
 لمدراسات اإلنسانية                           مجــمة جـامعــــة كـركوك                

  

 0212الخامسة / السنة  5 : / المجلد  1:  عددال 1

 إشكالية مفهوم الردة بين الدين والسياسة
 دراسة في التصور اإلسالمي المعاصر 

 
 

 

 
 
 
 

 ملخص البحث
 

يحاااوا الباحاام فهاام اةشااكالية بااين الاادين والسياسااة ر حااوا مفهااوم الااردة فااي اةسااالم ر ماان  ااالا 
مسااتادا  التصااور اةسااالمي المعاصاار ر الااعل ياااوم ق اان التوفياال بااين اةحكااام الفاهيااة الاديمااة و 

 العصر ر من  الا التمييز بين الثواب  )= العايدة( و المتغيرا  )= فاه الواقع ( .
فاااةولن تعتمااد الااوحي اةلهااي ر و اة اارل ق اان اقماااا العاااا و الفكاار فااي تاعيااد  ل اواقااد الفاهيااة 

 المستنبطة من الاران والسنة . 
 

 المدخل :  
كثر من ثالثة قاود ر مماا دفاع قاددا مان الفاهاا  لاد طرح  مسألة الردة نفسها بشدة ر منع أ 

والباااحثين والمفكاارين ر إلاان التصاادل لدراسااتها والكتابااة حولهااا ر تياار أن الااعين كتبااوا قنهااا ر فااي 
السنوا  األ يرة ر تناولوها في باب الاهاد وفل الاواقد الفاهياة الكالسايكية ر ورهار أن ميلفيهاا لام 

ة ل ارون الهارية األولن ر باستثنا  بعا  الكتاباا  والبحاوم التاي يتحرروا ك يا من الكتابا  الفاهي
حاولاا    اال نااول ماان التوافاال مااع األحكااام الفاهيااة الاديمااة والواقااع الااراهن ر باساات دام مفااردا  

 ومصط حا  اديدة . 
ولسنا هنا بصدد تأصيا الردة ر فاد دون  قنها وحولها كتب ة تكاد تحصن ر لهاعا فاأن هاعا البحام 

 طط أولي وتمهيدل ة تيار ر ة ياراد باه إة الادقوة إلان دراساتها والكتاباة قنهاا مان منراور هو م
 معاصر ر دراسة متأنية تفصي ية لإلحاطة بكا اوانبها ودوافعها المباشرة وتير المباشرة. 

  -إن ا تيار هعا الموضول اا  لسببين :
سات دامها كساالم ماان قباا بعا  األفااراد انتشاار رااهرة التكفيار والااردة فاي ماتمعاتناا اليااوم ر وا -

ضااد  صااومهم ماان عول اةتااهااا  والتيااارا  الاوميااة  –حااركيين وتياار حااركيين  –والاماقااا  
 .(1)  والع مانية وال يبرالية 

إثارة بع  المستشرقين لمسألة الردة وقالقتها بحاول اإلنسان والحريا  العامة في العالم اإلسالمي 
 (2  ) . 

لبحم / كمحاولة إليااد مااربا  من قضية إسالمية ر لم تعط حاها ر مماا أدل إلان ويبان موضول ا
 وفاا  مان تهماة التكفيار والاردة ر التاي  ( 3)  تردد الكثير من د ولها ) دائرة المستحيا التفكيار فياه ( 

لحااا  باابع  المفكاارين والباااحثين بساابب طروحاااتهم وااتهاااداتهم حااوا قضااايا العصاار ومنهااا : 
   (  4) الحريا  العامة في اإلسالم  –حاول اإلنسان  –اطية الديمار

 مما سبل ر يمكن الاوا ر إن الردة وحرية اةقتااد ر وها إن دافعها ديني أم سياسي ؟ 

 فكرت رفيق السيدد. 
 أستاذ مساعد 

 جامعة كركوك -كلية اإلدارة واالقتصاد 
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حركية أو تير حركياة ؟ تعاد  –ومن العل يحدد المرتد ؟ الحاكم أم الفايه / المراع أم اماقة معينة 
فضاائين الاديني والسياساي ر والتاي أثاار  وة تازاا اادة واساعا فاي من المسائا اة تالفياة  فاي ال

 الوسط السياسي بكا تياراته واتااهاته اإلسالمية والع مانية والديماراطية وال يبرالية . 
 

  -الردة لغة واصطالحا  :  -1
 لغة : اا  في م تار الصحام  -

ااع ... وردد  ) رد   ق يـه الشاي  إعا لـاـم ياب اه وكاعا اعا  طاأ  ر ورد   إ لان منزلاه ورد  إلياه اواباا  ر.
 . (5)لمرتد والردة أسم منه اةرتداد(ترديدا  و تردادا  بفتح التا  فتردد واةرتداد الراول ومنه ا

 أما في قاموس المحيط ر   
 . (  6) ) والرد  الابح وبالكسر اةسم من اةرتداد(   

الكفاار وأت رااه حكمااا  ر ومحبطااة ل عمااا إن  وكااعلا الراااول قاان الشااي  إلاان تياار  ر وهااي أفحاا 
 قاا تعالن (  7) اتص   بالمو  قند الشافعية ر وبنفس الردة قند الحنفية 

] ومان يرتاادد ماانكم قاان دينااه فيما  وهااو كااافر فأولئااا حبطاا  أقماالهم فااي الاادنيا وا  اارة وأولئااا 
    (  8) أصحاب النار هم فيها  الدون [ 

 
 اصطالحاً : 
ساالم إلان الكفار ساوا  بالنياة أو الفعاا المكفار ر أو باالاوا ر ساوا  قالاه اساتهزا  أو الراول مان اإل

 قنادا  أو اقتاادا  ر ومن أسبابها : 
إنكار حكم مامع ق يه في اإلسالم ر كإنكار واوب الصاالة والزكااة والحا  ر وإنكاار تحاريم ال مار 

 وكون الاران كالم هللا 
حف في قاعورة متعمدا  ر وكعلا إلاا  كتاب التفساير والحاديم ر فعا بع  أفعاا الكفار ر كإلاا  مص

 وكالساود لصنم أو ممارسة بع  قبادا  الكفار أو  صائصهم في ال باس والشراب .

(  9) التح ا من اإلسالم بسب اإلله أو سب النبير أو استباحة تعرل  المرأة ومنع الحااب 
 

 
 أحكام المرتد :  -

 ( 11) ياوا الموص ي 

ا ارتد المس م والعياع باهلل ر يحبس ويعر  ق يه اإلسالم ر وتكشف شبهته ر فان أس م وإة قتاا  ) وإع
 ر لاوله " ص ن هللا ق يه وس م " 

 . (  11)  ] من بدا دينه فاقت و  [ 
أما قن المرأة المرتدة والصبي المرتد قاا قن األوا ) المرتدة ة تاتا و تحبس وتضرب كا األياام 

الثاني ر الصبي المرتد ) ..... الصبي العاقا الصحيح ر ويابر ق ن اإلسالم وة ياتا (  حتن تس م ر
 (12  ) . 

إعا ر الردة ترا الدين اإلساالمي وال اروع ق ياه بعاد اقتناقاه قايادة الاردة ويسااط الحاد قان المرتاد 
ن الغايااة هااي بالتوبااة بااأن يتباارأ قاان األديااان ك هااا سااول اإلسااالم او قمااا إليااه ماان مااعهب الكفاار ر ة

راوقه إلن اإلساالم . وحاوا قباوا توباة المرتاد ر يااوا الزحي اي نااال  قان صااحب البحار الز اار 
5/2.8  

 (  13) ) إن توبة المرتد مابولة حتن لو تكرر  لاوله تعالن ] يغفر لهم ما قد س ف [ 
اباوا التوباة لاولاه وهعا هو موقف الزيدية وأئمة المعاهب ) أن من تكرر منه الردة حتن أكثر فهاو م

 . (  14) تعالن ] يغفر لهم ما قد س ف [ ولم يفصا النص بين من تكرر منه علا او لم يتكرر ( 
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أما السيد محمد تااي الحسايني المدرساي ر فاناه يمياز باين المرتاد الم اي والمرتاد الفطارل فاي  قباوا 
مرتد الفطرل فإعا قب   توبته طهر بعد التوبة فيه باوله ) ..... وكعلا المرتد الم ي بعد التوبة ر اما ال

 . (  15) التوبة ( 
 

 شروط صحة المرتد :  -    

 يشترط بع  الفاها  شرطين ياب توفرهما في الردة وهما : 
العااااا ر فاااال تصاااح ردة الماناااون والصااابي الاااعل ةيعااااا ر ةن العااااا مااان شااارائط األه ياااة فاااي  -

 اةقتاادا  وتيرها .
  ( 16)ة ر فال تصح ردة المكر  اتفاقا ر ان كان ق به مطمئنا  باإليماناة تيار او الطواقي -

 

  -إشكالية مفهوم الردة بين الدين والسياسة : -2
تعد مسألة الاردة مان أهام المساائا اة تالفياة فاي الفكار اإلساالمي ر رتام وضاوحها فاي النصاوص 

حوم حولهاا لام تحاا اشاكاليتها التاي وان تراكم الدراسا  والب –الارآن والسنة  –التأسيسية لإلسالم 
 تمحور  حوا : 

 ااتماقي ؟  –اقتصادل   –ها الردة طابعها ديني ؟ أم سياسي 
أن اإلاابة ق ن هعا التسايا المحورل يحتاع الن اساتارا  دقيال لفااه الاردة فاي اإلساالم مناع الاارن 

ياز باين الماادس والبشارل ر أل الثاني ل هارة الن يومنا هعا ر يستند الن منه  ق مي ياوم ق ن التمي
 الثاب  والمتحوا في اإلسالم . 

كما يتط ب التعمل في التح يا والدراسة في كتابا  وااتهادا  الفاها  والدقاة والمفكرين والبااحثين 
المعاصرين ر باا تالف تيااراتهم : السا فية والحركياة واإلصاالحية وال يبرالياة مان قضاايا العصار ر 

اةقتاااد رةن ات اب هاع  الكتاباا  ركاز  ق ان الفضاا ا  الفاهياة والتاري ياة ومنها الاردة وحرياة 
اةقتصـاـادل ر الاعل تمرهار  –اةاتمااقي  –ل ردة ر ولــم تــوا اةهتمام الكافـي لفضائها السياسي 

البعاد السياساي ل اردة فأصابح مان الصاعوبة الفصاا باين  –فـــي المعارضة وال اروع ق اـن الحااكم 
ة /الدين والمعارضاة / السياساة ر ألنهماا كاان وقبار التااريم اإلساالمي ر يسات دمان مصط حي الرد

مترادفين في كتب الفاه والسير والاهاد والتفسير والفرل  ر وابرز مثاا ق ن علا ر هو لاو  بع  
( بينمااا الوقااائع 17الحكاام الاان قمااع حركااا  المعارضاة تحاا  تطااا  محاربااة المرتادين قاان الاادين )

والتح يال  المنهاية المحايدة ر أثبتا  أنهاا كانا  معارضاة سياساية بحتاة ضاد ة شارقية  التاري ية
ساا طة أولئااا الحكااام ر الااعين كااانوا يبااررون سياساااتهم الامعيااة ر باادقول محاربااة البغاااة والمرتاادين 

فاول بشارية ر مان  االا إضافا   –وال اراين ق ن الس طة المركزية التي أحاطوهاا بهالاة قدساانية 
 . (  18) مدنية ة قالقة لها  بالدين  -د الديني ق يها ر بينما أهداف المعارضة آنعاا كان  سياسيةالبع

وفي الماابا كان  بع  قول المعارضة هي األ رل ر تبارر  رواهاا ق ان الحكاام بإلصاال تهماة 
 الااردة ق اايهم و اارواهم قاان الاادين ر وعلااا إلساابا   الشاارقية ق اان حركاتهااا ر وهااعا مااا ناااد  فااي

أفاارادا  –ماان انتشااار راااهرة تكفياار ا  اارين  –فاااط اة ااتالف فااي الزمكااان   –ماتمعاتنااا اليااوم 
ووصفهم بالمرتدين ر وان هاع  الرااهرة أصابح  شاائعة فاي  طاباا  بعا  تياارا   –وماتمعا  

اةسالم الحركي ر وتحديدا الاماقا  التكفيرية ر او ما يط ل ق يها البااحثون ) الحركاا  اإلساالمية 
المتطرفة ( التي تعما ق ن إقامة الماتمع اإلسالمي بالعنف والاوة وتكفيار ا  ارين بتهماة اةرتاداد 

 ( . 19) قن اإلسالم 
وقد تصدل لهع  الاماقا  قدد مان الفاهاا  والمفكارين ر ومانهم البهنسااول الاعل حادد  طاا أفكاار 

ر بنوقيااه م ااالف لعاياادة الساا ف هااع  الاماقااا  فااي قاادم فهمهااا فاااه اإليمااان باولااه ) إن فكاار التكفياا
الصالح حيم ة ي ت ف احد في معاني الكفر واإليمان إة في حدود ال فر فاط ر فمن قاا اإليمان قوا 
وقما يزيد ويناص  ر قاا باالكفر أةقتااادل والعم اي ر ومان قااا اإليماان هاو التصاديل وة ياد ا 
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ر قاا أيضا الكفر نوقان الحاياي والماازل ر العما فيه ر والكفر هو الاحود ة يزيدان وة يناصان 
 . . ( 2) وفي الحالتين ة ي رع من الم ة إة الكفر أةقتاادل او الحاياي ( 

ويباادو أن هناااا   طااا او تاادا ال بااين الااردة والتكفياار والااه يااة فااي تصااورا  هااع  الاماقااا  عا  
 طاباتها ر وفي أحايين كثيرة بنفس  المنه  التكفيرل ر بحيم تست دم ت ا األلفار / المصط حا  في

 –حكاماا ومحكاومين  –المفهوم والمعنن ر فمارة يط ااون ق ان الماتمعاا  اإلساالمية الاائماة الياوم 
كافرة ر ومرة أ رل مرتادة ر دون مراقااة الفاوارل العادياة والفاهياة لهاع  األلفاار /   -بأنها ااه ية 

 المصط حا  .                         
ر المرتد هو العل راع قن اةسالم اهارا وق نا  ر وأصر ق ن علا ر أل انه ات ع قرار الاردة  فمثال

بحريته الش صية ر بينما الاماقا  التكفيرية تكفر ا  رين دون إقالنهم ال روع قن اإلسالم ر با 
هاام مساا مون م تزمااون بعاياادتهم وشااريعتهم / وهااعا إن دا ق اان شااي  فإنمااا ياادا ق اان قاادم تميااز 

(  21) أصحاب الفكر التكفيرل ر بين الكفر الم رع قن الم ة والكفر العل يست دم ق ن سبيا المااز 

. ةن األمة أامع  ق ن ان الد وا في اإليمان يكون بالتصاديل بالشاهادتين وال اروع مان اةيماان 
 (  22) باحود وانكار مااا  من قند هللا ةنه رد ل شهادتين  واحود بهما 

يمكان الااوا إن مساألة الاردة هاي مان أكثار المساائا اإلساالمية اساتغالة  و توريفاا لغيار  مما سبل /
ماصدها الحاياي / من قبا إسالميين او تير إسالميين ويتا ان هاعا فاي األفكاار والمواقاف المتبايناة 
 لاابع  الفاهااا  والمفكاارين والباااحثين المعاصاارين ماان إشااكالية الااردة بااين الاادين والسياسااة / والتااي
تأثر  أما بالكتب الفاهية الاديمة وما   فها الفاها  األقدمونر او بأفكار اإلصالم الديني ر او باالفكر 

 . -اإلسالم السياسي –الحركي 
 الردة عند بعض علماء الفقه اإلسالمي   -3

الشيم محمد سعيد رمضان البوطي : ق ة حد المرتد هي الحراباة ة الكفارر يارل الباوطي ر  -
هي الحرابة ة الكفر ر ةن )مسألة الردة  –باتفال قامة الفاها   –كم باتا المرتد ان ق ة الح

ر مما هو مثب  في مصادر السانة وكتاب الفااه ر لام تكان فيماا مضان ر تحماا فاي طيهاا أل 
بعا  المشاتغ ين بحرفاة  –فاي أيامناا هاع   –شبهة قاد يتوقاف قنادها باحام ر الان أن قماد 

ول في العمالة ل اول الغربية ر فأثار  من هع  المساألة مشاك ة اةفتئا  ق ن اإلسالم والض 
وات ع  من حكم الردة شبهة وأل شبهة ر والهدف من علا تهوين أمر الردة وتيسير السابيا 
اليها من اانب ر وإبراز ما يمكن من مرهر التنااق  باين الحرياة الفكرياة وأحكاام اإلساالم 

 . (  23) من اانب أ ر ( 
لبوطي ق ن هع  الناطة قائال  ) لاد سبل إن أوضحنا أن الحل هو ما عهب اليه اماهير ويع ل الشيم ا

الفاها  من ان ق ة الاهاد الاتالي هي الحرابة ة الكفر ر وناوا هنا : أن ق ة الحكم باتا المرتاد هاي 
 ( . 24) الحرابة أيضا ة الكفر ( 

إلسالمي ر فانه )  ارع قن اماقة المسا مين أما المرتد العل يع ن  ردته قن اإلسالم في الماتمع ا
  (. 25) بكا ماوماتها الدينية والوطنية والسياسية ( 

أما حوا ال الف الفاهي من قضية حد او قااب المرتد ر وكيف أن بع  الاماقا  التكفيرية تارل 
سا طة اواز إنزاله من قباا أفاراد او أحااد النااس ر فاأن الشايم الباوطي يارف  علاا وييكاد اناه مان 

ازا  علا قاوبة تعزيرياة يراهاا الحااكم  –العل ياتا المرتد  –الحاكم وا تصاصه ) ويعاقب الااتا 
ر او بعبااارة أدل ر ان قااااب المرتااد يكااون بااارار قضااائي ر لاايس ةحاااد الناااس الايااام بااه ر والحكاام 

 ( 26)الاضائي ةيطاا إة من استع ن دا ا الماتمع بردته ( 
 د ر في تصور الشيم البوطي ر هي الحرابة ة الكفر . اعا  ر ق ة حد المرت

 
 
 . الردة عند بعض دعاة اإلسالم الحركي -4
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الشاايم راشااد الغنوشااي : الااردة اريمااة سياسااية . فااي كتابااه ) الحريااا  العامااة فااي الدولااة  -
اإلسالمية ( ر يرل الشيم الغنوشي ر ان ال الف حوا المرتد والمرتدين هاو حاوا مساألتين 

دة اريمااة سياسااية تتمثااا فااي ال ااروع قاان نرااام الدولااة ر وبالتااالي يتاارا لإلمااام )هااا الاار
أم  –أل العاوبا  تير المنصوص ق ان قاوباة معيناة  –معالاتها بما يناسبها من التعازير 

هي اريمة قادية تد ا ضمن ارائم الحدود التي هي حل هللا ر فال مناص لألمام من أقاماة 
      .      (  27) الحد فيها ( 

او بتعبير أ ر ) حرياة اةقتاااد التاي كف هاا اإلساالم المعطااة فاي اةبتادا  لغيار المسا م تباان لاه بعاد 
 ( . 28)رد وله فال يي ع بارتداد  ر كما ة يي ع بعدم إيمانه قبا د وله ( 

ويييد  وبعد قرا ة متأنية ألبرز أفكار  ر ناد  ر يرف  الرأل العل يدقو الن إقامة الحد ق ن المرتد
الرأل العل يعد الردة اريمة سياسية تعزيرية ر ويستدا ق ن علا ) إن النبي قد قفا لدل د وله مكة 
قن قوم كان قد توقدهم بالاتا ر منهم : قبد هللا بن أبي سرم ر العل كان من كتبة الوحي ر فابا فيه 

ان الردة اريمة تعزيرياة ر شفاقة قثمان ر بينما امتنع قن العفو قن آ رين ر مما له دةلة واضحة 
 (  29)ةن الحدود ة تاوز فيها الشفاقة ( 

ول برهنة ق ن أن الاردة اريماة سياساية يااوا الغنوشاي ) ... ويساتدا أصاحاب هاعا الارأل ر لتأكياد 
موقفهم ق ن ان أمر النبي باتا المرتد وفع ه لعلا ر انما صدر مناه ق ياه الساالم ر مان موقاع وةيتاه 

المسا مين ة مان موقاع النباي المب اا ر وان احتااااه ق ان قتاا المارأة بأنهاا ماا كانا  السياسية ق ن 
لتااتا ر يحما دةلة واضحة ق ن ان ق ة قتا المرتد ليسا  تغيار الادينر وإنماا تهدياد النراام العاام ر 
ولعلا يترا أمر تحديد العاوبة لإلمام ق ن ضو  ما تشك ه الراهرة من  طر ق ان الكياان السياساي 

 . . ( 3) ألمة ( ل
وياادقم الغنوشااي أرائااه فااي مسااألة الااردة ر كونهااا مسااألة سياسااية ر وماان  ااالا مواقااف وطروحااا  
وااتهادا  ر بع  المتاددين ومنهم : السر ي ر أبان الاايم ر ومان المحادثين : اإلماام محماد قباد  ر 

س يم تزورل في )  قبد المتعاا الصعيدل ر قبد الوهاب  الف ر أبو زهرة ر حسن الترابي ر محمد
إن الردة اريمة ة قالقة لهاا بالعايادة التاي أقرهاا اإلساالم ر وإنهاا مساألة سياساية قصاد بهاا حياطاة 
المس مين ر وحياطة تنريما  الدولة اإلسالمية ر من قبا أقدائها ر وان ما صدر من النباي فاي شاأن 

 . (  31) الردة ر إنما هو باقتبار وةيته السياسية ق ن المس مين ( 
اعا ر قاوبة الردة في تصور  ) ... تعزيرا  ة حدا  ر وإنها اريمة سياسية تاابا في األنرمة األ رل 

 . ( 32) باريمة ال روع بالاوة ق ن نرام الدولة ومحاولة زقزقته ( 
 الصة قوله ر قن الردة ر انها انما حورب  من قبا المس مين ر قندما ات ع  بعدا سياسيا وتحول  

حركة قنيفاة هادفها اإلطاحاة بأساس الماتماع اإلساالمي مان  االا تادمير العايادة فكارا وسا وكا الن 
 ونراما . 

  
 سعيد حول : الردة بسبب واها  نرر سياسية أو ف سفية : -
–في كتابه )العاائد اإلسالمية ( الاسم الثاني ريتناوا ساعيد حاول مساألة الاردة مان زواياا م ت فاة    

ا ماان أقاااد قضااايا العصاار روألنااه يعااد ماان اباارز نشااطا  الحركااة اإلسااالمية كونهاا–فاهيااة /حركيااة 
المعاصرة رلعا نرا  يعال  هع  الاضاية مان منراور حضاارل يعتماد ق ان مانه  التعاماا ماع الاوحي 
ودور العااا اإلنساااني فاي قم يااة فهام الاادين )=التاادين( رألن اإلساالم أساااس ةنطالقاة اإلنسااان نحااو 

ألوان الر م والتسا ط والاسار رإعا العايادة هاي أسااس العماا روالنياة شارط الحرية وال الص من كا 
 الصحة إليمانية المس م .

ياوا سعيد حول )وهناا قضايا محا إامال بين أهاا الع ام روهنااا قضاايا محاا ا اتالف روقضاية 
 الردة مان أقااد قضاايا العصار رفهنااا ا ن عرارل المرتادين الاعين ارتاد آباايهم وهام ق ان ماعاهب
هية  ا با  رفهية  لهم أحكام  اصة روهناا مرتد بسبب واها  نرر سياسية روهنااا المرتادون 
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بسبب واها  نرر ف سفية رواإلسالم ا ن ضعيف روالعما اإلسالمي الدقول البح  ة يشكا ق ياه 
اهاا أمر التعاما مع هية  اميعا رولكن إعا وص نا الن العما السياسي من  الا الس طة أومان  ار

 (.33فاألمر يصبح في تاية التعايد رولعلا فإن ل فتول من أه ها محال في بع  الصور( )
أماا رأياه حاوا ناواق  الشاهادتين رفإناه يضايف)أما مان د اا اإلساالم ثام أتان بنااق  مان نااواق  

 (.34الشهادتين فهو المرتد روحكمه أن ق يه أن يتوب مما آتا  وإة فإنه يستحل الاتا ()
ل او  الن إقامة الحد ق ن المرتد ريااوا )ويعطاي بعا  المرتادين فرصاة فيناقشاون حتان لكن قبا ا

تاااوم ق يااه الحاااة روبالتااالي يعطااون فرصااة التوبااة واةوبااة ويعفاان قاانهم رإة إعا شااا  ولااي األماار 
تعزيرهم رولكن هناا صورا لها أحكامها ال اصة ركأن تتكرر مناه الاردة رأو تكاون ردتاه مان ناول 

تمع مع الردة حل أ ر كأن ساب رساوا هللا صا ن هللا ق ياه وسا م رفهاعا لايس أماماه إة  اص أو يا
 (.35الاتا )

ومن  الا دراساته العادية رنستنبط أنه يدقوا الن ضرورة دراسة قضية الردة من منرور معاصرر 
ألن لكا قصر تصوراته وح وله رولكا ايا في قطار مساائ ه )ومان تتباع نصاوص الكتااب والسانة 

د الكثير مما له قالقة بنواق  الشهادتين رومن تتبع كالم الع ما  في أبحاام الاردة أو فاي الكتاب وا
الميلفة  اصة في هعا الموضول واد مئا  المسائا رألن الاه ة فاي كاا زماان ومكاان يغ اب ق ان 
بعضهم تصورا  أو تصرفا  أو أقواا أو أفعااا هاي مان قبياا الاردة التاي تانا  الشاهادتين ولكاا 

يااا فااي قطاار مسااائ ه رفااإعا امعاا  مسااائا األقطااار واألاياااا واألزمااان واااد  الكثياار ماان هااع  ا
 (.36النواق  رولعصرنا  صوصياته التي ا تص بها .()

من ب غه –صفوة قوله أنه يميز بين أنوال الردة رمنها سياسية وف سفية ودينيةر وهناا الكافر األص ي 
ولكاا منهاا ح ولهاا ومعالاتهاا رحساب الناول والحالاة  -مناإلسالم من أهاا األدياان األ ارل ولام ياي

 والعصر.
 

 الردة عند بعض المفكرين والباحثين والمصلحين الجدد .  -5
   يا قبد الكريم : الردة دافعها سياسي .  -   

يعااد   يااا قبااد الكااريم ر مـااـن المفكاارين اإلسااالميين المباارزين العيـااـن يعتااادون   
سالم ر ومن هعا اةقتااد ينط ل قبد الكريم في طرم أفكار  وأرائه ر التي اإل -الزمكان  –بتاري ية 

أثااار  ااادة  واسااعا فااي الوسااط الثاااافي اإلسااالمي والع ماااني وال يبرالااي ر فااي مصاار و اراهااا ر 
 ومن أهم ميلفاته :  –أفرادا واماقا   –وتعر  ةنتاادا  قدة من لدن الفاها  والدقاة 

ماتمااع الصااحابة  ر الاااعور التاري يااة ل شااريعة اإلسااالمية ر شاادو الربابااة بااأحواا   
 قري  من الابي ة الن الدولة المركزية وتيرها . 

فااي تناولااه ل اااعور التاري يااة ل شااريعة اإلسااالمية ر ياارل قبااد الكااريم ان معطيااا    
  فياه ر الشريعة اإلسالمية هي ) معطيا  تاري ية تأثر  بالبيئة التي رهر بها والماتمع العل ورد

 . (  37) واتفا  مع مدارا الم اطيين العين تواه  إليهم ( 
أما ) الحدود ( وإمكانية تطبياها في الماتمعا  اإلساالمية الاائماة الياوم ر فأناه يفناد   

األفكاار الداقيااة الان تطبياال الشااريعة اإلساالمية بااالاوة قان طرياال الحكومااة الدينياة فااي تصااور  ان 
الدينياة فاي التااريم اإلساالمي هاي حكوماة الرساوا محماد صا ن هللا ق ياه  النموعع الوحيد ل حكوماة

أما الحكوما  الالحاة ر فهي بشرية صرفة ر يستحيا إقامتها وتطبيال الحادود فيهاا فاي هاعا  –وس م 
العصر العل يشهد تطاورا  معه اة بفضاا ثاورة المع وماا  واةتصااة  ر التاي حولا  العاالم الان 

 . (  38) قرية كبيرة 
إن اقتااد  بتاري ية اإلسالم ر هيمن ق ن ماماا طروحاتاه وااتهاداتاه فاي معالااة   

دراسة الاضايا اإلسالمية المعاصرة ر وفي مادمتها : الردة التي ياوا قنها ر ان ات ب الحدود ومنها 
 –ر حااد الساارقة وحااد الحرابااة وقااعف المحصاانا  وحااد الزنااا ر كاناا  ورا هااا قوامااا اقتصااادية 
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في تح ي ه ل عالقة باين الاردة (  39) ر إة الردة وحدها ارتبط  في نرر  ر بالعاما السياسي ااتماقية 
والسياسة قبر التاريم اإلسالمي ر يشير الن تاربة أبو بكر مع المرتدين ر كدليا ق ن صحة طرحه 

ع ياة أدائياة ) بحيم با  الوة  ل حكومة المركزية ر هو اإلسالم عاته ر ومن ة يع نه بطرياة قم ية ف
 . ( 41حرل بالنار ألنه يعد مرتدا ( 

ثم ياارن تارباة أباو بكار ماع تارباة قمار فاي تعام اه ماع المرتادين ر الاعين اكتفان   
 . ونستنت  من طروحاته : (  41)بحبسهم )يأك ون ويشربون ( 

إن األسباب الحاياياة مان ورا  إثاارة مساألة الاردة فاي الماتمعاا  اإلساالمية ر مان   
وإشهارها كسالم من قبا بع  الاماقا  اإلسالمية المتطرفة ضد معارضايها مان المفكارين  اديد

 والباحثين والمثافين ر ووصمهم بالمرتدين ر فأنها في تصور  تكمن في الدافع السياسي ة الديني . 
 سالم ق ي البهنساول : الردة وشبهة البغي والتكفير ر   -1

ة وتأويالتها ال اطئاة لابع  نصاوص الكتااب والسانة ر يااوا في تصديه لراهرة الاماقا  التكفيري
البهنسااول ) .....ولكان أصاحاب هاعا الفكار اكتفااوا باأل اع براواهر بعا  النصاوص دون اسااتارا  
سائر ما ورد فيها ر ودون األ ع بفهم الصحابة وإامااقهم ر لاعا نااد قاادة هاعا الفكار يحكماون بكفار 

الدين ر وبالمادما  ال اطئة ة يفرقون بين الر م والكفر ويرون  أقوام ليسوا بكافرين ولم يرتدوا قن
  ( . 42) ان الر م كفر ....( 

وأن تكفيرهم ل مس مين ووصفهم بالمرتدين وال اراين قن الدين ر في نرر  ر يراع الان ساو  فهام 
 لمعاني ومااصد الشريعة من الفار / الشريعة من الفار / مصط حا :

الكفر ر الر م ر الفسل ر البغي ر وما قصد  المودودل وسيد قطب مان مصاط ح ) الردة ر الااه ية ر 
الااه ية ( ودلي ه ق ن هاعا هاو ) ان ماا ااا  فاي كتاباا  الماودودل وسايد قطاب قان الااه ياة التاي 
طرأ   ق ن اةمة من اديد انما يراد بها ااه ية المعصية وليس  ااه ية الكفار واةقتاااد ر وحتان 

 ( .43) اةمامان المعكوران قن علا ر واب ان ن تزم فيهما حسن الاصد( لو لم يفصح 
وحوا تسمية ما نعي  الزكاة بالكفار او المرتدين ياوا ) الاوا بإامال الصاحابة ق ان كفار ماا نعاي 

 الزكاة ر فيه مغالطا  كثيرة : 
التاالي مماا كتباه أوة : إدقا  اإلامال من الصحابة ر وهاو  االف الواقاع كماا هاو مفصاا فاي البناد 

اإلمام الشوكاني في هع  المسألة اع قاا ) أها الردة صنفان ر صنف أرتد وقاد الن الكفر كأصاحاب 
مسي مة الكعاب من بني حنيفة ر وأصحاب األسود العنسي من أها اليمن ر وكمن أنكر الشرائع وقاد 

فأنكروا واوب أدائها الن اإلماام  الن الااه ية ر والصنف الثاني ر العين فرقوا بين الصالة والزكاة ر
ر وهية  ق ان الحايااة أهاا البغاي ر ولام يادقوا بهاعا اةسام لاد ولهم فاي تماار أهاا الاردة ر وكاان 

صدوهم قن علا وقبضوا ق ان أياديهم ر كبناي  مضمن المانعين ل زكاة من يسمح بها إة أن ريسايه
وا بها الن أبي بكر ر فمنعهم مالا بن نوير  يربول ر فانهم كانوا قد امعوا صدقاتهم وأرادوا ان يبعث

وفرقها فيهم ر وفي امر هية  قر  ال الف ووقع  الشبهة لعمر بان ال طااب ر ثام تاابع أباا بكار 
 . (  44)ق ن قتاا الاوم ( 

وقد أستنت  البهنساول من أقواا اإلمام الشوكاني ر ان ما نعي  الزكاة لم يكونوا اميعا من أها الردة 
وت وا معهم ةشتراكهم في البغي ر ولهعا يفرل الفاها  بين الصنفين بااولهم ان ) اهاا الاردة ر ولكن ق

هاام الااعين ساابن أبااو بكاار عراريهاام ر وساااقد  ق اان علااا أكثاار الصااحابة ر أمااا مااانعوا الزكاااة فماانهم 
أضايف  المايمون ق ن أها الدين ر فأنهم أها بغي ر ولم يسموا ق ن اةنفراد كفارا  وان كان  الاردة 

إليهم لمشاركتهم المرتدين في منع بع  ما منعاو  مان حااول الادين ةن الاردة اسام لغاول فكاا مان 
 . ( 45)أنصرف قن أمر كان مابال ق يه يااا له أرتد قنه ( 

وفي حوار  ماع احاد قاادة الفكار التكفيارل ةدقائاه إنهام يأ اعون باالتكفير مان أقاواا سايد قطاب فاي 
ها الكتاب ر سأله البهنساول ) ان كان الماتمع كافرا وزوااتكم قاد كفارن معام ة المرتدين معام ة أ

 ر فما سبب اإلمساا ق يهم ر فكان الرد : 
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 إن قاود الزواع مع زوااتنا ممتندة ق ن أساس إنهن من أها الكتاب ر ق   لهم : 
الاتاا بردتاه  إن العايدة اإلسالمية تاعا ل مرتد حكما مميزا قن أها الكتاب وقن المشرا ر وحكماه

 . (46)وة يواد في اإلسالم ان يكفر المس م ثم يااا انه يعاما كأها الكتاب( 
أ يرا  من  الا هع  الطروحا  توصا البهنساول الن أن هع  األفكار نابعة من ف سفة  اصة بهام ر 

هم روهاعا وهي ان المس مين قد ارتدوا قن دينهم وأصبحوا كفارا فياب إقامة الحد ق يهم بعاد اساتتباب
يحدد حد ردة هعا المس م او عاا ر ويايم الحاد ق ياه ؟ ة  الف ق يه بين الفاها  ر وإنما ال الف من 

الحاكم أم الفايه أم الااضي أم أل فرد من قاماة المسا مين ؟ ياياب البهنسااول ق ان هاع  التسااية  
ا تصاص الحكومة ر وتحديدا  قائال ) وة ي فن ق ن أحد ان إقامة الحد ق ن المرتد بعد استتبابه من

 ( 47الس طة الاضائية فيها ر وليس من أحاد الناس ( )
 زهير هوارل : الردة والمعارضة . -

تناوا زهير هوارل ر مسألة الردة في كتابة ) الس طة والمعارضة في اإلسالم ( مان  االا قوام هاا 
فاي  –يااوا هاوارل  –باا الغاوص المتدا  ة التي تكمن في البينة اةاتماقية والفكرية معاا ر لكان ق

هع  العواما ر ةبد من التوقف قند ناطة هامة ر تدا ان هعا اةرتداد لم يكن طابعاه دينياا ر باادر ماا 
كان  له   فياته اةاتماقية و اةقتصادية ر لهعا يرل ان است دام مصاط ح الاردة مان قباا الصاحابة 

ا الصاحابة قنادما اساتعم وا مصاط ح الاردة انماا اةاتماقي ) لعا -كان هدفها إنكار طابعها السياسي
 . (  48)اةاتماقي لهع  الحركة (  –كانوا يهدفون الن إنكار الطابع السياسي 

حركاة الاردة -ثم ياوا ) ومما ةشا فيه ان ام ة أسباب تفاق   مع بعضها فاي إطاالل هاع  الحركاة
 ( 49(  التي رهر  ق ن نحو مدٍو لحرة وفاة الرسوا –في قهد أبي بكر 

وفاي تصااور  ر )ان الااردة نشااأ  فاي قهااد الرسااوا ر وفااي أ ريااا  أياماه تحدياادا روهااي تتحاادد فااي 
رف  العرب ) اإلتاوة ( لاري  . وعلاا إلشاكاليا  ماتمعياة وقاائدياة تتنااوا الابائاا فاي الازيارة 

 ( . 51) العربية( 
لبداياة ر إة اناه قادا قان وقد قار  قمر بن ال طاب سياسة أبي بكر في تصديه ل مرتدين ر فاي ا

قرار  فيما بعد ر ياوا هوارل أما ) بشأن الردة تتفل معرم المصادر ق ن ان قمار بان ال طااب قاد 
أقتر  ق ن أبي بكر قندما قرر محاربة ما نعي الزكااة قان دولاة ال الفاة ر وقاد أساتند قمار الان 

له ودمه [ ر أماا أباو بكار فااد رد نص حديم ل رسوا ياوا ] من قاا ة اله إة هللا فاد قصم مني ما 
 .(  51) ميكدا  إصرار  ق ن موقفه .....( 

 
من  الا ما سبل ر ناد أن السبب الحاياي في اسباته الطابع السياسي ق ن حركاا  الاردة ر يرااع 
الن ان هوارل في كتاباته وبحوثه ر يارن بين الردة والمعارضاة باا يسات دمهما كمصاط ح واحاد ر 

 ر إن المعارضة في تصور  هي التعبير السياسي ل ردة . او بك مة أدل 
 حيدر إبراهيم ق ي : الردة والديماراطية . -

في كتابه ) التيارا  اإلسالمية وقضية الديماراطية ( ينتااد حيادر إباراهيم موقاف الحركاة اإلساالمية 
)يكاد المفكرون من قضية الديماراطية وحاول اإلنسان ر وإ فاقها في ب ورة تصور إسالمي لها ر و 

 52) والكتاب اإلسالميون يامعون حوا ا تالف مضمون الديماراطية وف سفتها قن تعاليم اإلسالم ( 

) . 
وفي معر  مناقشاته لإلسالميين ر حوا حاول اإلنسان ومادل ميامتهاا ماع مباادن دينياة ثابتاة فاي 

نسااان ر والتااي تالبااا مااا اإلسااالم ياااوا ) وبالااعا  حااين يتع اال األماار باضااايا عا  صاا ة بحاااول اإل
تصطدم بمسالة  صوصية الماتمعا  والثاافة اإلسالميتين ر فهنااا حال التعبيار والارأل والعايادة ر 
والحريا  الش صية ر كا هع  قد تتعار  مع مبادن دينية ثابتة ر او قد تهدر تماسا الدين ووحدته 

قر الدينياة فع ان سابيا المثااا ر ة ر وقد تشكا في مس ما  اإليمان ر او قاد تساتفز األ االل والمشاا
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الحصر ر كيف يمكن التوفيل باين تطبيال حاد الاردة وباين حال الفارد فاي تغييار ديناه او اقتناال أياة 
 . (  53) قايدة أ رل ق ن رتم أسالمه ( 

وحوا واود قضايا أسالمية ة تتفل مع الديماراطية وحاول اإلنسان والتي تحتاع الن حسم من لدن 
مفكرين والباحثين بشكا يواكب متط با  العصار يااوا ) فهنااا قضاايا تتاااطع ماع أساس الفاها  وال

الديماراطية و حاول اإلنسان ر مثا مسائا الردة ر ووضعية تير المس مين ) أها العماة ( ر المارأة. 
والحريا  الش صية ر وحرية الرأل والتعبير ر وطاقة ولي األمر ر والفتنة وم الفة الاماقة ر هع  
الاضايا تحتاع الن ااتهاد ارن ر قد يصا الن مناطل فاهية وقادية ي شاها كثير من المفكرين وة 
ياتحمونها بارا ة اديادة وقاد تعار  قادد مان المفكارين والبااحثين لاتهم التكفيار والزندقاة واإللحااد 

در حاال والتاااديف . ف ااو ثبتنااا ق اان المعناان المتااوارم ل ااردة مااثال ر فساايكون هناااا نراار حاياااي يهاا
اة ااتالف ومغااامرة اإلباادال والحداثااة ر ونالحـااـر ان سااالم الـااـردة والتكفياار قــااـد ااادد نفسااه ..... 
ويحاوا بع  اةسالمويين اقتبــار الردة تهمة  سياسية ر وليسا  دينياة ر أل مثاا ال ياناة العرمان 

 )... (54 ) 
 
 الردة عند بعض دعاة الليبرالية والحداثوية :-6

ينط اون في دراساتهم وبحوثهم قن اإلسالم والفكر اإلساالمي ر مان منط ااا  ق مانياة  دقاة الحداثة
تنويريةر ويرون إن طروحاتهم الفكرياة وحادها التاي تااوم ق يهاا النهضاة التاديدياة فاي –قاالنية –

الماتمعا  اإلسالمية روهية  الدقاة ليسوا ق ن نسل فكرل واحدربا إن اتااهاتهم م ت فة رإة أنهم 
 ومنها :يتفاون في المبادن العامة 

 اتاا  يدقو الن إبعاد الدين قن مركز صنع الارار في الحكم والماتمع . -
أما اةتاا  األ ر رفإنه يادقوا الان تفكياا التارام اإلساالمي روإقاادة دراساته مان منراور معاصار -
(55) 

رفاياد زكرياا رامااا البناا من أبرز كتاب الحداثة والحداثوية : نصار حاماد أباو زياد دمحماد أركاون 
 وآ رين .

وهع  المبادن ة ت ان قبوة من اإلسالميين رألنها ت االف الادين )قايادة وأصاوة وفروقاا (مماا دفاع 
الباحثين الن التساايا حاوا إمكانياة وااود حداثاة إساالمية فعاالر ومانهم توفيال السايف الاعل رفا  

بسابا العماا  لهي منرومة مفاهيم ومعايير تتع اواود حداثة إسالمية وتير إسالمية رقائال )الحداثة 
والتعامااا لااو نررنااا فااي تطبيااتهااا الممكنااة رناااد تعارضااا بااين أل منهااا وأل ماان قواقااد الديـــااـن 

( ألن الحداثة في تصور  رليس  مغ اة أو محصورة ق ن أمة أو شعب أو طباة محاددة 56الحنيف()
لعالم قبار التااريم روبهاعا الصادد يااوا )كونهاا ربا هي نتاع إنساني رشارك  فيه كا أمم وشعوب ا

منتاا إنسانيا قابال ل تعديا و التطوير رة اةيدولوايا ثابتاة وة وحياا منازة مان الساما  روق ان هاعا 
األسااس فإنناا ن تااار الحداثاة التااي تناسابنا ولااو ا ت فا  بعاا  الشاي  قاان ماراد ماان اربوهاا قب نااا(  

(57. ) 
ود حداثة إسالمية أو أس مة الحداثة رمعارضة لما سبل من اةتااهاا  وباحم أ ر ريرل بإمكان وا

رفهو يارر ) إن الحداثة ة تتعار  مع الدين أصال رفايمكن إقاماة حداثاة إساالمية كماا قاما  حداثاة 
 ( . 58تير إسالمية( )

 . الدنيا في المرتد ق ن قاوبة ة: البنا اماا -

 يباراليين ال الكتااب باياة مان ليبرالياة اكثارر  اةساالم فاي اوحده الردة حوار  البنا ارا  اماا تعد   
 ماا وهاعا العصر هعا لمستادا  مالئمة اكثر واع ه الفاه يددتا الن يدقوا لكونهر  الادد اةسالميين

                             اواـــي حيمر  ودراسا  وبحوم كتب من طروحاتهفي   ناد 

 لام اإلساالم الكفارر وأن إلان اإليماان من  رواا ليس اليهودية أو حيةالمسي إلن اإلسالم من التحوا)
 وبرساوله ساماول كادين باإلسالم معترفا المتحوا يرا أن اشترط الديانتينر لكنه من أيا( ي ا) ينسم
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 الشارائع تعددياة اقار اةساالم ةنر  والتنصاير اةسا مة حاوا حاوار( . 59"(  )وس م ق يه هللا ص ن
ا الردة عكر الارآن" وأن) واةقتااد الفكر حرية ق ن حضن وانهر  واةديان  ق يهاا يرتاب ولام مارار 
 باتااا الااردة اقترناا  إعا يعاااقبهمر إة ولاام الرسااوار كثياارون حياااة فااي ارتااد أنااه دنيويااةر كمااا قاوبااة

 (  .61"(  )األقدا  إلن وانضمام
 
 ينتاادها البناا فان واةيمان العايدة تشويه في ودورهار  اةسالم في(  الدينية الميسسة) حوا رايه اما

 المنازا هاو واحادا معينا دينا وان ا محددة قايدة فر  في لها حل ة بشرية ميسسة ويعدهار  بشدة
.وحوا تفسير  لاولة تعالن ) ومان يبتغاي لغيراةاساالم ديناا ف ان  ومزيفة باط ة اةديان وباية هللا من

قاة ارتاد  قان اإلساالم وكفاروا بعاد إيماانهمر وطبيعاي أن يابا منه (  ياوا البنا )" قصد بها مامو
ْناهُ »يكون رد اإلسالم ق ن من ارتد قناه أن ة  اا. من ار وة يتاأتن أن « ُيْاب. ماادام قاد ارتاد وابتغان آ ار 

ا لغير اإلسالم من ناحية المبدأر ألن ا يا  التي تواب التس يم بكا ما أنزا ق ن إبراهيم  يكون رفض 
 ( .61تها ( )وإسماقيا قد سبا

 حاديم فاي ورد ماا ق ن علا في مستندين الاتا بانها المرتد قاوبة الفاها  حوا بع  حا  فند كما
ويفسر البنا )إقالن سيدنا أبو بكر الصديل الحرب ق ن المرتدين بأنها   وس م ق يه هللا ص ن الرسوا

ومن هنا كان  قولة أبي بكر  كان  ردا ق ن رف  بع  الابائا العربية بعد وفاة النبن "دفع الزكاة.
كانوا ييدونه ل نبي "ص " لاات تهم ق يه". فردة هع  الابائاا كانا   المشهورة: "وهللا لو منعوني قااة  

ا ا بهااا فااي الكتااب الفاهيااة تأييااد  ولهااعا ة ناااد استشااهاد  ر "ردة سياسااية "أكثاار ممااا كاناا  "ردة دينيااة" 
ر اون هاع  الناطاة فاي العصار الحاديم أن يفطناوا لهااوكان ياب ق ن العين يعالرلدقول قتا المرتد

ومان هناا فاإن الاريماة تكاون ر فإعا أرادوا قاوبة فع ن ما ياترفاه المرتاد مان حارب أو  ياناة ل ابالد
وة ر )ال يانة العرمن( وليس  الردة مشيرا إلن أن حديم ابن قباس " من بدا دينه فاقت و  " مشكال  

 (  .62ينه من المس مين فاط( )ا ديتضح ان المراد منه من بد  
 المتمساكة الفاهية المرااع بع  من قبوة ت ان ة الردة حوا البنا ارا  اماا انر  سبل مما نستنت 

  مرتدا أل............  اةسالم قن  رواا طروحاته في وترل الس فية_  الحرفية بالتفسيرا 
 أيمن قبد الرسوا : في ناد اإلسالم الوضعي : -
أيمن قبد الرسوا من دقاة الحداثة في الفكر اإلسالمي رلتأثر  بالفكر الع ماني في طروحاته  يعد     

حوا مسائا وقضايا إسالمية حساسة ومنها رالردة وكيفية إقامة الحد ق ن المرتد رحيم  زقم أنه ة 
بوياة حاوا يواد نص ق ن حكم الردة في الارآن الكريم يأمر باتا المرتاد رأماا ماا ااا  فاي السانة الن

الااردة رفإنااه فااي تصااور  رمااارد قااوا ل نبااي ق يااه السااالم روة حاااة ل نبااي اة فااي حاااا التب يااا رأمااا 
األمااور و األحااواا األ اارل التااي تطاارأ ق يااه ماان تشااريع األحكااام ) فااال حاااة ق ينااا فيهااا فهااو تياار 

( باا 63كعوباة()معصوم إة في ماام التب يا فاطرلهعا فإن األحاديم التاي ورد  فاي الاردة وحادها م
( ل اادفال قاان الحاكم)=الساا طة السياسااة( وإساابا  64أنهااا ماان ا تاارال الفاهااا  )دقاااة الكهنااو  ()

 (.65الشرقية ق يها لمحاربة المعارضين السياسيين )
في معر  ناضه ألرا  أيمن قبد الرسوا حوا الردة رياوا سعيد فودة ) الصة ما يستند ق يه في 

–الرسوا ق يه الساالم ة يساتاا بتشاريع روأناه لاو قااا هاع  األحاديام نفي حد الردة روحاص ه بأن 
ااادة فهااي ة تنساام نصااوص الااارآن الحريصااة ق اان حريااة اةقتااااد رق مااا بااأن  -حااوا حااد الااردة

األحاديم هع  ة تنفي حرية اةقتااد أصال روزقم أن أبا بكر لام ياعكر حاديثا منهاا فاي حارب الاردة 
بعد أحدام الفتنة الكبرل مع نشأة الفرل في الدولة األموية نصارة ق ان روأن حد الردة ا ترل تالبا 

 (. 66 صوم سياسيين ( )
 الصة فكر رأنه يرف  األ ع بحاية السنة النبوية رألنها ليس  وحيا وة نصا منزة روهعا ما ناد  

نناا أن ناولهاا بوضوم في تع ياه ق ن أحاديم الردة رقائال )وتع يانا ق ن هع  األحاديم بما سبل يمك
صريحة واضحة بال مواربة رأن كا هع  األحاديم مكعوبة ق ن النبي )ص ن هللا ق ياه وسا م( ألنهاا 
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تتعار  مع نصوص الارآن الواضحة والصريحة وبدون  وف أو تواس  اوف رنااوا وق ان هللا 
 قصد

لاتا لغير الميمنين أو السبيا أن هع  األحاديم ة تزن شيئا أمام قشرا  ا يا  التي تنفي التهديد با 
 (.67المرتدين ( )

و  ااص قبااد الرسااوا الاان أن حكاام الااردة ماان ا تاارال الفاهااا  ل اادفال قاان الساا طة السياسااية ل حكااام 
 رلتحايل أترا  دنيوية ة قالقة لها بالدين . 

 
 استخالصات الخاتمة :-
 

فاارادا أو اماقااا  ن  ااص ماان كااا مااا تااادم بااأن الااردة فااي إطااار المنرومااة السياسااية المعاصاارة رأ
رحركيين أو تيار حاركيين رإساالميين أو ق ماانيين رتباان مان أكثار المساائا إشاكالية وتعايادا ررتام 

وإنمااا فااي توريفهااا لغياار  -الااارآن والساانة–طابعهااا الااديني رة لغموضااها فااي النصااوص التأسيسااية 
 مااصدها المارة شرقا .

 التوريف الديني الحرفي الضيل المغ ل ل ردة.وناصد به التوريف اإليديولواي السياسي اإلقالمي و
فاألوا يتبدل فاي التااريم اإلساالميرفي تورياف الحكاام ل اردة سياسايا فاي قماع حركاا  المعارضاة 
رالتي هي األ ارل تبارر  رواهاا ق ان الحااكم بتهماة اةرتاداد قان الادين .والصاورة نفساها أ اع  

من اديد تفار  نفساها ق ان الحاراا السياساي تتكرر في ماتمعاتنا اليوم رحيم قاد  مسألة الردة 
العااام بكااا قااوا  راإلسااالمية والاوميااة والع مانيااة وال يبراليااة روماان األمث ااة الحيااة رإشااهار بعااا  
الاماقا  اإلسالمية المعاصرة لسالم التكفير والردة بواه األ ر رلتحايل أهداف برناماها الحركي 

الثابا  قناد فاهاا  المسا مين وقاامتهم رإن  اروع أل ربحاة ال روع ق ن اإلساالم وأحكاماه ربينماا 
مس م ق ن أحكام اإلسالم ر ة تاع ه مرتدا أو كافرا روإنما يوقع ق يه الحد الماارر شارقا فاي الحكام 

 العل  الفه .
الااعل يمارسااه بعاا  ق مااا  الاادين  -التوريااف الااديني الحرفااي الضاايل المغ اال ل ااردة–أمااا األ اار 

ة لمسااتادا  العصاار ومتط باتااه رفااأنهم ياارون أن ق ااة الااردة هااي الكفاار التا يااديون ردون أل مراقااا
روحدها الاتا بعد استتبابه ثالثة أيام راتساقا مع ااتهادا  الفاها  األقدمين وت رياااتهم الفاهياة التاي 

فاي المااباا رهار  ريل  -زمانا ومكانا–قبر  قن المستول العا ي والع مي السائد في قصورهم 
وا مفهوم الردة رمفادها أن الردة من المساائا ال الفياةر وأن الفاهاا  ي ت فاون فيماا فاهية معاصرة ح

يتع ل بحكم المرتد وق تاه رمساتندين فاي علاا الان آياا  وأحاديام م ت فاة ق يهاا مان الاارآن والسانة 
روهعا إن دا ق ان شاي  فإنماا يادا ق ان إن اة اتالف لام يحسام ولام ياتم اإلاماال ق ان رأل واحاد 

رمما ياعا تطبياها في الماتمع أمارا تيار ماباوا مان قباا الع ماا  والفاهاا  والمفكارين ب صوصها 
المعاصرين رالعين يحاولون تطاوير /تادياد بعا  األحكاام الاواردة فاي الكتاب الفاهياة الاديماة ركاي 
تتوافااال وتساااتايب لراااروف الواقاااع الاااراهن رومنهاااا الردةرالتاااي قاااالوا إن ق تهاااا هاااي "الحراباااة" 

" وأن اإلسالم يحرم قتا النفس ركما يحرم قتا المس م لنفسه روة يناب في الا وب رألناه وليس"الكفر
(   ويستند كت اب ومفكروا وفاهاا  68ضمن حرية العايدة والتعبير باوله تعالن ]ة إكرا  في الدين[ )

الحاداثول  -الناادل–ق ن المانه  العاالناي  -حكما وق ة–اةتاا  المعاصر في قرا تهم لمسألة الردة 
رالعل يرل أن ق ة الردة هي "الحرابة" وليس الكفر روأن أكثر حركا  الردة في التااريم اإلساالمي 

 اقتصادية رأكثر منها دينية .–ااتماقية –ركان  لدوافع سياسية 
ومن مناصرل هعا اةتاا  من الفاها  البوطي روالحركيين راشد الغنوشي رومن اإلصاالحيين   ياا 

 صر حامد أبو زيد واماا البنا .قبد الكريم ون
صفوة الاوا رإن إشكالية مفهوم الردة بين الدين والسياساة رساببها اساتغالا الادين ألتارا  سياساية 
ضياة لحزب أو اماقة أو حركة رتضع نفسها فول البشر وتحاسبهم باسم هللا روهعا ما ة يتسل ماع 



 لمدراسات اإلنسانية                           مجــمة جـامعــــة كـركوك                

  

 0212الخامسة / السنة  5 : / المجلد  1:  عددال 12

بناا  اإليمااان واةقتااااد ق اان اقتنااال  سياسااة وروم الااارآن والنصااوص األ اارل العدياادة فيااهر التااي
اإلنسان وهدايته دون ضغط أو قسر أو تد ا تح  أل أسم رألن العايدة واإليمان سر بين هللا وقبد  

(   أ يرا يرل الباحم ضرورة إباا  الردة فاي 69ر قاا تعالن ]فمن شا  ف ييمن ومن شا  ف يكفر[ )
م روم العصار ومساتاداته رألناه مان ال طاأ إ ضاال إطارها الفاهي المتفل ق يه وبالشكا العل يالئا

اإلسالم ومث ه الع يا لعم يا  التسييس والحزبية الضياة ركما حصا ل ردة في  طاباا  بعا  الااول 
و األحزاب السياسية التي حول  ماتمعنا الن ميمنين ومرتدين أو مس مين وكفار رمما أسا  لإلسالم 

 والسياسة معا .
 

 المصادر

 
 كريم.الاران ال-
ترامااة هاشاام صااالح )بياارو : مركااز اإلنمااا  –قاارا ة ق ميااة –أركااون رمحماادر الفكاار اإلسااالمي -

 م(.1996الاومي ر
)الااهرة : مكتبة  2أبو زيد رناصر حامد رالتكفير في زمن التفكير ضد الاها والزيف وال رافة رط-

 م(.2113مدبولي ر
- ھ1414ر )دمشال : دار الفكارر 1م رطالبوطي رمحماد ساعيد رمضاان ر الاهااد فاي سابيا اإلساال-

 م(.1993
 www.arabia.netالبنا ر اماا ر الاران ييكد التعددية الدينية   -

-ھ1397)الاااااهرة :دار األنصاااارر  1البهنسااااول رق اااي ساااالم رالحكااام وقضاااية تكفيااار المسااا م رط-
 م(.1977

-  1428لاااهرة : دار الساالم رحولر سعيد ر العاقئد اةسالمية ر الاسم الثاني ر طبعاة الرابعاة ) ا -
 م ( . 2117

الحنفي رقبد هللا محمود بن مولاود الموصا ي ركتااب اة تياار لتع ياا الم تاار رتع يال الشايم  الاد  -
  (. -قبد الرحمن العا )لبنان :دار المعرفة رد

الاارازل رشاايم اإلمااام محمااد باان أبااي بكاار قبااد الاااادر رم تااار الصااحام رترتيااب محمااود  اااطر  - 
 م(.1976لااهرة :الكتب المصرية ر)ا
 م( .2115- ھ1425)دمشل : دار الفكر ر 8الزحي ي روهبة رالفاه اإلسالمي وأدلته رط -

 م(.2112-السعيد ر رفع  رقمائم ليبرالية في ساحة العاا والحرية )الااهرة :دار أ بار اليوم  - 
 م(. 2118-)دمشل :المدل  1الشريف رماهر رتطور مفهوم الاهاد في الفكر اإلسالمي رط - 

)مصار: ميرياا  ل نشاار  1قباد الرسااوا رأيمان رناااد اإلساالم الوضااعي رس ساا ة م تاارا  ميرياا  رط
 م(.2112والتوزيع ر

)بياارو : مركااز دراسااا   1ق ااي ر حياادر إبااراهيم رالتيااارا  اإلسااالمية وقضااية الديماراطيااة رط -
 م(.1999الوحدة العربية ر

ر )د.م: المركااز 1المااد ا الاان تأساايس الحداثااة اإلسااالمية رط–ة قبااد الاارحمن رطااه رروم الحداثاا -
 م(.2116الثاافي العربي ر

  (.-الع ياني رق ي نفيع رأهمية الاهاد في نشر الدقوة اإلسالمية )الريا  :دار طيبةر د -
)بياارو  :مركااز دراسااا  الوحاادة  1الغنوشااي ر راشااد رالحريااا  العامااة فااي الدولااة اإلسااالمية رط -

 م(.1993رالعربية 
 -ھ1431)قماان :دار الفاتح ر1فود  رسعيد قبد ال طيف رمااة  نادياة فاي الحداثاة والع مانياة رط  -

 م(.2119
 م(.1968-ھ1357ر)بغداد ردار المأمون ر2رط 1الفيروز آبادل رماد الدين رع -
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 م(.1993لويس ربرنارد رلغة السياسة في اإلسالم رترامة إبراهيم شيتا )قبرص :دار قرطبة ر  -
متولي رقباد الحمياد رأزماة الفكار اإلساالمي فاي العصار الحاديم )اإلساكندرية :المكتاب المصارل  -

 م(.1971الحديم ل طباقة والنشر ر
 م(.2115- ھ1426)بيرو  :دار كميا ر1المدرسي رمحمد تاي الحسيني رأحكام العبادا  رع-
–د.م: الاادار العربيااة ل ع ااوم )–مااربااة أوليااة –مساارحي رفااارم رالحداثااة فااي فكاار محمااد أركااون -

 ناشرون رد. (.
 م(.2113هوارل رزهيرر الس طة والمعارضة في اإلسالم ر)بيرو  :الميسسة العربية ل دراسا  ر -
 
 

 هوامش البحث : 
 

) الاااهرة : دار األنصاار ر  1سالم ق ــي البهنساول ر الحكــم وقضاية تكفيــاـر المسا م ر ط  -1
 .  16م ( ر ص  1977 -هـ  1397

برنارد لويس ر لغة السياسة في اإلساالم ر تراماة إباراهيم شايتا ر ) قبارص :دار قرطباة ر   -2
التي ياوا فيها ) ... لكن المرتد هاو الاعل د اا اإلساالم ر ثام  ارع مناه  133( ص 1993

واقتنل دينا أ ر ر او كما هو معتاد قاد الن دينه الساابل ر ديان أبائاه ر وبهاعا الفعاا ساحب 
باأن يشان ق ياه  –ك اف  –مة المس مة ر ومن ثم صار قدوا لعلا العل شرل له وة   ل حكو

الحرب ر وهو بمعنا  األ يار قاد يصادل ق ان الماموقاا  أكثار مان صادقه ق ان اةفاراد ر 
 وبهعا المعنن يحرز المصط ح مفهوما سياسيا ( . 

 كعلا ينرر : 
التي  8( ص8..2دمشل : المدل ر ) 1ماهر الشريف ر تطور مفهوم الاهاد في الفكر اإلسالمي ر ط

يرصد فيها مساهما  المستشرقين والباحثين في اإلسالميا  ر في السانوا  األ يارة ر ويااارن بياـن 
موقفيـااـن أثنيـااـن متعارضااين ر أولهمااـا : ينط اال ماان منط اااا  ) اوهرانيااة( ويعباار قنااه قاادد ماان 

رناارد لاويس ر لاورنس اوساتر ر دانيااا الباحثين ر وب اصة في الوةيا  المتحدة اةمريكية ر مثاا ب
 بايبس ر وثانيهما : 

ينط ل من منط اا  ) تاري ية ( تعتماد الدراساا  الماارناة لألدياان ر ومان أبارز مفكرياه وباحثياه ر 
 اون اسبوزيتو ر فرانسوا يرتا ر كارين ارمسترونا . 

بيرو رمركاز تراماة هاشام صاالح ر)  –قارا ة ق مياة  –محمد أركون ر الفكار اإلساالمي   -3
 .  1.1( ص 1996اإلنما  الاومي ر 

) بياارو  : مركااز  2حياادر إبااراهيم ق ااي ر التيااارا  اإلسااالمية وقضااية الديماراطيااة ر ط  -4
التي ياوا فيها ).... ولكان هنالاا محااوة   252( ر ص  1999دراسا  الوحدة العربية ر

اإلسااالميين حتاان ماان صاادر  فيهااا أحكااام بااالردة فااي بعاا  األقطااار العربيااة ر ولاام ياادنها 
يدقونهم بالمعتدلين ( ر ويعكر قضية محمود محمد طه في السودان ر ونصر حامد أباو زياد 

 وتيرهم في مصر. 

حوا اةنتااادا  المواهاة لابع  المفكارين والبااحثين اإلساالميين ر واتهاامهم بإنكاار الاردة  -
الطا  كثيرة ةن الاعين وحدهار ومنهم اماا البنا وقبد المتعاا الصعيدل وآ رين ر فيها مغ

يتهم الشيم ق ي نفياع الع يااني ر لام ينكاروا الاردة وحادها ر وإنماا ااتهادوا فاي طبيعاة الاردة 
ودوافعها ورروفها ومالبساتها وأسبابها ر وقدموا معالااا  قصارية لهاا ر ميازوا فيهاا باين 

إلساالم قايادة المرتد الفرد والمرتد الاماقة ر فوادوا أن األ ير يشكا  طورة أكثار ق ان ا
 ونراما وس وكا  . 

 لالطالل ق ن ابرز المنتادين ينرر: 
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.. 2 ( ص-ق ي نفيع الع ياني ر أهمية الاهاد في نشر الدقوة اإلسالمية ر ) الريا  : دار طيبة ر د
 . 

الشايم اةمااام محمااد باان أبااي بكاار قبااد الاااادر الاارازل ر م تااار الصااحام ر ترتيااب محمااود   -5
 .  238( ر ص  1976ر الكتب المصرية ر  اطرر ) الااهرة : دا

م( 1968 -هااـ 1357ر ) بغااداد : دار المااأمون ر  1ر ع 4ماااد الاادين الفيااروز أبااادل ر ط  -6
 .  294ص

م ( 2115 -هاـ 1425) دمشل : دار الفكر ر  8وهبة الزحي ي ر الفاه اإلسالمي وادلته ر ط  -7
 .  5577ر ص 

  217سورة البارة :   -8

 . 5577ر  ر ص الزحي ي ر مراع سبل عك  -9

 قبد هللا محمود بن مودود الموص ي الحنفي ر كتاب اة تيار لتع يا الم تار ر تع يل-11

 .  183-178  ( ر ص-الشيم  الد قبد الرحمن العا ر)لبنان : دار المعرفة رد
 .  3.13روا  الب ارل في صحيحة ر رقم الحديم  -11
 .  178الموص ي ر مراع سابل ر ص -12
 .  38ألنفاا : سورة ا -13
 .  5/2.8نا ه قن البحر الز ار ر 5577الزحي ي ر مراع سابل ر ص  -14
-هاـ 1426)بيارو  : دار كمياا ر 1السيد محمد تاي الحسيني المدرسي ر أحكام العباادا  ر ع -15

التي يميز فيها بين المرتد الم ي والمرتد الفطرل ر فاألوا ر هو العل كان أبوا   49م ( ر ص 2115
 فرين فأس م ثم أرتد أما األ ير ر فهومن كان أبوا  او أحدهما مس ما ثم أرتد بعد علا . كا
 .  5578الزحي ي ر مراع سابل ر ص  -16
ينرر :   يا قبد الكريم ر اإلسالم بين الدولاة الدينياة والدولاة المدنياة ر ) الاااهرة : دار مصار  -17

 .  73-71( ر ص 4..2المحروسة ر 
بحام فاي اةشاكالية الفكرياة واةاتماقياة  –ل ر السا طة والمعارضاة فاي اإلساالم زهير هوار -18
( ر ص  2113) بياارو  : الميسسااة العربيااة ل دراسااا  والنشاار ر  –.م 75 – 612 -هااـ 11-132
113  . 
 وما بعدها .  81  يا قبد الكريم ر مراع سابل ر ص -19
 .  48 -45البهنساول مراع سابل ر ص  -.2
  .   65نفسه ر ص  المراع -21
ر حوا تكفير دقاة اةتاا  ال يبرالي اإلسالمي أمثاا : أحمد كماا أبو  61المراع نفسه ر ص -22

الماد ر محمد حسن اةمين ر  طارل البشرل ر قبد هللا النفيسي ر محمد س يم العوا وتيرهم ينرر : 
ر قمائم ليبرالية في ساحة ر أيضا ينرر : رفع  السعيد 333حيدر إبراهيم ق ي ر مراع سابل ر ص

 . 16-7( ر ص2..2العاا والحرية ر ) الااهرة : دار ا بار اليوم ر 
 2كيااف نفهمااه ؟ وكيااف نمارسااه ؟ ط –محمااد سااعيد رمضااان البااوطي ر الاهاااد فااي اإلسااالم  -23

 . . 21م( ر ص  1993 -هـ  1414)دمشل : دار الفكر ر 
 .  212 -.21المراع نفسه ر ص  -24
 .  213نفسه ر ص  المراع -25
 . . 21المراع نفسه ر ص  -26
)بيارو  : مركاز دراساا   1الشيم راشد الغنوشي ر الحريا  العامة في الدولة اإلساالمية ر ط -27

 .  51-48( ر ص  1993الوحدة العربية ر 
 .  95نا ه قن : محمد س يم تزورل ر الحريا  العامة في اإلسالم  ص 49المراع نفسه رص  -28
 .  49لمراع نفسه ر ص ا -29
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 المراع نفسه ر وكعلا الصفحة .  -.3
  5المراع نفسه ر ص  -31
 ر ل مزيد حوا المرتد ينرر : 51 -49المراع نفسه ر ص  -32
قبد الحميد متولي ر أزماة الفكار السياساي اإلساالمي فاي العصار الحاديم ر مراهرهاا ر أسابابها ر  -

التاي يااوا  36(ر ص1971الحاديم ل طباقاة والنشار ر  قالاها ر ) اإلسكندرية : المكتب المصرل
فيها ) ان هناا فرل بين أحاد الناس ر تهتز قاائدهم بفعا رروف طارئة او تأثير تزو ثاافي ر فهعا 
 يعال  بما يناسبه من توقية وتربية وتحصين ر وبين تبشير منرم وم طط لنسف اإلسالم ودولته ( .

 –   1428)الاااااهرة:دار الساااالم ر 4ية ر الاسااام الثااااني ر ط ساااعيد حاااول ر العاائاااد  اةساااالم -33
 . 311م ( ص 2117
 .  312المراع نفسه ر ص  -34
 .  313المراع نفسه ر ص  -35
 .  313المراع نفسه ر ص  -36
 وما بعدها .  95  يا قبد الكريم ر مراع سابل ر ص  -37   
 .  276ماهر الشريف ر مراع سابل ر ص  -38    

 .  71يا قبد الكريم ر مراع سابل ر ص    -39 
 .  87 -81المراع نفسه ر ص  -41 
  .  87المراع نفسه ر ص  -41 

 .  61ل مزيد قن الاماقا  اإلسالمية المتطرفة والتكفيرية ينرر : البهنساول / مراع سابل ر ص -
 .  91 – 91البهنساول مراع سابل ر ص  -42 
 .  89المراع نفسه ر ص  -43 

 .  4. نا ه قن اةمام الشوكاني ر نيا اةوطار ر ع18المراع نفسه ر ص  -44         
 .  4نا ه قن اةمام الشوكاني ر نيا اةوطار ر ع  222المراع نفسه ر ص  -45 
 .  222المراع نفسه ر ص -46 
 .  315المراع نفسه ر ص  -47 
 .  114زهير هوارل ر مراع سبل عكر  ر ص  -48 
 .  113نفسه ر ص المراع  -49 
 . . 53المراع نفسه ر ص  -51 
 ر نا ه قن :  114المراع نفسه ر ص  -51 

) بياارو  : ميسسااة الكتااب الثاافيااة ر  2الساايوطي ر تاااريم ال  فااا  ر تحاياال قبااد الاااادر قطااا ط -
 .  39( ر ص  1996
 .  13حيدر إبراهيم ق ي ر مراع سبل عكر  ر ص  -52

 .  13المراع  نفسه ر ص  -53 
 .  343المراع نفسه ر ص -54 

 .89سعيد قبد ال طيف فودة رمراع سابل ر ص -55
 لإلطالل ق ن الحداثة والحداثوية ينرر :

)د.م: المركز الثااافي 1ط–المد ا الن تأسيس الحداثة اإلسالمية –طه قبد الرحمن رروم الحداثة  -
 .12(ص2116العربي ر

 كعلا ينرر :
ناشارون –الادار العربياة ل ع اوم –ماارباة أولياة –كار محماد أركاون فارم مسارحي رالحداثاة فاي ف -

وما بعدها حيم ياوا مسرحي إن الحداثة قناد محماد اركاون وام اة مان  12رعكر  سعيد فود  رص
 الكت اب تاوم ق ن ام ة مفاهيم رأهمها :
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اا في دراساة العالقاة باين الفارد والوااود رومنهاا قا ناة الفكار الع ماي العاالنية : التأكيد ق ن الع-2
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 .13ينرر سعيد فودة رمراع سبل عكر  رص
الناادل –الع ماي –د نصر حامد أبو زياد رمفكار وأساتاع ااامعي اتهام باالردة بساب أسا وبه العاالناي 
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 النصوص الدينية .
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-Abstract- 
 

The researcher tries to understand the complication between , the religion 

and the politics upon the concept of rejection " Al-Radh" through 

contemporary Islamic thought , which aims to harmonize between classical 

Islamic rules and moderinties of age , by distinguishing between constants 

(=Dogma) and variables (=Actual jurisprudence ) , the first dependa on 

celestial revelation while the other depends on man reason and thought 

erected on jurisprudence basis which extracts from Quran and Suna .      
 

 


