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املعتقدو اإلسالم  

نظرة يف احلرية الدينية  
 

    

اهللا سعيد عبد  

 

)لَا إِكْر#اه# ف(ي الد!ينِ قَد' ت#ب#ي0ن# الر.ش'د+ م(ن' الغ#ي!(  

 )2: 256(  

 

وضع األقلیات  اإلسالم واحلریة ادلینية: توافق أم تعارض؟ یبحث هنا عبد هللا سعید يف تعالمي القرآن الكرمي واألحادیث النبویة اليت تتناول

م واحلریة ادلینية يف اجملمتعات اإلسالمية، وكذكل یبحث يف آراء أمه العلامء املسلمني من أحناء العامل حول إماكنیة التعايش احملمتل بني اإلسال

 ً كن أن تسـتفيده هذه یطرح سؤالا عن ما ميكن أن تشلكه هذه احلریة ادلینية من هتدید عىل اجملمتعات اإلسالمية، وما مي ادلینية. وأیضا

" عىل الرمغ من القيود  اجملمتعات يف املقابل من هذه احلریة، وخباصة لكسب حریة اسـتقصاء معتقداهتا ومناقشـهتا. ويرى عبد هللا سعید أنّه

 احلدیث تفرض عىل العدیدة اليت ظهرت للمسلمني وغري املسلمني عىل السواء يف الفقه اإلساليم بعد وفاة النيب  (صلعم)، فإّن وقائع العامل

عالمي املفكرين والعلامء املسلمني إعادة النظر يف هذه القيود، ودمع احلریة ادلینية؛ فإذا ما فعلوا ذكل، سـیكون هؤالء املسلمون أقرب إىل ت

"(صلعم) احلقيقية. القرآن الكرمي وأفعال النيب محمد  
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 مقدمة

 فتعرف أنه احلق، لیغري من وهجهتا البرش، بلؤثر عىل قلوب س فقط لیلي )صلعم(محمدا هللا الرسول بعث لقد 

املرء املعتقد اذلي یؤمن به (واذلي  أن ميارسإماكنیة  یري، أوغ لب عىل إحداث هذا الت ققدرة الفبدون فتؤمن به. 

حد لیؤمن ابلرساةل ، ملا وجد أ السائدة يف جممتع ما)مع املشاعر ادلینية أو األفاكر السـیاسـیة  قد یتعارض أحياانً 

دلين اإلساليم. النابع من الفرد یعد ركزية أساسـیة ل. ذلا، فاإلميان احلقيقي )صلعم( النيبأىت هبا اليت   

السلوك و  الصحیح،  ساسـیة لدلينأقاعدة و ، زق خري للبرشیةاالق الر اخلن اإلميان اب"، یعترب القرآن الكرمي أ

. املمكنةميان جيب احلفاظ علیه بلك الوسائل هذا اإليف  الانسان ق، حفومن مثخالق واملبادئ الصحیحة. األو 

احلق يف ممارسة هذا و داين، دين من األاتباع احلق يف و ي احلق يف اإلميان، أ"احلریة ادلینية"، نعنیه بوهذا ما 

فضل.أبشلك  وممارسـته جل فهم هذا املعتقدأحول تفسريه من  نقاشاتواحلق يف ادلخول يف  ،املعتقد  

، ولبیان األمر بصورة أدق، مفن اجملمتعات واحلكوماتوظائف مه أوممارسة دين معني من اتباع وحامیة احلق يف 

ليت تقف بني البرش ومعتقداهتم إزاةل احلواجز ا أن تساعد يف (اجملمتع واحلكومة) جامتعیةالا زهذه الراكئاملمكن ل 

إلجياد وي ضغط. عن أ اً بعید مسـتقل فامي یتعلق بدين املرء قراربإعطاهئم الفرصة للوصول إىل صیةل، وذكل األ

نفسهم وللمسلمني أبل  ،ةینية لغري املسلمني يف اجملمتعات املسلمادلریة احل ضامناألمر  تطلبمثل هذه البيئة ی 

عىل السواء.  

  

احلریة ادلینية لغري املسلمني يف بدلان ذات أكرثیة مسلمة  

يف فرتة من الزمن الكرمي نزل القرآن خرى. فقد داين األمن التسامح جتاه األ یبدي القرآن الكرمي درجة عالیة

للتقالید ادلامئ ابلوجود  القرآنالحظ ومن مث  ادلینية، یة تعدد التقالید واملؤسسات والقميعرفت فهيا اجلزيرة العرب 

ليس إمياان الناجت عن اإلكراه ن اإلميان أأقر ابنعدام اإلميان عند البعض)، و   الحظنواع اإلميان (كام ادلینية وأ

راجع القرآن  يف بعض األداين األخرىالاعتقادیة هناكل عدة آايت يف القرآن تقر األصول و . حصیحا

اآلايت  هذه من أن بعضعىل الرمغ  ،تعالمي هذه األداينببعض  ترحب بنصوص اآلايت وتأيت بعض 1)84:3(
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يف  ، إذ يرى فهيام دینني رشعینييف القرآن بعیدخاصة إىل حد  ماكنة واملسـیحیةللهيودیة ف. 2تنتقد هذه األداين

ً  القرآن نتقادات اليت یوهجهاالاو. من عند هللا أصلهام بعیهنا وليست عىل إىل هذين ادلینني ختص نقاطا

.3حمددة من أحصاب هذه ادلايانتمجموعات اإلطالق، كام أهنا ختاطب   

حرتام. ، ویتناول نصوصهام املقدسة ابمن األداين ذات الكتب السامویة یعترب الهيودیة واملسـیحیة الكرمي فالقرآن

يف شـبه اجلزيرة  منترشةاألصنام (وقد اكنت  تدعو إىل عبادةم جتاه األداين اليت احرت الانفس لكنه ال یبدي 

 الكرمي ذكل، فالقرآن ومعقميها. ب امرساهتا وال مبعتقداهتا وال مب الكرمي ن آالقر یعتد ال ف العربیة زمن نزول القرآن)

 ما داموا يف املقابل حيرتموناألصنام،  فهيم من یعبدمبن ، ابحرتام حيث املسلمني عىل التعامل مع لك الناس

أخذ أي مبادرة عدائیة جتاه مجموعة غري  وأ، عىل الاخرين يرفض القرآن بقوة فكرة فرض اإلسالمو املسلمني. 

نت عالقاهتا ابملسلمني سلمیة. مسلمة إذا اك  

عن هذا املفهوم القرآين يف شأن احلریة ادلینية ورفض اإلكراه. فبعد ) صلعم( النيب وأفعالترصفات ولقد عّربت 

ً عن احلریة الشخصیة يف  )صلعم( م، بقي الرسول 622أن هاجر إىل املدینة املنورة يف  حيمل رسالته مدافعا

اكنت هناكل مجموعة هيودیة هممة يف و ال جيوز فرض اإلسالم عىل أحد.  هي یقر أنوعن املبدأ اذل ،شؤون اإلميان

ً بني املسلمني والهيود  )صلعم(املدینة عندما وصل النيب  أساسـیاً  اً ءالهيود جز  ارعتبىل اإ يشريإلهيا، فعقد إتفاقا

 .من وجود الفروق ادلینيةعىل الرمغ  ،بإنصاف ودون متیزي غريمهجيب عىل املسلمني التعامل مع أنه و ادلوةل، من 

هيود بين "أن: تفاق يف أحد بنود الا مكتوبإنه فسبيل املثال "، وعىل املدینة حصیفةـ "تفاق بالا رفوقد عُ 

4".للهيود ديهنم وللمسلمني ديهنم ،عوف أمة مع املؤمنني  

احلامكة وأهل اذلمة (أي األقلیات  وقد وضعت حصیفة املدینة أساساً للعالقات املسـتقبلیة بني السلطة اإلسالمية

 ّ ته ادلول اإلسالمية اليت تتابعت يف ما بعد. فمتتع اذليم ابحلریة ادلینية عىل أساس املبدأ ادلینية احملمیة)، تبن

(:ولالقرآين اذلي یق ينِ   . ويف مقابل هذه امحلایة اليت وفّرهتا السلطات )256 :2 القرآن( )َال ِإْكَراَه ِيف ادلِّ

وذوي العقل السلمي أن  البالغنياإلسالمية، إىل جانب المتتع ابإلعفاء من اخلدمة العسكریة، طلب من الرجال 

.5یدفعوا جزیة  
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حلق يف وا ،ضد امحلالت العسكریة املعادیةوحاميهتم  ،سالمة حياهتم وممتلاكهتمن هلم مض هذا العقد مع أهل اذلمة

ادلینية. فقد مسح ألهل اذلمة أن حيتفظوا  شعائرمه احلمك اذلايت داخل الطائفة ادلینية الواحدة، وحریة ممارسة

، أحواهلم الشخصیة اليت تتناول شؤون الزواج والطالق واإلرث والوصایةأن یطبقوا مبؤسساهتم ادلینية اخلاصة و 

جامتعي حتت السلطة املسلمني القانوين والا حمامك خاصة للك طائفة دینية. ذلا، فوضع غري ذكل من خاللو 

(نرى الیوم  6أي الفرتة احلدیثة ؛العامثنیةادلوةل زمن  أواخر سـمتر دون أي تغیري ابرز حىتا اإلسالمية بسبب -

نفسها -تغري طبیعة ادلوةل  الو لیفضّ  "أهل اذلمة"مصطلحات كـ املسلمني  قد بدأوا يراجعونالعلامء عددا من  أن -

).إطار نظام ادلوةل الوطنیةيف  املساواة يف املواطنة مبدأ اعلهي  

يف و. )صلعم(النيب  من منطقة جنران يف اجلزيرة العربیة لزايرة مسـیحيوفد م  631يف عام  وصل إىل املدینة

جتاه  )صلعم(اكن تسامح الرسول و نظم وضع مسـیحيي جنران.  بيهنم وبني النيب تفاقاقد عُ  هذه املناسـبة

 ّ حق عىل  ضوحبو  تنصمحل بنوداً قد تفاق فا الا. أمّ 7مسجده داخلوا املسـیحیني واحضاً ومسح هلم حىت أن یصل

هذه  .8ادلینيةاملتعلقة ابلقيادة ناصب امل تفاق حامیة الا مضن املسـیحیني يف إدارة كنائسهم، وكذكلرجال ادلين 

، خاصة فرتة حاكم املسلمني األوائلدامت خالل  ،هل الكتابألوخاصة  ،لغري املسلمنياحلریة ادلینية املتاحة 

القرن العرشين علامء أبو زهرة، وهو عامل ابرز من ويرى وما بعدها  9م) 661  –632( ةاخللفاء الراشدين األربع

 اعتناق عىلإكراه اآلخرين جتاه  شدیدةأظهروا حساسـیة قد األوائل املسلمني  جامعة األزهر يف مرص، أنّ يف 

) 644  –634طریقة معامةل اخللیفة الثاين معر بن اخلطاب ( كر ذ ن . فعىل سبيل املثال10الاساليم ادلين

. 11بسبب دینه مهنم عتدى عىل أي أحدیُ  المناً هلم أاكنائسهم ضو إذ أمن معر حياهتم  ؛سـیحيي مدینة القدسمل   

 ،ا إىل اخللیفة األموي معر بن عبد العزيزإمّ وا إىل معر بن اخلطاب تعود إمّ إن العهدة العمریة، ويه وثیقة قدمية 

 ّ الوثیقة يف وتنص . ادلين مال يشاركوهنمع غريمه ممن رت عىل الفكر اإلساليم يف شؤون عالقة املسلمني قد أث

وبريهئا وسائر ملهتا؛ أنه ال ألنفسهم وأمواهلم وكنائسهم وصلباهنم، وسقميها أمااًن "إعطاهئم عىل  شأن املسـیحیني

تُسكن كنائُسهم، وال ُهتدم، وال یُنتقص مهنا، وال من حزيها، وال من صلیهبم، وال من يشء من أمواهلم، وال 

.12"ُيكرهون عىل ديهنم، وال یُضارَّ أحد مهنم.  

قد اتبعت هذا فل عىل سبيل املثا) املیالديالعامثنیة (من القرن اخلامس عرش إىل القرن العرشين ادلوةل أما 

 "نظام امللل" أساسهذا املبدأ اذلمة يف تنظمي طوائفها ادلینية . وقد أصبح  أهل مبدأالتقلید واعمتدت عىل 
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سـتقالل القانوين من الا معینةدرجة  تفاقات وضعت لتعطي الًك من اجملموعات ادلینية األساسـیةا: "مجموعة وهو

م جبایة وأن تنظّ  ،وأن تكون دلهيا حمامك دینية خاصة هبا ،قوانيهنا اخلاصةتتبع . فاكن بإماكن امللل أن 13"والسلطة

ام لغري املسلمني يف إطار ادلوةل اإلسالمية ابلمتتع بدرجة عالیة من ظالرضائب وتوزعها . فقد مسح هذا الن

. 14ینيةادلسـتقالل اذلايت يف الشؤون ادلینية وغري الا  

 

القرآن الكرمي واحلریة ادلینية  

يف شأن احلرايت اليت ميكن أن يمتتع هبا غري املسلمني بتفاصیل كثرية يف حد ذاته ال یأيت الكرمي القرآن  إنّ 

ّ و  ،يف جممتع إساليم نياملقمي اذلين عارضوا يشمل  النوع األولق بوضوح بني نوعني من غري املسلمني: ه یفرّ یبدو أن

 يشمل النوع الثاينو ،اإلسالمية األمة ىل العنف ضدوا أنفسهم للجوء إوحّرض  ظهور األمة والسلطة اإلسالمية

 أصل لك ادلايانت يشري القرآن إىل أنّ  اذلين اختاروا أن یعيشوا إىل جانب املسلمني بروح التعاون. كذكل

اتبعي املعتقدات  ىلعال ینكر الكرمي القرآن  أنّ یالحظ أیضا و وهو هللا تعاىل.  اليت أنزلت واحد السامویة

. یعتنقوهيریدون أن  مااألخرى احلق يف حریة اختیار وممارسة   

 أن بيهنم مؤمنني صادقني كام بل یعترب أنّ  ،عىل اإلطالق یةوالهيود ةاملسـیحیيرفض ال  الكرمي ويف الواقع فالقرآن

إىل  عثترساةل هللا قد بُ  أنّ یذكر مس فقط). ابإلضافة إىل ذكل فالقرآن ابالاملؤمنني ال یؤمن ابلفعل (أي  مهنم من

لك أمة يف األرض. يف حني تطلب الرشیعة اإلسالمية أن یؤمن املسمل بعدد من العقائد، فالقرآن يف بعض 

يَن ( :ولهللا، فيقنظر عندما یعّرف املؤمن يف  أكرث بساطةینظر اىل قضیة الاميان ب اآلايت  ِ يَن َءاَمنُوْا َوٱذلَّ ِ ِإنَّ ٱذلَّ

ا فَلَهُۡم أَۡجُرُمهۡ ِعنَد َهاُدوْا  ِ َوٱلَۡیۡوِم ٱۡألَِخِر َوَمعَِل َصـِٰلًح۬ ـِٰبـَِٔني َمۡن َءاَمَن ِبٱهللَّ ۡم َوَال َخۡوٌف عَلَۡیہِۡم َوٱلنََّصـَٰرٰى َوٱلصَّ ِ َرهبِّ

َزنُونَ  ).62: 2 (القرآن )َوَال ُمهۡ َحيۡ  

عتربوا رشاكء يف أن یُ و لوا بتسامح عامَ فيجب أن یُ ، عبدة األصنام وغريمه من ،ـه واحدإلب حىت اذلين ال یؤمنون

السالم إذا رفضوا أن یقفوا مواقف عدائیة ضد األمة اإلسالمية. فكون املرء من دين آخر ال یعين أنه جيب 

ة يف عتداء علیه. فالطریقة اليت جيب أن یتعايش املسلمون هبا مع جرياهنم الوثنيني يف زمن السالم موّحض الا
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ا فََأتِ ِإالَّ (القرآن:  ً۬ا َولَۡم یَُظـٰهُِروْا عَلَۡیُمكۡ أََحًد۬ َن ٱلُۡمۡرشِِكَني ُمثَّ لَۡم یَنُقُصوُمكۡ َشۡيـٔ يَن َعـٰهَدمتُّ مِّ ِ ۡم َعهَۡدُمهۡ ِإَىلٰ  ٱذلَّ ٓوْا ِإلَۡهيِ مُّ

ِتہِمۡ  بُّ ٱلُۡمتَِّقنيَ  ُۚمدَّ َ ُحيِ ً يف ما خيص غري 4: 9 (القرآن ) ِإنَّ ٱهللَّ ً قاسـیا ). إىل جانب ذكل، فالقرآن یبدي موقفا

ً  نتاروخي املسلمني اذلين  ً عدائیا ، قتصادیة أو العسكریةاألمة اإلسالمية إن طغوا علهيا ابلوسائل الا جتاهموقفا

ودة التسامح املعهآايت خالیة من روح  تأنزل حيث ،يف املدینة )صلعم( يف آخر سـنتني من زمن النيب خاصةً 

إذ اكنت ادلوةل اإلسالمية آنذاك ؛ تطلب وضع حل سـیايس ملشلكة اكنت أساسـیة يف ذكل الوقت يف القرآن،

املسلمني يف شـبه  ىأي موقف ضعف دل ووقف ضدها عدد من القوات املعادیة جاهزة السـتغالل ،ضعیفة

 و مناملعادیة، سواء أاكنت من الوثنيني أاملسلمني أن یالحقوا هذه القوات هذه اآلايت  تفأمر  ،اجلزيرة العربیة

عتداءات اأن یبذلوا هجدمه لیخرجوا منترصين من فرتة و  ،أهل الكتاب، وأن خيضعوها لسلطة ادلوةل اإلسالمية

ُُّموُمه ( :عىل سبيل املثالمن هذه اآلايت و (طویةل،   حىت یعرتفوا ؛)5 :9 (القرآن )فَٱۡقُتلُوْاٱلُۡمۡرشِِكَني َحۡيُث َوَجدت

ّ أن نالحظ عن اعتداءاهتم. ولكن من املهم  اويكفو  ویذعنوا لها ابلسلطة السـیاسـیة لدلوةل اإلسالمية حىت  ههنا أن

فرض اإلسالم عىل غري املسلمني العدائیني؛ فالقرآن فّرق بوضوح بني الشأن إىل القرآن يْسَع مل يف هذه األحوال 

عتقدات غري املسلمني من انحية أخرى.وم  ،من انحية )عرتاف بسلطة ادلوةلأي الا(السـیايس   

املسلمون القداىم بدأوا والفقهاء من المتیزي القرآين بني السلطة السـیاسـیة واملعتقد الشخيص، فالعلامء وعىل الرمغ 

ً اكن يُسمح للمسلمني  :عىل غري املسلمني يف اجملمتعات اإلسالمية. فعىل سبيل املثال قيودا عدیدةیفرضون  غالبا

ً ممزياً يف دوائر ادلوةل.  أنّ بأمام القضاء، فانترش يف اجملمتع شعور  الشهادةشأن  يف حبقوق أكرب للمسلمني وضعا

آراء ووقائع معینة يف أوائل  تربيرها بناًء عىل أخرى يف بعض اجملمتعات اإلسالمية متّ  قيودضعت فامي بعد وُ و 

 ،، والسامح ألجراس الكنائس أن تقرعجدیدة  كنائس قضیة بناءك  ؛خمتلفةقضااي  قيودتناولت هذه ال  ، اإلسالم

 ً كرشب اإلسالم ومسأةل السامح لغري املسلمني بأن يشاركوا يف ممارسات حيرهما  ،وللنصوص املقدسة أن تتىل علنا

ً  وألك حلم اخلزنيرامخلر  ً   قيودهذه ال  . ومنعلنا ّ الفقهاء بعض اعتبار أیضا  ببناء لغري املسلمني أال يسمحجيب  هأن

 جزءاً من النصوص تشّلك األفاكر هذه  أنّ مع و وسائل النقل.  مساكن مشاهبة ملساكن املسلمني أو اسـتعامل نفس

 ،وإىل أي درجة طبقت، أو مل تطبققد ُطبقت   هذه األفاكر تإذا اكنیبقى غري واحض إنه یة، فالفقه التارخيیة و 

فهيا  يف أوقات ّمعتاكن ذكل ورمبا  ،د فقطو بقت بشلك حمدقد طّ  اولكهن ،عىل الصعید النظري صدرترمبا ف

يف ذكل الوقت حسب درجة ثقة ادلوةل ذه األحاكم هختلف تطبیق االصعوابت واألزمات مع عدو خاريج. فقد 
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 قيودال شعر ادلوةل ابلضعف، اكنت جتد يف هذه ت العسكریة. فعندما  وخاصة هتاقوّ  بنفسها ودرجة اطمئناهنا عىل

 ً لضعفها. تعویضا  

ون عترب ویُ  ،، تعرتف ادلوةل حبق غري املسلمني يف حریة ممارسة أدايهنمالیوم سلمةامل غلبیة األيف معظم ادلول ذات 

ادلويل املیثاق سلمة عىل امل غلبیة األذات هذه ادلول عت معظم قد وقّ و  املسلمني.سواء مع ب مواطنني سواء 

مبدئیا ابحلریة ادلینية مجلیع مواطنهيا  بول هذه ادلولق أبرمته، مما یدل عىل كذكل و  ،لحقوق املدنیة والسـیاسـیةل

غلبیة األعدد من ادلول ذات  هاري تايف دس احلریة ادلینية بدأم  تأدخلابإلضافة إىل ذكل، فقد وعىل األقل. 

عىل أساس دیين أو املواطنني  بني یزيفالمت وعالوة عىل ذكل 1992.16ومايل يف 15 1996امن مثًال يف سلمة كعُ امل 

اإلسالم دين ادلوةل  أنّ عىل  نصدسـتور بنغالدش عىل سبيل املثال، ی ؛ فعدیدة مسلمة ممنوع يف بدلانمذهيب 

 ّ األمثةل . فهذه 18يف الواقع ، وعادة یطبق هذا املبدأ17ادلين اذلي خيتارهاعتناق يف امرئ  لك ه یعرتف حبقلكن

تشري  انب أمثةل أخرىجب -  امعتقداهتعىل  حبریة البقاءالعدید من البدلان املسلمة مسحت ألقلیاهتا ادلینية  إىل أنّ  -

عهنا. وحریة ممارسـهتا والتعبري ینية ادل  

وسـیايس  سلمة جتد صعوبة يف تأمني جو قانوينامل غلبیة األ من ذكل، فالعدید من ادلول ذاتوعىل الرمغ 

سب هللا التجدیف (الردة أو هذه ادلول حتاول بقدر الاماكن منع في معظم األحيان ف ؛واجامتعي للحریة ادلینية

)؛ حفكومة مالزياي مثًال حتّرم مبزید من التفصیل الحقا هذين املصطلحني سوف نتلكم عن( )صلعم( ) والرسول

باً . تكل القوانني غال 19بني املسلمني خمالف دلين اإلسالم سلمني بث أي نظریة دینية أو معتقد دیينامل عىل غري 

للمشالك  كوسـیةل حلللجوء إىل العنف ل املهیئةأطراف اجملمتع  وتؤید ،الالعنف يف اجملمتعمقع خطاب  ترید ما

.20جامتعیة وادلینيةالا  

جامتعي جتاه احلریة ادلینية، كام تعاين من هجل اعداء من املسلمة امجلاعات بعض  تعاينإىل جانب هذه القوانني، 

اذلين  دمع أیضا امجلاعاتهذه  رفضتو  ،النبویة حول احلریة ادلینية  واألحادیث الكرمي كبري يف تعالمي القرآن

ً ما هذا العداء الاو . من العلامء املسلمني حلریة ادلینيةا یدافعون عن  احلریة ادلینيةیضیق عىل جامتعي غالبا

.للمسلمني وغري املسلمني  
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احلریة ادلینية للمسلمني  

لفهم عالقة اإلسالم ابحلریة ادلینية، جيب التأمل يف احلریة ادلینية املتاحة للمسلمني أنفسهم، ال سـامي يف اجملمتعات 

.عترب جزأ هاما من احلرايت اليت أیدها الاسالمت احلریة ادلینية  ذكل ألنّ و  ،سلمةامل غلبیة األذات   

یعرتف حبق لك إنسان يف أن الكرمي علیه هو أن القرآن متفق هذه املناقشة تمكن يف يشء يف نطالق الانقطة 

تسامح من عىل الرمغ قد احرتم هذا احلق طوال حياته. و  )صلعم( ا، وأن النيب محمدتعاىل یؤمن أو ال یؤمن اب!

يف هذا احلق عىل  القيودقد وضع عدداً من إال أن الفقه اإلساليم ، األمريف هذا  )صلعم( القرآن والنيب محمد

اجملاالت األربعة التالیة:  يف معظم الاحيان تدور حولهذه احلدود  أمهو . )صلعم( وفاة النيبتلت رتة اليت الف

، الزندقة والنفاق.  )صلعم( الردة، سب هللا والرسول  

 

الردة: .1  

. "حبریة اكمةلودخهل سابقاً ه قد قبل بعن اإلسالم اكن خشص مسمل  خروج" اأهنّ باإلساليم الردة  الفقه عّرف 

بعد عىل المكیة املناسـبة من العمل يف أصول اإلسالم و  الشخصصل حي أن بعد حيدثقد  هذا اإلسالمواعتناق 

أكرثیة و ل إىل دين آخر. حوّ تی يرید أن . فاملرتد إذاً هو مسمل يرفض اإلسالم و 21اإلسالم تعهد أن یتبع قواعدأن ی 

الردة  العلامء املسلمني قد اعتربوا أنّ  من قبل خشص مسملأي رفض اإلسالم - عىل ادلوةل اإلسالمية و  ،جرمية -

من دين إىل الفرد  وتعاقب حتولترشع قضیة اعتناق ادلين حتاول هنا أن الیوم قوانني الردة و .  ابإلعدام أن تعاقبه

آخر.  

 

:)صلعم( سب هللا والرسول .2  

مثل: شـمت ( )صلعم(جتاه الرسول (طریقة خطاب) بذیئةسـتعامل لغة انع مب  يرتبطمصطلح السب اكن  يف البدایة

جتاه  البذیئةليشمل منع اللغة  الحقاَ  وسع معىن املصطلحمث ). أو الاسـهتزاء به أو السخریة منه )صلعم( الرسول

ً خطیئة البذیئة اللغة  يسـتعمل هذهخشص رب لك عتُ اف ؛هللا (سب هللا) وجتاه املالئكة واألنبياء اآلخرين مرتكبا
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إن و ،ابلقتلمعاقبته جتب مرتداً اعُترب ارتكب مسمل هذه اجلرمية  ، ِإنْ  عامة لعلامء املسلمنيا مفن وهجة نظركبرية. 

قوانني السب احلدیثة و أیضاً إن اكن یعيش يف دوةل إسالمية.  ابلقتلاكن الساب غري مسمل، فيجب أن یعاقب 

املسلمني ادلینية. فتكل القوانني موجودة يف عدد من ملعتقدات لترصفات تعترب همینة صارمة بعقوابت  أیضا تأيت

البدلان اإلسالمية، مبا فهيا ابكسـتان.   

 

. الزندقة:3  

أفاكره وترصحياته لوصف خشص تشّلك  أحياان اإلساليماجلنايئ " قد اسـتعمل يف القانون الزندیق"مصطلح  إنّ 

ً اإلعدامعقوبهتا خطراً عىل ادلوةل. والزندقة جرمية  لكن من الصعب أن یوجد رأي  ،يف رأي بعض العلامء ،أیضا

ً ما  حولد بني الفقهاء املسلمني موحّ  عىل تعالمي د الفكري علّقت الزندقة ابلمترّ تتعریف مصطلح الزندیق. إذ غالبا

ّ  اإلسالم، ً يه ال ولكن .22زال مصطلحاً غامضاً قانونیا  

 

. النفاق:4  

 ذكر تكرر) 632  –622() صلعم( املدنیة للرسولخفالل الفرتة  ؛) صلعم( یعود النفاق ادلیين إىل أايم الرسول 

وأهنم املنافقني من املسلمني الكرمي القرآن فهيا ر وغالباً ما حيذّ يف السور واآلايت املدنیة،  املنافقنيالنفاق و  ظاهرة

ابجلهاد ضد املنافقني والكفار العدائیني،  )صلعم(هناك آیة تأمر النيب ف . 23عىل األمة اإلسالميةخطرا يشلكون 

يف القرآن تأمر  . لكن ال توجد أي آیة24هناك آايت أخرى حتذر املنافقني والكفار العدائیني بعقاب هجمنأن كام 

بعض العلامء قد  مع أنّ  ،م يسـتحقون املوت ابإلعدامأهنّ  تدل عىلأو  ،كعقوبة للنفاق  املسلمني بقتل املنافقني

. 25برروا احلمك ابإلعدام للمنافقني  

ً ما املتأخرين  الفقهاء من أن وعىل الرمغ   سب هللا والرسولو هذه املصطلحات األربعة (الردة، یناقشون غالبا

ً عىل سبيل املثال: فغو  علامء السلف مل حياولوا أن یفّرقوا بيهنا بشلك واحض. والنفاق)، فإنّ  ،الزندقةو ، ) صلعم(  البا

. فاكن 26أوسع وأمشل ‘‘الردة’’معىن  مع أنّ  سـیان،‘‘ الردة’’كأهنام و ‘‘الزندقة’’و‘‘ النفاق’’إىل نظر العلامء  ما

ّ  واملنافق وحىتأ والزندیقأيُسّمى مثًال ابملرتد قد خيالف ركنا من أراكن اإلسالم أو اإلميان  قد املسمل اذلي   أیضا
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ً ما تسـتعمل  ابلاكفر. وألنّ  ز عىل مصطلح الردة ألنه أركّ وف سف ، إحداها ماكن األخرىهذه املصطلحات غالبا

.يف معظم األحيان حول وضع احلریة ادلینية يف الرشیعة اإلسالميةاليت تدور املصطلح األمه يف النقاشات   

 

الردة يف الرشیعة اإلسالمية  

ً  ناكام رشح  احلق يف  تؤید قضیة واملدين آايت عدیدة نزلت يف العهدين امليك الكرمي يف القرآن مع أّن ، سابقا

ففي مناسـبات عدة ؛ بلهجة شدیدةمن اإلسالم إىل دين آخر  املسمل حتول یتناولإال أن القرآن  ،احلریة ادلینية

سـیعاقبون بنار هجمن بعد موهتم،  )صلعم( یبتعدون عن سبيل هللا احلق والرسول من أنّ  الكرمي القرآنیقرر 

ال یفرض عىل املسلمني أن إنه ف مسؤولیة املرء الشخصیة يف أمور املعتقد وادلين حول القرآنملفهوم ولكن تبعاً 

 أنّ  یعتربالكرمي  القرآنف دين آخر.اعتناق دليهنم السابق أو ترك دين اإلسالم والعودة یبقوا مسلمني إن أرادوا 

ّ اآلخرةيف الشدید العقاب إمثا كبريا يسـتحق بون هؤالء األشخاص يرتك  يف خاصة  ال یقرر هلم عقوبة ه، لكن

ً ال توجد يف القرآنحف. 27ادلنیا دين يرتدون عن ين مسلمني اذللل دنیوي أي آیة ختصص أّي عقاب  الكرمي قا

 االرسول محمد أنّ دلیل عىل ال یوجد أي ف ،)صلعم( العملیة ونفس األمر ابلنسـبة لسـنة النيب. 28-اإلسالم

ذكل، فقد فّرس العدید من  ومع. 29عىل تغیريه دلینهبناء  اإلعدام عىل أّي مرتد  عقوبة نفسه قد فرض )صلعم(

عن اإلسالم جيب أن یُعاقبوا ابإلعدام. املرتدين أنّ لیقرروا العلامء بعض األحادیث النبویة   

غامضا الردة حبد ذاهتا یبقى خيص رشعي يف ما فالفكر اإلساليم القانوين وال  ،بغض النظر عن مسأةل العقابو 

ً ینظر إلیه املسلمون اعرتف ابلردة أو إذا اإذا  فقطبعض العلامء املسمل مرتداً  یعترب. قد إىل حد ما رتكب شيئا

 سملمذاهب فكریة امل  بعض هتمقد تو مثًال).  )صلعم( هللا والرسول اإلسالمية (كسبّ املةل  هعامة كدلیل عىل ترك

عن رأي قد یعترب  عربأو  30: "ال أدري ما هو اإلميان احلقيقي"كام لو قال املسمل مثالألتفه األسـباب  لردةاب

ل الطریقة اليت ميكن أن یصبح هبا اليت تفصّ و الیوم عدد كبري من الحئات  مثةو "ابغضاً" لوجه من وجوه اإلسالم. 

ومدارس فكریة إسالمية خمتلفة. وال توجد موافقة عامة بني املسلمني حول  املسمل مرتداً وقد وضعهتا طوائف

صالحية حمتوى هذه الالحئات.   
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يف األدةل أمه  من ویعترب أوال: الاعرتافالتالیني: بأحد األمرين  اً املسمل مرتد اعتباريف الرشیعة اإلسالمية ميكن 

ّ افإن ؛ نظر الرشیعة اإلسالمية األمر . لیصبح مداان ابلردةابإلسالم، يكفي ذكل  مؤمناه مل یعد عرتف أحد بأن

لإلسالم، ولكن ختتلف املدارس  ف معادترصّ أن الشخص قام ب ب عدالنأن يشهد شاهدان ب الثاين: الشهادة

 أن تطرح أسـئةل  األحنافیفرض  :يف حتدید شلك الشهادة اليت قد تقبل هبا احملامك. فعىل سبيل املثالالفقهیة 

وعلامء . 31وأفعال املهتم جيداً أقوال م قد فهموا بأمرمه للتأكد من أهنّ  قايضالوأن حيقق  ،شهداءعىل ال معینة 

. 32اجلرميةخلطورة آخرون اكملالكيني يرون أن شهادة الشهداء جيب أن حيقق فهيا أكرث نظراً   

رتكب اجيب أن يكون املهتم ابلردة قد  :أوالً ف. ردة املسملمن للتحقق رشوط أخرى تكون هناك جيب أیضاً أن 

ً اإلكراهاجلرمية بلك إرادته، دون  جيب أن يكون هذا الشخص عاقًال غري جمنون، فردة الشخص اجملنون  :. اثنیا

.الیعتد هبا  

اذلي ال یفهم معىن الردة وال معىن اإلسالم  (من يسمى ابلصيب يف الفقه) ردة غري الراشد عىل أنّ الفقهاء یتفق و 

ما يرتكب  و ،اذلي يسـتطیع أن یفهم معىن الردة ومعىن اإلسالمالصيب م خيتلفون يف الرأي جتاه . لكهنّ معتربةغري 

 معتربةغري  الصيب أن ردة الشافعیة يعترب : ف للفقهاءخبصوص هذه القضیة هناكل وهجتان للنظر  توصهّل إىل الردة.

، تكون معترباهذا  الصيبكام يكون إسالم  إذ یعتربون أنّ  ملالكية واحلنابةل وبعض احلنیفة.عند امعتربة  يهبيامن 

 805عام املتوىف محمد بن احلسن الشيباين (تلمیذه م) و  767املتوىف عام حنیفة (أاب  . ولكن كذكل معتربة ردته

ّ يراين  م) .33بل جيب أن ینصح ِبأن یقبل اإلسالم ،أو حىت رضبه الصيب إعدام جيوز ال  هأن  

 زواج يرى املالكيةاليف حاةل و. امهنم مرتدأي الرجال والنساء عىل السواء ميكن أن یصبح  أنّ عىل   الفقهاءیتّفق 

 ّ ا األوالد اذلين ودلوا قبل ردة أبهيم أو أهمم . أمّ هامأحدارتد إن  الزوجان ه من الواجب أن یطلّقواحلنفية أن

ُ فيُ  .34ملرتدةع أبهيم املرتد أو أهمم ااتبسمح هلم ابعتربون مسلمني وال ي  

  



 
 

14 

الردة يف القرآن  

 ُ ّ  رذكّ دعنا ن . مفع أهنا حتمك عىل املرتدين بعقوبة دنیویةال یأيت إنه لردة بشلك واحض، فل الكرمي رفض القرآن مع هأن

.35وهذا هو األمه ،صص هلم عقااًب دنیوايً خي ال هأن إال ،بقسوة ووضوح  

دنیویة عقوبة املوت الطبیعي دون ذكر  بوضوح تذكر )97 –86: 3، 218: 2( :ت مثلابإلضافة إىل ذكل، آايو

اإلعدام ، إذ أهنا تذكر مرتدين قد اختاروا  عقوبة ة قویة ضدتأيت حبجّ ) 137: 4( أن اآلیةویبدو . 36حبق املرتدين

يَن َءاَمنُوْا ُمثَّ َكَفُروْا ُمثَّ َءاَمنُواْ (الردة مّرات عدة دون أن یذكر القرآن وجوب إعداهمم:  ِ ُمثَّ َكَفُروْا ُمثَّ ٱۡزَداُدوْا  ِإنَّ ٱذلَّ

ُ ِلَیۡغِفَر لَهُۡم َوَال ِلَیہِۡدیَہُۡم َسِبيالَۢ  َّۡم يَُكِن ٱهللَّ ا ل . )ُكۡفًر۬  

 نتباه إىل أنّ الردة يف اإلسالم"، یلفت س. أ. رمحن، وزير العدل السابق يف ابكسـتان، الاعقوبة يف كتابه "

عىل . ویوافق 37ةعرشين مرّ یقل عن ال ما موضوع الردة یذكر فيه  أنّ  معللردة القرآن ال یذكر شيئاً عن اإلعدام 

 ادللیل املذكور يف موضوع الردة، ویضیف أنّ  كثرياّ  ثمرصي مشهور حتدّ عامل محمد سلمي العوا، وهو هذا الطرح 

ا محمود شلتوت فقد حبث يف األدةل اليت لها عالقة هبذا . أمّ 38يف إعدام املرتدين یبقى قابًال للتفسري ةيف السـنّ 

القرآن ال یذكر سوى عقاب يف  أنّ  ویعتقدواسـتنتج أن ال عقاب للردة يف هذه ادلنیا، الكرمي املوضوع يف القرآن 

.39اآلخرة  

 

الردة يف األحادیث النبویة  

في معظم األحيان یذكر الفقهاء فيف القرآن بل يف األحادیث النبویة. ليس حلمك اإلعدام بهتمة الردة الرشعي ادلمع 

َ  نْ مَ : "قولاحلدیث اذلي ی یوجد عدد من هذه النصوص و نصوص أخرى تدمع موقفهم. مضن 40 "وهُ لُ تُ اقْ فَ  هُ ینَ دِ  لَ دَّ ب

مسمل. وكتاب حصیح البخاري ككتاب حصیح ، حصیحةيف مجموعات أحادیث يراها املسلمون السـنة   

واليت تنسب إىل  ،ا تدمع حمك اإلعدام بهتمة الردةويه أن هذه األحادیث اليت تبدو وكأهنّ  ،هناك مشلكةولكن 

بعض الفقهاء املسلمني فزمع احلریة ادلینية. قضیة  حولتدور نصوص قرآنیة متناقضة مع  تبدو )صلعم( النيب محمد
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ولكن هناك ما یقارب املئة  .قد نسختأحاكهما  أي أنّ  ؛"نسخها" هذه اآلايت اليت تدمع احلریة ادلینية قد متّ  أنّ 

 هذه اآلايت قد مت نسخها حيبط الفكرة اليت تّدعي أنّ  الكبريتدمع احلریة ادلینية. هذا العدد الكرمي آیة يف القرآن 

.لهاعدد صغري من األحادیث املعارضة  رد وجودجمل  

ماّدة للجدل أیضاً. فعىل سبيل  يف أغلب األحيان ابإلعدام تشّلك احلمك  دمع يف كثرياً  تذكراألحادیث اليت  إنّ 

َل ِدینَُه فَاْقُتلُوهُ حدیث " :املثال ريف، احل مبعناه خذان هذا احلدیثأإن ؛ فاً جداً ومعناه غري واحض" یبقى عامّ َمْن بَدَّ

  إذا غّري ويسمثًال عىل هندیطبق اإلعدام ميكن أن ف  ،ام اكنإعدام لك من غّري دینه يف دوةل إسالمية هم ناميكن 

مفوقف كهذا ال بد من أن ینعت ابخلايل من  !أو عىل مسـیحي إذا غّري دینه إىل اإلسالم ،دینه إىل املسـیحیة

ً ما عاجلوا هذا النوع من الغموض يف القرآن املعىن. إنّ  ابلتفسري واألحادیث النبویة  الكرمي فقهاء السلف غالبا

جماًال ال بأس به للفقهاء إلعادة تفسري النصوص  هذااملهنج وقد وفّر بعضها،عىل  النصوص بعض برتجيح وأحيااًن 

تحدید معانهيا.ل بطرق معیّنة أو   

ويف احلقيقة اكن هذا الغموض يف قلب  .تعدد معانهيا احملمتةل، ليس أمراً جدیداً و   مغوض النصوص فإنّ وابلطبع 

بعض  أحيانأیتجنبوا أبو حنیفة وماكل والشافعي، أن  مهنم. لقد اضطر فقهاء ابرزون، الفقه اإلساليمتطّور 

احتاجت النصوص الغامضة إىل توضیح وتفسري و عند إصدار أحاكهمم.  النصوص ویعمتدوا عىل نصوص أخرى

اإلسالمية األوىل الكتب معناها لصاحل تفسري خاص؛ حىت بعض  يفكام احتاجت النصوص العامة إىل حتدید 

"رساةل" الشافعي، قد اعمتدت عىل هذا املبدأ، كتحلیهل للبیان مثًال (أى توضیح املادة  حول مبادئ الفقه، مثل

ويرى بعض  ،یأيت الفقه اإلساليم بوسائل ملعاجلة مغوض النصوص . ابإلضافة إىل ذكل41ة عهنا يف القرآن)املعربّ 

للفقهاء  سمحت طبیق هذه األفاكر أكرث. فهناك مساحة موجودة يف هذا اجملال ت علینا تطوير و  أنّ املعارصين الفقهاء 

أن یأتوا ابلكثري من األفاكر اجلدیدة.املسلمني املعارصين   

 ّ إال أهنا جيب يف الرشیعة اإلسالمية، النبویة من أمهیّة األحادیث عىل الرمغ  ههناكل مشلكة اثنیة ويه أن

اذلين ّمجعوا األحادیث يف القرون األوىل لإلسالم قد قدّموا إلینا فالعلامء ، اسـتعاملها حبذر وبدرجة من احلرص

الیوم اعامتداً عىل هذه النتاجئ حيتاجون املسلمني هذه األحادیث. لكن  أصاةل ومصداقية إىل ارواشأنتيجة أحباهثم و 

ت قد جيب التدقيق يف إىل إعطاء أبعاد أخرى لها بتطوير أفاكر جدیدة وأدوات مهنجیة جدیدة. يف بعض احلاال

َل ِدینَُه . فعىل سبيل املثال، مع أن حدیث "حصیحةأصاةل بعض األحادیث اليت يراها فقهاء السلف  َمْن بَدَّ



 
 

16 

اذلين أوصلوه إلینا، متانة بعض الرواة بعض الشكوك يف درجة  مثةإال أن البخاري، حصیح جد يف و " یُ فَاْقُتلُوهُ 

وقد بن عباس. اب  املشهور) صلعم(تنسب إىل ابن مع النيب الروایة األكرث شهرة. فهذه روایته احلدیث يف  ابذلات

شهرته طالب من طالب عكرمة یدعى أیوب السختیاين يف مث أعطاه  ،عكرمة )عبده احملررمواله ( عنه نقهل 

يف  أصالته موضع عكرمة  مكصدر أسايس لهذا احلدیث یطرح بعض األسـئةل حول . إنّ 42القرن الثاين لإلسالم

ّ يرى إذ اكن بعض الفقهاء البارزين من معارصي عكرمة  .عمل األحادیث اهتم عيل  :عىل سبيل املثالفه اكذب. أن

ّ إبن عبّاس اذلي قال عكرمة ابن اهللا بن عبّاس ( بن عبد ه نقل احلدیث عنه) عكرمة ابلكذب يف شأن وادله ن

جبري إىل عكرمة بإجيابیة، وكذكل سعید بن املسيب اذلي  بن عىل ذات النحو، مل ینظر سعیدو  ،بن عبّاسا

بن عبّاس"هللا  عىل عبدكام كذب عكرمة  عيلّ  : "ال تكذبملوالهقال إنّه قيل عنه 
 الرمغ من أنّ وعىل . 43

وهو مسمل بن احلجاج. ذلكل  ال یقل أمهیة عنهحمدث لقد رفضه ف ،ل ابحلدیث اذلي نقل عن عكرمةبِ البخاري قَ 

ميكن أن روایته هذه احلدیث يف  وأنّ  ،عكرمة بعض احملدثني اكنوا دلهيم شكوك حول  أنّ تشري إىل هناكل أدةل 

 . یعين ذكل أنّ 44أخرى لهذا احلدیث، ولكن معظمها تعترب ضعیفةرواايت   أن مثة به يُشك فيه. مفن املعرتف

كن الشك فيه وهو الشلك اذلي یذكر يف أغلب األحيان دلمع حمك احلدیث يف الشلك اذلي نقهل عكرمة مي

.45اإلعدام بهتمة الردة  

 

التسامح التارخيي لآلراء اخملالفة يف اجملمتعات اإلسالمية  

من املهم اإلشارة  - ً اجملمتعات اإلسالمية األوىل اكنت تبدي درجة عالیة من  إىل أنّ  للبعض  ولو اكن األمر مدهشا

من التسامح ادلیين. ویدل هذا عىل أن التفسريات احملددة للقرآن مل تكن الوحيدة اليت اكنت األجيال األوىل 

ا. علهي تعمتداملسلمني   

يف وسط اجملمتعات  التسامح يف العدید من األفاكر، مبا فهيا األفاكر غري التقلیدیة أمثةل عدة لهذا توجدو 

بعض املعتقدات يف شعره م) 1058عام املتوىف ر املشهور أبو العالء املعّري (عاإلسالمية. فقد عارض الشا

. ومع ذكل فقد عاش حياته دون أن یتعّرض ألي أذى ومات مواًت اإلسالم األساسـیة واملامرسات ادلینية يف

طبیعیاً. ومن بني أقواهل املنتقدة لدلين:   
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َّ  واجملوُس  ْت حارَ  وهيودُ   والنصارى ما اهتدْت  ت احلنیفةُ فَ "هَ  هلْ مضل  

بال األرض: ذو عقـل اثنان أهلُ  46هْل" ال عقلَ  يِّنٌ وآخر دَ  دیــنٍ      

 

كام ميكن مالحظة معارضته للمامرسات ادلینية بسهوةل يف:  

 

"أِفيقوا أِفيقوا اي غُواُة! ِدايانتْمك مكٌر من الُقَدماء فإمنا    

نُّة اللؤماء". هبا َمجَع احلُطام فأدركواأراُدوا  47وابدوا وماتْت سـُ  

 

 ً  )م 935أو  925(اذلي تويف يف زكراي الرازي والكميیايئ محمد بن  والطبيبر احلر الفيلسوف نرش املفكّ وأیضا

 1111عام  وحىت فقيه حمرتم اكلغزايل (املتوىف سالم.يف قد عاش بني املسلمني مع ذكل فو  ، الغري تقلیدیةآراءه 

مل یتعّرض ألي أذى. هؤالء  ، ومع ذكلم) اذلي اكنت هل آراء مثرية للجدل يف بعض الفرتات األخرية من حياته

 من األمثةل العدیدة للتسامح ادلیين يف اجملمتعات األوىل لإلسالم. وال حاجة للقول أنّ ضئیال  اعدديشلكون 

ً متعات اإلسالمية وجود أمثال هؤالء يف اجمل يرفض  اإسالمي اهناكل اترخي وقد اكن هذا الرفض واحضاً جداً  ،أیضا

بعض اجملمتعات اإلسالمية. يفو ،يف بعض فرتات التارخي  

 

التسامح والتشدد يف ادلول اإلسالمية  

املسأةل  مجیعهاتتناول إال أهنا ال  ،الردة الیوم قضیة تعارض من ادلول اليت حتمكها أغلبیة مسلمةالكثري  أنّ  مع

ترك  كام حتّرم عىل املسلمني ،التبشري بني املسلمني لصاحل األداين األخرى هاقد متنع بعض فالطریقة.  بنفس
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يف ودینه ابإلعدام.  یغّري ُحيمك عىل املسمل اذلي  :ففي المين مثالً ؛ وتعاقب بقسوة لك من یفعل ذكل ،اإلسالم

ففي املامرسات (تغیري ادلين)؛ لنوع من أخرى تفسح بعض اجملال أمام هذا اإسالمية هناكل دول  طارنفس اإل

قناع املسمل بتغیري دینه تبقى غري ادلعوة إل أنّ إال  ،تحول من اإلسالم إىل دين آخرب امل قد ال یعاقَ مثال املغرب 

 امنيف إيران وعُ وال هيینون ادلين اإلساليم. ما داموا يف مالزياي تبدو احلكومة وكأهنا ال تعاقب املرتدين ورشعیة. 

. حمّرمأو  جمّرمالتبشري من قبل غري املسلمني   

 

ملاذا ینبغي عىل املسلمني أن ال خيافوا احلریة ادلینية  

.احلریة ادلینية یدعامن )صلعم( وأفعال النيب محمد الكرمي القرآن . إنّ 1  

.احلریة ادلینية من مصلحة املسلمني وجممتعاهتم . إنّ 2  

.العلامء املسلمني یدمعون احلریة ادلینية . إنّ 3  

ن انحية مفهناكل نقاشات داخل اجملمتعات اإلسالمية حول احلریة ادلینية، ونرى الناس تأخذ مهنا مواقف خمتلفة. 

سلمة واألقلیات املسلمة يف جممتعات خمتلفة تبحث عن حریة اكمةل ملامرسة األداين امل غلبیة األتقف البدلان ذات 

ً ابلفقرة و األخرى  كذكل ذات  بدلان من انحية أخرى مثةو من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.  18تقبل لكیا

فهيا وتبدیل املسلمني  ،جامتعي قوي لألداين األخرىاو فهيا عداء  غري املسلمنيترفض بتااًت أداين  أغلبیة مسلمة

جند ادلول اليت تفرض عىل مواطنهيا املتباعدين بني هذين الطرفني و ابإلعدام. فهيا مك ديهنم إىل دين آخر جرمية ُحي 

ومنع  ،أماكن العبادة مثالً كقوانني تتعلق ببناء  أشاكًال خمتلفة  القيوديف جمال احلریة ادلینية وتأخذ هذه القيود بعض 

واعتبار بعض املدارس  ،املسلمني بنيوحترمي التبشري بأداين غري اإلسالم  ،أشـیاء مثل الكتب املقدسة سـترياد ا

ومنع غري املسلمني من اسـتعامل بعض  ،احلد مهنا الفكریة واملنظامت واألنشطة اإلسالمية خارجة عن القانون أو

.تنظاميً الرموز واملصطلحات اإلسالمية. لكن ابلطبع تبقى الردة اجلرمية ذات العقاب األكرث   

القرآن والسـنة یعرتفان حبریة  فريون أنّ  ؛مر صعب للغایةقضیة الردة أ هناكل عدد كبري من املسلمني جيدون أنّ 

ألن . 48( أي الردة) اإلسالمرتك ل يرون أن هناك حقالكهنم ال و  ،وممارسة أداين أخرى اعتناقيف  هوحقاإلنسان 
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ال  ،خاطئةابلرضورة  تعترب ،معتقدات أخرىمن أجل وتركه الصحیح ، ادلين  هو من وهجة نظرمهاإلسالم 

الهدف األمسى لإلنسان، جيب بذل لك يه  يف اآلخرة النجاةابإلضافة إىل ذكل، وألن وأن يسمح به. ميكن 

اإلسالم اعتناق  . ومبا أنّ النجاةالسبيل احلقيقي الوحيد إىل وهو اإلسالم، عىل اجلهود املمكنة إلبقاء املسمل 

املصدران إىل تدقيق أكرب.، فيحتاج هذان )صلعم( النيب محمدالكرمي وسـنة للقرآن الاتباع یفرض   

 

احلریة ادلینية بقوة یدعامن )صلعم(دالقرآن وأفعال النيب محم .1  

ال القرآن إال أن ام خري للبرشیة، عىل أهنّ  الكرمي ادلين واإلميان اب2 مذكوران بشلك واحض يف القرآن أنّ  مع

لريفضوا  مأماهممساحة للحریة يف احلقيقة یرتك إنه بل ، سبيهلیتبعوا  أن مجیع اخمللوقات اإلنسانیةیفرض عىل 

حریة اإلرادة منذ أن وجد أول  يشري إىل وجود. فالقرآن من أداين أخرى إن أرادوا ویتّبعوا ما يشاءوناإلسالم 

يف  رسـبافهيا، و وقد امتحهنام هللا  ،نحا هذه احلریة يف اإلرادةقد مُ  اءآدم وحو إّن الاكئنات البرشیة. فيقال 

القرآن فابلعكس، ، هبام هذا مل یؤد إىل سقوط البرشیة لكهاو ولكن من وهجة نظر القرآن فإن رس ن،الامتحا

وسبب من األسـباب اليت خلقوا من  ،للبرش تعاىل هللاتدابري متحان كجزء من احلریة يف اإلرادة والایعرض 

جزء كبري من هذه احلریة يف اإلرادة و حریة اإلرادة يف الواقع تعطي للبرش ماكنة علیا يف نظام اخللق.  أجلها. إنّ 

أو عدم اإلميان. )صلعم( ختیار بني اإلميان اب' ونبيّهمتحان يمكن يف حریة الاوالا  

ومن مضن  ،البرشیة عام حتققه أو تفشل يف حتقيقه خالل حياهتا عىل األرض یار مبسؤولیةت خ یتعلّق أیضاً هذا الا

من هللا وضعه ابلنظام األخاليق اذلي والالزتام ، أو فعلها احملرماتترك و  هاخلضوع ألوامرو  ذكل اإلميان اب!

 الكرمي قرآنال وحسب ما جاء يفرسهل. فتوفيق املرء أو فشهل یتعلق بقدرته عىل حتّمل هذه املسؤولیة. خالل 

احلریة يف اإلميان أو أعطیت حني إنه ا اللعنة األبدیة يف هجمن. ذلا، فإمّ وا السعادة ادلامئة يف اجلنّة فالنتيجة يه إمّ 

هذه التداعیات املهمة اليت یذكرها  احلریة تداعیات هممة. ولكن من الواحض أنّ اكنت لهذه عدم اإلميان لإلنسان، 

يف اآلخرة.  دثبل حت ادلنیوي ال ختص يف الهنایة هذا العامل الكرمي القرآن  

خملوقات هللا ال مثیل هل، وقد أنعم هللا علیه نسان خملوق من أن اإلالكرمي القرآن یذكر وعىل الصعید الرشعي، 

 )4: 95 (القرآن )تَۡقِوميٍ۬ ِىفٓ أَۡحَسِن (هللا خلق البرش  ابلقدرة عىل التفكري وحریة اإلرادة. فيقول القرآن أنّ 
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ة للك اكئن من الاكئنات البرشیة قمي ). كام يركّز القرآن عىل أنّ 70: 17 وأكرهمم وأعطامه مؤهالت ممزية (القرآن

)، 256: 2 هللا أعطاه القدرة عىل التفكري والقدرة عىل المتیزي بني اخلري والرش (القرآن به وأنّ  خاصةوكرامة 

بُِّمكۡ ( :ختیار بني اخلیارات ادلینية املتوفرة هل. فعىل سبيل املثالسـتقالل اذلايت يف الاوالا  فََمن  َۖوُقِل ٱلَۡحقُّ ِمن رَّ

ََّما یَہۡتَِدى ِلنَۡفِسِهۦ َۖوأَۡن أَتۡلَُوْا ٱلُۡقۡرَءانَ () و 29: 18 (القرآن ) َۚشآَء فَلَۡیۡكُفرۡ َشآَء فَلُۡیۡؤِمن َوَمن   َوَمن  ۖ فََمِن ٱۡهتََدٰى فَِإن

ََّمآ أاََن۟ ِمَن ٱلُۡمنِذِرينَ  ). وغالباً ما ینسب هذا الالكم لألنبياء ويرد مرات عدیدة يف 92: 27 (القرآن )َضلَّ فَُقۡل ِإن

لقرآن.ا  

مسأةل اإلميان واملعتقد مسأةل خشصیة  ابإلضافة إىل ذكل، ینص عدد كبري من اآلايت القرآنیة بوضوح عىل أنّ 

ََّما یَہۡتَِدى ِلنَۡفِسِهۦ(  :یقولتبقى بني املرء وربه. فالقرآن مثًال  ِن ٱۡهتََدٰى فَِإن ََّما یَِضلُّ عَلَۡیہَا ۖمَّ  َوَال تَِزُر  ۚ َوَمن َضلَّ فَِإن

ٰ نَۡبَعَث َرُسوالً۬  َۗواِزَرٌة۬ ِوۡزَر ُأۡخَرىٰ  ِبَني َحىتَّ ).15: 17(القرآن ) َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ  

سـیقف و يف حياته.  عن اخلیارات اليت یتّخذهامسؤوال يف الهنایة سـیعترب لك إنسان تعاىل هللا  ر القرآن أنّ حيذّ و 

معاملته مع اآلخرين. مما  يف حتقيقه وعنفشل وسيُسأل لك فرد ّمعا حققه وّمعا  ،لك إنسان أمام هللا یوم القيامة

النيب  عز وجل  اإلميان، عبارة عن جمهود خشيص وليس مبسأةل جامعیة. لقد ذكّر هللا اإلخالص، مثل یعين أنّ 

ّ بذكل   )صلعم(  امحمد هللا قال وقد  ،اآلخرينليس مسؤوًال عن قرارات (الرسول)   حفىت هو ؛هللا رسول همع أن

لُُمكۡ ( :تعاىل بُوَك فَُقل ىلِّ َمعَِىل َولَُمكۡ َمعَ ا تَۡعَملُونَ  َۖوِإن َكذَّ مَّ ُل َوأاََن۟ بَِرٓىٌء۬ مِّ آ أَۡمعَ .)41: 10 (القرآن) أَنُمت بَرِیٓـُٔوَن ِممَّ  

سـتعامل القّوة يف جمال ايه منع الاختیار سـتقالل املرء اذلايت وحریته يف اومن أمه الطرق اليت كرس فهيا القرآن 

ّ  القرآن فيذكراإلميان.  ينِ (مرء أن یفرض اإلميان عىل اآلخرين: لال حيق ل هبلك بساطة أن َ  َۖالٓ ِإۡكَراَه ِىف ٱدلِّ ََّبنيَّ  قَد ت

ۡشُد ِمَن ٱلغَىِّ  تَۡمَسَك  ۚٱلرُّ ِ فَقَِد ٱسـۡ ـُٰغوِت َویُۡؤِمۢن ِبٱهللَّ یٌع عَِلميٌ  ِۗبٱلُعۡرَوِةٱلُوثقَٰى َال ٱنِفَصاَم لَهَا فََمن يَۡكُفۡر ِبٱلطَّ ُ َمسِ  ) َوٱهللَّ
). 256: 2 (القرآن  

ليس ابإلكراه اإلميان  فرض أي دين أو معتقد عىل أحد. ففي نظر القرآنالكرمي القرآن  يرفضيف آايت أخرى و

ً وبداً. أمقبوال  القرآن املسلمني وحيث واكن إميانه حقيقياً. ابإلسالم ال ميكن لشخص أن يسمل إّال إن اكن مقتنعا

يَن (: ابليت يه أحسن عىل دعوة اآلخرين إىل اإلسالم ِ َِّىت ِىهَ أَۡحَسُن ِإالَّ ٱذلَّ ـِٰدلُٓوْا أَۡهَل ٱلۡڪِتَـِٰب ِإالَّ ِبٱل َوَال ُجتَ
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ٓى ُأنِزَل ِإلَۡینَا َوُأنِزلَ  َۖظلَُموْا ِمۡهنُمۡ  ِ ُن هَلُ ُمۡسِلُمونَ   َوُقولُٓوْا َءاَمنَّا ِبٱذلَّ  القرآن )ِإلَۡیڪُۡم َوِإلَـٰهُنَا َوِإلَـٰهُُمكۡ َوٲِحٌد۬ َوَحنۡ

فيجب علهيم أن يسـتعملوا النصیحة املهّذبة واملنطق السلمي واإلقناع احملرتم بدًال من اجلدال  )؛46:29(

ملواقف اليت تشّجع عىل التقلید اإلميان الصحیح یأيت من القناعة، ذلا حيّرم القرآن املامرسات وا . إنّ 49لباطلاب

). 170: 2 األمعى واملامرسات املوروثة بدًال من التفكري اذلايت والقناعة الشخصیة (القرآن  

ً الا من وجود بضعة أحادیث تدمع احلمك فعىل الرمغ نفسه.  )صلعم( لتفات إىل أفعال النيب محمدمن املهم أیضا

(الردة)  اإلسالم عن التحول  احلقيقية. فال شك يف أنّ  )صلعم( الرسول، فإهنا تعارض أفعال عىل املرتدابإلعدام 

 من املسلمني مبارشة بعد حادثة عددٌ  اإلسالمَ  لقد ترك عىل سبيل املثال:. و )صلعم( اكن موجوداً يف زمن النيب

. فقد تساءل السموات العالإىل ومهنا إىل القدس  )صلعم( لنيب محمداب أرسي الشهرية حيامن  اإلرساء واملعراج

 يف الوقت اذلي ،لیةل واحدة ذهب إىل القدس وعاد مهنا إىل مكة يف )صلعم( الرسولنصدق أن هؤالء كیف 

ختار بعض املسلمني القد ف، املنوالاملرء آنذاك أسابیع لیصل القدس مث یعود مهنا. وعىل نفس  فيه یقيض من -

اذلين هاجروا إىل احلبشة أیضا   الكرمي یذكر القرآنو  .50اإلسالمیة بدال من املسـیح فاختاروا  ترك اإلسالم -

ّ . ومن املثري لالمرتدين ابلرضورة فإهنم اكنوا بسبب نفاقهم ،النفاق واملنافقني يف املدینة مّرات عدة  ه مل حيمكهامتم أن

دلینه أو جملرد تغیريه امرئ قد أمر بإعدام  )صلعم( الرسول أنّ عىل عىل أحد مهنم ابإلعدام، وال یوجد أي دلیل 

بفعل ذكل. لتفكريه  

 

احلریة ادلینية من مصلحة املسلمني وجممتعاهتم .2  

وعىل سبيل  ،جامتعييف تعزيز السالم وضامن العدل الا همام احریة ادلين واملعتقد دوریعرتف اجملمتع ادلويل بأّن لِ 

التعّصب والمتیزي القامئني عىل بشأن القضاء عىل مجیع أشاكل فقد جاء يف إعالن منظمة األمم املتحدة املثال 

يف حتقيق أهداف السمل العاملي، أیضا أن تسهم  ینبغي"حریة ادلين واملعتقد  :أساس ادلين أو املعتقدات أنّ 

. 51والصداقة بني الشعوب" ةجامتعیالا ةلاالعدو   

احلریة ادلینية أمر إلزايم  تقيید وضبط سلمة تعترب أنّ امل كرثیة األولكن هناكل بعض احلكومات يف البدلان ذات 

ً ماو ولقمع أي عنف بني اجملموعات ادلینية اخملتلفة.  ،سـتقرار امجلاعینيللحفاظ عىل األمن والا  مع ذكل فغالبا
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ً ما تصنع الظروف نفسها اليت تدعي أهنّ مس الاادلول اليت حتدد احلریة ادلینية ابف ؛العكس حيدث ا سـتقرار غالبا

كام ميكن أن یدفع األشخاص واجملموعات  ،القمع يف معظم األحيان یعزز ثقافة المتیزي ذكل ألنّ و  ؛حتاول مقعها

.52املضطهدة إىل التطرف  

ال ميكن  ةجامتعیالا الرصاعاتأّن فهم  عىل )2007( فنيكاين جرمي وروجر ابر أعدها وقد برهنت ادلراسة اليت 

ضطهاد الطائفي. وبشلك خاص فقد أن یتجاهل دور ادلين األسايس فيه، خاصة عندما یمت البحث يف جمال الا

ختالفات امللحوظة يف جامتعیة والترشیع احلكويم تفسريين هممني لالعتداءات الايف الا سـتنتجت دراسـهتام أنّ ا

األمه اذلي ینئب العامل الترشیع احلكويم لدلين بدا اجملمتعات. فكثري من ضطهاد ادلیين املوجود يف درجات الا

ين والفروق الساكوالمنو الرصاع املسلح و ندماج الطائفي أخرى اكالعوامل  مع وجود ، حىت  الطائفيضطهاد ابال

اإلميان تؤّدي إىل ثقافة تدخل ادلوةل وحماوةل ترشیع أّن حماوالت  دل عىلیتدمع النتاجئ تفسرياً و . املادي يف ادلخل

. فاملزید 53ضطهادادلوةل. وقد یؤدي ذكل إىل حلقة مفرغة خبیثة من الا هاعن األرثوذكسـیة كام تعرف املبتعدين مقع 

ً يف الا ،ضطهادمن الترشیع یقود إىل املزید من الا . 54سـتقرار واملزید من العنفواذلي یعين بدوره ضعفا

احلریة يف ادلين تنسجم مبنطقية مع احلرايت  ماس والش جيدون أنّ مثل تو فالباحثون ابإلضافة إىل ذكل 

55وأهنا يف احلقيقة تساعد يف دمع وجود هذه احلرايت األخرى. ،األخرى  

ً عالقة قویة بني التحدید من احلریة ادلینية ومدى تسلیح بدل و  نضاممه إىل الرصاعات املسلحة. اكام توجد أیضا

ً ما ینفق جزء أكرب من ادلخل الوطين عىل املؤسسات العسكریة في بدلان حريهتا ادلینية ضئیةلف . فعىل 56غالبا

"حریة العبادة قد تكون ظرفاً أساسـیاً  :جند أنّ  2007الحئة ادلول "الفاشةل" اليت أقرهتا جمةل فورين بولييس عام 

57ادلیين."نعدام التسامح اصینة تبدي درجة أعىل من احل سـتقرار. فادلول غري نعدام الاامن ظروف   

احلریة ادلینية تشجع عىل اإلميان احلقيقي. فعندما يكون البرش أحراراً يف  أنّ معرفة وأخرياً، مفن غایة األمهیّة 

جامتعي، فهناكل عیة والضغط الای رش ت ختیار معتقداهتم ادلینية بدًال من أن یؤمنوا حتت ضغط التحدیدات ال ا

ان أمام هللا واآلخرين. فاإلميان اخملتار حبریة عىل الصعید الشخيص إلميل احلقيقي والصادق قبوهلم حامتل أكرب يفا

حيّرم النفاق.  الكرمي هذا یصلح للمسلمني خاّصة ألّن القرآنو . 58وبدون إكراه والزتام مفروض هو املعتقد احلقيقي

الاعتقاد عدام عند هتمة الردة قد يشجع الناس عىل ابال أّن نظاماً هيددابالعتبار فعىل ضوء هذا یبدو من اجلدير 

عرتاف ابنعدام إمياهنم.أن الكذب يف شأن معتقداهتم، أي النفاق، أفضل من الاب  
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ن یدمعون احلریة ادلینيةوالعلامء املسلم .3  

تخلّص ت أن مهنا  ةالعدید تختار اسلمة، فقد امل غلبیة األمع أّن مسأةل الردة ال تزال مسأةل همّمة يف البدلان ذات 

هناك ف  ،هناكل العدید من املسلمني اذلين یدافعون بقّوة عن حمك اإلعداموكام أن من حمك اإلعدام بهتمة الردة. 

ً عدد  من املسلمني اذلين یقفون ضده بذات القوة، ومن بني هؤالء بعض املفكرين املسلمني البارزين. كبري أیضا

بني املرء عالقة خشصیة عتبار ادلين اذلكل یبتعد عدد أكرب وأكرب من املسلمني عن فكرة اإلكراه يف ادلين لصاحل 

  جمال املعتقد وادلين.لنظرة القرآنیة اليت ترفض اإلكراه يفإىل  اعتبار أقرب وهللا، وهذا الا

قد فما زال يزداد عدد العلامء اذلين یناقشون األصول الرشعیة حول قضیة الردة واحلمك ابإلعدام املرتبط هبا. و 

ّ عىل الردة وبرهنوا بعقوبة أعاد عدد من املفكرين املسلمني املعارصين النظر يف النصوص املتعلّقة  یوجد ال  هأن

ويف رأي هؤالء  .ال تدمع احلمك ابإلعدام بهتمة الردة )صلعم( لنيباأفعال  كذكلو  أساس قرآين للحمك ابإلعدام.

عتربت فهيا افرتات  خاللت يف أغلب األحيان دثابإلعدام بهتمة الردة قد ح فهياُحمك العلامء فإّن احلاالت اليت 

خالف ذكل، فالتحول من وعىل دلين فقط. ا تغیري جملرد تالسـیاسـیة وليسالعظمى الردة جرمية موازیة للخیانة 

. الیوم دين إىل آخر ال یعترب يف إطار ادلول احلدیثة خيانة سـیاسـیة أبداً   

 اذلين مه رشـید رضا ومحمد إقبالو محمد عبده و أمحد خان مثل احلدیث ، مثة مفكرون مسلمون عرصان ويف 

وأصبح الیوم حىت بعض القادة والزعامء  .املرتد الرؤیة التقلیدیة للردة واحلمك بإعدامملناقشة  تعرضوا أوائل من

تأمني احلریة ادلینيّة للجمیع مبا  كراشد الغنويش مثًال، ینضمون إىل اذلين ینادون إىل ،اإلسالميني السـیاسـیني

فهيا احلریة ادلینيّة للمسلمني.  

سـتنتاجه، من بعد ااملوقف اذلي ميكن أّن صةل: "الوقد رأى س. أ. رمحن بعد حبثه يف النصوص القرآنیة ذات 

ّ  ،عالقة  يف القرآنالدراسة النصوص ذات  القرآن ليس هناك أي عقاب مطروح يف  هميكن أن ُخيترص ابلقول أن

59یتوقّع بلك وضوح مواًت طبیعیاً للمرتد." يف هذه املسأةل الكم هللاإن القارئ لبل  ،للردة قط  

لیل املوجود يف احلدیث النبوي: عن ادلس. أ. رمحن و بعد حتلیل مطول للنصوص املتوفرة، قال   
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 ّ ، عندما یُبحث فهيا بدقة عىل ضوء )صلعم( ، أي سـنّة الرسولالتقلیدیةللنظرة  حىت أقوى مرجع ه"لقد تبّني أن

في ، فبسبب تغیريه دلینه فقط عىل املرتد ابإلعدام یؤیدون احلمكاألحداث التارخيیة، ال یدمع موقف اذلين 

أخرى قد تربر هذا العقاب لصاحل األمن  اهذا العقاب بأحد، تبّني أن هناك ظروف أنزل فهيااحلاالت اليت 

60امجلاعي."  

من اذلين یدافعون عن فكرة عدم وجود أي عقاب دنیوي بهتمة الردة رمحه هللا محمد شلتوت الشـیخ اكن و 

ً مرصاًي ابرزاً وشـیخو اجملردة،  احلمك ابإلعدام أن لتوت في رأي ش ف. 1963إىل  1958ألزهر من عام ل ااكن عاملا

 سوى عقاب جلرامئ ارتكبت ضد السلطة. ويزید عىل ذكل أنّ ليس يف السـنوات األوىل من التارخي اإلساليم 

ً عىل حدیث واحد احلدود ال ميكن أن توضع عىل أساس حدیث واحد.  وأنّ  ،العقاب بهتمة الردة مبين أساسا

61 تربيراً للعقاب.ففي رأیه عدم اإلميان حبد ذاته ال ميكن أن يشّلك   

ً دمعوا الفكرة اليت تعترب أنّ  احلمك ابإلعدام هدفه منع  هناك العدید من العلامء اآلخرين يف الفرتة احلدیثة أیضا

املشهور صبحي محمصاين يرى أّن احلمك  اللبناين جلرامئ دینية. فالفقيهعقوبة ارتاكب جرامئ سـیاسـیة وليس 

. كام یعترب محمد هامش 62مرتبط ابخلیانة العظمى، أي ابلسـیاسة، وليس برفض بسـیط لإلميان للمرتد ابإلعدام

 ّ يف السـنوات األوىل لهنوض یعاقب علهيا الردة اكنت جرمية  "ميكن القول كخالصة أنّ  :هكاميل من مالزياي أن

ادلالئل املوجودة يف القرآن من هجة و . الناشـئةاإلسالم بسبب تداعیاهتا التخریبية عىل األمة وادلوةل اإلسالمية 

أخرى تدمع حریة املعتقد بوضوح، وتتناول بشلك طبیعي حریة التحول من دين إىل آخر. ابإلضافة إىل ذكل، 

من أّن الردة مذكورة يف أماكن عدة من النص القرآين، وهذا  عىل الرمغعقااًب للردة  الكرمي فال یعرض القرآن

63واليت يه نتيجة قناعة ومعتقد خشصیني." ،عة يف جمال الردة يشّلك املوقف القيايس للرشی  

 أي عقاب دنیوي للردة، كام مل حيمك الرسولبّن القرآن ال یويص "إ :كاميل هذا الرأي قائالمحمد هامش ثبت أو 

64ابملوت عىل أحد." )صلعم(  

دخل سلمي العوا یُ  وهو مفكر معارص- ير. والفرق هو ز ليس حبد بل بتع العقاب عنرص لیونة يف النقاش معترباً أنّ  -

من حني إىل آخر عىل ضوء مبادئ الرشیعة.  اير فميكن تغیريهز التععقوبة ا أمّ  ااحلد ال ميكن تغیريهعقوبة  أنّ 

، 65الردة بدون أي شكلتحقق اإلسالم یويص ابحلمك ابإلعدام  أنّ  يرون يناذلالقداىم فريفض العوا فكرة الفقهاء 
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ُ  فيقول: "إنّ  ً إنّ  هاأي عقاب للردة بل اكتفت ابعتبار  ْف صِّ وَ اآلايت القرآنیة املعنیة مل ت  خطیئة عظمية. اثنیا

َ  نْ مَ اذلي قال " )صلعم( الرسول 66مل حيمك هو یوماً عىل مرتد ابإلعدام." ،" عن املرتدينوهُ لُ تُ اقْ فَ  هُ ینَ دِ  لَ دَّ ب  

املسلمني اذلين  ، فرأى أنّ 2010إىل  1996من عام ، شـیخ األزهر رمحه هللا محمد سـیّد طنطاويالشـیخ أّما 

إن وال يشّلكون هتدیداً أو حيتقرون اإلسالم. ما داموا ديهنم أو یصبحون مرتدين جيب أن یرتكوا وشأهنم یرتكون 

ّ اختاذ إجراء ضطر املسلمون إىل ا ه جيب أن حيصل ذكل يف حال حتّول املرتد إىل ضد مرتد، فيعترب طنطاوي أن

ّ ال  ،جملمتع اإلساليماهيدد عدو  67ه ترك دینه حفسب.ألن  

اإلكراه:  وأالنفاق  هيكون أساسال اإلميان جيب أن  عىل أمهیة الصدق يف اإلميان ويرى أنّ  "رابري أختاش"ويركّز 

ّ "إّن تو  املرء من اجملمتع املؤمن. أن نسمح حنن انسحاب توقع  حدوث  ر احلریة ادلینية إذاً یعين يف احلقيقة ف

يشلك إن ذكل یار احلر الشخيص فت خ أو ال نسمح ألشخاص من األّمة اإلسالمية بأن ميارسوا الااملسلمني 

ّ  ،ابلطبع شأاًن حيتاج إىل تفكري جّدي حامتل الرضر املوجود يف ا ه شأن ذو توقيت همم. ورأيي هو... إنّ وابلطبع إن

ّ  .عرض احلریة ادلینيّة يسـتحق أن یقبل به ویواجه. أن نتخیّل يف املبدأ  ناه فربأيي ميكن ـإن اكن هناك إل هملاذا؟ ألن

 ّ ً عىل اإلرادةأن ً  ،ه يرید منّا جوااًب مبنیا ومن التواضع. وأصلهام يف الفكر  ،عرتاف الصادق ابمجلیلمن الاوانبعا

مقبوالن أكرث من  ،من وهجة نظر أخالقية ،حىت الردة وأ ،واخلیار األخاليق املسؤول. وعىل ضوء ذكل، فالكفر

أّن القرآن نفسه یدمع هذه  عىل خوفاً من عقاب اجملمتع. وامحلد *، دلینا دلیل التقلیديرتباط منافق ابلرأي اأي 

قد حاولت إلغاء  الفقهیة ). ولكن مع األسف فالعدید من املرجعیات256: 2 الرؤیة: "ال إكراه يف ادلين" (القرآن

ّ و تدمع الرأي املعاكس.  القرآنآايت يف كید عىل التأهذا املوقف النبيل من خالل  ر و حىت مبنظ هيكفي القول هنا أن

68هناكل الكثري ميكن قوهل يف دمع احلریة ادلینية."ف ر األخاليق أو ادلیين) و ظمعيل (أي غري املن  

 

خامتة  

ابإلميان  املتعلقة القرآنیة الفكرةيف  حمورايً  أمراً تعد بلك حریة (مبا يراه ویعتقده) قدرة اإلنسان عىل اإلميان  إنّ 

 تعد أموراً غري مقبوةل ،والنفاق ادلیين ،اإلكراه إلبقاء املرء مرتبطاً بدين معنيو  ،حتت الضغط فتغیري املعتقد ؛احلق
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 610خالل سـنوات الرساةل النبویة (بشلك متواصل القرآن حریة اإلميان دمع ولقد . الكرمي القرآن من وهجة نظر

العدیدة اليت ظهرت  القيودمن وعىل الرمغ نفسه عن هذه القمية.  )صلعم( دمحم النيبوقد دافع  ،)632 –

یفرض العامل احلدیث وضع  ، فإنّ )صلعم( فاة النيبيف الفقه اإلساليم بعد و  لمسلمني وغري املسلمني عىل السواء ل 

سـیكون ذكل، ؛ فإذا ما فعلوا ودمع احلریة ادلینية ،القيودعىل املفكرين والعلامء املسلمني إعادة النظر يف هذه 

ة. ياحلقيق  )صلعم( وأفعال النيب محمد الكرمي تعالمي القرآنإىل املسلمون أقرب هؤالء   

ً إىل جنب إطار المتهیديف  آلخرين (أحيااًن كأقلیة ا مع ملسـتقبل یعيش فيه املسلمون من لك أحناء ادلنیا جنبا

وقائع عىل الرشعي اإلساليم و املسلمون إىل القبول ابحلریة ادلینية عىل ضوء التارخي ال كأكرثیة) حيتاج  وأحياانً 

دیثة عىل السواء. احلسـیاسـیة ال جامتعیة و الا  

فتح أبواب أن  بني املسلمني؛ حيث أرى وقبول ابحلریة ادلینية فهم أمشليف حتقيق  الكتیبهذا أن يسهم أميل و 

نزوات حامیته من و  هبل ابألحرى لتأمين ،مبحاوةل للتقلیل من أمهیة ادلين ليسعىل نطاق أوسع احلریة ادلینية 

     ات التطرف العنیفة.التغیريات السـیاسـیة ومن هبّ 
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لى مواقف عدة رمبا ال يوجد موضوع أهم للفكر اإلسالمي املعاصر من موضوع احلرية الدينية. ألنّ له تداعيات ع

من الصراعات اجلارية، مثل: املواطنة واحلقوق األساسية يف عامل يزداد تعددية. ويطرح عبد اهللا سعيد يف هذا 

الكتيب أسئلة أساسية، ويبحث يف النصوص املقدسة مثل الشريعة واحلقوق والتاريخ والسياسة اإلسالمية. ومن 

واختاذ موقف شجاع لتطوير الفكر اإلسالمي املستقبلي. خالل ذلك يعرض لنا إطاراً فكرياً يسمح بالفهم 

الزيتونة مريزا، كلية ماهان

اإلسالم ”ب يكت إنّ إصالح حقوق اإلنسان يف العامل اإلسالمي يتطلب حبثاً عميقاً يف الشريعة اإلسالمية. يساهم

بالكثري يف هذا املشروع األساسي. “ وحرية املعتقد

أمساء الدين، مؤسسة ورئيسة التحرير 
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ب بتفكري وجيز، ولكنه موثوق، يإن موضوع حرية املعتقد يبقى موضوعاً أساسياً يف كل أحناء العامل ويأيت هذا الكت

حول اإلسالم والتعددية.   

جوناثان براون، جامعة جورج تاون  
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