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 يناملرتدعلى مك  احل

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 دُّ وما هو حمكُمُه؟رَتُمَمن هو اْل

 

رَق بنَي نهِجنا العلويِّ الف القتُل، لكنَّ عقوبُتُه ُمْرَتدَّاْل أنَّ والشِّيعِة السُّنَِّة لدى الغالَب الرَّأي إنَّ

هو تبديُل  ُمرتدِّ، فمعنى االرتداِد عنَد السريريُّنَِّةهو يف تعريف اْل والشريريِّيعِة السريريُّنَِّةوبني مذاهِب النُّصريريِّيِّ 

حمرٌَّف عن  حديٌث وهو ديَنُه فاقتلوُه(، بدََّل )َمن: البخاريِّ يف صريريحيِ  الدِّيِن، وقد احنصريريَر يف روايٍة

ذاهِب َمدََّل مذَهَبُه من أحِد اْلذاهِب األربعِة، حيُث َيعتربوَن أنَّ َمن َبمريَ رسريريريريوِل اِص )ص( لصريريريرياِ  الْ 

األربعريِة إ  مريذهِب التَّشريريريرييُِّل ُيعليُه عليِه أنَُّه أصريريريريبَ  من الرَّوافِا فَحكيموا عليِه بالقتِل، وا ديُث    

فاقتلوُه(، ألنَّ االرتداَد هو عن ديِن اِص عزَّ وجلَّ، وقد ناقشنا موضوَع  ديَن اِص بدََّل الصَّحيُ  هو: )َمن

 القتِل يف القرآِن يف سؤاٍل سابٍه.

تتاَب َب قتُلُه من غِِّ أن ُيسَجفهو ُمنِكُر وجوِب الزَّكاِة وهذا َويعِة ريريريريريرتدُّ وفَه كالِم الشُِّمأمَّا اْل

 رضُرُه الفقيه( للصَّدوق!!كما ورَد يف كتاب )َمن ال حي

 قوله ُمرتدِّ وفَه آياِت القرآِن الكريَم يففهو واضريريريٌ  يف تعريِف الْ النُّصِّيُّ أمَّا نهُجنا الريريعلويُّ  

 فيَيُمْت ِديِنِه َعن ِمنُكْم ْرَتِدْدَي َوَمن اسريرْيَتعياُعوْا ِإِن ِديِنُكْم َعن َيُردُّوُكْم َحتََّى ُيقياِتُلوَنُكْم َيَزاُلوَن تعا : )َوالي

َخاِلُدوَن(، فقد  ِفيَها ُهْم نَّاِرال أيْصَحاُب َوُأْوليريِِ ي َواآلِخَرِة الدُّْنَيا ِفي أيْعَماُلُهْم َحِبعيْت فيُأْوليريريِِ ي  كياِفٌر َوُهَو

ِِ من رمحريِة اِص على َمن ارتريدَّ عن ديِن امسريريريريالِم وماَت على كفِرِه، لكنَّ علي    ا نُحِكَم بريالكفِر واررو

َيُه ألنَّ امااَن فعرُة الْ   فإنَُّه ؤمننَي والكفَر فعرُة الكافريَن، فإْن مل يسرتِشْد للحهُِّمهداَيَتُه وإرشرياَدُه ووع

 يَُّهاأي لن يؤثَِّر على أهِل امااِن، ألنَّ األرَض ال ختلو من وجوِدهم وقياِمهم بهذا الدِّيِن لقوله تعا : )َيا

 أيِعزٍَّة اْلُمْؤِمِننَي َعليى أيِذلٍَّة ِحبُّوَنُهَوُي ُيِحبُُّهْم ِبقيْوٍم الّلُه َيْأِتي فيسريرَيْوَف ِديِنِه َعن ِمنُكْم َيْرَتدَّ َمن آَمُنوْا الَِّذيَن

 َوالّلُه َيشريرَياُ  َمن ُيْؤِتيِه لّلِها فيرضريرْيُل َذِل ي آلِئٍم ليْوَمةي َيَخاُفوَن َوالي الّلِه سريرَيِبيِل ِفي ُيَجاِهُدوَن اْلكياِفِريَن َعليى

َعِليٌم(، وهؤال  هم أهُل امااِن وُحَجُجُه على ارلِه، الذين أقرُّوا بالواليِة وَثبتوا عليها، ألنَُّه  َواسريرِيٌل

 َوُيْؤُتوَن ةيالصَّالي ُيِقيُموَن لَِّذيَنا آَمُنوْا َوالَِّذيَن َوَرُسوُلُه الّلُه َوِليُُّكُم استعَرَد يف اآليِة اليت تليها بقوله: )ِإنََّما
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 مؤمٍن كلِّ أمِّ املؤمنني اممام علي )م( وليِّومعروٌف أنَّ هريذه اآليريةي نزليْت يف    َراِكُعوَن(، َوُهْم الزَّكريياةي 

 الّلَه َتَولََّي ومؤمنريٍة، الريذيَن ينصريريريريُرهم اُص ألنَّهم َثَبتوا على الواليريِة لقوله يف اآليِة اليت تليها: )َوَمن   

 )ص( يوَم وهذا يؤيُِّدُه نصُّ حديِث رسريريريوِل اِص اْلَغاِلُبوَن(، ُهُم الّلِه ِحْزَب فيِإنَّ آَمُنوْا َوالَِّذيَن َوَرسريرُيوليهُ 

رتدُّ ُمالغدير بقوله: )اللهمَّ واِل َمن واالُه وعاِد َمن عاداُه وانصريريرُيْر َمن نصريريريَرُه واخُذل َمن خذليُه(، أمَّا اْل

 عنُه ُلعَزُت الِمسعن ام رتدَُّماْل نَّإ) علينا سالُمُه:عن امماِم جعفر الصَّادق فُيعيبَُّه عليِه ا كُم كما جاَ  

، (العقِل صحيَ  ذا كاَنإ ابِلالرَّ يوَم َلِتُق وإالَّ َلِجَر فإْن ،اثالًث تاُبسريتَ ، وُيُهُتبيَحَذ ُلؤكي، وال ُتُهمرأُتا

 لقوِل دوَن أن َيقعوا يف معبَّاِت ظاهِر العبارِةالنُّصِّيِّ وهلذا ا ديِث َمعنى يفَهُمه أهُل العرفاِن العلويِّ 

ََّاهِر ولكن احُكموا ُحكًما عاداًل(.َماْلالنَّيبِّ سيِّدنا   سيِ  )ع(: )ال َتحكموا حسَب ال

 

 نكتفي لعدم امطالة واص أعلم
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