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 السب واللعن

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 واللَّعِن؟ السَّبِّ بني الفرُق هو ما

 

 احلرِب نرياِن يِجلتأج ذهيبَُّماْل التَّحريُض هدُفها فضائيٌَّة حمطَّاٌت األخريِة السَّنواِت يف َبَرزْت

 السُّنَِّة بني تبادِلُماْل والتَّكفرِي السالَّب،  أساللوبِ  على األوَُّل االعتماُد وكان اإلسالميِّ،   والعامِل منطقِةاْل يف

 الصَّفوي،ني أو جوِسَمباْل ووصُفهم الش،يعِة ضرُب هدُفها حتريضيٍَّة قنواٍت هناَك أنَّ َفَترى  يعِةالالالالالوالشال، 

 لنشِر لعثمانيُّوَنا بِه قاَم الذي التَّجييِش ين العباراِت هذه يسَتِمد،يَن بالُغمِة  ووصُفهم العلويَِّة وضالربُ 

 ووصالالُفهم لسالالُّنَِّةا ضالالرُب هدُفها حتريضالاليٍَّة قنواٍت جنُد قابِلُموباْل احتلُّوها  اليت البلداِن يف التَّسالالنُِّن

 يارَسُه الذي تَّجييِشال ين العباراِت هذه يسَتِمد،يَن بالُغمِة  ووصُفهم العلويَِّة وضرُب والُعَمريَِّة بالَبكريَِّة

 .العثمانِّ، التَّسنُِّن يقابِل يف نابمِد يف التَّشيُِّع لنشِر اإليرانيُّوَن

 تعاليِم عن الغريبِة الضالالالَّغائنيَِّة نزاعاِتهم يف احلق، اإلسالالالمِم يعامَل ضالالاليَّعوا تناحروَنُماْل هؤالء

 تتَّفِق أنَّها لرأينا ِةوالشالال،يعيَّ السالالُّن،يَِّة راجِعللَم الفقهيَِّة الفتاوى إىل جعناَر لو أنَّنا لًماِع الرَّاقيِة  اإلسالالمِم

 الش،يعيَِّة ائفِةالطَّ شالي َ  أنَّ حتَّى الشال،يعِة   يراجِع أحد تصالري ِ  وفَق (ِةَئِم)مخسالٍة وتسالعني بالْ   بنسالبةِ 

 أئمَِّة بنَيو بينهم فيما االختمِف ين أكثُر الشالالال،يعِة عنَد الر،واياِت يف االختمَف أنَّ ذكَر الطُّوسالالالِّ،

 اذاَموِل بينهم؟ يماف كثرًيا يتقاربنَي كانوا إن تشامتوَنَي فلماذا والشَّافعِّ،  ويالٍك حنيفَة كأبِّ ذاهِبَماْل

 واَفَيُسبُّ الّلِه ُدوِن ِين ْدُعوَنَي الََِّذيَن وْاَتُسبُّ َواَل) :تعاىل قوله يف السَّب، عن ىَهَن الكريُم والقرآُن ابُّوَنسالَ َتَي

 ؟(ِعْلٍم ِبَغْيِر َعْدًوا الّلَه

 يصالالطلٌ  فهو ِم والشالالَّت السالالَّب، غرُي اللَّعَن أنَّ على التَّنبيُه وجَب فقد بالسالالُّؤاِل يتعلَُّق وفيما

 ليَس ألنَُّه  علينا سالالمُيُهم عصالالوينيَماْل واألئمَِّة)ص(  اهلل رسالالوِل أحاديِث يف ذكرُه ورَد وقد قرآنٌِّّ 

 اهلِل كتاِب بآداِب طعٌن فهذا العرِب  لسالالاِن يف اللغِة علماُء ر،ُفُهَعُي كما والشالالَّتِم السالالَّب، أجزاِء ين جزًءا

علينا سمُيُهم  مَِّةواألئ)ص(  الرَّسوِل ين أو تعاىل اهلِل ين يصدُر اللَّعَن لكنَّ ِعْتَرِتِه  ونهِج رسوِلِه وساُلنَّةِ 

 فأنَت( رسوَلُهو اهلَل خالفوا نالذي اهلُل لعَن: )تقوَل فأْن الرَّمحِة  ين واإلبعاِد واالنتقاِم ِبضالَ الَغ عنىمَب
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 تعاىل اهلَل ألنَّ اهلِل  رمحِة يع يتناسالالُب ال ِفعَلهم ألنَّ ذاِب الَع وإنزاِل الرَّمحِة ين بالطَّرِد عليهم دعوَت

 قوله يف الرَّمحِة فلفُظ الكافرين  على جٍَّةكُح محًةَرَو للمؤيننَي جٍَّةَحَمَك رمحًة( ص) الرَّسالالوَل أرسالالَل

 العدالُة فأيَن وإالَّ اجلميَع  سالالالتعمُّ الرَّمحَة أنَّ يعين ال( لِّْلَعاَلِمنَي َرْحَمًة ِإالَّ َأْرسالالاَلْلَناَك َوَيا: )تعاىل

 يضيَع أن عقُلُي وهل اجلميَع؟ رحُمسَي الن،هايِة يف كاَن إْن بطاعِتِه العباَد الرَّبُّ يطاِلُب اذاَموِل اإلهليَُّة؟

 اذاَمِل: ذنإ اجلاحديَن؟ الكافريَن يع الن،هايِة يف اويتسالالاَوو ًدى سالاُل اُدهمَهوِج الطَّائعنَي ؤيننَيُماْل عمُل

 ؟!اهلِل يعاَذ يكذُب القرآُن فهل أبًدا؟ فيها خالديَن جهنَّم َدهمَعَوَو اهلُل َنهمَعَل

 رسالاَلَلُةُماْل طَلَقُةُماْل الرَّمحُة فهو بالعاَلِمني  ال( ص) األكرِم بالنَّيب، تتعلَُّق ذكورَةَماْل الرَّمحَة إنَّ

 الرُّوحانِّ، لىع طلُعَي الشالالَّمِس ضالالوِء كمثِل إليهم ُمرسالاَلِلاْل القوِم بتغيُِّر يتغيَُّر ال وهو أمجعنَي  للخلِق

 اد،يَُّماْل اُهَرَيَو نوًرا ُِّّالرُّوحان َفَيراُه محًة َر وهِرِهَج يف َيبقى إذ النَّاظِر نظرِة حبسِب تغيَِّرَي فم اد،ي، َمواْل

 اأَلشالاْلَراِر َعَلى شالاَلْمسالاَلهُ  ُيشالاْلِرُ : )السالالَّماواِت يف اآلَب أنَّ( ع) املسالالي  النَّيبُّ سالالي،دنا ذكَر كما ناًرا 

 (.َوالصَّاِلِحنَي

 حنَي( ع) األشالالر الكَمِل عهِدِه يف النَّاِس عن )م(اإلياِم علِّ  املؤيننَي أيرِي قوُل جاَء هنا وين

 نافقوَنُماْل يتبجَُّ  ماك القوُل وليَس  (اْلَخْلِق ِفِّ َلَك َنِظرٌي َوِإيَّا الد،يِن ِفِّ َلَك َأٌخ ِإيَّا: )يصالالر على والَُّه

 ويسالالاواُتُه اُتُهويواسالال وتوقرُيُه إكراُيُه عليَك الد،يِن يف أًخا لك بأنَّ بل مجيًعا  النَّاِس بنَي تسالالاوي بأْن

 فروضِةَماْل بالتَّقيَِّة يعُه تتعايَل أن وعليَك اللغِة  يف الشَّبيُه وهو والنَّظرُي اخللِق  يف نظرًيا ولك وإيثاُرُه 

 اآلدييَِّة نسالانيَّةِ اإل الصالالُّورِة هذه على قاِئِهَب يف سالبًبا  كانت واليت حيمُلها  اليت اخلرِي ِةسالبَ لِن احراًيا

 فكذلَك م()علِّ  اإلياِم يوالنا كمَم يفهموا مل أنَّهم كما وهم  بأخيَك تساويِه أن ال لصورِتَك  ِةشابَهُماْل

 اأَلْيَمِن َخد،َك َعَلى َكَلَطَم َيْن َبْل الشَّرَّ  ُتَقاِوُيوا اَل: )قوله يف( ع) املسالي ِ النَّيب،  سالي،دنا  كمَم يفهموا مل

 يعنى َماَف وإالَّ واخلنوِع للضالالالَّعِ  يدعو يكْن مل)ع(  املسالالاليَ سالالالي،دنا  ألنَّ  (َأْيضالالاًلا اآلَخَر َلُه َفَحو،ْل

 يوجََّهًة كانت وعظَةَماْل ألنَّ  اْلُمؤينني اإلخواِن يع التَّعايِل أدَب يعلُِّمُهم كاَنإنَّما !! رسالالالالالتاِلهِ 

 يصدُر ال الشَّرَّ أنَّ علًما واإليثاُر  واحملبَُّة التَّسايُ  بينهم فوَجَب عنَدُه  اخلاصَِّة خاصَُّة وهم لتمييذِه 

 .والتَّقيَِّة التَّعليِم سبيِل على الكمَم هذا لكنَّ عنهم 

 قوله بدليِل للمؤيننَي بل نافقنيُمواْل للكافريَن تكن فلم ُمسالالاحمُةواْل والدُّعاُء غفرِةَماْل طلُب أيَّا

 ِلِّ اْغِفْر َربََّنا: )وقوله  (الرَّاِحِمنَي َأْرَحُم َوَأنَت َرْحَمِتَك ِفِّ َوَأْدِخْلَنا َوأَلِخِّ ِلِّ اْغِفْر َرب، َقاَل: )تعاىل

 َعَذاَب َوِقِهْم َكسالالاَلِبيَل َبُعواَواتَّ َتاُبوا ِللَِّذيَن َفاْغِفْر: )وقوله  (اْلِحسالالاَلاُب َيُقوُم َيْوَم َوِلْلُمْؤِيِننَي َوِلَواِلَديَّ
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 لِّلَِّذيَن ِغمًّ ُقُلوِبَنا ِفِّ َعْلَتْج َوال ِباْلِإمَياِن سالالاَلَبُقوَنا الَِّذيَن َوِلِإْخَواِنَنا َلَنا اْغِفْر َربََّنا: )وقوله  (اْلَجِحيِم

 ِلِّ اْغِفْر َرب،: )علينا سالالمُيُه نوحرسالالوِل الواليِة  لسالالاِن على وقوله  (رَِّحيٌم َرُؤوٌف ِإنََّك َربََّنا آَيُنوا

 (.َتَباًرا الَِّإ الظَّاِلِمنَي َتِزِد َوال َواْلُمْؤِيَناِت َوِلْلُمْؤِيِننَي ُيْؤِيًنا َبْيِتَِّ َدَخَل َوِلَمن َوِلَواِلَديَّ

 بل وتَقِتِه َب يف ِهَوَصهِر اآلخِر كفرِيَتِل َيسعى َدَعويًّا نهًجاالنُّصرييَّ  العلويَّ نهَجنا ال جنُد لذلَك

 درجاِت أعلى ىلإ لمرتقاِء به َتسعى أخمقيٍَّة عرفيٍَّةَي بروحانيٍَّة ؤيَنُماْل اإلنسالانَ  َيبين ِعرفانٌِّّ نهٌج هو

رييُّ النُّصالال العلويُّاْلُمؤيُن  يقضالالِّ وهلذا جايلٍة ُي أو رياٍء أو نفاٍ  أو خنوٍع أو ضالالعٍ  دوَن اإلنسالالانيَِّة

 قاعٌد فهو اهًداجم يكْن مل وَين َيتقهقَر  أو حلظًة يفَر أن دوَن احلق، سبيِل يف جماهًدا حياَتُه احلقيقُِّّ

 َواْلُمَجاِهُدوَن الضالالََّرِر ُأْوِلِّ َغْيُر اْلُمْؤِيِننَي ِيَن اْلَقاِعُدوَن َيسالاْلَتِوي الَّ: )تعاىل لقوله جاهِدُمباْل يتسالالاوى وال

 َوُكالالالالمًّ َدَرَجًة اْلَقاِعِديَن َعَلى ِهْمَوَأنُفِس ِبَأْيَواِلِهْم اْلُمَجاِهِديَن الّلُه َفضََّل َوَأنُفِسِهْم ِبَأْيَواِلِهْم الّلِه َسِبيِل ِفِّ

 قعوُدُه يتحوََّل أالَّ شرِطب ولكن  (َعِظيًما َأْجًرا اْلَقاِعِديَن َعَلى اْلُمَجاِهِديَن الّلُه َوَفضََّل اْلُحساْلَنى  الّلُه َوَعَد

 عن لََّ َخَت َمنَك كاَن وإالَّ وأكاذيِبِه  بافراءاِتِه هِجناَن هارِةَط اسالالتباحَة يريُد َمنِل ٍةَلجاَيوُي اٍ َفِن إىل

 (.ايةأس جيِش عن ختلََّ  َين كلَّ اهلُل َلَعَن(: )ص) األكرِم الرَّسوِل قوُل فيِه فوقَع أسايَة جيِش

 

 نكتفِّ لعدم اإلطالة واهلل أعلم

 أمحدالباحث الديين العلوي الدكتور أمحد أديب 


