
 قراءة يف النقاش حول حكم الردة 

يف جمموعة أصحاب وتالميذ فضيلة الدكتور أمحد  تدوينات وكتاابت اإلخوة األفاضل بعد نظر يف 
هذه األسطر فيما يظهر يل من مبىن    سّودت الردة، حوارهم عن حكم الريسوين على الواتساب حول

 وأدين هلل به أنه احلق. أدلة القول الذي خالفُت وفق ما أراه  ونقدوحترير حمل النزاع اخلالف 

فيمكن  أم تعزير من اإلمام  شرعي،  حد هل قتل املرتد   تتلخص يف نقطتني:  مبىن اخلالف يف نظري-
 التعزيرات؟التخفيف منه حسب األحوال والظروف كبقية 

رات وال املطوالت الفقهية ما يشري ولو ختصوال يف املأما هذه النقطة فال جند يف متون فقه املذاهب 
قتله حد من  متفقون على أن  -حسب علمي-إشارة إىل أن يف حكم املرتد هذا اخلالف، بل كلهم 

ه ثالاث، هل  تتاببعد است يف قتل اترك الصالة تكاسال احلدود. والدليل أهنم يذكرون يف كتبهم اخلالف 
يؤكد   عدم ذكرهم اخلالف يف تسميته حدا هنالك وذكرهم له هنا؟ وال شك أن ةيُقتل حدا أو رِدّ 

حيتاج إىل  وأن القول بكونه تعزيرا  إمجاعهم على أن قتل املرتد حد من حدود هللا وليس تعزيرا من اإلمام.
، وليس كل دعوى بعدم حتقق  سنة1300شبه القطعي منذ أكثر من أدلة قوية يُدفع هبا هذا اإلمجاع  

على من انتقدوا   ، كردهمبدليل عدم اعتبار العلماء قدميا وحديثا ملثل هذه الدعاوى .كهذا تُقبلمجاع  إ
 . على قبول ما جاء فيهما تالحقةامل يف العصور إبمجاع العلماءعلى البخاري ومسلم أحاديث 

تقدم  إشكال فيه أن الكالم يف ُمظهر الكفر وُمّدعيه واجملاهر به بعد  مما الوأما حترير حمل النزاع ف-
يقيم  وال  .( قبل جهره ابلكفر إسالمهم علمن مل يُ  وال تست  املامتالكفال يدخل فيه املنافق وال ) إسالمه

إال اإلمام أو من ينوب عنه من سلطة تنفيذية بعد إصدار احلكم عليه بثبوت الردة من   احلد عليه
جهال، ومع حتقق  اإلكراه أو قول كلمة الكفر سهوا أو ك  عليهإقامة احلكم موانع  انتفاء ومع .القضاء
 يقام  رجع ولو تقية ال ، فمنوثبوت الردة عليه عدم التوبة واإلصرار بعد االستتابة إثبات احلكم كشروط 

 كذلك مفارقة اجلماعة أم ال؟  ثبوت احلكم  وقع اخلالف يف هل من شرط  . وهنا حد  عليه

املسلمني،  لدينه فهو مفارق جلماعة  أي من كان اتركاالبيان ا شرطا جعلوها من ابب هفالذين مل يعتربو 
من . وأما من اعتربها شرطا واإلمجاع املتقدم بدليل اللفظ املطلق يف احلديث "من بدل دينه فاقتلوه" 

وله أبنه املوافق ملقاصد الشريعة يف  لقواستأنس  القيد املعترب يف إثبات احلكم،من ابب  اخلَلف فجعلها
اختلفوا يف املقصد   فيه. وهؤالءخوهلم لد ومتهيدا  فيههلم  حتبيباحتسني صورة اإلسالم عند غري املسلمني 

يف وجه  شاهرا العصيان  ومحل السالح عليها اإلسالمية من فسرها خبيانة الدولةهم مبفارقة اجلماعة، فمن



الشبهات  وتقبيح صورته ببث مبجرد الطعن يف اإلسالم عليه، ومنهم من أّوهلا  وحمرضاويل أمر املسلمني 
ن الدولة أو حيمل عليها سالحا أو يسعى لتفريق  مل خي. فعلى التفسري األول خيرج كل من تنفريا منه حوله

خيرج من ارتد ومل يتعرض لإلسالم بشبهة تنفر منه وجعل خروجه  واحد، وعلى الثاين  كلمتها على إمام 
مطلقا فلم يقل به أحد ممن يعترب   وأما إبطال قتل املرتد تركا لشعائره دون خوض يف إثبات بطالنه.منه 

القولني  ولعل البعض رام التوفيق بني  .ابطل وخارج حمل النزاع فهو قول منكر اخلََلفقوله من السلف أو 
)قصد بث الشبه والتفرقة بني املسلمني  ابلقول أبن كل مرتد هو مفارق للجماعة على التفسري الثاين  

ر، وهشام نوستيك   . وكسر شوكتهم ولو مل حيمل السالح( ولعل الواقع يعضد ذلك، األخ رشيد املتنصِّ
فمنذ تركا اإلسالم ومها يعمالن ليل هنار يف بث الفرقة والشبهات يف  "كافر مغريب" منوذجان لذلك. 

مسوم   ا فينفثونيسريون على خطامهصغار املرتدين الذين وغريمها من   مبا استطاعت من وسائل.  املسلمني
    الدين عرب وسائل التواصل االجتماعي.إحلادهم وطعنهم يف

وأما نقدي لقول من خالفتهم ممن مل يعتربوا اإلمجاع على أن حكم املرتد القتل مطلقا إذا حتققت شروطه   
 وانتفت موانعه فأذكره يف النقاط التالية: 

فيه نظر  ض به هذا اإلمجاع ور أبدلة قوية كما سبق وأشرت، وكل ما ع  بيان عدم صحة اإلمجاع  جيب-
  مثل:

اإلنكار يسلم ملن حيصر   أن هذا يبطل ببيان إنكار اإلمجاع ابملروي عن ابن عباس من عدم قتل املرتدة*
 اإلمجاع زمن الصحابة دون من بعدهم، وهو مذهب أصويل مرجوح.

كل    يِهمعصورهم، فكيف و  مذاهبهم انقليه مردود بكثرة انقليه على اختالف وْهمابدعاء إنكار اإلمجاع *
 واحلذق. مع الشهادة هلم ابلتحقيق هؤالء 

الرد  وا يفالراوي ملرويّه طاعنا يف املروي اختيار مرجوح كذلك عند األصوليني، وإليه ذهب هم خمالفةجعل -
 يف املرتدة األنثى. على حديث "من بدل دينه فاقتلوه" ابملروي عن ابن عباس 

املعتمد عند   )ال إكراه يف الدين( خيالفية آابعتباره آحادا ال تُعارض مبثله  ابن عباس هم حديث رد -
احملققني من األصوليني من كون أن العربة يف تعادل األدلة بصحة النقل فال مزية للتواتر على اآلحاد، مث  

 يلجأ إىل اجلمع أو النسخ أو التجيح بقواعده لديهم. 



ا  فليس يف سبب نزوهلا وال يف أقوال املفسرين مقوهلم حتكم، الهلم آبية )ال إكراه يف الدين( على د است -
 يدل عليه. 

يف اإلسالم  عند غري معتنقيه، واحلرية املكفولة ي بتحسني صورة اإلسالم صد االستدالل املصلحي واملق -
موهوم غري متيقن، بداللة اإلمجاع  يف مسألتنا ادعاءمها مقصدين للشارع لكن  .م ابعتبار الشرع هلمامسلّ 

الشرعية املعتربة وجلهم  هذين املقصدين وكلهم يراعي املصاحل فكيف أغفل كل هؤالء العلماء   املذكور،
فيها معارضتها ملصاحل  ن ظُ خاصة وأن كثريا من أحكام الشرع القطعية اجملمع عليها  يعترب املصاحل املرسلة.

خمالفتها لتلك املصلحة  ن عدم يقِ تُ  ، أو  عند التحقيق ضت به ور تبني رجحاهنا على ما عُ ضرورية، لكن 
ال لألوىل من أفىت اخلليفة املفطر هنار رمضان بوجوب صيام شهرين متتابعني  فاملثالتدقيق. الضرورية عند 

كمال احلرية يف التحرر من داعي هذه، إذ    واملثال للثانية حالتنا دون ابقي خيارات الكفارة األخرى،
)إن يتبعون إال الظن وإن الظن ال يغين من احلق   املارقني من الدينالغالب على  واتباع الظن اهلوى

نُظر إيه  وقتل املرتد إذا  وليس آبحاد فروعه، أحكامه يتحقق مبجموع اإلسالم  صورة  شيئا(، وحتسني
حفظ دين  ومقصد منظومة أحكام اإلسالم العامة يالحظ فيه جانب صيانة الشريعة عن العبث  ضمن

طن من خالله  فقدر من العلم الذي يخاصة وأن مجهورهم ليس على  من افتتاهنم ابملرتدين  عامة الناس
وب  سنة واعتنقه الكثري من الشع1300طيلة كما أن الدين انتشر   إىل هتافت تلك الشبه والدعاوى.

جنعله اليوم العائق أمام دخول  دون أن يكون حكم قتل املرتد مانعا هلم من ذلك، فلماذا  وسلماحراب 
 الناس لإلسالم؟ 

مرتدون   ادعاؤهم أن مقاتلة أيب بكر ملانعي الزكاة سياسة شرعية وليس حراب على املرتدين ابطل، ألهنم -
على لسان أيب بكر كما يف حديث أيب هريرة رضي هللا عنه يف الصحيحني يف قصة إنكار عمر  

والصحابة ابتداء قتال أيب بكر ملانعي الزكاة وفيه قول أيب بكر: "وهللا ألقاتلن من فرق بني الصالة  
ن كما يعامل اجلاحد  والزكاة"، فداللته واضحة على أن قتاهلم لكفرهم وجحودهم فريضة الزكاة فيعاملو 

لفريضة الصالة. ويشهد له استدالل البخاري عليه عند تبويبه ب)وأمرهم شورى بينهم( حبديث "من  
اإلميان إذا انتفت معه   نواقضوال خيفى أن جحود املعلوم من الدين ابلضرورة من  بدل دينه فاقتلوه".

 املوانع وحتققت الشروط وإن مل يصرح صاحبه ابلكفر. 

فارقة اجلماعة  طالق قتل املرتد وبني مقيديه بقيد ممي بنظر أظنه حيول اخلالف بني القائلني إبو أختم كال
يستدعي  بشروط تطبيق احلد على املرتد ألخذ إىل خالف لفظي يؤول إىل وفاق عند التنزيل، وهو أن ا

أو مبيتا هلم املكر واخلديعة  ستتيب ممن مل يكن حاقدا على اإلسالم وأهله امن استتابته، وال شك أن كل 



أو تقية خوفا على نفسه فينخرم شرط  وإانبة داينة   ، إماواخليانة ساعيا إىل كسر شوكتهم سيظهر توبته
 خالف مثرة تذكر حينها. لل. وهبذا ال يكون  إقامة احلد عليه

  العظيم وأتوب إليه. هذا وهللا تعاىل أعلى وأعلم، وأستغفر هللا
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 أخوكم عبد الرمحن بن حممد زحل.          

 


