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 اإلسالم ادلعاصر و الرًدة

"اإلسالم ىو ابب للدخول فقط، إبمكانك الدخول فيو و لكنك ال 
 تسطيع اخلروج"

مؤسس "اجلماعة اإلسالمية" او مجاعة اإلخوان ودودى، ابو األعلى ادل 
 ادلسلمني بباكستان   

  

Jihad in Islam (India, 1970), cited in Mark 
Gabriel Islam and Terrorism (Lake Mary, 

FL: Charisma Books, 2002), 82 
 

أى من الدول الىت أئتلفت منها األمم ادلتحدة آنذاك ضد  تصوت "مل
". فقط ادلملكة العربية 5945العادلى حلقوق اإلنسان لعام  "ادليثاق

السعودية ىى من امتنعت عن التصويت بعد ان مارست ضغوطًا بال 
جدوى على دول إسالمية أخرى )مثل دولة ابكستان ادلنشأة حديثاً( 

تغيري عقيدتو."  الفرد ىف للقضاء على اى اشارة دلبدأ حرية  
 

 John W. Wilson Christianity Alongside 
Islam (Melbourne: Acorn Press, 2010), 20 

 
 

  موقف علماء ادلسلمني من الرًِدة:

"ان األغلبية الساحقة ممن يكتبون ىف قضية الردة من علماء 
ادلسلمني اليوم يًتبعون موقف ما قبل احلداثة... أال أن الردة زلرمة 

أن و غري مسموح ألى مسلم أن يتحول اىل أى دين أخر أو 
يرتكب أى تعدايت جتعل منو مرتداً. اإلرتداد عن اإلسالم ىف نظر 

 العلماء عقوبتو ادلوت." و ىذا رأى "متفق عليو ابإلمجاع" ىؤالء
 

 Abdullah Saeed & Hassan Saeed Freedom 
of Religion, Apostasy and Islam 
(London:AshgatePublishing,2004),88,91 

 
 

أن أكرب قادة العامل   Mirsolav Volvالحظ مريسوالف فولف 
اإلسالمى، الشيخ على مجعة، مفىت الداير ادلصرية و الذى اابح مرة 

( تراجع ىف رأيو 232الردة عن اإلسالم دون اقامة حد الردة )ص 
  (.27، رقم 307الحقاً )ص 

Allah – A Christian Response (New York: 
HarperCollins, 2011)    
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 الكتاب المقدس على موقع:

www.mylanguage.net.au 

 

 

 

 

 الرِدًة فى اإلسالم

 

 
ما هو مصير مه يريد أن يترك اإلسالم تحسة 

 ؟السىة المحمديةوالقرآن و الحديث 

 للحديث الشريف وفقا الرًِدة حول ليقوله الكثري لديه اإلسالم

 :مالقرآن يهدد من يرتكون اإلسال

ِبيلِ »: إذ قد ضلوا   «.َفَمن َكَفَر بَ ْعَد َذِلَك ِمنُكْم فَ َقْد َضلَّ َسَواء السَّ
  (52سورة ادلائدة: )



ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوْا ُُثَّ َكَفُروْا ُُثَّ آَمُنوْا ُُثَّ َكَفُروْا ُُثَّ اْزَداُدوْا  »: هللا لن يغفر ذلم
ُ لِيَ ْغِفَر ذلَُ   (537سورة النساء: ) «.ْم َوالَ لِيَ ْهِديَ ُهْم َسِبيالً ُكْفرًا ملَّْ َيُكِن اَّللَّ

ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا بَ ْعَد ِإميَاِِنِْم ُُثَّ اْزَداُدوْا ُكْفرًا لَّن »:  توبتهم غري مقبولة
الُّونَ   (90سورة آل عمران: ) «.تُ ْقَبَل تَ ْوبَ تُ ُهْم َوأُولَِئَك ُىُم الضَّ

َر اِبَّللَِّ ِمن بَ ْعِد ِإميَانِِو ِإالَّ َمْن ُأْكرَِه َوقَ ْلُبُو َمن َكفَ »: يستوجبون غضب هللا
َن اَّللَِّ  ن َشرََح اِبْلُكْفِر َصْدرًا فَ َعَلْيِهْم َغَضٌب مِّ ُمْطَمِئنٌّ اِبإِلميَاِن َوَلِكن مَّ

 .(506سورة النحل: ) «.َوذَلُْم َعَذاٌب َعِظيمٌ 

ِديِنِو فَ َيُمْت َوُىَو َكاِفٌر فَُأولَِئَك َوَمن يَ ْرَتِدْد ِمنُكْم َعن »: مصريهم النار
نْ َيا َواآلِخَرِة َوأُولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُىْم ِفيَها  َحِبَطْت َأْعَماذُلُْم ِف الدُّ

 (257سورة البقرة: ) «.َخاِلُدونَ 

وْا َلْو َتْكُفُروَن َكَما َكَفُروْا فَ َتُكونُوَن َسَواء َفاَل تَ تَّ »: جزاءهم القتل ِخُذوْا َودُّ
ُهْم أَْولَِياء َحىتََّ يُ َهاِجُروْا ِف َسِبيِل اَّللَِّ  تُ ُلوُهْم ِمن ْ فَِإن تَ َولَّْوا َفُخُذوُهْم َواق ْ

ُهْم َوِليًّا َواَل َنِصريًا ُوُهْم َواَل تَ تَِّخُذوْا ِمن ْ سورة النساء: ) «.َحْيُث َوَجدُّتم
89) 

 كانت الردة سببًا من ثالتة لتطبيق عقوبة اإلعدام
لُّ َدُم اْمرٍِئ ُمْسِلٍم َيْشَهُد َأْن اَل إَِلَو ِإالَّ اَّللَُّ  "   ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  اَل َيَِ

ْفسِ  ْفُس اِبلن َّ َوالث َّيُِّب  )القصاص( َوَأّّنِ َرُسوُل اَّللَِّ ِإالَِّ ِإْحَدى َثاَلٍث الن َّ
ينِ  البخارى رللد )  ."التَّارُِك اجلََْماَعةَ  )اى ادلرتد( الزَّاّن، َواْلَماِرُق ِمَن الدِّ

 (57: حديث 9

 أمر دمحم بقتل ادلرتدين

قام َعلّى صهر دمحم إبحراق بعض ممن تركوا اإلسالم أحياء و دلا منت 
قَاَل َلْو ُكْنُت َأََن ملَْ تلك األخبار اىل علم ابن عباس ) ابن عم النىب ( 

ُهْم، أَلنَّ النَِّبَّ  بُوا بَِعَذاِب اَّللَِّ   "  قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص ُأَحّرِق ْ َوَلَقتَ ْلتُ ُهْم    .  " اَل تُ َعذِّ
لَ   "  ملسو هيلع هللا ىلص َكَما قَاَل النَِّبُّ  تُ ُلوُه   َمْن َبدَّ : 4)البخارى رللد   .  " ِديَنُو فَاق ْ

 (260حديث 

" )ابن من بدل دينو فاقتلوه: ال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص"ق قال ابن عباس عن...
 (2535ماجو: ابب ادلرتد عن دينو: 

 قام دمحم إبعدام ادلرتدين بنفسه

َثِِن عَ .. ثَ َنا َسِعيٌد َعْن َحدَّ ثَ َنا يَزِيُد ْبُن ُزَرْيٍع َحدَّ ْبُد اأْلَْعَلى ْبُن ََحَّاٍد َحدَّ
ثَ ُهْم َأنَّ ََنًسا ِمْن ُعْكٍل َوُعَريْ َنَة َقِدُموا  قَ َتاَدَة َأنَّ أََنًسا َرِضَي اَّللَُّ َعْنُو َحدَّ

ْساَلِم فَ َقاُلوا  اْلَمِديَنَة َعَلى النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِو َوَسلَّمَ  اَي َنِبَّ "َوَتَكلَُّموا اِبإْلِ
َوملَْ َنُكْن َأْىَل رِيٍف َواْستَ ْوََخُوا اْلَمِديَنَة فََأَمَر  )بدو( اَّللَِّ ِإَنَّ ُكنَّا َأْىَل َضرْعٍ 

ُرُجوا ِفيِو ذَلُْم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِو َوَسلََّم ِبَذْوٍد َورَاٍع َوأََمَرُىْم َأْن يَْ 
فَ َيْشَربُوا ِمْن أَْلَباِِنَا َوأَبْ َواذِلَا فَاْنطََلُقوا َحىتَّ ِإَذا َكانُوا ََنِحَيَة احْلَرَِّة َكَفُروا بَ ْعَد 
ْوَد فَ بَ َلَغ  ِإْساَلِمِهْم َوقَ تَ ُلوا رَاِعَي النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِو َوَسلََّم َواْسَتاُقوا الذَّ

ى اَّللَُّ َعَلْيِو َوَسلََّم فَ بَ َعَث الطََّلَب ِف آََثرِِىْم فََأَمَر ِِبِْم َفَسَمُروا النَِّبَّ َصلَّ 
)البخارى رللد  َأْعيُ نَ ُهْم َوَقَطُعوا أَْيِديَ ُهْم َوُترُِكوا ِف ََنِحَيِة احْلَرَِّة َحىتَّ َماُتوا

 (37: 9؛ 797، 794: 8؛ 623: 7؛ 505: حديث 5

 يطبق هذا احلكم )احلد(أصر مبعوث دمحم على أن 

بعث دمحم مبعاذ بن جبل اىل اليمن و دلا انتهى معاذ اىل صاحبو اىب 
َوِإَذا ُىَو َجاِلٌس، َوَقِد اْجَتَمَع إِلَْيِو النَّاُس، َوِإَذا َرُجٌل ِعْنَدُه َقْد موسى "

َعْت َيَداُه ِإىَل ُعُنِقِو فَ َقاَل َلُو ُمَعاٌذ اَي َعْبَد اَّللَِّ ْبَن ق َ  ْيٍس، َأَّيََّ َىَذا قَاَل مجُِ
َا ِجيَء ِبِو   . قَاَل اَل أَْنزُِل َحىتَّ يُ ْقَتلَ   . َىَذا َرُجٌل َكَفَر بَ ْعَد ِإْساَلِموِ  قَاَل ِإمنَّ

: 6" )البخارى رللد قَاَل َما أَْنزُِل َحىتَّ يُ ْقَتَل فََأَمَر بِِو فَ ُقِتلَ   . ِلَذِلَك فَاْنزِلْ 
 (630حديث 

دمحم و الذى كان محيه أيضا )اىب بكر الصديق( قام أعز اصدقاء 
 بتطبيق نفس احلكم بعد وفاة دمحم

َ َرُسوُل اَّللَِّ  ا تُ ُوِّفِ وََكَفَر وََكاَن أَبُو َبْكٍر   رضى هللا عنو    ملسو هيلع هللا ىلص َلمَّ
فَ َقاَل ُعَمُر   رضى هللا عنو َكْيَف تُ َقاِتُل النَّاَس، َوَقْد  َكَفَر ِمَن اْلَعَربِ   َمنْ 

أُِمْرُت َأْن أُقَاِتَل النَّاَس َحىتَّ يَ ُقوُلوا اَل إَِلَو ِإالَّ   "   ملسو هيلع هللا ىلص ُسوُل اَّللَِّ قَاَل رَ 
ِو، َوِحَسابُُو َعَلى اَّللَِّ   . اَّللَُّ  َفَمْن قَاذَلَا فَ َقْد َعَصَم ِمِنِّ َماَلُو َونَ ْفَسُو ِإالَّ ِِبَقِّ

اَلِة َوالزََّكاِة، فَِننَّ الزََّكاَة َحقُّ فَ َقاَل َواَّللَِّ ألَُقاتَِلنَّ َمْن فَ رََّق بَ نْيَ   .   "   الصَّ
ونَ َها  اْلَماِل، َواَّللَِّ َلْو َمنَ ُعوّن َعَناقًا َكانُوا يُ َؤدُّ

َقاَل ُعَمُر   رضى هللا عنو     . َعَلى َمْنِعَها  َلَقاتَ ْلتُ ُهمْ  ملسو هيلع هللا ىلص ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ 
اَّللَُّ َصْدَر َأِب َبْكٍر   رضى هللا عنو   فَ َعَرْفُت فَ َواَّللَِّ َما ُىَو ِإالَّ َأْن َقْد َشرََح 

 ( 388: 9؛ 483: حديث 2)البخارى رللد   . أَنَُّو احلَْقُّ 

 اتفق ايضا زوج ابنة دمحم )على ابن اىب طالب( على هذا احلكم

قال َعلّى رابع اخللفاء: "إن هللا قد أمر بقتال أولئك الذين تركوا 
 اإلسالم.
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