
 

 

 اإلعدام وعقوبة الردة قانون في النظر إعادة
 اإلسالمي الفقه في 

 

 سعيد عبداهلل :بقلم

 
 

 الغرب به يهتم أمر هو الهامة الدولية المواثيق لمفهوم طبقاً  الدينية الحرية حق بأن المسلمين بعض يجادل
لى  *.بالمسلمين له صلة  وال فقط   المعينة، والدينية السياسية النخب بعض من الجدل هذا ينبع كبير حد وا 

 اإلعتماد خالل من ذلك بتحقيق وتقوم اإلسالمي، اقالنط خارج المعتقد حرية إبقاء في مصلحة لديها والتي
 حقيقة لتجاهل المجموعات هذه  وتميل  .اإلسالمي الفقه في الموضوعة واألحكام  والنظم األفكار على
 المسلمة، الغالبية ذات الدول في ذلك في بما الدولي المستوى على اإلنسان لحقوق متزايد سياسي دعم وجود

 التشريعات في عليها منصوص يكون ما غالباً  والتي اإلنسان لحقوق داعمة مواثيق دوجًو ذلك إلى باإلضافة
   .المسلمون فيه يشارك عالمياً  حواراً  وأصبح تطور قد اإلنسان حقوق خطاب أن يعني وهذا  .المحلية

 الحقوق أحد أصبحت الدولي القانون بموجب األساسية االنسان حقوق من كحق الدينية الحرية فإن وبالتالي،
 .المسلمين وغير المسلمين من كل تركيز متزايد نحو على  عليها ينصب التي 

 هى التي و الدينية الحرية حق  أجزاء أحد هي -الدين تغيير حرية وبخاصة - للمسلم اإلعتقاد حرية إن
 مواثيق في الموضوعة  للمفاهيم طبقاً   الحرية هذه بأن يجادلون إذ  .المسلمين من الكثير إنتقاد محط
 فإن الرأي، هذا لمؤيدي ووفقاً   .اإلسالمية والتشريعات والقيم العادات مع تتفق ال الدولية، اإلنسان حقوق

 الخروج عقوبة ألن  .دين أي إعتناق عدم أو دينهم وتغيير اإلسالم عن للخروج الحرية لهم ليس المسلمين
 الشخص“  :اإلسالمي الدين زعماء أحد لقًو حد وعلى  .الموت هي اإلسالمي الفقه ظل في  اإلسالم عن
 .للحياة مستحق غير شخص هو له، ظهره يدير ثم به، ويؤمن) اإلسالم أي(حق هو بما علم على هو  الذي

 فالشك  .اإلسالم عن الخروج في شخص أي تفكير دون ولتحول الدين، لحماية وضعت قد الردة عقوبة إن 
 1"...حجماً  يماثلها وأن البد الخطورة بهذه جريمة عقوبة مقدار أن

 العالم في الدينية الحرية على األخرى القيود وكذلك اإلسالمي، الفقه في الردة أحكام فإن  ذلك، من وبالرغم
 .المسلمين وغير المسلمين قبل من والدولي والقومي المحلي الصعيد على  متزايدة معارضة تجد اإلسالمي
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 كبرى عالمية هيئات جانب من اإلنسان لحقوق الدولية بالمعايير املإللتًز المسلمين على متزايد ضغط فهناك 
 األمريكية  المتحدة الواليات مثل نفوذ ذات أخرى قوى من وكذلك الدولية، العفو ومنظمة المتحدة األمم مثل

 .األوروبي واإلتحاد

 فقط، غربياً  اً خطاب ليس هو الحالي اإلنسان حقوق خطاب أن لنا  يوضح الدائر للجدال الدقيق والفحص
 المبدأ، حيث من تقبل المسلمة الغالبية ذات الدول وأن  .أيضاً  فيه يشارك المسلمين من كبيراً  عدداً  أن بل

 هذه من العديد قامت ولقد   .المتحدة األمم في أعضاء دول بكونها وذلك اإلنسان، لحقوق العالمي اإلعالن
 الدول  في الدساتير تعكس ما وكثيراً   .الرئيسية نساناإل حقوق ومواثيق إتفاقيات على بالتصديق الدول

 قاموا المحافظين المسلمين فبعض ذلك، إلى باإلضافة  .اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن مبادىء اإلسالمية
  .العالمي الخطاب هذ في مشاركتهم على تعبيراً  اإلسالمي، اإلنسان حقوق إعالن يعتبرونه ما بصياغة
 لمواثيق أو اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن لنموذج  مماثل بشكل المواثيق هذه غتصا عامة، وبصورة
 .إسالمية مصطلحات وتستخدم إسالمية أفكاراً  تعكس ولكنها المماثلة، اإلنسان حقوق

 الفقه أحكام وتشكيل صياغة في هاماً  دوراً   تلتها التي والحقبة النبوية للحقبة السياسية الخلفية لعبت
 وقت في الفرد كان السياسي، السياق ففي   .الدينية الحرية على الموضوعة والقيود بالردة المتعلقة اإلسالمي

ًوسلمًمحمد النبي  المسلمين غير(الكفار أولجماعة ،)المسلمين (المؤمنين لجماعة ينتمي صلىًاهللًعليه
 فإن  .المسلمين ضد ربح حالة في هم الذين الكفار لجماعة أو المسلمين، مع سلم حالة في هم الذين)

 ذلك، على وبناء . المعارضة إلى اإلنضمام سوى له خيار فال وحلفاءهم، والمسلمين اإلسالم ما شخص ترك
 ضد حرب حالة في هم الذين المسلمين غير جماعة جانب إلى تلقائياً  نضما قد وكأنه لمرتدا إلى ينظر فكان

لحاق اإلسالمي المجتمع لمهاجمة كوسيلة ردةال يستغل وأنه العدو من  جزءاً   وأصبح المسلمين  أشد وا 
 وأمان بأمن وثيقاً  إرتباطاً  مرتبطة اإلسالم صدر في الردة مسألة كانت ذلك، على وبناء   .به األذى

 .بأكمله للمجتمع خطيراً  وسياسياً  إجتماعياً  تهديداً  المرتدون ومثل المسلمين،

 النبوي الحديث نصوص في ورد ما على وبناء  لسياسي،ا اإلجتماعي السياق هذا في الردة عقوبة بدأت
 بأنه يفسر يمكن  النبوى الحديث هذا في هنا له المشار والشخص  .2"فاقتلوه دينه، بدَّل من" :مثل الشريف

 أي قتل يباح اإلسالمي التشريع ظل ففي  .المسلمين ضد حرب حالة في ما شخص أو المحارب، هو
 صدر في اإلسالمي المنطق في بأن القول للمرء يمكن وبهذا   3.ينالمسلم ضد حرب  في يدخل شخص
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 ديني معتقد تغيير مجرد تكن لم أنها حيث العظمى، الخيانة من عليه تكون ما أقرب الردة كانت اإلسالم
 .خطيرة سياسية جريمة إقتراف عقوبة اإلعدام حكم كان فلهذا  فحسب،

  والسياسي اإلجتماعي التوتر من كبيراً  قدراً  اهللًعليهًوسلمًصلىًمحمد النبي وفاة تلت التي الفترة شهدت
ًمثل بها المتعلقة واإلنتهاكات للردة األولية المفاهيم على أيضاً  هذا أثر وقد  .اإلسالمي المجتمع كيان في

 اسيةالسي بالقيادة تتعلق تكن ولم المسلمين بين ما الخالفات نشأت كما  .والهرطقة الدينية المقدسات إزدراء
 وتعرض اإلسالمية الخالفة إتساع ومع   .يمثلها الذي ومن الدينية السلطة يمثل وبما بل فحسب للمجتمع
 اإلسالم، في مباح هو ما بشأن جدل أثير العربية، الجزيرة خارج من وممارسات وتقاليد لعادات المسلمين

 .مسلماً  إعتبارهًالممكن نم الذي الشخص هو من وحتى وبل الشرعية، السياسية السلطة تكون ولمن

 في سياسياً  محايدين كونهم في المسلمين بعض استمر الهجري األول القرن في السياسي السياق هذا وفي
 عدة ظهور بدأ السياق هذا وفي   .اآلخر دون جانب لمساندة اآلخر البعض تحمس بينما النزاعات، هذه

 .والعراق والشام العربية الجزيرة شبه من كل في دينية سياسية توجهات أو عقائدية توجهات ذات جماعات
 والجبرية ،)اإلنسان مشيئة أي اإلرادة بحرية المؤمنون(والقدرية والشيعة، الخوارج، الجماعات هذه بين من  
ًمسبقاً  شيء كل قدر اهلل أن أي بالقدر المؤمنون(  تلك بين ما واإلختالفات اإلنقسامات وجود واستمر(.

   .اإلسالمي للمجتمع السياسي الكيان في والخالف التوتر من جو خلق إلى كذل وأدى الجماعات

 العباسي العصر في وخاصة اإلسالم، في نسبياً  مبكر وقت في العقائدية األمور في الدولة تدخل بدأ
 بعض ولعب  .اإلسالمي المجتمع داخل في الفساد من المزيد إعاثة في نجح مما م، (750-1258)

 اآلراء بعض كانت عندما العقائدية األمور في والجدال للمناقشة المتاح المجال تقليص في رئيسياً  دوراً  الخلفاء
 في توفى والذي( المأمون العباسي الخليفة عصر هو ذلك على مثال وخير  .الدولة أيديولوجية مع تتعارض

 معتقداتهم تتوافق ال الذين  دفع مما كبير، نحو على للمسلمين اإلعتقاد حرية تقلصت حيث ،)833 عام
 التعذيب أومواجهة الخباء في أوالعيش مدنهم من للهروب الدولة قبل من المعتمدة الدينية العقيدة مع

 .الدينية للمقدسات مسيئون أو مهرطقون بأنهم وصفهم  مع واإلضطهاد،

 في بالردة قصودالم هو ما فهم في واإلختالف التنوع من الكبير المقدار هو هنا بمالحظته الجدير ومن 
 السياسية الشخصيات ِقَبلًمن الحالي وقتنا وحتى التاريخ عبر الوضع هذا إستغالل وتم  .اإلسالمي الفقه
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ضطهادهم وقمعهم معارضيهم في للتحكم كوسيلة والدينية  إحتمالية فإن السبب، ولهذا  .عليهم والقضاء وا 
   .اعاإلرتف شديدة دائماً  كانت الردة قوانين إستخدام إساءة

 هامة معارضة حجج وهناك  .عليه متنازع أمر هو الردة لقوانين النبوية واألحاديث الكريم القرآن تأييد ومدى
 المعارضون ويجادل  .واضحة نبوية سنة أو قرآنية تعاليم على قائمة باإلعدام الردة عقوبة بأن القائل للرأي
 اآليات من الكثير يوجد ال وأنه  .الردة حالة في إلعداما مثل دنيوية، عقوبة يبرر ما القرآن في يوجد ال بأنه

  األحكام هذه من العديد فإن  .اإلعدام حكم وخاصة بالردة المتعلقة األحكام من عدداً  تؤيد التي القرآنية
 سبيل فعلى  .واإلجتهاد القياس أساس على أو تفسيراتها، أو)األحاد(النبوية األحاديث أساس على وضعت
 وعليها آخر، بدين دين أي تبديل يعني بأنه يفهم أن يمكن "فاقتلوه دينه بدل من" الشريف حديثال ، المثال
 فهناك اإلسالم، عن الخروج على يقتصر تفسيره كان لو وحتى  .آخر دين إلىًدين من التحول يحرم بأنه

 والتمرد المرتد بقتل األمر بين ما واضحة عالقة ضمناً  تقتضي والتي النبوية األحاديث في أخرى نصوص
 عقوبة تؤيد التي بالتفسيرات األخذ الحديث، هذا مثل تفسير عند الفقهاء فضل وقد  .اإلسالمي المجتمع ضد
 كانت القطعي العلم ضمان توفر والتي الواضحة النصية فاألدلة   .تعارضها التي تلك حساب على القتل
 الفقهاء قبل من المقدمة النصية األدلة أن حيث أنه هو هنا والمقصود  .الجدال هذا في متوافرة غير

 وذلك للردة اإلعدام عقوبة لدعم القطعي العلم ضمان تحتوي ال المرتد على اإلعدام  عقوبة إلثبات المسلمين
 وباإلضافة  .الحكم هذا في النظر إلعادة للمسلمين الفرصة اآلن فتسنح الفقه، أصول في الردة مفهوم حسب
 بغالبية صلة لها ليس التي أو للتطبيق، قابلة تعد لم التي األحكام تقييم إلعادة ويق سبب فهناك ذلك، إلى

 من العديد مراجعة تم حيث عائقا ، يمثل وأن يجب ال باإلجماع األحكام هذه على اإلتفاق أن كما .المسلمين
 كان كما كلية ورةبص إلغاؤها تم لذلك ونتيجة  المسلمون عليها وأجمع سبق قد كان والتي األخرى األحكام

 .والخالفة الرق أحكام في الحال هو

 فنأخذ  .اإلسالمية الدول في وأحكامها بالردة يتعلق فيما الحالي الجدال طبيعة اإلعتبار في األخذ المهم ومن
 .الردة أحكام حول الجدال فيها تم طالما والتي األديان، متعدد مجتمع من المكونة ماليزيا المثال سبيل على

ن الردة، بأحكام العمل يتم ماليزيا من متعددة واليات ففي   يمكن ولكن  اإلعدام، حكم بالضرورة ليس كان وا 
 في الراغبين المسلمين تجبر  أنها حيث الدينية للحرية الدستورية الضمانات تنتهك األحكام هذه بأن القول

 .والثقيف التأهيل ةإعاد بهدف لإلعتقال التعرض أو  التوبة، علي األخرى األديان إعتناق
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 -الرئيسيين السياسيين الحزبين كال فإن  .وسياستها المااليو بهوية مرتبط ماليزيا في الردة حول الجدال إن
 الماليزي اإلسالمي الحزب تشددا ، األكثر والمعارضة ،(UMNO) للمااليو  المتحدة القومية  المنظمة حزب

 (PAS) - تمسكهما مدى عرض خالل من وذلك سياسية مكاسب زإلحرا الجدال هذا بإستغالل يقومان 
 لمنع للردة كعقوبة اإلعدام بحكم العمل إقرار (PAS)  الماليزي اإلسالمي الحزب أيد فقد  .باإلسالم
 (UMNO) للمااليو  المتحدة القومية  المنظمة حزب يحاول ولهذا  اإلسالم، عن الخروج من المسلمين
  المنظمة حزب قام بالمقابل األجندة، هذه من وكجزء  .اإلسالمية ماتهمقًو عرض جاهداً  علمانية األكثر
 زيادة وكذلك اإلسالمية المالية والمؤسسات البنوك أنظمة إنشاء بتأييد (UMNO) للمااليو  المتحدة القومية
 على بالعمل قام كما  األخرى؛ الحكومية اإلعالم ووسائل والتليفزيون اإلذاعة في اإلسالمية البرامج عدد
 ماليزيا في الواليات بعض قامت وكذلك  .السابق في عليه كانت عما اإلسالمية اإلحتفاالت تغطية زيادة
 تعرقل التي القوانين بإستحداث (UMNO) للمااليو  المتحدة القومية  المنظمة حزب عليها يسيطر والتي
 الدعم لكسب المستخدمة اإلستراتيجيات بين من الردة قوانين تعتبر ذلك، على وبناء  .لإلسالم المسلمين ترك

 .السياسي

 فكرة يؤيد القرآن أن الواضح ومن  .الدينية الحرية لموضوع القرآنية المعالجة من هامة مسائل عدة تنشأ
 عدة في القرآن في ممثلة الدينية الحرية أن إذ  .فردياً  إختياراً  اإليمان كون يتضمن وذلك الدينية، الحرية
 حياتهم شئون يديروا أن المسلمين لغير يسمح كان اإلسالمي، الحكم تحت فتاريخيا ،  .قطًر وبعدة سياقات
 األخرى، الديانات ألتباع اإلساءة لعدم المسلمين توجيه تم وقد  .يتبعونها التي األديان وقيم قواعد بحسب

 قبل من محترمة وأ معضدة غير وممارساتهم وقيمهم معتقداتهم أن من بالرغم األوثان، عبدة ذلك في بما
 المعروفة القرآنية اآلية في موضحاً  ذلك ونرى  القسري، الدين لتغيير الكريم القرآن لرفض باإلضافة  .القرآن

 في قوياً  تياراً  ويشكل بل الشخصية، المسئولية مبدأ يعضد ما القرآن في يوجد كما  4"...الدين في إكراه ال"
 لمعتقده الفرد إختيار  وأن والخطأ، الصواب بين التمييز على ةالقدًر أعطي قد إنسان كل أن حيث القرآن،
 نفس الجميع يتبع أال هي للعالمين اهلل خطة فإن للقرآن، ووفقاً   .الشخصي قراره هو  يتبعه الذي الديني
 للفراد يترك أن ثم والباطل، الحق بين الفرق توضيح هو الكريم النبي مهام أهم  من وكان بل 5.الطريق
  .اإلسالم ترك يختارون الذين المسلمين على القدر بنفس المبدأ هذا فينطبق  .ال أم الحق إتباع إختيار
 .اآلخرة في إختياره جزاء فرد كل وسيتحمل الدين، يوم أفعاله عن فرد كل يحاسب فسوف
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 لمتاحةا الحرية من بالحد قاموا قد الوسطى العصور في المسلمين علماء من كثيراً  فإن ذلك، من وبالرغم
 إقتصر الدينية، للحرية محدوداً  تعريفاً  ذلك من بدالً  إختاروا و  .معين معتقد أو دين وتبني إختيار في للمسلم
 أوً)الذمة أهل(محمية دينية كأقليات اإلسالمي الحكم تحت البقاء في المسلمين لغير الممنوحة الحرية على

 شئ هو األوائل العلماء نظرة ولكن  . المسلم علي نطبقي لم الدينية للحرية وتعريفهم اإلسالم، في  الدخول
 غير الفردية اإلنسانية الكرامة ومبدأ الدينية الحرية فيه كانت زمن في يعملون كانوا أنهم حيث  متوقع،

 المبكر العصر لذلك والسياسية اإلجتماعية البيئة في الفرد، كان إذ  .اليوم عليه الحال هو كما مترابطين
 من أهم الديني االنتماء كان اإلسالم، حالة وفي معينة؛ قبيلة أو بدين اإلرتباط خالل من "اً شخص" يعتبر

 كان والذي ،)األمة(المؤمنين جماعة من جزءاً  تلقائياً  يصبح اإلسالم الفرد يعتنق فعندما  .القبلي اإلنتماء
  الدينية الهوية بين إرتباط اكهن كان وهكذا،  .اإلمارة أو الخالفة في ممثلة سياسية وحدة بمثابة أيضاً 

ذا  .السياسية والهوية  المجتمع عضوية من مستبعداً  تلقائياً  يصبح فإنه الدينية، هويته ما شخص ترك وا 
 وملكية الحياة حق ذلك في بما األساسية، الفرد لحقوق الكامل الفقدان أيضاً  يعني ذلك كان و .أيضاً  السياسي
 بها المرتبطة والعقوبة الردة قضية كانت ذلك على فبناء  .اإلسالم إعتناقه عند إكتسبهما واللتين العقارات

 .الحداثة  قبل ما عصر في معقولة تبدو

 لنوع السياسية والهوية الديني المجتمع بين ما التداخل هذا عن إبتعدوا قد اليوم المسلمين معظم المقابل، وفي
 مجتمع على قائمة ليست األحوال معظم في الدولة، أي اليوم، السياسي فالمجتمع  .بينهما ما الفصل من

 وهذا  .الديني إنتمائه عن النظر بغض السياسية، الوحدة هذه في مواطناً  يصبح أن للفرد ويمكن  .ديني
 أمام والمساواة الدينية الحرية الحديثة الدساتير فيها تضمن التي اإلسالمية الدول معظم في حتى صحيح
 فإن ولذلك   .العصرالحديث في بديهياً  حقاً  عامة بصورة الدينية الحرية أصبحت اوبهذ  .للجميع القانون
 الكثير فقدت قد السياسي والمجتمع الدينية الهوية تداخل على إعتمدت التي اإلسالمي الفقه في الردة مفاهيم

 .السياسي مغزاها من

 أخرى إلى منطقة من الناس ينتقل حيث "منغلقة" ليست اليوم مجتمعات القليلة، الحاالت بعض وبإستثناء
 والترفيه والعمل الدراسة بهدف السفر وكثرة الهجرة وتحقق  .مثيل لها يسبق لم بطريقة أخرى إلى دولة ومن

 إلى وباإلضافة    .العالم أنحاء جميع في المسلمين وغير المسلمين بين كبيراً  تواصالً  التكنولوجيا وكذلك
 من أفراد يقطن فقد وبالتالي  .صحيح والعكس إسالمية، غير دول إلى يرةكب بأعداد المسلمون يهاجر ذلك

 .الحي نفس في حتى جنب إلى جنباً  متعددة ديانات
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 جديدة أفكار لتقديم المسلمين العلماء جميع على كبيراً  ضغطاً  المسبوقين غير والتعددية التفاعل هذا ويضع
 القديمة القوانين على التأكيد إن  .والثقافات الديانات لمتعددا اليوم بعالم صلة لها والتي الدينية الحرية حول
 قد المسلمين من كثيراً  فإن حال، أي على و  .عملي غير أمر مختلفة وظروف ومكان لزمن وضعت التي
ن  .اإلعدام عقوبة خاصة الردة، أحكام من رئيسية جوانب ممارسة عن تخلوا  بعض في يتم القانون تطبيق وا 
 تجد كما  .المسلمين بين حاد جدال موضع الردة مسألة تظل ذلك، من وبالرغم  .القليلة ميةاإلسال الدول
 من العديد مطالبة بإستمرار قائم عليها والجدال الحديثة اإلسالمية القانونية والنصوص الكتابات إلى طريقها

 .القوانين هذه بتطبيق التقليديين

 إستخدام إساءة إحتماليةًبأن القول للمرء يمكن الردة، قوانين لىع تطرح التي العملية بالمشاكل يتعلق وفيما
 حولًوالسياسية الدينية والمواقف اإلسالمي الفقه في اإلختالف من كبيرة درجة فتوجد  .كبيرة القوانين هذه

 إلى فباإلضافة وتطبيقه، قبوله المسلمين لكل يمكن مذهب إيجاد الصعب ومن الردة، مفهوم قضية
 كل من المسلمون ومازال المسلمين، بين أخرى إنقسامات اليوم ظهرت الحديث، للعصر السابقة اإلنقسامات

 المعتقدات "حماية" مسئولية الحكومة تتولى وبالمثل،  .والكفر والهرطقة بالردة معارضيهم يتهمون جانب
 األساسية قداتبالمعت الملتزمون غيرًإعتبار ويتم  .اإلسالمية الدول من عدد في المحلية األساسية
 حيث الردة، مفهوم اساءة فإمكانية  .مرتدون أو مهرطقون أو منحرفون بأنهم  الدولة، تقرها التي  الصحيحة

 المدنية الحقوق فإن ولهذا بالفعل؛ إستبدادية أو إستبدادية شبه إما اإلسالمية الدول من عدد في الحكومات أن
 البالد تلك في الدينية والمؤسسات الدين فإن هذا، وفوق  .كبير بشكل منقوصة تظل والدينية والسياسية
 الدينيين المسئولين إجبار، األمر لزم إذا أو إلقناع، سلطاتها تستخدم أن يمكن التي للحكومة خاضعة

 اإلستبدادية الميول إن  .السياسيين والمنشقين للمعارضة الدينية المعتقدات في التشكيك على والمؤسسات
 اإلساءات، وترصد لمراقبة المؤسسية الضمانات من جداً  القليل وجود أيضاً  تعني البالد هذه في الكامنة
 ووسائل حر مدني مجتمع أو مستقلة، محاكم أو بالبرلمان، منتخبين أعضاء وجود هي الضمانات هذه ومثال
  .إعالم
 واقعنا مع يتوافق نيةالدي للحرية مفهوم تشكيل الضروري من فإنه ذكرها، السابق األسباب هذه على وبناء

 .المختلفة الدول في الموجود الديني والتنوع اإلسالمية المعتقدات من كل اإلعتبار في األخذ مع المعاصر،
 بأخرى أو  بطريقة و اإلسالمي، العالم في ومستقلة مختلفة دول وجود بإنتهاء اإلعتقاد ألوانه السابق ومن 

 الفكرة فهذه  .المسلمين  بحكم الخليفة خالله من يقوم الفةخ بنظام تعمل  واحدة، إسالمية دولة ظهور
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 وغير واقعية، غير بأنها اليوم بوصفها فقط لنا يمكن  الحديث للعصر السابق "الخليفة" نموذج على المبنية
 والعقائدية السياسية إختالفاته بكل اإلسالمي، العالم خريطة على سريعة نظرة إلقاء خالل من بل  .عملية
ختالفات إنقسامات هناك أن نجد والثقافية، تصاديةواإلق  تحقيق دون تحيل والتي المسلمين بين ما كبيرة وا 
 البعض، يعتقد كما واحدة، سياسية مظلة تحت اإلسالمية الدول توحد تصور يمكن فال  .الفكرة هذه مثل

  .الحقوق كاملي مواطنين فقط المسلمون يعتبر فيه الذي اإلسالم دار في يوماً  المسلمين كل يعيش أن أو 

ن  تزايداً  وليس دينية كتل إلى العالم تقسيم في تناقصاً  فسنرى صحيحا ، العالمية لإلتجاهات تقييمنا كان وا 
 مختلف من البشر بين ما واإلختالطات الروابط من بمزيد العولمة ستأتي ذلك، من العكس على بل  .فيه

 والتعددية اآلخرين، مع والتفاعل للعولمة، الواسع اإلنتشار ومع  .المكان نفس في ليعيشوا الدينية الخلفيات
 هذه إدراك و  .واقعية أو عملية غير  الماضي من الموروثة التقليدية األفكار من الكثير ستصبح  الثقافية،
 بالحرية متعلقة حديثة أفكاراً  تتبنى اإلسالمية والسياسية اإلجتماعية األنظمة من العديد جعل الجديدة، الحقائق
 .الدينية

 قوانين تواجه التي الهامة التحديات من إثنان هما "الصامتة الردة"ومسألة العالم في الديني التنوع زيادة إن
 والمسلمون األديان، متعددة مجتمعات هى اإلسالمية الدول معظم فاليوم   .مناقشتها يتم قلما والتي  الردة
 يحتم فيها والتي مثال ، السعودية العربية المملكة في فحتى  .مختلفة وفقهية تشريعية تقاليد لهم  دولة كل في

 العدد، كبيرة  شيعية أقلية السنية األغلبية إلى باإلضافة يوجد المسلمون، مواطنيها كل يكون أن القانون
 المملكة في يقيمون والذين الزوار العاملين من والبوذيين والهندوس المسيحيين من ماليين عدة إلى باإلضافة
  .طويلة زمنية لفترات

 من ماليين عدة يعيش إذ  .مستمرة بصورة العالم أنحاء في كأقليات يعيشون الذين المسلمين عدد ويتزايد
 150 و الصين في مسلم مليون  40 حوالي مثالً  ويوجد كأقليات وأوروبا المتحدة الواليات في المسلمين

 تبديل  حرية لهم فالمسلمون  .األماكن هذه في قانونية تبعات أي الردة قوانين تحمل وال  .الهند في مليون
 سلبي تأثير أي لهذا يكون أن دون وذلك اإلطالق، على دين أي يتبعوا أال ببساطة أو أخرى، بديانات دينهم
 في اليفيد الحرب ودار اإلسالم دار إلى  العالم  تقسيم الحالى، عصرنا وفي  .األساسية حقوقهم على
زدياد  العولمة إنتشار فمع المسلمين، تواجد ماكنأ تحديد  أصبح  وسهولته، آلخر مكان من التنقل نسبة وا 
 يمارس والذي المعلومات تبادل عالم وفي  .جنب إلى جنباً  مختلفة أديان من أناس يسكن أن المعتاد من
 .األديان تبديل حدوث  فيه شك ال فمما ، واسع نطاق على الديني التبشير فيه
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 المتلزمون المسلمون يوجد اإلسالمية المجتمعات جميع في أنه حقيقة هو تعقيدا ، األمر هذا يزيد اومم
 مدى يختلف قد  المتلزمين المسلمين بين ما وحتى  .اإلسميون المسلمين أو المتلزمين، غير والمسلمون
 ومتمسكاً  تماماً  ملتزماً  البعض يكون فقد  .اإلسالمية والنواهي واألوامر  الدينية الشعائر بممارسة إلتزامهم

 الصلوات مثل فقط الدين أسس بممارسة اآلخر البعض يلتزم قد فيما  الدين، وأسس بمقومات يتعلق ما بكل
 في معظمهما أو الدين مبادىء بعض المسلمين بعض يمارس قد بل  .والحج والزكاة، والصوم، الخمس،

  .أدائها في ينتظمون ال أو خرىاأل الدينية التعاليم ممارسة يهملون أنهم حين

 الصلة من أدنى حد ولهم مسلمة عائالت في ولدوا أفراد إلى يشير مصطلح هو اإلسميون المسلمون
 يعرف دينه عن يسأل وعندما مسلم، مجتمع في ويعيش مسلما ، إسماً  اإلسمي المسلم يحمل قد  .باإلسالم

 المسلمون به يقوم ما عن واضحة غير أو مشوهة وأ سطحية معرفة للفرد يكون قد و   .مسلم بأنه نفسه
 في الصلوات آداء يتعدى فيما الدينية الشعائر بممارسة اإلسمي المسلم يهتم ال فعادة  .وواجبات أعمال من

 وال باإلسالم  ملتزمين غير وهم  .المجتمع في الدينية اإلجتماعية المناسبات بعض في اإلشتراك أو األعياد
 أو اإلسميين المسلمين من كبيرة أعداد اإلسالمية المجتمعات كل في ويوجد  .نواهيهًو أوامره يطيعون
 التقديرات فإن المجال، هذا في موثقة دراسة وجود عدم من وبالرغم  .دينياً  الملتزمين غير المسلمين
 300 قلاأل على تضم الفئة هذه أن يعني وهذا ملتزمين غير مسلمون هم المسلمين ربع أن ترجح  المحافظة

 .مسلم مليون

 إعتبار يجب اإلسالمي الفقه ظل ففي  .الردة بقانون يتعلق فيما  هامة مشكلة اإلسميون المسلمون يمثل و
 عرضيا ، وربما ظاهرياً  باإلسالم يجاهرون فهم  .العلماء بعض بحسب األقل على مرتدين األشخاص هؤالء
 سبيل على شخص، أي أن المسلمين العلماء من عدد ويرى   .ممارساته أو باإلسالم ملتزمين غير ولكنهم
 واجباً  الفرد قتل كان إن هو هنا سيطرح الذى فالسؤال   .المفروضة الخمس الصلوات يؤدي ال المثال،
 ينبغي المفروضة اليومية الخمس الصلوات يؤدي ال الذي المسلم إن مثال ، تيمية إلبن ووفقاً   .لذلك نتيجة
 كما الجنازة، صالة عليه تقام وال دفنه، قبل غسله يتم فال  .ككافر قتله يجب ،رفض فإن بذلك؛ يؤمر أن
 العلماء من الكثير معه يتفق حيث منعزال ؛ رأياً  ليس هو تيمية إبن رأي و  6.المسلمين مقابر في دفنه يتم ال

 أبوبكر األول يفةالخل فيها إنخرط التي الحروب أن منهم الكثير يرى بل  .األساسية الدينية الفروض بشأن
 والذي الزكاة، دفع رفض هو جرمهم كان الذين المرتدين ضد حروباً  كانت بأنها  الردة بحروب والمسماه 

 .اإلسالم في أساسياً  فرضاً  يعتبر
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  الحكم إحتمالية فهناك  اإلسالمي، الفقه عليه ينص ما بحسب صرامة بكل الردة قوانين تطبيق تم فإن 
 .العالم في مسلم بليون 1,5 الـ بين من باإلعدام  إسمياً  المسلمين من األقل على مليون 300 حوالي على

 األمر آلرائهم، العملية اآلثار يتجاهلون الردة حالة في الموت عقوبة بفرض اليوم يطالبون الذين فالمسلمون 
 .يعقل ال مرأ هو المسلمين من الماليين مئات قتل  فكرة نأ الواضح ومن  .صعب موقف في يضعهم الذي
  .الردة عقوبة حول الحالي النقاش في "الصامتة" الردة قضية تجاهل سبب هذا يكون فربما  

 قوانين وضع إلى  بالحاجة تشعر اإلسالمية واألنظمة المسلمين بعض تجعل التي الرئيسية األسباب أحد إن
 يسعون أيضاً  المسلمين أن حين في  .أخرى أديان واعتناق لدينهم المسلمين تغيير من الحد هو اليوم للردة
 في نمواً  األديان أسرع اإلسالم وكون اإلسالم، إلى الدخول في اآلخرين وترغيب اإلسالم إلى الدعوة إلى

 .عنه الخارجين عدد لإلسالم المعتنقين عدد يفوق ماليزيا، مثل دولة ففي  .ذلك على دالة حقيقة هى العالم
 غير الدول في مشابهة قيوداً  المسلمون يواجه فقد للردة، قوانين بوضع اإلسالمية الدول قامت إن ولهذا، 

 أنه إذ  .اإلسالم إلى األخرى األديان من األشخاص جذب على العمل من المسلمين سيمنع مما اإلسالمية،
 الذين المسلمين إجبار و بل  .دينهم إلى الدعوة حق فقط للمسلمين يكون أن إقتراح العدل غير من سيكون

 لما وفقاً   المنافقين، من سيجعلهم  ذلك أن حيث باإلسالم، اإللتزام على مسلمين يظلوا أن في يرغبون ال
 أي لديهم ليس أنه المرجح من التهديد، تحت اإلسالم إعتناقًفي يستمرون فالذين  .الكريم القرآن في ورد

 اإلسالم بأن اإلنطباع يعطي إلعداما عقوبة وفرض الردة تجريم أن كما  .لإلسالم تقديمه يمكنهم نافع شيء
 اإلسالم يعتنقون ممن العالم في المسلمين من العظمى الغالبية إستياء إثارة إلى يؤدي قد مما  .قسري دين

 .لإلسالم المسلمين ترك من للحد فاعلية أكثر عملي بديل إيجاد فيجب لهذا،  .طواعية

 غالبية فإن  المتشددين، اإلسالميين الساسة ضوبع المتشددين، من ما مجموعة بإستثناء وأنه ويبدو
 المسلمين، على اإلسالم فرض إلى الحاجة مفهوم عن يبتعدون اإٍلسالمي العالم أنحاء جميع في المسلمين
 إلى أقرب نظر وجهة وهى  .واهلل الفرد بين ما عهد هو  جوهره في اإلسالم بأن النظر وجهة إلى واإلتجاه

 القرآنية السياقات من عدد في مراراً  عليه التأكيد تم والذي الدين، في إكراه ال بأنه يمالكًر  القرآن في ورد ما 
  .اإلسالمي الفقه في الردة أحكام صياغة عند كبير حد إلى تجاهله تم ولكن المتنوعة،

 لم الدين في اإلكراه عدم  أنً  تؤكد  االحديثة النظر وجهة فإن اإلسالمي الفقه في حدث ما عكس وعلى
 يظل ذلك، من وبالرغم   .للجميع الدينية الحرية يضمن اإلسالم في أساسياً  مبدأ سيظل وأنه بل إبطاله، يتم

 اإلعدام عقوبة وخاصة الردة أحكام في النظر بإعادة المنطقية الخطوة إتخاذ في مترددين المسلمين من كثير
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عالن  الردة عقوبة بإلغاء يطالبون قالئل، لكنهمًو البعض، أن حين في  .اليوم بحياتهم لها عالقة ال أنها وا 
 .المجال هذا في اإلصالح إلىًويدعون األساسية، الفرد حقوق على سلباً  تؤثر التي

 العالم وتقسيم األمر، باديء في الردة أحكام فيه وضعت الذي السياسي-الديني السياق من كال ألن ونظراً 
 فمن الحديث، العصر في بالواقع وصلتهما معناهما فقدا قد  السالم ودار الحرب، ودار اإلسالم، دار إلى 

 )اإلعدام(ًالردة لعقوبة المؤيدة القرآنية النصية األدلة إن  .وأحكامها الردة عقوبة في التفكير إعادة المهم
 حقوق من كحق الدينية الحرية على والتأكيد القوانين هذه إلصالح قوياً  دينياً  سبباً  يوفر وهذا قوية ليست

 اإلسالمي الخطاب في اليوم هامة مساهمة يمثل أن شأنه من هذا أن فيه الشك ومما  .األساسية نساناإل
  .اإلنسان لحقوق والعالمي
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 عبداهلل سعيد

عبداهللًسعيدًهوًأستاذًسلطانًعمانًللدراساتًالعربيةًواإلسالميةًفيًجامعةًملبورن،ًوهوًمالديفيًاألصل.ًً
،ًوالدكتوراةًمن6891ًىًليسانسًالدراساتًالعربيةًواإلسالميةًمنًالمملكةًالعربيةًالسعوديةًفيًعامًحصلًعل

.ًولهًالعديدًمنًالمؤلفاتًعنًتفسيرًالنصوصًاإلسالمية،ًواإلسالم6881ًجامعةًملبورنًبأسترالياًفيًعامً
ًإشتركًمعًأخ يهًحسنًسعيد،ًوالذيًكانًوحقوقًاإلنسان،ًوالحريةًالدينية،ًوغيرهاًمنًالموضوعات.ًًكما

(،ًوالممنوعًتداوله1002ًالنائبًالعامًلجزرًالمالديفًسابقا ،ًفيًتأليفًكتاب:ًالحريةًالدينية،ًالردةًواإلسالمً)
 حاليا ًفيًجزرًالمالديف.

 
 
 
 
 

 تم نشر هذه المقالة باللغة اإلنجليزية في كتاب نينا شاي و بول مارشال الصادر بعنوان:
 Silenced: How Apostasy and Blasphemy Codes are Choking Freedom Worldwide  :عن )نيو يورك

(. و الترجمة في حد ذاتها ليست مشروع من مشاريع المطبعة أو من إنتاجها و لم يتم 1122مطبعة جامعة أكسفورد، نوفمبر 
سماح لنا بإستخدام هذه المقالة وترجمتها.  تمت مراجعتها من قبل المطبعة.  ونود أن نقدم عميق التقدير والشكر لعبد اهلل سعيد لل

 الترجمة بمساهمة الشرق األدنى لإلستشارات ذ.م.م.، أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة.


