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مركز حرمون للدراسات المعاصرة

مركــز حرمـون 
للدراســات املعاصــرة

وا��تمعية  السياسية  والــبــحــوث  الــدراســات  بإنتاج  ع�� 
ُ
� الــر�ــح،  �س��دف  بحثية مستقلة، ال  هــو مؤّسسة 

والفكر�ة املتعلقة بالشأن السوري خاصة، والصراع الدائر �� سور�ة وس�نار�وهات تطوره، و��تم بتعز�ز 
أداء ا��تمع املد�ي، و�شر الو�� الديمقراطي. كما ��تم أيًضا بالقضايا العر�ية، والصراعات املتعلقة ��ا، 

. و�العالقات العر�ية اإلقليمية والدولية
ــنـــاء مــســتــقــبــل ســــور�ــــة، عـــ�ـــ� أســـــس وقــيــم  ــــل بـ ــــادرات مــــن أجـ ــبـ ــ ُيـــنـــفـــذ املــــركــــز مـــشـــار�ـــع و�ــــشــــاطــــات، وُ�ـــطـــلـــق مـ
الــديــمــقــراطــيــة وا�ــ�ــر�ــة واملـــســـاواة وحــقــوق اإل�ـــســـان وقــيــم املــواطــنــة املــ�ــســاو�ــة، و�ــســ�ــ� ألن يــ�ــون مــيــداًنــا 

ر ل��وار البّناء، وساحة لتال�� األف�ا

قسم الدراسات:
م هذا القسم الدراسات العلمية واملوضوعية التي تناقش القضايا السورية األساسية، وتعالج املشكالت  ُيقّدِ
الرئيســة، وتقتــرح الحلــول والبدائــل املناســبة، وهــو مســؤول عــن إنتــاج املــواد البحثّيــة العلميــة االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والقانونيــة والثقافيــة والتربويــة، التــي تســتند إلــى جهــٍد بحثــّي أصيــل ورصيــن يتوافــق مــع أصــول 

العمــل البحثــّي العلمــي.
يحــرص قســم الدراســات علــى تقديــم قــراءات للواقــع الراهــن، ويضــع علــى جــدول أعمالــه إنتــاج دراســات مــن 
الفئات البحثية كافة، بهدف إعادة بناء املنظومة الفكرية والسياسية والقانونية والثقافية والتربوية في سورية 
املســتقبل، ويستكشــف التأثيــرات املتبادلــة بيــن السياســة واالقتصــاد والقانــون واملجتمــع والفكــر، ويبحــث فــي 

تأثيــرات الحــرب الســورية وســبل تجاوزهــا فــي املســتقبل فــي نظــام ديمقراطــي تعــددي تداولــي.



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

لعبة الدين والسياسة
حّد الرّدة بين الفقه القرآني والدين املوازي أنموذًجا

أحمد الرمح 



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

املحتويات

املقدمة.............................................................................................................................. 4

املحاور التي يتناولها البحث:................................................................................................. 5

 حتى قبل اإليمان................................................................................................. 7
ً

الحرية أول

ما حقيقة النصوص املنسوبة للسنة النبوية القائلة بحّدِ الردة؟.............................................. 8

10 ..................................................................................... أدلة كهنة الدين املوازي في حّدِ الردة

الحديث األول: حديث الُعَرنيين؟.......................................................................................................... 10

الحديث الثاني: حديث القتل لثالث خصال؟...................................................................................... 10

الحديث الثالث: تبديل الدين............................................................................................................... 11

12 .................................................................... آثار تاريخية تنفي حكم الردة بعد وفاة رسول هللا

13 .............................................................................. بين الدين والسلطة أبو بكر وحروب الردة

حروب الردة واألبعاد السياسية؟.......................................................................................... 15

القسم األول: قبائل غير مسلمة............................................................................................................ 15

القسم الثاني: قبائل مانعي الصدقة.................................................................................................... 16

القسم الثالث: قبائل متمردة............................................................................................................... 16

20 .................................................................... الدين املوازي والصناعة السياسية لفتوى الردة

22 ....................................................................................................... نتائج البحث وتوصياته:



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

3

املدخل

ط على رقاب املفكرين واملبدعين الذي يرفضون الدوران 
ّ
 مسل

ٌ
حكم الردة املتجذر في العقل املسلم سيف

َسس من سدنة الدين املوازي، وهو صناعة فقهية كهنوتية ذات مآرب سياسية، يتمسكون 
َ
ِك التراث املؤ

َ
ل
َ
في ف

به ليمارسوا التنّمر على كل محاولة إبداعية خارج الصندوق، وتقاتل دون هذا الحكم مؤسساتهم الدينية، 
وكأنه ضامن يحمي ويحفظ اإلسالم، ليقيدوا من خالله حرية من هم خارج فلكهم، إذ يرهبونهم بسيف 

الردة.

: إشكالية البحث وأهميته
ً

أول

تكمن إشكالية البحث في بيان مالبسات الدور الذي لعبه كهنة الدين املوازي، بالتفاهم مع السلطات 
املستبدة، في تحريف قضايا دينية كثيرة، وتسخيرها بعكس املقصد القرآني، ومنها ما ُيسّمى بحّدِ الردة، 
دية، وفي بيان خطورة ذلك الدور على 

َ
ليبتدعوا حكًما فقهًيا ق�ضى على حّق اإلنسان في حرية خياراته الَعق

حقوق اإلنسان.

وأهمية البحث تكون في استثمار السلطات املستبدة عبر التاريخ، حتى يومنا هذا، حّد الردة، للتخلص 
من املعارضة السياسية بذرائع فقهية، ليس لها من السماء دليل صحيح، وكل النصوص املزيفة في هذا 
املوضوع تشمُّ منها رائحة السياسة واضحة، وكذلك البحث في النصوص التاريخية املهملة قصًدا لإلبقاء 
على هذا الحكم الجائر، ومقارنتها مع النصوص املزيفة واملستخدمة كأدلة في هذه الِفرية لكهنة الدين 

املوازي وسالطينهم.

ثانًيا: أهداف البحث

ده الخالق -عّز وجّل- في 
ّ
يحاول هذا البحث طرح مسألة الحرية كحق ثابت لإلنسان في الدين الحنيف، أك

قرآنه، من خالل بيان بطالن النصوص املزيفة التي ابتدعها كهنة الدين املوازي لِفرية حّد الردة، إذ جعلوها 
َمة دينية، ويقوم بتحليل األحداث التاريخية التي يستند إليها هؤالء السدنة سياسًيا، ليوّضح مدى 

َّ
ُمَسل

التحريف الذي قاموا به في تلك املسألة، وأثرها على حقوق اإلنسان، ودورها في شرعنة االستبداد.

ا: منهجية البحث
ً
ثالث

يعتمد البحث املنهَج التاريخي في التركيز على مبدأ الحرية بصفته حًقا من حقوق اإلنسان، يتقّدم على 
الدين املوازي  بالتعاون بين سدنة  قضية اإليمان ذاتها، وبيان األسباب السياسية البتداع هذا الحد، 
والسلطة، من خالل مناقشة قرآنية تاريخية عقالنية لتلك املسألة، معتمدين املنهج األثري في تفنيد أدلة 
سدنة الدين املوازي ومظهرين تهافتها إلبطال هذه الِفرية، وسنتناول في البحث النصوص املنسوبة للنبوة، 

ونبين زيفها وبطالنها باملنهج ذاته الذي وضعه فقهاء ومحدثو الدين املوازي أنفسهم.



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

4

املقدمة

إن القضايا التي تتعلق بالدماء هي أخطر القضايا التي يتناولها القانون العام، ومن باب أولى أن تتناولها 
ا أن تلك الرساالت قررت عقوبة على املرتد. وهذا يعني أن 

ً
رساالت السماء املختلفة، لذلك لم نجد إطالق

اإليمان والكفر قضية شخصية، وليست من قضايا املجتمع، وال تتدخل فيها الدولة املعاصرة، واملهم أال 
يخرج املواطن عن الدستور والقانون الذي تم االتفاق عليه.

ولكن، في الدين املوازي، بات فقه اإلكراه على اإليمان هو األصل عند سدنته، وفقه الحرية ال قيمة له، 
على الرغم من أّن الطرح القرآني يذهب عكس ذلك، فاالعتقاد يفقد قيمته األخالقية عندما يكون قائًما على 

ف.
ّ
يدت حرية املجتمع، قلَّ إبداعه وتخل

ُ
اإلكراه، والحرية هي مدرسة اإلبداع والتحضر والتنمية، وكلما ق
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املحاور التي يتناولها البحث:

نتناول ما سبق كله من خالل املحاور التالية:

القرآن الكريم أول من نفى حّد الردة	 

 حتى قبل اإليمان¤	
ً

الحرية أوال

حقيقة النصوص املنسوبة للسّنة النبوية القائلة بحّدِ الردة¤	

الدين املوازي والصناعة السياسية لفتوى الردة¤	

أدلة كهنة الدين املوازي في حّدِ الردة وتفنيدها¤	

الحديث األول: حديث الُعَرنيين	 

الحديث الثاني: حديث القتل لثالث خصال	 

الحديث الثالث: تبديل الدين	 

آثار تاريخية تنفي حكم الردة بعد وفاة رسول هللا	 

بين الدين والسلطة، أبو بكر وحروب الردة¤	

حروب الردة واألبعاد السياسية لها¤	

نتائج وتوصيات.¤	

 باتجاه سلبي، 
ً

يبّين القرآن الكريم الخطوط العريضة املتعلقة بحياة الناس بشكل واضح ال يحتمل تأويال
ْل َيا 

ُ
ففي مسألة اإليمان والكفر يقرر أّن املسألة تتعلق بين اإلنسان ورّبه، وليست قضية عامة، فيقول: }ق

 
ْ
ا
َ
ن
َ
ْيَها َوَما أ

َ
َما َيِضلُّ َعل ِإنَّ

َ
َما َيْهَتِدي ِلَنْفِسِه َوَمن َضلَّ ف ِإنَّ

َ
َمِن اْهَتَدى ف

َ
ْم ف

ُ
ك ّبِ

َحقُّ ِمن رَّ
ْ
ُم ال

ُ
ْد َجاءك

َ
اُس ق َها النَّ يُّ

َ
أ

م ِبَوِكيٍل{ اإلسراء: 108
ُ
ْيك

َ
َعل

َما  ِإنَّ
َ
ويؤكد أن مهمة الرسل محددة بالتبشير والبالغ واإلنذار فقط، فيستخدم لغوًيا )إنما( أداة الحصر: }ف

ِحَساُب{ الرعد: 40. ونقرأ في القرآن آية واضحة، فيها استفهام استنكاري، أن املستغني 
ْ
ْيَنا ال

َ
 َوَعل

ُ
غ
َ
َبال

ْ
ْيَك ال

َ
َعل

ى{ عبس: 5ـ ـ7
َّ
ك  َيزَّ

َّ
ال

َ
ْيَك أ

َ
ى َوَما َعل َصدَّ

َ
ُه ت

َ
نَت ل

َ
أ
َ
َنى ف

ْ
ا َمِن اْسَتغ مَّ

َ
عن اإليمان بالكفر ليس عليه عقوبة أو عتب: }أ

إّن فعل )استغنى( في اآلية يدل على أن املستغني قد حاز على �ضيء ثم استغنى عنه، وليس كما ذهب بعض 
فين، 

ّ
 عن عدٍد من املوظ

ُ
املفسرين أنه يتمثل بعرض الدعوة فقط، ففي معجم املعاني: استغنت الشركة

هم، وأقالتهم. إذن هم كانوا يعملون فيها، ولم تعرض عليهم العمل فرفضوا، ونقول: استغنت املرأة 
َ
أنهت عمل
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ّل أسباب اللهو.)1(
ُ
بجمالها عن الّزِينة أي هي تملك الزينة. واستغنى بالقراءة عن ك

ثم تأتينا آية واضحة الداللة من دون أي لبس في سورة النساء التي نزلت في السنة السابعة للهجرة، 
وطالت مدة نزولها إلى قبيل وفاة النبي ملسو هيلع هللا ىلص كما تقول كتب أسباب النزول، لتبين أن حدَّ الردة من صناعة 
ِذيَن 

َّ
سدنة الدين املوازي، لتحقيق رغبة سالطين االستبداد، كي يتخلصوا من املعارضة، فتهدمه تماًما: }ِإنَّ ال

{ النساء :137
ً

 ِلَيْهِدَيُهْم َسِبيال
َ
ُهْم َوال

َ
ِفَر ل

ْ
ُه ِلَيغ

ّ
ِن الل

ُ
ْم َيك

َّ
ْفًرا ل

ُ
 ك

ْ
مَّ اْزَداُدوا

ُ
 ث

ْ
َفُروا

َ
مَّ ك

ُ
 ث

ْ
مَّ آَمُنوا

ُ
 ث

ْ
َفُروا

َ
مَّ ك

ُ
 ث

ْ
آَمُنوا

وهذه اآلية جامعة مانعة لحّدِ الردة، قاطعة في نفيها له، إذ تبين أن هناك من آمن، ثم كفر، ثم عاد 
، وتكرر املعنى قرآنًيا للتوكيد من 

ً
لإليمان، ثم كفر، ثم آمن، ثم ازداد كفًرا، و)ثم( تفيد الترتيب والتراخي لغة

دون أي ذكر لحّدِ الردة:

ْصَحاُب 
َ
ـِئَك أ

َ
ْول

ُ
َيا َواآلِخَرِة َوأ

ْ
ن ُهْم ِفي الدُّ

ُ
ْعَمال

َ
ْت أ

َ
ـِئَك َحِبط

َ
ْول

ُ
أ
َ
اِفٌر ف

َ
َيُمْت َوُهَو ك

َ
ْم َعن ِديِنِه ف

ُ
ِدْد ِمنك

َ
}َوَمن َيْرت

اِلُدوَن{ البقرة: 217
َ
اِر ُهْم ِفيَها خ النَّ

ثم ينتقل القرآن إلى باب آخر في هذه املسألة، ليؤكد أن الفصل في إيمان الناس وكفرهم وردتهم مهمة هللا 
وا 

ُ
َرك

ْ
ش

َ
ِذيَن أ

َّ
ُجوَس َوال

َ ْ
َصاَرى َوامل اِبِئيَن َوالنَّ ِذيَن َهاُدوا َوالصَّ

َّ
ِذيَن آَمُنوا َوال

َّ
وحده، ويوم القيامة حصرًيا: }ِإنَّ ال

ِهيٌد{ الحج:17
َ

ّلِ �َضْيٍء ش
ُ
ى ك

َ
َه َعل

َّ
ِقَياَمِة ِإنَّ الل

ْ
َه َيْفِصُل َبْيَنُهْم َيْوَم ال

َّ
ِإنَّ الل

)1(  ـ معجم املعاني الجامع: تعريف ومعنى استغنى.
https://bit.ly/3tg4Psb
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 حتى قبل اإليمان
ً

الحرية أول

احترم القرآن حق اإلنسان باالختيار، ومنحه الحرية في ذلك وإن رفض اإليمان، فأعطى اإلنسان ما لم 
يعِط لغيره من املخلوقات، وهو حرية االختيار، وأطلق عليها اسم )املشيئة(، وبذلك فكل سلوك يقوم على 
 بالقمة لنعلم أن ما دونه ضّد الحرية، فاختار مثال اإليمان، إذ قال: 

ً
اإلكراه هو ضد الحرية، فضرب لنا مثاال

َى 
َ
ق

ْ
ُوث

ْ
ُعْرَوِة ال

ْ
ِد اْسَتْمَسَك ِبال

َ
ق

َ
ِه ف

ّ
وِت َوُيْؤِمن ِبالل

ُ
اغ

َّ
ُفْر ِبالط

ْ
َمْن َيك

َ
ّيِ ف

َ
غ

ْ
ُد ِمَن ال

ْ
ش َن الرُّ َبيَّ د تَّ

َ
يِن ق َراَه ِفي الّدِ

ْ
 ِإك

َ
}ال

ُه َسِميٌع َعِليٌم{ البقرة:256
ّ
َها َوالل

َ
 انِفَصاَم ل

َ
ال

وِت( قبل جملة 
ُ
اغ

َّ
ُفْر ِبالط

ْ
َمْن َيك

َ
هذه اآلية العمدة في الباب تقرر أن الحرية قبل اإليمان، فجاءت جملة )ف

ِه( لتقول إن شرط اكتمال اإليمان الكفُر باإلكراه، ليتولد اإليمان عن قناعة كاملة من دون 
ّ
)َوُيْؤِمن ِبالل

ضغوط.

وجاء في أسباب نزول اآلية، كما ذكر الطبري وابن كثير، مثال رائع يذهب حيث ذهبنا، إن أهل يثرب 
كانوا يسترضعون أوالدهم لدى اليهود، وكانوا هناك ينشؤون على اليهودية، ولم يكن أهلوهم يجدون في ذلك 
بأًسا حتى بعد هجرة النبي إليهم ودخولهم في الدين الجديد، ولكن املشكلة انفجرت حين أمر النبي بإجالء 
اليهود »لنكثهم الصحيفة والتحالف مع قريش في غزوة األحزاب«، إذ ال يمكن إبقاء أوالدهم املتهودين بيثرب، 
وشقَّ على أهليهم مفارقتهم والسماح لهم بالجالء مع اليهود، فعمدوا إلى قهرهم على مفارقة اليهودية واعتناق 
اإلسالم، وأمام رفض األبناء وتمسكهم بيهوديتهم كان الحّل اإللهي انتصاًرا رائًعا لحرية االعتقاد، إذ أنزل هللا 

يِن(.)2( َراَه ِفي الّدِ
ْ
 ِإك

َ
حكمه القاطع )ال

ها السلطات الحاكمة، وتتدخل في خيارات مواطنيها الدينية والسياسية،  فعندما تكون هناك قوانين تسنُّ
يصبح املواطن يبحث عن البقاء خائًفا غير مبدع بسبب القهر واإلكراه املحيط به، فتتوسع حينئذ دائرة 
ت السلطات الحاكمة قوانين تضمن ملواطنيها الحرية، فسيبدع 

َّ
النفاق الجمعي للنظام والسلطة، أما إْن سن

منا التاريخ أن منظومات اإلكراه كلها زائلة مهما 
ّ
اإلنسان، ويبدأ بحثه عن السعادة ال البقاء فقط، ولقد عل

طال أمدها.

)2(  ـ وضاح صائب: قتُل اإلسالم وتقديس الجناة. مؤسسة االنتشار العربي. بيروت لبنان. ط:1. ص: 56.
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ما حقيقة النصوص املنسوبة للسنة النبوية القائلة بحّدِ الردة؟

السنة النبوية هي فهم وتطبيق النبي للقرآن، وهذا ما اختصرته عائشة ر�ضي هللا عنها، حينما سألها نفر 
من التابعين عن أخالق وسلوك النبي، فأوجزت ببالغة راقية فقالت: كان خلقه القرآن.)3(

وال يمكن ألخالق النبوة أن تخالف تعاليم القرآن الكريم قيد أنملة، بل كان هناك تهديد إلهي لرسول 
مَّ 

ُ
َيِميِن ث

ْ
ا ِمْنُه ِبال

َ
ن
ْ
ذ

َ
خ

َ َ
اِويِل أل

َ
ق
َ ْ
ْيَنا َبْعَض األ

َ
َل َعل وَّ

َ
ق

َ
ْو ت

َ
هللا، من أن يضيف من عنده كالًما وينسبه للسماء: }َول

َحٍد َعْنُه َحاِجِزيَن{ القلم: 44ـ ـ 47
َ
ْن أ م ّمِ

ُ
َما ِمنك

َ
َوِتيَن ف

ْ
ْعَنا ِمْنُه ال

َ
ط

َ
ق

َ
ل

ولقد سجل لنا القرآن والسيرة حادثة من أوضح وأخطر ما يمكن أن يسمى بالردة من دون أن يرتبا على 
ا، ففي معركة أحد، وهي من أهم مفاصل تاريخ الرسالة، وبعد أن خرج النبي وأصحابه ملالقاة  أصحابها حدًّ
املشركين على أسوار املدينة، فإذا بعبد هللا بن أبي يخذل رسول هللا والرسالة، ويسحب رفاقه الذين كانوا 
حد 

ُ
يشكلون ثلث جيش اإلسالم في تلك املعركة، ولم يكتِف بذلك، إنما توّعد النبي بعد رجوعه من معركة أ

بي، 
ُ
بأن يطرده من املدينة، وعلى الرغم من أن الصحابة بعد عودتهم إلى املدينة استأذنوا النبي في قتل ابن أ

بي استأذن النبي بأن يأتي له برأس والده، وقد ثبتت عليهم الردة 
ُ
وعلى الرغم أن ولده عبدهللا بن عبدهللا بن أ

بي، ولم يستخدم 
ُ
الدينية، والخيانة الوطنية، والغدر، فقد رفض النبي أن يتخذ أي إجراء بحق عبد هللا بن أ

قانون الردع اإليماني الذي نستخدمه اليوم مع من خالفنا في فهم الدين، بل قال كلمته الرائعة: بل نحسن 
 
ُ
ة ِعزَّ

ْ
ِه ال

َّ
لَّ َوِلل

َ
ذ
َ ْ
َعزُّ ِمْنَها األ

َ ْ
ِرَجنَّ األ

ْ
ُيخ

َ
ِديَنِة ل

َ ْ
ى امل

َ
َجْعَنا ِإل ِئن رَّ

َ
وَن ل

ُ
صحبته. ولقد سجل القرآن ذلك املوقف: }َيُقول

ُموَن{ املنافقون:8 )4(
َ
 َيْعل

َ
َناِفِقيَن ال

ُ ْ
ِكنَّ امل

َ
ُمْؤِمِنيَن َول

ْ
َوِلَرُسوِلِه َوِلل

وبعد مرور أربعة عشر قرًنا على رسالة اإلسالم، نسمع اليوم من سدنة الدين املوازي ما يخالف القرآن 
وسّنة نبيه، فال يكتفون بحكم الردة املصنع في فقه آبائهم األوائل فسحب، بل يوسعون دائرته، بالتفريق 
بينه وبين زوجه، ويحرمونه من امليراث، ويزداد تحريفهم بقولهم: ال توبة له وال شفاعة، كما جاء في فتاوى 

بمصر والكويت وغيرها. 

ولقد غض هؤالء الكهنة بصيرتهم عن حادثة عبد هللا بن أبي السرح الذي كان من كتبة الوحي، ثم ارتّد 
به حيث قال: ما يدري محمد إال ما كتبُت له. فيقبل النبي الشفاعة فيه  ِ

ّ
ذ

ُ
وذهب إلى مكة ُيَعّرِض بالنبي ويك

وهو في أوج قوته إبان فتح مكة. )5(

 ارتدوا عن اإلسالم وعادوا إلى مكة، منهم الحارث بن سويد، من 
ً

وتذكر لنا كتب التاريخ أن اثني عشر رجال
دون أن يحكم عليهم النبي بأي حكم، بل قيل إن النبي لم يسأل عنهم عند فتح مكة. )6(

)3(  ـ رواه مسلم.

)4(  ـ تفسير الطبري.

)5(  ـ راجع ذلك في كتب التاريخ وفتح الباري البن حجر عند ذكره لحديث: من بدل دينه فاقتلوه.

)6(  ـ جمال البنا: تفنيد دعوى حد الردة. نسخة إلكترونية: موقع كتب عربية. ص:15.
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 جاء إلى النبي يشكو إليه ولديه االثنين اللذين اعتنقا النصرانية، فقال للنبي: 
ً

وفي السيرة أيًضا أن رجال
ادُع على ولدّيِ يدخالن النار. فأجابه النبي: ال إكراه في الدين. )7(

ر  يَّ
َ
ى ليلة البيعة فَتط وروى البخاري ومسلم أن أعرابًيا جاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص فبايعه على اإلسالم، وأصيب بالُحمَّ

)تشاءم( فجاء النبي صباًحا، وقال: أقلني بيعتي. فأبى، فكررها ثالث مرات. والنبي يرفض. ثم أعلن األعرابي 
خروجه من اإلسالم، واكتفى النبي آنذاك بقوله: املدينة كالكير تنفي خبثها، وينصع طيبها. من دون أن يحكم 

عيه بالقتل لردته، وخروجه من اإلسالم. )8(

)7(  ـ املصدر السابق؛ الصفحة ذاتها.

)8(  ـ صحيح البخاري: الحديث برقم: 1784
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أدلة كهنة الدين املوازي في حّدِ الردة

يستند كهنة الدين املوازي على ثالثة أحاديث لشرعنتهم تنفيذ حكم الردة، سنتوقف عند كل واحد 
منهم، ملناقشته.

الحديث األول: حديث الُعَرنيين؟

ِة، 
َ
َدق وا ِإِبَل الصَّ

ُ
ت
ْ
ْن َيأ

َ
َمَرُهْم أ

َ
أ
َ
 ف

َ
ِديَنة

َ
اْجَتَوْوا امل

َ
ُموا، ف

َ
ْسل

َ
أ
َ
ٍل، ف

ْ
َفٌر ِمْن ُعك

َ
ِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص ن

ى النَّ
َ
ِدَم َعل

َ
يقول الحديث: )ق

ِتَي 
ُ
أ
َ
اِرِهْم، ف

َ
 ِفي آث

َ
َبَعث

َ
وا اإِلِبَل، ف

ُ
وا ُرَعاَتَها، َواْسَتاق

ُ
َتل

َ
وا َوق دُّ

َ
اْرت

َ
وا ف َصحُّ

َ
وا ف

ُ
َفَعل

َ
َباِنَها ف

ْ
ل
َ
ْبَواِلَها َوأ

َ
َرُبوا ِمْن أ

ْ
َيش

َ
ف

وا(. ))(
ُ
ى َمات ْم َيْحِسْمُهْم َحتَّ

َ
مَّ ل

ُ
ْعُيَنُهْم، ث

َ
ُهْم َوَسَمَل أ

َ
ْرُجل

َ
ْيِدَيُهْم َوأ

َ
َع أ

َ
ط

َ
ق

َ
ِبِهْم ف

وإن صح هذا الحديث الذي ال نرى في متنه أثًرا لرحمة النبوة، فالقصاص فيهم كان على حّدِ الِحرابة، فهم 
أعطوا املواثيق، لكنهم غدروا وسرقوا وقتلوا، فما قاموا به عملية سطو مسلح مع سبق اإلصرار، وعقوبة 
القتل هي القتل، فالردة ال مكان لها هنا، واإلمام الشوكاني ذكر الحادثة في باب املحاربين وقطاع الطرق، وما 

ذهب إليه ابن تيمية أن قتلهم كان لردتهم غير صحيح، وفيه خلط ما بين الردة والِحرابة.

الحديث الثاني: حديث القتل لثالث خصال؟

اِني،  ب الزَّ ّيِ
َّ
ٍث: الث

َ
ال

َ
 ِبِإْحَدى ث

َّ
ِه، ِإال

َّ
ي َرُسوُل الل ِ

ّ
ن
َ
ُه، وأ

َّ
 الل

َّ
َه ِإال

َ
 ِإل

َ
ْن ال

َ
َهُد أ

ْ
يقول: )ال َيِحلُّ َدُم اْمِرٍئ ُمْسِلٍم َيش

َجَماَعِة(. )10(
ْ
َفاِرق ِلل

ُ ْ
اِرك ِلِديِنِه امل ْفِس، والتَّ ْفس ِبالنَّ والنَّ

هذا الحديث اعتمدوا عليه في حّدِ الردة، والحديث على الرغم من تعدد رواياته بألفاظ مختلفة، لكن 
ظهر أنه يصف إنساًنا ما ارتد عن اإلسالم، وأصبح محارًبا له )وفارق الجماعة(، إذن هو 

ُ
كل الروايات فيه ت

ا جرمًيا ضد املجتمع املسلم، وعلى الرغم من 
ً
يتحدث عن محارب مقاتل، ال عن إنسان ارتّد ولم يرتكب سلوك

أنني أشك بأنه من األحاديث املوضوعة ألسباب سياسية، فالحديث يتحدث في أوله عن الرجم، وال رجم في 
القرآن، واألمر الثاني أن اإلمام األوزاعي استدل به، يا لألسف الشديد، في فتواه بإعدام راهب املعتزلة غيالن 
الدمشقي، ومعروف عند القا�ضي والداني أن غيالن الدمشقي كانت محاكمته سياسية بحتة انتقاًما منه، 
فه 

ّ
عندما صادر أموال بني أمية، وباعها في السوق وهو يقول ألهل الشام: تعالوا إلى أموال الظلمة. حينما كل

عمر بن عبد العزيز على رأس جهاز ملحاربة الفساد، وبعد اغتيال عمر بن عبد العزيز، انُتقم منه فأصدر 
األوزاعي فتوى بقتله بدعوة أنه يرفض القدر، وتم صلبه وتقطيعه بطريقة داعشية.

))(  ـ البخاري ومسلم.

)10(  ـ متفق عليه.
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الحديث الثالث: تبديل الدين

هو الحديث األشهر بين أدلة كهنة الدين املوازي وسدنته، حيث يقول الحديث: )من بّدل دينه فاقتلوه(. )11(

روايات هذا الحديث مختلفة في ألفاظها، وأما من حيث السند، فلم يخُل سنده من شبهة، وعلى رأسها 
أنه جاء عن طريق عكرمة مولى ابن عباس، وعكرمة مختلف فيه جًدا، وقد ذكر الذهبي في ميزان االعتدال: 
إن االختالف في عكرمة بّيٌن جًدا، فمنهم من قال فيه: بحر من العلم. ومنهم من قال عنه: كذاب ال يحتج 
بحديثه. وهناك من يتهمه بأنه كان يتلقى ر�ضًى من األمراء، والذي َدَرَس علم الحديث يعلم الخالف في مرويات 

ابن عباس عن عكرمة بين أهل الحديث أنفسهم.

وهذا الحديث الذي يعتبر الدليل األقوى في إثبات حكم الردة هو الدليل األضعف، ففيه إشكالية خطيرة 
تدمر املجتمعات، فهم يقولون من بدل دينه، وهذا يعني أنه ُيباح للمسيحي أن يقتل مسيحًيا إْن أسلم، أو 
يهودًيا إلخ، فلفظ الدين الذي جاء في الحديث عامة، وال عبرة ملن قال: بل هي مخصصة باإلسالم. بدليل أن 
بعض الشافعية قالوا: إن من غير دينه عامة في كل األديان. أي من غير دينه إلى دين آخر من أهل الكفر ُيْقتل. 
وهذا ما ذكره ابن حجر في استعراضه للحديث في فتح الباري، ويكفينا لرد األدلة الثالثة كلها »أن الحدود ال 

تثبت بحديث آحاد ظني، وأن الكفر بنفسه ليس مبيًحا للدم.... وأن ظواهر القرآن تأبى اإلكراه في الدين. )12(

وقد ذهب الدكتور علي الراشد في كتابه )القانون الجنائي( إلى مذهب لطيف بقوله: إن عقوبة الردة ال 
تنطبق على من ُوِلَد من أبويين مسلمين، حيث إن االرتداد هنا ال يصدق عنه، إال من اختار اإلسالم ديًنا، ال 

من كان اإلسالم ميراث آبائه وأجداده. )13(

، الستشهد بها أبو بكر عند اعتراض عمر على 
ً
ولو كانت هذه األحاديث في عقوبة املرتد موجودة حقيقة

حرب )املرتدين(، وبالتأكيد سيسكت عمر حينئذ، ولكن الحوارية بين أبي بكر وعمر لم تتطرق لتلك األحاديث 
عة وموضوعة فيما بعد. الثالثة، مما يدل على أن تلك األحاديث ُمَصنَّ

)11(  ـ رواه البخاري وكذلك مالك وأبو داود والنسائي بألفاظ مختلفة.

)12(  ـ محمود شلتوت: اإلسالم عقيدة وشريعة. دار الشروق. طبعة القاهرة: 64)1. ص: 301.

)13(  ـ د. علي راشد: القانون الجنائي. دار النهضة العربية 74)1. الطبعة الثانية منقحة. القاهرة. ص:72.
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آثار تاريخية تنفي حكم الردة بعد وفاة رسول هللا

ثبت أن عمر بن الخطاب رفض أن ُيقام حدُّ الردة، واستنكره وتبرأ إلى هللا منه، فقد روى مالك والشافعي 
 قدم الى عمر من طرف واليه أبي مو�ضى األشعري، فسأله عن أحوالهم، فقال: ليس عندنا من جديد، 

ً
أن رجال

 ارتد عن دينه فقطعنا عنقه. فغضب عمر وقال: أفال حبستموه واستتبتموه؟ اللهم إني لم أحضر 
ً

غير أن رجال
ولم آمر ولم أرض إذ بلغني، اللهم إني أبرأ إليك من دمه. )14(

كما ثبت أن قوًما أسلموا أيام عمر بن عبد العزيز، ثم ارتدوا، فكتب له ميمون بن مهران يستطلع رأيه 
فيهم، فكتب عمر مليمون: ردَّ عليهم الجزية ودعهم. )15(

واملشهور أن اإلمام النخعي قال: املرتد يستتاب أبًدا، وهذا رأي سفيان الثوري وهو الذي نأخذ به. )16(

والثابت عند الجميع الذي ال نشك فيه، على الرغم من كل ما قاله سدنة الدين املوازي، أن النبي لم يقتل 
مرتًدا أبًدا، كما نقل طه جابر العلواني في كتابه »حد الردة«. ولو كانت األحاديث صحيحة ملا خالفها عمر بن 

الخطاب وعمر بن عبد العزيز، واإلمام النخعي، وسفيان الثوري، وغيرهم.

)14(  ـ محمــد بــن عبــد هللا الشــوكاني اليمنــي. نيــل األوطــار. تحقيــق: عصــام الديــن الصبابطــي الناشــر: دار الحديــث، مصــر الطبعــة: األولــى، 3))1م. 
ج:8. ص:3.

)15(  ـ عبــد الــرزاق بــن همــام الصنعانــي: املصنــف. املجلــس العلمــي. الهنــد. ط:1. 70)1. تحقيــق: حبيــب الرحمــن األعظمــي: 10. ص:174. وكذلــك 
ذكــر الحادثــة ابــن حــزم فــي كتابــه املحلــى. 

)16(  ـ جمال البنا. تفنيد دعوى حد الردة. مصدر سابق. ص: 56.
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بين الدين والسلطة أبو بكر وحروب الردة

ال يمكن إدراك حقيقة حكم الردة املعروف اليوم وُبعده السيا�ضي، كحكم فقهي ذي ُبعد سلطوي، 
طِلق عليها »حروب الردة« زمن خالفة أبي بكر الصديق، ملا لها من عالقة 

ُ
من دون التوقف ودراسة ما أ

في الصياغة الفقهية لسدنة الدين املوازي لهذا املصطلح، وكان االعتماد على أخبار حروب الردة والعنف 
الشديد املستخدم فيها إلرعاب من يحاول أن يخرج عن املنظومة الحاكمة، فصار حكم الردة نوًعا من أنواع 

إسباغ الشرعية على العنف واإللغاء للمعارضات عبر تاريخنا حتى اليوم.

، ما ُيطلق عليه حروب الردة ليس دقيًقا، بل هم مانعو الصدقة ورافضو والية أبي بكر. ولقد 
ً
بداية

أحسن جمال البنا حينما قال: أبو بكر لم يحارب املرتدين، ولكنه حورب من املرتدين، ورّد عليهم، ولم تكن 
القضية قضية إيمان وكفر، إنما قضية مال وسلطة، وكان هذا واضًحا كل الوضوح. )17(

وما ذهب إليه جمال البنا بأن بعض املرتدين حاربوا أبا بكر صحيح، إذ حاصرت عبس وذبيان القبيلتان 
، وفاوضهما أبو بكر، وملا فشلت املفاوضات جّهزوا جيشهم القتحام املدينة. )18(

َ
املتمردتان املدينة

كذلك، حينما اشتعلت املعارك مع القبائل األخرى ممن لم يهاجم املدينة، وقرر أبو بكر محاربتهم حتى 
النهاية، كان أهم معار�ضي قرار أبي بكر عمر بن الخطاب وصحابة آخرون، وكان يرغب في إجراء مصالحة 
: إنهم قوم مؤمنون، وقد شّحوا بأموالهم، أتقاتلهم؟ والقوم يقولون: 

ً
معهم، واستنكر حرَب أبي بكر قائال

ار في  وهللا ما رجعنا عن اإلسالم، إنما شححنا باملال، حتى اشتد الخالف بينهما. فقال له أبو بكر غاضًبا: أجبَّ
ا كانوا يؤدونه لرسول هللا لقاتلتهم عليه. ))1(

ً
ار في اإلسالم يا عمر؟ وهللا لو منعوني عناق الجاهلية خوَّ

ولم يتوقف عمر عن انتقاد هذه الحرب، وتدخل مراًرا ملنع قتل املرتدين، وقد شفع ألصحاب طليحة بن 
خويلد األسدي الذي ادعى النبوة حيث هرب إلى الشام، ثم عاد معتذًرا، وشفع ألصحاب لقيط بن مالك 
الذي ادعى النبوة، وشفع ألصحاب مسيلمة الكذاب واألشعث بن قيس وأبي مريم الحنفي، ونجح في تخفيف 
األحكام، وأودعهم سجًنا في املدينة. وقال ألصحاب املتنبئ لقيط بن مالك: تعلمون أنني كنت ضد حربكم 
وقد شفعت لكم، وهذا مالكم وسبيكم فخذوه، وإنه ال سبي في اإلسالم، فسيروا حيث تشاؤون من األرض 
فأنتم أحرار. وعفا عن طليحة بن خويلد األسدي الذي ادعى النبوة، فكان معه في حربه على الفرس وتحرير 

العراق. )20(

وأما علي بن أبي طالب، فموقفه من حروب الردة التي تناولها املؤرخون متباين في مواقف ثالثة، منها 

)17(  ـ املصدر السابق.

)18( ـ  أ.د: محمد سهيل طقوش: تاريخ الخلفاء الراشدين الفتوحات واإلنجازات السياسية. دار النفائس الطبعة: الطبعة األولى 2003م. ص:246.

))1(  ـ ياقوت الحموي: معجم البلدان، في حديثه عن واقعة الرّدة. وكتاب إعالء السنن. ج: 12. ص: 633. للمحدث ظفر أحمد العثماني البهانوي. 
وكتاب نصب الراية تخريج أحاديث الهداية للعالمة جمال الدين الزيلعي الحنفي: ج:3. ص:)67.

)20(  ـ موقــف عمــر بــن الخطــاب ذكــره الواقــدي فــي كتــاب الــردة، والذهبــي فــي تاريــخ اإلســالم، وابــن كثيــر فــي البدايــة والنهايــة، وبهجــة املحافــل والــروض 
األنــف.
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، ومنها أنه كان غير راغب في محاربة بني حنيفة 
ً
أنه باركها، ومنها أنه رفضها ألنه رافض لخالفة أبي بكر بداية

لكون زوجته خولة الحنفية منهم، وهي أم محمد بن الحنفية األخ غير الشقيق للحسن والحسين، ونعتقد أن 
املوقف الثالث غير الئق بأن يوصم به علي. )21(

ويقول الدكتور محمد حبش في تغريدة له أفاض فيها في حكم الردة ونفاه: وغاية األمر أن القبائل قامت 
بتمرد ديني وبعضه مسلح، فاختار أبو بكر الحل العسكري، فيما كان عمر يفضل الحل السيا�ضي. وبقي عمر 
على موقفه حتى وفاة أبي بكر، وملا آلت إليه الخالفة أعلن فوًرا وقف الحرب، وتصالح معهم، وأطلق سراح 

أسراهم، وأنهى هذا امللف.

)21(  ـ موقف علي بن أبي طالب من حروب الردة:
https//:manshoor.com/life/ali-ibn-abi-talib-ridda-wars/

https://manshoor.com/life/ali-ibn-abi-talib-ridda-wars/
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حروب الردة واألبعاد السياسية؟

مصطلح حروب الردة التي كانت زمن الخليفة أبي بكر الصديق صاغه سدنة الدين املوازي، فسمحت 
هذه الصياغة الفقهية للسلطات املستبدة تاريخًيا بالتخلص من املعارضات السياسية بغطاء شرعي اسمه 
حكم الردة. والبد من البحث فيها حتى يتوضح لنا البعد السيا�ضي السلطوي املختبئ خلف تلك الصناعة 
الفقهية، لكونها شرعنت فيما بعد عمليات إعدام للمعارضة لصالح السلطات املستبدة، وما تزال كذلك 

حتى يومنا هذا، لتتطور في قوانين بعض البلدان تحت مسمى عصري هو ازدراء األديان. 

اإلسالم في تاريخه عرف ظاهرة الردة مبكًرا، حيث كانت أول ردة جماعية عن الدين الجديد إبان حدث 
اإلسراء واملعراج في مكة قبل هجرة النبي الكريم إلى يثرب، لكّن كتب السيرة والتاريخ لم تحدد لنا أعداد هؤالء 
املرتدين، إال أنها كانت كبيرة قياًسا إلى عدد املؤمنين بالدين الجديد آنذاك، ولم يتخذ النبي تجاه هؤالء أي 
 الناُس بذلك، فارتدَّ ناٌس 

ُ
ث �ضى، أصبح يتحدَّ

ْ
سِرَي بالنبّيِ إلى املسجِد األق

ُ
�ضيء. فقد ورد عن عائشة: ملا أ
قوه. )22( ممن كانوا آمنوا به وصدَّ

طِلَق عليه تاريخًيا مصطلح حروب الردة فقد مرَّ بمرحلتين:
ُ
أما ما أ

املرحلة األولى: في حياة النبي وهي كما وصفها البيهقي في سننه من حديث محمد بن إسحاق بن يسار قال: 
أول ردة كانت في العرب مسيلمة باليمامة في بني حنيفة، واألسود بن كعب العن�ضي باليمن في حياة رسول 
هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وخرج طليحة بن خويلد األسدي في بني أسد يدعي النبوة يسجع لهم. وأما بعد وفاته فقد قال ابن 
عدي في الكامل: فتوفي النبي ملسو هيلع هللا ىلص ولم يسر الجيش، وارتدت العرب إما عامة أو خاصة من كل قبيلة، وظهر 
النفاق.... وبقي املسلمون كالغنم في الليلة املطيرة لفقد نبيهم وقلتهم وكثرة عدوهم..... وقال ابن خلدون: وقد 
ارتدت العرب إما القبيلة مستوعبة، وإما بعض منها ... بل قال: وقد جاء الخبر بارتداد العرب عامة وخاصة، 
ا وثقيًفا، واستغلظ أمر مسيلمة، واجتمع على طليحة عوام طيء وأسد، وارتدت غطفان وتوقفت 

ً
إال قريش

هوازن فأمسكوا الصدقة، وارتد خواص من بني سليم، وكذا سائر الناس بكل مكان. )23(

لكن ليس دقيًقا اعتبار هذه القبائل مرتدة بمعنى أنهم كانوا على اإلسالم ثم خرجوا منه، وال يمكن وضع 
القبائل كلها في سلة واحدة من حيث املصطلح، ويمكن تقسيمها إلى ثالثة أقسام:

القسم األول: قبائل غير مسلمة

هي قبائل ما أعلنت إسالمها يوًما، ولم تحارب النبي، بل كان بينها وبين النبي عمليات تفاوض ومراسالت 
وعلى رأس تلك القبائل بنو حنيفة التي ترأسها )مسيلمة الحنفي( الذي كان يطلق على نفسه )مسيلمة 
الرحمن( واملشهور تاريخًيا باسم مسيلمة الكذاب، وهو رجل غني جًدا وكبير قومه وكان من الحنفاء، ولم 

)22(  ـ أخرجــه الحاكــم فــي مســتدركه: )3 / 62( مــن طريــق محمــد بــن كثيــر الصنعانــي حدثنــا معمــر بــن راشــد عــن الزهــري عــن عــروة عــن عائشــة ر�ضــي 
هللا عنهــا.

)23(  ـ ابن األثير. الكامل في التاريخ. فصل ذكر انفاذ جيش أسامة بن زيد.
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يدخل اإلسالم قط، وقد فاوض النبي على أن يكون الخليفة بعده كرسول رب العاملين، لكن النبي أبى. وقد 
آمنت به كل قبيلته. والتحقيق التاريخي حول القرآن الهزلي املنسوب إليه، يثبت أال يمكن أن تتبعه كل هؤالء 
اآلالف وهو يتحدث بهذه الطريقة الهزلية، وإنما تلك املرويات عنه قيلت فيه فيما بعد. وباتت خطورته أكبر 
عندما تحالفت معه قبيلة بني تميم التي كان يتزعمها مالك بن نويرة، وقد كانت على اإلسالم، ودخلوا تفاوًضا 

مع خالد بن الوليد قبل معركته معهم، انتهت بقتل مالك وأصحابه.

القسم الثاني: قبائل مانعي الصدقة

مانعو الصدقة يدخل فيهم بنو تميم وآخرون، وهؤالء رفضوا إخراج الصدقة للمركز باملدينة، بمعنى 
أنهم لم يرفضوا فريضة الزكاة، لكنهم رفضوا إعطاءها ألبي بكر، ليستقلوا اقتصادًيا عن مركز الخالفة. وقد 
دخلوا في عمليات تفاوض جعلت عمر معارًضا الحرب عليهم، وكان يرغب في إجراء مصالحة معهم، واستنكر 
: إنهم قوم مؤمنون، وقد شحوا بأموالهم، أتقاتلهم؟ وكان القوم يقولون ألبي بكر: وهللا ما 

ً
حرَب أبي بكر قائال

رجعنا عن اإلسالم، إنما شححنا باملال، حتى اشتد الخالف بينهما. )24(

وبذلك فإن هؤالء ما كانوا مرتدين عن اإلسالم، ولكن كانت لهم وجهة نظر اقتصادية وسياسية في إدارة 
الدولة الحديثة بعد وفاة النبي، رفضها أبو بكر بشكل مطلق، يقول ابن كثير: وجعلت وفود العرب تقدم 
املدينة يقرون بالصالة، ويمتنعون من أداء الزكاة، ومنهم من امتنع من دفعها إلى الصديق، وذكر أن منهم 
ُه 

ّ
ُهْم َوالل

َّ
ٌن ل

َ
َك َسك

َ
ت
َ
ْيِهْم ِإنَّ َصال

َ
يِهم ِبَها َوَصّلِ َعل ِ

ّ
َزك

ُ
ُرُهْم َوت ّهِ

َ
ط

ُ
 ت

ً
ة

َ
ْمَواِلِهْم َصَدق

َ
 ِمْن أ

ْ
ذ

ُ
من احتج بقوله تعالى }خ

َسِميٌع َعِليٌم{، وقالوا: فلسنا ندفع زكاتنا إال إلى من صالته سكن لنا.... وقد تكلم الصحابة مع الصديق في أن 
يتركهم وما هم عليه من منع الزكاة، ويتآلفهم حتى يتمكن اإليمان في قلوبهم، ثم هم بعد ذلك يزكون، فامتنع 
الصديق من ذلك وأباه. )25( ومن هنا نفهم سرَّ اختالف عمر مع خالد بعد مقتل مالك بن نويرة ودخوله 

بزوجة مالك.

القسم الثالث: قبائل متمردة

هي قبائل بايعت النبي وأعلنت إسالمها، ثم ارتدت بعد وفاة النبي وتولي أبي بكر الخالفة من بعده، وكانت 
مبرراتها أنها غير ملزمة بأن تعطي البيعة ألبي بكر، إذ العرب آنذاك ال تنقاد إال لكاهن أو نبي، وأبو بكر ال هذا 
وال ذاك، فوجدوا أن بيعتهم للنبي انتهت بموته، وال بّد أن تستقل سياسًيا واقتصادًيا عن املدينة التي كانت 

تمثل مركز الدولة العربية/ اإلسالمية، وقد عّبر عن ذلك شاعرهم موضًحا موقفهم بقوله:

ِك أبي بكر
ْ
أطعنا رسول هللا إذ كان بيننا ... فواعجًبا ما بال ُمل

)24(  ـ ياقوت الحموي: معجم البلدان. في حديثه عن واقعة الرّدة. وكتاب إعالء السنن. ج: 12. ص: 633. للمحدث ظفر أحمد العثماني البهانوي. 
وكتاب نصب الراية تخريج أحاديث الهداية للعالمة جمال الدين الزيلعي الحنفي: ج:3. ص:)67.

)25(  ـ ابن كثير: البداية والنهاية/الجزء السادس/فصل في تصدي الصديق لقتال أهل الردة ومانعي الزكاة.
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أيورثها بكًرا إذا ما مات بعده ... فتلك لَعمر هللا قاصمة الظهر )26(

وهذه القبائل املتمردة كان لديها أكثر من اعتراض، من أهمها أن العرب تنقاد لكاهن أو نبي كما أسلفنا، ملا 
لتلك الصفتين من سلطة روحية عند األقوام آنذاك، وبذلك فإن أبا بكر ال يمتلك تلك الكاريزما الروحية، 
وكذلك وجدت أنها من املمكن أن تستقل بقرارها عن املدينة، وكانت تلك القبائل ترى أن سيطرة قريش على 
القرار اإلسالمي، ومن ثم على قرار الجزيرة العربية، غير مبرر في العرف القبلي، كما وجدت أن اختيار أبي بكر 
كزعيم في ذلك كله، لم تشارك فيه، وال كان لها رأي فيه، وهذا يعني أنها غير ملزمة -من وجهة نظرهم- بالبقاء 

تحت سلطة الخليفة الجديد، ومن ثم فإن بيعتهم للنبي قد انتهت بمجرد وفاته.

ما تقدم آنًفا يجعلنا نتفهم مقولة عمر: ثم إنه بلغني قائل منكم يقول وهللا لو قد مات عمر بايعت فالًنا، 
فال يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت، أال وإنها قد كانت كذلك، ولكن هللا وقى شرها، 
 من غير مشورة من املسلمين فال يتابع هو وال 

ً
وليس فيكم من تقطع األعناق إليه مثل أبي بكر، من بايع رجال

الذي تابعه تغرة أن يقتال. )27(

تلك البيعة التي جرت في سقيفة بني ساعدة ألبي بكر كانت من أهم أسباب هذه الحركة الضخمة 
ر أبو سفيان بن حرب عن  لالنتفاضة على والية أبي بكر، ولم يكن هناك ر�ضى عنها حتى في قريش ذاتها، إذ عبَّ
ذلك، وكاد أن يقوم بانقالب على أبي بكر، وفاوض علي بن أبي طالب على ذلك االنقالب، لكن علي رده بشده، 
بو 

َ
ديق جاء أ بجر، قال:  ملا ُبويع ألبي بكر الصَّ

َ
َول، عن ابن أ

ْ
حيث يذكر لنا ذلك ابن املبارك، عن مالك بن مغ

 إن شئُت. فقال 
ً

 ورجاال
ً

ْيال
َ
ّنها خ

َ
ما وهللا ألمأل

َ
قلُّ بيت في قريش، أ

َ
َبكم على هذا األمر أ

َ
ل
َ
غ

َ
سفيان إلى علّي فقال:  أ

)28( .
ً

هال
َ
با بكر لها أ

َ
ينا أ

َ
هله، فما ضرَّ ذلك اإلسالم وأهله شيًئا، إنا رأ

َ
ا لإلسالم وأ علّي:  ما زلت َعُدوًّ

فكان عمر بن الخطاب يرى أن بيعة أبي بكر كانت متسرعة، ولو أنها تمت بعد مشاورة القبائل ووجهائها 
ملا أدت إلى تلك، ولو أن األمر عولج بروية ملا وقعت تلك الحروب، وملا ُسفكت تلك الدماء، وما يؤكد ما ذهبنا 
إليه شرح صحيح البخاري البن بطال: قال أبو عبيد: معنى الفلتة الفجأة أي »املتسرعة«، وإنما كانت كذلك، 
ألنها لم ينتظر بها العوام، وإنما ابتدرها أكابر أصحاب محمد من املهاجرين وعامة األنصار. بمعنى آخر، لم 

يكن هناك إجماع شعبي وقبائلي وتوافق كامل عليها. وهذا األمر يوضح لنا البعد السيا�ضي في تلك الحروب.

وهذه القبائل املتمردة أرادت صياغة اتفاقية جديدة مع الخليفة الجديد، تختلف فيها عالقة األطراف 
رح في هذه املفاوضات مع أبي بكر هو إعفاءهم 

ُ
باملركز عما كانت عليه في حياة الرسول محمد ملسو هيلع هللا ىلص. وأهم ما ط

من دفع الصدقات للمركز، األمر الذي وجد فيه أبو بكر افقاد املركز لقوته االقتصادية، ومن ثم السياسية. ))2(

وإن أغلب التحقيقات املعاصرة تؤكد أن حركة التمرد القبائلية هذه لم تخرج عن منظومة اإلسالم، 
ولكنها كانت تبحث عن صيغة جديدة لتلك العالقة مع القيادة الجديدة تمنحها شيًئا من االستقاللية 

)26(  ـ املرجع السابق الفصل نفسه.

)27(  ـ هذا األثر رواه البخاري في صحيحه.

)28(  ـ هذا الخبر رواه عبد الّرزاق في مصنفه عن ابن املبارك. مصدر سابق.

ر يقوم به األنسان؛ وأما الصدقة فهي إخراج جزء من املال إذا بلغ النصاب؛ وهكذا  ّيِ
َ
))2(  ـ نحن نرى بأن مصطلح الزكاة هو شامل لكل عطاء خ

املــراد قرآنًيــا، ولكــن غلــب مصطلــح الــزكاة علــى مصطلــح الصدقــة بيــن النــاس والفقهــاء، وهــو مصطلــح مخالــف للمعنى كما أكده القرآن.



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

18

السياسية واالقتصادية، وهذا األمر كان أبو بكر حازًما فيه، على الرغم من أن التهديد العسكري للمدينة كان 
خطيًرا، وأدى فيما بعد ملحاربتهم، وهذا ما يجعلنا ننقل مصطلح حروب الردة، إلى حروب التمرد والحرابة 

واالنقالب على السلطة، وليس على الدين، فالذي دفع أبا بكر لحربهم أمران:

األول: أن قسًما من هذه القبائل بعد فشل مفاوضاتها مع أبي بكر، حاصرت املدينة، وشارفت على 
اقتحامها عسكرًيا، وهذا ثابت في سلوك قبيلتي عبس وذبيان.

الثاني: التحالفات التي نشأت ضد السلطة املركزية بين قبائل لم تدخل اإلسالم أساًسا كبني حنيفة، 
وأخرى رفضت إعطاءه الزكاة كبني تميم، فتوسعت هذه التحالفات حتى باتت تشكل خطًرا حقيقًيا على 
املدينة، فالتحالفات التي أنشأها مسيلمة مع بني تميم وغيرها كانت ضخمة، ومما يدل على ضخامتها أن 
، وزاد من خطورتها أنها استطاعت هزيمة جيش املسلمين مرتين، 

ً
عدد جيشه وصل نحو )40( ألف مقاتال

ا كان بقيادة شرحبيل بن حسنة.
ً

ا كان يقوده عكرمة بن أبي جهل، والثانية هزمت جيش
ً

األولى هزمت جيش

هذا يعني أن األمر لم يكن محصوًرا من حيث الردة بالخروج من الدين، إنما القضية باتت خروًجا عن 
السلطة املركزية، وانقالًبا عليها، إضافة إلى تهديد اقتصادي برفض دفع الصدقات إلى خزينة الدولة. )30( 
وهذا يؤكد ما نريد الذهاب إليه أن حروب الردة كانت سياسية بامتياز، وكذا األسباب التي دفعت إليها، ولم 

تكن حروًبا دينية.

وملا استعان أبو بكر بخالد بن الوليد بعد هزيمتين لجيش اإلسالم، خاض خالد معركة دموية وهي معركة 
»عقرباء« الشهيرة بمعركة »اليمامة« مع جيش مسيلمة، وبعد محاصرتهم في حديقة املوت ، قتل خالُد 
 وكل أتباعه ولم ينُج منهم أحد، وهناك رواية أخرى بأنه قام بإحراقهم. هذه املعركة انتهت بمقتلة 

َ
مسيلمة

طِلق عليها مذبحة القّراء بسبب كثرة من استشهد فيها من حفظة القرآن، حتى إن خالد ملا رجع من 
ُ
كبيرة، أ

تلك الحرب إلى »املدينة لم يبق بها دار إال فيها باٍك لكثرة من قتل معه من الناس، فبكى أبو بكر ملا رأى ذلك 
وقال: ما أبعد ما رأى من الظفر وهللا لثابت بن قيس بن شماس أعز على األنصار من أسماعها وأبصارها«. 

وبانتهاء ظاهرة مسيلمة، استتب األمر ألبي بكر ودولة اإلسالم في الجزيرة العربية كلها. )31(

هذا العنف الذي وقع في حروب الردة التي اتضح لنا بأنها حروب سياسية ال دينية، استغله فقهاء الدين 
املوازي من باب سد الذريعة في ترهيب الناس عن الخروج عن الحاكم، وإن كان جائًرا، وبذلك نقول: إن 
، مفهوم انتماء للسلطة، وإن أية محاولة للخروج وإن كان 

ً
صياغة حكم الردة باتت، تاريخًيا ومعاصرة

الحاكم متغلًبا في وصوله للسلطة يؤدي بمن خرج إلى مآل ال رحمة فيه، وإن القياس على عنف خالد في 
اًسا عليه في تطبيقه على األفراد الذين اُتِهموا 

َ
 وُمق

ً
معركة اليمامة وتعامله مع مالك بن نويرة، جعلوه مقبوال

ِتل فيه غيالن الدمشقي وابن املقفع والجعد بن درهم، 
ُ
بالردة، وكانوا معارضة سياسية كما الحال الذي ق

وغيرهم كثيرون.

االستنباط الفقهي من قبل سدنة الدين املوازي هو ما نالحظه جلًيا في منطوق ومقصود الحديث الذي 
اِرك  ٍث... والتَّ

َ
ال

َ
 ِبِإْحَدى ث

َّ
ِه، ِإال

َّ
ي َرُسوُل الل ِ

ّ
ن
َ
ُه، وأ

َّ
 الل

َّ
َه ِإال

َ
 ِإل

َ
ْن ال

َ
َهُد أ

ْ
تناولناه سابًقا )ال َيِحلُّ َدُم اْمِرٍئ ُمْسِلٍم َيش

)30(  ـ د. محمد سهيل قطوش. تاريخ الخلفاء الراشدين والفتوحات واإلنجازات السياسية. مصدر سابق. ص:246.

)31( ـ  أبو الربيع سليمان بن مو�ضى الكالعي األندل�ضي: االكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول هللا والثالثة الخلفاء. فصل معركة اليمامة. دار عالم 
الكتب. لبنان. ط.1. 7))1 تحقيق: محمد كمال الدين عز الدين علي.
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َجَماَعِة( لذلك رددنا الحديث لكونه بات ذريعة للسلطات املستبدة في التخلص من معارضيها، 
ْ
َفاِرق ِلل

ُ ْ
ِلِديِنِه امل

ولقد استشهد به األوزاعي في جواز إقامة حكم الردة على غيالن الدمشقي، وقيل إنه ندم آخر حياته ندًما 
 لكونه ناصر األمويين. )32( 

ً
ق نساءه وخرج من ماله ووزع أمالكه توبة

َّ
شديًدا، حتى إنه طل

َجَماَعِة( رددناه لكونه بات ذريعة يستند إليها كهنة الدين املوازي، في 
ْ
َفاِرق ِلل

ُ ْ
اِرك ِلِديِنِه امل فحديث )والتَّ

إطالق حكم الردة على خصوم السياسة. وبالنتيجة، حينما نفكك حكم الردة، فإننا نذهب إلى صريح القرآن 
ب حًدا على املرتد من جهة، وإلى دافع األنسنة وحرية اإلنسان في اختيار االعتقاد الذي يطمئن 

ّ
الذي لم يرت

ا به دولًيا، وللمعارضة حق مخالفة السلطة 
ً
إليه قلبه، وهذا الحق بات في عصر الحداثة حًقا مشروًعا معترف

في دولة املواطنة وعصر الديمقراطية بما هو متوافق مع دستور الدولة.

ولو أبقينا أحكام الردة نافذة قانونًيا كما يريدها تيار اإلسالم السيا�ضي واملدرسة السلفية وغيرها للتخلص 
ممن يعترض على طريقة إدارتهم املجتمع واملعارضة السياسية، فإن مقولة التسامح اإلسالمي تتهافت نتيجة 

هذا الحد الجائر على حرية اإلنسان.

وكذلك نستدل على أن حكم الردة بصورته اإللغائية املانعة لحق التعبير يبين أن االستبداد ليس عند 
ط ملنع أي صوت مرتفع 

ّ
السلطات الحاكمة فقط، إنما كان وما يزال تمتلكه املؤسسات الدينية كسيف مسل

يدعو إلى التفكير والتعبير عن الرأي، ويحاول الخروج عن صندوقهم.

وإن إسباغ حكم الردة على جميع القبائل من دون تفصيل، كما هو املروج شعبوًيا، هو نوع من إسباغ 
، إذ تبيح هذه 

ً
الشرعية بطريقة غير مباشرة على العنف الشديد ضّد من اُتهم بالردة تاريخًيا أو معاصرة

 وبعيًدا عن القضاء ملعار�ضي آرائها، 
ً

املؤسسات بطريقة غير مباشرة للمتشددين تنفيذ أحكام الردة اغتياال
كما هو الحال في عملية اغتيال املفكر املصري فرج فودة وغيره، )33(

يقول املفكر والرئيس اإلندوني�ضي األسبق عبد الرحمن وحيد: إن حكم الردة وازدراء األديان موجودة في 
ستخدم ضّد املعارضة السياسية، 

ُ
الشرق األوسط وباكستان وأفغانستان فقط، وهي قوانين قمعية ومبهمة ت

وإن هذا الحد حدٌّ سيا�ضي سلطوي. )34(

ومن املفارقات القانونية في قانون ازدراء األديانـ ـالشكل املعاصر لحكم الردةــ املوجود بمصر وغيرها، أنه 
ُسنَّ لحماية حقوق األقباط املصريين من التعدي على اعتقادهم، ولكن هذا القانون لم ُيْستخدم مسيحًيا 
قط، إنما كانت استخداماته كلها في املحاكم املصرية من قبل إسالمويين ضّد مفكرين ومبدعين اُتِهموا 

باإلساءة لإلسالم.

ْوَزاِعــيَّ َيُقــْوُل: 
َ

)32(  ـ ذكــر هــذا الذهبــي فــي تناولــه الطبقــة السادســة مــن النبــالء لشــخصية اإلمــام األوزاعــي فــي كتابــه ســير أعــالم النبــالء. َســِمْعُت األ
ُت 

ْ
ل
َ
مــِري، َســأ

َ
ــُت أ

ْ
ل
َ
ــا َعق مَّ

َ
ل
َ
ــاَل: ف

َ
ْيَمــاُن الَبْيَعــِة. ق

َ
ُق َوالِعَتــاُق َوأ

َ
ــال

َّ
ِلــَك الط

َ
ْيَنــا ِبذ

َ
 َعل

َ
ِخــذ

ُ
ــا ِمْنــُه، َوأ

َ
ن
ْ
أ َبرَّ

َ
َفــاِق، َوت ــى َعِلــّيٍ ِبالّنِ

َ
ا َعل

َ
ــِهْدن

َ
ــى ش ــاَء َحتَّ

َ
ــا الَعط

َ
ن
ْ
ذ

َ
خ

َ
َمــا أ

ُت 
ْ
اَرق

َ
ى ف رَّ َعْيِني، َحتَّ

َ
ق

َ
ْم ت

َ
ل
َ
َرٌه. ف

ْ
َت ُمك

ْ
ن
َ
َما أ ْيَك �َضْيٌء، ِإنَّ

َ
ْيَس َعل

َ
اَل: ل

َ
ق

َ
ِبي َرَباٍح، َوَعْبَد هللِا بَن ُعَبْيِد بِن ُعَمْيٍر، ف

َ
اَء بَن أ

َ
ِثْيٍر، َوَعط

َ
ِبي ك

َ
، َوَيْحَيى بَن أ

ً
ُحْوال

ْ
َمك

ْيَماِنــي.
َ
ــْرُت أ فَّ

َ
َرْجــُت ِمــْن َماِلــي، َوك

َ
عَتْقــُت َرِقْيِقــي، َوخ

َ
ِنَســاِئي، َوأ

)33(  ـ أعلــن املستشــار مأمــون الهضيبــي املرشــد العــام لإلخــوان املســلمين عــن ترحيبــه وتبريــره الغتيــال فــرج فــودة فــي اليــوم التالــي فــي جريــدة )األخبــار( 
وإذاعــة )صــوت الكويــت(. كمــا نشــرت جريــدة )النــور( الســلفية فــي 3 يونيو/حزيــران 2))1، بياًنــا مــن نــدوة علمــاء األزهــر يكفــره ويدعــو لجنــة شــؤون 

األحــزاب لعــدم املوافقــة علــى إنشــاء حزبــه )املســتقبل(.

)34(  ـ مقالــة للرئيــس عبــد الرحمــن وحيــد كتبهــا بعــد األحــدث التــي رافقــت نشــر الرســوم الكاريكاتــور املســيئة للرســول عــام 2006. بعنــوان: هللا ليــس 
بحاجــة للدفــاع مــن أحــد. ترجمــة إســالم ســعد.
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الدين املوازي والصناعة السياسية لفتوى الردة

حينما بدأ الفساد السيا�ضي بالسلطة، حصل تحالف بين السلطة االستبدادية ورجال الدين، وكانت 
عمليات التمرد الفردية والجماعية على السلطة قد بدأت تظهر، فكان ال بّد، من وجهة نظر االستبداد، 
أن يكون هناك رادع ديني لها يجعله قادًرا على استئصال املعارضة الفردية والجماعية باسم الدين، فلم 
يكتِف سدنة الدين املوازي باستغالل األحاديث الثالثة، ولكن حينما تم تأطير أصول الفقه علمًيا، دّسوا 
فيها قاعدة ما يزال العمل بها جاٍر حتى اليوم، الستخدامها كمؤيد أصولي في إثبات حّدِ الردة والتخلص من 
معارضة السلطة أو معارضة كهنة الدين املوازي، فقالوا بقاعدة تقول: إنكار ما ُعلم بالدين بالضرورة، كفٌر 
يوجب حدَّ الردة، وهي قاعدة قد نختلف معها حتى عقدًيا في تأويالت قال بها السلف، وثبت خطؤها علمًيا، 
فاعتبروا من يجحد معلوًما سار عليه الناس في فهم الدين يكون مرتًدا، وبذلك تنطبق عليه أحكام الردة، 
لتكون هذه القاعدة قابلة للتأويل على هواهم، وليوقعوها بكل معارض لهم خرج من صندوقهم، أو اجتهد 

اجتهاًدا مخالًفا لرؤيتهم، وليحكموا عليه باسم الدين بالردة فالقتل )35(

وحينما فسروا ما املقصود بهذه القاعدة، قالوا: قول كفر، واعتقاد كفر، أو فعل كفر، وفي تأويل هذه 
القاعدة قتلت داعش واستباحت دماء سوريين وعراقيين خالفوهم الرؤية، وكذا فعلت جبهة النصرة أحد 
مواليد السلفية الجهادية في إدلب بسورية وسواها، حينما سيطرت بالقوة واإلكراه، ونتذكر حادثة في 
رمضان 2020 إذ وجدت إحدى دوريات جبهة النصرة في محافظة إدلب مجموعة من الشبان كانت على 
خالف معهم غير صائمين، بينهم فنان تشكيلي، فألقى أحد عناصر الدورية قنبلة يدوية راح ضحيتها هذا 
الشاب التشكيلي وآخرون معه )36(. والثابت عندنا وفي كتب الفقه أن النبي لم يعاقب مفطًرا في رمضان، 
وهذا ما ُيبطل هذه القاعدة الفقهية التي يجعلونها مرجًعا للتخلص من املخالف باسم حكم الردة �ضيء 

الصيت.

وفي الوقت الذي تقدمت فيه الدولة املعاصرة وتطورت إنسانًيا وحقوقًيا، ما تزال سطوة كهنة الدين 
املوازي تتوسع، مبتدعة أحكاًما في فقه الردة، من خالل التفريق بين زوجين، إما بالُحكم على الزوج بالردة، 
وإما بمنعه من امليراث، وإما باغتياله اجتماعًيا. ومهما قال سدنة الدين املوازي، ومهما تأولوا نصوًصا، 
وجاءوا بذرائع، فإننا نصرُّ على أن حرية االعتقاد املقررة قرآنًيا، واملقنونة اليوم مدنًيا، ترد على سفسطاتهم 
الفقهية في امل�ضي قدًما بتمرير حكم الردة، فال حكم على املرتد، وال قيمة لفتواهم قرآنًيا وإنسانًيا وحقوقًيا، 
وعليه فإننا ندعو املؤسسات التشريعية في البلدان اإلسالمية لسّنِ قوانين تبطل عمل سيف الردة في رقاب 

املبدعين. 

فقد نحر آباؤهم األوائل بسيف الردة علماء نفتخر بهم اليوم أمام الغرب، كالحسن بن الهيثم والفارابي 

: حكــم مــن جحــد معلوًمــا مــن 
ً

)35(  ـ الشــيخ عبــد هللا بــن بــاز مفتــي اململكــة العربيــة الســعودية الراحــل كمــا هــو موجــود علــى موقعــه فــي االنترنــت قائــال
الدين بالضرورة. من جحد ما أوجبه هللا من األمور املعلومة من الدين بالضرورة كمن جحد وجوب الصالة، ووجوب الزكاة، ووجوب الصوم، ولو 
صــام، وصلــى، مــن جحــد وجــوب ذلــك كفــر إجماًعــا، وصــار مــن جملــة املشــركين، نعــوذ بــاهلل. وهكــذا مــن جحــد مــا حرمــه هللا ممــا هــو معلــوم مــن الدين 

بالضــرورة باألدلــة الظاهــرة القطعيــة كتحريــم الزنــا، أو تحريــم الخمــر، أو تحريــم العقــوق، يكــون كافــًرا باإلجمــاع، نســأل هللا العافيــة.
https://bit.ly/3n0oNpY

)36(  https://bit.ly/38DjAMi
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وجابر بن حيان والرازي وابن سينا والكندي وغيالن الدمشقي وآخرين كثًرا تطول قائمة تعدادهم، كما 
نحروا في العصر الحديث األستاذ علي محمود طه في السودان عام 85)1، واغتالوا باسم حكم الردة في 
مصر املفكر فرج فودة عام 2))1، وحاولوا اغتيال األديب العالمي نجيب محفوظ، عام 5))1، بنحره لكنه 

لم يمت.
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نتائج البحث وتوصياته:

عندما فككنا فتوى حكم الردة، وأثبتنا بطالن أحاديث الردة، انطلقنا من صريح القرآن الذي لم ¤	
ب حًدا على املرتد، وبّينا البعد السيا�ضي لذلك.

ّ
يرت

حق الحرية حق مصون في اختيار اإلنسان لالعتقاد الذي يطمأن إليه قلبه، وهذا الحق بات في عصر ¤	
الحداثة حًقا مشروًعا ُيعترف به دولًيا، وللمعارضة حق مخالفة السلطة في دولة املواطنة وعصر 

الديمقراطية بما هو متوافق مع دستور الدولة.

لو أبقينا أحكام الردة نافذة قانونًيا كما يريدها تيار اإلسالم السيا�ضي واملدرسة السلفية في الدين ¤	
املوازي، فإن مقولة التسامح اإلسالمي تتهافت نتيجة هذا الحد الجائر على حرية اإلنسان.

إن حكم الردة بصورته اإللغائية املانعة لحق التعبير يبين أن االستبداد موجود عند السلطات ¤	
ط ملنع أي صوت مرتفع يدعو إلى التفكير والتعبير 

ّ
الحاكمة، وتمتلكه املؤسسات الدينية كسيف مسل

عن الرأي خارج صندوقهم.

الحذر من املفارقات القانونية في إصدار قانون ازدراء األديان -الشكل املعاصر لحكم الردة- ألنه شكل ¤	
معاصر لتنفيذ حكم الردة ضد مخالفي كهنة الدين املوازي والسلطات املستبدة.

تغول حكم الردة إلى جوانب أسرية كثيرة، ففي الوقت الذي تقدمت فيه الدولة وتطورت إنسانًيا، ¤	
وبالتالي حقوقًيا، توسعت دائرة الردة مبتدًعة أحكاًما ناتجة عن فقه الردة كالتفريق بين زوجين، 
وأخرى بمنعه من امليراث، وثالثة باغتياله اجتماعًيا. لذا يجب التصدي ملثل هذه القوانين قبل 

اعتمادها من السلطات التشريعية.



ُ ّ

ً

ُ ُ

ً

ّ
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