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 عند العلويني النصريينيالزنى حكم 

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 هل الزِّنى َيقضي باخلروِج من اإلمياِن وحيكُم بالُكفِر على الزَّاني؟

 

ًَََ  َكاَن ِإنَُّه الزَِّنى َتْقَرُبوْا يقوُل تعاىل يف كتاِبِه العزيِز: )َواَل َََا  َفاِحش سَََِيًً( أل َّنَّ الزِّنى  َوس

الَعقليَّ واحِلسِّيَّ من الكياِئِر اليت َنَهى اهلُل عنها وأمَر باجِتَنابِِهاأل ولكنَّ السُّؤاَل املطروَح دقًٌق أخطَأِت 

 العامَُّ  يف احلكِم علًِه نتًجَ  اخَلْلِط والتَّخلًِط.

ََُِيوَن الَِّذيَن ِإنَّ َوَباِطَنُه اإِلْثِم َظاِهَر من التَّذكرِي بقوِلِه تعاىل: )َوَذُروْا البدَّ يف اليدايِ   اإِلْثَم َيْكسَ

إجياٍز ما َوَرَد يف َمَعاصََِي ومنها بَيْقَتِرُفوَن أل وقد أمَر اهلُل تعاىل عياَدُه باجتناِب اْل َكاُنوْا ِبَما سًَََُْجَزْوَن

 َحرََّم الَِّتي النَّْفَس ْقُتُلوْاَت الزَِّنى أل )َواَل َتْقَرُبوْا ِإْم(ٍق أل )َواَل َخشًََْ َ  َأْوالَدُكْم ُلوْاَتْقُت سَورِِ اإلسَراِ : )َوالَ  

َََت )َواَل ِباحَلقِّ أل ِإالَّ الّلُه ََْقَ ََريَناْلًَِتًِم أل وهي مجًًعا قد تلَحُق باْل َماَل َرُبوْاَ َََوُيحاس ُمقصَِّ ُيوَن علًها َ

 فهو الشِّر ُُ َمْكُروًها أل أمَّا ما َيستوجُب جهنََّم ب( رجعٍ  َربَِّك ِعْنَد َسََُِّئَُه َكاَن َذِلَك )ُكلُّلقوِلِه تعاىل: 

 جلَّ ج(ُلُه: )ِإنَّ مَّْدُحوًرا أل وقوله َمُلوًما َجَهنََّم ِفي َفُتْلَقى آَخَر ِإَلًها الّلِه َمَع َتْجَعْل لقوله تعاىل: )َواَل

 َبِعًًدا . َضَ(اًل َضلَّ َفَقْد ِبالّلِه ُيْشِر ُْ َوَمن َيَشاُ  ِلَمن َذِلَك ُدوَن َما َوَيْغِفُر ِبِه ُيْشَر َُ َأن ُرَيْغِف اَل الّلَه

ََلَم إىل َحدِّ الشِّر ُِ والكفِر الذو َيستوِجُب جهنََّم واخللوَد فًها لقوِل   فالزِّنى ال ُيخِرُج اْل ُمسََََ

 من منه ارٌجخ لإلمياِنأل ُمفسٌََِد كلُّها اَّفعاِل هذِه َفَفاِعُل واللَّهو )الزِّنى علًنا سََ(ُمُه:اإلماِم الصَّادِق 

 جهِ  نم َوَصْفَناُه ما على جاهٌل َضالٍّأل وال كافٍر وال مشر ٍُ غرُي اجلهِ أل هذِه على الكيريَِ ركوِبِه جهِ 

 مِّْنُهَما َواِحٍد ُكلَّ ْجِلُدواَفا َوالزَّاِني )الزَّاِنًَُ اجَلَهاَلِ  أل بل ُيطيَُّق على الزَّاني َحدُّ الزِّنى يف قوله تعاىل: 

ٍِ ِمَئَ  ًَْوِمَوا ِباللَِّه ُتْؤِمُنوَن ُكنُتْم ِإن اللَِّه ِديِن ِفي َرْأَفٌ  ِبِهَما َتْأُخْذُكم َوال َجْلَد َََْهْد اآلِخِر ْل  َعَذاَبُهَما َوْلًَش

 َب عن َذنِيِه.توًَاْلُمْؤِمِننَي أل وذلَك ِل مَِّن َطاِئَفٌ 

س(ِم ُمَعطَِّل قد َيزنيأل ولكنَّ الزِّنى ال ُيخِرُجه من اإلُمشََيَِّه والْ ُمَقصَِّر الْ سَلَم الْ ُمهذا يعين أنَّ اْل

 َأنَّ ِلْمُتْمَع اإلماِم علي )م  يف نهِج الي(غِ : )َوَقْدأمري املؤمنني بَل ُيْخِرجَُُه من اإلميَاِنأل بدلًِل قوِل    

ًِْه صَََلَّى ُثمَّ اْلُمْحصََََن الزَّاِنَي َرَجَم اللَِّه َرسَُولَ   من اإلسََ(ِم َلَما صَََلَّى َأْهَلُه أل فلو أنَُّه خرَج َورََّثُه ُثمَّ َعَل
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 َأَبًدا َماَت ِمْنُهْم َحٍدَأ َعَلى ُتَصلِّ )ص أل وقد قاَل تعاىل يف سورِ التَّوب : )َوالحممَّد النَّيبُّ سَِّدنا  علًِه 

 َخلَّفوا عن اجلهاِد معه.َفاِسُقوَن أل وُهُم الذيَن َت َوُهْم َوَماُتوا َوَرُسوِلِه ِباللَِّه َكَفُروا ِإنَُّهْم َقْيِرِه َعَلى َتُقْم َوال

ُِ واحلشويَُّ  َمعرفِ  ف( َيزني بعكِس ما َنَسَيْتُه مؤمُن اليالُغ باْلأمَّا اْل ََرسلاْلُمقصَِّر وِل اهلل )ص  َََ

 َينِكُح ال اِنيمؤمنني لقوِلِه تعاىل: )الزَّؤمَن قد َيزني!! فالزِّنى الَعقليُّ واحلسََِّيُّ ُمَحرٌَّم على اْلُمأنَّ اْلمن 

ُه ْلُمْؤِمِننَي أل أو ال َيرتكُيا َعَلى َذِلَك َوُحرَِّم ُمشََِْر ٌُ َأْو َزاٍن ِإالَّ َينِكُحَها ال َوالزَّاِنًَُ  ُمشََِْرَكً  َأْو َزاِنًًَ  إالَّ

إلمياِن أل ا روَح منُه اهلُل َأخَرَج الرَّجُل َزَنى )إذا علًنا سََ(ُمُه:مؤمٌن بالٌغأل بدلًِل قوِل اإلماِم الصَّادِق 

علًنا فقال  مِّْنُه ؟ ِبُروٍح )َوَأيََّدُهم َوَتعاىل: َتَيار ُ ما ورَد يف قوِل اهلِل قصَََوُد بالرُّوِحَمفسَََُِئَل إْن كاَن اْل

 وذلَك َّنَّ اإلمياَن أعلى وأجلُّ من اإلس(ِم..  نعم) س(ُمُه:

 اإلمياُن) علًنا س(ُمُه:والدَّلًُل على أنَّ اإلمياَن أعلى وأجلُّ من اإلس(ِم هو قوُل اإلماِم الصَّادِق 

ََار ُُ اإلمياَن إنَّ بدرجٍ أل اإلسََ(ِم من أرفُع  يف اإلمياَن يشََار ُُ ال واإلسََ(ُم الظَّاهِرأل يف اإلسََ(َم يش

ِمُنوا َوَلِكن َقاَلِت اََّْعَراُب آَمنَّا ُقل لَّْم ُتْؤوالصَََََِّفِ  أل ولذلك قال تعاىل: ) القوِل يف اجَتَمعا وإِن طِنألاليا

َََْلْمَنا َوَلمَّا َيْدُخِل اإِلُقوُلوا َأ ُِّر اْلُم . فاْلمَياُن ِفي ُقُلوِبُكْمس َََيُِّه واْلقص ََِْلًماأل ُمَعطُِّلُمش أمَّا  ال َيْعدو كوَنُه ُمس

 علًِه الذو اهُرالظَّ هو )اإلس(ُم علًنا س(ُمُه:عرفِ  بدلًِل قوِل اإلماِم الصَّادِق  َمؤمُن فهو اليالُغ يف اْلُماْل

ُِ: النَّاُس  وإيتاُ  (ِِالصَّ وإقامُ  ورسوُلُهأل عيَََُدُه حممَّدًا وأنَّ َلُه شريَك ال وحَدُه اهلُل إالَّ إلَه ال أن شهاد

 أقرَّ فإْن هذاأل مع اَّمِر هذا معرفُ  واإلمياُن .اإلس(ُم فهذا رمضَاَن   شَهرِ  وصًَامُ  اليًِت َوَحجُّ الزَّكاِِ

 َضاالًّ . وكان ُمْسِلًما كان اَّمَر هذا َيعِرْف ومل بها

العارِف مؤمِن واْل قلًًّا وِحسًَِّّاألُمَعطِِّل الذو قد َيزني َعُمشََََيِِّه واْلقصَِِّر اْلُموهذا التَّفريُق بنَي اْل

علًنا س(ُمُه لياقر ا سُِّر روايَ  إبراهًَم اللًَّثيِّ حني سأَل اإلماَمَفالذو ال َيزني عقلًًّا وال ِحسًِّّاأل هو ما ُي

ََْ اْل امُلؤمِن عن  هلو :قاَل .ال :أجاَب يلوُط؟ قاَل: هل. أبًدا َيزني ال :أجاَب َيزني؟ هل َتيصََِِر: ُمس

 من بِه ُمِزَج ؤمَنُماْل َّنَّ َشيٌ  ذْنِيِه ِمن َيْلَحُقُه ال أذَنَب إذا أنَُّه إالَّ )نَعمأل علًنا س(ُمُه:ُيذِنُب؟ أجاَب 

ََُِع َربََّك ِإنَّ اللََّمَم الَِّإ َواْلَفَواِحَش اإِلْثِم َكَياِئَر َيْجَتِنُيوَن اللََّمِم أل وهو املذكوُر يف قوِلِه تعاىل: )الَِّذيَن  َواسَ

. ِِ  اْلَمْغِفَر

 

 لعدم اإلطال  واهلل أعلم نكتفي

 الياحث الديين العلوو الدكتور أمحد أديب أمحد


