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 مرتدينـقبول توبة ال

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 ا بهم؟َء نوايا َمن َلِحقوإذا عاُدوا بعَد أن اكتَشفوا سو ُمتشيِّعنَيُمرتدِّيَن اْلهل ُتقَبُل توَبُة اْل

 

افًذا، ُمرتدِّيَن يف كتاِبِه العزيِز، فاهلُل تعاىل ما ترَك أمًرا مل ُينِزْل فيِه ُحكَمُه نلقد ذمَّ اهلُل تعاىل اْل

ََََِّوَا واْلولكنَّ اْل ُُم دد اتََّعوا الْ ُمشََ خالفَا ُمُمَعطِّلَا ال ُيعجَُُوم أمُر اهلِل احلقِّ، وال يتََِّعونََُه، ب  ترا

 ِإنَّ ُدْ  ِملََّتُوْم ََِعَتتَّ َحتَّ  النَّصَََاَر  َواَل اْلَيُووُد َعنَ  ضَََ َتْر إرضََاً  ،م، ومن ذلَ  دوله تعاىل: ََوَلن

ُُم اتَََّْعَت َوَلِئِن اْلُوَد  َُُو الّلِه َُُد  َُْوا   َواَل َوِليٍّ ِمن الّلِه ِمَن َلَ  َما اْلِعْلِم ِمَن َجا َك الَِّذي َبْعَد َأ

 َنِصرٍي(.

ُتوم ُمرتدِّين، فمثاُل اليووِد اليوَم ُم احلشَََويَُّة وِملَُّمتشَََيِّعَا اْلاْلُذِه اآليُة ُتشَََرُي اليوَم إىل 

ََار  اليوَم ُم اْل َُُد  اهلِل ُو التَّوحيُد العلوي   التَّعطيُ ، ومثاُل النَّصََ َََيُه، و َِّرُم وِملَُّتوم التَّشََ ُمقصََ

ائفة  أو َيجمَع ماال  لَيرضََُوا عنُه فُيَققَِّق رََورم   الن صََريي ، فَمْن اتََََّع أُواَ ُم التَّشَََيويَِّة والتَّعطيليَِّة 

َََرَم احلقِّ    َََِر ُنص َََِر الواليَة أوَّال ، وَسر ََرييِّ، َسر َُُد  التَّوحيِد العلويِّ الن ص حراًما، بعَد ما جاَ ُه من 

 ََََيَتخلَّوَن عنه بعَد وم أصََا ُمقصَِّرَم الذيَن اتََََّعوم  نَّاْل الشََِّيعَةثانًيا، إضََافة  إىل أنَُّه مل َيربْ  أولِئَ  

ََوا عنه ولن َيقتفبوا بِه  نَُّه بنبِرُم  حتقيِق أُداِفوم، إْذ كاَن جمرََّد أداٍم للفتنِة ال أكثَر، ولن َيرضََ

 َتََرََّأ ُمؤَتَمًنا بالنِّرََََِة ،موو وذل  بدليِ  دوِلِه تعاىل: َِإْذ ساَن أَُلُه وديَنُه فكيَف يكون سائٌن ُمرَتدٌّ،

ُمتشََيِّعَا ا يعين أنَّ َتوَبَة اْلاَ َََََْاُب(، وُذ ِبِوُم َوَتَقطََّعْت اْلَعَذاَب َوَرَأُوْا اتَََُّعوْا الَِّذيَن ِمَن ات َُِعوْا الَِّذيَن

َّواِب ليَن إباًنا باحلقِّ ب    اْل ُمرتَدِّين لن ُتقََََ  كما أنَّ رجوَعوم لن ينفَع،  نَّ رجوَعوم دادَِّم الصََ

ُُرراَن الْ مصَلق   َكرَّم  َلَنا َأنَّ َلْو ََُعوْااتَّ الَِّذيَن ُمََا، بدليِ  دوله تعاىل: ََوَداَلٌة دنيويٌَّة بعدما َسرَِروا ا

 النَّاِر(. ِمَن ِبَخاِرِجَا ُُم َماَو َعَلْيِوْم َحَرَراٍت َأْعَماَلُوْم الّلُه ُيِريِوُم َكَذِلَ  ِمنَّا َتََرَُّؤوْا َكَما ِمْنُوْم َفَنَتََرََّأ

ُمرتدِّين، تشيِّعَا اْلُموكم ُو الفرُق بَا العلويَِّا الن صرييَِّا الثَّابتَا عل  الواليِة احلقِّ، وبَا اْل

اْلَمِصرُي(، فلماذا  َوِبْئَن َجَونَُّم َوَمْأَواُه الّلِه مَِّن ِبَرْخٍط َبا  َكَمن الّلِه ِرضََْوانَ  اتََََّع ودد دال تعاىل: ََأَفَمِن

 ؟وتزعُم أنَّ الرَّدَّ عليوم وتعرَيَتوم فتنٌةنَر  النَّاَس ختلُط سلط ا عجيًَا بَا االثنِا؟ 
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َََذ رتقيِم يف دولِه: ََوَأنَُّمأمل يأمِر اهلُل ََقاَنُه باتَِّاِع صراِط واليِة احلقِّ اْل  ُمْرَتِقيًما ِصَراِطي اََُ

 َتتَُّقوَن(؟ َلَعلَُّكْم ِهِب َوصَّاُكم َذِلُكْم َََِيِلِه َعن ِبُكْم َفَتَفرََّق الر ََُ  وْاَتتََُِّع َواَل َفاتََُِّعوُه

ََاِن نَيِِّه، وُو احلق  الواجُب اتَِّاُعُه، وليَن  أمل يأمِر اهلُل ج َّ جاُلُه باتَِّاِع ما أنزَلُه عل  لرَ

 ِمن َتتََُِّعوْا َواَل بُِّكْمرَّ مِّن ِإَلْيُكم ُأنِزَل َما ودد دال: َاتََُِّعوْا ُخ الرَ وِ  من العقائِد الفاََدمِ يما ُيَروُِّج له مشَا 

 َتَذكَُّروَن(؟ مَّا َدِليا  َأْوِلَيا  ُدوِنِه

َُُو ُنوُر اْلَعرََي  َع( واضََقة  يف دوله: َ َمأمل َتُكْن دعوُم َََيِّدنا النَّ ِّ عيرََ  الْ  اَلِم. َمْن َأَنا 

 (؟َيْمِشي ِفي البُّْلَمِة َبْ  َيُكوُن َلُه ُنوُر اْلَقَياِمَيْتََْعِني فَا 

ََوُل اهلِل َُ( ُجواجوِة الََِدِع فقال:  أَلم يأُمْر  العامُل ِرِوْبُيْلَف يف ا رِض ُعَدالَِ ِتَإذا ظوَررَََ

 ؟(اهلِل لعنُة ليِهَعَف ْ فَعمل َي ، فإْنُهلَمِع

ََ كوِت عن احلقِّ حَا دال:   ََِْر أمرُي امؤمنَا ااماُم علي َم( إىل عَدِم الر َََأَلم ُيش َكَت َِحَا َ

ََّم أُُ  الَاطِ  أنَّوم عل  َحقٍّ(.  أُُ  احَلقِّ عن الَاطِ ، َتَو

حلقِّ صعٌب ا حبجَِّة أنَّ الدِّيَن ُيرٌروو فرَيُ  التَّوحيِد -أي وا ااسوُم -فا َترََْترَِْولوا الطَّريقَ  

ََََفًرا َدِريًَا َعَرضًََا َكاَن وطويٌ  ودد دال تعاىل: ََلْو  الشََ قَُّة َعَلْيِوُم ُعَدْتَب َوَلََََََِكن الَّتَََُّعوَك َداصًََِدا َوَ

َكاِذُبوَن(، وعليكم فيه َل ِإنَُّوْم ُمَيْعَل َوالّلُه َأنُفرَََُوْم ُيْوِلُكوَن َمَعُكْم َلَخَرْجَنا اََََْتَطْعَنا َلِو ِبالّلِه َوَََََيْقِلُفوَن

ِِ وُمجاَُدِم النَّفِن للثََّاِت عل  الصِّراِط الْ   الشِّرِك  ياوَورَتقيَم وإالَّ أسَذتُكُم احلياُم الد نيا إىل مَ ُمبالصَّ

 َرَ ْفَن واانكاِر باتَِّاِعُكم ََََُُ  التَّشََيِه والتَّعطيِ ، ودد حذََّر ََقاَنُه من عوادِب ذلَ  فقاَل: ََواْصَِرْ  

ََِيِّ ِباْلَغَداِم َربَُّوم َيْدُعوَن الَِّذيَن َمَع  الد ْنَيا اْلَقَياِم ِ يَنَة ُتِريُد ُوْمَعْن َعْيَناَك َتْعُد َوال َوْجَوُه ُيِريُدوَن َواْلَعش

 ُفُرط ا(. َأْمُرُه َوَكاَن ََُواُه َواتََََّع ِذْكِرَنا َعن َدْلََُه َأْغَفْلَنا َمْن ُتِطْع َوَلا

 

 نكتفي لعدم ااطالة واهلل أعلم

 الَاحث الديين العلوي الدكتور أمحد أديب أمحد


