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 مقتطف من كتابي الحريات الفردية

 الحسين الموس

  

أقخ حخية االعتقاد، ولع يبح إكخاه الشاس عمى اعتشاقو، قال الحق فجاء اإلسالم 
ى سبحانو:"}َوَلْػ َشاَء َربَُّظ ََلَمَغ َمْغ ِفي اْْلَْرِض ُكمُُّيْع َجِسيًعا َأَفَأْنَت ُتْكِخُه الشَّاَس َحتَّ 

[ وىحه سػرة مكية تزع الكميات الذخعية، التي أكجىا 99َيُكػُنػا ُمْؤِمِشيَغ { ]يػنذ: 
ْشُج ِمَغ اْلَغيِّ {  يِغ َقْج َتَبيََّغ الخُّ القخآن السجني مغ مثل قػلو تعالى }اَل ِإْكَخاَه ِفي الجِّ

اإلندان [. فيي إذن كمية شخعية تجعل االعتقاد شأنا إندانيا خاصا بيغ 256]البقخة: 
. أما الشرػص الػاردة حػل حج الخدة فشحاول فيسيا وتقييجىا انصالقا مغ ىحه 1وربو

 الكمية.

قبل مشاقذة السػضػع وتشكيح مشاشو وجب التشبيو إلى أن حجود هللا بالسعشى 
القخآني ال تقترخ عمى العقػبات السحجدة بشرػص القخآن، وإنسا تذسل أوامخ هللا 

شاحي الحياة. وإن قرخ الحجود عمى العقػبات، وربصيا تعالى وحجوده في شتى م
بالزخوريات الخسذ ال ُيديع في حفظ الكميات التي مجارىا عمى اإلقشاع والتخغيب ال 
اإلكخاه والتخػيف. ولقج رأى بعس العمساء أن الحجود زواجخ، أي أنيا وسيمة لمدجخ 

صيخ السدمع التائب مغ عغ الػقػع في السػبقات. ورأى آخخون أنيا جػابخ، وأنيا تُ 
السعرية التي وقع فييا كالدنا وشخب الخسخ.  وإن إدخال قتل السختج ضسغ الحجود 
الذخعية يؤدي إلى حخمانو مغ التػبة والسخاجعة، كسا أنو يسػت ضاىخا عمى الكفخ، 
ومغ ثّع فالحج ال يجبخ ما وقع فيو مغ الُجخم. إما إذا قمشا بأن الحجود زواجخ فإن قتل 

تج قج يحقق ذلظ ضاىخا، لكشو ُيعسق فئة السشافقيغ التي تكيج لإلسالم والسدمسيغ، السخ 
 وفي ذلظ أبمغ الزخر.
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لقج غّمب العمساء قجيسا جانب العقػبات التعديخية والحجود لحفظ قيع السجتسع، 
عمى حداب التػجيو والتخبية، وأصجروا كثيخا مغ الفتاوى ُتيجر دم بعس عمساء أىل 

رجوا لمجفاع عغ عقيجة التػحيج. وىحا السشصق ال يدتكيع مع الحخية التي الكالم مسغ ت
أرادىا هللا تعالى لخمقو، وال مع قيام السجتسع بحساية قيسو والجفاع عشيا بدالح 
اإلقشاع والحػار، ال بدالح التخػيف والقيخ الحي تتػاله الجولة. وقج تػّصل أكخم رضا 

اىبيع لع ُيرشفػا الخدة ضسغ الحجود الذخعية، مخسي إلى أن الفقياء عمى اختالف مح
حيث أدرجيا اْلحشاف في كتب الديخ، كسا أوردىا السالكية في كتبيع الفقيية ضسغ 
عشاويغ أخخى ال وجػد فييا لمفظ الحج. وقال متدائال بعج ذلظ:" فيل فكخة أن الخدة 

عمى قتل ليدت حجا ُمقخرا كانت واردة في أذىان الفقياء رغع اتفاقيع جسيعا 
 2السختج؟"

  دعوى اإلجماع على قتل المرتد.دعوى اإلجماع على قتل المرتد.  مناقشةمناقشة

يتزسغ الثخات  الفقيي اإلسالمي مدمسات عجة تحتاج إلى غخبمة ومخاجعة، 
مشيا دعػى اإلجساع عمى حج السختج. قال ابغ رشج:" والسختج إذا ضفخ بو قبل أن 

و فاقتمػه" واختمفػا مغ بجل ديش يحارب، فاتفقػا عمى أنو يقتل الخجل لقػلو عميو الدالم"
. وتخجع البخاري )باب حكع السختج والسختجة (. وقال ابغ حجخ: " 3في قتل السخأة,,,"

قال ابغ السشحر قال الجسيػر تقتل السختجة وقال عمي تدتخق, وقال عسخ بغ عبج 
العديد تباع بأرض أخخى وقال الثػري تحبذ وال تقتل وأسشجه عغ بغ عباس قال وىػ 

 . 4ل أبػ حشيفة تحبذ الحخة ويؤمخ مػلى اْلمة أن يجبخىا"قػل عصاء وقا

تيّيب كثيخ مغ عمساء وفقياء العرخ مغ إعادة الشطخ في ُمدّمسة قتل السختج. 
وإن الحاجة تبجو اليػم ماسة لسخاجعة ىحا اإلجساع عمى ضػء الكميات الذخعية التي 

 تسشح الفخد حخية االعتقاد ابتجاء وانتياء. 
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عبج العديد جاوير تمسيح دمحم عبجه مغ أوائل مغ دعا إلى وكان اْلستاذ 
مخاجعة أقػال الفقياء في قتل السختج. وأكج في كتابو اإلسالم ديغ الفصخة والحخية أن 
العقائج ال تبشى عمى اإلكخاه وقال:" ما كان لمعقائج أن تكػن باإلرغام والقيخ، وال 

ل مغ ال يجيشػن بو مسغ قرخت لإلسالم الحي ىػ ديغ البحث والشطخ أن يقػل بقت
عقػليع عغ إدراكو، أو تداحست عمييع الذكػك والذبيات حتى عجدوا عغ صجىا 

.  وناقر أقػال الفقياء في قتل السختج وعّمق عمييا بقػلو:" تمظ أقػاليع 5ومجافعتيا."
في ىحا الباب، وليع تفريالت كثيخة ال حاجة إلى استيعابيا، والحي نخاه في ذلظ قج 

لف ما قالػه مغ وجػه، ولكغ ال حخج عميشا فيسا نخجػ ما دام عسجتشا في ذلظ يخا
 .6كتاب هللا الكخيع وسيخة الخسػل عميو الدالم..."

سار عالل الفاسي عمى خصى عبج العديد جاوير، حيث شخح مدألة حخية و 
االيسان ابتجاًء وانتياًء، وحاول إعادة الشطخ في االجساع الحي حرل مع نذػء 

فإن عمتو  -إن قجرنا ثبػت حكع الخدة -اىب الفقيية حػل قتل السختج، ورأى أنوالسح
ليدت تغييخ السعتقج، وإنسا الخخوج عغ اْلمة وخيانتيا، ورأى أن الفقياء:" ال يعتبخون 
قتمو عقابا لو عمى كػنو لع يعج مدمسا، وإنسا يعتبخون ذلظ نتيجة خيانتو لمسمة 

أفخادىا ثع غجرىا؛ فمػ ستخ كفخه لع يتعخض لو أحج.. اإلسالمية التي انخخط في عجاد 
...فالعقػبة إذن ىي لحساية بيزة الصائفة اإلسالمية مسغ يكدخ وحجتيا ويزخ بيا، 

. وخمز عالل الفاسي 7عقيجة الحي ال يرحبو إعالن ردة "وليدت لسجخد تغييخ ال
ات وال بيغ مغ ذلظ أنو: " ليذ مغ حق اإلندان أن يشرب نفدو حكسا بيغ السعتقج

. لكشو في نفذ الػقت لع يدتصع مخاجعة إجساع الفقياء في السدألة 8 أصحابيا..."
وقال: " السدألة دقيقة؛ لكغ الحي ال شظ فيو أن الحيغ يقػلػن بقتل السختج وىع عامة 
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الفقياء غيخ السعاصخيغ إنسا يقرجون بحلظ حساية الصائفة اإلسالمية ال السداس 
  9ىػ شيء باششي ال يتحكع فيو أحج." بحخية اإليسان الحي 

ومغ السعاصخيغ الحيغ خصػا خصػات متقجمة في السدألة اإلمام دمحم شمتػت، 
الكفخ ليذ ىػ عمة قتل السختج وإنسا محاربتو لجولة اإلسالم حيث رأى أن 

واالصصفاف مع أعجائيا ىػ الُسبّخر لحلظ وقال:" وقج يتغيخ وجو الشطخ في ىحه 
جود ال تثبت بخبخ اَلحاد، وأن اء يخى أن الححظ أن كثيخا مغ العمسالسدألة إذا لػ 

الكفخ بشفدو ليذ مبيحا لمجم، وإنسا السبيح لمجم ىػ محاربة السدمسيغ، والعجوان 
، يشو جابخ العمػانوىػ ما أكجه أيزا  .  10عمييع، ومحاولة فتشتيع عغ ديشيع..."

 في كتابو " ال إكخاه في الجيغ".

شي رحسو هللا أيزا  أن اإلسالم يحتخم اإلندان، ويخاعى وأكج البػ      
إمكانية تعخضو لػساوس تذككو في معتقجاتو، وال يعاقبو عمى ذلظ . إنسا اإلسالم 
يجعػ في نفذ الػقت إلى احتخام مذاعخ اْلغمبية، ويسشع مغ التذػير عمييا بإضيار 

ر شبياتو لمشاس فإن شبيات السمحج ونذخىا بيغ الشاس. ومغ استتيب وقبل عجم إضيا
ذلظ كاف في مشع إقامة الحج عميو وأمخه إلى هللا تعالى: " فإن ىػ تحجى االستتابة، 
وتحجى السيمة التي أعصييا، ومزى في مػقفو السعمغ ىحا، فقج تكامل عشجئح اليقيغ 
بأن الخجل ال يقشعو التستع الذخري بتبشي اْلفكار التي يخاىا؛ بل ىػ مرخ عمى أن 

الشاس الحيغ مغ حػلو تبعا لو في الباشل )الحي( انتيى إليو ما أمكشو يجعل مغ 
 . 11الدبيل إلى ذلظ"

إنشا بحاجة إلى مديج مغ تػضيح الشرػص التي تبشاىا القجامى في مدألة 
قتل السختج، وعّمة القتل إن ثبتت. وقج تػقف أستاذنا أحسج الخيدػني عشج اإلجساع 

استتابتو، ورأى أنو أخصخ ما يػاجو العاِلع في ىحا الحي قيل بو حػل قتل السختج بعج 
 أن ىحهالسػضػع، لكشو رده إلى الكميات اْلساسية ومشيا نفي اإلكخاه في الجيغ، ورأى 
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. كسا رأى بشحسدة أن حج 12الخدةبالخخوج عغ الجولة وليذ ب مختبصة العقػبة التعديخية
ا مقرجه مػاجية كيج جساعي الخدة ال ُيخاد مشو اإلكخاه عمى البقاء في الجيغ وإنس

 ُمػجو لجولة اإلسالم بالحدم الالزم:" يتعيغ الشطخ إلى الخدة مغ زاوية سياسية ومقارنة
عمى  عقػبتيا بالعقػبات التي تخصجىا القػانيغ السعاصخة لسغ يسثل اندحابو خصخا

اْلسخار  جساعتو البذخية، مغ أمثال خبخاء الدالح الشػوي ومغ السصمعيغ عمى
وىحه اْلقػال والسػاقف لبشات تحتاج إلى مديج مغ  13."ععية أو العدكخية ْلمتيالرشا

الشطخ الجساعي قرج الخخوج إلى العالع بخؤية حػل ىحه الخسالة الخاتسة التي جعميا 
هللا رحسة لمعالسيغ ال نقسة عمييع، والتي مغ مقاصجىا تستيع الفخد بحخية الفكخ 

 واالعتقاد.

أمل لكتاب هللا عد وجل أن نرػصو لع تختب أي إن أول ما يدتػقف الست
عقػبة دنيػية عمى السشافق وىػ أعطع جخما مغ الكافخ، كسا لع تختب عقػبة دنيػية 

مػضػع السختج عمى ضػء و وجب فيع اْلحاديث الػاردة في عمى السختج، ومغ ثع فإن
خ. وقج أخبخ الكميات العامة لمذخيعة، والتي مشيا حخية االختيار بيغ اإليسان والكف

الحق سبحانو أن الجيغ لغ يتأثخ بسغ يتقاعدػن عغ نرختو واإليسان بو، ْلن هللا 
تعالى قادر عمى استبجاليع بسغ يحُسػنو ويتسّدكػن بو فقال:}َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ آَمُشػا َمْغ 

َوُيِحبُّػَنُو َأِذلٍَّة َعَمى اْلُسْؤِمِشيَغ أَِعدٍَّة َيْخَتجَّ ِمْشُكْع َعْغ ِديِشِو َفَدْػَف َيْأِتي َّللاَُّ ِبَقْػٍم ُيِحبُُّيْع 
ِ َواَل َيَخاُفػَن َلْػَمَة اَلِئٍع { ]السائجة:   [.54َعَمى اْلَكاِفِخيَغ ُيَجاِىُجوَن ِفي َسِبيِل َّللاَّ

وقج الحظ عبج العديد جاوير أن سياق آيات الخدة في القخآن الكخيع مػجو 
نرخة اإلسالم، ووالى أعجاءه خػفا عمى  أساسا لسغ تقاعذ مغ الرحابة عغ

مرالحو الفخدية وليذ بدبب شبيات عالقة في ذىشو عغ اإلسالم.  كسا أن ىحه 
اَليات لع تختب عقػبة دنيػية عمى مغ فعل ذلظ؛ بل تػّعجتو بالعقاب اْلخخوي، 
وبقجرة هللا تعالى عمى استبجالو واإلتيان بغيخه مسغ يشرخون الجيغ. واستشبط جاوير 
مغ ذلظ أن الخدة مغ خالل ىحه الشرػص ال يجخل فييا:" الفدػق عغ العقائج 
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اإلسالمية لذبية قامت بأنفذ السختجيغ، ولكشيا ِردتيع عغ نرخة اإلسالم... بيشسا 
 .14أعجاؤه ال يفتئػن يشاوئػنو ويكيجون لو "

الحق سبحانو عغ وجػد شائفة أخخى تحاول زعدعة عقيجة كسا أخبخ        
يغ بإضيار الجخػل فيو ثع الخخوج مشو، دون أن تقػم بفعل عجائي مباشخ. السدمس

وكان مغ ىؤالء فئة مغ أىل الكتاب قال تعالى: }َوَقاَلْت َشاِئَفٌة ِمْغ أَْىِل اْلِكَتاِب آِمُشػا 
ْخِجُعػَن { ]آل عسخان: ِبالَِّحي ُأْنِدَل َعَمى الَِّحيَغ آَمُشػا َوْجَو الشََّياِر َواْكُفُخوا آِخَخُه َلَعمَُّيْع يَ 

[. كسا كان مشيا فئة أخخى مغ الكافخيغ قال هللا تعالى عشيع: }ِإنَّ الَِّحيَغ آَمُشػا ُثعَّ 27
ياًل{ َكَفُخوا ُثعَّ آَمُشػا ُثعَّ َكَفُخوا ُثعَّ اْزَداُدوا ُكْفًخا َلْع َيُكِغ َّللاَُّ ِلَيْغِفَخ َلُيْع َواَل ِلَيْيِجَيُيْع َسبِ 

[. وإن أعطع ما ابتمي بو السدمسػن في العيج الشبػي وبعجه أيزا، ىػ 172]الشداء: 
فئة السشافقيغ الحيغ أضيخوا الجيغ وأبصشػا الكفخ، وراحػا ييجمػن اإلسالم مغ الجاخل. 
ومغ أسباب وجػد الشفاق أن يزصخ الفخد إلى مدايخة السجتسع عغ غيخ قشاعة 

ي أن تقػم السؤسدات التعميسية داخمية. ولحلظ فالسصمػب في السجتسع اإلسالم
واإلعالمية والجعػية بجورىا السصمػب في تحريغ السدمسيغ، وفي تعميسيع عقيجة 
التػحيج، وجعميع يجافعػن عشيا بدمصان الفكخ واإلقشاع ال بدمصان الديف واإلكخاه. 
وقج وصف القخآن السشافقيغ بالخدة عغ اإليسان لكشو لع يأمخ في حقيع بأي عقػبة 

[. 7ية: }َذِلَظ ِبَأنَُّيْع آَمُشػا ُثعَّ َكَفُخوا َفُصِبَع َعَمى ُقُمػِبِيْع َفُيْع اَل َيْفَقُيػَن{ ]السشافقػن: دنيػ 
وكان الشبي عميو الدالم يعخفيع بمحغ القػل، وعّخفو هللا بأسساء بعزيع، لكشو لع 

 .يؤاخحىع بسا لع يعمشػه، بل قبل عالنيتيع ووكل سخائخىع إلى هللا تعالى

وذكخ البخاري أيزا أحكام السختّجيغ بريغة الجسع فقال:" َباب َقْتِل اْلَخَػاِرِج 
ِ َتَعاَلى:}َوَما َكاَن َّللاَُّ ِلُيِزلَّ َقْػًما َبعْ  ِة َعَمْيِيْع َوَقْػِل َّللاَّ َج ِإْذ َواْلُسْمِحِجيَغ َبْعَج ِإَقاَمِة اْلُحجَّ

[. وجسع أيزا في التخجسة السػالية بيغ 115ُقػَن{.]التػبة: َىَجاُىْع َحتَّى ُيَبيَِّغ َلُيْع َما َيتَّ 
ِة َوَقْػِل َّللاَِّ  الخدة والسحاربة لمسدمسيغ فقال:" َباب اْلُسَحاِرِبيَغ ِمْغ أَْىِل اْلُكْفِخ َوالخِّدَّ

ِض َفَداًدا َأْن ُيَقتَُّمػا َأْو َتَعاَلى:} ِإنََّسا َجَداُء الَِّحيَغ ُيَحاِرُبػَن َّللاََّ َوَرُسػَلُو َوَيْدَعْػَن ِفي اْْلَرْ 
ُيَرمَُّبػا َأْو ُتَقصََّع َأْيِجيِيْع َوَأْرُجُمُيْع ِمْغ ِخاَلٍف َأْو ُيْشَفْػا ِمْغ اْْلَْرِض{. إن ىحه اْلحكام 
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السغمطة تشجرج ضسغ ضابط اتقاء الترخفات الكيجية الجساعية التي تخصط ليجم 
لى مشع االستيداء بالجيغ والتالعب السجتسع اإلسالمي. وىي في مجسميا تيجف إ

بسدألة اإليسان، أما اْلفخاد فحخيتيع ثابتة في الشطخ وفي البقاء عمى اإلسالم أو 
. فسغ لع يدع لسحاربة 15الخخوج مشو ما لع يتكتمػا ويدعػا إلى زعدعة عقيجة اْلمة

ال قيع السجتسع، ولع يعمغ العجاء وال الدخخية مشيا فيػ مػاشغ في بمج اإلسالم 
يحارب وال ييجد في نفدو وال في مالو. ومغ وقع لو تذػير في عقيجتو، فدبيمو 

 الشرح والحػار السقشع ال اإلكخاه عمى الجيغ.

ومغ جية أخخى فإن مدتشج اإلجساع الحي قال بو بعس الفقياء ىػ حجيث 
مػه ابغ عباس" مغ بجل ديشو فاقتمػه"، والحي رأى فيو السالكية العسػم واالستغخاق فحس

عمى الخجل والسخأة، بيشسا قرخه اْلحشاف عمى الخجل فقط كسا سبق بيانو، وعزجوا 
رأييع بسخالفة راوي الحجيث لو، حيث كان ابغ عباس يخى أن السخأة ال تقتل بالخدة. 
وُيعدز محىب ابغ عباس أن السخأة كسا سبق بيانو ال ُتقتل بالكفخ اْلصمي فكيف 

ختالف في قرخه عمى الحكػر كاف في رد اإلجساع . ولعل ىحا اال16ُتقتل بالفخعي
العام. ومغ التداؤالت السصخوحة عمى الحجيث أنو لع يذتيخ عمى عيج الرحابة، ولع 
يحكخ أثشاء الججل الحي وقع بيغ الرحابة حػل قتال السختجيغ. كسا أن بعس 

قتمػه ، ولػ" كان حجيث مغ بجل ديشو فا17التابعيغ رأوا محاورة السختج إلى غيخ أجل
 18عمى نرو غيخ مختز بدمان، وال معقػد بسقتزيات غيخ مصخدة ما وسع الشخعي

 .19وال غيخه مخالفتو"

                                                           
لجيغ، والدعي لدعدعة عقيجة السؤمشيغ مغ خالل الجخػل والخخوج في اإلسالم بحجيث ربط العمػاني تالعب أىل الكتاب با 15

 وما بعجىا...  997مغ بجل ديشو فاقتمػه ووجو الحجيث عمى ضػئيا، ال إكخاه في الجيغ، العمػاني، ص 

تل أنيا مال ُيدتخق، وأغخب ابغ العخبي حيغ رأى أن العاصع مغ قتل السخأة  ليذ اْلنػثة، وإنسا العاصع ليا مغ الق  16
 (.828، ص 2الكبذ، أبػ بكخ بغ العخبي،)ج

  ( 124اإلسالم ديغ الفصخة والحخية، عبج العديد جاوير،)ص  17

/ 96إبخاليع الشخعي، مغ صغار التابعيغ، عالع مغ عمساء العخاق ثقة. أنطخ سيخ أعالم الشبالء لمحىبي )ط الحجيث ) 18
96) 
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َمْغ َبجَل ِديَشُو فاقُتُمػُه » ويسكغ مغ جية أخخى تػجيو قػل الشبي عميو الدالم: 
بسا تقّخر سابقا مغ أن الػعيج الذجيج والعقػبة السقخرة في القخآن ليدت بدبب  20«

لفخدية عغ الجيغ، وإنسا بدبب ما يراحبيا في الغالب مغ كيج جساعي ضج الخدة ا
السجتسع اإلسالمي وقيسو. ويعدز ىحا التػجيو أن الشبي عميو الدالم قال فيسا رواه  

ال َيِحلُّ َدُم : » -رضي هللا عشو -بج هللا بغ مدعػد البخاري ومدمع والتخمحي عغ ع
ثالث: الثَّيُِّب الدَّاني ،  بإحجى وأني رسػل هللا، ِإال امخئ مدمع يذيُج َأن ال ِإلو ِإال هللا

.  فالحجيث لع يقترخ عمى 21«والتَّاِرُك لديِنِه، المفارُق للجَماَعةِ والّشْفُذ بالشَّْفِذ ، 
السخوق مغ الجيغ )وىي الخدة( الستحقاق القتل، بل أضاف إليو تخك الجساعة، أو 

ة، كسا في روايات أخخى وىي إضافة ال مفارقة الجساعة، أو الخخوج مغ الجساع
 يسكغ أن تكػن بجون فائجة إضافية وبجون أثخ في مػجب الحكع.

وإن مسا ُيقػي القػل بالسحاورة السدتسخة لمسختج، أن حفظ الشفػس مغ السقاصج 
الكمية لمذخيعة، وأن يخصئ العالع في فيع الحجيث وتأويمو، فيعرع نفدا مغ السػت، 

خاجعة والتػبة، أحب إلى هللا تعالى مغ التعجيل بقتل نفذ وُيعصييا فخصة لمس
أن سيصخت عمييا شبيات ولع تجج مغ يخّمريا مشيا. ومغ السقّخر عشج الفقياء 

ُبَياتِ  كان عبج هللا بغ عسخ في رفزو لمقتال الحي وقع بيغ  . وقجاْلُحُجوَد ُتْجَرُأ ِبالذُّ
ماء اْلبخياء. وحيغ جاءه رجل الرحابة، واضعا نرب عيشو االحتياط لمػقػع في د

}َفِإْن َبَغْت ِإْحَجاُىَسا َعَمى  يدتحثو عمى الخخوج لقتال الفئة الباغية وُيحكخه بقػلو تعالى:
يا ابغ [ قال لو:" 9اْْلُْخَخى َفَقاِتُمػا الَِّتي َتْبِغي َحتَّى َتِفيَء ِإَلى َأْمِخ َّللاَِّ { ]الحجخات: 

:  -َعيَُّخ وفي ندخة : أُ  -أخي، أَْغَتخُّ  بيحه اَلية، وال َأقاِتُل، َأحبُّ إليَّ مغ أن أَْغَتخَّ
باَلية التي يقػل هللا عد وجلَّ : }ومَغ َيْقُتل َمْؤِمشا متعسجا....{ إلى آخخىا ] الشداء : 

. كسا رأى عبج العديد جاوير أنو يشبغي مخاعاة التجرج في ىجي الشبي عميو 22["97
الخرػم، وإن تذجيج العقػبة عمى الستخبريغ والستآمخيغ الدالم في معاممة اْلعجاء و 
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صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسيز، باب ال يعذب بعذاب هللا.     

 صحيح البخاري، كتاب الجيات، باب قػل هللا تعالى " ..أن الشفذ بالشفذ"  21

 صحيح البخاري، كتاب تفديخ القخآن باب قػلو تعالى: وقاتمػىع حتى ال تكػن فتشة. 22



يختبط بحال الفتشة في الجيغ والخػف، أما مخحمة القػة والسشعة، وضعف قجرة الخرػم 
 .23عمى الشيل مغ الجيغ فإنيا ال تحتاج إلى إشيار سالح تخىيب الستالعبيغ بالجيغ

عمى مغ ارتج في ومسا يعدز ما سبق بيانو أن حاالت إقامة حج الخدة فعميا 
السجتسع اإلسالمي الفتّي بالسجيشة السشػرة معجودة، أشيخىا حادثة العخيشييغ، وىي 

. وىي صخيحة في ربط العقػبة بالسحاربة. فيؤالء قتمػا السدالسيغ مغ 24واضحة
َفَبَعَث » الخعاة، وسخقػا أمػال السدمسيغ. ويعدز ذلظ الخواية اْلخخى لمحجيث وفييا:

في شمبيع َقافة ، فُأتَي بيع، قال : فأندل َّللاَّ عد  -صمى هللا عميو وسمع-رسػُل َّللاَّ 
وجل في ذلظ:} إنَّسا جداُء الحيغ ُيحاربػَن َّللاَّ ورسػَلُو ويدَعػَن في اْلرِض َفدادا: أْن 
ُيَقتَُّمػا أو يَرمَّبػا أو ُتَقصََّع أيجييع وأرُجميع مغ ِخالٍف، أو ُيشفػا مغ اْلرض ، ذلَظ ُليع 

 .25[ «33خدٌي في الجيشا ، وُليع في اَلخخِة عحاٌب عطيٌع { ] السائجة : اَلية 

وردت روايات في كتب الدشغ تفيج ارتجاد أفخاد آخخيغ في العيج الشبػي، لكغ 
لع يثبت إقامة حج الخدة إال عمى الحيغ حاربػا وَقتمػا. فقج ارتج أيزا بعس الشاس بعج 

خكػن لدعدعة عقيجة بعس الشاس لكشيا وقعت قبل حادثة اإلسخاء التي استغميا السذ
ندول التذخيع السجني. وارتج أحج كتبة الػحي بالسجيشة، كسا ارتج عبج هللا بغ سعج بغ 
أبي سخح وىخب لسكة وفي عام الفتح استذفع بعثسان فذفع لو ولع يقتل ولع يقل لو 

أمخ الشبي عميو  . أما  ابغ خصل الحي26كسا قال ْلسامة أتذفع في حج مغ حجود هللا
فقج ذكخ ابغ إسحاق في السغازي أنو   27الدالم بقتمو ولػ كان متعّمقا بأستار الكعبة

                                                           
 .124والحخية، عبج العديد دروير، ص  اإلسالم ديغ الفكخة 23

صمى هللا عميو -إنَّ َناسا مغ ُعْكِل وُعَخيشَة َقِجُمػا عمى الشبيَّ »  -رضي هللا عشو  -عغ أنذ بغ مالظ روى البخاري  24
ُسػا بالسجيشة ، فَأمخ ليع رسػُل وتكمَّسػا باإلسالم فقالػا : يا نبيَّ َّللاَّ ، إنَّا ُكشا أَىَل َضخٍع ، ولع َنكغ أىَل رِيٍف ، واْستػخَ  -وسمع
بَحوٍد وراٍع ، وأمخىع أن َيْخخُجػا فيو ، فيْذخبػا مغ ألباِنيا وأبػاليا. فانصمقػا حتى إذا كانػا ناحية  -صمى هللا عميو وسمع-َّللاَّ 

َد ، َفَبمَغ ذلظ الشبيَّ ، فبعَث الصَّمَب في ، واستاقػا الحَّو  -صمى هللا عميو وسمع-الحخَِّة َكَفخوا بعج إسالميع ، وَقَتُمػا َراعَي الشبيَّ 
ا : أنَّ آثارىع ، فأمخ بيع َفَدسُخوا أَعَيُيع ، وَقَصُعػا أيجَييع ، وُتِخُكػا في ناحيِة الحخَّة حتى ماتػا عمى حاليع ، قال قتادة ، بمغش

صحيح البخاري كتاب السغازي، باب « ُثَمِة بعج ذلظ كان َيُحثُّ عمى الرجَقِة ، ويْشيى عغ السُ  -صمى هللا عميو وسمع-الشبيَّ 
 قرة عكل وعخيشة.

 سشغ أبي داوود، كتاب الحجود، باب ما جاء في السحاربة. 25

 . 924كتاب الإكخاه في الجيغ، العمػاني، ص  26

 صحيح البخاري، كتاب جداء الريج، باب دخػل الحخم ومكة بغيخ إحخام. 27



أسمع بالسجيشة، وأرسمو الشبي عميو الدالم رفقة رجميغ لجسع الدكاة فقتل أحج رفقائو ثع 
بحج ، فقتمو يتعمق 28ارتج ولحق بسكة واتخح ِقيَشتيغ ُتغشّيان لو بيجاء الشبي عميو الدالم

 الحخابة والقتل وليذ بالخدة فقط.

أما في عيج الخمفاء الخاشجيغ فإن قتال السختجيغ، سػاء أصحاب مديمسة 
الكحاب الحي ادعى الشبػة، أو الحيغ مشعػا الدكاة؛ مختبط بالخدة الجساعية التي رامت 

صجر  زعدعة دولة اإلسالم الفتّية، فػاجييا أبػ بكخ بالحدم السشاسب الحي شخح هللا لو
بكية الرحابة. كسا أن بعس حاالت إقامة الحج عمى مغ ارتج ُيذبو ارتباشيا بكيج 
جساعي، أما الحاالت الفخدية فيي قميمة، وفي تفاصمييا خالف بيغ الرحابة، كسا 

َقِجَم َعميَّ » قال :  -رضي هللا عشو  -في سشغ أبي داوود عغ أبي مػسى اْلشعخي 
كاَن رجٌل َيُيػدٌي ، فأْسَمع ، ثعَّ ارتجَّ عغ اإلسالم ، َفمسَّا َقِجَم ُمعاٌذ ، وأنا ِبالَيَسِغ ، فَ 

. ففيو 29«ُمعاٌذ قال : ال أْنِدُل عغ دابتي حتَّى ُيقَتَل، قال : وكان قج اْسُتِتيَب قبل ذلظ
أن أبا مػسى اْلشعخي لع يأمخ بإقامة الحج وتخيث في شأنو بيشسا رأى معاذ غيخ 

 ذلظ.

االعتقاد ثابتة لكل فخد، لكغ الذخيعة قيجتيا بسا يسشع مغ إن حخية التفكيخ و 
استغالل الفقخ أو الزعف لدعدعة عقيجة الغيخ. وقج حاول عبج السجيج الشجار في 

دون إلحاق الزخر  وضع بعس الزػابط والقيػد التي تحػل 30بحث لو حػل الحخية
، واحتخام السذاعخ اتقاء الغػاية، وأمانة عخض اْلفكار والسعتقجات باْلمة ومغ ذلظ

ِ َفَيُدبُّػا َّللاََّ 31الجيشية ، والحي يذيج لو قػلو تعالى: }َواَل َتُدبُّػا الَِّحيَغ َيْجُعػَن ِمْغ ُدوِن َّللاَّ
ُئُيْع ِبسَ  َكاُنػا  اَعْجًوا ِبَغْيِخ ِعْمٍع َكَحِلَظ َزيَّشَّا ِلُكلِّ ُأمٍَّة َعَسَمُيْع ُثعَّ ِإَلى َربِِّيْع َمْخِجُعُيْع َفُيَشبِّ

 [.101َيْعَسُمػَن{ ]اْلنعام: 
                                                           

  .428،ص3ب دخػل الحخم ومكة، ج الفتح، ابغ حجخ، كتاب جداء الريج، با 28

29 باب الحكم فيمن ارتذ. سنن أبي داوود, كتاب الحذود,   

 121_ 129،  عجد 13حخية التفكيخ واالعتقاد في السجتسع السدمع، عبج السجيج الشجار، مجمة إسالمية السعخفة ،ص  30
 .  1222الدشة 

 121_ 129، عجد 37لشجار، مجمة إسالمية السعخفة ، ص حخية التفكيخ واالعتقاد في السجتسع السدمع، عبج السجيج ا 31
 . 1222الدشة 



ومسا يعدز القػل باإلمداك عغ قتل مغ ارتج، أو أضيخ ما يخالف الجيغ، أن 
كثيخا مغ الذباب ولجوا في مجتسع مدمع، ولع يتمقػا التخبية اإلسالمية الرحيحة؛ بل 

سجادلة ربسا وججوا في بيػتيع ما ُيشّفخىع مغ اإلسالم وُيكخىيع فيو. فيؤالء حقيع ال
واإلقشاع ال القتل واإلبعاد، فيع مدمسػن بالػراثة لكغ اإليسان لع يجخل بعج لقمػبيع. 
فيع لع يجخمػا في اإلسالم عغ قشاعة وتجبخ ليقال أنيع ارتجوا عشو؛ بل قرارى ما 
يقال في حقيع إنيع ولجوا في بيئة مدمسة ثع لسا بمغػا سغ الخشج وججوا أنفديع غيخ 

لكفاية ضج الذبيات التي تعتخضيع، فتشكخوا لجيغ آبائيع. ومسا محرشيغ بسا فيو ا
نقمو ابغ أبي زيج القيخواني عغ ابغ القاسع صاحب مالظ:" وإسالم اْلب إسالم 
لمرغيخ والرغيخة مغ ولجه...ولػ كانا مخاىقيغ في إسالم اْلب ُتخكا حتى يبمغا ولع 

بالػاجبات الجيشية؛ لكغ السخاىق . فالرغيخ ُيمقغ العقائج وُيحسل عمى الكيام 32ُيجبخا"
حقو الحػار والسجادلة ال الجبخ واإلكخاه، فإن لع يقتشع تخك وما اختاره. قال مالظ :" 

فأقرهم على النصرانية حتى كبروا فال ُيجبرهم مغ أسمع مغ الشرارى ولو ولج صغيخ 
ه بعس . وىحا القػل ىػ ىجي الشبي عميو الدالم في مشع إكخا 33"اإلمام على اإلسالم

أبشاء اْلنرار عمى اإلسالم وقج كانػا تيػدوا قبل اليجخة. وإن االستتابة التي قال بيا 
تتأكج في حق مغ لع  34بعس العمساء، والتي لع يجعل ليا بعزيع أمجا تشتيي بو

يدتبرخ حكيقة ديشو وتسكشت مشو بعس الذبيات. قال عبج العديد جاوير:" وأما 
 سالم، ولع يخخجػا عميو، ولع يشزسػا إلى صفػف أعجائو،الحيغ لع يختجوا عغ تأييج اإل

ولع يخػنػه في شيء،  ولكغ أضمتيع بعس الذبيات التي لع يدتصيعػا ردىا، 
والذكػك التي لع يقػوا عمى مجافعتيا بالحجة والبخىان، فإن سبيميع فيسا نخى أال 

أىل الحكخ والعمع يعتبخوا كالسختجيغ، ما دامػا لع ييتجوا إلى الرػاب ، ولع يقع مغ 
 35مغ يبيغ ليع فييا الخشج مغ الغي..."
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ىل الثالث في مجمذ أو في يػم أو قال ابغ حجخ: "واختمف القائمػن باإلستتابة ىل يكتفي بالسخة أو ال بج مغ ثالث و   34
في ثالثة أيام وعغ عمي يدتتاب شيخا وعغ إبخاليع الشخعي يدتتاب أبجا كحا نقل عشو مصمقا والتحقيق أنو في مغ تكخرت 

 مشو الخدة". أنطخ أيزا نيل اْلوشار لمذػكاني.

 (.127)ص:  اإلسالم ديغ الفصخة والحخية، عبج العديد جاوير،  35



إن هللا تعالى ال يكمف نفدا إال وسعيا، وإن أمخ اإليسان يقػم عمى اْلدلة 
والبخاىيغ، وإن سبب فتشة بعس الشاس وسيصخة الذبيات عمى قمػبيع ىػ تفخيط أىل 

بخحستو الػاسعة ال  العمع في الكيام بػاجبيع في تحريغ أفخاد اْلمة. وإن هللا تعالى
يعجل عقػبة مغ لع يدتصع دفع الذبيات عغ قمبو. وقج كان بعس الرحابة يعانػن 
مغ وسػسة الذيصان، ويتحخجػن مغ مفاتحة نبييع في ذلظ. روى مدمع عغ عبج هللا 

عغ  -صمى هللا عميو وسمع  -رضي هللا عشو : ُسِئَل رسػل هللا  -بغ مدعػد 
حَجنا ليجُج في نفدو ما ْلْن َيْحَتِخَق حتى َيريَخ َحَسَسًة ، أو الػسػسة ؟ فقالػا : إنَّ أ

ذلظ محس » َيِخخَّ مغ الدساء إلى اْلرض ، أحبُّ إليو مغ أن يتكمَّع بو ؟ قال : 
صمى هللا عميو -َقاَل َرُسػُل َّللاَِّ  :وورد في رواية أخخى عغ َأِبى ُىَخْيَخَة َقالَ «. اإليسان 

لشَّاُس َيَتَداَءُلػَن َحتَّى ُيَقاَل َىَحا َخَمَق َّللاَُّ اْلَخْمَق َفَسْغ َخَمَق َّللاََّ َفَسْغ اَل َيَداُل ا»  :-وسمع
 ِ . ففي ىحه اْلحاديث بيان إلمكانية أن تجػل 36«َوَجَج ِمْغ َذِلَظ َشْيًئا َفْمَيُقْل آَمْشُت ِباَّللَّ

ستعانة باَّلل في الخػاشخ الفاسجة في قمب السؤمغ، وأن السصمػب مشو مجاىجتيا واال
شخدىا. وقج عمسشا أيزا مغ ىجي نبيشا عميو الدالم محاورة العراة والخفق بيع، بجل 
التعجيل بإيقاع العقػبة عمييع. وقدع السازري الخػاشخ إلى العابخة والتي ال يدتجل 
عمى شخدىا، وإلى الخػاشخ التي استقخت في الشفػس وأوجبتيا الذبيات والتي ال 

 .37ستجالل والشطخ فى ابصالياتجفع اال باال

إن غيخ السدمع عشجما يصمع عمى مبجأ حخية الجخػل أو الخخوج عغ الجيغ، 
ُيقبل عميو بكل شسأنيشة وسكيشة. ويعطع عشج غيخ السدمسيغ ىحا الجيغ الحي ال يتييب 
الحخية، بل يدعى لتسكيغ كل الشاس مشيا. فال ُيقبل عقال وال شخعا أن يشعع السدمسػن 

د الغخب بحخية الجعػة إلى الجيغ، ثع ىع ال يقبمػن السعاممة بالسثل؛ بل يسشعػن في بال
. وليذ مغ العجل واإلنراف كحلظ أن نسشع الخخوج عغ ديششا 38ذلظ ويزيقػا عميو
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رأى أحسج الخيدػني أن السعاممة بالسثل تقتزي الدساح لمسديحيغ وغيخىع بالجعػة إلى ديشيع، ورأى أن ذلظ   38
ويتػلى السجتسع مقارعة حججيع وتحريغ ذاتو. يخجم االسالم وعقيجتو، حيث يعسل ىؤالء في الشػر وُيعخفػن، 

 . 1297( ، حػار مع الخيدػني آخخ غذت Tel quel)ىػ أنطخ مجمة السغخب كسا  



إلى ديغ آخخ أو إلى غيخ ديغ، ثع نفخح بو عشجما يكػن خخوجا عغ غيخ اإلسالم 
بشػد صمح الحجيبية، والتي تزسشت أن ُيخجع ودخػال فيو. لقج قبل الشبي عميو الدالم 

مغ جاء مدمسا مغ معدكخ الذخك إلى قػمو، أما مغ تخك اإلسالم وفخ إلى بالد 
الكفخ فال يصالب بو. ولعل مغ الجروس السدتفادة مغ ذلظ أن اإلسالم ال يحجخ عمى 

مشو حخية الجخػل أو الخخوج مغ الجيغ، وأن مغ دخل اإلسالم مقتشعا فإنو ال يخخج 
 إال في الشادر، وبدبب شيػات دنيػية فقط.

وكخالصة يسكغ أن نقػل إن االختيار ابتجائي وانتيائي في مدألة اإليسان أو 
الكفخ، وإنو ال سمصان ْلحج عمى قمػب الشاس، وكل ما في وسع الجولة السدمسة ىػ 

يات في أن تفدح السجال لمعمساء والجعاة كي يقػمػا بجورىع في حػار مغ تأثخوا بذب
ديشيع تدببت في زعدعة عقيجتيع. وعمى السدمسيغ أن يذيعػا الشطخ العمسي والحػار 
القائع عمى الحجة والبخىان في صفػف أبشاء اْلمة فيػ خيخ حرغ يقي الذبيات 

 ويسشع مغ استبجال الحي ىػ أدنى بالحي ىػ خيخ.
 

 


