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אאא 
احلمد هللاّ ربّ العـاملني والصـالة والسـالم عـىل سـيد املرسـلني حممـد وآلـه 

 :وأصحابه أمجعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وبعد
برابطة العامل اإلسالمي بمكة املكرمة أثبـت  »املجمع الفقهي اإلسالمي«فإن 

لـول للقضـايا الفقهيـة  القيام بعمل منهجي رصني يف تقديم احلجدارته ومتيزه يف
ن قراراته وأبحاثه أصبحت مراجـع معتمـدة للفقهـاء والبـاحثني يف إاملستجدة و

معرفة أحكام الرشيعة اإلسالمية حول القضايا اخلاصة باملعامالت املالية واملسائل 
 .العامل الطبية املستحدثة وتستند إليها هيئات ومراكز اإلفتاء يف

كام أن للمجمع دوراً مشكوراً يف رصد ومتابعة بعـض الظـواهر االجتامعيـة 
التي هتدد كيان األمة مثل ظاهرة التحرر من تعاليم اإلسالم وانتشار أفكار خاطئة 
ومعادية للدين املبني, وتداول بعض كلامت وتعبريات من خالل وسائل اإلعـالم 

رتداد, وقد أصـبحت هـذه الإلحلاد واوأدوات التواصل االجتامعي ذات صبغة ا
الظاهرة تشكل فتنة جيب التصدي هلا حتى ال يغرت هبـا الشـباب ويفقـدوا ثقـتهم 

 .بدينهم وعقيدهتم
األستاذ الدكتور صالح بن زابن املرزوقـي البقمـي أمـني  فضيلةوقد تفضل 

االنحرافـات الفكريـة بـني حريـة «عام املجمع الفقهي مشكوراً باختيار موضوع 
للدراسة واملناقشة وحتليل الواقـع ووضـع  »ريعة اإلسالميةـعبري وحمكامت الشالت

ر يف بعـض ـاحللول واملقرتحات ملعاجلة األمر ووقف موجـة اإلحلـاد التـي تنتشـ
املجتمعات اإلسالمية فجزاه اهللا خرياً وجز القائمني عىل رابطة العامل اإلسالمي 

 . يتوىل الصاحلنيواهللا. وحفظ اهللا اململكة من كل سوءٍ ومكروه
 
 
 



− ٤ − 
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− ٥ − 

אאא 
אא 

حرف عن اليشء وانحرف بمعنى عدل فإذا مال اإلنسان عـن : يقال يف اللغة
 .حترف وانحرف: اليشء يقال

ون تغيريه وقد وصف اهللا سبحانه اليهود بأهنم كـانوا حيرفـ: وحتريف الكالم
هِ ﴿ :كالم اهللا يقول سبحانه عِ اضِ وَ نْ مَ لِمَ عَ ونَ الْكَ فُ َرِّ  ).٤٦: النساء( ﴾حيُ

ـهُ ﴿ :فالتحريف هو التغيري والتبديل ومنه قوله سبحانه ونَ فُ َرِّ ـمَّ حيُ : وقيـل ﴾ثُ
ه, وحقيقة االنحراف : االنحراف من احلرف وحرف كل يشء طرفه وشفريه وحدّ

رسـمه القـرآن الكـريم وجعلـه رشعـة راط املسـتقيم الـذي ـالعدول عـن الصـ
 .)١(ومنهاجاً 
ظاهرة قديمة بوجودها, جديدة بأبعادهـا, متشـعبة  »االنحراف الفكري«إن 

ومتجددة مع تطور أساليب احلياة وتنوع األفكار السائدة يف العامل وتعدد فلسفات 
 .الشعوب وأيديولوجياهتا

 :ليه قائالفأشار إ ملسو هيلع هللا ىلصوقد بدأت تظهر بوادر الفتنة يف عرص الرسول 
حيمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه حتريف الغالني, وانتحـال «

 .)٢(»املبطلني, وتأويل اجلاهلني
رة التميمـي فقـال سـيخرج مـن ـكام الحظ بوادر الفتنة يف كالم ذو اخلويص

ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب اهللا رطباً ال جياوز حناجرهم يمرقون من الدين كـام 
 .)٣(ن الرميةيمرق السهم م
صلوات اهللا عليه وسالمه طول حياتـه مـن املنـافقني الـذين كـانوا  ىكام عان

 .يظهرون اإليامن ويبطنون الكفر ويكيدون ضد اإلسالم واملسلمني
                                                 

 .٢٣/١٢٨, تاج العروس »ح ر ف«لسان العرب مادة ) ١(
, وأخرجـه ١/١٥٣أخرجه ابن عدي يف الكامل عن عيل وابن عمر وأيب هريرة وأيب أمامة الباهيل ريض اهللا عنهم ) ٢(

 .٢٩/ديث يف رشف أصحاب احل −  −اخلطيب أيضا عن أسامة بن زيد وعن ابن مسعود 
 .١٧٧٠رواه مسلم برقم ) ٣(



− ٦ − 

مبارشة فتنة اإلرتداد عن اإلسالم مـن مـانعي  ملسو هيلع هللا ىلصثم ظهرت بعد وفاة النبي 
قـف احلـازم مـن اخلليفـة الزكاة والتي كادت أن تعم كافة قبائل العرب لـوال املو

: وتصميمه خلوض القتال ضدهم فوقـف قـائال −  −الراشد أيب بكر الصديق 
? وخاطب عمر  ارٌ : قائالً  −  −أينقص الدين وأنا حيّ أجبارٌ يف اجلاهليـة وخـوّ

رح اهللا ـيف اإلسالم? وقت ما تردد يف قتال مانعي الزكاة ظنا منه أهنم مسلمون فش
بتوفيق من اهللا سـبحانه  −  −, واستطاع الصديق  −  −صدره لتأييد أيب بكر 

 .وعزيمته القضاء عىل الفتنة العارمة واملحافظة عىل كيان األمة وسياج الدين املتني
ر الصـحابة ريض اهللا ـالذي تفاقم أمره بعد عصـ »االنحراف الفكري«ومن 

خـاض يف  عنهم مسألة عدم اإليامن بالقدر واشتهر معبد اجلهني بأنه هو أول مـن
 .هذه املسألة وقال بالقدر ثم أخذ منه غيالن الدمشقي

أول ما حدث القول بالقدر كان قبل معبد اجلهني وأن ذلـك وقـع ملـا : وقيل
: احرتقت الكعبة املرشفة وكان عبـد اهللا بـن الـزبري حمصـوراً بمكـة فقـال أنـاس

 ل مـن نـادمل حتـرتق بقـدر اهللا, وقيـل أو: احرتقت بقدر اهللا تعاىل وقال آخرون
بالقدر بالشام هو عمرو املقصوص, لكـن القـول األول هـو األشـهر واألرجـح 
وأخذ هذا املذهب من معبد اجلهني رؤوس اإلعتزال وأئمته كواصـل بـن عطـاء 

إن الرش ال جيـوز إضـافته إىل اهللا تعـاىل : وعمرو بن عبيد وغيالن الدمشقي فقالوا
 .)١(رش, وهو خالق أفعالهألن اهللا حكيم فالعبد هو الفاعل للخري وال

حابه خرج يوماً عىل أصـ ملسو هيلع هللا ىلصقد حذر من ذلك فقد روي أنه  ملسو هيلع هللا ىلصوكان النبي 
: محر وجهه حتى كأنام فقئ يف وجنته الرمان, فقـالاوهم يتنازعون يف القدر حتى 

أهبذا أمرتم, أم هبذا أرسلت إليكم? إنام هلك من كان قبلكم حني تنازعوا يف هذا 
 .)٢( تنازعوا فيهاألمر, عزمت عليكم أن ال

وقد وقع هذا احلوار الطريف بني عمر بن اخلطـاب وأيب عبيـدة بـن اجلـراح 
 :ريض اهللا عنهام حول القدر

                                                 
 .١٩ −١٨/الفرق بني الفرق ) ١(
 .٢١٣٣رواه الرتمذي برقم ) ٢(



− ٧ − 

 −  −قـال لعمـر بـن اخلطـاب  −  −بن اجلـراح فقد روي أن أبا عبيدة 
:     حينام أراد الرجوع قبل دخول الشام عند ما سمع عن انتشار وباء الطـاعون قـال

! لو غريك قاهلا يا أبا عبيدة: −  −ملؤمنني أ فراراً من قدر اهللا? فقال عمر يا أمري ا
 .نعم نفرّ من قدر اهللا إىل قدر اهللا

إحدامها خصيبة واألخر : أرأيت إن كانت لك إبل هبطت وادياً له عدوتان
 .)١(!جديبة أليس إن رعيت اخلصبة بقدر اهللا, وإن رعيت اجلدبة رعيتها بقدر اهللا?

يـا أبـا عبـد : قلت لـه: قالأن حيي بن يعمر  −  −واية عن ابن عمر ويف ر
نه ظهر أناس يقرأون القرآن ويتقفرون العلم وأهنـم يزعمـون أن ال قـدر إالرمحن 

 :وأن األمر أنف فقال
 .)٢(إذا لقيت أولئك فأخربهم أين منهم بريءٌ وأهنم برآء مني

صـبيغ : متيم يقال لـهوكذلك ما روي عن سليامن بن يسار أن رجال من بني 
بن عسل قدم املدينة وكانت عنده كتب فجعل يسأل عن متشابه القرآن فبلغ ذلك 

فبعث إليه وأعد له عراجني النخل فلام دخل عليه جلـس, فقـال لـه  −  −عمر 
وأنا عبـد اهللا عمـر, : أنا عبد اهللا صبيغ, فقال عمر: من أنت? فقال: −  −عمر 

تلك العراجني فامزال يرض به حتـى شـجه, فجعـل ثم أهو إليه فجعل يرض به ب
حسبك يا أمري املؤمنني, فقد واهللا ذهب الـذي كنـت : الدم يسيل عىل وجهه فقال

 .)٣(أجد يف رأيس
 ملسو هيلع هللا ىلصأتـى النبـي  −  −اإلمام أمحد يف مسنده أن عمـر بـن اخلطـاب  ورو

: فغضـب وقـال ملسو هيلع هللا ىلصبكتاب أصابه مـن بعـض أهـل الكتـاب فقـرأه عـىل النبـي 
ي بيده جئتكم هبا بيضاء نقية, ـذي نفسـاب? والـن اخلطـا ابـا يـون فيهـوكـأمته

ال تسألوهم عن يشء فيخربوكم بحق فتكذبوا به, أو بباطل فتصدقوا بـه والـذي 
 .)٤(نفيس بيده لو أن موسى عليه السالم كان حيا ما وسعه إال أن يتبعني

                                                 
 .٥٧٢٩صحيح البخاري رقم ) ١(
 .٩٧٧صحيح مسلم برقم ) ٢(
 .٢٠٦٥برقم  ١/٢٥٢أخرجه الدارمي يف سننه ) ٣(
 .١٠٠٩عن جابر بن عبد اهللا, كنز العامل برقم  ٣/٣٨٧مسند أمحد ) ٤(



− ٨ − 

وَ ﴿ :قال اهللا تعاىل ي هُ لُونَ الَّذِ تَبْدِ الَ أَتَسْ ٌ  قَ ريْ وَ خَ ي هُ نَى بِالَّذِ  ).٦١: البقرة( ﴾أَدْ
وقد ظهر يف العصور األوىل كثري من الفتن كام بدأت ظاهرة اإلحلاد يف الدين 
والتشكيك يف مسلامت الرشع املبني فإىل جانب الكفار واملرشكني واملنافقني ظهـر 

? »ديقالزنـ«يف التعبري عن بعض فئات من املالحدة فـام هـو  »الزنادقة«اصطالح 
 وما هو اإلحلاد? وما هي مظاهره يف هذا العرص?

إنه املنافق الذي يظهر اإليامن ويـبطن الكفـر سـواء مـا كـان : فالزنديق, قيل
 .يبطنه دين آخر غري اإلسالم أو جحود للصانع, أو املعاد أو األعامل الصاحلة

عىل أنه ر منه الكفر وأخذ فاألكثر ـديق إذا ظهـزنـاء يف الـد اختلف الفقهـوق
 .)١(ال يستتاب وإن أظهر التوبة ال تقبل منه ويقتل

 :− رمحه اهللا −وقد جاء يف كتاب إكفار امللحدين لإلمام الكشمريي 
مقاصـد الطـالبني يف أصـول «يقول العالمة سعد الدين التفتـازاين يف كتابـه 

فهو , وإن كفر بعد اإلسالم »املنافق«الكافر إن أظهر اإليامن خص باسم «: »الدين
وإن «ن تدين بـبعض األديـان فبالكتـايبإو »املرتد, وإن قال بتعدد اآلهلة فباملرشك

ــدهري ــه فبال ــد قدم ــان, واعتق ــوادث إىل الزم ــند احل ــ »أس ــانع  ىوإن نف الص
 .»وإن أبطن عقائد هي كفر باالتفاق فبالزنديق«فباملعطل

وإظهـار شـعائر  ملسو هيلع هللا ىلصوإن كـان مـع اعرتافـه بنبـوة النبـي : ويقول يف رشحـه
, وهـو يف األصـل »الزنـديق«سالم يبطن عقائد هي كفر باالتفاق خص باسم اإل

اسم كتاب أظهره مزدك يف أيـام قبـازرد, وزعـم أنـه تأويـل  »الزند«منسوب إىل 
 .)٢(الذي يزعمونه أنه نبيهم »زرادشت«كتاب املجوس الذي جاء به 

ه بكفـره, ويـروج عقيدتـه الفاسـد: ويقول ابن عابدين ة فـإن الزنـديق يمـوّ
بطان الكفر فال ينايف إظهاره الـدعوي إجه يف الصورة الصحيحة وهذا معنى وخير

 .)٣(إىل الضالل وكونه معروفا باإلضالل
                                                 

 .٢/٧٦٨, موسوعة ابن تيمية ٧/٤٧١وع الفتاو جمم) ١(
 .١٣ −١٢/, إكفار امللحدين ٢/٢٦٨رشح املقاصد ) ٢(
 .نقال عن ابن كامل ٢/٢٩٦رد املحتار ) ٣(



− ٩ − 

 .)١(ال يقبل إسالمه إن ارتد إىل كفر خفي كزنادقة وباطنية: وقيل
أما اإلحلاد يف الدين فيكون بالطعن فيه أو اخلروج عنه, كذلك اإلخـالل بـام 

 .حلرام بارتكاب املحرمات فيه أو منع عامرته أو الصد عنهيستحقه املسجد ا
 :يقول العالمة ابن عابدين

رع القـويم إىل جهـة مـن جهـات الكفـر ـاإلحلاد يف الدين هو امليل عن الشـ
حـالوا بـذلك أرآن ظاهرا وأهنم يعلمـون البـاطن فكالباطنية الذين يدعون أن للق

تي نزل هبا القرآن الكريم, ومن اإلحلـاد, الرشيعة ألهنم تأولوا بام خيالف العربية ال
الطعــن يف الــدين مــع ادعــاء اإلســالم أو التأويــل يف رضورات الــدين إلجــراء 

 .)٢(األهواء
ينَ ﴿ :أما اإلحلاد يف احلرم فهو امليل بالظلم فيـه يقـول اهللا عـز وجـل إِنَّ الَّـذِ

وا رُ فَ بِيلِ اهللاِ كَ نْ سَ ونَ عَ دُّ يَصُ رَ وَ دِ احلَْ جِ املَْسْ اكِفُ  وَ اءً الْعَ وَ نَاهُ لِلنَّاسِ سَ لْ عَ ي جَ امِ الَّذِ
ابٍ أَلِيمٍ  ذَ نْ عَ هُ مِ قْ ذِ مٍ نُ ادٍ بِظُلْ دْ فِيهِ بِإِحلَْ رِ نْ يُ مَ الْبَادِ وَ  ).٢٥: احلج( ﴾فِيهِ وَ

: −  −وقد اختلف العلامء يف معنى اإلحلـاد يف احلـرم فقـال ابـن مسـعود 
 .راماإلحلاد هو الرشك, وقال هو استحالل احل

 .املراد به انتهاك حرمة احلرم بالظلم فيه: يقول اجلصاص
 .هو العمل السيئ: قال جماهد

 .اإلحلاد يف احلرم هو منع الناس عن عامرته: وقيل
 .هو االحتكار: قال سعيد بن جبري

ر ـاألوىل محل هذه األقوال يف اآلية عىل التمثيل ال عىل احلص: يقول أبو حيان
 .عمومإذ الكالم يدل عىل ال

سقاط حرمة إ: املخالفة والثانية: األوىل: نيإن املعصية يف احلرم تكون معصيت
 .)٣(الشهر احلرام أو البلد احلرام

                                                 
 .١٢١/املنهاج للنووي ) ١(
 .٣/٢٩٦رد املحتار ) ٢(
, اجلامع ٣/١٢٦٤ , أحكام القرآن البن العريب٦/٣٦٣, البحر املحيط ٣/٢٨٣أحكام القرآن للجصاص الرازي ) ٣(

 .١٢/٣٤ألحكام القرآن للقرطبي 



− ١٠ − 

 :ومن صور ونامذج اإلحلاد يف الدين يف هذا العرص قول من يقول
أن  − العيـاذ بـاهللا − من اجليد أن حيرم اإلسالم الرسقة ولكن مـن الوحشـية

إلقامة هـذا احلـد, السارق مهام وضعت من قيود ورشوط  تكون العقوبة قطع يد
 .ن تستبدل هبذه العقوبة عقوبة حضارية كالسجن والغرامةأوقد آن األوان 

كـان حتـريم الزنـا مفهومـا ملـا فيـه مـن تسـبب يف : كذلك يقول من يقول −
 (D.N.A)الـ اختالط األنساب أما وقد وجدت طرق متطورة ملنع احلمل ولفحص

ممنوعـا, نعـم يمنـع إذا اقـرتن ب احلقيقي فـال ينبغـي أن يبقـى الزنـا ومعرفة األ
باالغتصاب وذلك ألن احلرية مضمونة فإذا انتفى االغتصـاب وأمكـن الـتحكم 

 .باحلمل فمن التخلف حتريم العالقات اجلنسية خارج نطاق الزواج
رأة ثـم دعوته وفيها املساواة بني الرجل وامل ملسو هيلع هللا ىلصبدأ حممد : وهناك من يقول −

نه حتت ضغط املجتمع الذكوري أو القيم الذكورية السائدة بدأ يرشع الترشيعات إ
التي جتعل للذكر مثل حظ األنثيني وجتعل شهادة املرأة نصـف شـهادة الرجـل أو 

 .شهادة املرأتني كشهادة رجل واحد
وأمثال هذه األقوال كثرية تصدر عمن يدعى أنه مسلم فـال شـك أن حكـم 

 األقوال أهنا خترجه عن امللة?الرشيعة يف مثل هذه 
إن التهكم بالدين أو سب اهللا أو إعالن الشك فيه, وشتم الرسل واألنبياء أو 
االستخفاف بالقرآن الكريم أو الزندقة ونحو ذلك يعد أمراً خطـرياً عـىل عقيـدة 
األمة وإن مثل هذه الظاهرة حماولـة لزعزعـة كياهنـا وتـرويج الفتنـة والفسـاد يف 

 .األمة
ن يميل عن الرشع القويم إىل جهة من جهـات الكفـر ولـو بالتأويـل فكل م

والتحايل كام هو دأب الفرق الباطنية والزنادقة عموماً فإن معتقداتـه ومـا يظهـره 
خمالفاً ملا هو املعروف من الدين بالرضورة يعتـرب إحلـاداً يف الـدين وخروجـاً عـن 

 .رادعة تكون عربة لغريهجادة املسلمني ومن يرتكب ذلك يستحق أن ينال عقوبة 
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 :من أسباب االنحراف
ر ـرت وانتعشـت يف عصــإن ظاهرة اإلحلاد ليست وليدة اليوم بل إهنا انتشـ

اخلالفة األموية ثم العباسية مع دخول أعداد هائلة من الفرس وشـعوب العجـم 
عموما يف اإلسالم, وإن بعضاً منهم مل يتخلوا عن معتقداهتم السابقة مـن الديانـة 

وسية واملانويـة والزرادشـتية فهـم حـاولوا اخللـط بـني العقيـدة اإلسـالمية املج
ومعتقداهتم السابقة الوثنية فمنهم من كان يعبد النار فظل يقدس النار, ومنهم من 

آخر فنسبوا خلق أفعال العبـاد إىل العبـاد حتـت  اً إهلٰ وللخري  اً كان ير أن للرش إهلٰ 
 .لرش إليهتنزيه الرب سبحانه من نسبة ا: عنوان

كام ظهر يف صفوف األدباء والشعراء بعض رصحاء القول وضـعفاء اإليـامن 
ريعة ومل ـالذين أساؤوا القول إىل شعائر اإلسالم وسخروا من بعض أحكـام الشـ

يتأدبوا مع القرآن الكريم ويذكر من بينهم بشـار بـن بـرد, وعبـد اهللا بـن املقفـع, 
وس وأبان الالحقي وابن الراوندي ومحاد عجرد وأبو نواس وصالح بن عبد القد

وأبو عيل رجاء, وقد ذكر بعض املسترشقني أسامء هـؤالء بـإجالل وتفخـيم مـن 
أجل ترويج أفكارهم يف املجتمعـات اإلسـالمية, ويمكـن االطـالع عـىل نشـاط 

للـدكتور عبـد الـرمحن  »تـاريخ اإلحلـاد يف اإلسـالم«امللحدين من خالل كتاب 
 .بدوي

الس الطرب وكثرة املطربني واملطربات وأمـاكن اللهـو كانت بيئة الرتف وجم
ظهور تعبريات إحلادية وانتشـارها كـام أن االنفتـاح الزائـد عـىل  سبباً يف واملجون

الثقافات الفارسية واليونانية, والفلسفات الوثنية والنزعات الباطنية دفـع بعـض 
قـدات بـني الناس إىل اعتناق أفكار مسـتوردة غـري إسـالمية وتـرويج تلـك املعت

 .املسلمني
 :العقالنية

ومن أسباب اإلحلاد يف الدين اغرتار بعض املثقفة بمقـدرة العقـل اإلنسـاين 
ل كافة القضايا الكونية والتوهم بأنه ال داعي إىل اإليامن بالوحي والنبـوة ـىل حـع

أو األمور الغيبية اكتفاء بـام لـدهيم مـن العقـل واسـتنادا بـآراء بعـض الفالسـفة 
 .امللحدين الغربيني
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وال شك أن العقل نعمة عظيمة وجوهرة نفيسة, وفيه رس تكليـف اإلنسـان 
 .لكنه غري كاف إلرشاد اإلنسان إىل مصاحله يف الدارين

ثم إن اإلنسان ال يملـك عقـال حمضـاً بـل إنـه حيمـل أيضـاً مـن العواطـف 
عقل حمض واألهواء ما يدفعه إىل اخلري حيناً وإىل الرشيف أحايني كثرية وال يتصور 

 .غري خاضع لألهواء أو غري متأثر من الظروف واألوضاع
كتاب معـروف باسـم ) Emanuel kant(وللفيلسوف األملاين عام نويل كانت 

م ١٧٨١الذي نرش أول مـرة يف عـام ) Criteria of  Reason( »نقد العقل املحض«
لسفية وكان الكتاب قد أحدث ضجة كبرية وهزة عنيفة يف األوساط الفكرية والف

إن هذا الكتاب قطعة حية خالدة تدل عىل عظمة الفلسفة وكامهلـا, : حتى قيل عنه
 .)١(ت معامل الطريق يف متاهات الفكر اإلنسايندأشا

 ):Kant(يقول كانت 
, هومفروضـات, هإن الفكر يبدأ مهمته بالدعاوي ويعتمد عىل صحة مقدماتـ«
 .»ل إىل كنه الكونويكون عىل ثقة بأنه حل مجيع املسائل ووص ,هوطاقات

ثم يأيت عليه زمـان يـتجىل فيـه أن هـذه األبنيـة العقليـة والفكريـة ال تـنطح 
 .السحاب, وال تسمو إىل األفالك, ثم تبدأ فرتة االرتباك والتشكيك

لذا جيب علينا البحث يف عقولنـا وإدراكنـا, وماهيـة علمنـا ونوعيتـه حتـى 
م األشـياء وإدراكهـا وإىل أي نكشف عن نوع الصور والقو التي نتمتع هبا لفهـ

 .)٢(مد نستطيع أن نسري يف ضوئها
انتقـده اإلمـام املجـدد أمحـد  »العقـل املحـض«بنقد  »كانت«وقبل أن يقوم 

 :هـ حيث قال١٠٣٤الرسهندي املتوىف 
ري بتاتـا وال جيـد إىل ـال تزول عالقته بالبدن أو اجلسم العنصـ... إن العقل

سبيال فالقوة الومهية متسك بزمامه, والقوة املخيلة التجرد الكامل والتحرر املطلق 
                                                 

 .٢/٣٨تاريخ الفلسفة احلديثة ) ١(
 .٣١ −٢/٣٠تاريخ الفلسفة احلديثة ) ٢(
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تأخذ بلجامه, وقوة الغضـب والشـهوة كالظـل املرافـق لـه, وخصـال احلـرص 
وازم اإلنسـان ـن لـيان مها مـهو والنسـاره, والسـعاره ودثـة شـع الذميمـوالطم

ال يربحان, واخلطأ والغلط ومها من خصائص البرش, ال يزوالن فليس العقل إذن 
جديراً بالثقـة واالعـتامد وليسـت أحكامـه ونتائجـه متحـررة مـن قيـود الـوهم 
والترصف واخليال وليست بمصونة من اختالط السـهو والنسـيان وشـبه اخلطـأ 

 .)١(والغلط
 :ويقول العالمة ابن خلدون

العقل ميزان صحيح فأحكامه يقينية ال كذب فيها غري أنك ال تطمع أن تـزن 
امليزان الذي يوزن به  النبوة, ومثال ذلك مثال رجل رأ به أمور اآلخرة, وحقيقة

 .الذهب فطمع أن يزن به اجلبال
وهذا ال يدل عىل أن امليزان يف أحكامه غري صادق لكن العقل قد يقف عنـد 

نـه ذرة مـن ذرات إيكون له أن حييط باهللا وبصفاته فحده, وال يتعد طوره حتى 
 .)٢(الوجود احلاصل منه
 :لشاطبيويقول اإلمام ا

إن اهللا جعل للعقول يف إدراكها حدا تنتهي إليه ال تتعداه ومل جيعل هلـا سـبيل 
 .)٣(اإلدراك يف كل مطلوب

درأ «أو  »موافقة رصيح املعقول بصحيح املنقـول«إن كتاب اإلمام ابن تيمية 
خري مثال لبيان صلة العقل بالنقل فمن املعلوم من الـدين  »تعارض العقل والنقل

ن الذي فقد عقله ليس عليه تكليف رشعـي, وكـذلك الصـبي الـذي مل أن املجنو
يكتمل عقله غري خماطب باألحكام, لكن العقل اإلنساين عاجز عن إدراك األمور 
الغيبية اخلاصة بذات اهللا وصفاته, وأن الوحي هو املرشد للعقل إىل تلك احلقـائق 

                                                 
 .من مكتوبات الشيخ الرسهندي ٢٦٦الرسالة رقم ) ١(
 .٣٦٥ −٣٦٤/مقدمة ابن خلدون ) ٢(
 .٢/٣١٨االعتصام ) ٣(
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الدين ومسلامته بحجـة فتشكيك الوجوديني, واحلداثيني أو العلامنيني يف حمكامت 
 .العقالنية ال اعتبار له

ثم إن ترمجة الفلسفة اليونانية وثقافتها الوثنية يف اإلهليات والنجوم إىل اللغـة 
العربية مل تكن خمتارة وال موفقة, وهي قد أثرت سلباً يف عقول املتكلمـني وزعـامء 

فـرق الفرق والطوائف من املسلمني بـل كانـت هـي وراء إحـداث عديـد مـن ال
الفلســفية والباطنيــة وإذكــاء روح اجلــدال واملناقشــات العقيمــة حــول املســائل 
األصولية والعقدية فصدقت نبوة كاهن رومي مسئول عن ذخائر الكتب اليونانية 
حينام قال مللك الروم أن ال يبخل يف استجابة خليفة املسلمني يف طلبه تلك الكتب 

 :لتنقل إىل اللغة العربية قال
 .»إن هذه الكتب ال تدخل يف أمة إال وأفسدت عقيدهتاأعطوهم ف«

باطنية ما ال هنايـة الفلسفية والفكرية والذاهب املفوقعت الفتنة وظهرت من 
وكتب املعتزلة واخلوارج والقدرية واجلربية خـري  »رسائل إخوان الصفا«ن إله, و

 .دليل عىل ذلك
راق ـحلركة االستشويف العرص احلديث كان حلركة التبشري والتنصري وكذلك 

دور كبري يف نرش ظاهرة اإلحلاد يف املجتمعات املسـلمة وبـني املشـغوفني بالثقافـة 
 .األوروبية احلديثة

 :خطة التغريب واالسترشاق
كام أن حركة التغريب واكبت حركة التبشري خاصة بعـد اسـتيالء االسـتعامر 

نشـئت املـدارس اإلنكليزي واالستعامر الفرنيس عىل معظـم أقطـار املسـلمني وأ
ية من الـدول العربيـة إىل واجلامعات هبدف تغريب الشباب كام أن البعثات العلم

نكلرتا وإىل بعض الدول األخر كـان هلـا دور سـلبي يف إفسـاد عقـول إفرنسا و
 .الشباب املسلمني

وصادق جـالل  ,وطه حسني ,دوأمحد لطفي السي ,روإن أمثال إسامعيل مظه
األدباء والشعراء كان هلـم نشـاط مكثـف وملحـوظ  ومجيل الزهاوي من ,مالعظ
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مسـتقبل الثقافـة «لتغريب املسلمني وترويج أفكار املسترشقني بينهم, وإن كتـاب 
? وكتـاب زكـي نجيـب حممـود »ملاذا أنا ملحـد«سامعيل أدهم إوكتاب  »يف مرص

أهيـا العقـل مـن «و »هذه األغالل«وكتاب عبد اهللا القصيمي  »خرافة امليتافيزقيا«
? وكتب أدونيس, وجمموعة من قصائد نـزار قبـاين قـد سـامهت يف تـرويج »آكر

األفكار اإلحلادية وهي دليل واضح عىل فكرهم واجتاههم يف دعم حترر املسـلمني 
من ربقـة اإلتبـاع والتـدين فقـد شـنوا حربـاً رشسـةً ضـد األخـالق والعـادات 

بيـة واالسـتهزاء اإلسالمية احلميدة, وعملوا من أجـل التشـكيك يف األمـور الغي
 .بالشعائر الدينية

ــدولوجيات يف الغــرب والشــ رق ـكــام أن ظهــور بعــض الفلســفات واألي
وانتشارها يف أنحاء العامل املختلفة ساهم يف ترويج األفكار واآلراء اإلحلادية بـني 

 :بعض الفئات من املسلمني, ومن أبرز تلك املذاهب اهلدامة
تـدعو إىل التحـرر مـن أغـالل أحكـام التي ترفض الـديانات و  :العلامنية −

 .الرشائع واألديان
وحترض الناس عـىل اخلـروج  ,بالتي تعترب الدين أفيون الشع  :الشيوعية −

 .عىل احلقائق والقيم الدينية ورفض آثار الدين وااللتزام بأحكامه
التي تركز عىل احلياة الدنيا وترسخ مفهوم االستقاللية يف كل فرد  :الوجودية

ية كمنهج للحياة, ومبادئها مناقضة للفطرة اإلنسانية وهـي حتـرض عـىل واإلباح
يتفقون عىل  − عىل اختالف فيام بينهم − ترك حياة التدين وااللتزام, والوجوديون

 .تقديس حق الفرد وعدم الرضورة إىل االلتزام بمبادئ األخالق
 .باحيةإنام وجدت يف فرنسا مدرسة الوجودية اإل: يقول عباس حممود العقاد

فــاليهودي كــارل مــاركس وراء الشــيوعية التــي هتــدد األخــالق : ويقــول
واآلداب, واليهودي دور كائم وراء علم االجتامع يلحق نظام األرسة باألوضـاع 

 اول أن يبطل آثارها يف تطور الفضائل واآلداب, واليهودي سارترـة وحيـاملصطنع
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ززة كرامة الفرد فجنح هبا إىل وراء الوجودية التي نشأت مع − أمه كانت هيودية −
 .)١(إباحية حيوانية تصيب الفرد واجلامعة معا بآفات القنوط واالنحالل

هي أيضاً من الفلسفات املعاديـة لكـل القـيم واملبـادئ, ولكـل  :الفوضوية
قانون ونظام فهي تنادي إىل احلرية الكاملة وإلغاء امللكية الفرديـة وفكـرة الدولـة 

 .)٢(ة املطلقة املوهومةمن أجل حتقيق العدال
ر ـهي مجعية رسية غامضة, أنشأها اليهود وهي ظلت نشطة يف مص :املاسونية

 .وفلسطني واليونان وغريها منذ أمد بعيد
 :يقول احلاخام إسحاق وايز

ر فيهـا ـهي مؤسسة هيوديية وليس تارخيها ودرجاهتا وتعاليمها وكلامت السـ
 .)٣(ة للنهايةورشوحها إال أفكاراً هيودية من البداي

 :ويقول مكاريوس شاهني
هي مجعية أدبية ختدم اإلنسانية وتنور األذهان وتنرش اإلخـاء وتوطـد احلـب 

 .)٤(بني األعضاء وحتثهم عىل فعل اخلري واإلحسان ألخوهتم املحتاجني
هـا حتـت سـتار اإلخـاء تموهي منترشة يف العامل, تـؤدي مه: أندية الروتاري

منها أن يمتزج اليهود بالشعوب األخر باسم اإلخاء  اإلنساين والغرض احلقيقي
والود من أجل احلصول عىل األغراض السياسية واالقتصادية ومجـع املعلومـات 

 .عن الدول والشعوب املختلفة
 :مرسوماً جاء فيه ١٩٥٠وكان الفاتيكان قد أصدر يف عام 

نتسـاب دفاعا عن العقيدة وعن الفضيلة تقرر عدم السامح لرجال الدين باال
وعدم االشرتاك يف اجتامعاهتا, وأن غري رجـال  »بنادي الروتاري«إىل اهليئة املسامة 

 .)٥(اخلاصة باجلمعيات الرسية ٨٦٤الدين يطالبون بمراعاة املرسوم رقم 
                                                 

 .٣٢ −٣١/املدارس األدبية يف الغرب ) ١(
 .٢/١٣٣٤وسوعة العربية امليرسة امل) ٢(
 .٣٢٤/اليهودية للدكتور أمحد شلبي ) ٣(
 .٣٢٥/اليهودية ) ٤(
 .٣٢٦ −٣٢٥/اليهودية ) ٥(



− ١٧ − 

وقد أثرت هذه الفلسفات واملذاهب الفكرية واألدبية يف عقول بعض املثقفة 
ني السـليم فمـنهم مـن تبنـي املـنهج من املسلمني وتم جتنيدهم ضد الفكـر الـدي

الشيوعي, ومنهم من أخذ يروج للمذاهب الفكرية واألدبية الغربية من الوجودية 
والفوضوية والعلامنية, ومنهم من انضم إىل اجلمعيات الرسية من املاسونية وأندية 
الروتاري ونتج عن ذلـك تيـار علـامين الدينـي اسـتمر اهتاممـه بـرتويج أفكـاره 

ونرش الفساد األخالقي يف املجتمع وتتلخص أعـامل املنتمـني إىل هـذا  املسمومة,
 :التيار فيام ييل

ريعة اإلسـالمية ـرفض احلكم بام أنزل اهللا سبحانه واملطالبة بإقصاء الشـ −١
 .من كافة جماالت احلياة, واالستعاضة عن األحكام الرشعية بالقوانني الوضعية

ر الرذيلـة وحماربـة ـاملجتمـع ونشـ ر اإلباحية وإشـاعة الفاحشـة يفـنش −٢
 .الفضيلة, واعتبار الزنا ورشب اخلمر والشذوذ من باب احلرية الشخصية

حتريـر «: الدعوة إىل سفور املرأة ونزع احلجاب, وكانت البداية من كتب −٣
الشـعراوي وزميالهتـا  لقاسـم أمـني واشـتهرت هـد »املرأة اجلديـدة«و »املرأة

وسـهري هـاوي وطـه حسـني الدين يكن, ومجيـل الزبمحاربة احلجاب وكان ويل 
 .القلاموي يف طليعة هذا التيار

هدم بنيان األرسة وتشجيع الشباب والشابات عىل إقامة العالقة خـارج  −٤
 .نطاق الزواج

اهلجوم عىل السنّة وترويج أفكار منكري احلديث والتشكيك يف مسلامت  −٥
 .الدين
حاولة إلحالل العامية مكان الفصحى حماربة اللغة العربية الفصحى وامل −٦

 .لقطع عالقة النشأ اجلديد من املسلمني بالقرآن الكريم
وهناك مذاهب أدبية وأخر فلسفية عديـدة غريهـا كلهـا حتـارب األديـان 
وتدعو إىل احليـاة املاديـة البحتـة, وحتـرض الشـباب عـىل اإلنغـامس يف امللـذات 

خالقية واألنشطة الروحية, كل ذلك والشهوات, وتقطع صلة اإلنسان بالقيم األ



− ١٨ − 

أد إىل نرش اإلحلاد وترويج اإلباحيـة املطلقـة ودفـع الشـباب إىل حيـاة الكـأس 
عبـدة «والطاس والفسق واملجون حتى مل يرتدد البعض يف االنضـامم إىل جمموعـة 

 .− والعياذ باهللا − والسقوط يف هاوية اخلارسين يف الدنيا واآلخرة »الشياطني
 :رة يف زرع الشكوكأساليب ماك

الكتاب الغربيون هلم أساليب ذكية وماكرة يف إفسـاد عقـول النـاس وتنفـري 
اجليل اجلديد من املسلمني مـن املعتقـدات ورمـوز الـدين وذلـك بتشـويه سـرية 

والتشكيك يف مبادئ اإلسالم بأسـلوب غـري مبـارش, ومـن خـالل  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 
ن والتجريح, يقول الكاتب الناقد دراسات علمية أو أدبية وثقافية بعيدة عن الطع

البصري ومفرس القرآن الكريم باللغتني األردية واإلنكليزية متحدثاً عن نفسه بأنـه 
كيف وقع يف الفخ الذي نصبه بعض أدباء وأطباء اللغة اإلنكليزية حتى وصل إىل 
اإلحلاد وترك الدين اإلسالمي الـذي نشـأ وتـريب عليـه بعـد مـا ترعـرع يف أرسة 

افظة يقول متحدثاً عن جتربة إحلاده وارتداده قبل عودته إىل اإلسالم من مسلمة حم
 :جديد

كتابا ضخام يف عدة جملدات لكاتب انكليزي ) باهلند(وجدت يف مكتبة لكناؤ 
تناول يف أحد أجزائه القرآن واإلسالم بالذكر, ووضـع صـورة كبـرية يف صـفحة 

ت الصورة كلامت تؤكـد وكتب حت) يف زعمه(كاملة حتت عنوان مؤسس اإلسالم 
 .أهنا صورة عكسية حقيقية مأخوذة من مصادر صحيحة

يف شكل رجل عريب مـن الباديـة خميـف تـدل  ملسو هيلع هللا ىلصوالصورة تقدم رسول اهللا 
أسارير وجهه أن صاحبها رجل جاف خشن وأن مالحمه توحي بأنه قـاس غلـيظ 

سيتي جتاه فأثرت هذه الصورة سلباً يف نف: يقول«القلب جمبول عىل العنف والشدة 
 .اإلسالم ونبي اإلسالم

: بعنـوان) Madesly(يل ـادســور مـدكتــابني ضـخمني للـدت كتــثم وجـ
)Mental phycology (»و  »وظـــائف أعضـــاء الـــدماغ)Mental pathology (
 .»األمراض العقلية«



− ١٩ − 

والكتابان قـد نـاال شـهرة كبـرية, ويف الكتـاب الثـاين ذكـر املؤلـف ضـمن 
رع وذكـر يف املثـال ـطرابات النفسية حاالت نوبات الصاألمراض العقلية واالض

وأكـد أن املصـابني بمثـل هـذه  − والعيـاذ بـاهللا − ملسو هيلع هللا ىلصحالة نزول الوحي ملحمـد 
 .»األمراض ال يمكن أن يرتكوا أثراً خالداً أو يقدموا عمالً جليالً 

إن هذا الكتاب بالذات قـد زعـزع ثقتـي بالـدين ورسـخ اإلحلـاد يف قلبـي 
 .)١(قة اإلسالموأخرجني من رب

فهناك كتب كثرية من هذا النوع ألدباء الغرب ولبعض املسترشقني فيها سـمّ 
 .يف دسم خيرج اإلنسان من دينه وعقيدته, أو يزعزع ثقته بمعتقداته

 حرية االعتقاد والتعبري عن اآلراء
 :وقيل »الرق«عىل من مل يطرأ عليه  »العبد«مقابل  »احلر«يطلق لفظ 

 .)٢(اخلالص من الشوائب أو الرق أو اللومهي  »احلرية«إن 
رف يف األفعـال عـن إرادة ورويـة, وهـي ـهي سلطة التص: ويف االصطالح

امللكة اخلاصة التي يتميز هبا الكائن الناطق عن غريه ليتخذ قراره من غري إكراه أو 
 .إجبار

فاحلر ضد العبد خيتار أفعالـه عـن قـدرة واسـتطاعة دون ضـغط خـارجي, 
 .)٣(رة هي التي ال تكون حتت تأثري قوة أجنبيةوالشعوب احل

إن احلرية حق من حقوق اإلنسان الشخصـية التـي جيـب أن يناهلـا بـل هـي 
حرية االعتقـاد وحريـة التفكـري, وحريـة الـرأي والتعبـري, : حقوق متعددة منها

ن إنسـانية إالسياسـية واحلريـة الدينيـة, حتـى  وحرية العمل واملسـكن, واحلريـة
 .)٤(ن بحريتهاإلنسان ره

                                                 
 .٢٤٠ −٢٣٩/قصة حيايت ) ١(
 .١/٢٦٥املعجم الوسيط ) ٢(
 .٢١/احلريات يف النظام اإلسالمي ) ٣(
 .٩١/حقوق اإلنسان يف اإلسالم للزحييل ) ٤(



− ٢٠ − 

بمعنى التخلص من الرقيّة أو  »العبودية«يف مصطلح الفقهاء ضد  »احلرية«و
 .عقد العبودية الذي يربط العبد بسيده الذي يملك الترصف يف شئونه

: احلق يف فعل أي يشء تسمح به القوانني وقيل ياحلرية ه: ويف العرف العام
إلنسـان مـا يقـدر عـىل عملـه عمل ا: غياب احلواجز أمام حتقيق الرغبات, وقيل
 .حسب مشيئته ال يرصفه عن عمله أمر غريه

أما أهل الغرب فاحلرية عندهم بمعنى عدم التقيد فهي حرية مطلقة مرسـلة, 
 .ل أحد عام يفعلهأال يس

احلرية انعتاق اإلنسان من عبودية أخيه اإلنسـان, وانعتـاق الشـعوب : وقيل
من ضغط الشعوب األخر. 

ادة املكلف عنـد مـا تكـون خاليـة مـن القيـد أو اإلكـراه فاحلرية وصف إلر
 .والذي يدفعه باجتاه الفعل أو عدم الفعل

 :بن عاشوريقول العالمة حممد الطاهر 
هو عمل اإلنسان ما يقدر عىل عمله حسب مشيئته ال يرصفه عن عمله غريه, 

وصف فطري نشأ عليه البرش وبه ترصفوا يف أول وجودهم عـىل األرض : ويقول
 .)١(تى حدث بينهم املزامحة فحدث التحجريح

إن اإلسالم يضمن حرية االعتقـاد لإلنسـان فـال يـرغم أحـداً عـىل اعتنـاق 
ـنْ ﴿ :اإلسالم, يقول اهللا عز وجل مَ ـيِّ فَ ـنَ الْغَ دُ مِ شْ َ الرُّ بَنيَّ دْ تَ ينِ قَ اهَ يفِ الدِّ رَ الَ إِكْ

رْ  فُ كْ نْ بِاهللاِيَ مِ ؤْ يُ وتِ وَ دِ اسْ بِالطَّاغُ قَ ثْ  فَ ةِ الْـوُ وَ رْ الْعُ ـكَ بـِ سَ اهللاُتَمْ ـا وَ ـامَ هلََ صَ فِ  قَى الَ انْ
لِيمٌ  يعٌ عَ مِ  ).٢٥٦: البقرة( ﴾سَ
هُ النَّاسَ ﴿ :ويقول رِ أَنْتَ تُكْ ا أَفَ ِيعً مْ مجَ هُ لُّ ضِ كُ َرْ نْ يفِ األْ نَ مَ َمَ بُّكَ آلَ اءَ رَ لَوْ شَ وَ

نِنيَ  مِ ؤْ ونُوا مُ كُ تَّى يَ  ).٩٩: يونس( ﴾حَ
ـاءَ ﴿ :وجلويقول اهللا عز  ـنْ شَ مَ نْ وَ مِ يُـؤْ لْ ـاءَ فَ ـنْ شَ مَ مْ فَ بِّكُ نْ رَ قُّ مِ لِ احلَْ قُ وَ

رْ  فُ يَكْ لْ  ).٢٩: الكهف( ﴾فَ
                                                 

 .١٦٢/جتامعي يف اإلسالم أصول النظام اال) ١(



− ٢١ − 

فاإلنسان حر يف اعتناق دين أو اختيار عقيدة ومـنهج للحيـاة لكنـه مسـئول 
 .وحماسب عىل اختياره أمام رب العاملني

الصـالح كـذلك يعاقـب فكام أنه يثاب عىل اختيار اإليامن وااللتزام بالعمـل 
 .عىل اختيار الكفر والعمل السيئ

وما إرسال الرسل وإنزال الكتب من اهللا سبحانه إال إلنارة الطريق وإرشـاد 
 .الناس وتوجيههم إىل سبيل اهلد والرشاد, ومنعه عن طريق الغواية والضالل

إن اإلسالم قد ضمن لكافة الناس احلريـة وحـق االعتقـاد فلـم يـأمر هبـدم 
ائس والصوامع ومل جيرب أحداً عىل قبول النهج الذي يراه أنه الصحيح بل هيـأ الكن

جو التعايش اآلمن بني كافة الشعوب واألمم ولكافة أهل امللل والديانات, وترك 
أمر اعتناق اإلسالم الذي هو الدين الـذي ارتضـاه اهللا سـبحانه وتعـاىل اختياريـا 

ان, وإقـرار باللسـان وعمـل باألركـان وعن اقتناع تام, ألن اإليامن تصديق باجلن
تحقق يف حالة اإلكراه واإلجبار فال فائـدة مـن إكـراه توهذه احلقيقة ال يمكن أن 

 .أحد عىل قبول اإلسالم واعتناق الدين احلنيف
ينِ ﴿يف تفسـري  − رمحه اهللا −يقول احلافظ ابن كثري  اهَ يفِ الـدِّ ـرَ أي ال  :﴾الَ إِكْ

دين اإلسالم فإنه بني واضح جيل دالئله وبراهينـه,  تكرهوا أحداً عىل الدخول يف
ال حيتاج إىل أن يكره أحد عىل الدخول فيه بل من هداه اهللا لإلسالم ورشح صدره 
ونور بصريته دخل فيه عىل بينة, ومن أعمى اهللا قلبه وختم عىل سمعه وبرصه فإنه 

 .)١(ال يفيده الدخول يف الدين مكرهاً مقسورا
للعقل وإلغاء لإلرادة واالختيار وسـبيل للظلـم والفسـاد إن اإلكراه اسقاط 

 .ذلك بقوة ىفلم جيعله اإلسالم منهاجاً بل نف
هذه اآلية قاعدة مـن قواعـد : يقول الدكتور الراحل وهبه الزحييل يف تفسريه

اإلسالم, وركن عظيم من أركان سياسته ومنهجه فهـو ال جييـز إكـراه أحـد عـىل 
                                                 

 .٢/٦٢٧تفسري ابن كثري ) ١(



− ٢٢ − 

 ظهـور الرشـد واإليـامن ومتيـز احلـق عـن الغـي الدخول فيه, ودلت اآليـة عـىل
 .)١(والضاللة واجلهالة, وأن اإلسالم هو دين احلق, وأن أنواع الكفر كلها باطلة

ينِ ﴿وقد ورد يف سبب نزول اآلية  اهَ يفِ الدِّ رَ كان لرجل من األنصـار : ﴾الَ إِكْ
ينة يف نفـر ثم قدما املد ملسو هيلع هللا ىلصمن بني سامل بن عوف ابنان فتنرصا قبل أن يبعث النبي 

ال أدعكام حتـى تسـلام : من النصار حيمالن الطعام, فأتامها أبومها فلزمهام وقال
ي ـيا رسول اهللا, أيـدخل بعضـ: فقال ملسو هيلع هللا ىلصفأبيا أن يسلام فاختصموا إىل رسول اهللا 

ـدُ ﴿: النار وأنا أنظر? فأنزل اهللا عز وجل) ولداي( شْ َ الرُّ بَنيَّ دْ تَ ينِ قَ اهَ يفِ الدِّ رَ الَ إِكْ
يِّ مِ   .)٢(فخالّ سبيلهام ﴾نَ الْغَ

البالغ واإلرشاد وليس اإلرغـام واإلجبـار, يقـول اهللا  ملسو هيلع هللا ىلصإن مهمة الرسول 
ا ﴿ :عز وجل وْ تَـدَ دِ اهْ قَ وا فَ لَمُ إِنْ أَسْ تُمْ فَ مْ لَ يِّنيَ أَأَسْ ُمِّ األْ ينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَ ذِ لْ لِلَّ قُ وَ

يْكَ الْبَالَ  لَ امَ عَ إِنَّ ا فَ لَّوْ وَ إِنْ تَ اهللاُغُ وَ بَادِ وَ ريٌ بِالْعِ  ).٢٠: آل عمران( ﴾ بَصِ
رٌ ﴿ :ويقول كِّ ـذَ امَ أَنْـتَ مُ رْ إِنَّ كِّ ذَ ـ) ٢١(فَ ــلَسْ يْهِ لَ ــتَ عَ سَ  ﴾)٢٢(يْطِرٍ ـمْ بِمُ

 ).الغاشية(
حقيقة متأصلة يف كل إنسان يولـد وينشـأ نشـأة طبيعيـة يف بيئـة  »احلرية«إن 

 .سافسليمة غري خاضعة حلالة من الظلم واالعت
خماطباً واليـه  −  −وقد جتىلّ ذلك يف قول اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب 

 :بعد ما اقتص القبطي من ابنه بأمر من اخلليفة −  −يف مرص عمرو بن العاص 
 .)٣(متى استعبدتم الناس وخلقتهم أمهاهتم أحراراً 

عامـل هذه بال شك كلمة ذهبية خالدة, وقاعدة إسالمية رائعة ومنـرية يف الت
 .مع كافة الناس من غري تفريق بني رشيف ووضيع أو بني أمري وفقري

 .لكن احلرية ال ينبغي أن تكون حرية مطلقة غري مقيدة بالضوابط والقيود
                                                 

 .٢٥ −٣/٢٤التفسري املنري ) ١(
 .٧٠/أسباب النزول للواحدي ) ٢(
 .١٩٥/فتوح مرص ) ٣(



− ٢٣ − 

إن حرية اإلنسان تنتهي حيث تبدأ حرية شخص آخر, فـإن املسـاس بحريـة 
ل املجتمع إىل الفوىض والفساد تسوده رشيعة الغابة,  ال كرامـة فيهـا اآلخرين حيوّ

 .ألحد, وال أمان من اعتداء بعض عىل بعض آخر
 :لذا جيب أن توضع للحرية ضوابط تكون خاضعة هلا منها

 .أن ال تكون احلرية تابعة لألهواء والشهوات −
 .أن ال تكون سبباً يف صدور كلامت جارحة لشعور اآلخرين −
ـبُّوا ﴿ :وجـل أن ال يساء باسم احلرية مقدسات دين آخر يقـول اهللا عـز − الَ تَسُ وَ

نْ  ونَ مِ عُ دْ ينَ يَ بُّوا اهللاَ الَّذِ يَسُ ونِ اهللاَِّ فَ مٍ دُ لْ ِ عِ ريْ ا بِغَ وً دْ  ).١٠٨: األنعام( ﴾ عَ
أن ال يستغل ضعف وفقر اآلخرين إلرغامهم عىل اعتناق دين أو قبول عقيـدة  −

 .أو فكر
 .وأن يكون الرفق واللني السمة الغالبة للدعوة إىل اخلري −

مْ ﴿ :ول اهللا عز وجليق ـادِهلُْ جَ نَةِ وَ سَ ظَةِ احلَْ عِ املَْوْ ةِ وَ مَ كْ ِ بِّكَ بِاحلْ بِيلِ رَ عُ إِىلَ سَ ادْ
ينَ  تَـدِ ـمُ بِاملُْهْ لَ ـوَ أَعْ هُ ـبِيلِهِ وَ نْ سَ لَّ عَ نْ ضَ مُ بِمَ لَ وَ أَعْ بَّكَ هُ نُ إِنَّ رَ سَ يَ أَحْ  ﴾بِالَّتِي هِ

 ).١٢٥: النحل(
بَا إِىلَ فِرْ ﴿ :ويقول هَ هُ طَغَى اذْ نَ إِنَّ وْ رُ أَوْ ) ٤٣(عَ كَّ تَـذَ ـهُ يَ لَّ الً لَيِّنًا لَعَ وْ قُوالَ لَهُ قَ فَ

ى  ْشَ  ).طه( ﴾)٤٤(خيَ
: يء يقـالـي يف الشــفالتعبري من العبور وهو النفوذ واملض: أما حرية التعبري

اإلفصاح عام يف الـنفس بـأي : العبارة, ويف االصطالح: عربت النهر عبوراً ومنها
 .انتوسيلة ك

وإن من نعم اهللا سبحانه عىل اإلنسان أن جعله ناطقاً متكلامً وأعطـاه القـدرة 
ـانَ ﴿ عىل التعبري عام يف نفسه وعلمه البيـان نْسَ ِ لَـقَ اإلْ ـهُ الْبَيَـانَ ) ٣(خَ مَ لَّ  ﴾)٤(عَ

 ).الرمحن(
فُ ﴿ :ويقــول اهللا ســبحانه ــتِالَ اخْ ضِ وَ َرْ األْ اتِ وَ وَ ــامَ ــقُ السَّ لْ ــهِ خَ اتِ ــنْ آَيَ مِ  وَ

املِِنيَ  عَ اتٍ لِلْ َيَ لِكَ آلَ مْ إِنَّ يفِ ذَ انِكُ أَلْوَ مْ وَ نَتِكُ  ).٢٢: الروم( ﴾أَلْسِ



− ٢٤ − 

 ي الفـؤاد وإنامـإن الكـالم لف                      :وكام قيل
 جعل اللسان عن الفؤاد دليال    

ن يسـتخدمه اإلنسـان كيـف أان كشأن سائر اجلوارح, ال يسمح وشأن اللس
ينطق بكلمة جترح مشاعر اآلخرين أو تكـون خادشـة للحيـاء,  يشاء فليس له أن

 راحات السنان هلا التيامـج                                 :وقديامً قيل
 ام ما جرح اللسـانـوال يلت

لذا شدد الشارع احلكيم ضد من يستخدم لسـانه إليـذاء اآلخـرين والطعـن 
ووضـع  ,روالشـهادة الـزو ,رلـزوفيهم بالسباب أو الغيبة والنميمـة أو بـالقول ا

ضوابط ليجنب املجتمع من الرصاعات وفحش الكالم فلـيس ألحـد أن يقـع يف 
أعراض اآلخرين أو يطلق اللسان للتنابز باأللقاب أو االستهزاء والسخرية ولغو 
الكالم, وجعل الكلمة أمانـة فيحاسـب اإلنسـان عـىل سـوء اسـتخدام اللسـان 

 .وإطالق العنان حلديثه
 :آيات وأحاديث كثرية حتدد ضوابط حرية التعبري يقول اهللا عز وجـلوهناك 

الْبَصَ ﴿ عَ وَ مْ مٌ إِنَّ السَّ لْ ا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِ قْفُ مَ الَ تَ هُ ـوَ نـْ ـانَ عَ كَ كَ لُّ أُولَئـِ ادَ كُ ؤَ الْفُ رَ وَ
ئُوالً  سْ  ).٣٦: اإلرساء( ﴾مَ

قِيبٌ ﴿ :ويقول هِ رَ يْ لٍ إِالَّ لَدَ وْ نْ قَ ظُ مِ فِ لْ ا يَ تِيدٌ  مَ  ).١٨: ق( ﴾عَ
ـا ﴿ :وورد يف سياق واقعة اإلفك مْ مَ كُ اهِ وَ أَفْ ولُـونَ بـِ قُ تَ مْ وَ نَتِكُ هُ بِأَلْسِ نَ وْ قَّ لَ إِذْ تَ

بُونَ  سَ ْ حتَ مٌ وَ لْ مْ بِهِ عِ دَ اهللاِلَيْسَ لَكُ نـْ ـوَ عِ هُ يِّنًا وَ يمٌ هُ هَ ظـِ وهُ ) ١٥( عَ تُمُ عْ ـمِ الَ إِذْ سَ لَـوْ وَ
ونُ لَنَا  كُ ا يَ تُمْ مَ لْ ظِيمٌ قُ تَانٌ عَ ْ ا هبُ ذَ انَكَ هَ بْحَ ا سُ ذَ َ مَ هبِ لَّ تَكَ  ).النور( ﴾)١٦(أَنْ نَ

هذه اآليات تؤكد أن اإلنسان مسئول عن كل كلمة يتكلم هبا وعن كل هفوة 
تصدر منه فليس له أن يتكلم بكل ما خيطر بباله وال أن ينقل كل ما سمع من غريه 

 .من غري تأكد عن صحته
اسِ ﴿ :ة التعبري أيضاً قول اهللا عـز وجـلومما حيدد ضوابط حري ولُـوا لِلنـَّ قُ وَ

نًا سْ  ).٨٣: البقرة( ﴾حُ
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د االلتزام هبا, وهذه القيم تلزم اإلنسان أن ـل واحـب عىل كـاك قيم جيـوهن
املسلم من سـلم «: ملسو هيلع هللا ىلصال يطعن يف أحد وال يؤذيه باللسان أو باليد يقول الرسول 

 .)١(»املسلمون من لسانه ويده
 .)٢(»ليس املؤمن بالطعان وال اللعان وال الفاحش البذئ«: ويقول
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمـة يـومكم «: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

 .)٣(»هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا, أال هل بلغت?
ريعة ـأن تكون مطلقة غري مقيدة بالضوابط أو بالشـ »حرية التعبري«وال يعني 

االنطالق والرشف والكرامة واالسـتقامة وفعـل : ريةوالقانون فإن من معاين احل
 :اخلري والعطاء الكثري واملرونة واخلدمة النبيلة, كام يقول أهل اللغة

وإن العقل واملنطق وأعراف الناس كلها تتفق مع أحكام الرشيعة اإلسـالمية 
يف أن تكون حرية اإلنسان مقيدة بل إن مكانة اإلنسان وكرامته تتطلبان أن يلتـزم 

 .بالنواميس اإلهلية والقواعد الرشعية
هـي أساسـاً حريـة التعبـري عـن ) Freedom of expression(إن حرية التعبري 

األفكار واآلراء عن طريق الكالم أو الكتابة أو األعامل الفنية بدون رقابة أو قيود, 
رشيطة أن تكون طريقة عرض األفكار سليمة مـن خـرق األعـراف أو القـوانني 

 .قوق التي اهتمت هبا املواثيق والعهود واالتفاقيات الدوليةوهي من احل
إن أحكام الرشيعة اإلسالمية مبنية عىل حتقيـق املصـالح ودرأ املفاسـد فهـي 
تضمن احلقوق ومتنح احلريات التي تنسجم مع كرامة اإلنسـان لكنهـا ال تسـمح 

مبادئ هـذا لإلنسان أن يتكلم أو يرتكب ما يرضه أو يلحق الرضر بغريه, فإن من 
 .)٤( »ال رضر وال رضار«الدين احلنيف ومن قواعدها الفقهية أنه 

                                                 
 .٤٢صحيح البخاري ومسلم برقم ) ١(
 .١/٤٠٥مسند أمحد بن حنبل ) ٢(
 .١/١٤٥صحيح البخاري ) ٣(
ريض اهللا عنهام وحتـت هـذه القاعـدة الفقهيـة املنصوصـة تنـدرج  أخرجه مالك وأمحد وابن ماجه عن ابن عباس) ٤(

 .٦٨٦٧, مسند أمحد برقم ١٤١٩جزئيات كثرية, موطأ مالك برقم 
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فإذا كانت حرية التعبري تتعارض مع مصلحة الناس أو متس كرامة أحد منهم 
أو تؤدي إىل إشاعة الفاحشة يف املجتمع فال تكون احلرية متاحة, فقد منع اإلسالم 

 :ن أمور كثرية منهاأتباعه وكذلك كل من يعيش يف املجتمع املسلم م
 .نرش اإلباحية −
 .املجاهرة بالفسق −
 .نرش اإلحلاد واألفكار اخلاطئة −
 .القذف واالفرتاء −
 .إشاعة الفاحشة −
 .إثارة اهللع واخلوف يف املجتمع −
 .التحريض عىل اجلريمة −
 .إفشاء أرسار اآلخرين −

الجتامعـي وذلك حتقيقاً للمصلحة اخلاصة والعامـة وحفاظـاً عـىل األمـن ا
ومحاية كرامة اإلنسان, ويف ضوء كالم الفقهاء إذا تعارض األمر بني حرية التعبـري 

 .)١(وبني املصالح العامة فيختار أخف الرضرين وأهوهنام
قـد أصـبحت ظـاهرة عامليـة وأصـبحت  »حرية التعبـري«إن سوء استخدام 

أدوات التواصل  السيطرة عىل املامرسات اخلاطئة أكثر صعوبة وتعقيداً بعد انتشار
 .االجتامعي

قـد اكتسـحت السـاحة وأن اسـتخدام اإلنرتنيـت  »اجلرائم اإللكرتونية«إن 
وأدوات التواصل االجتامعي قد جعل نرش األفكار اخلاطئة, ) الشبكة العنكبوتية(

وترويج مناظر خملة باآلداب ومعتقدات غريبـة وشـاذة, وأمـوراً هادمـة للنسـيج 
 .نني واألعراف واألحكام الرشعية أمراً سهالً ميسوراً االجتامعي, وخمالفة للقوا

بل هناك أساليب جديدة وما كرة للتخفي والتسرت وراء أسامء مستعارة حتى 
 .ال يقع اإلنسان حتت طائلة القانون ويروج ما يشاء من أفكار وآراء

                                                 
 .٢/٢٥املوافقات ) ١(
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عـن األسـامء املسـتعارة يف شـهر مـارس عـام  )B.B.C( رتهـيؤكد تقرير نشـ
كنولوجيا صعبت وضع احلدود املقبولة يف املنافسة وقدمت أنامطـاً م أن الت٢٠١٥

 .جديدة يف خرق األخالقيات واملبادئ
 :»بتيس برغ«ديفيد ويلسكي أستاذ أخالقيات العمل من جامعة . وأكد د

أن القوانني ومواثيق الرشف اخلاصة باستخدام االنرتنت مل تعد قـادرة عـىل «
 .)١(»يامواكبة التطور الرسيع للتكنولوج

فاحلاصل أن كل إنسان له حق يف حرية الفكر والضمري والدين وكام سـبقت 
رف والكرامـة ـاالنطـالق, الشـ: يف أصـل اللغـة تعنـي »احلريـة«اإلشارة إىل أن 

 .)٢(واالستقامة وفعل اخلري والعطاء الكثري واملرونة واخلدمة النبيلة
ن إعـالن حقـوق إرتبطة بعدم اإلرضار لآلخرين حتى لكن حرية اإلنسان م

 :اإلنسان الفرنيس يف مادته الرابعة يؤكد عىل
 .»تيان كل عمل ال يرض اآلخرينإأن احلرية هي قدرة اإلنسان عىل «

 :ويف املادة العارشة
 .»إزعاج أي إنسان بآرائه نجيب االمتناع ع«

 :م املتحدةويف املادة العرشين حلقوق اإلنسان يف ميثاق األم
رية أو ـيمنع من كل دعوة إىل احلرب أو إىل الكراهيـة أو القوميـة أو العنصـ«

 .»الدينية, دعوة من شأهنا حتريض عىل التمييز واملعاداة والعنف
 .»ال رضر وال رضار«وكل ذلك يؤيد ما دعا إليه اإلسالم أنه 

وتركه إذا  أما من ناحية التكييف الرشعي فإن الفرد خمري بني عمل يشء مباح
 .)٣(مل يكن هناك ترجيح من الشارع ألحد اجلانبني

                                                 
األسـامء املسـتعارة بـني احلريـة والرضـر «: م بعنـوان٢١/١٢/٢٠١٥فاطمة السـامل يف جريـدة القـبس . مقالة د) ١(

 .»االجتامعي
 .٢/١٤القاموس ) ٢(
 .١٢نظرية اإلباحة عند األصوليني ص ) ٣(
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وملا كانت املحافظة عىل الدين والنفس والعقل واملال والعرض مـن مقاصـد 
الرشيعة اإلسالمية األساسية والرضورية فتكون حريـة الفكـر والـرأي وكـذلك 
ة, حرية التعبري مقيدة بضوابط ضامنة للمحافظة عـىل كرامـة اإلنسـان مـن ناحيـ

واملحافظة عـىل األنفـس واألعـراض واألمـوال كـام ال يسـمح ألحـد أن يمـس 
 .)١(ىل مقدسات املسلمنيإمسلامت الدين أو يسئ 

 :− رمحه اهللا −كذلك يقول اإلمام الكاساين 
ظهار شعائر الكفر يف مكان معـد إلظهـار شـعائر اإلسـالم وهـو ديـار إأما 

 .)٢(املسلمني فيمنعون من ذلك
ر شعائر الكفر تتعارض مع مقررات اإلسالم وليس داخـال وذلك ألن إظها

يف نطاق احلرية الدينيـة فـالرموز الدينيـة مثـل الصـلبان للنصـار وإيقـاد النـار 
 .للمجوس يف بالد املسلمني وخارج معابد غري املسلمني ال يسمح بإظهارها

 :ويقول الدكتور عبد العزيز اخلياط
تتناقض مع األديـان السـاموية كـام  إن اإلسالم منع استحداث أديان جديدة

منع التالعب باملعتقدات والتذبذب من عقيدة إىل أخر حسب األهواء واملنـافع 
 .)٣(ولذلك وضع عقوبة املرتد الذي يرتك دين اإلسالم شديدة

 :وتنص املادة التاسعة عرشة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
 .من أحد لكل فرد احلق يف اختاذ اآلراء دون تدخل −
 .لكل فرد احلق يف حرية التعبري −

وهذا احلق يشمل حريـة البحـث عـن املعلومـات أو األفكـار مـن أي نـوع 
طباعـة  واستالمها ونقلها بغض النظر عن احلدود, وذلك إما شـفاهة أو كتابـة أو

 .أو بأية وسيلة أخر خيتارها نيوسواء كان ذلك يف قالب ف
                                                 

 .١٨٨أصول الفقه واحلريات العامة ص) ١(
 .٩/٣٣٥بدائع الصنائع ) ٢(
 .٩ص »احلرية الدينية«: بحث الدكتور عبد الستار أبو غده بعنوان) ٣(
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عليها يف الفقرة من هذه املـادة بواجبـات ترتبط ممارسة احلقوق املنصوص  −
هنا قد ختضع لقيـود معينـة ولكـن باالسـتناد إىل إمسئوليات خاصة وعىل ذلك فو

 :نصوص القانون فقط, والتي تكون رضورية
 .ام حقوق أو سمعة اآلخرينمن أجل احرت )أ (  
ــوطني أو النظــام العــام أو الصــحة العامــة أو ) ب( ــة األمــن ال مــن أجــل محاي

 .)١(القاألخ
وهنا ينبغـي أن يالحـظ الفـرق الـدقيق بـني فلسـفة احلقـوق واحلريـات يف 

هنـا إلتي تبنتها الثورة الفرنسية حيث الترشيع اإلسالمي وفلسفة احلريات العامة ا
 .تركز عىل تقييد سلطة احلاكم وال تراعي حقوق اآلخرين

باألحكـام  أما احلرية التي يمنحها اإلسالم فهـي احلريـة املسـئولة واملحاطـة
التكليفية فال جمال فيها لالنسياق وراء النزوات والشهوات والتهالك عىل اجلنس 

ريعة إال لتخـرج النـاس ـما جاءت الش: واملال بل األمر كام يقول اإلمام الشاطبي
ضُ ﴿ عن دواعي أهوائهم ألنه َرْ األْ اتُ وَ وَ ـمَ تِ السَّ ـدَ سَ مْ لَفَ هُ اءَ وَ قُّ أَهْ بَعَ احلَْ لَوِ اتَّ وَ

نَّ  نْ فِيهِ مَ  ).٧١: املؤمنون( ﴾وَ
فاإلنسان يف اإلسالم إنسان مكلف مسـئول قبـل أن يكـون صـاحب احلـق 
واحلرية, وملا كان الناس سواسية كأسـنان املشـط فالبـد مـن تقييـد حريـة الفـرد 
بمراعاة حق الغري فال جمال للحرية الفردية األنانية وحق الترصف املطلق من غـري 

 .رينالنظر إىل حقوق اآلخ
 :ظاهرة االرتداد وعقوبة املرتدين

إن الدين الصحيح اخلالص أعزّ ما يملكه اإلنسان وأثمن من كل ما لديه من 
خري ونعمة فيجب احلفاظ عليه والدفاع عنه, ومنـع مـن يتالعـب بـه لـذا جعـل 
احلفاظ عليه يف رأس قائمة املقاصد الرشعية إذ هو عصمة أمره وبه صالح معاشه 

 .وآخرته ومعاده ودنياه
                                                 

 .١٠/١٢/١٩٤٨االعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر يف ) ١(



− ٣٠ − 

 :يقول اإلمام املاوردي
علم أن ما تصلح به الدنيا حتى تصري أحواهلا منتظمة وأمورها ملتئمـة سـتة ا

 :أشياء هي قواعدها
 .دين متبع −
 .وسلطان قاهر −
 .وعدل شامل −
 .وأمن عام −
 .وخصب دائم −
 .)١(وأمل فسيح −

ا ويعطـف فالقاعدة األوىل هي الدين املتبع ألنه يرصف النفوس عن شهواهت
القلوب عن إرادهتا حتى يصري قاهراً للرسائر, زاجراً للضامئر, رقيباً عىل النفـوس 
يف خلواهتا نصوحا هلا يف ملامهتا, وهذه األمـور ال يوصـل بغـري الـدين إليهـا وال 

 .يصلح الناس إال عليها
فكان الدين أقو قاعدة يف صالح الدنيا واستقامتها, وأجد األمـور نفعـاً 

ظامها وسالمتها ولذلك مل خيـل اهللا تعـاىل خلقـه, منـذ فطـرهم عقـالء مـن يف انت
تكليف رشعي, واعتقاد ديني ينقادون حلكمه فال ختتلف هبم اآلراء ويستسـلمون 

 .)٢(ألمره فال تترصف هبم األهواء
فالردة بعد اإليامن والكفر بعد اإلسالم أكرب جريمة يرتكبها اإلنسـان فالبـد 

 .ل أشد أنواع العقوبة عليهمن مؤاخذته به وإنزا
من ارتد عـن اإلسـالم إىل أي كفـر كـان, مولـوداً كـان عـىل : قال الشافعي

 .)٣(اإلسالم أو أسلم ثم ارتد قتل
                                                 

 .١/١٥٨أدب الدنيا والدين للاموردي ) ١(
 .١٦١/أدب الدنيا والدين للاموردي ) ٢(
 .٢٥/, حكم املرتد للاموردي ٨/٢٥٩خمترص املزين ) ٣(



− ٣١ − 

فإذا ثبت وجوب القتل بردة املسلم إىل الكفر فسواء كان املسلم مولوداً عـىل 
 .اإلسالم أو كان كافراً فأسلم أو صار مسلام بإسالم أبويه أو أحدمها

إن صار مسلامً بإسالم أحـد أبويـه مل يقتـل بـالردة لضـعف : وقال أبو حنيفة
ألنه ملا جر عليه أحكام اإلسالم يف العبـادات وأحكـام ) وهذا مشكل(إسالمه 

املسلمني يف املواريث والشهادات وجب أن جيري عليه حكـم اإلسـالم يف الـردة 
 .)١(سلمنيكغريه من املسلمني كام كان يف غري الردة كسائر امل

, يف القيـاس : ويقول اإلمام الرسخيس الذي أسلم تبعاً ألبويه إذا بلغ مرتـداً
يقتل إلرتداده بعد إسالمه, ويف االستحسان ال يقتل ولكن جيرب عىل اإلسالم ألنه 
ما كان مسلامً مقصوداً بنفسه, وإنام يثبت له حكم اإلسالم تبعاً لغريه فيصري ذلـك 

 .)٢(وإن بلغ مرتداً  شبهة يف إسقاط القتل عنه
 :يقول العالمة ابن القيم

ن القتل عقوبة أعظم اجلنايات كاجلناية عـىل األنفـس فكانـت عقوبتـه مـن إ
 .جنسه, وكاجلناية عىل الدين بالطعن فيه واالرتداد عنه

ه بني ؤهذه اجلناية أوىل بالقتل وكف عدوان اجلاين عليه من كل عقوبة, إذ بقا
 .)٣( خري يرجى يف بقائه وال مصلحةأظهر عباده مفسدة هلم وال

ردعـا للمفسـدين واجلنـاة عـن :  −رمحه اهللا −وهذا احلكم اعتربه ابن القيم 
فسادهم وجناياهتم وكف عدواهنم وهـو مستحسـن يف العقـول موافـق ملصـالح 
العباد فعقوبة هؤالء ال تتم إال بمؤمل يردعهم وجيعل اجلاين نكاال وعظة ملـن يريـد 

 .)٤(لهأن يفعل مثل فع
ل دينه فاقتلوه«: ملسو هيلع هللا ىلصإن فساد الزنادقة واملرتدين كبري لذا قال النبي   .)٥(»من بدّ

                                                 
 .٣٣/حكم املرتد للاموردي ) ١(
 .٥/١٥٠, البحر الرائق ١٠/١٢٣املبسوط ) ٢(
 .٢/٧٢إعالم املوقعني ) ٣(
 .٨١−٢/٧٧إعالم املوقعني ) ٤(
 .من حديث أيب هريرة ٤٨٦٩ومسلم برقم  ٣٠١٧أخرجه البخاري برقم ) ٥(



− ٣٢ − 

 :ملا أرسله إىل اليمن قال له ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  −  −وروي عن معاذ بن جبل 
أيام رجل ارتد عن اإلسالم فادعه فإن عاد وإال فارضب عنقه, وأيـام امـرأة «

 .)١( »ارضب عنقهاارتدت عن اإلسالم فادعها فإن عادت وإال ف
الذي يفتي الناس عن جهل ويعلم الناس  »املاجن«بل وقد عد الفقهاء املفتي 

احليل املمنوعة للتهرب من أحكام الرشيعة من الذين يقام عليهم احلجر باعتبـاره 
 .مفسداً للدين

 :يقول اإلمام الكاساين
من زوجهـا أو  فهذا الذي يعلم الناس احليل املحرمة كتعليم املرأة الردة لتبني

لتسقط عنها الزكاة فقد نص أبو حنيفة عىل منعه من الفتيا, وكان ال يـر احلجـر 
املفتي املاجن, والطبيب اجلاهل, واملكاري املفلس, واعترب ذلك من : إال عىل ثالثة

 .باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر
مني, والطبيـب واحلكمة من منع هؤالء, ألن املفتي املاجن يفسد أديان املسل

 .)٢(اجلاهل يفسد أبداهنم, واملكاري املفلس يفسد أموال الناس
احـرتام أحكـام الـدين وشـعائره وومع أن املجتمع اإلسالمي جمتمع حمافظ 

راسخ يف قلوب املسلمني لكن العديد من العوامل الداخلية واخلارجية بـدأ يـؤثر 
بـات والنـزوات يف بعض ضعاف النفوس بسبب االغراءات وفرص حتقيـق الرغ

وهي متوفرة يف عامل مفتوح لكل من يريد أن يعيش حياة التحرر واالنفـالت, وال 
 .شك أن االرتداد جريمة هلا عقوبة شديدة ورادعة

وتتفق معـاجم  ,مومنه الردة عن اإلسال ,ءالرجوع عن اليش  :والردة بمعنى
 .ن من معاين الردة رجوع املسلم عن اإلسالمأاللغة 

ـنْ ﴿ :حتول, يقول اهللا عز وجل: وارتد عنهارتد : يقال مْ عَ ـنْكُ دْ مِ ـدِ تَ رْ نْ يَ مَ وَ
 ).٢١٧: البقرة( ﴾دِينِهِ 

                                                 
 .٦/٢٦٦وراجع جممع الزوائد للهيثمي  ٢٠/٥٣أخرجه الطرباين يف الكبري ) ١(
 .٦/١٤٧, رد املحتار ٢٤/١٥٧, املبسوط ٧/٢٤٩بدائع الصنائع ) ٢(



− ٣٣ − 

هنم مل يزالوا مرتدين عىل أعقـاهبم أي متخلفـني إفيقال : ويف حديث احلوض
 .)١(عن بعض واجباهتم

ـتْ وَ ﴿ :وقد ورد يف القرآن الكريم يَمُ هِ فَ نْ دِينـِ مْ عَ نْكُ دْ مِ دِ تَ رْ نْ يَ مَ ـافِرٌ وَ ـوَ كَ هُ
ـا  ـمْ فِيهَ ارِ هُ ابُ النـَّ ـحَ كَ أَصْ أُولَئـِ ةِ وَ ـرَ َخِ اآلْ يَا وَ نْ ـمْ يفِ الـدُّ هلُُ امَ بِطَـتْ أَعْ أُولَئِكَ حَ فَ

ونَ  الِدُ  ).٢١٧: البقرة( ﴾خَ
نْ ﴿ :ويقول مْ عَ نْكُ دَّ مِ تَ رْ نْ يَ نُوا مَ ينَ آَمَ ا الَّذِ َ ا أَهيُّ ـأْيتِ اهللاُ يَ فَ يَ ـوْ هِ فَسَ مٍ دِينـِ ـوْ   بِقَ

ينَ  افِرِ ىلَ الْكَ ةٍ عَ زَّ نِنيَ أَعِ مِ ىلَ املُْؤْ هُ أَذِلَّةٍ عَ ِبُّونَ حيُ مْ وَ ِبُّهُ  ).٥٤: املائدة( ﴾حيُ
فاإلرتداد هو االنتقال من اإلسالم إىل الكفر عموما سواء كان باختيـار ديـن 
آخر أو البقاء من غري دين, وقد ذكر املفرسون يف تفسري اآليتني تفاصيل عن الردة 

تدين وذكر األحكام اخلاصة باالرتداد, واجلامعات التـي ارتـدت بعـد وفـاة واملر
بالقتال ضد مانعي الزكاة والذي عـرف  −  −وقيام أيب بكر الصديق  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 .)٢(بحروب الردة
وهناك آيات أخر تنطبق عىل اليهود والنصار وكذلك عىل املرتدين الذين 

ينَ كَ ﴿ :تركوا اإلسالم مثل مْ إِنَّ الَّذِ تُهُ بَ وْ بَلَ تَ قْ ا لَنْ تُ رً فْ وا كُ ادُ دَ مَّ ازْ ِمْ ثُ هنِ دَ إِيامَ عْ وا بَ رُ فَ
الُّونَ  مُ الضَّ أُولَئِكَ هُ إذا أخذنا بعموم اللفظ : يقول القرطبي) ٩٠: آل عمران( ﴾وَ

فإهنا يمكن أن تكون فيمن ارتد من املسلمني ألنه كفر بعد إيامنه وقد يـزداد كفـره 
 .)٣(بإرصاره

دَ ﴿ :له تعاىلكذلك قو ـمَّ ازْ وا ثُ ـرُ فَ مَّ كَ نُوا ثُ مَّ آَمَ وا ثُ رُ فَ مَّ كَ نُوا ثُ ينَ آَمَ وا إِنَّ الَّذِ ادُ
نِ اهللاُ كُ ْ يَ ا ملَ رً فْ بِيالً كُ مْ سَ ُ هيَ دِ الَ لِيَهْ مْ وَ رَ هلَُ فِ  ).١٣٧: النساء( ﴾ لِيَغْ

يقــول القرطبــي إهنــا يف اليهــود والنصــار وتضــمنت اآليــة أيضــا حكــم 
 .)٤(املرتدين

                                                 
 .١/٤٧٠, الصحاح ٢/٣١٥, تاج العروس ١٥٣−٤/٥لسان العرب ) ١(
 .٣/٤٦ان للقرطبي , جامع البي٢/١٥٧, روح املعاين ١/٢٧١راجع الكشاف ) ٢(
 .٤/١٣٠تفسري القرطبي ) ٣(
 .٥/٤١٥تفسري القرطبي ) ٤(



− ٣٤ − 

مـن «: ملسو هيلع هللا ىلصأما حكم املرتدين فقد ورد يف السنة الصحيحة الثابتة قـول النبـي 
ل دينه فاقتلوه  .)١(»بدّ

الثيـب الـزاين, والـنفس : ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحـد ثـالث: وورد
 .)٢(بالنفس, والتارك لدينه املفارق للجامعة

نـه ويسـلم ليس عىل عمومه فالذي يبدل دي) من بدل دينه فاقتلوه(واحلديث 
يكون آمنا وال يقتل ألن الدين عند اهللا هو اإلسالم أما من انتقل من اليهوديـة إىل 

يقتل, ولكن الكفر ملا كان ملة واحـدة فـال : النرصانية فنسب إىل الشافعي أنه قال
 .فرق من انتقال أحد من دين إىل دين آخر غري اإلسالم
الفقهاء, أما إذا كانت املرتدة  أما من ارتد من املسلمني فيقتل عىل رأي مجاهري

امرأة فال تقتل عند اإلمام أيب حنيفة والثوري وأصحاب أيب حنيفة وهو قول ابـن 
 .شربمة وإليه ذهب ابن عليه وهو قول عطاء واحلسن

أنه  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  وهم استدلوا بأن ابن عباس ريض اهللا عنهام هو الذي رو
ريض اهللا عـنهام مل يقتـل املرتـدة وهـو ثم ابن عبـاس ) من بدل دينه فاقتلوه: (قال

 .أعلم بتأويل احلديث
ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحد ثالث, وهو : ملسو هيلع هللا ىلصواستدل اآلخرون بقوله 
 .عام لكل من كفر بعد إيامنه

 : يقول صاحب منح اجلليل
 .)٣(الردة كفر املسلم بقول رصيح أو لفظ يقتضيه أو بفعل يتضمنه

 :ويقول القليويب
ع اإلسالم بنية كفر, أو قول كفر, أو فعل كفـر مكفـر سـواء يف الردة هي قط

 .)٤(القول قاله استهزاء أو عناداً أو اعتقاداً 
                                                 

 .٤٣٥١, سنن أيب داود رقم ١٢/٢٦٧فتح الباري ) ١(
 .٤٣٥٣, سنن أيب داود رقم ١٢/٢٠٩, فتح الباري ٤٠٨٨رواه البخاري برقم ) ٢(
 .٤/٤٦١منح اجلليل ) ٣(
 .٤/١٧٤قليويب وعمرية ) ٤(



− ٣٥ − 

 :ويقول صاحب حتفة الفقهاء
جراء كلمة إهي : اإليامن ويقول صاحب البدائعالردة عبارة عن الرجوع عن 

 .)١(الكفر عىل اللسان بعد اإليامن
 :لةويف هداية الراغب من كتب احلناب

 .)٢(من أتى بام يوجب الكفر بعد إسالمه... املرتد
فاإلرتداد يكون باالعتقاد بأن يعتقد يف اهللا أو يف رسوله أو كتابه غري ما كـان 

 .يؤمن به
أو باألقوال كمن يسـبّ اهللا أو رسـوله أو يسـبّ األنبيـاء أو يـتكلم بكلمـة 

 .الكفر
 .ضع اإلهانةأو باألفعال بأن يسجد للصنم أو يرمي املصحف يف مو

 .رتداد بالرتك أيضاً كمن يرتك الصالة أو الزكاة جحوداً الوقد يكون ا
ة كام سبق كفر املسلم البالغ العاقـل املختـار الـذي ثبـت إسـالمه ولـو  فالردّ
بوالدته من أب مسلم وإن مل ينطـق بالشـهادتني كـام يطلـق عـىل كفـر مـن نطـق 

ا ثـم كفـر ويكـون ذلـك باإلثبـات الم ملتزما هبـان اإلسـادتني عاملا بأركـبالشه
 .)٣(ريح الكفر بكلمة ينطق هبا أو بفعل يتضمنهـبص

 :وال تثبت الردة إال إذا وجدت يف املرتد هذه الرشوط
 .أن يكون مسلام فغري املسلم إذا غري دينه ال يسمي مرتدا −
 .أن يكون عاقال ألن املجنون ال يكون مكلفاً  −
 .عنه القلمأن يكون بالغاً ألن الطفل رفع  −
 .أن يكون خمتاراً  −

فإذا كان زائل العقل بسبب النوم أو اجلنون أو اإلغامء ال تثبت الردة يف حقه, 
 .كذلك من مل يكن قاصداً أو كان مكرها عىل النطق بكلمة الكفر فال حيكم بردته

                                                 
 .٧/١٣٤بدائع ) ١(
 .٥٣٧/, الراغب هداية) ٢(
 .٨/١٢, املغني ٣/٢٨٣رد املحتار ) ٣(



− ٣٦ − 

بل إن املكره جيوز له أن ينطق بكلمة الكفر يف حالة اإلكراه رشيطة أن يكـون 
 .ئناً باإليامنقلبه مطم

كذلك من سبق لسانه بكلمة الكفر ومل يكن قاصداً ال حيكم بكفره أو ارتداده 
 .بسبب ما صدر من لسانه

كذلك من مل يبلغ سن الرشد ال يؤاخذ عىل ما يصـدر مـن لسـانه واإلنسـان 
 .الذي يكون يف حالة االحتضار ونطق بكلمة الكفر ال يعترب كافراً أو مرتداً 

 :− رمحه اهللا −بن تيمية ويقول اإلمام ا
ال جيوز تكفري أحد من علامء املسلمني بمجرد خطأ أخطأه يف كالمه إذا كـان 

 .)١(ملسو هيلع هللا ىلصمعروفاً بحسن اإليامن, وكذلك املبتدع فإنه ليس مثل من يكذب الرسول 
الردة املجردة وهـي التـي يسـتتاب : وقد قسم بعض الفقهاء الردة إىل نوعني

تل, والردة املغلظـة وهـي التـي يقتـل فيهـا املرتـد دون فيها املرتد فإن تاب وإال ق
 .)٢(اإلستتابة

 :فهي كثرية منها »الردة«أما وجوه 
 .ترك اإليامن بأصول العقيدة أو العمل بام يناقضها −
 .استحالل ترك الفرائض الظاهرة املتواترة −
 .الشك فيها أو اإلعراض عنها حسداً وكرباً أو اتباعاً ألهل األهواء −
لشك يف كفر من يقول بألوهية أحد من البرش أو يقول بـاحللول واالحتـاد ا −

٣(أو الشك يف كفر اليهود والنصار(. 
 .جحود حل املباحات الظاهرة املتواترة −

هذه األمور تعترب ردة عن دين اإلسالم وتوجب عقوبـة الـردة لكـن احلكـم 
 .بالردة ال يمكن أن يصدر إال من جهة االختصاص

                                                 
)١ ( ٨/٥٠٤, ٣٥/٢٠١, ١٤/١١٥جمموع الفتاو. 
 .٢/١٠٣وجمموع الفتاو  ٤٦٠/الصارم املسلول ) ٢(
)٣ ( ٢/٣٦٨جمموع الفتاو. 
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 :م ابن تيميةيقول اإلما
هال عىل تكفري ال حيكم بالردة إال العلامء بمذاهب األئمة وال جيوز تسليط اجل

 .)١(ن تسليطهم عىل تكفري علامء املسلمني من أعظم املنكراتإعلامء املسلمني و
 :ويقول

ال جيوز تكفري أحد من علامء املسلمني بمجرد خطأ أخطأه يف كالمه إذا عرف 
املبتدع الذي حيسب أنه موافق للرسـول صـىل اهللا : أيضاً  عنه حسن اإليامن, وقال

عليه وسلم ال خمالف له مل يكن كافراً ولو قدر أنه يكفر فإن كفره لـيس مثـل كفـر 
 .)٢(من كذب الرسول

 :ويف الفتاو اهلندية
أنه من أتى لفظة الكفر وهو مل يعلم أهنا كفر, إال أنه أتى هبا عن اختيار, يكفر 

 .)٣(ء خالفاً للبعض وال يعذر باجلهلعند عامة العلام
فاحلاصل أن اإلسالم ال يامنع أن يكون يف الدولـة اإلسـالمية أو يف املجتمـع 
اإلسالمي, أهل الديانات األخر يعيشون يف كنف احلكـم اإلسـالمي متمتعـني 
بكامل حقوقهم يف املأكل واملرشب, ويف العبادة وإقامة الشعائر تكون هلـم حريـة 

 .رغمون عىل اعتناق اإلسالمكاملة وال ي
ن يدخل أحد يف دين اهللا باختياره من غـري إكـراه أو ألكن اإلسالم ال يسمح 

إجبار ثم خيرج منه وجيعل اإلسالم عرضة للتالعب واالسـتهزاء لـذا شـدد عـىل 
ل دينه فاقتلوه«عقوبة املرتد وأمر بوضوح أن   .»من بدّ

مل يسـلم وكـان هيوديـاً أو وهذه العقوبة خاصة ومقصورة باملسلم فقط فمن 
ل دينـه فانتقـل مـن اليهوديـة إىل  نرصانياً أو بوذياً أو عىل أية ديانـة أخـر إذا بـدّ
النرصانية أو من البوذية إىل اليهودية فال يعاقب بعقوبة املرتد عىل الـرأي الـراجح 

                                                 
)١ ( ٣٥/١٠٠جمموع الفتاو. 
)٢ ( ٣٥/٢٠١٠جمموع الفتاو. 
 .٢/٥٠٢الفتاو اهلندية ) ٣(
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عند الفقهاء وإنام يعاقب املسلم إذا خرج من دينه منعاً للتالعـب كـام كـان يفعلـه 
 :والذي أشار إليه القرآن الكريم يف قـول اهللا عـز وجـل ملسو هيلع هللا ىلصليهود يف عرص النبي ا
ـارِ ﴿ ـهَ النَّهَ جْ وا وَ نـُ ينَ آَمَ ىلَ الَّـذِ لَ عَ زِ ي أُنْ نُوا بِالَّذِ لِ الْكِتَابِ آَمِ نْ أَهْ ةٌ مِ ائِفَ الَتْ طَ قَ وَ

ونَ  عُ جِ رْ مْ يَ هُ لَّ هُ لَعَ رَ وا آَخِ رُ فُ اكْ  ).٧٢: آل عمران( ﴾وَ
هم واضحاً وهو زرع الفتنـة وزعزعـة الثقـة يف نفـوس املسـلمني وكان هدف

بعقيدهتم وخرق نظام الدولة اإلسالمية وإظهار العداوة للمسلمني ونخـر كيـان 
املسلمني بطريقة أو بأخر. 

فرصة ملراجعة نفسه والعودة إىل  ىثم إن املرتد قبل أن تنفذ عليه العقوبة يعط
 .دي يف غيّهرشده بالتوبة عام أعلنه بدل التام

ل دينـه « :ملسو هيلع هللا ىلصالقتـل قولـه  يومما يستدل به عىل أن عقوبـة املرتـد هـ مـن بـدّ
 .)١(»فاقتلوه

ومنهم التارك لدينـه .. ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحد ثالث« :ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 
 .)٢(»املفارق للجامعة

جده أبا موسـى ومعـاذا  ملسو هيلع هللا ىلصبعث النبي : وعن أيب بردة عن أبيه عن جده قال
ار معاذ أبا موسى فإذا رجل موثق, فقال ما هذا? فقال أبـو موسـى فز.. إىل اليمن
 .)٣(أسلم ثم ارتد قال معاذ ألرضبن عنقه هذا رجل

: لقد أوضحت الرشيعة اإلسالمية أن الدين احلق هو دين اإلسالم قال تعاىل
نْدَ اهللاِ﴿ ينَ عِ مُ إِنَّ الدِّ الَ ِسْ  ).١٩: آل عمران( ﴾ اإلْ

عـىل أن يـدخل يف ديـن اإلسـالم; ولكنـه حيـنام  وإن اإلسالم ال يكره أحداً 
يدخل بكامل إرادته وبعد اقتناعه فليس له أن يرجع عن دين اإلسالم, لـذا جـاء 
احلكم أن من يتالعب بالدين يقتل ألن املرتد أصبح ممن يزعزع النظام االجتامعي 

 .ويرتكب اخليانة العظمى فيكون جزاءه القتل كام هو املعروف
                                                 

 .٤٣٥١, أبو داود رقم ١٢/٢٦٧ فتح الباري) ١(
 .١٢/٢٠٩فتح الباري ) ٢(
قال معاذاً ال أنزل عن دابتي حتـى يقتـل فقتـل, وفـيام  ٤٣٥٥ويف رواية أيب داود برقم  ٤٠٨٨رواه البخاري برقم ) ٣(

 .أن معاذاً مل جيلس حتى يقتل املرتد ٤٠٦٦رواه النسائي رقم 
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ة سبب إلباحة دم املسـلم باإلمجـاع يف الرجـل  :العيد يقول ابن دقيق إن الردّ
 .)١(وأما املرأة ففيها خالف
إن قتــل املرتــد متفــق عليــه يف اجلملــة وان اختلفــوا يف  :ويقــول الشــوكاين

 .)٢(تفاصيله
 .)٣(املرتد يستحق القتل بنفس الردة دون املحاربة :ويقول اجلصاص الرازي

 .)٤(إباحة الدمالردة توجب  :ويقول الكاساين
إن األحاديث يف عقوبة املرتد وإن كانت من أخبار اآلحاد إال أن العلـامء قـد 

 .تلقوها بالقبول وأيدها الصحابة ريض اهللا عنهم بعملهم فيؤخذ هبا يف احلدود
أما ما ذهب إليه بعض املعارصين أن قتـل املرتـد كـان تعزيـراً ولـيس حـداً 

اهَ يفِ ﴿فيستدلون بآية  رَ ينِ  الَ إِكْ وألن اآليـات التـي تعرضـت ألمـر الـردة  ﴾الـدِّ
اقترصت عىل العقوبة األخروية, وذهب بعضهم إىل أن قتل املرتد ليس واجباً بـل 

ينِ ﴿ هو مستحب أو مباح لكن كام يقول بعض املفرسين إن اهَ يفِ الدِّ رَ ملنـع  ﴾الَ إِكْ
 .)٥(اإلكراه يف الدخول يف اإلسالم وال عالقة هلا باخلروج منه

فالصحيح أن من يرتدد بعد دخوله يف اإلسالم أو نشأته مسـلامً أنـه يرتكـب 
جريمة اخليانة العظمى وهذه اجلريمة عقوبتها اإلعدام يف كافة القوانني ويف مجيـع 

 .الدول حتى يف الدول العلامنية واالشرتاكية
 :يقول القانوين املعروف عبد القادر عودة

ي للجامعـة ألن النظـام االجتامعـي هـو الردة اعتداء عـىل النظـام االجتامعـ
اإلسالم وألن الردة معناها الكفر باإلسالم واخلروج عـىل مبادئـه والتشـكيك يف 
صحته, وال يمكن أن يستقيم أمر اجلامعة إذا وضـع نظامهـا االجتامعـي موضـع 

 .)٦(التشكيك والطعن ألن ذلك قد يؤدي إىل هدم هذا النظام
                                                 

 .١٢/٢٠٢فتح الباري ) ١(
 .٧/١٤٧نيل األوطار ) ٢(
 .٤/٥٢أحكام القرآن ) ٣(
 .٧/١٥٦بدائع الصنائع ) ٤(
 .٣/٢٥, والتحرير والتنوير ٤/١٢مفاتيح الغيب للرازي ) ٥(
 .١/٦١٨الترشيع اجلنائي يف اإلسالم ) ٦(
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 :ريفكمن ضوابط الت
 :− رمحه اهللا −ابن تيمية  يقول اإلمام

ال جيوز أن حيكم عىل شخص بـالكفر حتـى تثبـت يف حقـه رشوط التكفـري 
 .)١(وتنتفي موانعه
بل لو آمن  ملسو هيلع هللا ىلصوال يشرتط يف الردة أن يرتد عن مجيع ما جاء به حممد : ويقول

 .)٢(ببعضه وارتد عن بعضه فهو مرتد
نزلـت براءهتـا يف  وهلذا فإن من قذف السيدة عائشـة ريض اهللا عنهـا بعـد أن

 .)٣(القرآن الكريم فهو كافر مرتد
يف بعض مـا جـاء بـه يعتـرب  ملسو هيلع هللا ىلصوقد رصح الفقهاء أن من اعتقد كذب النبي 

 .مرتدا
كذلك من اعتقد حل يشء جممع عىل حتريمه كالزنـا ورشب اخلمـر أو أنكـر 

 .)٤(أمراً معلوماً من الدين بالرضورة يكون مرتداً 
اهللا عز وجل يكون كافراً سواء كان مازحاً أو  واتفق الفقهاء عىل أن من سبّ 

 .)٥(جاداً أو مستهزئاً 
صفه ثابتة من صـفاته  ىواتفق الفقهاء عىل أن من أرشك باهللا أو جحده أو نف

 .)٦(أو أثبت هللا الولد فهو مرتد كافر
ءٍ ﴿ :وكذلك من قال بقدم العامل أو بقائه أو شك يف ذلك لقوله تعاىل ْ لُّ يشَ كُ

الِكٌ إِ  هُ هَ هَ جْ  ).٨٨: القصص( ﴾الَّ وَ
 .)٧(ومن جحد القرآن كله أو بعضه ولو كلمة يكون كافراً 

                                                 
)١ ( ٣٥/١٦٥جمموع الفتاو. 
)٢ ( ١١/١٧٧جمموع الفتاو. 
)٣ ( ٥٦٧/, والصارم املسلول ٢٢/١١٩جمموع الفتاو. 
 .٤/٢٣٢ر رد املحتا) ٤(
 .٨/٥٦٥, واملغني ٥٥٠/, والصارم املسلول ٨/١٩٤نيل األوطار ) ٥(
 .٤/٣٠٢, الدسوقي ١٠/٣٢٦, األنصاف ٨/٥٦٥, املغني ٤/٢٢٣رد املحتار ) ٦(
   .٤/٢٢٤رد املحتار ) ٧(
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بل حيصل الكفر ولـو جحـد بحـرف واحـد كـام يقـع الكفـر : وقال البعض
سقاط إه والقدرة عىل اإلتيان بمثله أو باعتقاد تناقضه واختالفه والشك يف إعجاز
يله فال يكفر جاحده وال راده ألنه أمر حرمته أو الزيادة فيه, أما تفسري القرآن وتأو

 .)١(اجتهادي من فعل البرش
اً كل من أحلـق بـه  ملسو هيلع هللا ىلصومن سبّ النبي   ملسو هيلع هللا ىلصفهو مرتد بال خالف, ويعترب سابّ

عيباً أو نقصاً يف نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصـاله, أو ازدراه أو عـرض 
 .)٢(به أو لعنه أو شتمه أو عابه أو قذفه أو استخف به ونحو ذلك

 :ويقول اإلمام ويل اهللا الدهلوي
ل دينـه «: ملسو هيلع هللا ىلصاألصـل فيهـا قـول النبـي  »هتك حرمة امللـة«مزجرة  مـن بـدّ

 .)٣(»فاقتلوه
وذلك ألنه جيب أن تقام الالئمة الشديدة عىل اخلروج من امللة وإال ال نفـتح 
باب هتك حرمة امللة, ومرىضّ اهللا تعـاىل أن جتعـل امللـة السـاموية بمنزلـة األمـر 

 .ملجبول عليه الذي ال ينفك عنها
 ملسو هيلع هللا ىلصوتثبت الردة بقول يدل عىل نفي الصانع أو الرسل أو تكذيب رسول اهللا 

أو فعل تعمد به استهزاء رصحياً بالدين, وكذا انكـار رضوريـات الـدين قـال اهللا 
مْ ﴿ :تعاىل نُوا يفِ دِينِكُ عَ طَ  .﴾وَ

ت فأبطـل وتقع فيه فخنقها رجـل حتـى ماتـ ملسو هيلع هللا ىلصوكانت هيودية تشتم النبي 
دمها وذلك النقطـاع ذمـة الـذمي بـالطعن يف ديـن املسـلمني والشـتم  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 .)٤(واإليذاء الظاهر
ومما جيري عىل األلسنة ويتداوله الناس أن مذهب أهل السنة أهنم ال يكفرون 

 .أهل القبلة
                                                 

 .٤/٢٩٧, اإلقناع ٨/٥٤٨, املغني ٤/٢٢٤رد املحتار ) ١(
 .٢/١٧١الشامل ) ٢(
 .ابة املرتدينرواه البخاري يف باب استت) ٣(
 .٢/١٠٧٨حجة اهللا البالغة ) ٤(
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إذا كـان يف كـالم أحـد «: أنه قـال − رمحه اهللا −وينسب إىل اإلمام أيب حنيفة 
 .»ون وجهاً للكفر ووجه لإلسالم ال يفتى بكفرهتسعة وتسع

وهناك عبارات رائجة بني الناس يف تأويل وتوجيه كالم بعض الشعراء غـري 
املجاهرين بالفسق واإلحلاد أو بعض العلامء الذين بدرت منهم كلامت مومهة قـد 

 :تؤدي إىل الكفر, وتنقيح هذه املسألة تتطلب النظر يف األمور التالية
قَـى ﴿ : عز وجليقول اهللا لْ ـنْ يُ مَ يْنَا أَفَ لَ نَ عَ وْ ْفَ اتِنَا الَ خيَ ونَ يفِ آَيَ دُ لْحِ ينَ يُ إِنَّ الَّذِ

ـريٌ  لُـونَ بَصِ مَ عْ امَ تَ ـهُ بـِ ـئْتُمْ إِنَّ ا شِ لُوا مَ مَ ةِ اعْ يَامَ مَ الْقِ وْ نًا يَ أْيتِ آَمِ نْ يَ ٌ أَمْ مَ ريْ  ﴾يفِ النَّارِ خَ
 ).٤٠: فصلت(

ولني وامللحدين يف رضوريات الدين خيرجون مـن وفحو هذه اآلية أن املتأ
 ملسو هيلع هللا ىلصما علـم مـن ديـن حممـد  »رورياتـالض«الدين ويستحقون النار, واملراد من 

بالرضورة بأن تواتر واستفاض وعلمته العامة كالتوحيـد والنبـوة, وخـتم النبـوة 
 .ووجوب الصالة والزكاة وحرمة اخلمر ونحوها

 مـن قـال بخلـق القـرآن, أو وقد نقل عن بعض السلف إطالق الكفـر عـىل
استحالة الرؤية أو ير سبّ الشيخني وما شابه ذلك ولكن املشهور أن ال حيكـم 
بتكفري أهل القبلة واملوقف الصحيح أنه ليس من الـدين أن يكفـر مسـلم وال أن 
يغمض عن كافر, وأن يفرق بـني أهـل الكفـر وأهـل االنحـراف والضـالل مـن 

 .املبتدعني
 :يةويف الفتاو اهلند

أنه من أتى بلفظة الكفر وهو يعلم أهنا كفر, إال أنه أتى هبا عن اختيـار يكفـر 
 .)١(عند عامة العلامء خالفاً للبعض وال يعذر باجلهل

وأهل القبلة يف اصطالح املتكلمني من يصدق برضوريات الدين أي األمور 
وث روريات كحـدـالتي علم ثبوهتا يف الرشع واشتهر فمن أنكـر شـيئاً مـن الضـ

                                                 
 .٢/٥٠٢الفتاو اهلندية ) ١(
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العامل, وحرش األجساد, وعلم اهللا سبحانه باجلزئيات, وفرضية الصالة والصـوم, 
مل يكن من أهل القبلة ولو كان جماهداً بالطاعات, وكـذلك مـن بـارش شـيئاً مـن 
أمارات التكذيب كسجود الصنم واإلهانة بأمر رشعي, واالستهزاء به فليس مـن 

 .أهل القبلة
ال يكفـر بارتكـاب املعـايص وال بإنكـار ومعنى عدم تكفري أهـل القبلـة أن 

 .)١(األمور اخلفية غري املشهورة هذا ما حققه املحققون فاحفظه
إعلم أن أكثر من تكلم يف مسـألة التكفـري أرجـع  :ويقول اإلمام الكشمريي

 .إنكار املتواتر وتأويله إىل تكذيب الشارع بأنه كفر
د املحتار والطحـاوي يف والذي يظهر يل كام ذكره احلموي وابن عابدين يف ر

 .)٢(تعريف الكفر من أن التكذيب هو عدم القبول ال نسبة الكذب
 :القذف واالفرتاء

اب األمـن يف املجتمـع, بمل ترشع احلدود إال لزجر الناس من املعايص واسـتت
ومن املعايص التي جتمع وجوهاً من املفاسد القذف واالفرتاء عـىل النـاس سـواء 

 .أو طعناً يف أنساب الناس وأحساهبمكان افرتاء عىل اهللا 
وكام يقول اإلمام ويل اهللا بن عبد الـرحيم الـدهلوي إن املعـايص مثـل الزنـا 

كفـي فيهـا الرتهيـب يوالرسقة وقطع الطريق ورشب اخلمر وكـذلك القـذف ال 
أعـني بعذاب اآلخرة بل البد من إقامة مالمة شديدة عليها, وإيـالم ليكـون بـني 

ن املقذوف يتأذ أذ شـديداً ال يقـدر عـىل دفعـه إيريدون فالناس فريدعهم عام 
 .)٣(فوجب يف مثله زاجر عظيم

والتطـاول عـىل أحكـام  ملسو هيلع هللا ىلصأما االفرتاء عىل اهللا وكـذلك تكـذيب الرسـول 
الرشيعة أو االستهانة هبا أو السبّ والبهتان عىل من نزلت يف براءهتا اآلية القرآنية 

                                                 
 .٤٢/, إكفار امللحدين ٥٧٢/النرباس رشح رشح العقائد النسفية ) ١(
 ., فرد الرشيعة أيضاً يكون كفراً ١٧٤/إكفار املتأولني وامللحدين ) ٢(
 .بتلخيص واختصار ٢/١٠٥٨حجة اهللا البالغة ) ٣(



− ٤٤ − 

وكـل واحـد يعاقـب عـىل درجـة إجرامـه  كل ذلك يعترب ارتداداً عـن اإلسـالم,
 .وافرتائه

ويف هذا العرص يتم ارتكاب اجلرائم باستخدام التقنيـات احلديثـة وبـأدوات 
التواصل االجتامعي أيضاً فالقذف يتحقق عىل األشخاص, وكذلك الردة حتصـل 
باالفرتاء واإلساءة إىل اإلسالم ولو كان بالرسوم املتحركة الساخرة أو عن طريـق 

يـة أو  الصور املدبلجة فيعاقب كل من يرتكب ذلك بعد املحاكمة إما بعقوبـة حدّ
 .تعزيرية حسب اقتناع القضاء يف ضوء األدلة الرشعية

هلــا صــور وأشــكال, وهــي ختتلــف  »االنحرافــات الفكريــة«فاحلاصــل أن 
باختالف األسباب وتتنوع بتنوع البيئات الفكرية وحماضن الثقافات, وهلا تـاريخ 

أشــكاهلا بتعــدد املــذاهب الفكريــة واملــؤثرات العقليــة املحليــة  قــديم تعــددت
واخلارجية, وإن حماربة الدين ظلت طبيعة راسخة يف أهل الباطل وأعداء الـدين, 
فالعلامنية والشيوعية, واإلشـرتاكية حاربـت الـدين ومظـاهر التـدين علنـا, أمـا 

دينيـة حتـت سـتار الوجودية واملاسونية ونوادي الروتاري فتدعو إىل املبـادئ الال
 .األنشطة األدبية والثقافية والرياضية

أما احلركة االسترشاقية والتبشريية, كذلك املؤسسات التغريبية فهـي تعمـل 
من أجل زرع الشكوك يف قلوب الشباب وبث النزعة التحررية عن طريق عمليـة 
غسيل املخ وإثارة الشبهات حول مسلامت األمة ومقدساهتا, وغرس حب النمط 

لغريب يف الفن والثقافة وكافة شئون احلياة مع التنفري عن كل مـا هـو إسـالمي أو ا
 .رشقي

ومما يبعث عىل القلق ظهور نزعة إحلادية لد فئة مـن الشـباب املسـلمني يف 
العديد من الدول اإلسالمية مقابل نزعة الغلو والتطرف لد فئـة أخـر مـنهم 

 .بسبب تضليل مجاعات إرهابية
هرة خطرية بدأت تنترش يف عقول الناشئة انتشار النار يف اهلشيم وإن هذه الظا

من غري أن تكون هناك متابعة للظاهرة وحماولة جادة من أجل انقاذ جمموعـة غـري 
 .قليلة من أبناء املسلمني
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إن هذه الظاهرة تتطلب وقفة جادة من قبل علامء الدين وفقهاء املسلمني كـام 
الجتامعيـني والنفسـيني واملسـئولني األمنيـني تتطلب جتنيـد فريـق مـن اخلـرباء ا

لتشخيص الواقع وتقدير حجـم املشـكلة ودراسـة األسـباب والـدوافع وحتليـل 
املعلومات واستخالص النتائج ثم وضع احللول واقرتاح العالج من غري تفخـيم 
الواقع وال تقليل اخلطورة, واختاذ التدابري الالزمة حلامية األمن الفكري وسـالمة 

االجتامعي من موجـة اإلحلـاد العارمـة, والوقـوف يف وجـه الفتنـة قبـل  الوضع
 .حدوث الكارثة التي ال تبقي وال تذر, ومن غري استهانة وال هتويل

برابطـة العـامل اإلسـالمي بمكـة املكرمـة  »املجمع الفقهي اإلسـالمي«وإن 
نجازه إاجلانب العقدي والفكري إىل جانب يستحق كل ثناء وتقدير عىل االهتامم ب

 .امللموس واملشهود له يف جمال حل القضايا الفقهية املستجدة
ولعل من أسباب بروز هذه الظاهرة وانتشار هـذه الفتنـة التـي بـدأت هتـدد 

 :كيان األمة وتنخر املجتمع اإلسالمي من الداخل يف بعض البالد
حالة اليأس لد بعض الشـباب النامجـة عـن أوضـاع األمـة اإلسـالمية  −
 .ة يف كل مكان واملغلوبة عىل أمرهااملستهدف
تكرار مشاهد العنف والقتل من قبل فئـة مـن املتـدينني اشـتهرت بتبنيهـا  −

 .ألحداث التفجري والتدمري وقتل األبرياء وترويع اآلمنني
عدم االهتامم الكايف بإقناع الشباب وإزاحة الشبهات من أذهاهنم مع كثرة  −

 .املشككني يف ثوابت الدين ومسلامته
 .نظام التعليم العقيم الذي ال حيرك الوجدان وال يدفع إىل اإليامن −

راط املسـتقيم ـهذه بعض أسباب انحراف الشباب عن النهج السليم والصـ
ووقوعهم يف فخ املشككني واملضـللني, وإن ألدوات التواصـل االجتامعـي دوراً 

اء بتحقيـق الرغبـات ركبرياً يف نرش وترويج األفكار اخلاطئة واملضللة كام أن اإلغ
متاع بالشهوات من العوامل األساسـية يف دفـع إلشباع الغرائز, واإوتوفري فرصة 

 .الشباب نحو التحرر عن الدين وقبول آراء امللحدين
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رة يف بعـض املجتمعـات اإلسـالمية بنسـب ـحيث إن ظاهرة اإلحلاد املنتشـ
يقـة ووجـود الشـبهات متفاوتة ال ترجع دائامً إىل الفكر العميـق أو الفلسـفة الدق

حــول املعتقــدات وتعــاليم الــدين احلنيــف بــل الــدوافع الشخصــية واملطــامع 
واألغراض املادية رغبة احلصول عىل امللذات والشـهوات بأتبـاع الـنمط الغـريب 
للحياة التي تزينها وتروج هلا وسائل اإلعالم الفاسدة واألفالم اإلباحية هي التي 

 .ساد واإلحلادتدفع بعض الشباب إىل حياة الف
لذا حيتـاج األمـر إىل اختـاذ برنـامج فكـري تربـوي إعالمـي شـامل حلاميـة 
املجتمعات اإلسالمية من ظواهر اإلحلاد والفساد وإنقاذ الشباب مـن الوقـوع يف 

 واهللا هو اهلادي إىل سبيل الرشاد,,,. حبائل الشيطان
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אאא 
 )أ ( 
 دمشق, دار الفكر وهبة الزحييل.دلفقه اإلسالميآثار احلرب يف ا −
 مؤسسة الرسالة عبد الكريم زيدان.دأحكام الذميني واملستأمنني −
 دار العربية, عامن جرب الفضيالت.دأحكام الردة واملرتدين −
أبــو بكــر اجلصــاص أحكام القرآن −

الرازي
 دار الكتاب العريب

 دار العربية, بريوت نعامن السامرائيسالميةأحكام املرتدين يف الرشيعة اإل −
ــن أصول النظام االجتامعي يف اإلسالم − ــاهر ب ــد الط حمم

عاشور
 الرشكة التونسية

 دار الرشوق حممود شلتوتاإلسالم عقيدة ورشيفة −
 دار الكتاب العريب اإلمام الشاطبي االعتصام −
 مصطفى البايب اجليل ابن قيم اجلوزيةإعالم املوقعني عن رب العاملني −
 دار الكتب العلمية أبو حامد الغزايلاالقتصاد يف االعتقاد −
 األمم املتحدةاإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان −
ـــور شـــاه إكفار امللحدين − حممـــد أن

الكشمريي
 طبعة باكستان

حممــد بــن حبيـــب أدب الدنيا والدين −
املاوردي

 دار ابن كثري

 طبعة بريوت احلنبيلاملرداوي اإلنصاف −
 
 )ب(
 دار الكتاب العريب العالمة ابن نجيم البحر الرائق −
  أبو حيان األندليسالبحر املحيط −
 مطبعة اجلالية اإلمام الكاساينبدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع −
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 )ت(
 مرتضـى الزبيديتاج العروس −

البلكرامي
 طبعة الكويت

ــد االتحرير والتنوير − ــن حمم ــاهر ب لط
عاشور

 الرشكة التونسية

 طبعة وزارةابن كثريتفسري القرآن العظيم −
 األوقاف, قطر

 دار الفكر, دمشق وهبه الزحييل.دالتفسري املنري −
 طبعة القاهرة يوسف مكرمتاريخ الفلسفة احلديثة −
 طبعة القاهرةاجلرجاينالتعريفات −
 طبعة مرص قادر عودةعبد الالترشيع اجلنائي يف اإلسالم −
 مرتىض الزبيديتاج العروس −

البلكرامي
 طبعة الكويت

ــن التحرير والتنوير − ــاهر ب ــد الط حمم
عاشور

 الرشكة التونسية

 طبعة وزارةابن كثريتفسري القرآن العظيم −
 األوقاف, قطر

 دار الفكر, دمشق وهبه الزحييل.دالتفسري املنري −
 طبعة القاهرة يوسف مكرمتاريخ الفلسفة احلديثة −
 طبعة القاهرةاجلرجاينالتعريفات −
 طبعة مرص عبد القادر عودةالترشيع اجلنائي يف اإلسالم −
 )ح (  
 دار الفكر حممد الزحييلحقوق اإلنسان يف اإلسالم −
 احلريات يف النظام اإلسالمي −
 طبعة لبنان ويل اهللا الدهلويحجة اهللا البالغة −
− 

 
أبو احلسـن عـيل بـن  كم املرتدح

 حبيب املاوردي
 مطبعة املدين
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 )ر ( 
 دار الكتب العلمية ابن عابدين الشاميرد املحتار إىل الدر املختار −
 دار إحياء الرتاث الشهاب اآللويسروح املعاين −

 العريب
 )س(
ـــد سنن ابن ماجه − ـــن يزي ـــد ب حمم

القزويني
 طبعة بريوت

ن بن األشـعث سليامسنن أيب داود −
 السجستاين

 طبعة بريوت

حممـــد بـــن عيســـى سنن الرتمذي −
الرتمذي

 دار الكتاب العريب

 دار الكتاب العريب عبد اهللا الدارميسنن الدارمي −
أمحــد بــن شــعيب سنن النسائي −

 النسائي
 طبعة بريوت

  )ش ( 
  
 طبعة باكستان سعد الدين التفتازاينرشح املقاصد −
 دار إحياء السنة اخلطيب البغداديديثرشف أصحاب احل −
 طبعة بريوترشح الدسوقي −
 شمس األئمةرشح السري الكبري −

الرسخيس
 طبعة مرص

 )ص ( 
 طبعة بريوت ابن تيمية احلراينالصارم املسلول −
 دار الكتاب العريباجلوهري الصحاح −
 مكتبة السالمصحيح البخاري −
 الرتاثدار إحياء صحيح املسلم −
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 )ف ( 
 دار الريان ابن حجر العسقالينفتح الباري −
 دار إحياء الرتاث العريب جمموعة من العلامءالفتاو اهلندية −
 طبعة األمريية بن اهلاممكامل الدينفتح القدير −
 دار املعرفة بريوت أبو بكر البغداديالفرق بني الفرق −
 طبعة مرص ابن عبد احلكمفتوح مرص −
 )ق ( 
 دار الكتاب العريب الفريوز آبادي القاموس −
اهلند الدرياباديعبد املاجدقصة حيايت −
 الكويت صحيفة يومية القبس −
 )ك ( 
 دار الفكر بريوتالكامل البن عدي −
 مؤسسة الرسالةعيل املتقيكنز العامل −
 )ل ( 
 الدار املرصية ابن منظور األفريقيلسان العرب −
 ) م( 
 دار املعارف بريوت شمس األئمة الرسخيس املبسوط −
 دار الفكر العريب حممد أبو زهرةاملجتمع اإلنساين −
 دار الكتاب العريب نور الدين اهليثميجممع الزوائد −
 دار الكتاب العريب الراغب األصفهاينمفردات القرآن −
 نسبتو حممد الطاهر بن عاشورمقاصد الرشيعة اإلسالمية −
 الرياضاملوسوعة العربية العاملية −
 دار القلم, لبنان حممد شفيق غربالاملوسوعة العربية امليرسة −
 وزارة األوقاف العراقية اإلمام الطربايناملعجم الكبري −
 الكتب العلمية بريوت دار ابن قدامة املقديس املغني −
− وديةاململكة العربية السعابن تيميةجمموع الفتاو 
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 )ن ( 
 طبعة باكستانالتفتازاينالنرباس حاشية رشح العقائد −
 مكتب وهبه حممد سالم مذكورنظرية اإلباحة عند األصوليني −
 مصطفى البايب احللبيالشوكايننيل األوطار −
 )هـ(
 مطبعة التمدن عثامن النجديهداية الراغب −
 )ي ( 
 القاهرةدار املعارف  أمحد شلبي.د اليهودية −
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