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 دفاًعا عن حریة المعتقد والتخفیف في تطبیق قوانین إزدراء األدیان
  

استفزاز على رًدا العنف على والتحریض الدیني والتعصب الدینیة النعرات إلثارة محاولة أي تدان أن بد                  ال
عن الدفاع إلى المقالة هذه تسعى ذلك، من بالرغم باإلهانة. الشعور بحجة شغب أعمال أو طائش عنف                   أو
النظر إعادة ودعم األدیان ازدراء قوانین تشدید معارضة وإلى اإلسالمي الدین نظر وجهة من المعتقد                 حریة

 في هذه القوانین في كل بلدان العالم. وتستند المقالة في ذلك على األسباب التالیة:
  

ما لشخص بالنسبة ازدراًء یشكل ما إذ الیوم العالمي سیاقنا في األدیان" "ازدراء مصطلح تعریف یصعب .1                 
 قد یعتبره شخص آخر حریة معتقد.

 
األنظمة إلیها تلجأ ما غالًبا إذ كثیرة األدیان ازدراء قوانین تطبیق في التجاوزات أن المعروف من .2                 

 التعسفیة كأداة للتمییز ضد األقلیات الدینیة والمذهبیة.
 

على الصادق اإلیمان یرتكز إذ أساسي، قرآني مبدأ الدین في اإلكراه تحریم اإلسالمي، الدین منظور من .3                 
 اإلرادة المستقلة والخیار الحر.

 
 4. ال شّك في أّن  اإلكراه على اإلیمان وعلى الممارسات الدینیة باطل وال یؤدي سوى إلى نتائج معاكسة.

 
ازدراء لمعاقبة صریح ذكر أي (ص)) محمد النبي تعالیم (أي السنة في وال الكریم القرآن في نجد ال .5                   
أما حرب. حاالت إلى خاطئ بشكٍل بها ُیستدل التي كافة المصادر تعود العكس، في بل تجریمه، أو                   األدیان
محمد النبي وفاة بعد ظهرت وقد الوسطى القرون إلى فتعود شدیًدا عقاًبا االزدراء تعاقب التي الفقهیة                  اآلراء

 (ص) بقرون عدیدة.
 

هذه تجاوز على عقوبة أي وتدخل المقدسة، الرموز واحترام اإلیمان إلى اإلسالمیة النصوص تدعو .6               
 المبادئ في إطار األحكام األخرویة ولیس الدنیویة.

 
اتخاذ الناس یستطیع كي والعقیدة الدین أمور حول والجدال النقاش حریة على الكریم القرآن منهج یحث .7                 

 قرارات مستنیرة بهذا الشأن كونهم مخلوقات حرة لها القدرة على التفكیر العقالني.
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یتمثل اإلطار، هذا عن التبادل خرج وإن وحضارًیا. مهذًبا والجدال النقاش یبقى أن المفترض من .8                
والغفران والتسامح بالصبر والعنف الحضاري غیر والتصرف الشتائم على الرد في المحمدي              األسلوب

 والرحمة.
  

 سیتم في ما یلي مناقشة كل من هذه النقاط بالتفصیل:
 

 1. في صعوبة تعریف مصطلح ازدراء األدیان

 
ما لشخص بالنسبة ازدراًء یشكل ما إذ الیوم العالمي سیاقنا في األدیان" "ازدراء مصطلح تعریف                 یصعب

 قد یعتبره شخص آخر حریة معتقد.
  

مهینة أنها حتى أو خطأ، على األخرى والمذاهب األدیان أن اعتبار إلى الدیني اإلیمان طبیعة تدفع ما                   غالًبا
ویسوع ومحمد اهللا بشأن مختلفة وعقائد آراء غالًبا األدیان ألبرز المثال، سبیل فعلى لالزدراء.                ومجسدة
إلى ودینیة فكریة نظریات عدة وتسعى متعددة. واجتماعیة أخالقیة ومواضیع الهندوسیة واآللهة              وبوذا
لكن العالم، أدیان أسس وحدة عن تدافع التي والفلسفات الروحیة التقالید خالل من األدیان أبرز                 تقریب

 ولألسف، نادًرا ما تعرض هذه النظریات في الخطاب العام.
  

بالكفر، آخر إلى دین من المتحولین أو عام بشكل الدین منتقدي أو معین دین منتقدي إتهام بالتالي                   یسهل
بحق المسیئین أكبر من المسلمون یكون ما غالًبا أنه والمفارقة . قانونًیا معاقبتهم وحتى بحقهم 1               والتمییز

فالتعلیقات المقدسة. رموزهم تهان عندما سخطه عن یعّبر من أكثر عینه الوقت في هم فیما األخرى                  األدیان
ضد الكراهیة إثارة وتؤدي المصریة، اإلعالم ووسائل المصري المجتمع في كثیرة مثًال للیهود               المسیئة

. ، وباكستان وإندونیسیا 23 المسیحیین إلى العنف واالعتداءات الجماعیة في مصر

  
السبت. یوم الصید بتحریم اهللا أمر خالفوا اسرائیل بني من مجموعة عن القرآنیة الروایة ذكر هنا یمكن                   كما
الیهود من كل منها یستفید كعبرة وفّسرتها الروایة هذه في المعتدلة اإلسالمیة التقالید تعّمقت                ولطالما

   لبعض األمثلة، راجع: Compass Direct، ‘ Blasphemy’ Laws in Egypt, Sudan Threaten Converts، أیار/مایو 1،2011
http://www.compassdirect.org/english/country/egypt/article_112328.html  

  المصدر نفسه2
3Human Rights First، Blasphemy Laws Exposed: The Consequences of اإلنسان لحقوق المحامین لجنة               

،2012 آذار/مارس في التحدیث تم ،”Criminalizing “Defamation of Religions         
http://www.humanrightsfirst.org/wp-content/uploads/Blasphemy_Cases.pdf  
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هذه استعمال یسیئون ما غالًبا الكراهیة إلى یدعون الذین المتشددین المسلمین لكن والمسلمین.               والمسیحیین
. 4  الروایة لیبرروا  وصفهم الیهود (وأحیاًنا المسیحیین) بـ"القرود" و"الخنازیر"

 
  وتجدر اإلشارة إلى أن هذا السلوك غیر المتناسق یندده القرآن الكریم إذ ورد فیه:

  
َأنَُّهم ُأْوَلِئَك َیُظنُّ َأال ُیْخِسُروَن َزُنوُهْم وَّ َأو َكاُلوُهْم َوِإَذا َیْسَتْوُفوَن النَّاِس َعَلى اْكَتاُلوْا ِإَذا الَِّذیَن لِّْلُمَطفِِّفیَن                  َوْیٌل

 َمْبُعوُثوَن ِلَیْوٍم َعِظیٍم َیْوَم َیُقوُم النَّاُس ِلَربِّ اْلَعاَلِمیَن )سورة المطففین، اآلیات1 إلى 6)
 

 2. اإلساءة الشائعة في تطبیق قوانین ازدراء األدیان

 
األنظمة إلیها تلجأ ما غالًبا إذ كثیرة األدیان ازدراء قوانین تطبیق في التجاوزات أن المعروف                 من

  التعسفیة كأداة للتمییز ضد األقلیات الدینیة والمذهبیة.
 

اإلنسان حقوق عن تدافع حكومیة غیر منظمة ونشرت ذلك. على تدّل التي الموثوقة الحاالت من العدید                  ثمة
 تقریًرا حدیًثا یفّصل كیفیة استخدام القوانین التي تعاقب الكفر

 
 1. لمنع النقاش أو االنتقاد في األوساط العامة

 2. إلثارة العنف الجماهري
 3. لحصر الحریة الدینیة وحریة التفكیر وحریة المعتقد

5 4. كسالح تحل به الخالفات الخاصة.

  
اإلسالمي الدین بازدراء باتهامات التقریر هذا في المذكورة الحاالت عشرات من الساحقة األغلبیة               وتتعلق

 في بلدان أكثریة سكانها من المسلمین، مع بروز القلیل من االستثنائات لهذا النمط المهیمن.
  

 3. في المبدأ القرآني "ال إكراه في الدین"

  

4Usama Hasan، When Words Are Immutable، The Guardian’s Comment Is حسن أسامة راجع التفاصیل، من                 لمزید
Free، 2010،  http://www.guardian.co.uk/commentisfree/belief/2010/feb/26/quran-translation-tafsir  

5Human Rights First، Blasphemy Laws Exposed: The Consequences of اإلنسان لحقوق المحامین لجنة               
،2012 آذار/مارس في التحدیث تم ،”Criminalizing “Defamation of Religions         

http://www.humanrightsfirst.org/wp-content/uploads/Blasphemy_Cases.pdf 

4 
 

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/belief/2010/feb/26/quran-translation-tafsir
http://www.humanrightsfirst.org/wp-content/uploads/Blasphemy_Cases.pdf


على الصادق اإلیمان یرتكز إذ أساسي، قرآني مبدأ الدین في اإلكراه تحریم اإلسالمي، الدین منظور                 من
 اإلرادة المستقلة والخیار الحر.

 
إسالمیة قیمة وتجّسد معروفة آیة (256 اآلیة البقرة، (سورة الدین" في إكراه "ال القرآنیة اآلیة إن                  (أ)
والتي اهللا لعظمة المخصصة (255 اآلیة البقرة، (سورة الكرسي آیة بعد مباشرة تأتي أنها خاصة                 أساسیة،

 وصفها النبي محمد (ص) بـ"أهم آیة في القرآن".
  

هذه على تعلیًقا الكریم، القرآن مفسري أهم ومن وصاحبه (ص) محمد النبي عم إبن عباس، إبن قال                   وقد
أوالد لدیهم كان الذین (ص) النبي أصحاب بعض لوضع نظًرا أنزلت أنها (256 اآلیة البقرة، (سورة                  اآلیة
یكرهوا أن من (ص) النبي اصحاب ُمنع االسالم، جاء فعندما النصرانیة. أو الیهودیة الدیانة اعتنقوا قد                  كانوا
االسالم على الناس إكراه اآلیة هذه تمنع فال بالتالي و . اآلیة هذه على بناء االسالم في الدخول على 6                   أوالدهم

 فحسب بل تتیح لهم أیًضا ترك اإلسالم طوًعا.
  

(ص) محمد النبي تخاطب آیة هي الدین، في اإلكراه منع موضوع في وواضحة أساسیة أخرى آیة ثمة                   (ب)
 نفسه :

  
اآلیة یونس، (سورة ُمْؤِمِنیَن َیُكوُنوْا َحتَّى النَّاَس ُتْكِرُه َأَفَأنَت َجِمیًعا ُكلُُّهْم اَألْرِض ِفي َمن آلَمَن َربَُّك َشاء                   َوَلْو

(99 
  

شؤون أن كلها تؤكد متعددة أخرى آیات على معتمًدا اآلیة هذه المفسرین، رواد من وهو كثیر، ابن                   یفسر
. 7 اإلیمان تكمن بین المرء وربه وال یمكن ألحد أن یتدخل بینهما

  
 (ج) وتؤكد على ذلك أیًضا آیة تذكر النبي نوح وهو یخاطب قومه :

  
َلَها َوَأنُتْم َأُنْلِزُمُكُموَها َعَلْیُكْم َیْت َفُعمِّ ِعنِدِه ْن مِّ َرْحَمًة َوآَتاِني بَِّي رَّ ن مِّ َبیَِّنٍة َعَلى ُكنُت ِإن َأَرَأْیُتْم َقْوِم َیا                    َقاَل

 َكاِرُهوَن (سورة هود، اآلیة 28)
  

قتادة، أن كثیر وابن الطبري ویذكر الدین. في إكراه ال أنه هو، اآلیة هذه معنى أن التقلیدیون المفسرون                    یؤكد
لم لكن لفعل، قومه على اإلیمان یفرض أن نوح بإمكان كان لو "واهللا یقول كان األوائل، العلماء أحد                    وهو

. 8 یكن ذلك بوسعه"

6http://quran.al-islam.com :راجع تفاسیر الطبري والقرطبي وابن كثیر سورة البقرة، اآلیة 256 على الصفحة   
  راجع تفاسیر ابن كثیر لسورة یونس، اآلیة 799
8http://quran.al-islam.com : راجع تفاسیر الطبري والقرطبي وابن كثیر والجاللین لسورة هود، اآلیة 28 على الصفحة   

5 
 

http://quran.al-islam.com/
http://quran.al-islam.com/


  

 4. اإلسالم باإلكراه غیر صحیح

 
اإلسالم وفقهاء علماء أوضحه ما وهذا باطل، الدینیة الممارسات وعلى اإلیمان على اإلكراه أّن في شّك                  ال

 على مدى قرون منذ العصور األولى لإلسالم.
  

أن قاطع، وبشكل اإلسالم، علماء أهم من وهو الغزالي، أكد فقد السابقة. الحیثیة منطقًیا الحیثیة هذه                  تتبع
أو االنعقاد ذلك وجود عدم حالة في مقبوال یكون وال عدمه، أو علیه القلب بانعقاد یتعلقان عدمه أو                    اإلیمان

. 9 في حالة إكراهه

  
حقهم یقید أن أو اآلخرین على والمعتقد اإلیمان البعض یفرض أن العامة المصلحة من یوًما یكن لم                   لذلك،
األمور على یقتصر ال آخر موضوع والعنف الكراهیة إثارة وبالطبع، والبحث. واالنتقاد األسئلة طرح                على

 الدینیة ویمكن معالجته بالقوانین  المدنیة عامًة.
 

 5. المصادر الدینیة اإلسالمیة ال تجّرم ازدراء األدیان

ازدراء لمعاقبة صریح ذكر أي (ص)) محمد النبي تعالیم (أي السنة في وال الكریم القرآن في نجد                   ال
أما حرب. حاالت إلى خاطئ بشكٍل بها ُیستدل التي كافة المصادر تعود العكس، في بل تجریمه، أو                   األدیان
النبي وفاة بعد ظهرت وقد الوسطى القرون إلى فتعود شدیًدا عقاًبا االزدراء تعاقب التي الفقهیة                 اآلراء

 محمد (ص) بقرون عدیدة.
 

خصوًصا الحق، هذا لتضمن اآلیات بعض أنزلت وقد ، المعتقد حریة الكریم القرآن یؤكد سابًقا، ُذكر 10                كما

نبوة كرفض اإلسالمي، المنظور من كفًرا تشكل قد هؤالء معتقدات بعض أن من بالرغم والمسیحیین،                 للیهود
 محمد مثًال أو رفض نبوة النبي عیسى أو طبیعة المسیح اإللهیة. وقد أتت بعض اآلیات بما یلي :

  

المتحدة9 الوالیات ،Hamza Yusuf، Who are the Disbelievers?، Seasons Journal، Zaytuna Institute یوسف حمزة                 راجع
اإلنترنت: على المصدر إلى النفاذ یمكن .50 إلى 30 ص ،2008 ربیع              األمریكیة،

http://sandala.org/wp-content/uploads/2011/04/Who-are-the-Disbelievers.pdf  
لم10 جمیعهم. منهم للتخلص وحاربوهم المسلمین اضطهدوا طالما ألنهم العرب المشركین حالة هي الوحیدة االستثنائیة الحالة المراجع، من للعدید                      وفقا

 یعد هذا الحكم التاریخي صالًحا منذ الفتح العربي في القرن السابع عشر میالدي.
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َأْجُرُهْم َفَلُهْم َصاِلًحا َوَعِمَل اآلِخِر َواْلَیْوِم ِباهللاَِّ آَمَن َمْن اِبِئیَن َوالصَّ َوالنََّصاَرى َهاُدوْا َوالَِّذیَن آَمُنوْا الَِّذیَن ِإنَّ                  (أ)
اآلیة المائدة، (سورة النحو ذات وعلى (62 اآلیة البقرة، َیْحَزُنوَن(سورة ُهْم َوَال َعَلْیِهْم َخْوٌف َوَال َربِِّهْم                  ِعنَد

(69  
  

عبر ممكنة النجاة أن تعتبر التي الشاملة للتفاسیر األفضلیة یعطي عالمًیا ینطبق واضح معنى اآلیة                 ولهذه
 جهود دینیة صادقة، على النظریات التي ترى أن المسلمین المؤمنین وحدهم یستطیعون تأمین شروط النجاة.

  
َیْوَم َبْیَنُهْم َیْفِصُل اهللاََّ ِإنَّ َأْشَرُكوا َوالَِّذیَن َواْلَمُجوَس َوالنََّصاَرى اِبِئیَن َوالصَّ َهاُدوا َوالَِّذیَن آَمُنوا الَِّذیَن ِإنَّ                 (ب)

 اْلِقَیاَمِة ِإنَّ اهللاََّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهیٌد (سورة الحج، اآلیة 17)
  

اآلخرة. في سینّفذ اهللا حكم بأن تذّكر لكنها المذكورة الدینیة المجموعات لكل النجاة اآلیة هذه تضمن                  ال

مختلفة. دینیة مجموعات بین السلمي التعایش تمّكن وواقعیة وعملیة ومعتدلة واضحة رؤیة اآلیة               فتقترح
أفضل أنه وآمن اعتبر وإن اآلخرین، إلى یسيء أن دون من الخاص سبیله یتبع أن دیني مجتمع لكل                    وتسمح

 من غیره، ألن اهللا وحده سیحكم بینهم في اآلخرة.
 

النساء، وسورة 191 اآلیة البقرة، (سورة َثِقْفُتُموُهم َحْیُث َواْقُتُلوُهْم خاطئ: بشكل التالیة اآلیة تذكر ما                 غالًبا
زمن في الغادرین والمسلمین الوثنیین األعداء الحقیقة في تخص وهي .(91 اآلیة النساء، وسورة 89                 اآلیة
فیلیبس. میالني أمثال المحللین بعض ومراًرا خطًأ ادعاه مما بالرغم الیهود، تخص ال وهي فقط.                 الحرب
ِإنَّ َتْعَتُدوْا َوَال ُیَقاِتُلوَنُكْم الَِّذیَن اهللاَِّ َسِبیِل ِفي َوَقاِتُلوْا مثل: تسبقها التي اآلیات خالل من هذا اآلیة معنى                    ویتضح

 اهللاََّ َال ُیِحبُّ اْلُمْعَتِدیَن. (سورة البقرة، اآلیة 190)
  

محمد النبي من سخروا أن بعد الوثنیین الشعراء من عدد مقتل اإلسالمیة الروایات بعض أثبتت حین                  وفي
على ترتكز العربیة الثقافة كانت میالدي، السابع القرن ففي حرب. زمن في حصل ذلك أن إال                  (ص)،
(ص) محمد النبي كان وقد النفسیة، والحرب البروباغندا ألغراض ُیستخدم الشعر وكان الشفهي               التداول
لحسان: (ص) النبي فقال البارعین، المؤلفین من رواحة بن اهللا وعبد ثابت بن حسان وكان إلیها یلجأ                   نفسه

. 11 "إن أبیاتك قد آذتهم أكثر من أسهمنا"

  

 6. اهللا وحده یحكم على تدنیس المقدسات ویعاقبه

هذه تجاوز على عقوبة أي وتدخل المقدسة، الرموز واحترام اإلیمان إلى اإلسالمیة النصوص               تدعو
  المبادئ في إطار األحكام األخرویة ولیس الدنیویة.

  من صحیح مسلم11
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الكریم، القرآن ومن (ص) محمد النبي ومن االلهیة الذات من فیها ُیسخر التي الحاالت في حتى هذا                   وینطبق

 وتعتبر كلها ازدراء لإلسالم. فعدیدة هي اآلیات التي تقر هذه الفكرة، ومنها على سبیل المثال:
  

َوَلِئن َتْحَذُروَن ا مَّ ُمْخِرٌج اهللاََّ ِإنَّ اْسَتْهِزُؤوْا ُقِل ُقُلوِبِهم ِفي ِبَما ُتَنبُِّئُهْم ُسوَرٌة َعَلْیِهْم َل ُتَنزَّ َأن اْلُمَناِفُقوَن َیْحَذُر                    (أ)
َبْعَد َكَفْرُتم َقْد َتْعَتِذُروْا َال َتْسَتْهِزُءوَن ُكنُتْم َوَرُسوِلِه َوآَیاِتِه َأِباهللاَِّ ُقْل َوَنْلَعُب َنُخوُض ُكنَّا ِإنََّما َلَیُقوُلنَّ                  َسَأْلَتُهْم

ْب َطاِئَفًة ِبَأنَُّهْم َكاُنوْا ُمْجِرِمیَن (سورة التوبة، اآلیات 64 إلى 66) نُكْم ُنَعذِّ   ِإیَماِنُكْم ِإن نَّْعُف َعن َطاِئَفٍة مِّ
  

ذكر كما العقاب، وإّن واحد، آن في اإللهیین والعقاب المغفرة اآلیة هذه تذكر الدین، من السخریة وجه                   ففي
 المفسرون التقلیدیون، ال یحصل إال في اآلخرة.

  
اهللاََّ ُیْؤُذوَن الَِّذیَن ِإنَّ َتْسِلیًما َوَسلُِّموا َعَلْیِه َصلُّوا آَمُنوا الَِّذیَن َأیَُّها َیا النَِّبيِّ َعَلى ُیَصلُّوَن َوَمالِئَكَتُه اهللاََّ ِإنَّ                    (ب)
َما ِبَغْیِر َواْلُمْؤِمَناِت اْلُمْؤِمِنیَن ُیْؤُذوَن َوالَِّذیَن ِهیًنا مُّ َعَذاًبا َلُهْم َوَأَعدَّ َواآلِخَرِة ْنَیا الدُّ ِفي اهللاَُّ َلَعَنُهُم                 َوَرُسوَلُه

ِبیًنا (سورة األحزاب، اآلیات 56 إلى 58)  اْكَتَسُبوا َفَقِد اْحَتَمُلوا ُبْهَتاًنا َوِإْثًما مُّ
  

أن إلى المسلمین تدعو إنها إذ اآلیات هذه إلى االستفزاز وجه في المحترمة االستجابات استندت                 لطالما
في اهللا لحكم وللمؤمنین وللنبي اهللا لذات المعادي السلوك على الرد یتركوا وأن نبیه واتباع اهللا بعبادة                   یهتموا
وعرضهم. ممتلكاتهم وعلى اآلخرین حیاة على االعتداء عند فهي الوحیدة االستثنائیة الحالة أما               اآلخرة.

 فعندئذ على القوانین المناسبة أن تسّهل عودة الحق إلى صاحبه.
  

  7. یحث منهج القرآن على حریة النقاش والجدال في أمور الدین والعقیدة

  
اتخاذ الناس یستطیع كي والعقیدة الدین أمور حول والجدال النقاش حریة على الكریم القرآن منهج                 یحث

 قرارات مستنیرة بهذا الشأن كونهم مخلوقات حرة لها القدرة على التفكیر العقالني.
 

 وثمة آیات مهمة ولكن أقل تداوًال في هذا الصدد:
 

اْلَقْوَل َیْسَتِمُعوَن الَِّذیَن ِعَباِد ْر َفَبشِّ اْلُبْشَرى َلُهُم اهللاَِّ ِإَلى َوَأَناُبوا َیْعُبُدوَها َأن اُغوَت الطَّ اْجَتَنُبوا َوالَِّذیَن                 (أ)
 َفَیتَِّبُعوَن َأْحَسَنُه ُأْوَلِئَك الَِّذیَن َهَداُهُم اهللاَُّ َوُأوَلِئَك ُهْم ُأْوُلوا اَألْلَباِب (سورة الزمر، اآلیتان 17 و18)

 
یحللوا أن للناس یجوز التالي: بالشكل تفهم أن یجب اآلیة هذه أن الزمخشري القاسم أبو الشهیر المفسر                   یؤكد
الذي السبیل یتبعوا وأن عام)، بشكل والدین اإلسالم أیًضا یشمل (ما مختلفة بطرق العقائدیة                النصوص
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هذه معنى توسیع الممكن من أنه عباس إبن اهللا عبد عن القرطبي أحمد بن محمد فیقول . لهم مناسًبا 12                   یرونه

النصوص في المذكور اإللهي الكالم ولیس كله، الكالم على تدل أنها على "القول" كلمة تفسیر عبر                  اآلیة
ما النهایة في ویتبعون البعض بعضهم إلى إطاره في الناس یستمع الذي القرآني المبدأ فهذا . فحسب 13                 الدینیة

 یرونه األفضل، یشكل أساًسا إسالمًیا إضافًیا للتعایش السلمي بین مختلف المجموعات والطوائف الدینیة.
  

اآلیة الشورى، (سورة ُأِنیُب َوِإَلْیِه ْلُت َتَوكَّ َعَلْیِه َربِّي اهللاَُّ َذِلُكُم اهللاَِّ ِإَلى َفُحْكُمُه َشْيٍء ِمن ِفیِه اْخَتَلْفُتْم َوَما                    (ب)
(10  

  
أعاله المذكورة (17 اآلیة الحج، (سورة اآلیة في كما القیامة، یوم إلى یلّمح تقلیدي تفسیر اآلیة 14                 لهذه

 ویشیر إلى أنه على البشر أن یتركوا حكم خالفاتهم هللا في اآلخرة.
  

سبأ، (سورة ِبیٍن مُّ َضالٍل ِفي َأْو ُهًدى َلَعَلى ِإیَّاُكْم َأْو َوِإنَّا اهللاَُّ ُقِل َواَألْرِض َماَواِت السَّ َن مِّ َیْرُزُقُكم َمن ُقْل                     (ج)
 اآلیة 24)

  
النبوي العهد في العربیة الجزیرة في یدور كان بنقاش المكي، سیاقها من واضًحا یبدو كما اآلیة، هذه                   ترتبط
فإنه باطل الجاهلیة شرك وأن الحق هو التوحید أن مرات عدة یؤكد القرآن أن فمع والوثنیین. المسلمین                   بین
یعرض أن مرء لكل یحق إنه فیقول محایًدا یبقى أن النقاش، لضرورة (ص)، النبي من یطلب اآلیة هذه                    في
قد القرآني المبدأ هذا أن في شك وال خطأ. أو صواب على منا أي یكون أن الممكن من وإنه وبراهینه                      حججه

 شكل أحد أهم مصادر اإللهام األساسیة للتراث اإلسالمي الغني في مجال حریة التفكیر والنقاش والتعبیر.
 

 حریة النقاش في تاریخ اإلسالم
  

الحوار هذا فتناول رفیع، مستوى على األدیان بین الفقهي الحوار اإلسالم، تاریخ عبر الخلفاء، بعض                 شجع
الخلیفة بالط في اللقاءات بعض تحصل كانت وقد اإلیمان. مسألة في أساسیة مواضیع األحیان بعض                 في
للعدید یسمح كان بل البعض. بعضهم اإلسالم وعلماء والكهنة الحاخامات رواد خاللها في ویواجه                بالذات،
دون من "ابتداعیة" آراء عن صریح بشكل یعبروا أن البارزین المسلمین والشعراء والفالسفة المفكرین                من
التوجه ذوي "من السنة الدین علماء من عدد إتهم المثال، سبیل فعلى السلطات. قبل من اضطهاد خطر                   أي
بكر وأبي الكندي یوسف كأبي المسلمین والفالسفة العلماء أهم تیمیة إبن وأحمد الغّزالي حامد كأبي                 السائد"
بالزندقة. رشد بن محمد الولید وأبي سینا بن الحسین علي وأبي الفارابي محمد نصر وأبي الرازي                  زكریا
وجلدهم حبسهم فتم بالزندقة السائد التوجه ذوي من البارزین العلماء أوالئك آخرون أدان ما غالًبا الواقع                  وفي

  و راجع تفاسیر الزمخشري لسورة الزمر، اآلیتین 17 و18 في: الكشاف، دار الكتب العربي، ال تاریخ مذكور.12
13http://quran.al-islam.com :راجع تفاسیر القرطبي لسورة الزمر، اآلیة 18 على الصفحة   
   راجع تفسیر الجاللین لسورة الشورى، اآلیة 10 على الصفحة: http://quran.al-islam.com راجع أیًضا تفاسیر الزمخشري للسورة نفسها.14
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حنیفة كأبي السنیة اإلسالم وجوه أهم بعض ذكر یمكن بینهم ومن الجماهیر، قبل من للعنف بعضهم                  وتعرض
الباقالني بكر أبي والقاضي والغزالي البخاري ومحمد األشعري الحسن وأبو حنبل بن وأحمد               النعمان

 ومحیي الدین بن عربي وأحمد ابن تیمیة وأبي نصر تاج الدین السبكي وابن قیم الجوزیة.
  

التقلیدیة والتعالیم المعتقدات ضد المأمون العباسي خالفة في حصلت التي (847-827) المعتزلة محنة               إن
عموم وتعّلم المأمون. بعد أتیا اللذان الخلیفتان عنها تخلى حیث عقدین بعد إنتهت حنبل ابن قدمها                  كالتي
التنوع ألن اآلخرین، على معینة دینیة عقائد فرض محاولة من جدوى ال أن التجربة هذه من                  المسلمین
العقائدیة النصوص في الدینیة والتفاسیر والفلسفیة والفكریة والشرعیة والفقهیة التقلیدیة اآلراء في              الواسع
مسیحي عالم أكد وقد مستحیًال. ذلك جعل (ص) الرسول وفاة بعد ما القرنین خالل ازدهرت التي                  اإلسالمیة
البشریة تاریخ في مثله یحصل لم الوجیزة الفترة تلك في اإلسالمي الفكر عالم شهده الذي التطور أن                  معاصر

. 15

  
الدینیة بالشعائر السخریة عن تلك تشمل المسلمین الشعراء لبعض ترجع الحر التفكیر عن أخرى أمثلة                 تبرز
شعراء رواد من وهو ،(828-748) العتاهیة أبو القاسم بن إسماعیل قال المثال، سبیل على                المعاصرة.

  العصر العباسي، في تعلیقه الشهیر بعد قرنین من وفاة النبي (ص):
 

 إن البشریة على نوعین: الذین یؤمنون بال تفكیر والذین یفكرون وال یؤمنون
 

بكتابة الخلیفة أغضب ألنه سجن إنما األساس هذا على یوًما یالحق لم لكنه بالكفر العتاهیة أبو أُتهم وقد                    
 قصائد غزل في إحدى جاریاته .

  
باإلنكلیزیة الناطق العالم في رباعیاته اشتهرت والذي الخیام عمر عشر الثاني القرن شاعر ذكر یمكن                 كما
الخیام اشتهر عشر. التاسع القرن في فیتزجرالد إدوارد البریطاني الشاعر منها مترجمة نسخة نشر أن                 بعد
بعد ما والحیاة والنار الجنة أسرار بشأن فضوله عن عّبر أو اإلیمان سبل سلك من كل النتقاده رباعیاته                    في

 الموت والمصیر، والشادته بالتخلص من أي ارتباك بالمداومة على السكر.
  

أبو حملها التي والمشاعر األفكار یبغضون الیوم حتى یزالون ال التقاة المسلمین من العدید أن من                  وبالرغم
ذلك في مماثلة ومشاعر أفكار حملوا بشعراء حافل اإلسالم تاریخ أن االعتراف من بد فال والخیام،                  العتاهیة

 الوقت، أي منذ 900 إلى 1200 سنة.
  

15Wael Hallaq، Introduction to Ibn Taymiyya Against the Greek Logicians، Clarendon، 1993 راجع وائل حالق  
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 8. مواجهة االستفزاز بالتسامح

  
األسلوب یتمثل اإلطار، هذا عن التبادل خرج وإن وحضارًیا. مهذًبا والجدال النقاش یبقى أن المفترض                 من
والرحمة. والغفران والتسامح بالصبر والعنف الحضاري غیر والتصرف الشتائم على الرد في              المحمدي
یلجأ أن عوض الخصائص هذه یظهر أن (ص) محمد والنبي اإلسالمي الدین اتباع یدعي من على                  وینبغي

  إلى أعمال العنف الطائش وإراقة الدماء أو إلى محاولة القضاء على حریة التفكیر والتعبیر.
  

سبیل على ومنها والشتیمة، االستفزاز على رًدا والتسامح الصبر بقیم القرآنیة اآلیات من عدد                یشید
 المثال:

  
  (أ) ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر ِباْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اْلَجاِهِلیَن (سورة األعراف، اآلیة 199)

الفرقان، (سورة َسالًما َقاُلوا اْلَجاِهُلوَن َخاَطَبُهُم َوِإَذا َهْوًنا اَألْرِض َعَلى َیْمُشوَن الَِّذیَن ْحَمِن الرَّ َوِعَباُد                (ب)
  اآلیة 63)

ُرُسٌل َبْت ُكذِّ َوَلَقْد َیْجَحُدوَن اهللاَِّ ِبآَیاِت اِلِمیَن الظَّ َوَلِكنَّ ُبوَنَك ُیَكذِّ َال َفِإنَُّهْم َیُقوُلوَن الَِّذي َلَیْحُزُنَك ِإنَُّه َنْعَلُم َقْد                   (ج)
نََّبِإْى ِمن َجاَءَك َوَلَقْد اهللاَِّ ِلَكِلَماِت َل ُمَبدِّ َوَال َنْصُرَنا َأَتاُهْم َحتَّى َوُأوُذوْا ُبوْا ُكذِّ َما َعَلى َفَصَبُروْا َقْبِلَك ن                   مِّ

 اْلُمْرَسِلیَن (سورة األنعام، اآلیتان 33 و34)
َیْأِتَیَك َحتَّى َربََّك َواْعُبْد اِجِدیَن السَّ َن مِّ َوُكن َربَِّك ِبَحْمِد َفَسبِّْح َیُقوُلوَن ِبَما َصْدُرَك َیِضیُق َأنََّك َنْعَلُم َوَلَقْد                   (د)

 اْلَیِقیُن (سورة الحجر، اآلیات 97 إلى 99)
  

النبویة األحادیث من مأخوذة وهي (ص)، محمد النبي حیاة خالل حصلت التي التالیة األحداث أن                 كما
وضبط الصبر یخص ما في السامیة القرآن تعالیم (ص) النبي بها طبق التي الطریقة على تدل                  الموثوقة،

 النفس والتسامح والغفران:
  

بكل ذلك على (ص) الرسول فعّلق "المحمد". من بدًال بـ"المذمم" یلقبونه مكة في (ص) النبي أعداء كان                   (أ)
. 16 بساطة قائًال أن كلماتهم ال تخصه فهم یستعملون كلمة زائفة أما هو فإسمه محمد

  
وحثوا أهلها رفضه اإلسالم، إلى الناس لیدعو الجبلیة الطائف منطقة إلى (ص) النبي توجه عندما                 (ب)
أهل یسحق أن علیه وعرض جبرائیل الملك إلیه فجاء قدماه. أدمت أن إلى بالحجارة رشقه على                  الشباب

في16 ظهر زائف إستعمال وهو (ص)، النبي إلسم لإلسالم، مضاد مسیحي، استعمال إلى (1988) الشیطانیة" "اآلیات كتاب في رشدي سلمان                       یلجأ
جواب هو المناسب الجواب أن یوحي أعاله المذكور والحدیث كتابه. في األساسي الشخص لیسمي رشدي فیستعمله "ماهوند"، وهو الوسطى،                     القرون

 النبي (ص) الذي مفاده "ال تقلق، فهذا لیس إسمي على كل حال!"
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اهللا". یعبد من أصالبهم من یخرج أن اهللا "عسى محمد: فأجابه ذلك. على قادًرا كان ألنه الجبال، بین                    الطائف
 وهكذا حصل، فبعد أقل من عقدین كان قد أسلم جمیع أهل الطائف.

  
وحاولوا وقتلوهم وعذبوهم المسلمین اضطهدوا الذین یلعن أن (ص) النبي من یطلب كان ما غالبًا                 (ج)

 تدمیرهم. فكان یجیب: " إنما بعثت رحمة ولم أبعث لّعانا ".
  

علیكم السالم من بدًال القاسم" أبا یا علیك "السام فقالوا: األشخاص من عدد (ص) اهللا رسول على دخل                    (د)
  فقالت عائشة: "وعلیكم السام" فقال رسول اهللا (ص): "یا عائشة إن اهللا ال یحب الفحش وال التفحش".

 
عباءته من (ص) الرسول فشد ماله یسترد غاضًبا األعرابي هذا یوًما فجاء بدوي من (ص) النبي تدین                   (ه)
فإّن "دعوه، (ص): النبي أجاب األعرابي یعاقب أن (ص) النبي أصحاب طلب فلما عنقه. فاسود                 بقوة

 لصاحب الحّق مقاًال".
  

العقوبة تتخط فلم والتفضیل. اإلنصاف بقلة أحدهم فاتهمه المسلمین على غنائم یوًما (ص) النبي وّزع                 (و)
 عتاًبا شفهًیا من قبل النبي (ص) بالرغم أن اتهام النبي (ص) بعدم اإلنصاف ذروة الكفر.

  
الذي بل المصارعة ساحة في خصمه یغلب الذي لیس القوي المرء أن الناس یعّلم (ص) النبي كان                   (ز)

 یضبط نفسه عند الغضب.
  

وقد تغضب". "ال مرات: ثالث (ص) الرسول فأعاد "أوصني" له: فقال (ص) الرسول إلى رجل أتى                  (ح)
یغضب أن فیها یحتمل حالة أي تجنب أیًضا تضمن أنها معتبرین النصیحة هذه على المسلمون الفقهاء                  علق
المسیئة الكتب قراءة أو والرسوم األفالم مشاهدة على النصیحة هذه تطبیق یمكن شك، وبال سبب. بال                  المرء

 للرسول (ص) أو ألي رموز مقدسة أخرى.
  

مقارنة آنذاك السائدة اإلسالم لمكانة هؤالء أسلم فقد المدینة، في المنافقین رأس على أبّي بن اهللا عبد كان                    (ط)
الجیش من انسحابهم عند سیما ال مراًرا، بالمسلمین غدروا ولكنهم والوثنیة. المسیحي والدین الیهودي                بالدین
بن عمر طلب الغادرة، مبادراتهم من جدیدة مبادرة بعد ثم ُأُحد. غزوة عشیة األخیرة اللحظة في                  اإلسالمي
أجابهم: (ص) النبي لكن آنذاك. الحرب تقالید من الخونة إعدام كان إذ الخائنون، ُیعدم أن وآخرون                  الخطاب

 "دعه لئال یتحدث الناس أن محمدا یقتل أصحابه"، وهي إجابة شهیرة.
 

أن فنرى الیوم أما والمسلمین. اإلسالم سمعة على جًدا حریصا كان (ص) الرسول أن على الحادثة هذه                   تدل
هذه كانت سواء اإلسالم، تمس إهانة من غضبوا كلما أفعالهم ردود في یبالغون المتشددین المسلمین                 بعض
فرًقا هنالك أن وخاصة (ص) النبي تحفظ من درًسا یتعلموا أن لهم األفضل فمن متخیلة. أو حقیقیة                   اإلهانة
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یعیش التي المجتمعات قوانین تخالف ما غالًبا االنتقام إلى فالدعوة (ص)، الرسول وحالة حالتهم بین                 شاسًعا
 فیها الذین یدعون إلى االنتقام.

  

 خاتمة
  

یمكن ال لإلیمان. األساسیة المواضیع في حتى والنقاش، الفكر وحریة التسامح في طویل تراث                لإلسالم
رد لكن كفًرا. فیها فیرى اآلخر تستفز قد وأقوال تعابیر یستخدم أال بالدین واإلیمان المعتقد شأن في                   للكالم
تراث یعود أن إلى الیوم ماسة حاجة فثمة والغفران. والكرامة الروحانیة على یرتكز االستفزاز على                 اإلسالم
عن الناتج العنف مقدار إلى نظًرا سیما ال المسلمة، األكثریة ذات والمجتمعات البلدان إلى والرحمة                 االنفتاح

 التعصب الدیني.
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 الملحق األول: تفسیر الشریعة في القرون الوسطى حول حكم اإلعدام بتهمة الردة
  

المرتدین قتل إلى الداعیة الفكرة الوسطى العصور في للشریعة أعطیت التي التفسیرات على غلبت                لألسف
الموجودة الفكرة فهذه آخر. دین إلى یتحولون أو اإلسالمي الدین یتركون الذین المسلمین أي اإلسالم،                 عن
في اإلسالمیة والجامعات الندوات في الیوم حتى تدّرس تزال ال األساسیة الوسطى القرون نصوص كافة                 في
الدین". في إكراه "ال أنه على ینص الذي القرآني المبدأ صراحًة تعارض أنها من بالرغم العالم أنحاء                   مختلف
بعضها تكون قد (ص) محمد النبي أحادیث أهم من أحادیث بضعة على إّال ترتكز ال الحقیقة في                   وهي

 موثوقة وبعضها غیر موثوقة.
  

  تحلیل بعض أهم األحادیث التي تذكر عادًة لتبریر حكم اإلعدام بتهمة الردة
  

 في ما یلي تعلیق موجز على أشهر حدیثین ُیذكران بخصوص هذا الموضوع:
  

شعبیة ذات (ص) النبي ألحادیث قصیرة سلسلة في مذكور ألنه خاص بشكٍل الحدیثین هذین أول اشتهر                  (أ)
.(1278-1234) النووي شرف بن یحیى زكریا أبو لإلمام النوویة" األربعون "األحادیث اسمها              مهمة

 ومحتوى هذا الحدیث هو :
  

ثالث: بإحدى إال مسلم امرئ دم یحل "ال (ص): اهللا رسول قال قال: عنه تعالى اهللا رضي مسعود ابن                     عن
17 الثیب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدینه المفارق للجماعة." 

 
األصدقین المصدرین یعتبران ومسلم، البخاري أي الحدیث، لهذا األولین المصدرین أن هنا الملحوظ               ومن

  في المذهب السني وقد تعددت التعلیقات على هذه األحادیث.
 

الثالث القرن من سوري عالم وهو النووي اإلمام تفسیر في التقلیدیة العلمیة للنظریات مثل إعطاء                 ویمكن
 عشر:

  
قال اإلسالم، إلى یرجع لم إن قتله فیجب ، كانت ردة بأي اإلسالم عن مرتد كل في عام فهو                     "[الحدیث]

18 العلماء: ویتناول أیضا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غیرهما ، وكذا الخوارج."

  راجع الننوي، أحادیث األربعون، ترجمة D. Johnson-Davies وE. Ibrahim، Islamic Texts Society، 1997، الحدیث رقم 1714
18: الصفحة 1676،على رقم والدیة ، القیاس كتاب مناقشته، تتم الذي للحدیث مسلم ، صحیح شرح النووي، راجع                  

http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=34&TOCID=772  
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نظر وجهة مع العسقالني، حجر ابن عشر، الخامس القرن من المصري العالم یوافق الصدد، ذات                 وفي
المرأة وأما الرجل، في باإلجماع المسلم دم إلباحة سبب :الردة یقول" الذي العید دقیق ابن ومعاصره                  النووي

19  ففیها خالف."

 
المفارق لدینه "والتارك العبارة أن معتبرین النظریة، هذه المعاصرون الفقهاء یرفض تالیا، سیوضح               كما
ففي الكبیرة. الخیانة شرط هو آنذاك باإلعدام المرتد على للحكم شرًطا تضع الحدیث في المذكورة                 للجماعة"
كان فمن األساس هذا وعلى السیاسي الوالء غالًبا یوازي الدیني الوالء كان اإلسالم تاریخ من الفترة                  تلك
المختلفة الدینیة الجماعات كانت الفترة تلك في أنه سیما ال السیاسیة جماعته یخون كان آنذاك دینه                  یترك

 تعیش في حالة حرب في ما بینها.
  

فاقتلوه". دینه بدل "من قال (ص) الرسول أن عباس بن ااهللا عبد عن وآخرون البخاري قال                  (ب)
  وسنناقش سیاق هذا الحدیث الحًقا.

 
كتابه في أعاله (أ) الحدیث یفسر وهو النووي اإلمام یذكر المجال هذا في التقلیدي الفقه لتشدد                  ومثاًال
دینه غّیر من كل أن یرى الذي الحرفیة الشافعي مذهبه آراء عن لیدافع (ب) الحدیث النوویة"                  "األربعون
بدل من كل أن ترى الحرفیة النظریة فهذه العكس." أو مسیحي إلى تحول "یهودًیا كان وإن ُیقتل، أن                    یجب
القرن فقیه ینتقد األربعین لألحادیث شرحه وفي اإلسالم. إلى دینهم یحولون الذین باستثناء ُیقتل أن یجب                  دینه
ضوء على رضا برأي (ب) الحدیث فهم یجب إذ هذه، النووي نظر وجهة رضا رشید محمد                  العشرین

 الحدیث (أ) الذي ینطبق بصورة واضحة على الذین یتركون اإلسالم وحدهم.
  

التفسیرات في المشكلة وتظهر حرفیتین. كالهما النووي نظر ووجهة رضا نظر فوجهة ذلك من                بالرغم
اإلسالمیة فالعقلیة الشافعیة. المراجع من وغیره النووي إلیها یصل التي المتشددة النتائج في واضحة                الحرفیة
كالحدیث أخرى مصادر ضوء على إال یفهم أن یمكن ال (ب) الحدیث أن على رضا توافق قد                   المعاصرة
أي أو اإلعدام عقوبة إلغاء تستوجب األصلیة اإلسالمیة والمبادئ المغیرة الحدیثة الظروف أن وعلى                (أ)،
الحدیثین هذین بین بإیجابیة تربط أن تحاول المعاصرة اإلسالمیة فالعقلیة الردة. تهمة على أخرى                عقوبة

  واآلیات القرآنیة المذكورة أعاله، مع العلم أن تقارب المراجع الدینیة أساس الفقه نفسه.
  

  سیاق الحدیث

كلمة تستعمل الرابع. الخلیفة علي، اإلمام فیهم بما مسلمین، وقتل التكفیر إلى تشددهم فأوصلهم متشددون؛ لكن مؤمنین األصلیون الخوارج                     كان
ال الذین المسلمین تكفیر تمانع وال أولویة اإلسالمیة" "غیر السلطات على الثورة ترى متطرفة، ودینیة سیاسیة مجموعات لوصف عادة                     "خوارج"

 یوافقون معها. والمفارقة أن اإلمام النووي یكفل هنا قتل كل من اعتبره المسلمون "من ذوي التوجه السائد" خارًجا عن اإلسالم.
الصفحة:19 على 6878 رقم حدیث الدیات )، كتاب (عن العسقالني حجر البن البخاري صحیح بشرح الباري فتح راجع                   

http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=33&TOCID=3788  
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یخص فهو صحیًحا كان وإن صحیح، غیر (ب) الحدیث أن العلواني جابر طه المعاصر العالمة                 یعتبر
فیّدعون ،(72 اآلیة عمران، آل (سورة القرآن في ذكر كما المسلمین غیر األعداء یشنها التي                 المؤامرات

20  أنهم یعتنقون اإلسالم ثم یتركونه أمال أن یتبعهم في ذلك بعض المؤمنین.

  
21  آراء بعض فقهاء القرون الوسطى والفقهاء التقلیدیین في الحكم باإلعدام بتهمة الردة

  
اإلسالم تركوا إذا اإلناث) (ولیس فقط الذكور الراشدین المرتدین إعدام یجب أنه الحنفي المذهب یعتبر .1                

 على أساس الحدیث (ب) المذكور أعاله.
 

ألنه اإلسالم على ظهره أدار إن یقتل أن یجب أنثى، أم كان ذكرًا راشد، كل أن المالكي المذهب یرى .2                    
قبل اإلعدام یحصل أال یجب ولكن علیها. حرًبا ویشن السالح یحمل قد إذ اإلسالمیة األمة على خطًرا                   یشكل
بین خالف "ال أن البّر ابن اهللا عبد ابن فیقول اإلسالم، إلى والرجوع للتوبة فرصة المذنب یعطى                   أن

22  المسلمین في موضوع اإلعدام بتهمة الردة".

 
أما للقتل. أصًال كافیان سببان والكفر الوثنیة ألن المرتدون ُیقتل أن یجب الشافعي، المذهب برأي .3                

23 االستثناء الوحید فهو ألهل الذمة أي غیر المسلمین المحمیین من قبل السلطات اإلسالمیة مقابل الجزیة.

 
إعطائهم بعد وإناًثا، ذكوًرا المرتدین، قتل یجب أنه الحنبلي المذهب یعتبر والشافعیین، بالمالكیین اقتداء .4               

 ثالثة أیام للتوبة والرجوع إلى اإلسالم.
 

أن دون من مسلمین ولدوا الذین المرتدین على بالموت فیحكم عشري اإلثنا الشیعي المذهب في أما .5                 
ویحرم للتوبة. فرصة إعطاؤهم فیجب اإلسالم إلى دینهم غیروا قد كانوا الذین أما للتوبة. فرصة                 یمنحوا

 إعدام النساء المرتدات، بل یجب سجنهن.
 

20T.J. al-Alwani، Apostasy in Islam – A Historical & Scriptural Analysis، The راجع التفاصیل، من للمزید                  
 International Institute of Islamic Thought، لندن/واشنطن، 1432/2011، الفصل الرابع

   راجع Al-Alwani، الفصل الخامس21
   راجع Al-Alwani، ص77 و 22104-101
  راجع Al-Alwani، ص 23109-104

في العثمانیة للتطورات تاریخي ولعرض اإلسالم، في اإلنسان حقوق حول لنظرتها والحنفیة الشافعیة المذاهب بین األساسیة للفروقات ممتاز                    ولعرض
Recep Senturk، Sociology of Rights: Human Rights in Islam راجع: الحنفي، المذهب حسب والدیموقراطیة اإلنسان                 حقوق

between Communal and Universal Perspectives، Emory University Law School، 2002 
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أن حزم ابن اعتبر فقد المرتدین. جمیع قتل یجب أنه حزم بابن الممثل (الحرفي) الظاهري المذهب یرى .6                  
العلواني ویصف معّینین. أشخاص على فقط تطبق وإما منسوخة إما الدین" في إكراه "ال القرآنیة                 اآلیة

 موقف ابن حزم بالمتشدد والمتناقض والغامض.
 

اإلسالمیة األمة ضد حقیقي أو محتمل حرب إعالن الردة في فترى واإلباضیة، الزیدیة المذاهب أما .7                
24 یجب بموجبه إعدام جمیع المرتدین، ذكوًرا وإناًثا.

 
 الفقه اإلسالمي الحدیث في موضوع الردة

  
وكأن یبدو وإن الردة، لموضوع بالنسبة الوسطى القرون منذ وملحوظ كبیر بشكٍل اإلسالمي الفقه تطّور                 لقد

 العدید من الفقهاء التقلیدیین المعاصرین ال یدركون ذلك. ونطرح في ما یلي بعض االمثلة :
  

اإلسالمیة الخالفة الحدیثین اإلسالمیین لكافة بالنسبة العثمانیة السلطنة تشكل العثمانیة: اإلصالحات .1            
1839 العام في صدر الذي كلخانة) شریف (خط الكلخانة فرمان حمل لقد زمنها. في الوحیدة                 الشرعیة
تعهد كما المسلمین. غیر على أخرى ضریبة كل وإلغاء كاملة الجزیة إلغاء فیها بما عدة،                 إصالحات
قوانین مجموعة التعهدات هذه وتبعت والمسلمین. والمسیحیین للیهود متساٍو بشكل الجنسیة بإعطاء              المرسوم
إلى العائد الدیني تراثها تحدیث عبر بأوروبا اإللتحاق العثمانیة الدولة بها حاولت 1843 العام في                 جدیدة
،1858 العام وفي .1844 عام اإلسالم عن الردة بتهمة باإلعدام الحكم إلغاء فتم الوسطى.                القرون
وتخّلى ،1810 عام فرنسا في بونابارت نابلیون وضعه الذي بالقانون العثماني الجزائي القانون               استوحى

25  عن العقوبات اإلسالمیة التقلیدیة.

  
بارز، بریطاني جامعي عالم وهو ونتر)، تیم الدكتور باسم أیضا (المعروف مراد الحكیم عبد الشیخ                 علق
ألغت قد السني اإلسالم في العلیا السلطة تمثل التي العثمانیة "الخالفة أن معتبًرا العثمانیة اإلصالحات                 على
شیخ صّدق وقد .1839 عام بدأت والتي بالتنظیمات ُسمیت التي اإلصالحات أعقاب في الردة بتهمة                 اإلعدام
القانونیة التعالیم في المهم التغییر هذا على اإلسالمیة والجامعات الدینیة المحاكم یترأس كان الذي                اإلسالم
فاآلیة الردة. حاالت في یطبق أن یجب الذي الجزاء تتناول آیة أي یذكر ال القرآن أن إلى أشیر إذ                     التقلیدیة.
أن إلى أشیر كما اآلخرة. في یطبق عقاًبا تذكران البقرة سورة من 217 واآلیة المائدة سورة من 54                  
خیانة." حالة مع تطابقت إذا إال جریمة تشكل ال الردة بأن ویوحي غامض المرتدین قتل یذكر الذي                  الحدیث

  26

  لخالصة المذاهب الخمسة األخیرة، راجع al-Alwani ص 24116-109
25Ishtiaq Hussain، The Tanzimat (1839-1876): Secular Reforms in the Ottoman Empire، Faith حسین                اشتیاق

http://faith-matters.org/images/stories/fm-publications/the-tanzimat-final-web.pdf :متوفر أیًضا على ،Matters  
26Abdal Hakim Murad، On Faith: Muslims Speak Out – What Islam Really Says About مراد الحكیم عبد                   

على: متوفرة نسخة ،2007 تموز/یولیو ،Violence, Human Rights and Other Religions، Washington Post / Newsweek               
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سنة ألف منذ تأسست التي المصریة، األزهر جامعة قررت العشرین، القرن من الثاني النصف خالل .2                
بحكم یتعلق ما في العثمانیین تتبع أن اإلسالمي، العالم في الدینیة السلطات أهم من الیوم تعتبر والتي                   تقریًبا
أولى وهي القاهرة، في األزهر جامعة "أن وینتر) (تیم مراد الحكیم عبد فیقول الردة. بتهمة                 اإلعدام
عام فتوى فأصدرت العثمانیة اإلصالحات حملتها التي األفكار اعتمدت العربي، العالم في الدینیة               السلطات

27  1958 أثبتت فیها إلغاء القوانین التقلیدیة في موضوع اإلعدام بتهمة الردة."

 
منهم التقلیدیین والفقهاء العلماء من معاصرة هیئة وهو والبحوث ، لإلفتاء األوروبي المجلس وحتى .3              
بالخیانة الملحقة الردة تعتبر والتي المذكورین بالحدیثین المتعلقة بالتفسیرات قبل البارزین، اإلسالمیین              بعض

28 السیاسیة وحدها تستحق عقاًبا دنیوًیا.

  
 ومن نتائج كل هذه االعتبارات:

  
 (أ) من غیر الصحیح أن یتم االدعاء بوجود توافق على حكم اإلعدام بتهمة الردة.

  
العثمانیة الخالفة أن االعتراف عبر نفسه یعارض كفًرا یشكل هذا اإلعدام بحكم المس أن یعتبر من                  (ب)

 "إسالمیة" شرعیة.
  

اإلسالمیون وطرحه عاد ولكن الموضوع هذا حول النقاش األزهر وجامعة العثمانیة السلطات أنهت               (ج)
المجلس أن مثًال فیقال إحیائه. إعادة من بدًال اإلسالمي التراث ضد منتفضین المعاصرون،               والمتشددون

29  العلمي األعلى في المغرب دعا إلى إعادة فرض الحكم باإلعدام للمرتدین عن اإلسالم.

  
 خالصة ونقاط أساسیة

 
"ال القرآني المبدأ بوضوح تعارض الردة بتهمة اإلعدام حكم عن تدافع التي الوسطى العصور قوانین إن .1                 

 إكراه في الدین".
  

http://ageofjahiliyah.wordpress.com/2007/09/01/abdal-hakim-murad-on-jihad-apostasy-rights-of-muslim-w
/omen  

  مراد (2007).27
28/ http://www.e-cfr.org :فتاوى المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث، متوفرة في نسخ مطبوعة أو على اإلنترنت  
29http://morocconewstribune.com/moroccos-high-council-of-ulemass-death-sentence-fatwa-on-apostates-

/sparks-controversy  
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الحكم إلغاء عبر األزهر وجامعة العثمانیة كالخالفة الرائدة اإلسالمیة السلطات بذلك اعترفت وقد .2              
 باإلعدام هذا في القرن التاسع عشر والقرن العشرین على التوالي.

  
یزال ال عشر، الثالث القرن إلى یعود والذي النووي، لإلمام المشهور األربعین" "األحادیث كتاب إن .3                
هذا ویضم العالم. حول المتقدمین الطالب صفوف في كما اإلسالم علوم في المبتدئین صفوف في                 یدّرس
ومعلم أستاذ كل واجب فمن لذا، الردة. حاالت في باإلعدام الحكم لتبریر عادًة یستعمل الذي الحدیث                  الكتاب
اإلیمان وحریة المعتقد حریة عن یدافع الذي القرآني المبدأ أن لطالبه یشرح أن النووي كتاب الیوم                  یدّرس
تم الوسطى القرون في مفروًضا كان الذي الردة بتهمة باإلعدام الحكم وأن التفسیرات، هذه كل على                  یتغلب

 إلغاؤه من قبل شیخ اإلسالم العثماني وجامعة األزهر المصریة.
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 الملحق الثاني : تعلیق حول اإلسالم وحریة المعتقد
  

علت ،2012 العام في المسلمین" "براءة والتحریضي والمهین الرديء الفیلم أحدثها العالمیة الضجة               عقب
تشكیل أجل من الموجودة القوانین تشدید أو قوانین وضع إلى داعیًة العالم أنحاء مختلف في 30                األصوات

خالل المسلمة األكثریة ذات البلدان من عدد في الناس عشرات قتل وقد . األدیان ازدراء ضد عالمي 31                 قانون

السفارة استهدف إرهابي هجوم بعد ستیفنز كریستوفر لیبیا في األمریكي السفیر فیها بما عنیفة،                تظاهرات
على یقضي لمن دوالر ألف مئة مبلغ یعرض أن باكستاني وزیر قرر كما الفیلم. ضد التظاهر غطاء                   تحت

 مخرج الفیلم.
  

ضد اإلحتجاجات تاریخ في جدیدة حلقة سوى تشكل ال الحادثة هذه أن آنذاك الناس من العدید                  شعر
أیادي على القرآن تدنیس إلى واأللعاب المتحركة والرسوم واألفالم الكتب فمن لإلسالم. المسیئة               المبادرات
لإلسالم، المسیئة المواد هذه یتجاهلوا أن من فبدًال نفسها: هي القصة تبقى أمریكیین، وجنود متشددین                 بضعة
اللجوء الناضجین غیر المسلمین بعض فّضل (ص)، محمد النبي فعل قد كما عنها المسؤولین یسامحوا أن                  أو
ولربما السكان، من المسلمة األغلبیة ذات الدول أو المسلمین ساعدوا قد أناس مقتل إلى أدى ما العنف،                   إلى

 أكثر مما ساعد غیرهم.
  

فتلوث تستحقها، ال كبیرة دعایة لإلسالم "المسیئة" الردیئة المادة یعطي الخیار هذا أن إلى باإلضافة                 هذا
 صورة اإلسالم مجدًدا ما یؤدي إلى استیاء أكثریة المسلمین العادیین المحترمین.

  
مليء للقراءة قابل غیر كتاب وهو الشیطانیة"، "اآلیات وكتابه رشدي سلمان وصل الثمانینیات،               ففي
العالم" "توعیة تحاول إسالمیة حملٌة الكاتب استهدفت أن بعد من باهرة عالمیة شهرة إلى البذیئة،                 بالكلمات
اهللا آیة قرار إلى النهایة في أدى مما اإلسالمي، الدین ضد الكتاب في المذكورة الشتائم نشر خالل                   من

 الخمیني بإصدار فتوى تطلب قتل رشدي.
  

فلم (ص). الرسول من تسخر دانماركیة كاریكاتوریة رسوم مع سنة عشرین بعد نفسها القصة                وأعیدت
ال لیشهرها. حملة الدانمارك في یعیش مصري عالم بدأ أن إلى مرة، أول نشرت لما الجمهور بها                   یعرف

"أي30 یحرم بیان بإصدار المتحدة، األمم عام أمین مون، كي بان السید إلى طلًبا األوسط الشرق في أنجیلیین كهنة مجموعة أرسلت المثال، سبیل                          على
Anglican) المقدسات". من المؤمنون یعتبرها لإلیمان محتوى وكل والنصوص والرموز األنبیاء) (مثل لألشخاص ومتعمدة مقصودة                 إساءة
،2012 أیلول/سبتمبر Communion News Service، Anglican leaders condemn anti-Islam film and violence، 19             

(http://www.anglicancommunion.org/acns/news.cfm/2012/9/19/ACNS5185  
31OIC Group in New York: المتحدة األمم إلى اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء للدول الدائمون الممثلون أرسله الذي البیان راجع                      

Condemns the Release of the Anti Muslim Video, and Calls for Collective Action against Provocations               
،2012 أیلول/سبتمبر and Systematic Incitement to Hatred, 22        

http://www.oic-oci.org/topic_detail.asp?t_id=7189  
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أو كأهلنا أحباؤنا، ُشتم فإْن المسیئة. الرسوم هذه توزع أال یتطلب وأصحابه (ص) الرسول حب أن في                   شك
 أوالدنا أو المقربین منا، فهل نخبر العالم كله بهذه التعلیقات المسیئة وهذه الشتائم؟

  
في هو ما العالم، أنحاء مختلف في واحتجاجات مظاهرات في األبریاء عشرات قتل الحاالت، هذه كل                  في
اإلسالم، مقامات أهم وهي الكعبة، تدمیر أن المسلمین عّلم قد (ص) نفسه محمد النبي ألن السخریة،                  غایة

 أخف اساءة عند اهللا من قتل نفس واحدة. فعلى سبیل المثال، حصلت األحداث التالیة المریعة عام 2011 :
  

بلد وهي أفغانستان، مساعدة في جهدهم بذلوا قد كانوا المتحدة األمم موظفي من عدد رؤوس قطع تم .1                  
من الكریم القرآن من النسخ بعض حرق بعد اندلعت عنیفة شعبیة مظاهرة بعد ساحقة، مسلمة أكثریة                  ذات

32 قبل بعض اإلنجیلیین األمریكیین.

  
أن بعد الخاص أمنه جهاز أعضاء أحد ید على الباكستانیة، البنجاب منطقة محافظ تأثیر، سلمان اغتیل .2                 
وهي بیبي، آلسیا الرئاسي العفو على الحصول إلى عمد ألنه (ص) النبي إلى باإلساءة األخیر هذا                  اتهمه
أن یشتبه ولكن الباكستانیة، الدیني االزدراء قوانین بحق باإلعدام علیها الحكم تم مسیحیة باكستانیة                إمرأة

 القضیة كانت تتناول في الحقیقة حالة نزاع مع جیران مسلمین.
  
  
  

  

32،2011 نیسان/أبریل UN staff were hunted down and slaughtered in Afghanistan” ، The Daily Telegraph، 3“                
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/afghanistan/8424805/UN-staff-were-hunted-down-and-sl

aughtered-in-Afghanistan.html  
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