ

وُب قّومو ، ١تا نزلنا على دسًت فذكر اٟتّيث ُب الفتح )االختصاص من البيهقّ(
ستة فعل الرىط الَما ، يا أنس: فقاؿ. رضّ ا دعأب عنو- على عمر بن ا٠تطاب

 ّّ فأخذت بو ُب ؟ وا عن اإللسبلـ فلحقوا با١تشركُتمن بكر بن وائل الذين ارد
ّّ َما : فقاؿ، حّيث آخر ليشغلو عنهم وا عن اإللسبلـ فعل الرىط الستة الذين ارد

إنا : قاؿ. تلوا ُب ا١تعركةيا أمَت ا١تؤمنُت قُ : قاؿ؟ فلحقوا با١تشركُت من بكر بن وائل
ا أحب إٕب ٦تا طلعت عليو أكوف أخذكهم لسلمً  ألف :قاؿ ؛راجعوفإليو   وإنا
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كنت  ؛نعم: قاؿ؟ وىل كاف لسبيلهم إال القتل: قلت. الشمس من صفراء وبيضاء
 . هم السجنتودعلستا فإف أبوا، أعرض عليهم اإللسبلـ

وأولو ، ( عن داود بن أيب ىنّ بوٖٛٓ -ٖٚٓ/٘وعلقو ابن عبّ الرب ُب التمهيّ ) (ٗ
ّّ ا من بكر نفرً  أفَّ : عنّه  ...وٟتقوا با١تشركُت، وا عن اإللسبلـ يـو دسًتبن وائل ارد
ّّ  ؟وىل كاف لسبيلهم إال القتل: قلت: وفيو . وا عن اإللسبلـ وٟتقوا با١تشركُتارد
فإف فعلوا قبلت ، خرجوا منوالَِّذي  كنت أعرض عليهم أف يّخلوا ُب الباب: قاؿ

 . لستودعتهم السجناوإال ؛ منهم
 ٤تمّ عبّ ا بن ربيع بن عبّ ا بنَأْخبَػَرنَا  :( قاؿٕٗٔ/ٖٔوأخرجو ابن حـز ). ٘

 :قاؿ، ةٛتاد بن لسلمَأْخبَػَرنَا  :قاؿ، بن عثماف بن علّ بن عبّ العزيز بن اٟتجاج بن ا١تنهاؿ
قتل جحينة  شعريّ أف أبا مولسى األ: عن أنس بن مالك شعيبّ عن ال ،داود بن أيب ىنَّأْخبَػَرنَا 

فذكر ٨تو رواية ، رضّ ا دعأب عنو- فقّمت على عمر: قاؿ أنس. الكذاب وأصحابو
 . البيهقّ السابقة

 . مقررُىَو  والروايات يفسر بعضها بعضا كما
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 : وبعض المشكالت المتعلقة بو «قتلوهافَمْن بّدؿ دينو »حديث 
ال دكوف ، عليو ونربطو ٔتحكم آيادو الكرًن عنّما ّنيمن بالقرآف، واٟتّيث كما درى

ًّ -ولكن حُت دورد روايادو ، مشكلة أيّةفيو  ويربطها بعض الرواة ، عن القرآف اجمليّ -ابعي
، فذلك قّ جيعلو غَت مفهـو ُب كثَت من دلك الطرؽ والروايات، للحّيث بوقائع أخرى

 ّّ واٟتّيث مردبط بتلك  ،ثوف ُب طرقو وألسانيّه ومتنوإضافة إٔب ا١تشاكل اليت الحظها ا
وي من كما رُ  ما،رضّ ا دعأب عنه- ث ابن عباس وعائشةوي من حّيقّ رُ ، القصص

وقّ  ،حّيث معاذ بن جبل وأيب ىريرة وعصمة بن مالك ا٠تطمّ وعبّ ا بن عمر
ًّ وي فيها اٟتّيث اختبلفً اختلفت القصص اليت رُ  وي عن ابن عباس من واٟتّيث رُ  ،اا شّي

مة فمّاره على أيوب بن أيب طريق عكر أّما  ؛وطريق أنس بن مالك، طريق عكرمة: طريقُت
ولسفياف بن ، حيث رواه عن أيوب ٛتاد بن زيّ، وعنو اشتهر اٟتّيث، ٘تيمة السختياين

ولسعيّ بن إياس ، ومعمر بن راشّ، ووىيب بن خالّ، وعبّ الوارث بن لسعيّ، عيينة
ّّ ، ولسعيّ بن أيب عروبة، اٞتريري ، وجرير بن حاـز، وعبّ الوىاب بن عبّ اجمليّ الثقف

لكن ذلك ال خيرج ىذا ، ىؤالء من الرواة الثقات ومع أفَّ  ،اعيل بن إبراىيم بن عليةوإٝت
التوادر أو االشتهار أو ألّف ؛ كما نبهنا-مرلسل ُىَو  بل ؛اٟتّيث عن كونو حّيث آحاد

االلستفاضة ال يتصف اٟتّيث بشّء منها إذا حّث لو ذلك بعّ عصر الصحابة الذين 
 . رووه

مع أف الواقعة ا١تشار ، وجرى ُب بعض طرقو دّليس، بلً روي مرلساٟتّيث قّ  كما أفّ  
ٍب ، بقتلهم -الً أو -ا أمر أمَت ا١تؤمنُت علي  إّف : فمن قائل ؛اا كبَتً إليها اختلف رواكها اختبلفً 

واقعة مثل  مع أفّ ؛ هم يرجعوفأمر بأف يّخن عليهم لعلّ إنّو : ومن قائل .ألقى جثثهم ُب النار
وأف أمَت ا١تؤمنُت كما كاف لو  خاّصة، اآلالؼ، ويروي أخبارىا، اأف يشهّىال بّ  ىذه

لو -كاف يعجزىم أف يستغلوا ىذه الواقعة َما   َتموالوف وأنصار فقّ كاف لو أعّاء وخصـو كث
رضّ ا دعأب - ولرٔتا اكهموه، يعذب الناس بعذاب اأنّو  وبياف، للتشهَت بو -صحت
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قّ الستّرؾ عليو أقرب أنّو  كيف وقّ رووا ،بعذاب ا و عذبألنّ  إل٢تيَّةبّعوى ا -عنو
  ؟!ٚتعُتأ -رضّ ا عنهم-ابن عمو عبّ ا بن عباس ؛ الناس إليو

ّّ اٟتّيث رُ  كما أفّ  وُب ، وُب بعضها إرلساؿ، ثُتوي بطرؽ بعضها صححو بعض ا
 دقبل ُب وىذه أمور ال ،وُب بعضها اضطراب كما أشرنا، وُب بعضها دّليس، بعضها انقطاع

جاءوا  وال ُب عهود من، اواقعة عظيمة مثل ىذه ٓب دقع ُب عهود من لسبقوا أمَت ا١تؤمنُت علي  
 . بعّه

  -وجهودعأب كـر ا -ىؤالء الذين أحرقهم أمَت ا١تؤمنُت علّ إّف : والقصة مرة دقوؿ
ا ُب دار نمً اٗتذوا صأّّنم  وُب روايات، وُب طرؽ أخرى كانوا من الزط ،كانوا من الزنادقة

من  الً فأخرجوا لو ٘تثا، مشى إليهم كبذل و١تا أخرب أمَت ا١تؤمنُت، وأخذوا يعبّونو، ألحّىم
 . فأمر بأف دلهب عليهم الّار، رخاـ

أمَت ا١تؤمنُت ووقفوا على جاءوا  ٣تموعة من الناس بشكل أفَّ  -أيًضا-ودأٌب القصة 
: فقالوا؟ دقولوفَما  ويلكم: فقاؿ، فخرج عليهم «ربنا علي  »: وىم يقولوف، باب ا١تسجّ

ْب ٍب دقوؿ إ... أنا عبّ مثلكمإّّنا  ويلكم: فقاؿ ٢تم. ربنا وخالقنا ورازقناأنت ، ىوأنت 
ًّ إليو  وطلب منهم التوبة وأف يرجعوا !!أطلقهمإنّو : القصة ا فلم يتوبوا فأمهلهم يومً ، ا دائبُتغ

ٍب ألقاىم ُب األخّود لتحرؽ جثثهم وىم ، فضرب أعناقهم: قيل، اٍب حفر ٢تم أخّودً ، اثالثً 
شّء عن انتماءاكهم أو البلّاف أو القبائل  وال أيّ ، وٓب يذكر ُب ىذه الرواية عّدىم ،أموات

وىذه أمور غَت مألوفة ُب ذلك العصر ُب وقائع أقل  !!منهاجاءوا  أو اليت، اليت ينتموف إليها
 . أٌبإٔب غَت ذلك ٦تا لسي، شأنا من ىذه بكثَت لو صحت

 : الكريم على القرآفالشريف الحديث  البعض آفة تقديم
 مرض، أو أصاب فقهنا، أصبنا بوَما  من أخطر أفَّ للباحثُت وأىل الذكر تبُّت ولكّ ي

 الكرًن وٖتويلو من مردبة البياف للقرآف، ا على صريح القرآف اجمليّا وواقعي  عملي  دقًّن اٟتّيث 
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 إٔب مردبة ا١تساواة بالقرآف، يّور معو حيث دار، للمبُّت  االذي من شأنو أف يكوف دابعً  -
ٍب ا٢تيمنة على القرآف الكرًن والقضاء عليو أو اٟتكم عليو كما روي ، أو ا١توازاة لو الكرًن

 ّّ ولذلك فقّ رأينا أف نورد اٟتّيث بكل طرقو ومتابعادو وشواىّه ، (ٕٙ)ذلك عن األوزاع
وأخرجوه من دائرة البياف للقرآف الكرًن إٔب ، ا١تذاىب كيف ذىبوا بو  لنروأقواؿ العلماء فيو 

ورغم دعلقو بإزىاؽ ، فيوَما  رغم كل، دائرة ا٢تيمنة عليو واٟتكم ٔتا ٓب يرد القرآف اجمليّ بو
ًّ الَِّذي  األنفس أو اٟتكم بإزىاقها إال ، ا ٢تا وٓب يتساىل ُب قتلهااحتاط القرآف الكرًن ج

 ّّ  القرآفُب كيف وىذا فيو إضافة إٔب زيادة حكم ٓب يرد  ؛ُب ثبودو وداللتو بّليل قطع
وىو نسخ أو إيقاؼ العمل ٔتا ، ٓب يقل بو أحَّما  إٔبيؤّدي  األخذ بو بإطبلؽ فإفّ  ،الكرًن

ودنفّ  حريّة االعتقاد ت ودنص على إطبلؽيقرب من مائيت آية من اآليات الكردية اليت نصّ 
إذا لم يرتكب »بة على مبّؿ دينو ُب الّنيا عقو  وعّـ دردب أيّ  ؟!اإلكراه على الّين

ُب  -وحّه-دبارؾ ودعأب اجملردة   الرّدةبل يكوف اٟتكم بالعقوبة على ؛ «جرائم أخرى
ّّ والظلم فيو موجو من ا١ت، على عباده -دبارؾ ودعأب- أوؿ حقوقوُىَو  حق إٔب ، نعوذ با، رد
من يتؤب جزاءه ال أحّ  -جل شأنو-فهو  (ٖٔ:لقماف)ِإف  الشِّْرَؾ َلظُْلٌم َعِظيمٌ  ربو

 . لسواه

 :الحديث وطرقو عند مورديو
ال  الرّدةالقتل ب»: يقوؿ ىػ(ٖٙٗت : )وىو اّث والفقيو ولنبّأ ٔتا قالو ابن عبّ الرب

صلى اهلل عليو وآلو -ة عن النبي وال اختلفت الرواية والسنّ ، خالؼ بين المسلمين فيو

                                                           
 ُب الشاطيب ناقشو و٦تن العلماء، من كثَت عليو رده الذي «الكتاب على قاضية السنة»: ا١تشهور قولو ُب وذلك (ٕٙ)

حُت أورد ا١تسألة الرابعة من مسائل السّنة حيث نقل قوؿ األوزاعّ، ونسبو اليو وذكر دأويل ابن عبّ الرب لو.  موافقادو
قوؿ االماـ أٛتّ حُت نقل اليو قوؿ األوزاعّ: "ما أحسر على ىذا أف أقولو، ولكٍّت أقوؿ: "إّف السنَّة دفسر  وكذلك

( ُب ط دار ابن القيم ُب الرياض ٖ٘ٗ-ٖٗٗ/ٗالكتاب ودبينو" فراجع ذلك وٗترجيات دلك األقواؿ ُب ا١توافقات )
 .ـ(ٕٙٓٓ-ىٕٚٗٔوابن عفاف ُب القاىرة ط ثانية )
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َما  كل دعميم ُب حاجة إٔب كثَت من النظر بعّىذا  ؛(ٖٛٔ/٘)التمهيّ  «فيو -وسلم
 . عرفت ولستعرؼ ٦تا قيل ُب اٟتّيث

ّّ وقاؿ الزيلعّ اٟت  ابن  روي من حّيث: ( ُب اٟتّيثٙ٘ٗ/ُٖب نصب الراية ) نف
 . ومن حّيث عائشة، ومن حّيث معاوية بن حيّة، عباس

وعصمة بن مالك  ،رةوأيب ىري ،معاذ بن جبل: من حّيث -أيًضا-وي وقّ رُ : قلت
وزيّ بن  ،اٟتسن عن أيًضاروي كما  ؛عنهمدعأب وعبّ ا بن عمر رضّ ا  ،ا٠تطمّ

 . وطريق أنس بن مالك، طريق عكرمة: كما روي عن ابن عباس من طريقُت ،بلً ألسلم مرلس

وعنو اشتهر ، فمّاره على أيوب بن أيب ٘تيمة السختياين: أما طريق عكرمة (ٔ
قتادة بن دعامة واٟتكم بن أباف إف كانت  ،أيوب على عكرمةوقّ دابع ، اٟتّيث

 . متابعتهما ثابتتُت
وعنو اشتهر  -أيًضا-فمّاره على قتادة بن دعامة : وأما طريق أنس بن مالك (ٕ

 . اٟتّيث
مسند ، الحديث معروؼ ثابت»: (ٖٗٓ/٘وقّ قاؿ ابن عبّ الرب ُب التمهيّ )

فيو بالرغم من دوكيّات أيب عمر ىذه َما  ولسًتى: قلت. «صحيح من حديث ابن عباس
  !!ا إال أف اٟتّيث يعزز مذىبو ُب ا١تسألةاليت ال ٧تّ ٢تا مسوغً 

، ىنا لسنرى كيف يّور اٟتّيث على واحّ ٍب يرويو عن الواحّ ٚتع فينتشر ويشتهر
 . بعض عللو -بعّ االشتهار-وقّ دنسى أو دتجاىل 

 : طريق عكرمة عن ابن عباس: الطريق األوؿ
اشتهر اٟتّيث بروايتو الَِّذي  على أيوب بن أيب ٘تيمة السختياينّ  -كما ذكرنا-اره ومّ 

، ووىيب بن خالّ، وعبّ الوارث بن لسعيّ، ولسفياف بن عيينة، ٛتاد بن زيّ: ٞتمع ىم
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وعبّ الوىاب بن عبّ ، ولسعيّ بن أيب عروبة، ولسعيّ بن إياس اٞتريريّ ، ومعمر بن راشّ
 ّّ  . وإٝتاعيل بن إبراىيم بن علية، حاـزوجرير بن ، اجمليّ الثقف

قالو وما َما  ٝتع منو ونقل عنو -رضّ ا دعأب عنو- وعكرمة ىذا مؤب البن عباس
ًّ  ،ُب التفسَت خاّصةٓب يقلو  ٍب ، ا البن عباس حىت ورثو عنو أبناؤه بعّ وفادووقّ بقّ عب

لى أبيو فجعل ُب يّيو وقّ اكهمو علّ بن عبّ ا بن عباس بالكذب ع ؛باعوه أو أعتقوه
ىذا إّف : فقاؿ علّ، ئل عن ذلكفسُ  -الكنيف-وحبسو على باب اٟتشر ، وقّميو القيود

وقاؿ عنو ابن أيب . «و كذابإنّ »: وقّ جرحو ابن لسَتين وقاؿ فيو. ا٠تبيث يكذب على أيب
إنكم »: وقاؿ لسعيّ بن جبَت فيو. «ليس يحتج بحديثو ويتكلم الناس فيو»: ذئب

وكاف لسعيّ بن ا١تسيب  «ن عكرمة بأحاديث لو كنت عنده لما حدث بهالتحدثوف ع
. «ال ينتهي عبد ابن عباس حتى يلقى في عنقو حبل ويطاؼ بو»: حيذره وحيذر منو ويقوؿ

. «ال تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس»: يقوؿ ١تواله بردَما  اوكاف لسعيّ كثَتً 
 . «ذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباسال تك»: وكاف ابن عمر يقوؿ ١تواله نافع

احتج البخاري بجماعة ... »: قاؿ ابن الصبلح، وقّ أخذ على البخاري روايتو عنو
 . «... سبق من غيره الجرح لهم كعكرمة مولى ابن عباس

 حّيثًا وأعرض مالك عن الرواية عنو إال ،وكاف مسلم يتجنب الرواية عنو فيما ينفرد فيو
 ًّ  (ٖٙ). وكاف مالك يكره أف يذكر عكرمة ،بن حنبلأٛتّ  ا كما ذكرواح

أبو - والذي ٛتل ىذا اٟتّيث عن عكرمة أحّ الزىاد ا١تشاىَت وىو أيوب السختياينّ 
ا عن فهل كاف دفاعو عنو ناٚتً ، وكاف حسن الظن بعكرمة كثَت الّفاع عنو -ةبكر بن ٘تيم
ُب ُىَو  ولكن اٟتّيث ا١تروى ؛قّ يكوف ذلك وراء موقفو ،ودرفعو عن اٞترح، زىّه وورعو

                                                           
 ٜٜٓٔالعلمية، الكتب دار: بَتوت)عطا القادر عبّ ٤تمّ: ٖتقيق ،الكربى الطبقات لسعّ، ابن ُب ينظر (ٖٙ)

(٘/ٕٜٔ.) 
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فكيف لسوغ ىذا الزاىّ الورع لنفسو رواية ىذا  ؛ال ُب شّء مثل فضائل األعماؿ، الّماء
دار اٟتّيث عليو الَِّذي  السم أيوبلعّل و  ،رحو أئمة ٢تم وزّنمج ؟!متهماٟتّيث عن رجل 

فيبلغ من  يروونو عنوإْب ... جعل كل من ذكرنا بعّ ذلك مثل ٛتاد ولسفياف وعبّ الوارث
 . فيوَما  بلغ على كلَما  االشتهار

 : أما طريق حماد بن زيد
ثَػَنا أَبُو  :قاؿ، (ٕٕٜٙفأخرجو البخاري ) (ٔ َّّ ثَػَنا  ،بن الفضل ٤تمّ النعمافَح َّّ َح

فبلغ ذلك ، أدى علّ بزنادقة فأحرقهم: قاؿ ،عن عكرمة ،عن أيوب ،ٛتاد بن زيّ
صلى ا عليو وآلو -نهّ رلسوؿ ا ل، لو كنت أنا ٓب أحرقهم: فقاؿ، ابن عباس

صلى اهلل عليو -لقوؿ رسوؿ اهلل ؛ ولقتلتهم، «ال تعذبوا بعذاب اهلل»: -ولسلم
 . (ٗٙ)«فاقتلوهَمْن بّدؿ دينو »: -وآلو وسلم

ثَػَنا  :( قاؿٕٕٛ/ٔ)أٛتّ  وأخرجو (ٕ َّّ ثَػَنا  ،عفافَح َّّ عن أيوب بو  ،ٛتاد بن زيَّح
 . فذكر القصة واٟتّيث

ثَػَنا  :قاؿ، (ٕٖٕ٘يعلى )و أَبُ  وأخرجو (ٖ َّّ ثَػَنا  ،إلسحاؽ بن أيب إلسرائيلَح َّّ لسفياف َح
 . ب بو دوف ذكر القصةو بن عيينة وٛتاد بن زيّ عن أي

ثَػَنا  ،بن لسفياف اٟتسنَأْخبَػَرنَا  :قاؿ، (ٙٓٙ٘وأخرجو ابن حباف ) (ٗ َّّ بن  ٤تمَّح
ثَػَنا  ،عبّ بن حساب َّّ  . فذكر القصة واٟتّيث، ٛتاد بن زيَّح

 ،شهاب بن عبادَأْخبَػرَنَا  ،يولسفَأْخبَػَرنَا  :قاؿ، (ٖٔٔ/ٖرجو الّارقطٍت )وأخ (٘
 . فذكر اٟتّيث دوف القصة، ٛتاد بن زيَّأْخبَػَرنَا 

ثَػَنا أَبُو  :قاؿ، ( من طريق البخاريٖٗٓ/٘وأخرجو ابن عبّ الرب ُب التمهيّ ) (ٙ َّّ َح
ثَػَنا  ،٤تمّ عبّ ا بن ٤تمّ َّّ ثَػنَ  ،لسعيّ بن السكنَح َّّ  ،بن يولسف ٤تمّا َح

ثَػَنا  َّّ  . كما دقّـ بن إٝتاعيل البخاري فذكره ٤تمَّح

                                                           
 على صحيح :وقاؿ ،(ٜٖ٘-ٖٛ٘/ٖ) (ٜٛٙٔ) اٟتّيث، دار الرياض، ،ا١تستّرؾ ُب النيسابوري اٟتاكم أخرجو (ٗٙ)

 .(ٜٙٗ/ٕ ،ٜٜٔٔ) البشائر، دار ،دمشق ،اتاج فةٖت :ُب ا١تلقن ابن أفاده. فأغرب خيرجو، ٓب وأنو شرطو،
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أنبأ عبّ  ،بن الفضل القطاف سُتاٟتَأْخبَػَرنَا أَبُو  :(ٕٕٓ/ٛقاؿ )، وأخرجو البيهقّ (ٚ
 ،بن عبّافأٛتّ  علّ بن اٟتسنأَبُو  وأنبأنا ،ثنا يعقوب بن لسفياف ،ا بن جعفر

َّّ  ،بن عبيّ الصفارأٛتّ  أنبأنا ثَػَنا  :قاال؛ إٝتاعيل بن إلسحاؽ القاضّثَػَنا َح َّّ َح
 . لسليماف بن حرب عن ٛتاد بن زيّ

 : وأما طريق سفياف بن عيينة
ثَػَنا  :قاؿ، (ٖٚٔٓفأخرجو البخاري ) َّّ ثَػَنا  ،علّ بن عبّ اَح َّّ ، لسفياف عن أيوبَح

 . (٘ٙ)وُب ىذا الطريق دّليس، فذكر القصة واٟتّيث

ّّ عن اإل ،و٤تمّ بن عباد، مسنّه أيب عمر ُبابن  وأخرج (ٔ  ا عنٚتيعً  ،ٝتاعيل
اجتمعوا فتذاكروا الذين  رأيت عمرو بن دينار وأيوب وعمار الّىٍتّ : قاؿ ،لسفياف

ولكن حفر ، ٓب حيرقهم: فقاؿ عمار. فذكر اٟتّيث... فقاؿ أيوب ؛حرقهم علّ
قاؿ : فقاؿ عمرو بن دينار. ٍب دخن عليهم، وخرؽ بعضها إٔب بعض، ٢تم حفائر

 : الشاعر
 إذا ٓب دـر يب ُب اٟتفردُت *** لًـت يب ا١تنايا حيث شاءت

ًّ ***  اا ونػارً أججوا حطبً َما  إذا  ا غػَت ديػنىناؾ ا١توت نقػ

على الرّد  عمرو بن دينار أراد بذلك وكأفّ  :(ٔ٘ٔ/ٙقاؿ اٟتافظ ابن حجر ُب الفتح )
ء الثالث من حّيث أيب طاىر ٍب وجّت ُب اٞتز  ،ُب إنكاره أصل التحريق عمار الّىٍتّ 

ثَػَنا  ؛ا١تخلص َّّ ثَػَنا  ،لوينَح َّّ ٍب أورده عن عمار ، فذكره عن أيوب وحّه، لسفياف بن عيينةَح
 : فأين قولو: وقاؿ، فأنكره، فذكردو لعمرو بن دينار: قاؿ ابن عيينة، وحّه

 ودعػػوت قنػبػػرا***  فػأوقػّت نػػاري

صحح ظن الَِّذي  َما !!يا لسبحاف ا!! ظننتوكنت َما   فظهر هبذا صحة: قاؿ اٟتافظ
 ؟ وىل دصحح وقائع على ىذا ا١تستوى هبذه الطريقة، وماذا كاف ظنو، اٟتافظ

                                                           
 .أيوب بتحّيث لسفياف عن مسنّه ُب اٟتميّي بو صرح ٔتا دّليس من فيو ما نفى قّ وبعضهم (٘ٙ)
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 ثنا ،ثنا قالسم بن أصيغ ،ثنا لسعيّ بن نصر :(ٖٙٔ/٘قاؿ ابن عبّ الرب ُب التمهيّ )
١تا بلغ ابن : قاؿ ،ثنا عكرمة ،ثنا أيوب ،ثنا لسفياف ،ثنا اٟتميّي ،بن إٝتاعيل الًتمذي ٤تمّ

ّّ ا أحرؽ ا١تعباس أف علي   -لو كنت أنا لقتلتهم لقوؿ رلسوؿ ا : قاؿ -يعٍت الزنادقة-ين رد
صلى -لقوؿ رلسوؿ ا ؛ وٓب أحرقهم «فاقتلوهَمْن بّدؿ دينو »: -صلى ا عليو وآلو ولسلم

 عمار الّىٍتّ  فقاؿ: قاؿ لسفياف. «ال ينبغي أف يعذب بعذاب اهلل»: -ا عليو وآلو ولسلم
ا ٓب حيرقهم علي  إّف : -وأيوب حيّث هبذا اٟتّيث، وكاف ُب اجمللس ٣تلس عمرو بن دينار-

ا أمَ : فقاؿ عمرو بن دينار. فكاف يّخن عليهم منها حىت قتلهم، احفر ٢تم ألسرابً إّّنا ، بالنار
  .افذكر البيتُت ا١تذكورين لسابقً ... لًـت يب ا١تنايا: وىو يقوؿ، ٝتعت قائلهم

ثَػَنا  :(ٖٕ٘٘)ماجو  وأخرجو ابن (ٔ َّّ  ،ا لسفياف بن عيينةنبأنأ ،بن الصباح ٤تمَّح
 . فذكر اٟتّيث، عن أيوب

ثَػَنا  :قاؿ (ٜٔٗٓوأخرجو ابن أيب شيبة ) (ٕ َّّ  فذكر، عن أيوب ،ابن عيينةَح
 . اٟتّيث

ثَػَنا  :( قاؿٕٖٕ٘وأبو يعلى ) (ٖ َّّ ثَػَنا  ،إلسحاؽ بن أيب إلسرائيلَح َّّ لسفياف بن َح
 . فذكر اٟتّيث، عن أيوب ،وٛتاد بن زيّ ،عيينة

ّّ وأخرجو ال (ٗ ابن عيينة عن َأْخبَػَرنَا  :قاؿ (ٜٛٔ -ٛٛٔ/ُٕب )بّائع ا١تنن  شافع
 . فذكر القصة واٟتّيث، أيوب

ّّ ومن طريق ال (٘  ،عبّ ا اٟتافظَأْخبَػَرنَا أَبُو  :قاؿ (ٜ٘ٔ/ٛأخرجو البيهقّ ) شافع
ثَػَنا أَبُو  َّّ ّّ أنبأنا ال، أنا الربيع بن لسليمافبأن ،ببن يعقو  ٤تمّ العباسَح ، شافع

 . فذكره
ّّ ومن طريق ال (ٙ أٛتّ  َأْخبَػَرنَا :(ٕٔٙ٘ة )ُب شرح السنّ  أخرجو البغويّ  ،أيًضا شافع

 اٟتسن بنأٛتّ  بكرأَبُو  نانبأأ: قاال ،العارؼأٛتّ  بن عبّ ا الصاٟتّ و٤تمّ بن
ّّ  ٤تمّ نا عبّ الوىاب بننبأوأ ،العباس األصمَأْخبَػَرنَا أَبُو  ،اٟتَتيّ  نا نبأأ ،الكسائ

ّّ أنا ال ،عن أيب العباس األصم ،ا٠تبلؿأٛتّ  عبّ العزيز بن  . بو شافع
  :ا طريق عبد الوارث بن سعيدوأمّ 
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ثَػَنا  :قاؿ ،عمراف بن مولسىَأْخبَػرَنَا  :قاؿ، (ٗٓٔ/ٚفأخرجو النسائّ ) َّّ عبّ َح
ثَػَنا  :قاؿ ،الوارث َّّ  . ر اٟتّيثفذك، عن عكرمة ،أيوبَح

 : وأما طريق وىيب بن خالد
 ّّ بن عبّ ا بن ا١تبارؾ )ىو  ٤تمَّأْخبَػَرنَا  :قاؿ (ٗٓٔ/ٚ) أيًضا فأخرجو النسائ

 ّّ ثَػَنا أَبُو  ،(ا١تخرم َّّ ا أف أنالسً  ،عن عكرمة ،ثنا أيوب ،ثنا وىيب ،ىشاـ )ىو ا١تخزومّ(َح
 ّّ  . وا عن اإللسبلـ فذكر القصة واٟتّيثارد

 : ر بن راشدوأما طريق معم
ثَػَنا  :(ٙٓٚٛٔفأخرجو عبّ الرزاؽ ُب مصنفو ) َّّ  ،عن عكرمة ،عن أيوب ،معمرَح

: أو قاؿ-َمْن بّدؿ دينو »: صلى ا عليو وآلو ولسلم-قاؿ رلسوؿ ا : عن ابن عباس قاؿ
 . النار :يعٍت، «وال تعذبوا بعذاب اهلل، فاقتلوه -رجع

ثَػَنا  ،٤تمود بن غيبلفا َأْخبَػَرنَ  :قاؿ، أيًضا( ٗٓٔ/ٚوالنسائّ ) َّّ نا نبأأ ،بن بكر ٤تمَّح
 . فذكر اٟتّيث، عن أيوب بو ،عن معمر ،نا إٝتاعيلنبأأ ،ابن جريح

ثَػَنا  ،بن إبراىيم اٞتنّي ٔتكة ٤تمّ ا١تفضل بنَأْخبَػرَنَا  (ٙٚٗٗوابن حباف ) َّّ علّ َح
ثَػَنا أَبُو  ،بن زياد اللحجّ َّّ عن  ،عن معمر ،بن عليةأخربين إٝتاعيل  ،قرة ابن جريحَح

: -صلى ا عليو وآلو ولسلم-قاؿ رلسوؿ ا : قاؿأنّو  ،عن ابن عباس ،عن عكرمة، أيوب
 :يعٍت. «وال تعذبوا بعذاب اهلل أحدا، فاقتلوه -أو قاؿ رجع عن دينو-من ترؾ دينو »

 . النار

أبو و . مستقيم اٟتّيث: وقاؿ، (ٓٚٗ/ٛلو درٚتة ُب الثقات )، علّ بن زياد اٟتجّ
 . وثقوه مولسى بن طارؽ اليماينّ : قرة ىو
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أَبُو  حّثٍت: ( قاؿٓٗٗوأخرجو اٟتافظ ٘تاـ الرازي ُب فوائّه )زوائّ األجزاء ا١تنثورة 
اٞتنّي فساقو بإلسناد ابن  ٤تمّ ا١تفضل بنأّما  ،بلف اٟتافظعبن  اٟتسن علّ بن اٟتسن

 -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-هلل ونهى رسوؿ ا»: قاؿ، وزاد آخره، حباف ومتنو ا١تتقّـ قبلو
 . «عن المثلة

 : ا طريق سعيد بن إياس الجريريّ وأمّ 
 ٤تمّ بن سُتعلّ اٟتأَبُو  اإلماـَأْخبَػَرنَا  :قاؿ (ٕٓٙ٘ة )ُب شرح السنّ  فأخرجو البغويّ 

 ،بن حيّ بن ببلؿ ٤تمّ بنأٛتّ  حامَّأْخبَػَرنَا أَبُو  ،طاىر الزياديَأْخبَػَرنَا أَبُو  ،القاضّ
عن  ،-ىو اٞتريريّ -لسعيّ َأْخبَػَرنَا  ،يزيّ بن ىاروفَأْخبَػَرنَا  ،بن األزىرأٛتّ  األزىرْخبَػَرنَا أَبُو أَ 

 . عن ابن عباس بو ،عن عكرمة ،أيوب

 : ا طريق سعيد بن أبي عروبةوأمّ 
 ،أيبَأْخبَػرَنَا  ،بن إلسحاؽ بن هبلوؿأٛتّ  َأْخبَػَرنَا :قاؿ، (ٖٔٔ/ٖفأخرجو الّارقطٍت )

 . فذكر اٟتّيث، عن أيوب ،عن لسعيّ بن أيب عروبة ،يزيَّرنَا َأْخبػَ 

 . نا لسعيّ بونبأأ ،يزيَّأْخبَػَرنَا  ،اٟتسائَّأْخبَػَرنَا  ،نا ااملّأخرب و : قاؿ الّارقطٍت

 : وأما طريق عبد الوىاب بن عبد المجيد الثقفيّ 
ثَػَنا :( قاؿٛ٘ٗٔفأخرجو الًتمذي ) َّّ ثَػَنا  ،بصريّ ال بن عبّة الضيبّ أٛتّ  َح َّّ عبّ َح

 ّّ ثَػَنا  ،الوىاب الثقف َّّ ّّ ا حرؽ قومً أف علي   ،عن عكرمة ،أيوبَح فبلغ ، وا عن اإللسبلـا ارد
: -صلى ا عليو وآلو ولسلم-لقوؿ رلسوؿ ا ؛ لو كنت أنا لقتلتهم: فقاؿ ،ذلك ابن عباس

: -يو وآلو ولسلمصلى ا عل-وٓب أكن ألحرقهم لقوؿ رلسوؿ ا ، «فاقتلوهَمْن بّدؿ دينو »
: عيسى الًتمذيأَبُو  قاؿ. صّؽ ابن عباس: ا فقاؿفبلغ ذلك علي  . «ال تعذبوا بعذاب اهلل»

ّّ والعمل على ىذا عنّ أىل العلم ُب ا١ت، ىذا حّيث صحيح حسن  . رد
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 : وأما طريق جرير بن حاـز
اضّ ( باإللسناد ا١تتقّـ إٔب يعقوب بن لسفياف وإٝتاعيل القٕٕٓ/ٛفأخرجو البيهقّ )

ثَػَنا  :قاال، (ٙ-)اٟتّيث أ َّّ ثَػَنا  ،لسليماف بن حربَح َّّ فذكر ، عن أيوب ،جرير بن حاـزَح
لغواص على إنّو  ؛ويح ابن أـ الفضل: فقاؿ، افبلغ ذلك علي  : وزاد فيو، القصة واٟتّيث

 . ا٢تنات

 : وأما طريق إسماعيل بن إبراىيم بن علية
ثَػَنا :قاؿ، عبود(ف ا١تعو  ٕٔ/ٖداود ُب لسننو )أَبُو  فأخرجو َّّ َأْخبَػَرنَا  ،بن حنبلأٛتّ  َح

ا فبلغ ذلك علي  : وُب آخره، فذكر القصة واٟتّيث، عن عكرمة ،إٝتاعيل بن إبراىيم بن أيوب
 . ويح ابن عباس: فقاؿ

ثَػَنا  :قاؿ ،( من طريق أيب داودٖ٘ٓ/٘وأخرجو ابن عبّ الرب ُب التمهيّ ) َّّ عبّ ا َح
ثَػَنا  ،منبن عبّ ا١تؤ  ٤تمّ بن َّّ ثَػَنا أَبُو  ،بن بكر ٤تمَّح َّّ  . داود فذكرهَح

)وقّ ، عن أيوب ،عن معمر ،ىذا وقّ روي اٟتّيث من وجوه أخرى عن ابن علية
ٝتاع ابن علية من ألّف ؛ طريق معمر بن راشّ وٓب يعترب بعضهم ذلك كلو: دقّـ بياّنا ُب

ٍب يقع لو ٝتاع ، لميذ عن شيخو بوالسطةدقع رواية التَما  اوكثَتً : قالوا؛ معمر وأيوب ثابت
  !!اٟتّيث من شيخو مباشرة

 : أما متابعة قتادة والحكم لعكرمة فقد رويت بالشكل التالي
 : متابعة قتادة

ثَػَنا  ،أخربين ىبلؿ بن العبلء: (ٗٓٔ/ٚقاؿ النسائّ ) َّّ إٝتاعيل بن عبّ ا بن َح
ثَػَنا  :قاؿ ،زرارة َّّ ثػَ  ،عباد بن العواـَح َّّ ، عن ابن عباس ،عن عكرمة ،عن قتادة ،لسعيَّنا َح

 . فذكر اٟتّيث
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ثَػَنا  ،نا مولسى بن عبّ الرٛتننبأأ: (٘ٓٔ-ٗٓٔ/ٚقاؿ النسائّ ) َّّ  ،بن بشر ٤تمَّح
ثَػَنا  َّّ ، صلى ا عليو وآلو ولسلم-قاؿ رلسوؿ ا : قاؿ ،اٟتسن عن ،عن قتادة ،لسعيَّح

 . بلً فذكره مرلس

 . صواب من حّيث عبادوىذا أؤب بال: قاؿ النسائّ

إال أف ُب حّيثو عن لسعيّ بن أيب ، وإف كاف ثقة من رجاؿ اٞتماعة اعبادً  ووجهو أفّ 
 . فيما رواه عنو األثـرأٛتّ  كما قاؿ اإلماـ،  اعروبة اضطرابً 

الثقة اٟتافظ من رجاؿ اٞتماعة ، عبّ ا الكوُبّ أَبُو  فهو العبّيّ  ؛بن بشر ٤تمّ أما
بن بشر  ٤تمّ وقّ لسأؿ اآلجري أبا داود عن ٝتاع ،و اٟتافظ ُب التقريبقالَما  على ،أيًضا

 . أحفظ من كاف بالكوفةُىَو  :فقاؿ ؛من لسعيّ بن أيب عروبة

. إذا ٓب يتابع عباد بن عواـ خاّصةفتقّـ روايتو عن لسعيّ على رواية عباد بن العواـ 
 . عن ابن عباس بو ،وقّ ثبت عن قتادة من وجوه أخرى عن أنس: قلت

 : أما متابعة الحكم بن أباف
ثَػَنا  :( قاؿٚٔٙٔٔفقّ أخرجو الطرباين ُب الكبَت ) َّّ ثَػَنا  ،مولسى بن ىاروفَح َّّ َح

ثَػَنا  ،إلسحاؽ بن راىويو َّّ عن ابن  ،عن عكرمة ،أيب ثٍتحّ ،إبراىيم بن اٟتكم بن أبافَح
ين المسلمين من خالف دينو د»: قاؿ -صلى ا عليو وآلو ولسلم-عن رلسوؿ ا  ،عباس

 ا رسوؿ اهلل فال سبيلوأف محمدً ، إذا شهد أف ال إلو إال اهلل»: وقاؿ!. «فاضربوا عنقو
 . «ها فيقاـ عليو حدّ إال أف يأتي شيئً إليو 

ُب رواية -بن معُت  قاؿ حيِت. لضعف إبراىيم بن اٟتكم بن أباف؛ وإلسناده ضعيف
، ىريرةأَبُو  فيها ابن عباس والكانت ىذه األحاديث ُب كتبو مرلسلة ليس : -الّوري عنو

 . عن عكرمة ،يعٍت أحاديث أبيو
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يرويو ال َما  ةوعامّ ، كاف يوصل ا١ترالسيل عن أبيوأنّو   ذكروهَما  وببلؤه: وقاؿ ابن عّي
 . وىذا إضافة إٔب البلية الظاىرة ُب متنو ،يتابع عليو

 : طريق قتادة عن أنس عن ابن عباس
 : اهلل الدستوائيّ ىشاـ بن أبي عبد : رواية قتادة

ثَػَنا  ،عن عبّ الصمّ ،بن عيسى سُتاٟتَأْخبَػَرنَا  :( قاؿ٘ٓٔ/ٚأخرجو النسائّ ) َّّ َح
صلى ا عليو وآلو -قاؿ رلسوؿ ا : قاؿ ،عن ابن عباس ،عن أنس ،عن قتادة ،ىشاـ
 . «فاقتلوهَمْن بّدؿ دينو »: ولسلم

ثَػَنا حَ  ،بن ا١تثٌت ٤تمَّأْخبَػَرنَا  :أيًضاوقاؿ النسائّ   ،عن أنس ،عن قتادة ،عبّ الصمَّّّ
-قاؿ رلسوؿ ا إّّنا : قاؿ ابن عباس. فأحرقهم، يعبّوف وثنا، ا أدى بناس من الزطأف علي  

 . «فاقتلوهَمْن بّدؿ دينو »: -صلى ا عليو وآلو ولسلم

ثَػَنا  :قاؿ، (ٖٕٖ-ٕٕٖ/ٔ)أٛتّ  وأخرجو َّّ ثَػَنا  ،عبّ الصمَّح َّّ ىشاـ بن أيب عبّ َح
 . بنحو لفظ النسائّ، فذكر قصة الزط واٟتّيث، عن قتادة بو ،ا

ثَػَنا  :قاؿ، (ٖٖٕ٘يعلى )أَبُو  وأخرجو َّّ ثَػَنا  ،إلسحاؽَح َّّ فذكر ، عبّ الصمَّح
 . اٟتّيث

ثَػَنا :قاؿ (٘ٚٗٗوأخرجو ابن حباف ) َّّ  ،صوُبّ بن عبّ اٞتبار ال اٟتسن بنأٛتّ  َح
ثَػَنا  َّّ ثَػنَ  ،بن معُت حيِتَح َّّ ثَػَنا  ،عبّ الصمّ بن عبّ الوارثا َح َّّ عن  ،عن قتادة ،ىشاـَح

 . فذكر اٟتّيث، عن ابن عباس ،أنس بن مالك

ثَػَنا  :قاؿ (ٖٛٙٓٔوأخرجو الطرباين ُب الكبَت ) َّّ  ،بن حنبلأٛتّ  عبّ ا بنَح
ثَػَنا  ،بن أيب بكر ا١تقّمّ ٤تمّ ثٍتحّ َّّ ثَػَنا  ،عبّ الصمّ بن عبّ الوارثَح َّّ ىشاـ َح

 ّّ  . فذكر قصة الزط واٟتّيث، عن قتادة ،الّلستوائ
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ثَػَنا أَبُو  :قاؿ، (ٕٕٓ/ٛوأخرجو البيهقّ ) َّّ ثَػَنا  ،ا١تقري ٤تمّ علّ بن اٟتسنَح َّّ َح
ثَػَنا  ،بن إلسحاؽ ٤تمّ بن اٟتسن َّّ ثَػَنا  ،يولسف بن يعقوبَح َّّ  ،بن أيب بكر ا١تقّمّ ٤تمَّح
ثَػَنا  َّّ  . عبّ الصمّ بوَح

، ذكرناه فيها وعنهاَما  مع -عنو وأرضاهدعأب رضّ ا -ا١تؤمنُت علّ قصة ٖتريق أمَت 
ّّ ، نا نود أف نضيف الطرؽ األخرى لروايتهافإنّ  ثوف ُب اليت بالرغم ٦تا فيها ٓب يًتدد ىؤالء ا

  !!روايتها ودكرارىا و٤تاولة دوثيقها

الرٛتن بن عن عبّ  ،عن عبّ الرٛتن بن لسليماف :(ٕٜ٘ٓفقّ أخرج ابن أيب شيبة )
فأتى ، ويأخذوف العطاء، كاف الناس يعبدوف األصناـ في السر»: قاؿ ،عن أبيو ،عبيّ

بل أصنع  ؛ال: فقاؿ. اقتلهم: فقالوا، واستشار الناس، فوضعهم في السجن، بهم علي
ىذا داىية دىياء ففيو دشكيك ُب : قلت!!. «فحرقهم بالنار، بهم كما صنع بأبينا إبراىيم

 . والعياذ با، عاّمة العصرصحة إدياف أىل 

ثَػَنا  :(ٖٜ٘ٓ) أيًضاوأخرج ابن أيب شيبة  َّّ  ،عن أيوب بن النعماف ،مرواف بن معاويةَح
، إف ىنا أىل بيت لهم وثن في دار»: فقاؿ، فجاءه رجل، ا ُب الرحبةشهّت علي  : قاؿ

- يهم علّفأ٢تب عل: قاؿ. «بتمثاؿ رخاـإليو  فخرجوا، فقاـ يمشي إلى الدار ،يعبدونو
 !!. الّار -رضّ ا دعأب عنو

طاىر ا١تخلص ُب اٞتزء الثالث من حّيثو من طريق عبّ ا بن شريك أَبُو  وأخرج
، يّعوف أنك رهبم، ا على باب ا١تسجّىنا قومً إّف : قيل لعلّ: قاؿ ،عن أبيو ،العامريّ 
إّّنا  ويلكم: فقاؿ. ورازقنا، وخالقنا، ربناأنت : قالوا؟! دقولوفَما  ويلكم: فقاؿ ٢تم، فّعاىم

إف أطعت ا أثابٍت إف ، وأشرب كما دشربوف، آكل الطعاـ كما دأكلوف، أنا عبّ مثلكم
، غّوا عليو، فلما كاف الغّ، فأبوا. فادقوا ا وارجعوا؛ وإف عصيتو خشيت أف يعذبٍت، شاء

فلما  . فقالوا كذلك. أدخلهم: فقاؿ. قّ وا رجعوا يقولوف ذلك الكبلـ: فقاؿ، فجاء قنرب
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يا قنرب ائتٍت : فقاؿ ؛فأبوا إال ذلك ،لئن قلتم ذلك ألقتلنكم بأخبث قتلة: قاؿ، كاف الثالث
ّّ ، بفعلة معهم مرورىم احفروا فأبعّوا ُب : وقاؿ ،ا بُت باب ا١تسجّ والقصر٢تم أخّودً  فخ

 ،و درجعواأ، إين طارحكم فيها: وقاؿ ،فطرحو بالنار ُب األخّود، وجاء باٟتطب، األرض
 : قاؿ، حىت إذا احًتقوا، فقذؼ هبم فيها ،فأبوا أف يرجعوا

 أوقّت ناري ودعوت قنربا***  ا إذا رأيت أمرا منكػرً إينّ 

 . ىذا لسنّ حسن: (ٕٓٚ/ٕٔقاؿ اٟتافظ ُب الفتح )

حرقهم بعّ إّّنا  اقّ روينا من وجوه أف علي  : (ٖٚٔ/٘وقاؿ ابن عبّ الرب ُب التمهيّ )
عن عثماف بن أيب  ،عن لسبلـ بن أيب القالسم ،نّ من طريق خارجة بن مصعبٍب ألس ،قتلهم

: قاؿ. ىوأنت  يا أمَت ا١تؤمنُت: جاء ناس من الشيعة إٔب علّ فقالوا: قاؿ ،عثماف األنصاريّ 
. فتوبوا، ويلكم ارجعوا: قاؿ. ربناأنت : قالوا؟ ويلكم من أنا: قاؿ. ىوأنت : قالوا؟ من أنا

، افحفر ٢تم ُب األرض أخّودً  ،يا قنرب ائتٍت ْتـز اٟتطب: ٍب قاؿ ،فضرب أعناقهم، فأبوا
-فذكر البيت ىنا نسب ا١تؤ٢توف لئلماـ علّ ... ١تا رأيت األمر: ٍب قاؿ، فأحرقهم بالنار

  !!«الشيعة»الذين حرقهم بأّنم من 

 :(ٜٔٗ/ٜٔقاؿ الطرباين ُب الكبَت ). اٟتّيث كما روي من حّيث معاوية بن حيّة
ثػَ  َّّ عن هبز بن  ،ثنا ٛتاد بن لسلمة ،ثنا حوثرة بن أشرس ،بن صاّب ا١تروزيّ  ٤تمّ داود بنَنا َح

َمْن بّدؿ »: -صلى ا عليو وآلو ولسلم-قاؿ رلسوؿ ا : قاؿ ،عن جّه ،عن أبيو ،حكيم
عبلـ يثار كل ذلك : إذف. (ٙٙ)«ال يقبل اهلل توبة عبد كفر بعد إسالمو ،فاقتلوهدينو 

 ؟! االلستتابةاٞتّؿ ُب موضوع 

                                                           
ّّ  وثق (ٙٙ)  األلباين ذكره ما على( ٕ/ٔٗٔؽ) حّيثو من جزء ُب الكتاينّ  حفص أبو -أيًضا- وأخرجو رجالو، ا٢تيثم

ّّ  بتوثيق واكتفى إللسناده ذكر دوف( ٕ٘ٔ/ٛ) الغليل إرواء ُب  .وثق ٦تا كثَت ُب كعاددو ا٢تيثم
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أخرج الطرباين ُب  -عنهادعأب رضّ ا -كما رووه عن أـ ا١تؤمنُت عائشة الصّيقة 
ثَػَنا  :( قاؿٕٕٜٙاأللسط ) َّّ ثَػَنا  ،الصوريّ  ٤تمّ نعيم بنَح َّّ  ،يبّ مولسى بن أيوب النصيَح

ثَػَنا  َّّ شهر بن و  اٟتسن عن ،عن أيب بكر ا٢تذٕبّ  ،مسعود الزجاجأَبُو  اٟتسن عبّ الرٛتن بنَح
صلى ا عليو وآلو -قاؿ رلسوؿ ا : قالت -ارضّ ا دعأب عنه- عن عائشة ،حوشب

 . «فاقتلوهَمْن بّدؿ دينو »: -ولسلم

إال هبذا  -ارضّ ا دعأب عنه- ال يروى ىذا اٟتّيث عن عائشة: قاؿ الطرباين
 . دفرد بو مولسى بن أيوب، اإللسناد

 ّّ  . اٟتّيث وىو ضعيف ،بكر ا٢تذٕبو أَبُ  وفيو: (ٕٔٙ/ُٙب ) قاؿ ا٢تيثم
 : حديث أبي ىريرة في الباب

ثَػَنا  :(ُٛٔٙٛب األولسط ) قاؿ الطرباينّ  َّّ ّّ  ٤تمّ مسعود بنَح  : الرمل
ثَػَنا  ،حّثنا عمراف بن ىاروف (ٔ َّّ  ،حّثٍت بكَت بن عبّ ا بن األشبح ،ابن ٢تيعةَح

 -ا عليو وآلو ولسلم صلى-رلسوؿ ا  أفَّ  ،عن أيب ىريرة ،عن لسليماف بن يسار
ٓب يرو ىذا اٟتّيث عن بكَت إال : قاؿ الطرباينّ . «فاقتلوهَمْن بّدؿ دينو »: قاؿ

ّّ  ؛ابن ٢تيعة ، وا٠تبلؼ ُب ابن ٢تيعة مشهور: قلت. وإلسناده حسن: قاؿ ا٢تيثم
 ّّ فما ، وٚتهور أىل الصناعة على دضعيفو ،حّيثو سُتعلى ٖت وقّ جرى ا٢تيثم
 ! ؟بالك فيما دفرد بو

لسحاؽ بن عبّ ا بن أيب فروة من الكامل إوقاؿ ابن عّي ُب درٚتة  (ٕ
ثَػَنا  :(ٕٕٖ/ٔ) َّّ ثَػَنا  ،بن عبّ ا بن فضل ٤تمَّح َّّ ثَػَنا  ،بن مفضل ٤تمَّح َّّ َح

عن عطاء بن  ،عن أيب ا١تنكّر ،ابن أيب فروة حّثٍت ،عمر بن عبّ الواحّ
َمْن بّدؿ دينو »: -وآلو ولسلمصلى ا عليو -عن النيب  ،عن أيب ىريرة ،يسار

 . «فاضربوا عنقو
ىنا من أخباره باأللسانيّ اليت  ذكرت ىاَما  وإلسحاؽ بن أيب فروة ىذا: قاؿ ابن عّي

ولسائر أخباره ٦تا ٓب أذكره دشبو ىذه ، وال على متونو، فبل يتابعو أحّ على ألسانيّه ،ذكرت
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أف الليث بن لسعّ قّ روى عنو نسخة  على.  األمر ُب الضعفاءوىو بُّت ، األخبار اليت ذكركها
 . أف الواقعة كانت ُب ا١تّينة ا١تنورة، فيها دأكيَّما  مع كل، يستفاد من الروايةَما  وأىم ،طويلة

 : حديث عصمة
ثَػَنا :(ٙٛٔ/ٚٔقاؿ الطرباين ) َّّ ثَػَنا  ،صريّ بن رشّ بن ا١تأٛتّ  َح َّّ خالّ بن عبّ َح

ثَػَنا  ،السبلـ الصُّبّ  َّّ عن عصمة بن مالك  ،عن عبّ ا بن موىب ،ا١تختارالفضل بن َح
-قاؿ رلسوؿ ا : قاؿ، ومنها عن عصمة ؛فساؽ عنو نسخة طويلة هبذا اإللسناد، ا٠تطمّ

ّّ . «عن دينو فاقتلوهارتّد  نْ مَ »: -صلى ا عليو وآلو ولسلم : ُب اجملمع قاؿ ا٢تيثم
 . وىو ضعيف اٟتّيث، وفيو الفضل بن ا١تختار: (ٕٔٙ/ٙ)

 : ث ابن عمرحدي
عن ابن  ،عن نافع ،وقّ روي عن مالك: (ٖٗٓ/٘قاؿ ابن عبّ الرب ُب التمهيّ )

قاؿ ابن عبّ . «فاقتلوهَمْن بّدؿ دينو »: قاؿ -صلى ا عليو وآلو ولسلم-عن النيب  ،عمر
ولسنورد ٘تاـ كبلمو عنّ اٟتّيث عن مرلسل زيّ بن . أعلمدعأب وا  ؛وىو منكر عنّي: الرب

 الرّدةالقتل ب بأفّ : أوردناه لسابقاالَِّذي  ومع ذلك فقّ أطلق ابن عبّ الرب كبلمو: تقل. ألسلم
صلى ا عليو وآلو -ة عن النيب وال اختلفت الرواية والسنّ ، ال خبلؼ فيو بُت ا١تسلمُت

 . فيو -ولسلم
 : بصريّ ال الحسن مرسل

ثَػنَ  ،أنبأنا مولسى بن عبّ الرٛتن: (٘ٓٔ-ٗٓٔ/ٚقاؿ النسائّ ) َّّ  ،بن بشر ٤تمّا َح
ثَػَنا  َّّ  -صلى ا عليو وآلو ولسلم-قاؿ رلسوؿ ا : قاؿ ،اٟتسن عن ،عن قتادة ،لسعيَّح

 . بلً وذكره مرلس
كما أخرجو  ،وقّ دقّـ كبلـ النسائّ عليو ُب بياف حّيث لسعيّ بن أيب عروبة

رواء الغليل ُب إ ذكره األلباينّ َما  من زوائّه( على ٕٖٔاٟتارث بن أيب ألسامة ُب مسنّه )ص 
(ٛ/ٕٔ٘) . 

 : مرسل زيد بن أسلم
أف رلسوؿ ا ، عن زيّ بن ألسلم: ( مع شرح السيوطّٕٔٔ/ٕقاؿ مالك ُب ا١توطأ )

قاؿ ابن عبّ الرب ُب  «ر دينو فاضربوا عنقومن غيّ »: قاؿ -صلى ا عليو وآلو ولسلم-
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عن مالك غَت ىذا  وال يصح فيو، بلً ىكذا رواه ٚتاعة رواة ا١توطأ مرلس: (ٖٗٓ/٘التمهيّ )
عن  ،عن ابن عمر ،عن نافع، وقّ روى فيو عن مالك ،اٟتّيث ا١ترلسل عن زيّ بن ألسلم

وا . وىو منكر عنّي «فاقتلوهَمْن بّدؿ دينو »: قاؿ -صلى ا عليو وآلو ولسلم-النيب 
  !!فتأمل ؛أعلمدعأب 

 : شواىد الحديث
وعبّ ا بن ، طالب وعلّ بن أيب، للحّيث شواىّ وردت عن معاذ بن جبل

 . رضّ ا عنهم-وعثماف بن عفاف ، مسعود
 : حديث معاذ

ثَػَنا  :(ٖٙٚ٘( ومسنّ الشاميُت )ٗ٘-ٖ٘/ٕٓأخرج الطرباين ُب الكبَت ) َّّ  سُتاٟتَح
ثَػَنا  ،بن إلسحاؽ التسًتيّ  َّّ ثَػَنا  ،ىوبر بن معاذَح َّّ عن  ،عن الفزاويّ  ،بن لسلمة ٤تمَّح

رلسوؿ  أفَّ  ،عن معاذ بن جبل ،عن أيب ثعلبة ا٠تشٍتّ  ،ليعمريّ عن ابن أيب طلحة ا ،مكحوؿ
عن ارتّد  ما رجلأيّ »: قاؿ لو حُت أرلسلو إٔب اليمن -صلى ا عليو وآلو ولسلم-ا 

ت عن ما امرأة ارتدّ وأيّ . وإف لم يتب فاضرب عنقو ،فإف تاب فاقبل منو ،اإلسالـ فادعو
 . «أبت فاستتبها وإف، فإف تابت فاقبل منها، اإلسالـ فادعها

 ّّ ، ابن أيب طلحة اليعمريّ : قاؿ مكحوؿ، ٓب يسم وفيو راوٍ : (ٖٕٙ/ٙ) قاؿ ا٢تيثم
 . رجالو ثقات بقّيةو 

وىو نص ُب ٤تل النزاع )يعٍت ُب ، لسنّه حسن: (ٕٕٚ/ٕٔوقاؿ اٟتافظ ُب الفتح )
ّّ مسألة قتل ا١ت ّّ ذىب الداـ يعزز ا١تَما ! يا لسبحاف ا: قلت. ة( فيجب ا١تصَت إليورد ُب  فقه

ومنها الراوي  ،بقطع النظر عن مشاكل اإللسنادإليو  فينص على وجوب ا١تصَت «ةمرتدّ ال»
  ؟!!فعلّيةة الومعارضتو لصريح القرآف والسنّ ، اجملهوؿ

ّّ  ٤تمُّىَو  :فالفزاري، إلسناده ضعيفإّف : أقوؿّنٍت أعلى   ،مًتوؾ، بن عبيّ ا العزرم
 ّّ إال أف يكونا ٛتبل الفزاري ، اٟتافظ لسنّه سُترجالو أو ٖت بقّيةل فبل أدري وجو دوثيق ا٢تيثم
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-مّ بن لسلمة  فإفّ ، بن اٟتارث اٟتافظ الثقة ٤تمّ إبراىيم بن: على أيب إلسحاؽ الفزاري
الَِّذي  وإّّنا ،لكن ال رواية أليب إلسحاؽ عن مكحوؿ، رواية عنو ُب ابن ماجة -وىو اٟتراينّ 

ّّ : بن لسلمة ىو ٤تمّ يروي عن مكحوؿ ويروي عنو ا١تراد أنّو  وقّ نبو ابن عّي على ،العزرم
 . وال يسميو، الفزاري ينسبو: يقوؿ، بن لسلمة ٤تمّ يرويوعاّمة َما  من

لكن مكحوؿ ٓب يثبت أف ، أخرج لو مسلم واألربعة ،ثقة، معّاف: ا ابن أيب طلحة فهووأمّ 
 . يؤيّ ظنوَما  وٓب يذكر، معّافُىَو  إّّنا من ٓب يسم

 : ة عن أبي بكر الصديقاآلثار المرويّ 
ُب حروب  -عنودعأب رضّ ا -اآلثار اليت أوردوىا عن أيب بكر الصّيق 

 : ومنها ؛(ٚٙ)فلًتاجع ُب مظاّنا ،وىّ كثَتة جّا، عاّمة الرّدة

وابن عبّ الرب ُب  ،(ٗٔٔ-ٖٔٔ/ٕيعلى ُب ا١تطالب العالية )أَبُو  خرجوأما  (ٔ
: قاؿ شعيبّ حيث أخرجا عن ال خاّصةبٍت عامر  ةُب ردّ  ،(ٖٗٔ/٘التمهيّ )

 ّّ صلى ا عليو وآلو -وقتلوا من كاف فيهم من عماؿ رلسوؿ ا ، ت بنو عامرارد
ف أ -عنهمدعأب رضّ ا -بكر إٔب خالّ أَبُو  فكتب ،وحرقوىم بالنار -ولسلم

لنسأؿ  بلً لنا من الوقوؼ قليال بّ  -أيًضا-ىنا  ؛وحيرقهم بالنار، يقتل بٍت عامر
وىل شاركوا كلهم ُب ، عّدىمَما ، عن بٍت عامر ىؤالء أىم قبيلة كبَتة أـ صغَتة

ومن  -بلً فع-وىل وقع التحريق ، أو شارؾ فيها بعضهم، دلك اٞتردية النكراء
قاموا ٔتهمة أّّنم  الذين يفًتض-من جنّ خالّ  خاّصةو ، شهّه من الصحابة

  ؟!!التنفيذ
ّّ  ١تا: قاؿ (ٖ٘ٔ-ٖٗٔ/٘تمهيّ )ما أورده ابن عبّ الرب ُب ال (ٕ الفجاءة واٝتو ارد

بكر الصّيق الزبَت بن العواـ ُب أَبُو  إليو )إياس بن عبّ ا بن عبّ ياليل( بعث

                                                           
. بعّىا وما( ٕٚ٘/ٕ( )ٜٜ٘ٔالعلمية، الكتب دار: بَتوت) وا١تلوؾ األمم داريخ الطربي، جرير ابن: مثبلً  ينظر (ٚٙ)

 (.بعّىا وما ٕٖٗ/ٕ( )ٜ٘ٙٔصادر، دار: بَتوت) التاريخ ُب الكامل األثَت، ابن
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أخرجوه إٔب : بكرأَبُو  فقاؿ، فقّـ على أيب بكر، فأخذه بلً وبيتو لي، افارلسً  ثبلثُت
 . صلى فأحرقوهفأخرجوه إٔب ا١ت، البقيع )يعٍت ا١تصلى( فأحرقوه بالنار

 : ة عن علي بن أبي طالباآلثار المرويّ 
يستتاب : قاؿ ،( عنوٖٜ٘ٓأخرجو ابن أيب شيبة )َما ، فمما روى عنو ُب الباب (ٔ

ّّ ا١ت ومن طريق ابن أيب شيبة أخرجو البيهقّ  ،فإف عاد وإال قتل، اثبلثً  رد
(ٛ/ٕٓٚ) . 

. فقتلو، فأىب، إلسبلمو كفر بعّ  بلً ا الستتاب رجعلي   أفَّ : وعن أيب عثماف النهّيّ  (ٕ
 . أخرجو عبّ الرزاؽ

فكتب بذلك عيينة بن ، رمن بٍت عجل دنصّ  بلً رج أفَّ : وعن أيب عمرو الشيباينّ  (ٖ
فجّء بو حىت  ،فكتب علّ أف يؤدى بو، فرقّ السلمّ إٔب علّ بن أيب طالب

فكلمو علّ  ،موثوؽ ُب اٟتّيّ، طرح بُت يّيو رجل أشعر عليو ثياب صوؼ
عيسى ابن   أعلم أفَّ دقوؿ غَت أينّ َما  ال أدري: فقاؿ ؛وىو لساكت، فأطاؿ كبلمو

ا قّ وطئو قاموا علي   فلما رأى الناس أفَّ ، علّ فوطئوإليو  فلما قا٢تا قاـ ،ا
 . ٍب أمر بو علّ فأحرؽ ُب النار، فوطئوه

ٍب درجع إٔب ، ادصيب مَتاثً  ألف اردّدتإّّنا  كلعلّ : فقاؿ لو علّ: وُب رواية أخرى
ٍب دعود ، فأردت أف دزوجها، ك خطبت امرأة فأبوا أف يزوجوكهافلعلّ : قاؿقاؿ: ال.  .اإللسبلـ

فأمر بو علّ . ا١تسيح ىحىت ألق، ال: قاؿ. فارجع إٔب اإللسبلـ: قاؿقاؿ: ال.  .إٔب اإللسبلـ
 . ودفع مَتاثو إٔب ولّه ا١تسلمُت، فضربت عنقو

ّّ : وُب رواية ، مو فبعث بو عتبة بن أيب وقاص إٔب علّر بعّ إلسبلدنصّ  أف ا١تسور العجل
 . وأحرقو، ا فأىب علّألفً  ثبلثُتفسألو النصارى جيفتو ب، فلم يتب فقتلو، فالستتابو

ر بعّ من بكر بن وائل دنصّ  بلً ا أخذ رجعلي   أفَّ : عن العبلء أيب ٤تمّ ،وروى عبادة
 . فأمر بقتلو، ا فأىبفعرض عليو اإللسبلـ شهرً ، اإللسبلـ
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وابن عبّ الرب ُب التمهيّ ، (ٖٕٔ/ٖٔروايات ابن حـز ُب الى )ذكر ىذه ال
وعبّ الرزاؽ ، (ٜٙ٘ٓوأخرج ٨توىا ابن أيب شيبة ) ،( دوف إلسنادٜٖٓ-ٖٛٓ/٘)
 . اوأخرجو لسعيّ بن منصور ُب لسننو ٥تتصرً  ،(ٓٚٔ/ٓٔ)

ّّ قومً  ا بلغو أفَّ علي   أفَّ : أخرج الطرباين ُب األولسط عن لسويّ بن غفلة (ٔ  وا عنا ارد
ٍب ، فحفر حفَتة، ٍب دعاىم إٔب اإللسبلـ فأبوا، فأطعمهم، فبعث إليهم، اإللسبلـ
ٍب ، فأحرقهم، ٍب ألقى عليهم اٟتطب، ورماىم فيها، فضرب أعناقهم، أدى هبم

: قيل. ولسكت عنو، (ٕٓٚ/ٕٔذكره اٟتافظ ُب الفتح ). صّؽ ا ورلسولو: قاؿ
 ؟! شرطوُىَو  حسن كماأنّو  ومقتضى لسكودو عنو

( عن أيب بكر بن عياش عن أيب حصُت عن لسويّ ٜٔ٘ٓخرج ابن أيب شيبة )وأ (ٕ
صّؽ ا : قاؿ، فلما رمى عليهم النار، ا حرؽ زنادقة بالسوؽعلي   أفَّ : بن غفلة
ٝتعتك  ؛نعم يا أمَت ا١تؤمنُت: قلت؟ ألسويّ: قاؿ. فتبعتو، ٍب انصرؼ، ورلسولو

-قاؿ رلسوؿ ا : ا ٝتعتٍت أقوؿفإذ؛ اؿيا لسويّ إين مع قـو جهّ : قاؿ؛ ادقوؿ شيئً 
 . فهو حق -صلى ا عليو وآلو ولسلم

ففّ  ،لسويّ بن غفلةُىَو  فالراوي واحّ ،ىذاف األثراف مثَتاف للعجب من كل ناحية
ٍب دعاىم إٔب اإللسبلـ ، األثر كما أخرجو الطرباين ٧تّ أف اإلماـ قّ بعث إليهم فأطعمهم

ومىت كاف ذلك ومن ، وما عّدىم، مضموف ردكهم ماو ، ْب ٓب يبُت األثر من ىمإ... فأبوا
وذلك يعٍت أف ، اإلماـ فعل ذلك بالسوؽ األثر أفَّ  ّّدوفيما أخرجو ابن أيب شيبة حي ؟شهّه

وأف ال يتبع ، فكيف يقبل أف ال يروي أحّ ذلك إال لسويّ، أىل السوؽ قّ شهّوا ذلك
صدؽ اهلل »: -بعّ التنفيذ-اإلماـ منصرؼ من دلك الواقعة ا٢تائلة ليستفسر عن قولو 

 ؟! كاف اإلماـ يريّه بقولو ذاؾالَِّذي   وما، «ورسولو

قاؿ : فإذا سمعتني أقوؿ؛ اؿإني مع قـو جهّ ... »: وقولو ُب رواية ابن أيب شيبة
فقولو ىذا قّ ورد ُب أثر آخر روي . «فهو حق -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-رسوؿ اهلل 

: لكنني إذا قلت، حارب أقوؿ في الرضى وفي الغضبما أنا رجل مإنّ »وجاء فيو ، عنو
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ا علمً ؟ ة خلط بُت األثرينعمليّ فهل جرت . «قاؿ رسوؿ اهلل فلن أكذب على رسوؿ اهلل
 . منهما كاف ُب واقعة غَت الواقعة األخرى بل  بأف ك

ديكن أف يكوف ٢تا اردباط وثيق بالوقائع  -عنودعأب رضّ ا -وىذه اآلثار عن علّ 
 . صلة بآية آؿ عمرافذات ال

 : ا أثر عثماف بن عفافوأمّ 
أخرجو عبّ . ا فأىب فقتلوفّعاه إٔب اإللسبلـ ثبلثً ، كفر إنساف بعّ إديانوأنّو   فعنو (ٔ

 . (ٖٕٔ/ٖٔى )ومن طريقو ابن حـز ُب الّ ، الرزاؽ
ّّ أخذ ابن مسعود قومً : وعن عبّ ا بن عتبة بن مسعود قاؿ (ٕ وا عن اإللسبلـ ا ارد

عثماف أف اعرض عليهم دين إليو  فرد ،عراؽ فكتب فيهم إٔب عثمافمن أىل ال
وإف ٓب يقبلوىا ، فإف قبلوىا فخل عنهم، «ال إلو إال اهلل»اٟتق وشهادة أف 

أخرجو عبّ الرزاؽ . وٓب يقبلها بعضهم فقتلو ؛فًتكو، فقبلها بعضهم. فاقتلهم
(ٔٓ/ٔٙٛ) . 

 : ا أثر عبد اهلل بن عمروأمّ 
ّّ يستتاب ا١ت: قاؿأنّو  فروي عنو أخرجو عنو ابن . تلقُ  أىب وإف، فإف داب درؾ، اثبلثً  رد

 . (ٕٚٓ/ٛومن طريقو البيهقّ )، (ٖٜٙٓأيب شيبة )

 : ا أثر خالد بن الوليدأمّ 
-فاقتتلوا : قاؿ. ة ألسّ وغطفاف يـو بزاخةوذكر مولسى بن عقبة عن ابن شهاب ُب ردّ 

ًّ  الً قتا -يعٍت ىم وا١تسلموف ، ألسرواوألسروا من ، اا كثَتً موف من العّو بشرً وقتل ا١تسل، اشّي
ذكرىا ابن عبّ ! فألقى األلسارى فيها، ا عظيمةٍب أوقّ ٖتتها نارً ، فأمر خالّ باٟتظَتة أف دبٌت

 . (ٖٙٔ-ٖ٘ٔ/٘الرب ُب التمهيّ )

 : ا أثر عبيد بن عميروأمّ 
 . (ٜٓٗٓأخرجو بن أيب شيبة ). يقتل: فروي عنو ُب الرجل يكفر بعّ إديانو قاؿ
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 : ا أثر عمر بن عبد العزيزوأمّ 
ّّ يستتاب ا١ت: قاؿأنّو  فروي عنو أخرجو ابن لسعّ ُب . فإف ألسلم وإال قتل، ثبلثة أياـ رد

ّّ إليو  عزاه، درٚتتو من الطبقات  . (ٔٙٗ/ُٖب نصب الراية ) الزيلع

 : ا أثر عطاء بن أبي رباحوأمّ 
أخرجو ابن . قتلأيب  لسبلـ فإفيّعى إٔب اإل: فعنو قاؿ ُب اإلنساف يكفر بعّ إلسبلمو

 . (ٗٙٔ/ٓٔوعبّ الرزاؽ )، (ٜٖٜٓأيب شيبة )

 : ا أثر الزىريّ وأمّ 
أخرجو ابن أيب شيبة . ضرب عنقو أىب فإف، يّعى إٔب اإللسبلـ ثبلث مرات: فعنو قاؿ

 . (ٗٙٔ/ٓٔوعبّ الرزاؽ )، (ٖٜٛٓ)

تبلفات ُب وىذه اآلثار قّ وردت ُب كثَت من ا١تصنفات وا١تسانيّ بشّء من االخ
ومن ىذه  ؛و٧تّ ُب كثَت منها مواضع للتساؤؿ، وديكن الرجوع إليها ١تبلحظة ذلك، األلفاظ

أف يسموه بالقسوة  -عنودعأب رضّ ا -ىل أراد خصـو أمَت ا١تؤمنُت علّ : التساؤالت
 -ولو بّوف دصريح بذلك-أو أف يشبهوه بقـو إبراىيم ا١تشركُت ؟ وينفروا الناس عنو، والتجرب

و وأنّ ، خليفتو ُب ا١تّينة حُت غزاأنّو  -صلى ا عليو وآلو ولسلم-أخربه الرلسوؿ الَِّذي  وىو
 ؟ منو ٔتنزلة ىاروف من مولسى

دلك اٟتوادث ألّف ، وبأشكاؿ دّعو إٔب النظر، ا من دلك الروايات رواىا آحادكثَتً   إفَّ  
ا كانت أخبار آحاد ُب فإّنّ  -عن مشاكل ألسانيّىا بلً فض-اليت أشارت ىذه اآلثار إليها 

 . لسارت هبا الركباف بلً وقعت فعأّّنا  وقائع يفًتض لو

إذا كاف التحريق يتم بعّ َما  بعض دلك اآلثار اليت ذكرت التحريق ٓب دذكر كما أفَّ 
ًّ وبعضها قّ اضطرب اضطرابً  ،حيرقوف أحياءأّّنم  القتل بالسيف أو وما من ، ا ُب ىذاا شّي
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 ،ومعانيو ،ومتنو ،على لسنّه:  وديكن إثارة الكثَت من األلسئلة عليوأثر من ىذه اآلثار إال
فيها َما  ليّرؾ الباحثوف -كّلها-وقّ آثرنا الستقراء دلك الروايات . وا دعأب أعلم ،ودالالدو

، وال صحتو -كما ىو-وليعلم أف دعّد الطرؽ ال يعٍت لسبلمة ا١تروي ، على دعّد طرقها
وحُت حيّث  ،ة والتصّيق عليها بوعلى السنّ الكرًن  ا٢تيمنة بالقرآف أمهّيةللباحثُت تبُّت ولي

ّّ ا١تّار الُىَو  فإف ذلك، الكرًن ة ىذا ا١توقع لتّور ُب مّار القرآفودأخذ السنّ ، ذلك  طبيع
 ة عن القرآفآفة من اآلفات اليت دًتدب على الستقبلؿ السنّ  أيّةلن يسمح بربوز الَِّذي  ،٢تا

 . ا هباا خاص  مّارً أو اٗتاذىا ، الكرًن

دبارؾ - ا بفضل ابّا التكامل واضحً  الكرًن فحُت اٗتذنا منهج ربط اٟتّيث بالقرآف
وحىت روايات اٟتّيث ، وٕتاوزنا ا١تشكبلت اليت أثارىا بعضهم حوؿ اٟتّيث، ودعأب

ناؾ داـ ىَما  الضعيفة وا١تعلولة ٓب دعّ اٟتاجة ملحة لبلنشغاؿ باٞتّؿ حوؿ ألسانيّىا وفقهها
 .بتكامل داـ الكرًن أصل صحيح يّور حوؿ القرآف

ونكتفّ ٔتا ذكرنا حوؿ ىذا اٟتّيث فقّ عملنا مع لسائر األحاديث ا١ترويّة ُب ىذا الباب 
صنعناه مع حّيث "من بّؿ دينو فاقتلوه" وخوفًا من إطالة البحث بأكثر ٦تا طاؿ مثل ما 

 و دعأب. وىّ متاحة ١تن يرغب اآلف.فسنؤجل اٟتاقها ٟتُت طباعة البحث طبعة كاملة بإذن
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 فعلّيةة البينتو السنّ َما  وادضح، حريّة العقيّة لقرآف اجمليّ موقفو ا١تشرؼ ا١تنَت منل فّ إ 

 موقف الشيخُت أيب ٍب، ا ١تا جاء فيووببلغً ، ا آليات الكتاب الكرًنادّباعً ا و دطبيقً  قولّيةوال
ا و٘تسكً ، ةنبويّ ة الوالسنّ الكرًن ا على ىّى القرآف لسَتً  -عنهمادعأب رضّ ا -بكر وعمر 
-وما عساه أف يكوف موقف الفقو والفقهاء : للباحث أف يتساءؿو ؛ ا بووالتزامً ، بكل منهما

، ا ظاىرينوبيانً  ودطبيق الشيخُت ١تا ورد إنشاءً ؛  األمرا١تنشئ وا١تبُّت  افوقّ حسم ا١تصّر 
 ؟ ردبوه من فقو ُب ا١تسألةَما  فعبلـ الستنّ الفقهاء ُب كل

 : قّ بنوا مذاىبهم ُب ا١تسألة على دليلُت اثنُتأّّنم  ذكر الفقهاء: قلت

ا واعتباره عام  ، «فاقتلوهَمْن بّدؿ دينو »القائمة على دصحيح حّيث  ؛قولّيةة الالسنّ  :األوؿ
َما  وقّ علمت الكرًن، صوا بو عمـو القرآفوخصّ  ،أـ ٓب حياربحارب ،  دينوُب كل من غَّت 

 ًّ دعذر بناء فقو عليو إال إذا ربط ٔتحاولة أىل الكتاب دّمَت اٞتبهة دبُّت و ، اا ومتنً فيو لسن
َوقَاَلْت طَائَِفٌة  :دلك ا١تؤامرة ا٠تبيثة اليت نبهت إليها آيات القرآف اجمليّ، ةّاخليّ ة اللسبلميّ اإل

اْلِكَتاِب آِمُنوا بِال ِذي أُْنِزَؿ َعَلى ال ِذيَن آَمُنوا َوْجَو النػ َهاِر َواْكُفُروا آِخَرُه َلَعل ُهْم  ِمْن َأْىلِ 
( َوال تُػْؤِمُنوا ِإال ِلَمْن تَِبَع ِديَنُكْم ُقْل ِإف  اْلُهَدى ُىَدى الل ِو َأْف يُػْؤَتى َأَحٌد ٕٚيَػْرِجُعوَف )

ُيَحاج وُكْم ِعْنَد رَبُِّكْم ُقْل ِإف  اْلَفْضَل بَِيِد الل ِو يُػْؤتِيِو َمْن َيَشاُء َوالل ُو َواِسٌع ِمْثَل َما ُأوتِيُتْم َأْو 
 (ٖٚ-ٕٚ:آؿ عمراف) َعِليمٌ 

حقيقة »وبقطع النظر عن اختبلؼ مواقف كثَت من العلماء ُب  -دعوى اإلٚتاع  :الثاني
بل لقّ  ؛اا كبَتً اختلفت فيما بينها اختبلفً  ة قّفقهيّ ة اللسبلميّ ا١تذاىب اإل فإفَّ  «اإلجماع

نوع من أنواع اإلٚتاع  عاء أيّ دّ ااختلفت ا١تذاىب ُب داخلها اختبلفات ليس من السهل 
 . معها

ّّ ٔتفهومها ال الرّدةا١تذاىب ا١تعروفة بُت  لقّ خلطت جلّ  ٔتعٌت التغَت  الرّدةوبُت  ،سيالس
ّّ  الرّدةوبعض ا١تذاىب أكّ أف  ؛ُب االعتقاد ، من اٟتّود اليت ال جيوز التسامح ُب دطبيقها ح

وعّىا بعض ثالث من السيالسات ، من التعازيرأّّنا  ُب حُت ذىب بعضهم اآلخر إٔب
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 ،ا الجتهاداكهم ُب ٛتاية القانوف والنظاـ العاـ ووحّة اٞتماعةة اليت يقّرىا اٟتكاـ وفقً شرعيّ ال
ّّ وفرؽ بعضهم بُت أوضاع ا١ت ونفاىا عن بعضها ، ها على بعض األنواعفأثبت، ين ا١تختلفةرد

ال إٚتاع ُب ا١تسألة ديكن االحتجاج بو أنّو : وكل ذلك يؤكّ حقيقة ال دنكر وىّ ،اآلخر
 ّّ و ال مستنّ ٢تذا اإلٚتاع بوجود إٚتاع فإنّ  -الً جّ-ولو لسلمنا  ،ثابت ٢تا على وجود ح

 ّّ  . عىا١ت
 ؟ سياسيّ وال دينيّ كيف حدث الخلط بين ال

ة دكييف ىذه عمليّ طيع أف نتفهم األلسباب اليت لساعّت على ا٠تلط ُب نا نستإنَّ 
، ةة اليت كانت لسائّة ُب البيئة اٟتجازيّ أضيف إٔب الثقافة الشفويّ َما  من أبرزىالعّل و  ،قضّيةال

وىّ درى وجوب ؛ وىّ الثقافة اليت نبهنا إٔب أىم آثارىا ُب الفصل األوؿ من ىذا البحث
 : منها، ة جّيرة با١تبلحظةإضافيّ ا ىناؾ ألسبابً  فإفَّ ؛ ةيّ يهودقتل من خيرج على ال

ولسلطاف دولتها ، ا١تسلمةألّمة ة قّ أضافت إٔب نسيج السبلميّ الفتوحات اإل فَّ إ (ٔ
ومنها ، كانت ٢تا نظمها وأعرافها وثقافتها ودشريعاكها  ،أخرى ا كثَتةً ببلدً ، ونظامها

ّّ نظاـ الالتشريعات ا١تتعلقة بتغيَت الوالء وا٠تروج على ال وما إٔب  قانوينّ وال سيالس
كل أولئك كانت ٢تم قوانُت ودشريعات مستقرة ،  فالرـو والفرس وغَتىم ؛ذلك

ٍب انتقلت إٔب البيئة ا١تسلمة وصارت ، ا وثقافات ُب البلّاف ا١تفتوحةأنتجت أعرافً 
ّّ بعض موارد العقل ال -ولو بشكل ضئيل-ل ودشك  ، دتفاعل معها ولو على  فقه
ا ُب ببلد الشاـ كاف مطبقً   نصراينّ ال روماينّ القانوف ال ٍب إفَّ  ،ييف الوقائعمستوى دك

 . قبل اإللسبلـ
ة ّّدٓب دكن ألسباهبا ٤ت -عنودعأب رضّ ا -ُب عهّ الصّيق  الرّدةحروب  فَّ إ  (ٕ

ّّ وإف قامت على البعّ ال فهّ ،بّقة صارمة  اكاف مشارً   ّيٍتّ فإف البعّ ال، سيالس
واهلل ألقاتلن من فرؽ بين »: -عنودعأب رضّ ا -ّيق ُب ٨تو قوؿ الصإليو 

 ٔتعناه الشامل «دين»وإذا كاف الصّيق قّ الستنّ إٔب مفهـو  «الصالة والزكاة
وكلها  -كما أوضحنا-والنظاـ العاـ واٟتكم  اكمّيةيربز فيو التشريع واٟتالَِّذي 

ّ  و ٓب يدنّرج ٖتت الشريعة فإنّ   ،الشريعة ُب ىذا اجملاؿبُت العقيّة و  بلً فاص اضع ح
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و ظنب إليو  ذىبَما  على كاف بناءً  -رضّ ا دعأب عنو- اعًتاض عمر ولذلك فإفَّ 
فكيف  -كما يقاؿ-ذوف هبا أو يتعوّ  «ال إلو اإل اهلل»دوف يزالوف يردّ أّّنم َما  من

ّّ فلفت الصّيق نظره إٔب البعّ ال؟ يقادلوف ال يسمح بتلك التجزئة اليت الَِّذي  كل
ا والعودة إٔب ومنهاجً  ا وشريعةً ا ونظامً كيانً ألّمة  اُىَو  فهّفهم، بلً اولوىا دضليح

ّّ النظاـ اٞت  . اىل

بل  ؛فارقوه بالقوةالَِّذي  وا اعتقادىم إٔب ا١تعتقّال إلعادة من غَتَّ ، الرّدةفكانت حروب 
، أو مواطنُت ُب دولة، ةإللزاـ مواطنُت ٗتلوا عن التزاماكهم وواجباكهم باعتبارىم أعضاء ُب األمّ 

 «تياألمّ »أو  ومن االلتزاـ بالواجب الوطٍتّ ، ة من الّينشرعيّ وىّ التزامات دستمّ قوكها ال
يفرض عليو احًتاـ لسلطادو الَِّذي  ة على ا١تواطنشرعيّ يفرضو الّين باعتباره مصّر الالَِّذي 

وحّكها ولسيادكها على ة والستقرار مّ فعل يهّد لسبلمة بنياف األ وعّـ اردكاب أيّ ، ةشرعيّ ال
ّّ ، وعّـ كهّيّ كياّنا بالتمزؽ والعودة إلقامة دويبلت، ديارىا لو ُب ا١تاضّ  أو نظاـ قبائل

 . حكم الّويبلت ُب مفاىيم العصر
 . ة ُب ا١تسألةفقهيّ واآلف نستطيع أف نتابع ا١تذاىب ال

 مذىب أبي حنيفة
فهم يّرلسوّنا ُب كتبهم  ،ودبُت اٟتّ الرّدةحنيفة وأصحابو ٓب يضعوا أَبُو  اإلماـ 

وبّائع الصنائع  ،ٕتّ ذلك ُب ٥تتصر الطحاوي ،)أي: اٞتهاد وما يتعلق بو( ملحقة بالسَت
 . للكالساين وغَتمها

ّّ ا١ت روف أفَّ وىم يقرّ  العاقل  الصيبّ  كما يقولوف بأفَّ . (ٛٙ)ة ال دقتل ببل خبلؼ بينهمرد
م يروف وجوب قتل الوقت نفسو فإّنّ وُب . (ٜٙ)بل حيبس فقط ؛و ال يقتلدصح رددو ولكنَّ 

ّّ ا١ت ّّ بل يكتفوف ُب معاقبة ا١ت ؛على ذلك قرآينّ دليل  وال يوردوف أيّ ، الذكر رد الذكر العاقل  رد
ويؤيّوف اٟتّيث ا١تذكور  ،ناقشناه فيما دقّـالَِّذي  «فاقتلوهَمْن بّدؿ دينو »البالغ ْتّيث 

ّّ بإٚتاع الصحابة على مقادلة ا١ت  الرّدة قضّية وقّ علمت أفّ  ،يب بكر الصّيقين ُب عهّ أرد
 قضّيةولكنها كانت ، دغيَت معتقّ قضّيةٓب دكن  -عنودعأب رضّ ا -ُب عهّ الصّيق 

                                                           
 (.ٖٗٔ/ٚ) ،(ٜٛٙٔ) يولسف، علّ زكريا: القاىرة ،«الشرائع رتيبت في الصنائع بدائع» الكالساين، (ٛٙ)
 (.ٖٗٔ/ٚ) السابق، ا١ترجع (ٜٙ)
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 الكرًن ولسائر التشريعات اليت أرلسى القرآف، جاء اإللسبلـ بوالَِّذي  خروج على النظاـ
-اليت بناىا رلسوؿ ا ألّمة ا وٖتطيم اجملتمع ودفكيك، وُب مقّمتها دشريع الزكاة، دعائمها

ّّ ، بأمره دعأب -مصلى ا عليو وآلو ولسلَّ  ّّ اٞت والعودة إٔب النظاـ القبل م أبّوا وإال فإّنّ  ،اىل
-واالعًتاؼ بنبوة ورلسالة لسيّنا رلسوؿ ا ، وأداء الصبلة لوىّيةالستعّادىم لئلقرار  باأل
ورفض للنظاـ ألّمة ة عن االلتزاـ بوحّة ادّ ردكهم ر  وبذلك فإفَّ  -صلى ا عليو وآلو ولسلم

على إٚتاع الصحابة على وجوب  بلً فبل دصلح أف دكوف دلي، فيما يتعلق بالزكاة خاّصة، العاـ
ّّ قتل ا١ت   .الفرد ا١تغَت لّينو دوف مفارقة اٞتماعة وا٠تروج عليها رد

وما يًتدب ، ا القتاؿُب ٣تاؿ السَت ا١تتعلقة ُب قضاي الرّدة قضّيةكما أف دناوؿ فقهائهم ل
ّّ وإال ١تا جعلوا أحكاـ ا١ت، دليل على ميلهم إٔب ىذا اٞتانب، عليو من آثار من  بلً ين فصرد

ودار  ،دار اإللسبلـ: فصوؿ كتاب السَت يأٌب بعّ الكبلـ على اختبلؼ أحكاـ الّارين
 . (ٓٚ)اٟترب

ّّ ا١تإّف : ال يقاؿ العّاوة وا٠تروج والقتاؿ ة و مظنّ فإنَّ ، وإف اقتصر على دغيَت االعتقاد رد
ّّ  «ةالمظنّ »فتنزؿ  ا ُب إزىاؽ دكوف لسببً ألف  اة غَت كافية فقهً ا١تظنّ ألّف ؛ منزلة الوقوع اٟتقيق

 ّّ  . إذ ال بّ من الّليل القاطع؛ النفس على لسبيل اٟت
 :مالكيّ المذىب ال

حيث  «باب الدماء»أمر يقع ُب فقههم فيما يطلقوف عليو  الرّدة ة أفّ الكيّ يرى ا١ت 
 . (ٔٚ)وبعّ ذلك يوردوف الكبلـ عن الزنا، الرّدةٍب عن ، يتناولوف فيو الكبلـ عن البغّ

                                                           
 و٥تتصر. وغَتىا( ٕٗٔ/ٚ)و( ٓٗٔ-ٖٗٔ/ٚ) للكالساين الصنائع بّائع كتاب ا١تثاؿ لسبيل على راجع (ٓٚ)

 شرح في بابالل» وشرحو القّوري، ٥تتصر وُب اٟتّود، كتاب عقّ ٍب الرّدة ْتث من انتهى حيث الطحاوي،
 الكبلـ عقّ آخره وُب «السير» كتاب بلغ حىت الكتب من ٔتجموعة أدبعو ٍب «الحدود» كتاب عرض ،«الكتاب

ّّ، عن ّّ  أحكاـ بياف أخذ ٍب الذم  .ا١ترد
 ُب األمَتيّة ا١تطبعة عليش، للشيخ «خليل الشيخ مختصر على الجليل منح» كتاب ا١تثاؿ لسبيل على يراجع (ٔٚ)

 مطبعة للحطاب، «خليل مختصر لشرح الجليل مواىب» وراجع(. ٚٛٗ-ٔٙٗ/ٗ) ،(ػىٜٕٗٔ) القاىرة،
 األمَتيّة، ا١تطبعة ،ٕط خليل، ٥تتصر على ا٠ترشّ وراجع(. ٜٕٓ-ٜٕٚ/ٙ) ،(ىػٜٕٖٔ) بالقاىرة، السعادة
 مَتيّة،األ ا١تطبعة ،ٔط الزرقاين، الباقّ عبّ الشيخ شرح على الرىوين وحاشية(. ٗٚ-ٕٙ/ٛ) ،(ىػٖٚٔٔ) القاىرة،
 (.٘ٔٔ-ٚٛ/ٛ) ،(ىػٖٙٓٔ) القاىرة،
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ّّ  «الرّدة حدّ »وىم ال يقولوف بأف  فاإلماـ مالك ُب  دعأب؛ من حّود ا ح
رلسوؿ ا  والستّؿ بنفس اٟتّيث ا١ترلسل أفّ  ،(ٕٚ)ةقضييذكر االردّاد ُب كتاب األ «الموطأ»
: وشرح اٟتّيث بقولو ،«ر دينو فاضربوا عنقومن غيّ »: قاؿ -لو ولسلمصلى ا عليو وآ-

، من خرج من اإللسبلـ إٔب غَتهأنّو  ،فيما نرى -مصلى ا عليو وآلو ولسلَّ -ومعٌت قوؿ النيب 
 ،و ال دعرؼ دوبتهمألنَّ ؛ ستتابواعليهم قتلوا وٓب يُ  رَ هِ أولئك إذا ظُ  فإفَّ ، مثل الزنادقة وأشباىهم

 ،وال يقبل منهم قو٢تم، فبل أرى أف يستتاب ىؤالء، سروف الكفر ويعلنوف اإللسبلـف كانوا يإو 
 وذلك أفّ  ،فإف داب وإال قتل، و يستتابمن خرج من اإللسبلـ إٔب غَته وأظهر ذلك فإنّ وأّما 
وإف ، فإف دابوا قبل ذلك منهم، ويستتابوا رأيت أف يّعوا إٔب اإللسبلـ ،ا كانوا على ذلكقومً 

ة نصرانيّ ة إٔب اليهوديّ من خرج من ال -أعلمدعأب وا -وٓب يعن ذلك فيما نرى  ،لوآب يتوبوا قت
فمن  ،اإللسبلـ إالّ ، وال من يغَت دينو من أىل األدياف كلها، ةيهوديّ ة إٔب النصرانيّ وال من ال

 . انتهى، أعلمدعأب عٍت بو وا الَِّذي  فذلك؛ وأظهر ذلك، خرج من اإللسبلـ إٔب غَته
ّّ أنّو  ماـ مالك فيما ذكره ٓب يبُّت واإل  بل يتكلم  دعأب؛ من حّود ا يتكلم عن ح

ُب -ة اليت على اٟتاكم أف يأخذ هبا شرعيّ يعرؼ بالسيالسة الَما  يكوف إٔبَما  عن شّء أقرب
ر من غيّ » -صلى ا عليو وآلو ولسلم-و ٘تسك بظاىر قولو ألنَّ  (ٖٚ)ٕتاه الزنادقة -نظره
على دغيَت حيّثو اإلنساف ُب  «ر دينومن غيّ »قّ ٛتل عبارة دعأب و ا و رٛتوكأنّ ، «دينو

                                                           
 (.ٜ٘ٗ-ٛ٘ٗ ص) ت،. د الشعب، دار: القاىرة ،«الموطأ» مالك، اإلماـ (ٕٚ)
، العصر ُب اشتهرت «زنديق» وكلمة (ٖٚ) ّّ  من ىناؾ إف حيث اجملولسّية، إٔب رجعوا الذين أولئك على وأطلقت العبالس

 يسمى الكتاب بذلك يؤمن فمن ،«ستاڤزندا» عليو قيطل بو يؤمنوف كتاب أو دعليمات للمجولسيُت بأف يقوؿ
ّّ  من ىّ: بعضهم قاؿ قنّيل، مثل «زنديق» كلمة إف: «المنير المصباح» ُب الفيومّ ويقوؿ. زنّيقا  الفارلس

 بعضهم وعن ثعلب، عن ٤تكّ وىو ،«البخل شديد كاف إذا وزنديق زندقي رجل»: اٞتواليقّ ابن وقاؿ ا١تعرب،
 ال من ىو الزنّيق أف الناس ألسنة على وا١تشهور. األمور ُب النظار ىو: فقاؿ «الزنديق» عن أعرابيا لسألت: قاؿ

: وقيل. كلها األدياف ُب طاعن: أي «ملحد»: بقو٢تم ىذا عن دعرب والعرب الّىر، بّواـ ويقوؿ بالشريعة يتمسك
ّّ مال وىو- القرطيب ويقوؿ. ا٠تالق بوحّانّية وال باآلخرة يؤمن ال من «الزنديق»  النيب أف(: ٕٓٓ/ٔ) دفسَته ُب -ك
  نبيو أصحاب حفظ قّ كاف -ودعأب دبارؾ- ا ألف «المنافقين الزنادقة» يقتل ٓب -ولسلم وآلو عليو ا صلى-
 ضرر، دبقيتهم ُب يكن فلم دينهم، يفسّوا أو ا١تنافقوف، يفسّىم أف ثبتهم بكونو -ولسّلم وآلو عليو ا صلى-

 حّ فيها ليس «الرّدة» أف يؤكّ القوؿ وىذا وجّهالنا، عامتنا يفسّوا أف الزنادقة من نأمن ال ألنا اليـو كذلك وليس
 . ودعأب دبارؾ ا حّود من معُت
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أو ُب  ،أو ُب أركاف الّين، اا أو لستً كأف يغَت ُب الصلوات بأف جيعلها أربعً ،  صميم الّين
وأمثا٢تم  ،ولسجاح ،وطليحة األلسّيّ  ،كما حّث بالنسبة ١تسيلمة الكذاب،  أركاف العقيّة

وأذنوا ٢تم ُب بعض ، وكذلك الزكاة، ا عن أدباعهم بعض الصلواتمن ا١تتنبئُت الذين ألسقطو 
فهؤالء ىم الذين يرى اإلماـ مالك وجوب قتلهم ولو أعلنوا ُب ظاىر األمر غَت ، ارمات

ويسوي بُت ، ال دقبل منهم دوبة ولسنا مطالبُت بالستتابتهمأّّنم  ويرى ُب مثل ىؤالء ،ذلك
، ومن أدخل دغيَتًا ُب من غَت دينو إٔب غَت دين وبُت، من غَت دينو ودخل ُب دين آخر

ّّ ا١ت فيّويفسر ابن رشّ اٟت. قواعّ الّين وأركانو أو فرائضو ّّ قتل ا١ت ،الك  و لعّـ الّينبأنّ  رد
منهم اٞتزية  ذالذين ال دؤخوأّما : وقّ قاؿ ُب الكبلـ عن اٞتزية ،ديكن أف يقر عليوالَِّذي 

ّّ قريش وا١ت كفَّاربادفاؽ فهم   ّّ ا١تأّما  ؛فو رد وف عليو لقوؿ النيب قرب م ليسوا على دين يُ وف فؤلّنّ رد
ة اٟترابة فهم قّ أنزلوا مظنّ  ،(ٗٚ)«فاقتلوهَمْن بّدؿ دينو » -صلى ا عليو وآلو ولسلم-

 . فيوَما  وقّ علمت ،فعلّيةا منزلة اٟترابة ال دينو مطلقً بالنسبة ١تن غَّت 
ّّ قتل ا١توجوب : ة إليوالكيّ ذىب ا١تَما  وخبلصة وال يفرقوف بُت ، كاف أو امرأة  بلً رج، رد

ّّ ا١ت وىم يروف أفَّ ، الذكر واألنثى ُب ىذا الباب ولذلك  ،مرشح ١تمارلسة اٟترابة أو اٟترب رد
ّّ ا١تإّف : قالوا وىل  ،واختلفوا ُب قتل ا١ترأة، إذا ظفر بو قبل أف حيارب فيقتل الرجل بادفاؽ رد

َمْن بّدؿ دينو »ا بعمـو حّيث دقتل ا١ترأة أخذً : ورفقاؿ اٞتمه ؟دستتاب قبل أف دقتل
ّّ إذا حارب ا١تأّما . «فاقتلوه و يقتل باٟترابة وال يستتاب لسواء ٍب ظهر ا١تسلموف عليو فإنّ  رد

 . (٘ٚ)إال أف يسلم، أكانت حرابتو بّار اإللسبلـ أو بعّ أف ٟتق بّار اٟترب
 (ٙٚ):شافعيّ مذىب اإلماـ ال

ّّ دناوؿ اإلماـ ال َنٌة : ا من قولو دعأبمر انطبلقً األ شافع َوقَاتُِلوُىْم َحت ى ال َتُكوَف ِفتػْ
يُن ُكل ُو لِل وِ  تُػُلوا اْلُمْشرِِكيَن َحْيُث : وقولو عز وجل، (ٜٖ:األنفاؿ) َوَيُكوَف الدِّ فَاقػْ

ُعُدوا َلُهْم ُكل  َمْرَصٍد فَِإْف تَ  ابُوا َوَأقَاُموا الص الَة َوآتَػُوا َوَجْدُتُموُىْم َوُخُذوُىْم َواْحُصُروُىْم َواقػْ
َوَمْن يَػْرَتِدْد ِمْنُكْم َعْن ِديِنِو فَػَيُمْت : وقاؿ ا لسبحانو، (٘:التوبة) الز َكاَة َفَخل وا َسِبيَلُهمْ 

                                                           
 (. ٕٙٛ-ٕ٘ٛ ص) ت،.د السعادة، مطبعة: القاىرة «المقدمات» رشّ، ابن (ٗٚ)
 (. ٜٕ٘/ٕ ،ٜٗٚٔ) األزىريّة، الكليّات مكتبة: القاىرة «المقتصد ونهاية المجتهد بداية» رشّ، ابن (٘ٚ)
 (.ٗٛٔ-ٛٙٔ/ٙ) ،(ٖٜٛٔ) الفكر، دار: بَتوت «األـ» الشافعّ، اإلماـ (ٙٚ)
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نْػَيا َواآلِخَرِة َوُأولَِئَك َأْصَحاُب الن ا ِر ُىْم ِفيَها َوُىَو َكاِفٌر فَُأولَِئَك َحِبَطْت َأْعَماُلُهْم ِفي الد 
َوَلَقْد ُأوِحَي ِإلَْيَك َوِإَلى ال ِذيَن ِمْن قَػْبِلَك لَِئْن : وقاؿ دعأب ،(ٕٚٔ:البقرة) َخاِلُدوفَ 

ّّ ٍب قاؿ اإلماـ ال ،(٘ٙ:الزمر)َأْشرَْكَت لََيْحَبَطن  َعَمُلَك َولََتُكوَنن  ِمَن اْلَخاِسرِينَ   :شافع
عن عثماف بن  ،عن أيب أمامة بن لسهل ،عن حيِت بن لسعيّ ،الثقة عن ٛتاد بن زيَّأْخبَػَرنَا 

ال يحل دـ »: قاؿ -صلى ا عليو وآلو ولسلم-رلسوؿ ا  أفّ  -رضّ ا دعأب عنو- عفاف
أو بقتل نفس ، أو بزنا بعد إحصاف، بكفر بعد إيماف: امرئ مسلم إال بإحدى ثالث

ّّ قاؿ ال ،(ٚٚ)«بغير نفس فيقتل ال  -صلى ا عليو وآلو ولسلم-لنيب فلم جيز ُب قوؿ ا: شافع
                                                           

ٗترجية ، وبالستّعاء كل طريق فيو أي  ٕٓٓٓ٘ٙمن خبلؿ مولسوعة متوف خاصة على حالسوب بو ٨تو  (ٚٚ)
) الثيب الزاين (  ال حيل دـ ( ) دـ امرئ ( ) دـ مسلم ( ) دـ رجل ( ) إحّى ثبلث ( من العبارات : )

)النفس بالنفس ( ) التارؾ لّينو ( ) التارؾ للجماعة ( ) ا١تفارؽ لّينو ( ) ا١تفارؽ للجماعة ( ) كفر بعّ إدياف 
 مسئولية منتجّ برنا٣َتّ األلفيِة وا١تولسوعِة الذىبيِة :  ( ) ) كفر بعّ إلسبلـ ( ، وبّقٍة على

 ( موضعا ٢ٖٔٗتذا اٟتّيث )

كلها على/ حيِت بن لسعيّ األنصاري عن أيب أمامة ألسعّ بن لسهل بن حنيف وأبو أمامة   [ دّورٖٕفمنها ] ●
ِّ كما ُب التعليق ا٠تتامّ وجعُل   نموثق بالسرب كما ُب التعليق ا٠تتامّ رقم؟ وحيِت مّلس معنع ا بن عمر  عبي

ِّ كما ُب التعليق  و   القواريري نصاري مصرحا بالسماع كما ُب  حيِت بَن لسعيّ األبن عيسى بن الطباع   ٤تم
بن  وأٛتّ ّأبو داود الطيالسو النعماف  أبو ( موضعا ، وىمٜٔشذوذ ؛ إذ جعلو األكثروف معنعنا ، وذلك ُب )

ا١تلك  ولسليماف بن حرب ولسليماف بن داود أبو الربيع وعاـر بن الفضل وعفاف و٤تمّ بن عبّالضيب  عبّة
 .القرشّ و٤تمّ بن عبيّ بن حساب وحيِت بن حساف

 وحيِت. كما ُب عن ابن عمر موقوفا   حيِت بن لسعيّعن  [ٔٓ]ومنها  ●

واألعمش مّلس  كما ُب وابن مرة موثق بالسرب   كما ُب على / األعمش عن عبّ ا بن مرة   [ٙٗ]ومنها  ●
شذوذ ؛ إذ جعلو كما ُب وجعُل شعبة بن اٟتجاج لسليماَف األعمش ا١تّلس مصرحا بالسماع   كما ُب معنعن  
 بّروشجاع بن الوليّ أبو  الثوري حفص بن غياث ولسفيافموضعا ، وىم :  ٕٗوف معنعنا ، وذلك ُب األكثر 

 .ويعلى بن عبيّ اٞتراح أبو معاوية ووكيعخاـز  بن ٤تمّو وعبّ ا بن ّنَت 

 كما ُب وأبو إلسحاؽ مّلس معنعن   كما ُب على / أيب إلسحاؽ السبيعػّ عن عمػػرو بن غالب   [ٗٔ]ومنها  ●
 غالب ٣تهوؿ. وابن

وعطاء  كما ُب وابن جريج مّلس معنعن   كما ُب على/ ابن جريج عن عطاء موقوفا عليو   [ٖٓ]ومنها  ●
 دابعّ لسواء ابن أيب رباح وابن السائب وا٠ترالساين.

 وابن جريج مّلس. كما ُب على / ابن جريج   [ٗٓ]ومنها  ●
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 راىيم مّلس معنعن.وإب كما ُب على / إبراىيم بن يزيّ النخعّ   [٘ٓ]ومنها  ●

 عن إبراىيم بن يزيّ النخعّ موقوفا عليو وىو دابعّ أو دابع دابعّ. [ٔٓ]ومنها  ●

وعمرو ليس  كما ُب عن ٛتيّ الطويل  لسليماف بن حياف عن ىاشم البَتوٌب  بنعمرو على/  [ٕٓ]ومنها  ●
 وٛتيّ مّلس معنعن. كما ُب ولسليماف ضعيف   كما ُب ْتجة  

وابن طهماف  عبيّ بن عمَت كما ُب عن بن رفيع  العزيزعبّ بن طهماف عن براىيم إعلى/  [ٓٔ] منهاو  ●
 وابن عمَت كذلك. كما ُب وابن رفيع موثق بالسرب   كما ُب ٥تتلف فيو  

 وىو دابعّ موثق بالسرب. كما ُب موقوفا عليو   عبيّ بن عمَتعلى/  [ٖٓ]ومنها  ●

 يف بل ٣تهوؿ.وىو ضعكما ُب مطػر الوراؽ   / علػى [ٙٓ]ومنها  ●

 وىو كذاب. كما ُب الرٛتن بػػػن ٣تبػر   على / ٤تمّ بن عبّ [ٕٓ]ومنها  ●

كما وأبو رجاء ٣تهوؿ   كما ُب عن النيب صلعم  أيب قبلبة عن أيب رجاء مؤب أيب قبلبة على /  [ٗٓ]ومنها  ●
 وأبو قبلبة دابعّ مّلس أرلسل ىنا. ُب 

وعبّ ا١تلك  كما ُب لسبل عن معاذ وأيب مولسى موقوفا عليهما  مر  أيب بردةعن  عبّ ا١تلكعلى  [ٕٓ]ومنها  ●
 وأبو بردة موثق بالسرب. كما ُب مّلس معنعن  

 كما ُب عن عمر بن عبّ العزيز موقوفا عليو  عمر مؤب غفرة عن [ عن خالّ بن ٛتيّ ا١تهري ٔٓومنها ] ●
 وعمر ليس ْتجة  كما ُب وخالّ ٣تهوؿ  

وعبّ الرٛتن كما ُب موقوفا   أبيوعن  ن ٤تمّ بن عبّ ا بن عبّ القاريالرٛتن ب عبّعلى/  [ٗٓ]ومنها  ●
 وأبوه ٣تهوؿ. كما ُب ٣تهوؿ  

 وعمر ٣تهوؿ. كما ُب عن عثماف بن عفاف موقوفا عليو  [ عن عمر بن عبّ ا بن عروة ٔٓومنها ] ●

 ن.وقتادة دابعّ مّلس معنع كما ُب عن قتادة عن عثماف موقوفا عليو   [ٔٓ]ومنها  ●

 وىو دابعّ. كما ُبعلى/ قتادة موقوفا عليو   [ٕٓ]ومنها  ●

 والزىري دابعّ مّلس معنعن. كما ُب عن الزىري عن عثماف موقوفا عليو   [ٔٓ]ومنها  ●

 وىو دابعّ. كما ُب على/ الزىري موقوفا عليو   [ٕٓ]ومنها  ●

 ٣تهوؿ. وأبو حصُت كما ُب عن عثماف موقوفا عليو   أيب حصُتعلى/  [ٕٓ]ومنها  ●

عمرو وإلسناد  كما ُب عن أبيو عن جّه موقوفا على عمر بن ا٠تطاب   عمرو بن شعيبعن  [ٔٓ]ومنها  ●
 غَت صحيح ؛ فعمرو مّلس معنعن وما بُت أبيو وجّه مظنة انقطاع. عن أبيو عن جّه بن شعيب

 .والرجل ٣تهوؿ عينا كما ُب عن عثماف موقوفا عليو   رجل من بٍت فهرعن  [ٔٓ]ومنها  ●

 موقوفا على علّ بن أيب طالب ولسعيّ مّلس معنعن. لسعيّ بن أيب عروبةعن  [ٔٓ]ومنها  ●
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إال أف دكوف كلمة ، إحّاىن الكفر بعّ اإلدياف: حيل دـ امرئ مسلم إال بإحّى ثبلث
 .إال أف يتوب صاحبو، الكفر ٖتل الّـ

أف معٌت قوؿ  -صلى ا عليو وآلو ولسلم-ة رلسولو فّؿ كتاب ا عز وجل ٍب لسنّ  
وضعت و  ،إذا ٓب يتب من الكفر «كفر بعد إيماف» -صلى ا عليو وآلو ولسلم-رلسوؿ ا 

وما أباح ، ُب قتل من ٓب يسلم من ا١تشركُت -عز وجل-وحكم ا  ،ىذه الّالئل مواضعها
بالقتل بالكفر بعّ  -صلى ا عليو وآلو ولسّلم- ٍب حكم رلسوؿ ا، جل ثناؤه من أموا٢تم

ـ باإلدياف ٍب أباحو با٠تروج منو أف أف يكوف إذا حقن الّ -أعلمدعأب وا -اإلدياف يشبو 
حقن بو الَِّذي  و قّ خرج منألنّ ، ا وأكرب منوا ٤تاربً ٓب يزؿ كافرً الَِّذي  يكوف حكمو حكم

  .أبيح الّـ فيو وا١تاؿالَِّذي  دمو ورجع إٔب
ّّ وا١ت أحبط بالشرؾ بعّ  -عز وجل-ا ألّف  ؛آب يزؿ مشركً الَِّذي  ا منأكرب حكمً  رد

كاف َما   اا جل ثناؤه كفر عمن ٓب يزؿ مشركً  وأفَّ ، عمل صاّب قّمو قبل شركو اإلدياف كل
ر ا ٍب ألسلم كفّ ٓب يزؿ مشركً  نْ مَ  أباف أفَّ  -صلى ا عليو وآلو ولسلم-رلسوؿ ا  وأفَّ ، قبلو
كاف لك َما   أسلمت على»وقاؿ لرجل كاف يقّـ ا٠تَت ُب الشرؾ  ،كاف قبل الشرؾَما   عنو

 فيمن ظفر بو من رجاؿ ا١تشركُت -صلى ا عليو وآلو ولسلم-ة النيب من لسنّ  وأفَّ ، «من خير
فلم خيتلف ، وأخذ الفّية من بعض، وفادى ببعض، على بعضهم نَّ ومَ ، قتل بعضهمأنّو 

ّّ ال حيل أف يفادى ٔتأنّو  ا١تسلموف وال يًتؾ ، وال دؤخذ منو فّية، وال دين عليو، بعّ إديانو رد
 (ٛٚ).أعلمدعأب وا ، يقتلْتاؿ حىت يسلم أو 

ّّ واإلماـ ال ُب عرضو للموضوع هبذه الطريقة والستناده إٔب اآليات الكردية اليت  شافع
لسورة البقرة آية ، ٘لسورة التوبة آية ، ٜٖنفاؿ آية ٖتّثت عن ا١تشركُت وأحكامهم )لسورة األ

ّّ ( حاوؿ أف جيعل ا١ت٘ٙلسورة الزمر آية ، ٕٚٔ  ؛شركُت جيب قتلهما على نوع من ا١تمقيسً  رد
الَِّذي  وكذلك الستشهاده باٟتّيث ا١تذكور ،بل اعتربه أؤب بالقتل من ذلك النوع من ا١تشركُت

وقتل النفس بغَت النفس ليسلم لو الستّاللو ، والزنا بعّ اإلحصاف، ٚتع بُت الكفر بعّ اإلدياف
                                                                                                                                                                      

. باطلة كلها أيضا إٔب الصحابة ألسانيّىا  ، فالصحابة  على احىت ا١توقوفات منه،  ةباطلاأللسانيّ كلها إذف 
 ىذا فضبل عن عورات أخرى باأللسانيّ . 

 
 (.ٜٙٔ/ٙ( )ٜٜٓٔ ا١تعرفة، دارة:)القاىر  األـ الشافعّ، إدريس بن ٤تمّ (ٛٚ)
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إٔب يؤّدي  و ديكن أفالستّؿ بَما  وٓب ينص على أفّ  ،كلمة الكفر بعّ اإلدياف ٖتل الّـ  بأفّ 
 ّّ ّّ  القوؿ بوجود ح ّّ يوجب قتل ا١ت ّّد٤ت شرع  . رد

ريّة ة القتاؿ ٛتاية ٟتمشروعيّ فاآلية األؤب دوضح لنا ، وإذا رجعنا إٔب دفاصيل الستّاللو
وذلك ليتمتع  ،ا اوالت دغيَت الّين بالقوة وبالستخّاـ التعذيب وما إليوودرءً ، االعتقاد

والّخوؿ ، ة ومن الظلماتاىليّ تهم ُب ا٠تروج من اٞت جزيرة العرب ْتريَّ الذين كانوا يعيشوف ُب
ينِ : ويتحقق قولو دعأب -اإللسبلـ-ُب دين ا   . (ٕٙ٘البقرة:) ال ِإْكَراَه ِفي الدِّ

 ةّّدلكل ذلك عقوبات ٤ت فإفّ ، تو من قانوفأما ا٠تروج على اٞتماعة ونظامها وما دبنَّ 
 َّ أو دعزيرات منالسبة دتفق وخطورة اٞتـر ، -دعأب- حّود االيت دّخل ُب دائرة ِى

ُت العرب اآلية الثانية فهّ متعلقة بالوثنيّ أّما  ،فهّ ال دتعلق إذف بتغيَت العقيّة، ا١تردكب
ة جاىليّ ومن ، بقتا٢تم لكّ خيرجوا من الظلمات إٔب النور -دبارؾ ودعأب- الذين أمر ا

، أّمة وحيولوا إٔب جزء من، نظاـ إٔب أف خيضعوا لنظاـبأّي  الفرقة والفوضى وعّـ االردباط
ة عمليّ لتتم ، ة اليت كهبط باإلنساف إٔب أحط من درجات اٟتيوافاىليّ ويتجاوزوا دلك اٞت
فيستحقوف االحًتاـ وزيارة ، إلقامة الصبلة وإيتاء الزكاة بلً فيكونوف أى، دزكيتهم ودطهَتىم

 . وعبادة األصناـ وثنّيةأشهر ليخرجوا من الوأمهلوا لذلك أربعة ، البيت اٟتراـ

ّّ ا١ت  أفَّ وأما اآليتاف األخَتداف فقّ الستّؿ هبما بشكل حاوؿ فيو أف يبُّت  أحط  رد
ّّ وأخطر من الكفر األ فليس فيما الستّؿ بو من  ،من حيث حبوط األعماؿ وعّـ ا١تغفرة صل

ّّ َما  اآليات األربع فبل يصلح شّء ٦تا قالو أو ، ة ُب القرآف الكرًنللردّ  يّؿ على وجود ح
وكلها ، اليت جاءت هبا قرابة مائيت آية من آيات الكتاب الكرًن تاّمةة الا للحريّ أورده معارضً 
ليس فيو إال حساب ا دعأب  -وحّه-ا على أف دغيَت العقيّة أو دضمنً  دّؿ مطابقةً 

  .وعقابو ُب اآلخرة

، وُب ألفاظ أخرى الً خرجو مسلم وغَته مطو ا فقّ أالستّؿ بو ٥تتصرً الَِّذي  وأما اٟتّيث
ال يحل دـ امرئ »: -صلى ا عليو وآلو ولسلم-جاء ُب صحيح مسلم من قولو َما  ومنها

والنفس  ،الثيب الزاني: ي رسوؿ اهلل إال بإحدى ثالثمسلم يشهد أف ال إلو إال اهلل وأنّ 
 ،التارؾ اإلسالـ»حنبل  بنأٛتّ  وُب رواية. «والتارؾ لدينو المفارؽ للجماعة ،بالنفس
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 ،اإللسبلـألّمة ا١تسلم ا١تنتمّ  وىذا يعٍت أفَّ ، «أو المفارؽ الجماعة ،والمفرؽ للجماعة
ّّ حييا ُب ظل نظاـ الَِّذي  احًتاؼ الزنا : ال يراؽ دمو إال ُب إحّى حاالت ثبلث، إلسبلم

يرفع عقوبة ٤تًتؼ الزنا ا ا مشّدً اعتربناه ُب ْتثنا حوؿ عقوبة الرجم ظرفً َما  وىو ،والًتويج لو
باعتباره حالة ىبوط أو ، وقع منو الزناالَِّذي  وا١تروج لو ُب اجملتمع عن عقوبة الزاين الفرد

الَِّذي  وىو زنا البكر أو زنا غَت اصن، فردّي فرضتو ٟتظة شهوة عارمة غيَّبت العقل لسقوط
ٍب جردية القتل العمّ اليت  ،هبا وىّ اٞتلّ الكرًن حيظى بظروؼ ٥تففة للعقوبة جاء القرآف

، وىذا ليس ٦تا ٨تن فيو ،ٍب الًتؾ للّين ومفارقة اٞتماعة وا٠تروج عليها، جيب فيها القصاص
ّّ ذلك ألنّ   علىة اليت ال دتجاوز دغيَت اإلنساف الفرد ١تعتقّه دوف خروج للردّ  نا نتحّث عن ح

ة اليت كاف ينتمّ إليها ومفارقة ودوف انضماـ إٔب أعّاء اٞتماع، قانوينّ اٞتماعة أو نظامها ال
وىذا اٟتّيث ينبغّ أف حيمل عليو لسائر األحاديث األخرى  ،٢تا أو ٤تاربة ٢تا و١تا دقـو عليو

ّّؿ دينو : ْتيث يصبح ا١تعٌت «فاقتلوهَمْن بّدؿ دينو »مثل حّيث  وفارؽ اٞتماعة َمْن ب
و ألنّ ، يقتلُىَو الَِّذي  ذلكوا٨تاز إٔب أعّائها أو ٛتل ضّىا السبلح وحاوؿ ٗتريب نظامها ف

نسميو ُب عصورنا ىذه جردية ا٠تيانة العظمى والعمل على َما  يعّ واٟتالة ىذه قّ اردكب
وٛتل ا١تطلق منها على ، أعٍت ٚتع األدلة ؛وىذا ،قلب نظاـ اٞتماعة واٟتكم والكيّ للجماعة

الل َو يَػْغِفُر الذ نُوَب َجِميًعا ِإن ُو ُىَو ِإف  : قولو دعأب نا قّ ٛتلنافإنّ  ،أمر ال غبار عليو، ّا١تقيّ 
ِإف  الل َو ال يَػْغِفُر َأْف ُيْشَرَؾ ِبِو َويَػْغِفُر َما ُدوَف : وقولو دعأب ،(ٖ٘:الزمر)اْلَغُفوُر الر ِحيمُ 

تَػَرى ِإْثًما َعِظيًما : على قولو دعأب (ٛٗ:النساء)َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْشِرْؾ بِالل ِو فَػَقِد افػْ
َوِإنِّي َلَغف اٌر ِلَمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا ثُم  اْىَتَدى (طو:ٕٛ)  فحمل ا١تطلق على

 . ا١تقيّ أمر ال غبار عليو عنّ العلماء

ّّ واإلماـ ال ّّ حُت جعل جردية ا١ت شافع ٔتا افًتضو  الً أعظم من جردية ا١تشرؾ الستّال رد
ّّ ا١ت من أفّ  ُب ، وبذلك حيبط عملو، ا إٔب اإللسبلـٕتاوزه لسابقً الَِّذي  ؿ إٔب الشرؾلسيتحو  رد

ّّ ا١تشرؾ األ حُت أفّ  ، أو يعفى عنو، ا أف دين عليو إذا ألسروإمّ ، ا أف يقتلإذا حارب فإمّ  صل
ّّ ا١ت ُب حُت أفّ ، أو يفادى ، الفرؽ بُت االثنُت كبَت واٟتق أفَّ  ،ال يقبل منو شّء من ذلك رد

ّّ فهذا ا١ت ّّ ّف أل رد  فإفّ ، إٔب حقوؽ اٞتماعة -دبارؾ ودعأب-حق ا  جرديتو ٓب يتجاوز فيها ح
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إذا حارب أّما ، اردكبوَما  يتؤب عقابو وجزاءه ُب اآلخرة علىُىَو الَِّذي  -دبارؾ ودعأب-ا 
 . اردكب ُب حقها من عّوافَما  اٞتماعة دعاقبو على اٞتماعة فإفَّ 

 :ةالردّ  مذىب الحنابلة في حدّ 
ال  «أقيموا الحدود»: اٟتنابلة ُب ىذا األمر بقولوإليو  ذىبَما  ٠تص ابن قّامة

ّّ فإنّ ، ةيتناوؿ القتل للردّ  وقّ ذكر ابن قّامة دفاصيل مذىب  ،ا ُب حقوو قتل لكفره ال ح
ّّ ودعريف ا١ت ،وٖتّيّ من يعاقب هبا الرّدةا دليل القتل ُب اٟتنابلة ُب األمر مبينً  و الراجع بأنّ  رد

وعززه ٔتا ٝتاه ، «فاقتلوهَمْن بّدؿ دينو »ٍب الستنّ إٔب حّيث ، عن دين اإللسبلـ إٔب الكفر
وروي ذلك ، مرتدّ وأجمع أىل العلم على وجوب قتل ال»: حيث قاؿ، إٚتاع أىل العلم

ولم ، عن أبي بكر وعمر وعثماف وعلي ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وخالد وغيرىم
عن اإلسالـ من الرجاؿ والنساء ارتّد  ومن»: ٍب قاؿ. «افكاف إجماعً ، يذكر خالؼ ذلك

 . (ٜٚ)«فإف رجع وإال قتل، ثالثة أياـ وضيق عليوإليو  دعي، الً ا عاقوكاف بالغً 
ا بُت وقّ يبّو من بعضها ا٠تلط واضحً  ،األربعة السنّيةىذه خبلصة ١تواقف ا١تذاىب 

ّّ ا١تعٌت ال وذلك االختبلؼ الظاىر ُب جل  ،دوبُت ا١تعٌت ا٠تاص بالتحوؿ ُب االعتقا سيالس
 التفاصيل ا١تتعلقة هبذا األمر يّؿ داللة واضحة على عّـ وجود نص صريح ديكن االلستناد

ّّ للقوؿ بوجوب قتل ا١ت -كّلها-وفقا لقواعّ األصوؿ لّى ىذه ا١تذاىب إليو  ًّ  رد . اح

                                                           
 من ناقش( ٔٛ-ٓٛ ص) وُب( ٖٔ-ٗٚ/ٓٔ) ،(ىػٖٛٗٔ) القاىرة، ا١تنار، طبعة الكبَت، والشرح ا١تغٍت، انظر (ٜٚ)

 أف قبل «الرّدة» ُب قّامة ابن كبلـ ورد وقّ ،«الحدود أقيموا» -ولسلم وآلو عليو ا صلى- النيب بقوؿ احتج
 ص) ُب نفسو قّامة ابن نص وقّ ذلك، قبل «السحر»و «الرّدة» ذكر يثح ،«الحدود» كتاب عرض ُب يشرع
ا، يستتاب أنو أكّ الذي النخعّ خبلؼ على( ٚٚ ًّ   خبلفو، إٔب يلتفت ٓب أنو ويبّو التابعُت كبار من والنخعّ أب

، قتل وجوب على أٚتعوا فيمن عمر وذكر ّّ  أبا وافق قّ أنو -عنو دعأب ا رضّ- عمر عن الثابت أف حُت ُب ا١ترد
ين، قتاؿ ُب -عنو دعأب ا رضّ-  بكر ّّ ّّ  قتل عّـ ُب معروؼ مشهور رأي ذا كاف ولكنو ا١ترد  ٓب الذي الفرد ا١ترد

 -عنو دعأب ا رضّ-  عمر لسيّنا أف ذكر حيث( ٕٗٔ/ٖٔ) الى: راجع وغَته، حـز ابن عنو ذلك نقل حيارب،
 اليت اآلثار دكررت وقّ. «السجن أستودعهم وإال تابوا فإف سالـاإل عليهم لعرضت بهم أتيت لو»:  قاؿ قّ

 قّ قّامة ابن يكوف أف فإما. ا١تعٌت ىذا ُب -عنو دعأب ا رضّ-  عمر عن الصحابة آثار من دقّـ فيما ذكرناىا
 ُب ير ٓب أنو وإما اإلٚتاع، أىل ُب فأدرجو بااللستتابة خاص بأنو -عنو دعأب ا رضّ-  عمر عن روي ما دأوؿ

 . وُب االمرين كليهما نظر!! اإلٚتاع بّعوى خيل ما والنخعّ عمر خبلؼ
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ة وٛتاية اٞتبهة واٞتماعألّمة وكثَتوف منهم دبّو ُب مذاىبهم إشارات ١تصاّب دتعلق بأمن ا
 . باٟترابة كما دقّمت اإلشارة إليو الرّدةة الفًتاض اردباط ّاخليّ ال

 : ةماميّ موقف اإل
ّّ ا١ت ة أفَّ ماميّ يرى الشيعة اإل  ّّ : نوعاف رد وىذا ُب نظرىم ، نوع ولّ على اإللسبلـ ٍب ارد

 . ا وال يستتاب وال دقبل دوبتو وال رجوعو إٔب اإللسبلـيقتل فورً 
ّّ ا١تُىَو  :انيوالنوع الث ّّ  ألسلم عن كفر ٍبالَِّذي  رد فإف ٓب يتب ، فهذا يستتاب عنّىم ،ارد

ًّ  الرّدةوىم ال يعتربوف  ،ولكنها ٖتبس الرّدةا١ترأة فبل دقتل بأّما  ،يقتل بل يضعوّنا ُب  ؛اح
ّ  َما  كل  م يعتربوف أفَّ ألّنّ  (ٓٛ)باب التعزيرات  وا وما ليس كذلك فإنّ لو عقوبة مقّرة يسمى ح

ّّ . ايسمى دعزيزً  ، وشرب ا٠تمر، والقذؼ، الزنا وما يتبعو: اٟتّود ُب لستة ىّ وحصر اٟتل
ّّ . وقطع الطريق، والسرقة َما  واردكاب، وإدياف البهائم، الرّدةو ، وأدخل ُب باب التعازير البغ

 . لسوى ذلك من ااـر

                                                           
 اٟتسيٍت اٞتواد ٤تمّ للسيّ العبلمة قواعّ شرح ُب الكرامة مفتاح وراجع ،(ٕٔٙ-ٖٕٗ/ٕ) اإللسبلـ شرائع: راجع (ٓٛ)

ّّ  دوبة قبوؿ ّـع على خبلؼ ال أنو على اٟتلّ اقق نص وقّ ،(ٖٚ-ٖ٘/ٛ) ،(ىػٕٖٙٔ مصر، ط) العاملّ،  ا١ترد
 «الخالؼ» كتاب من نقل ٍب الصّؽ، أمارات عليو وظهرت -شأنو جل- ا إٔب ودنصل والنّـ التوبة أعلن وإف

 العاملّ للشيخ «الشريعة مسائل تحصيل إلى الشيعة وسائل»:  وراجع. دوبتو قبوؿ عّـ على اإلٚتاع
ّّ  حّ أبواب( ٗٗ٘/ٜ( )ىػٗٓٔٔت)  .ا١ترد
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 : ةمذىب الظاىريّ 
ّّ  الرّدة ة على أفَّ لقّ نص الظاىريّ  وجرت معاٞتتها ُب كتاب اٟتّود ، من حّود ا ح

ا من  ا متبرئً كاف مسلمً أنّو   صح عنو نْ مَ  إفّ »: يقوؿ ابن حـز (ٔٛ).«المحلى»من كتاب 
وخرج إلى دين كتابي ، عن اإلسالـارتّد  أنّو ثم ثبت عنو، كل دين حاشا دين اإلسالـ

ال : ئفةفقالت طا ؛الناس اختلفوا في حكمو فإفّ ، أو غير كتابي أو إلى غير دين
 ،تو وبين من أعلنهاأسر ردّ  نْ وفرقت طائفة بين مَ ، يستتاب: وقاؿ طائفة ،يستتاب

 . «وبين من أسلم بعد كفره ثم ارتدّ  ،ارتدّ  وفرقت طائفة بين من ولد في اإلسالـ ثم
كااللستتابة   ؛الرّدةبوقّ الستعرض ابن حـز اآلراء ا١تختلفة ُب مسائل كثَتة دتعلق 

ال يقبل من : ة قالواالظاىريّ  وخلص إٔب القوؿ بأفَّ ، اقش دلك األقواؿٍب ن، وعّدىا ومّكها
ّّ ا١ت َما  أورد من آيات كردية وشعر بأف فيو داللة على غَتَما  وكل، إال اإللسبلـ أو السيف رد

و١تا بلغ . يبعّه عن إلزامهم بشّءالَِّذي  ة فقّ دناولو بالتأويل والتفسَتقرره وأصحابو الظاىريّ 
و ٓب خيتلف وأنّ ، ليست على ظاىرىاأّّنا  ادعى( ٕٙ٘البقرة:) ِإْكَراَه ِفي الدِّينِ ال : قولو

ْتسب قوؿ ابن حـز ٣تمعة على ألّمة األّف  ُب ذلك -حسب دعواه-ها كلّ ألّمة  أحّ من ا
ّّ إكراه ا١ت ينِ : قولو دعأب النجعة ليّعّ أفَّ  ٤تمّأَبُو  ويبعّ. عن دينو رد  ال ِإْكَراَه ِفي الدِّ

، منسوخةّّنا أ :األوؿ: قّ ذىب العلماء فيو إٔب قولُت ال ثالث ٢تما ُب نظره( ٕٙ٘البقرة:)
 . ٥تصوصةأّّنا  :والثاني

 -صلى ا عليو وآلو ولسلم-رلسوؿ ا ألّف  ،منسوخةأّّنا  -عنودعأب عفا ا -وزعم 
 - عليو وآلو ولسّلمصلى ا- ُت العرب إال اإللسبلـ أو السيف إٔب أف دوَبٓب يقبل من الوثنيّ 

ُت وقّ وقع إكراه الوثنيّ ( ٕٙ٘البقرة:) ال ِإْكَراَه ِفي الدِّينِ : فكيف يقاؿ ُب نظر ابن حـز
  ؟!العرب وٗتيَتىم بُت اإللسبلـ والسيف

 . وأطاؿ ُب دلك الّعوى وألسهب، ٥تصوصة ُب اليهود والنصارىّّنا إ :والقوؿ الثاين 

ٓب  -صلى ا عليو وآلو ولسّلم- أنّو: ٤تمّأَبُو  عمو١تا عرض لو موضوع ا١تنافقُت ز  
نفاقو  -صلى ا عليو وآلو ولسّلم- من علم رلسوؿ ا أو أفّ ، يكن يعلم ثبوت كفر ا١تنافقُت

                                                           
، ابن (ٔٛ)  (.ٖ/ٖٔ( )ٜٜٙٔ) والنشر، للطباعة التجاري ا١تكتب: بَتوت الى، حـز
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فقّ قاؿ وىو ُب ، ىنا بشكل ٓب نعهّه فيو من قبل ٤تمّأَبُو  وقّ دناقض ،قّ أظهر التوبة
ال  -صلى ا عليو وآلو ولسلم-رلسوؿ ا  أفّ  من ظنإّف : معرض مناقشة موضوع ا١تنافقُت

-لنسبتو إٔب رلسوؿ ا ؛ وحل دمو ومالو، يقتل من وجب عليو القتل من أصحابو فقّ كفر
 . دعأبدبارؾ و الباطل و٥تالفة ا  -صلى ا عليو وآلو ولسلم

قّ  -دعأب رٛتو ا-و ذلك ألنّ ، قالو ابن حـز ومناقشتوَما  وال نود اإلطالة بسرد كل 
وكل من يعرؼ ابن حـز ولسعة إطبلعو يستغرب منو ىذا ا١توقف  ،دناقض ُب أكثر من موضع

ٛتلو على دأويبلت آليات كردية ولسنن كثَتة ال الَِّذي  ىذا ا١توقف، ا١تتصلب ُب ىذا األمر
ولردىا على قائليها بألسلوبو الشّيّ ، ديكن البن حـز أف يقبلها لو صّرت عن غَته

اٞتزء الثالث عشر لَتى القارئ الكرًن  «ىالمحل  »ُب كتابو كّلو   لَتاجع ا١توضوعف ؛ا١تعروؼ
وخلطو ُب كثَت من القضايا اليت ٓب نره دعامل معها ، بنفسو الطريقة اليت عاِب فيها ىذا األمر

 . بذلك الشكل إال ُب ىذا ا١توقف العجيب

حريّة  ة قد أكداويّ نبة الوالسنّ الكريم القرآف  يتضح أفّ  -كّلو-ومما عرضنا  
رأينا ال ِذي  وكل الخلط، ة ال يمكن أف يلحق بها شكقرآنيّ مة وجعال منها مسلّ  العقيدة

نجم عن مالبسات  إنّما  بين الدينّي والسياسيّ  لدى العلماء في تناولهم لهذا األمر
لى وضرورة تطبيقو ع ،قانونيّ وشمولو للنظاـ ال «الدين»منها اتساع مدلوؿ مفهـو ، كثيرة

اختالط تغيير  أيًضاومنها ، جميع المواطنين بغض النظر عن اعتقاداتهم واختالفهم فيها
أو ارتباط تغيير االعتقاد بالتحوؿ إلى حالة ، االعتقاد بمحاولة تغيير أركاف الدين نفسها

ا لمصالح ا مهددً ا محاربً عدوً  مرتدّ والجماعة بحيث يصبح الألّمة العداء والحرب ضد ا
 . د الخطر على أمنها وسالمتهاشدي، توأمّ 

-الناس وأفَّ ، ةنسانيّ ة ووحّة اإلبشريّ وحّة الُىَو  ؛فاإللسبلـ قاـ على مبّأ ألساس 
م القرآف كما لسلّ ،  ا آلدـ وآدـ من درابالناس ٚتيعً  وأفَّ ، خلقوا من نفس واحّة -اٚتيعً 



 113 

 ،من شاء فليؤمن فقرر أفَّ ، ومنها اختبلؼ معتقّاكهم، الكرًن باختبلؼ الناس ُب أمور كثَتة
، دفكَت بإكراه الناسعن أّي  -صلى ا عليو وآلو ولسّلم- وّنى النيب، ومن شاء فليكفر

 وقاؿ، (ٜٜ:يونس)َأفَأَْنَت ُتْكرُِه الن اَس َحت ى َيُكونُوا ُمْؤِمِنينَ : فقاؿ ا دبارؾ ودعأب
َلْسَت َعَلْيِهْم قاؿ دبارؾ ودعأب: و  ،(٘ٗ:ؽ)َوَما أَْنَت َعَلْيِهْم ِبَجب ارٍ : دبارؾ ودعأب

ِإن َما أُِمْرُت َأْف َأْعُبَد َرب  َىِذِه اْلبَػْلَدِة ال ِذي  ودعأب: وقاؿ دبارؾ (ٕٕ:الغاشية)ِبُمَسْيِطرٍ 
َفَمِن اْىَتَدى  َوَأْف أَتْػُلَو اْلُقْرَءافَ (ٜٔ) َحر َمَها َوَلُو ُكل  َشْيٍء َوأُِمْرُت َأْف َأُكوَف ِمَن اْلُمْسِلِمينَ 

وقاؿ دبارؾ  (ٕٜ-ٜٔ:النمل) فَِإن َما يَػْهَتِدي لِنَػْفِسِو َوَمْن َضل  فَػُقْل ِإن َما أَنَا ِمَن اْلُمْنِذرِينَ 
 . (ٛٗ:الشورى)ِإْف َعَلْيَك ِإال اْلَبالغُ  ودعأب:

ّع ٣تا   ا القرآف قّ صاّن حريّة االعتقاد لتأويل على أفّ ل الً كل ذلك يّؿ ويؤكّ ٔتا ال ي
ظاىر ُب الكرًن القرآف  ولذلك فإفَّ ، ةنبويّ ة الا ١توقفو كاف موقف السنّ ودبعً ، وحفظهاالكرًن 

دوف التورط ، دغَت االعتقاد ة مبينة أفّ والسنّ  ،ُب دغَت االعتقاد خرويّ االقتصار على العقاب األ
ال ، نيها ومصاٟتهاوكياّنا وكهّيّ مواطألّمة أمور أخرى قّ ٖتمل معٌت العّواف على ا أيّةب

ا ال دتعلق ُب ىذه اٟتالة ألّنّ  ؛ة فقطأخرويّ بل العقوبة عليو  ؛عقاب عليو ُب ىذه اٟتياة الّنيا
وا  ؛يتؤب الستيفاء حقو ذاؾ ُب دار ا٠تلودالَِّذي  وىو، إال ْتق من حقوؽ ا دبارؾ ودعأب

 . أعلمو أعلى دبارؾ ودعأب 

 :ةزيديّ مذىب ال
ا جعل ىػ( بابً  ٓ٘ٛبن ا١تردضى )ت  بن حيِتأٛتّ  «الزخارالبحر »عقّ صاحب 

وقّ لسوى  «ه القتلفصل وحدّ »: قاؿ فيو بلً ٍب عقّ فص، «وقتاؿ أىلها الرّدةباب »عنوانو 
وأوجب االلستتابة  «فاقتلوهَمْن بّدؿ دينو »ا بعمـو ُب وجوب القتل بُت الرجل وا١ترأة أخذً 
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ّّ نفّ ا١ت كما نقل أفَّ  ؛ال واجبة ،ا منّوبةا بأّنّ ونقل ُب وجوهبا خبلفً  ،قبل القتل ، دولردّ  رد
 . (ٕٛ)ه الصبلة ُب دار اٟترب دوبة كذلك دعصموؤ وأدا، دوبة دعصمو، وجحّىا

ّّ أّّنم  وظاىر من لسائر التفاصيل اليت أوردوىا ّّ وف االردّاد إعبلف حرب من ا١تيع  رد
ة مظنّ أّّنا  على الرّدةظر إٔب ا١تذاىب ُب الن بقّيةمثل  -أيًضا-فهم ، تو ا١تسلمةعلى أمّ 

  (ٖٛ).ذلك

                                                           
 ،(ٕٜٛٔ) الرلسالة، مؤلسسة: بَتوت) األمصار علماء ١تذاىب اٞتامع الزخار البحر ا١تردضى، حيِت بن أٛتّ (ٕٛ)

 .بعّىا وما( ٕٕٗ/ٙ)
 (. ٖٕٗ/ٙ) السابق، ا١ترجع (ٖٛ)
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 الخاتمة

وبعّ: فلعل ىذا البحث قّ وفق ُب بياف ىذا األمر وٕتليتو وايضاحو. والتوكيّ على أّف 
القرآف الكرًن قّ صاف "حرية الرأي وحريّة العقيّة" ووفر ٢تما الضمانات الكافية ليمارس 

 ساف حقوقو كّلها وُب لسائر مستوياكها.بأمن وأماف، وضمن لبلن -كّلها-اإلنساف حريّادو 

ا  -صلى ا عليو وآلو ولسّلم-وأف رلسوؿ ا  ًّ قّ ثبت عنو والستفاض أنّو ٓب يقتل مرد
طيلة حيادو الشريفة جملرد دغيَته اعتقاده دوف ٦تارلسة أي شّء آخر. وأنّو ال دليل من الكتاب 

ّّ والقوّٕب دؿ على أف رلسوؿ ا  أمره ا  -صلى ا عليو وآلو ولسّلم-والسنة بنوعيها الفعل
ا أو أمر بقتل مردّ. ولو علم رلسوؿ ا -بالصفة اليت ذكرنا-بقتل مردّ  ًّ  أنّو وأنّو قتل مرد

يقاع ذلك على من يستحقو، فهو معصـو من التفريط بأي حّ من إمأمور بذلك ١تا دردد ُب 
 حّود ا مهما كانت األلسباب.

 وا أعلم.
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 لرٛتن الرحيم بسم ا ا

 

 

 

 

 حكم الردة وعقوبة ا١تردّ

 أ.د. طو جابر العلواين.

 

 

 ملحق البحث المقدـ إلى:

 ىيئة حقوؽ اإلنساف

 المملكة العربية السعودية

  

 أ.د.طو جابر العلواين

اٟتمّ  رب العا١تُت ٛتّ الشاكرين نستغفره ونستعينو ونستهّيو ونسألو لسبحانو 
 رشيّ والقوؿ السّيّ إنّو ٝتيع ٣تيب. ودعأب أف يوفقنا للرأي ال
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أواًل: نشكر السادة منظمّ ىذا اللقاء ا١تبارؾ إف شاء ا دعأب على اختيارىم ٕب 
للحّيث ُب ىذا ا١توضوع ا٠تطَت الَِّذي يكاد يكوف موضوع الساعة وكل لساعة أال وىو 

ب حيث ال أنسى فهذا ا١توضوع قّ شغل فكري منذ أياـ الطل« الردة: دغيَت الّين»موضوع 
كلّية الشريعة »ُب « الشهادة العالية»أّنٍت ابتليت بو بعّ حصوٕب على درجة الليسانس 

 ّتامعة األزىر، وقبل أف انتسب للّرالسات العليا. « والقانوف

ّّ »قاـ اٟتزب  ّّ العراق والرئيس « حزب البعث»ٔتحاولة انقبلب ضّ نظاـ « الشيوع
اٟتاكم كاف قّ وصل إٔب « حزب البعث»لًما بأف ـ( عٖٜٙٔ/ٚ/ٖعبّ السبلـ عارؼ ُب )

/ فرباير( من العاـ نفسو البعثيوف ٜ-ٛالرئيس عبّ السبلـ عارؼ ُب ) هقادالسلطة بانقبلب 
وعبّ السبلـ ٧تحوا، فأصبحوا حكومة منحت نفسها الشرعّية، والشيوعّيوف فشلوا فاعتربوا 

اٟتزب « »با١تاركسيَّة اللينينيَّة»نا يؤمناف خارجُت على النظاـ!! علًما بأّف اٟتزبُت كلّيهما كا
 ّّ ّّ و« الشيوع كاف يؤمن هبا بتطبيق عريب ذلك نّص « حزب البعث»يؤمن هبا بتطبيق أ٦ت

منهاج أو دلستور كل من اٟتزبُت ُب ذلك الوقت، بعّ فشل ٤تاولة انقبلب الشيوعّيُت ُب 
 ا١تاددُت األوليُت منو. 

ة، ؤتسانّة غَت معلنة من القيادة القوميَّة برئالسة الراحل قّررت القيادة القطريّة العراقيّ 
ّّ كّلو وإباددو عن  كما يقاؿ، وصّر قرار « بكرة أبيو»ميشيل عفلق إعّاـ اٟتزب الشيوع

ُب بغّاد؛ فكيف يسّوغوف دلك « ٔتجلس قيادة الثورة»اإلعّاـ السري عن َما كاف يعرؼ 
ٙتانية آالؼ ْتسب لسجبلت مّيريَّة  -نذاؾآ-اإلبادة اٞتماعيَّة؟ كاف عّد الشيوعّيُت 

 ُب حينو. « األمن العاّمة»

( ولسجن ٔوكاف عّد من قبض عليو منهم، وضمتو لسجوف معسكر الرشيّ رقم )
ّّ »الّبّابات ٜتسة آالؼ وٜتسمائة؛ فقرر  إعّاـ ٚتيع ا١تقبوض « ٣تلس قيادة الثورة البعث

 عليهم ومبلحقة الباقُت وإعّامهم كذلك. 
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ىاف قيادة البعثّيُت عن فكرة ديكن أف دؤدي إٔب التخلص بضربة واحّة من دفتقت أذ
ّّ مهما   الشيوعّيُت واإللسبلمّيُت، فإذا كلفوا شخًصا من العسكريُت ذي شهرة دوجو إلسبلم

ّّ »كاف بقتل وإعّاـ  ديكنهم بعّ ذلك ضرب اإللسبلمّيُت والقضاء على « اٟتزب الشيوع
 ُب ٚتيع األولساط ا١تّنيَّة والعسكريَّة باعتبارىم قتلة رموزىم وإبعادىم عن ٣تاالت التأثَت

ّّ »دموّيُت، والتخلّص من  ُب الوقت نفسو، وآنذاؾ يكوف ُب مقّورىم « اٟتزب الشيوع
 االلستئثار بالسلطة إٔب النهاية. 

طلب الضابط ا١تكّلف بتنفيذ دلك ا١تذْتة دزويّه بفتاوى من علماء السنَّة والشيعة 
ّّ اٟتكيم بفتوى ّتواز كل  -آنذاؾ-ده إماـ الشيعة دبيح لو ذلك فزوَّ  السيّ ٤تسن الطباطبائ

ّّ بتهمة  الشيعيَّة »مع التوصية بتمييز اٞتهلة الذين خلطوا بُت « الرّدة»منتم للحزب الشيوع
دوكيّ « الشيوعيَّة»أو خّعهم دعاة الشيوعيَّة وأومهوىم أف انضمامهم إٔب « والشيوعيَّة

تحفظ ال موقع لو يذكر؛ ألّف للحزب برنا٣ًتا ثقافي ا مكثّػًفا يبّأ دلقينو لتشيبعهم، وىذا ال
ّع أحّ بعّه ُب موقف  للمؤيّّين ُب مراحل التأييّ األؤب للحزب ومبادئو فبل يتوقع أف ينخ
اٟتزب من الّين أو مبادئو، ولكن كاف من بُت دفاعات إعبلـ اٟتزب عن نفسو بأف اٟتزب 

ا وال يتبٌت ا ًّ إلٟتاد، بل ُىَو دطوير ألفكار لسبق دبن يها من بعض الفرؽ اإللسبلميَّة  ليس ملح
ّّ ألفت أحزاب دلك ا١ترحلة  كالقرامطة والزنج وغبلة الطائفة!! وذلك ٤تض خّاع إعبلم

 القياـ بو ودبّنيو. 

ّّ من أئمة الشيعة اإلماميَّة  بفتوى ٦تاثلة دبيح، بل  -أيًضا-كما زوده اإلماـ ا٠تالص
الشيخ  -آنذاؾ-دوف ٖتفظ، وحصل على فتوى من مفيت السّنة « الشيوعّيُت»دوجب قتل 

 ٧تم الّين الواعظ. 

وقبل لسفر الضابط ا١تكلف واجملموعة ا١ترافقة لو لتنفيذ ىذه اإلبادة اٞتماعّية ُب لسجن 
بساعات قليلة حضر الرجل إٔب منزٕب ا١تبلصق للجامع الَِّذي كنت فيو إماًما « نقرة السلماف»
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بعّ منتصف الليل ليقوؿ  -جامع اٟتاجة حسيبة الباجة جّ ُب الكرّادة الشرقّية-ا وخطيبً 
ٕب: إنّو رغم الفتاوى الثبلثة وأولئك العلماء الكبار من علماء السّنة والشيعة الذين يتمتعوف 

ولساط كثَتة. ورغم حّاثة لسٍّت، وقّلة شهرٌب، جاء يريّ مٍت أنا أبالشهرة بالعلم والتقّير ُب 
َّ اليت لسوؼ يعتمّ الشا ب الناشئ فتوى ينشرح ٢تا صّره، ودطمئن ٢تا نفسو، وأف فتواي ِى

 عليها، ويتصّرؼ ٔتقتضاىا!!

ّّ ٤تض ال عبلقة للّين فيو ال من قريب وال من بعيّ؛  فقلت لو: إّف األمر شأف لسيالس
ها؟! فلماذا يقحموف الّين فيو لوال أف ىناؾ دوافع أخرى خفّية ٓب يذكروىا لك وال دعرف

وشرحت لو أف ىذه القضيَّة يراد هبا دوريط ا١تتّيّنُت ودوظيف ٝتعتو ُب ذلك، ودنفَت الناس 
من الّين وإظهار ا١تسلمُت واإللسبلمّيُت ٔتظهر السفاحُت الذين يسفكوف دماء ٥تالفيهم 

 بالسم الّين. 

با١تسألة »وبعض كتاباكهم حوؿ َما يسمونو  -آنذاؾ-ٍب أديتو بّلستور حزب البعث 
ّّ يتحّث عن « الّينيَّة وبينت لو: أّف الشيوعّيُت ماركسيوف لينينّيوف يعتمروف غطاء رأس رولس

ْتسب ا١تادة األؤب  -أيًضا-« ماركسّيوف لينينّيوف»ُب حُت يعتمر البعثّيوف وىم « األميَّة»
ف يعّـ من دلستور اٟتزب يعتمروف الكوفّية والعقاؿ، فإذا أراد الفريق العريّب من ا١تاركسّيُت أ

ّّ أو العكس فما دخل اإللسبلـ وأحكامو وفقهو ُب ىذا األمر؟؟!! و١تاذا جيعل  الفريق األ٦ت
اإللسبلـ بكل عظمتو ودارخيو ومصادره وحضاردو لسبلًحا بأيّي أقواـ دنكروا لو ضّ أقواـ ال 

 خيتلفوف عنهم كثَتًا ُب موقفهم منو؟!؟ 

 -ٚتيًعا-نهم، فهو ٕتاوزىم وإذا كاف لّيهم شّء ديكن أف ديثل موضع ادفاؽ بي
 لئللسبلـ ودنكرىم لو، وإبعاده عن لسائر ٣تاالت التأثَت ُب األّمة؟ 

وبقيت أحاوره وأجادلو حىت اقتنع بضرورة االعتذار عن ا١تهّمة؛ فغادر منزٕب إٔب القصر 
عن «!! قيادة الثورة»اٞتمهوري مباشرة لبلعتذار لرئيس اٞتمهوريَّة عبّ السبلـ عارؼ وجمللس 
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دنفيذ ا١تهمَّة اليت ٓب دنفذ بعّ ذلك!! وصّؽ حّلسّ بشكل دقيق بفضل ا وأعلن ميشيل 
ّّ بعّ ثبلثة ألسابيع من ذلك دعوة الرفاؽ الشيوعّيُت إٔب االنضماـ  عفلق ُب كل ولسائل العراق

إلبادة اٟتزب « القوى الرجعّية والظبلمّية»إٔب حزب البعث الَِّذي أحبط مؤامرة كانت دّيرىا 
ا وراء حزب الش ًّ ّّ والقضاء عليو وأنّو  ال حل أماـ القوى ا٠تَتة!! إال الوقوؼ صًفا واح يوع

 البعث القائّ لّحر الرجعّية والرجعّيُت والقوى الظبلميَّة. 

البعّ الّيٍّت ُب اجملاؿ « ظاىرة الستغبلؿ»فأكّ ٕب ذلك ا١توقف مّى خطورة 
، وبّأت أدتبَّع جذور ىذه الظاىرة ُب د ّّ واألدوار اليت لعبتها ُب  -كّلو-ارخينا الطويل السيالس

الصراعات السيالسّية حيث ٖتولت ُب بعض األحياف إٔب َما يشبو كرة كانت دتقاذفها 
و٘تسك قوى ا١تعارضة « بالرّدة»معارضيها  -أحيانًا-اٟتكومات ومعارضوىا فتتهم اٟتكومات 

كذلك؛ فأوصلٍت البحث « بالردة»لتقذفها بوجو السلطة، ودتهمها « بكرة الرّدة» -أحيانًا-
، وبنيت  ّّ إٔب أّف بروز دلك الظاىرة ا٠تطَتة قّ بّأ ُب وقت مبكر من دارخينا الّيٍّت والسيالس

 حولو أفكار خطَتة، بل ثقافة ٖتولت إٔب مسلمات قارة ثابتة دتّاو٢تا األجياؿ؛ منها: 

كل من عّاه؛   إمكاف امتبلؾ اٟتقيقة ا١تطلقة من اإلنساف النسيّب، وحجبها عن •
 ا٠تاطئ!! « متملك اٟتقيقة»ليصبحوا أىبلً للوصف بالكفر أو اٞتهل ْتسب دّصور 

وا٨تراؼ معظم طوائفها، وا٨تصار النجاة ُب الّنيا « بظاىرة انقساـ األمَّة»التسليم  •
ّّدت الفرؽ أو الطوائف.   واآلخرة بطائفة أو فرقة واحّة، مهما دع

باٟتكم قبل يـو الّين  -دبارؾ ودعأب-ت على ا فتح باب اٞترأة على االفتئا •
ُب ذلك اليـو فيو « اٟتاكمّية»واٞتزاء على الناس بّخوؿ اٞتّنة أو النار، وا قّ حصر 

ِن اْلُمْلُك اْليَػْوـَ ﴿لسبحانو فقاؿ: 
َ
وأجاب عز وجل نفسو ألنو ال أحّ، حىت -( ٙٔ)غافر: ﴾١ت

ِّ اْلَقهَّارِ ﴿ ذلك ا١توقف: األنبياء والرلسل جيرأ أف ينبس ببنت شقة ُب ( ٙٔ)غافر: ﴾لِلَِّو اْلَواِح
ومع ذلك فإف أنالًسا قّ منحوا أنفسهم ىذا اٟتق وصاروا يصنفوف الناس ال ُب الّنيا وحّىا؛ 
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بل ُب اآلخرة كذلك فيضعوف أشباىهم وأنصارىم ُب اٞتّنة، ويلقوف ٓتصومهم وأدباع 
ُب التوالّ والتكاثر حىت مزقت وحّة األمة،  خصومهم ُب النار والستمرت الظواىر السلبّية

 وفرقت كلمتها وأوىنت كل مقوماكها. 

ولذلك صارت عملّية دتبع جذور ىذه الظواىر اليت دفتك ٔتجتمعادنا عمليَّة ضروريَّة 
 وواجبة ال يسع منطلًقا إٔب اإلصبلح ٕتاىلها، أو االلستهانة هبا، أو دأجيلها. 

ّّ منشغل بتلك الظواىر السلبّية. وقّ انشرح الصّر إٔب ضرورة  منذ ذلك التاريخ وعقل
أخذ ّناذج من اإلشكاليّات الكثَتة اليت لسقطنا نتيجة ىجرنا للقرآف اجمليّ، واالنشغاؿ بكل 
َما عّاه عنو، فطاؿ علينا األمّ وقست مّنا القلوب، أو معاٞتتها انطبلقًا من منهج قرآيّن 

َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو وآلو -ا لسّنو ا١تتلقّ األوؿ رلسوؿ ا منضبط بضوابط القرآف ذادو، وملتزًما ٔت
إليو أمر دبلودو ودعليمو  -دبارؾ ودعأب-انطبلقًا من القرآف الكرًن، الَِّذي أوكل ا  -َولَسلَّمَ 

 وبياف أحكم األلساليب وأفضلها ُب عملّيات دأويلو ودفعيلو ودغيَت الواقع ا١تنحرؼ بو. 

بو إنشاء األحكاـ والكشف عنها  -دعأب–ا١تصّر الَِّذي أناط ا  القرآف اجمليّ ُىوَ 
َعْوَف ِإَٔب  ﴿الستقبلاًل؛ بذلك نزؿ القرآف اجمليّ:  ّْ َأٓبَْ دَػَر ِإَٔب الَِّذيَن أُوُدوا َنِصيًبا ِمَن اْلِكَتاِب ُي

ُهْم َوُىْم  نَػُهْم ٍُبَّ يَػتَػَؤبَّ َفرِيٌق ِمنػْ ِإِف اٟتُْْكُم ﴿( ٖٕ)آؿ عمراف: ﴾ُمْعِرُضوفَ ِكَتاِب اللَِّو لَِيْحُكَم بَػيػْ
ْيِو ِمَن اْلِكَتاِب ﴿( ٚ٘)األنعاـ: ﴾ِإال لِلَِّو  َّ قًا ِلَما بَػُْتَ َي  ّ َوأَنْػزَْلَنا إِلَْيَك اْلِكَتاَب بِاٟتَْق  ُمَص

نَػُهْم ٔتَا أَنْػَزَؿ اللَُّو َوال دَػتَِّبْع أَْىَواءَ  ُىْم َعمَّا َجاَءَؾ ِمَن اٟتَْق  ِلُكل  َجَعْلنَا َوُمَهْيِمًنا َعَلْيِو فَاْحُكْم بَػيػْ
ُلوَُكْم ُب َما آدَاُكْم فَ  ًة َوَلِكْن لَِيبػْ َّ َهاًجا َوَلْو َشاَء اللَُّو ٞتَََعَلُكْم أُمًَّة َواِح الْسَتِبُقوا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمنػْ

يًعا فَػيُػَنب ُئُكْم  َوَأِف اْحُكْم ﴿( ٛٗ)ا١تائّة: ﴾ٔتَا ُكْنُتْم ِفيِو َٗتَْتِلُفوفَ ا٠ْتَيػْرَاِت ِإَٔب اللَِّو َمْرِجُعُكْم ٚتَِ
نَػُهْم ٔتَا أَنْػَزَؿ اللَُّو َوال دَػتَِّبْع أَْىَواَءُىْم َواْحَذْرُىْم َأْف يَػْفِتُنوَؾ َعْن بَػْعِض َما أَنْػَزَؿ اللَّوُ   إِلَْيَك فَِإْف بَػيػْ

ُّ اللَُّو أَ  َا يُرِي  ﴾ْف ُيِصيبَػُهْم بِبَػْعِض ُذنُوهِبِْم َوِإفَّ َكِثَتًا ِمَن النَّاِس َلَفالِسُقوفَ دَػَولَّْوا فَاْعَلْم أّنَّ
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( وىذا من ا١تعلـو من الّين ٚٙ( واآلية )ٓٗ( وادل من لسورة يولسف اآلية )ٜٗ)ا١تائّة:
 بالضرورة. 

لسنة معصـو  -صلى ا عليو وآلو ولسلم–وأشهّ أّف السّنة الصحيحة الثابتة عنو 
َوَما ﴿وال بّ؛ ومن القرآف الكرًن دستمّ حجيتها وإلزامها. وأفهم قولو دعأب:  أصلها قرآينّ 

 )ٖٗ(أَْرلَسْلَنا ِمْن قَػْبِلَك ِإال رَِجاال نُوِحّ إِلَْيِهْم فَالْسأَُلوا أَْىَل الذ ْكِر ِإْف ُكْنُتْم ال دَػْعَلُموَف 
َ )بو( لِلنَّاِس )وىم من لسبق ذكرىم( َما نُػز َؿ إِلَْيِهْم بِاْلبَػيػ َناِت َوالزببُِر َوأَنْػزَْلَنا إِلَْيَك الذ ْكَر  لِتُبَػُت 

ِإفَّ َىَذا اْلُقْرَءاَف ﴿( وأؤيّّ فهمّ ىذا بقولو دعأب: ٗٗ-ٖٗ)النحل: ﴾َوَلَعلَُّهْم يَػتَػَفكَُّروفَ 
لذلك فإف ا١تراد ( و ٙٚ)النمل: ﴾يَػُقصب َعَلى َبٍِت ِإلْسرَائِيَل َأْكثَػَر الَِّذي ُىْم ِفيِو خَيَْتِلُفوفَ 

"بالتبيُت" ىنا دبيُت مرادات القرآف ومعانيو وأدوقف ُب الستّالؿ بعض األصوليُت باآلية على 
جواز ٗتصيص الكتاب الكرًن بالسّنة. فهذه اآلية ال دّؿ ٢تذا ا١تذىب وعلى القائلُت بو 

أىل ويستّلوا بّليل غَته. وأىل الذكر الذين أحيل مشركو العرب عليهم ليسألوىم ىم 
الكتاب. وبعّ نزوؿ القرآف فينا صار اللفظ يصّؽ علينا أيًضا. وصرنا من أىل الذكر لقّ 

 أنزلنا إليكم كتابًا فيو ذكركم..

لسألوا أىل الذكر[ شعارًا لربا٣تهم أمر اوال أريّ أف أطيل لكن الستعماؿ بعض الربامج ]ف
بتبلوة الكتاب  -ُو َعَلْيِو وآلو َولَسلَّمَ َصلَّى اللَّ -ال أراه مقبوالً. وا أعلم. وقّ كّلف رلسوؿ ا 

الكرًن على الناس، ودعليمهم إيّاه، ودعليمهم اٟتكمة ُب دعّلمو ودعليمو واٟتكمة ُب ٖتويل َما 
دبارؾ ودعأب، -جاء فيو إٔب لسلوؾ وواقع يعيش الناس بو؛ فيتزكوف ويؤىلوف للوفاء بعهّ ا 

اإل٢تّية، والنجاح ُب اختبار االبتبلء، والعودة إٔب اٞتّنة  والقياـ ٔتهاـ االلستخبلؼ وأداء األمانة
اليت أخرج الشيطاف أبويهم منها فبعّ أف ضّن اليهود وٓتلوا على األمّيُت إيصاؿ َما أنزؿ 

َنا ُب األُم ي َُت لَسِبيلٌ ﴿إليهم إٔب األمّيُت وقالوا:  -( بعث ا ٘ٚ)آؿ عمراف:  ﴾لَْيَس َعَليػْ
ُهْم يَػتػُْلو ﴿أولئك األمّيُت رلسواًل منهم: ُب  -دبارؾ ودعأب ُىَو الَِّذي بَػَعَث ُب األُم ي َُت َرلُسوال ِمنػْ
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يِهْم َويُػَعل ُمُهُم اْلِكَتاَب َواٟتِْْكَمَة َوِإْف َكانُوا ِمْن قَػْبُل َلِفّ َضبلٍؿ ُمِبُتٍ   ﴾َعَلْيِهْم آيَادِِو َويُػزَك 
 (. ٕ)اٞتمعة: 

َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو -لسورة آؿ عمراف. وقّ بلَّغ رلسوؿ ا ( من ٗٙٔوادل معها اآلية )
الرلسالة وأّدى األمانة ونصح األمَّة وجاىّ الناس بالقرآف الكرًن جهاًدا كبَتًا بأمر  -وآلو َولَسلَّمَ 

ُىْم بِِو ِجَهاًدا َكِبَتًا﴿لو:  -دبارؾ ودعأب-ا  ّْ  (. ٕ٘)الفرقاف: ﴾َوَجاِى

على ذلك و٨تن معهم فيو. وا ا١توفق. وما أثاره البعض )وما كاف وعاّمة علماء األمَّة 
فهّ « السّنة قاضّية على الكتاب»أو أفَّ « الستقبلؿ السّنة بالتشريع»ينبغّ لو أف يثار( من 

أقواؿ فرضها اٞتّاؿ والسجاؿ؛ وقّ رفضها البعض وأّو٢تا اآلخروف هبذه األقواؿ، وُب لسائر 
دعّ من األقواؿ ا٠تبلفّية اليت قيلت بناًء على الظن بوجود أحكاـ  األحواؿ؛ فإّف ىذه ا١تقولة

ا١تنع من اٞتمع بُت ا١ترأة »ٓب درد ُب الكتاب، ووردت ُب السنَّة أحكامها الستقبلاًل مثل 
ومن قالوا بأف السّنة الستقلت ُب بياف ىذين األمرين « ٖترًن أكل اٟتمر األىليَّة»و « وعمتها

ك عّـ عثورىم على اٟتكم األوؿ ُب ٤ترَّمات النساء نص ا ُب عن الكتاب ٛتلهم على ذل
نص   « ٤ترَّمات األطعمة»وعّـ عثورىم على اٟتكم الثاين ُب «. ٤ترَّمات النساء»آيات 

كذلك وُب القرآف الكرًن كلّيات دتناوؿ آالؼ أو ببليُت اٞتزئّيات، وللقرآف الكرًن عادات ُب 
حذؼ، وُب القرآف مكنوف فما ٓب يذكر مباشرًا قّ يكوف التعبَت وُب ألسلوب القرآف اجمليّ 

ّّ وما ٓب يذكر ٓتصوصو قّ ينّرج ٖتت عمـو عاـ من العمومات؛ ألّف  مّرًجا ٖتت دليل كل
ًّى َوَرْٛتًَة ﴿القرآف اجمليّ قاؿ فيو منزلو جل شأنو:  ٍء َوُى ّْ َيانًا ِلُكل  َش نَػزَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب دِبػْ

( وقّ أحسن اإلماـ الشاطيّب حُت نّص على انّراج ٜٛ)النحل: ﴾ْلُمْسِلِمُتَ َوُبْشَرى لِ 
"السنَّة" ٖتت عمـو شّء وأّّنا شّء يبيّنو الكتاب) ( ولعلو أراد أف يبُت أصلو الكتاب، 
وٖترًن "اٞتمع بُت ا١ترأة وعمتها". وديكن أف يقاؿ فيو: إّف العرب درجت على اعتبارىم العم 

بتو وا٠تاالت أّمهات فذكر ٖترًن أمَّهات النساء، فيو دنبيو إٔب ذلك فتكوف أبًا والعّمة ٔتثا
الّاللة نًصا ُب األمهات ودنبيًها أو إشارة أو فحوى ُب العمات وا٠تاالت كما ديكن أف 
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َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو وآلو -يقاؿ: وال يصعب على اجملتهّ الوصوؿ إليو فما بالك با١تتلقّ األوؿ 
أكل »فيكوف ذلك ُب إطار ا١تنهج النيّب ُب التأويل والتفعيل ُب الواقع. وأّما ٖترًن  ؟-َولَسلَّمَ 

قّ جعل هبيمة األنعاـ لؤلكل وىّ اإلبل  -دبارؾ ودعأب-فإف ا « ٟتـو اٟتمر األىلّية
والبقر ومنو اٞتاموس والغنم وا١تاعز، وامنّت على العباد بذلك، وأّما ا٠تيل والبغاؿ واٟتمَت 

( وإذا خرج الناس عن األصل نتيجة أيّة ٛ)النحل: ﴾لِتَػرَْكُبوَىا َوزِيَنةً ﴿ل فيها الركوب فاألص
ظروؼ طارئة كاجملاعات وما إليها فإفَّ ا١تسارعة إٔب ٖترًن أكلها، والعودة هبا إٔب األصل 

 ﴾اَوَما َكاَف َرببَك َنِسي  ﴿"لًتكبوىا وزينة" عودة إٔب األصل الَِّذي خّصصها القرآف لو: 
عن أكلها، لئلبقاء عليها ولسيلة  -َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو وآلو َولَسلَّمَ -( فنهى رلسوؿ ا ٗٙ)مرًن:

للمواصبلت العمليَّة السهلة ُب دلك العصور إدباًعا للقرآف اجمليّ وإعادة ٢تا إٔب األصل الَِّذي 
إنشاًء لتشريع ٓب يكن، فجاء ا٠ترب ( وليس ٛ)النحل: ﴾لِتَػرَْكُبوَىا َوزِيَنةً ﴿نزؿ القرآف الكرًن بو: 

بإنشائها الستقبلاًل عن القرآف اجمليّ كما يرى البعض. فالقرآف ينشئ األحكاـ ويوجّىا 
ويكشف عنها والسّنة ٔتفهومها اٟتقيقّ ا١تنضبط دؤوؿ َما ينزؿ ُب الواقع ودعّلم الناس كيف 

-قّ لسئلت عن خلق رلسوؿ ا جيعلوف واقعهم واقًعا قرآني ا كما قالت أـ ا١تؤمنُت عائشة و 
 «) (. كاف خلقو القرآف» -َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو وآلو َولَسلَّمَ 

ثوف من مقاييس أطلقوا عليها  -ٔ  ّ مقاييس نقّ »ولذلك فؤلننا نتبٌت َما دبناه ا
 وىّ: « ا١تتوف

إّف كل خرب روي على خبلؼ صريح القرآف الكرًن فهو باطل، وعلى ذلك    - أ
 اّثُت. ٚتاىَت 

إّف كل خرب جاء ٥تالًفا ١تا ُىَو معلـو من الّين بالضرورة فهو باطل، وعلى  - ب
 ذلك عاّمة العلماء. 
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إّف كل خرب جاء على ٥تالفة اٟتس وا١تشاىّة فهو باطل، وعلى ذلك لسائر  - ت
 العلماء. 

 إّف كل حّيث خيالف بّيهّيات العقوؿ أو أحكاًما عقليَّة ثابتة فهو باطل - ث
 وعلى ذلك عاّمة العلماء. 

إّف كل خرب يناُب دليبل قطعًيا أو ٕتربة ثابتة فهو باطل، وعلى ذلك       - ج
 عامَّة أىل العلم. 

إّف كل حّيث يناُب علوًما ٕتريبيَّة ثابتة مثل الطب والفلك وغَتىا من      - ح
 علـو ال خيتلف أىل العلم ُب علمّيتها فهو باطل. 

ّّ ثابت من قوانُت الطبيعة ولسننها ُب  كل خرب أو     - خ حّيث يناُب َما ُىَو علم
 ا٠تلق والكوف فهو باطل وعلى ذلك عاّمة العلماء. 

كل خرب ركيك اللفظ ال يردقّ إٔب مستوى فصاحة وببلغة لساف رلسوؿ      - د
متّاولة ُب أو يشتمل على ألفاظ ٓب دكن موجودة أو  -َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو وآلو َولَسلَّمَ -ا 

فهو باطل،  -صلى ا عليو وآلو ولسلم–عصره أو نابية أو لسخيفة ال يليق أف دصّر عنو 
 وعلى ذلك عامَّة أىل العلم. 

كل خرب يشتمل على إقرار لرذيلة أو لسخف أو لسفالسف أو دعوة ١تا      - ذ
 يناُب الثوابت الشرعيَّة فهو باطل، وعلى ذلك عاّمة أىل العلم. 

يث يشتمل على دعوة أو درويج ١تذىب أو فرقة أو قبيلة أو طائفة كل حّ     - ر
 فهو باطل، وعلى ذلك عاّمة العلماء. 
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كل خرب أو حّيث خيالف الوقائع التارخيّية الثابتة بالتوادر ا١تعترب، أو دثبتها      - ز
 ظواىر يقر أىل االختصاص بعبلقتها واردباطها بتلك الوقائع وقت حّوثها فهو باطل وعلى

 ذلك عامَّة العلماء. 

كل خرب عن أمور عظيمة ىاّمة ٦ّتا يفًتض أف يشهّه الكافّة أو األكثروف  - س
 ُب أقل دقّير، وينفرد فيو راو أو اثناف فهو باطل، وعلى ذلك عامَّة أىل العلم. 

-كل خرب يرد على ٥تالفة ا١تعقوؿ ا١تقبوؿ ُب أصوؿ العقيّة من صفات ا  - ش
ما جيب ُب حقو وما يستحيل وما جيوز أو يرد بنحو ذلك ُب حق الرلسل و  -دبارؾ ودعأب

واألنبياء منافًيا ١تا ادفق العلماء على وجوبو ُب حقهم أو الستحالتو أو جوازه فهو باطل، 
 وعلى ذلك عامَّة أىل العلم. 

كل خرب اشتمل على الّعوة لئلدياف ٔتوروثات عقائّيّة أو فلسفّية مأخوذة  - ص
و حضارات غابرة دتناَب مع صحيح العقيّة اإللسبلميَّة كبل  أو جزًءا فهو حّيث من أدياف أ

 باطل، وعلى ذلك كاّفة العلماء. 

كل حّيث اشتمل على َما اعتربه العلماء شذوًذا أو علة قادحة فيو فهو  - ض
 باطل، وعلى ذلك الكافة مع دفاوت بينهم ُب دفسَت الشذوذ والعلة القادحة. 

وال يعٍت موافقة « ظاىر اٟتاؿ»يعٍت الصحة ُب « الصحة»لح مصط      - ط
ّّث بصحة « حقيقة اٟتاؿ»ذلك الظاىر للواقع ونفس األمر و ولذلك فإّف حكم عآب أو ٤ت

حّيث ال يعفّ أىل العلم من الستمرار البحث فيو حىت يغلب على الظن خلوه ٦تا دقّـ 
 ويغلب على الظن موافقتو ٟتقيقة اٟتاؿ. 

نسخ ُب القرآف الكرًن، وال خيّصص عمـو القرآف الكرًن، وال يقيّ  ال     - ظ
مطلقو بأّي دليل دوف القرآف الكرًن ذادو؛ ألّف التخصيص نسخ ١تا عّا َما خّصص من 
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العمـو والتقييّ نسخ ١تا عّا َما قيّ من اإلطبلؽ. وُب كل جزئّية من ىذه اٞتزئيات للعلماء 
 أقواؿ. 

وال يبلغ « غلبة الظن»إف صح وجود ذلك، إّّنا يفيّ  ٤تض دوادر ا٠ترب     - ع
يبلغ قوة ثبوت أّي  -َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو وآلو َولَسلَّمَ -وال يوجّ متوادر قوٕب عنو «. درجة اليقُت»

؛ بل على النظم «الرواية»نص قرآيّن؛ ألّف القرآف الكرًن ٓب دعتمّ يقينيّتو على ٤تض 
ا. واأللسلوب والتحّي واإلعجاز وا ًّ ّّ والرواية ال دعّو أف دكوف عامبلً مساع  ٟتفظ اإل٢ت

 ال دقبل روايات اجملهولُت من الرواة لؤلخبار، وعلى ذلك ٚتاىَت العلماء.      - غ

ال نأخذ با٠ترب ا١ترلسل وال ا٠ترب الَِّذي ُب إلسناده دّليس وعلى ذلك ٚتهور  - ؼ
 العلماء. 

 الصحابة ٣ترد ا١تعاصرة أو لقيا رلسوؿ ال يكفّ لتوثيق من ُىَو معّود ُب     - ؽ
ولو لساعة أو دوّنا، بل ال بّ من ٖتقق الصحبة ٔتعناىا  -َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو وآلو َولَسلَّمَ -ا 

 العرُّب، وعلى ذلك عّد من لسلف ىذه األمَّة. 

ّّ       - ؾ ال نأخذ برواية من دّلس ولو ١ترّة واحّة وذلك مذىب الشافع
 غّادي، و٨تن نتبٌت ىذا ا١تذىب. وا٠تطيب الب

ّّ ١ترويّادو، ودعترب روايتو باطلة؛       - ؿ نرفض التوثيق ا١تطلق للراوي بالسرب اٞتزئ
وإف كانت ىذه من القضايا ا٠تبلفّية، و٨تن مع الفريق الرافض لذلك النوع من التوثيق، ألّف 

 أصوؿ الّين دقاـ على األحوط ُب مثل ىذه ا١تسائل. 

ّّ وال خيلب ْتيب ىذه بعض م عآب ا١تنهج الَِّذي ادبعو ُب مراجعاٌب لًتاث أّميت العزيزة عل
لو واحًتامّ ١تن أنتجوه، ودعّلقّ واردباطّ بو وهبم وال دناؿ ىذه ا١تراجعات منو وال منهم، بل 

َّ دزكية لو ومراجعة دعتمّ على آلّيادو وولسائلو   ِى
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 ا١ترء نببلً أف دعّ معايبوومن ذا الَِّذي درضى لسجاياه كلها *** كفى 

إننا نعتمّ على أقواؿ من لسبق، وُب بعضها قصور ُب ٖتّيّ األصوؿ، ودقصَت ُب 
ٖتقيق بعض الفروع، والتقليّ عنّنا ٦تنوع دوف النظر ُب الّليل ١تن يستطيعو، ولذلك فإف 

عنّ -وألف ٗتطئ ُب االجتهاد ألسلم « الضرورة اٟتتمّية»ا١تراجعات والتأصيل يأخذاف موقع 
من ا٠تطأ ُب التقليّ ومشاهبة أىل الشرؾ ُب التقليّ األعمى وا١تتابعة دوف  -ا دبارؾ ودعأب

 السّاد والتوفيق. -وعّ، ونسألو لسبحانو 

 : ّّ ثبوت القوؿ عن الصحايّب يتوقف على ثقة رجاؿ السنّ إليو؛ »يقوؿ اّث ا١تعلم
يل لكل منهم؛ واالعتّاد بتوثيق ا١توثق والعلم بثقتهم يتوقف على دوثيق أئمة اٞترح والتعّ

يتوقف على العلم بثقتو ُب نفسو وأىلّيتو، ٍب على صحة لسنّ التوثيق إليو، وثقتو ُب نفسو 
دتوقف على أف يوثقو ثقة عارؼ، وصحة لسنّ التوثيق دتوقف على دوثيق بعض أىل ا١تعرفة 

 (. ٗ/ُٔب كتابو )التنكيل « والثقة لرجالو

ف ٖترينا الّقة مطالبُت ٔتتابعة لسلسلة ىائلة من اإلجراءات قّ وىكذا ٧تّ أنفسنا إ
ينفق فيها الباحث لسنوات للوصوؿ إٔب دصحيح خرب واحّ، ُب حُت يصّؽ القرآف الكرًن 

 ويهيمن على ذلك بيسر ولسهولة. 

 أّما فهمّ للقرآف اجمليّ فأعتمّ فيو ىذه ا١تبادئ:

قلب رلسوؿ ا َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو وآلو إّنٍت أؤمن بأّف القرآف اجمليّ قّ نزؿ على  -ٔ
بلساف رلسولو  -دبارؾ ودعأب-َولَسلََّم بلساف عريّب ولكّنو مبُت، ومع كونو مبيًنا فقّ نشره ا 

َا َيسَّْرنَاُه بِِلَساِنَك ﴿وىو أفصح من نطق بالضاد،  -َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو وآلو َولَسلَّمَ -الكرًن  فَِإّنَّ
ح يفصبليغ  -َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو وآلو َولَسلَّمَ -( ولساف رلسوؿ ا ٛ٘)الّخاف: ﴾يَػَتذَكَُّروفَ َلَعلَُّهْم 

مبُت، وىو لساف واحّ ال خيضع لكثَت من األحكاـ النحويَّة والصرفّية اليت برزت بعّ ذلك 
َما »جيمع  فليس فيو الزيادات ا١تألوفة ُب لساف العرب وال الصناعات اللفظّية اليت ألفوىا وال
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مًعا، وال ينصب ا١تثٌت بالياء دارة وباأللف أخرى، وال يعترب دخوؿ « ما التميمّية»و« اٟتجازية
 (. ٕ)اٟتجر: ﴾ُرَٔتَا يَػَودب الَِّذيَن َكَفُروا َلْو َكانُوا ُمْسِلِمُتَ ﴿شذوًذا ُب « رب»على « ما »

) (  ٖتّى بو العرب وأعجزىمومع ذلك فإف للقرآف اجمليّ لسانو العريّب ا١تتمّيز الَِّذي 
فلو خصائصو اليت ٕتعل منو خطابًا يتصل بلساف العرب وديتاز عنو ويردقّ. فهو مستوعب 

 للساف العرب متجاوز لو. 

أعتمّ ُب دفسَت القرآف اجمليّ على القرآف ذادو، فالقرآف الكرًن يفّسر بعضو  -ٕ
الَِّذي كاف يفسر القرآف  -َعَلْيِو وآلو َولَسلَّمَ َصلَّى اللَُّو -بعًضا متبًعا ُب ذلك لسنَّة رلسوؿ ا 

وا َما ُب ﴿الكرًن بعضو ببعض؛ فحُت أشكل على بعض الصحابة قولو دعأب:  ُّ َوِإْف دُػْب
-( وقالوا: لئن كنا ٤تالسبُت على ذلك ٕٗٛ)البقرة: ﴾أَنْػُفِسُكْم َأْو ُٗتُْفوُه حُيَالِسْبُكْم ِبِو اللَّوُ 

ال ُيَكل ُف ﴿وأين أنتم من قولو دعأب: : » -اللَُّو َعَلْيِو وآلو َولَسلَّمَ  َصلَّى-ىلكنا. قاؿ  -كّلو
 («. ٕٙٛ)البقرة: ﴾اللَُّو نَػْفًسا ِإال ُولْسَعَها

يَأَيػبَها الَِّذيَن آَمُنوا ادػَُّقوا اللََّو َحقَّ دُػَقادِِو َوال َ٘تُوُدنَّ ِإال َوأَنْػُتْم ﴿وكذلك ُب قولو دعأب: 
 (. ٕٓٔعمراف:  )آؿ ﴾ُمْسِلُموفَ 

ومن منا يا رلسوؿ ا يستطيع أف يتقّ ا حق دقادو؟! »وشق عليهم ذلك، وقالوا: 
فَادػَُّقوا اللََّو َما الْسَتطَْعُتْم َواْٝتَُعوا َوَأِطيُعوا َوأَْنِفُقوا َخيػْرًا ألَنْػُفِسُكْم ﴿دعاىم إٔب دبلوة قولو دعأب: 

فا٠تطوة األؤب أف نبحث ُب (« ٙٔ)التغابن: ﴾ُىُم اْلُمْفِلُحوفَ َوَمْن يُوَؽ ُشحَّ نَػْفِسِو َفُأولَِئَك 
 القرآف الكرًن ذادو عن دفسَت َما قّ يشكل علينا أو حيتاج إٔب دفسَت. 

أرجع إٔب السنن الصحيحة الثابتة عنو صلوات ا ولسبلمو عليو ُب دأويل  -ٖ
نابعة من آيات  -كّلها-والو القرآف الكرًن ودفعيلو ُب الواقع ا١تعيش فقّ كانت أفعالو وأق
ًما َما اجتمع فيو القوؿ والفعل مثل:  ّّ ّّ »الكتاب الكرًن مق « صّلوا كما رأيتموين أصل
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ٍب الفعل الَِّذي روي عنو صلوات ا ولسبلمو واشتهرت روايادو «. وخذوا عٍت منالسككم»
 . وادصل بأصلو القرآيّن، ٍب القوؿ الَِّذي صحت روايتو، ولو أصلو القرآينّ 

ألستأنس ٔتا صحت روايتو عن الصحابة والتابعُت وخاصَّة دلك اليت يغلب   -ٗ
 على الظن أّّنا بناًء على رواية ال رأي. 

ألستأنس ٔتعاجم اللغة ُب شرحها وبياّنا ١تعاين ا١تفردات مع الستحضار  -٘
على الّواـ، وألستأنس بقواعّ النحو والصرؼ والببلغة « مفردات القرآف»خصائص 

حة وما إليها، لكنٍَّت ال أحكم شيًئا ُب القرآف اجمليّ بل أالحظ مّى انسجاـ ذلك والفصا
 مع لسياقات القرآف الكرًن، ودراكيبو وعادات خطابو وألساليب نظمو. 

ولذلك فإّنٍت أرد وأرفض دعاوى الزيادة ُب ألفاظ القرآف الكرًن، أو الشذوذ  -ٙ
إْب. فاٟتكم عنّي «... االشًتاؾ»و« لًتادؼا»و« التورية»أو اإلهباـ أو َما أطلقوا عليو 

 للساف القرآف على ٚتيع القواعّ البشريَّة ال العكس. 

ألستأنس ُب التفالسَت ا١تعتربة وأحكم عليها بالسياقات القرآنيَّة، فأقبل منها  -ٚ
وأرفض، فالقرآف الكرًن عنّي ُىَو ا١تهيمن عليها وا١تصّؽ ١تا فيها أو الكاشف عن عيوهبا 

 اكها.و٥تالف


