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التقوىالمجلد الثالثون، العدد الثامن، ربيع األول والثاني 143٩ هـ،  كانون األول/ ديسمبر 2017 م

ارتدوا من اإلسالم
قال حضرة املسيح املوعود يف »اخلطبة اإلهلامية« ص48 
من الطبعة العربية احلديثة: »ارتدوا من اإلسالم«  بدال 
من   »ارتدوا عن اإلسالم«، وكان قول حضرته هذا 
)عليه  حضرته  عربية  على  املعرتضني  العرتاض  مثارا 
أسلوب  إذا كان  ما  نرى  فاآلن  والسالم(..  الصالة 
حضرته بتعدية الفعل »ارتدوا« برف اجلر »من« بدال 
من »عن« أسلواب جييزه االستعمال اللغوي العرب أو أنه 

انشئ عن عجمة كما يظن املعرتضون.

العرب هذا االستعمال، وهو من ابب  اجلواب: أجاز 
احلمل على املعىن، حيث محل لفظ »ارتدوا« على معىن 

»خرجوا«، فاإلرتداد خروج من امللة بال شك.
العرب  شغف  عن  النحويني  من كبار  حتدث كثري  وقد 
ابحلمل على املعىن، منهم ابن جين يف »اخلصائص«، وقالوا 
أن احلمل على املعىن هو أن يعطى الشيء حكم ما أشبهه 
يف معناه أو يف لفظه أو فيهما، أو هو محل اللفظ على 

معىن لفظ آخر أو تركيب على معىن على معىن آخـر. 

ما قول املعاجم العربية؟
كما أن املعجم الوسيط، وهو معجم عرب من إصدار 
جممع اللغة العربية ابلقاهرة، أجاز تعدية الفعل »ارتد« 
برف اجلر »من«، فجاء فيه: »ارتّد من سفره« مبعىن 

رجع.

املوعود:  املسيح  حضرة  قول  وراء  الكامنة  احلكمة 
»ارتدوا من اإلسالم«:

حضرة املسيح املوعود يف املوضع املذكور يتحدث عن 
طائفة ممن ولدوا يف األصل مسلمني، لذا كان األنسب 
القول أهنم ارتدوا من اإلسالم.. أما التعبري بـ »ارتدوا عن 
...« فينفع لوصف من رجعوا عن اإلسالم بعدما دخلوا 
يتحدث  املوضع  هذا  يف  املوعود  املسيح  حضرة  فيه.. 
عن كارثة عظيمة أملت بدين اإلسالم ومتثلت يف خروج 
أن  ولو  أصال،  مسلمني  ولدوا  ممن  منه  املسلمني  أبناء 
هؤالء املرتدين كانوا ممن اعتنق اإلسالم كدين اثن لكان 
فاملصاب  بنوه،  اإلسالَم  َعقَّ  يـَ أن  أما  هينا،  املصاب 

أفدح. أليس كذلك؟!
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