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 اجلدال يف الدين

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 هل جيوُز اجِلَداُل يف الدِّين؟

 

ِكَتاٍب  الَو ُهًدى اليقوُل اهلل تعاىل يف كتاِبِه العزيز: )َوِمَن النَّاِس َمن ُيَجاِدُل ِفي اهلل ِبَغْيِر ِعْلٍم َو

 مُِّنرٍي(.

 لتزموَنهم َينَّ، لكاهلِل إرضاااااُ  ُهلتزموَن َخطَّ التَّقوى الذي غايُتجنُد الكثرَي من عامَِّة النَّاِس ال َي

إرضاااً   صااوموَنَيهم، َوجرياِنإرضاااً  ِل اجلوامَع رتادوَنم َيراُهَن، َفواجملتمِع األهِل خافَةا َمقليًدا وهميًَّت

 شااهِر ِمأو صاايا الِةالصااَّ إقامِة نا بعدِمهموَن، ويتَّاِسالنَّ خوًفا من كالِم عن احملارِم متنعوَنَيهم، َوألهِل

ن ِم)بقوله:  (ع)سيح َماْلالنَّيبُّ  ناُدهم سيِّكَرن َذَم هوَنشابِ نا، ُيياً  أماَمِرمباهاًة َو البيِت جِّأو َح رمضاانَ 

 .(إمًثاياً  َوِر شحونوَنَم ن داخَلكم ِمأبراًرا، ولكنَّ اِسللنَّ روَنظَهَت خارَج

 ِباْلِحْكَمِة اْدُع ِإِلى ساااَاِبيِل َربَِّ )تعاىل:  ِهلقوِل امتثااًل والكتاِب بالعلِم داِلم للِجعوناُهوإذا ما َد

ََاِدْلُهم ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسنُ  ن ِم كوَنهم يتحرَّنَّ، لكِةنا اجلادَِّتواََهعن ُم ، ميتنعوَن(َواْلَمْوِعَظِة اْلَحسَاَنِة َو

َِهم ال ُينَّ، ألفكريٍّ ، أو إىل انفتاٍحٍةإىل قاعدٍة علميَّ ركنوَننا، فال َيدَِّض ِةهم العصبيَّأهواِئ خالِل  هوَنوا

ُرْهَباَنُهْم َو اتََّخُذوْا َأْحَباَرُهْم)فقد  منَيعظَُّمهم اْليوِخشاُاهم َوعماِئُزهم َواِتاَدساَا هم وأخطاِ هم بأخطاِئأنفساَا

نا هاِماتِّعلينا و لالنقضاااااِ  احنَةالسااااَّ الفرصااااَة نتهزوَنهم َيأنَّ ما هنالَ  ، وكلُّ(مِّن ُدوِن اهللَأْرَباًبا 

ََِتَو  !!نا عن اإلسالِمخويننا وإخرا

َِ اَلَداجِل جُدَن لذلَ  َِ شخصيٌّ اٌلَدعلى نوعني:   .فكريٌّ اٌلَدو

َِمَع ُلدُخن َيمنهم َمَف  تيُحاليت ُت َةينيَّدِّال والنُّصاااوَ  العلميََّة الئَلالدَّ ملُ ال َي ُهاٍل ولكنََّدنا يف 

، كٍرِفِل كٍرِف واَهَةم وقُفَماْل ، فال يكوُنوالربهاِن ِةباحلجَّ ِدؤيَُّماْل فيِدُماْل اِلَديف اجِل خوِلالدُّ فرصااَة لُه

َِ اجلداُل ُلتحوََّي، َوآخَر شخٍص ضدَّ شخٍص بل موقَف  .راِتهاتُماْلي إىل ؤدُِّي شخصيٍّ اٍلَدإىل 

 امتالِك وَند اِلَديف اجِل دخلوَنَيفكٍر، َو وقًفا دوَنَم خذوَنتَّن َيممَّ الكثرييَن هي مشااااكلُة وهذِه

، ال أكثَر اِتالعصبيَّو العواطِف ، واستثارَةِبَغوالشَّ ِةَبَلاجَل إثارَة تيجُةالنَّ ، فتكوُنٍةوعلميَّ ٍةفكريَّ أدواٍت

موا فَهن َيأ ن دوِنهم، ِمفهم وأفكاِرهم يف مواِقشاااايوَخ دوَنلا  َقُي الاذينَ  عااعِ الرَّ ِجَمباا َ  هؤالُ  ُلتمثاَّ َيَو



 www.alawis.net  المجمع العلوي السوري

2 
 

 حبماٍس يفوُق فِةنحرُماْل عن األفكاِر ، ويدافعوَنَةلبيَّوالسااااَّ َةها اإلجيابيَّتائَجَنهاا وَ اِتهاا وخلفياَّ  َتحقيَق

 يتال باأللقاِب ِزابنوالتَّ تائِموالشَّ اِتبََّسَمواْل خيِصالرَّ هاِماالتِّ أساليَب ساتخدمونَ َيها، َفأصاحابِ  محاَس

 .ُهصطنعوَنوضى الذي َيوالف اجلهِل اِرتيَّ بفعِل اجملتمِع َرطوَُّت عيقوَنُيَف نازِعوالتَّ ِلقاُتي إىل التَّؤدِّقد ُت

 دوَنمَِّجم ُيه، فإنَّاخلرِي عن طريِق اِسالنَّ على إبعاِد الاذين يعملونَ  وِ السااااُّ علماا َ  بعوَنتَّن َيا َمأماَّ 

 الِلوالضَّ رِّالشَّ طاِتخمطَّ كوا عندها لتحقيِقتحرََّيوعٍي، َو هم دوَنِتاَدساَ ِل نحرفَةُماْل تَّبعوا األفكاَرَيهم ِلتفكرَي

 ُهَذَخأي اتَّ (َتَوالَُّهنَُّه َمن ُكِتَب َعَلْيِه َأ) ، وكذل  قوله:(َوَيتَِّبُع ُكلَّ َشْيطاٍن مَِّريٍد)تعاىل:  ُهعليهم قوُل فينطبَق

 ِهلشيطاِن ِهِتكليَّخاضًعا ب وصاَر ُهدماَغ َدومجَّ أذنيِه وأغلَق عينيِه ه أغمَضألنَّ (َفَأنَُّه ُيِضلُُّه)ًدا له ًدا وسايِّ رشاِ ُم

 .واالحنراِف الضَّالِل طريِق ، وهو نهايُة(َوَيْهِديِه ِإَلى َعَذاِب السَِّعرِي) الذي سوَف

 :بصفتني ُزه يتميَّأنَّ األعمى، نالحُظ اجملادِل أسلوِب قرا ِة وعنَد

 .العلِم نوِر استقباِل أبواَب ُهأماَم الذي يفتُح لعقِلل ُهاألوىل: افتقاُد -

عن  ، وأن يبتعَدرِّالشَّ يف طريِق َكأن يتحرَّ لإلنساِن الذي يريُد اخلبيَث يطاَنالشاَّ  ُهباُعوالّثانية: اتِّ -

 .اخلرِي طريِق

 .والعمليِّ كريِّالف اجملتمِع ِريف حياتنا، ويف تطوُّ ًةأسااااسااايَّ  ًةأهميَّ وحيِدالتَّ لِمِعأنَّ ِل هنا نفهُم

 ال من موقِع ذهيبَِّماْل ِعنوُّالتَّ من موقِع ِةالعقائديَّ االختالفاِت ي إىل إيضاااِحأن يؤدِّ عليه ميكُن والّتأكيُد

 ادُقاإلمام الصَّا وقد قاَل احلقِّ طريًقا إليضاِح الفكريُّ اجلداُل أن يكوَن ميكُن األعمى، وبذلَ  ِباعصُّالتَّ

م يف وُهُلاِهَب، َوعليِه ْمم الذي ُهُهالَلم َضُهوا َلُنيَِّب، َوى الذي أنتم عليِهَداُ  اِسوا للنَُّنيَِّب) علينا ساالُمُه: 

 .(عليٍّ اإلماِم

 قليِددأ التَّن مبقتدي بهم، ال ِمن َنَمِب الفكريِّ من مبدأ االقتناِع االنطالِق ضاارورِة تأكيُد لذا جيُب

 ِةينيَّالدِّ سائِلَماْل ما يف، وال سيَّاخلونِة يَنتدِّرُمواْلاْلُمقصاِّرِة  واحلشاويَِّة  من  به كثرٌي ُ تمساَّ األعمى الذي َي

 سااايطرِة حتَت ٍن من الوقوِعأَمَمِب مؤمَناْل جعُلوغريها، ما َي وحيِدوالتَّ والغلوِّ عليها كالعصااامِة ِفَلخَتُماْل

 حبقِّ القدماُ  وَنيُّكفريالتَّ ُهالذي مارساَا ضااليِلالتَّو األوهاِم ، أو يف قبضااِةاملسااتقيِم راِطعن الصااِّ نحرفنَيامُل

 اهرين.الطَّالنُّصرييَِّة  ِةالعلويَّ ِةساَد

 

 نكتفي لعدم اإلطالة واهلل أعلم

 الديين العلوي الدكتور أمحد أديب أمحدالباحث 


