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 الشتم والسب موضوع

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

ِاأو هماجملم بَّاموا اةَ  ن مإل اممةعل          ؟ ومة هو موقُف)ع( هل جيوُز شتتُم الَّتابةِ و وُّتم جملم د

 مإل خمةلفيهو؟)ع( اممةعل     

 

 ألَف يابِرَملى اْلٌ )م(جرَت ٌيديا َلَعي وا اإلياَم ٌلي   سناصبةتالشَّتتم  االََّّتبب بدٌ س ن يَّةت س أيويت س   

 لشتتائم اٌيديا قوَيْت شوَكت هم ِبََّبَّ أبي بكر اٌمر اٌثمان، ايا زالِت م قصََّرُة اْلَرهم الشَّةعُ  اَدشهر، فَب

ألف  يي ُ  ََََّّّّاَببوَنَتشَََّّّاَوَن اَيَتَي، فه م باحُلجتِ ييهم  أحٌديتمََََّّّّتَ  دان أن بةيهم ى اآلن قائمً  حتت

 .وا لإلنالِم شةًئا يفةًداي يقدَّدان أن اأربعمائِ  ٌام، 

قرآِن، لعونُ  يف الَملوا الفتيَ ، اهم الشََََّّّّتجرُة اْلن أشَََََّّّّعهم َي )م(خالفنَي أليرِي املؤيينَي م اْلإنت 

ةكم كلب كلمٍ  قبةحٍ  ِتْمت ْم اقةَلْت فَّْدت ْم اش َّ)ع(: )ُطوبى لكم إذا ح َِّةِح َّاملَّاليتيبَّ ايكفةيا قول  نةَّدنا 

م قصََّرِة اْلاالِت الو َتَخلََّق كلٌّ ين رج َر يف الَّتماِء(.َّ كاذبٍ ، حةيئ ٍُ فافَرحوا اابَتِهج وا فإنت أجرُكم قد َكث

وِل اأهِل البةِت )ع( َلَما كيتا قد َاصَََّّليا إم يا ُن  ٌلةا الةوم، َََّّّةِح االرنَََّّمبأخالقةتاِت اْلاليتاصََّّبِ  ا

ِِ الكاذبِ ، اال بالصتمِت ااان  الْ  ِِ القص لَّ، بل  ُِم فالقضَّةتُ  ال ت َحلب بالَّتبَّ االشتتِم ااالفااِء ااختال

طاٌوا ، فهل انت)م(اإلياِم ٌلي  أياَمٌاجزاَن فأبو بكر اٌمر اٌثمان  العقلةتِ . ااحُلجتِ  االقوتِةباحلكمِ  

 ؟م جَمِ  ٌلةهاغصَب ااالفِ  اليت ثبتَتها اهلُل ارنوُلا  لا يف كثرٍي ين األحاديِث اْل قًّاَح

أياَيهم حتى يتيازَل ٌن ن كاَن هك ُا فهو لةَس ضََّّعةًفا يوصََّّوٌ  بالقدرِة، اَي )م(اإليام  ٌلي ا

رئةًََّّا ٌلةهم داَن أن يابتَ  ٌلى كرني،، اين أيثلِ  ذلَ  يا قالا   شَّراِع بََّّهولٍ ، لكيتا  كانَ  َمحقِِّا اْل

ى ا أجرَب ٌمَر ٌلممَّ ،)م(ٌلي  اإليام  لا  خطئ  فة صََََّّّّحَّح ة ي فيت برأيِا فٌمر بن ااطَّا  حني كَّان   

ٌ َمر(.والق  ِل يراًرا: )لوال ٌليٌّ َلَهَلَ  

قَّا  أا ا  حين نلَب ببَيَّ ال لطلِب الرَّئانِ ، اَّعى َيل ُل  ال  رفةٌ ، يقاٌم لا )م(إنت اإليام ٌلي 

ٍِ بهم، فالتتاريخ  ي ُكر  أٌماَل كلَّ ي شهَّر  : الي ا ٌلةيا ن، اهل ُا جاء قول  اإليام احلَّن العَّكري شخ

 دٌواِن إم اهَلالِك(.)إيتاَك ااإلذاٌَ  اطلَب الرَّئانِ  فإنتهما َي
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 ْئييكِفَ امل الَََّّّتقةفِ بعَد مل يعتزِل اليتاَس ااضََّّح س اضََّّوَل العَةاِن، إْذ  )م(فحكمُ  اإليام ٌلي 

 َديََّّبِ  لا جمرت، ألنت القضةتَ  مل تكن بالاليتاصَّب ُ ام قصَََّّرُة  اْلكما تظنب  ٌلى نفََِِّّا، اكأنتا  باَت بال دارٍ 

 ِ  احلقَّ العلويَّكلم ، بل كانت قضَََّّّةتَ  تعلةٍم إلٌالِءم قصَََََّّّّرُةاْلخالفٍ  ي ِيَ  ين تولِّةِا كما تظنب  كرنَََّّّيَّ

ؤيِن م ؤين ، فالدبار  يوجوٌد برئانٍََّّ  أا بداِنها، اٌلى اإلنَََّّّاِن اْلم ن أيَّ يوقٍ  يكون  فةا اْلِياليبصََّّرييَّ 

ِب الرَّئانِ  طل نعًةا إم )م(اإليام ٌلي  أظهَر، فلو الدتاِر ال لطلِب الرَّئانِ ََّّعى لتحقةِق  جاهِد أن َيم اْل

 انتمراِر َّلمني ابقي لا الدتار  األكرب  يفم اَن اليتاس  قد انشَّقووا ٌن ديِن اإلنَّالِم، لكيتا  حافَ  ٌلى الْ  َكَل

يال   جللةِلا الصتحابيتي  يصَر  أهِلإم  رَنِلم خبطاِبِا اْلديتِ ، اقد ٌبتَر ٌن ذلَ  حمتم رنَّالِ  احلقَّ الْ 

، )ع( طَّلِبم ٌلى بين ٌبد اْل احلاقد  ْل إلةهم، إذ اغتاَلا  يعااي  األيويبصَََِّّّ، الكيتا  مل َي)ع( األشَََّّّا

ٌَِيي  رأيت   ي، حتتى إذادانثةال  الّياِس ٌلى أبي بكر ي بايعوَنا  فأيَّكت  َي إالَّاجاَء يف الكلمِ : )َفَما َرا

شََّّةت  إْن مل أنصََِّّر اإلنََّّالَم راجعَ  اليتاِس قد َرجَعْت ٌن اإلنََّّالِم، َيدٌوَن إم َيْحِق ديِن َّمتد، فَخ

 صَََّّّةبُ  با ٌليت أٌظَم ين َفوِت االَيِتكم ه ُِا اليت إنتما هيم ًيا، تكون  اْلًما أا َهْداأهَلا ، أْن أَرى فةا ثْل

ى ضت  حتتهتقشََّّت   الَََّّّتحا  ، فَيزال  الََّّترا  ، أا كما يَ ا كاَن، كما َيزال  ييها ييتاع  أيتاٍم قالئَل، َي

ِ  بني أبي بكر ال ُي طلَب الرَّئانَََّّ ، ااإلياِم  زاَل الباطل  َاَزه َق، ااطمأنت الدَّين  اَتَيْهَيَا(، اه ُا هو الفر

هبوا داَرا  َذ نَيَََّّّلموَن حم ُ  اباَيَعا  اْلى جاَء الوقت  َفَطَلَبْتا  الرَّئانََّّال ُي حافَ  ٌلى الدتاِر حتت )م(ٌلي 

 بايعنَي لا باإلمجاِع الشتعيبَّ.اأخرجوا  محاًل ٌلى األيادي ي 

ا  نتابَع بأْن )م(ٌلي  هَّ ُا الَّدبار  يف انََََّّّّتمراِر إٌالِء كلمَِّ  احلقَّ هو الَّ ُي ٌلَّميَّا إيَّتاا  اإليام       

يوقِ   نَََّّّؤالةتِ  ال ِيَمالشََّّببهاِت الباطلِ  ين يوقِ  اْلجماهديَن إلٌالء كلمِ  احلقَّ اَّاربِ  أهِل البدِع ا

لَفةت م ها، اأَلَََََِّّّّّباِرَلها ٌلى َغْبَّؤالةتَتا : )لوال حضور  احلاضِر، أللقةت  َحَي اؤكًِّدالتتكلةِف، اقد قال ي 

ٌَ ٌَدنةاَكم ٌيدي أهوَن ين  يتُ ، ايكفةيا راكز  الدبنةوَمياصب  الدَّييةتُ  اال اْلَمعيةيا اْليٍََََّّّّز(، هل ُا ال َتفطِ  

التتزيةِف حبقَّ نهِجيا هاِت أهِل التتضلةِل اب مبيا ردب ش َهصرييَّنَي ن شرًفا أن نكوَن باحثنَي دييةَّنَي ٌلويَّنَي 

 ني.ين أهِل الواليِ  االةق عصوينَي االتتابعني هلم بإحَّاٍنَمؤيينَي ااألئمتِ  اْلم العظةِم.. نهِج أيرِي اْل

 اقتداًء بأيري جتِ  االربهاِنٌ ا  باحُلانقاِر ،رصَََّّّاِدِمنقف  لا باْلايا ايكفِّر نا ن يقاتُلنقاتل  َي فيحن 

يف رنائِلِا  اا ، ال ُل  رأييةياإل فكِّر  باإلناءِةَمن ي ِليكون   القتاَل يا بأنتليهًجا ال ُي أٌطى َي )م(املؤييني 

 اهو يعلم  ذلَ  ييا، ،يعاايُ  للحقَّ متا مل َيِفْئ، اَلاإلناليةتَ  األنَّسَ اَلَفِتِا خم يًَّفا ِلوبًَّخا ي َعي إم يعاايَ  

ٌِ اكانتقاَتَلا  يف صفِّنَي،   هم.اِتٌن أداِء يَّؤالةتالةوم  تقاٌَّنَيللم  ربًةه ُا احلرِ  
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تبطَأ ، اٌيديا انَََّّّلقَِّن البشَََّّّريتَ  درنًَََّّّا يف يعيى اجلهاِدأراَد أن ي  فعيديا انطلَق يف صَََّّّفِّنَي،

أصحاب ا  إذَنا  هلم بالقتاِل قالوا: )أكاَن ذلَ  كراهةتً  للموِت؟ أا َشكًّا يف أهِل الشتاِم؟(، فقاَل هلم: )أيتا 

، اأيََّّتا وت  إليتَموِت أا خرَج اْلَمت  إم اْللَََّّْخَدقوُلكم: أكََّّاَن ذلَََّّ  كراهةََّّتً  للموِت، فواهلِل يََّّا أبََّّالي َأ

  س(.هتدَي بي طائفاأنا أرجو أن َت فعت  احلرَ  يوًيا إالَّأهِل الشتاِم، فواهلِل يا َد قوُلكم: شكًّا يف

بًّا ألهِل الشََََّّّّتاِم قال هلم: )إنَّي أكرا  لكم أن تكونوا اٌيَّديا عَ  ين جيوِدِا العراقةَّنَي نَََََّّّّ 

ِِ أتباِع أيرِي املؤيينَي  الَّبباَ  ألنت  وا يشاِكَلهم بالَّتبَّ االشتتِم،ج عاِلأن ي  )م(نبتابنَي(، فلةَس ين أخال

ْفت ْم محانةتٍ ، اتابَ  قائاًل: )الكيتكم لو َاَصاحةتٍ  َرةطانةتٍ  الةَس ين ر َََََّّّّّييطلق  ين ٌقدٍة ش تائَمَََََّّّّّاالشت

قِد اليت اإلنََََّّّّالييب يفاليبصََََّّّّرييب يهج  العلويب َمأٌماَلهم اذكرت ْم حاَلهم لكاَن أصََََّّّّوَ ...(، اه ُا هو اْل

ها يعها، ةتَ  اّليت خنتلف  فةٍَّ  أخرى نقدَّم  القضَّائفََّّ تلف  ي  طََّّ رتدَّ، فيحن  ٌيديا خنََّّ قةةِم االََّّ االتت

ناِصب س ، كقوِليا اقتداًء بكالِم األئمتِ : )حشويت س ااِتهااُرافاها ف  أفعاَلِصها بل َنها اال نشَّتم  ببََّّ  فال َن

اإناؤنا  ،الصَََّّّت رَي إلناَءا يََََّّّّتوٌب ، فاإلناء  الكبري  أصَََّّّ َر ييتاٌلى أحٍد  ، ألنتيا ال ُقد اي قصَََََّّّّرةس(

اهزياًل اجباًنا،  اااصَََّّّةيبب كبرٌي بعلوِيِا اٌرفانِا اأخالِقِا اأدبةتاِتِا، لكيتا  ال ُكن  أن يكوَن ضَََّّّعةًف

أيري املؤييني اإليام  وَن ينَّتقاٌَّم عفاء  ااْلَّخالفوَن االضبم بتابوَن االيتاكثوَن ااْلََََّّّّ  تتايوَن االَّتََََّّّّ  فأيَن الشت

  ُهبةتِ  االطائفةتِ  ااحلزبةتِ  االعشائريتِ  اغريها؟!َميف خالفاتهم اْل )م(ٌلي 

، اكما قاَل انقدَّر ها َََََّّّّّؤالةتَ  العلِمَيجاهَد ألنتيا ُمل  ن أن  )م(ُن  تعلَّميَّا ين اإليَّام ٌلي   

  ِ ٌَا ٌلةيا نَََّّّالي اإليام  الصَََّّّتاد لى اأخ َُ ٌ هًدا أن يتعلَّموا العلَم، إالَّ: )يا أخ َُ اهلُل ٌلى أهِل اجلهِل 

 العلماِء نبعنَي ٌهًدا أن يعلِّموا (.

، شبب هاِتانردب ٌلى اللقاِة ٌلى ٌاتقيا، م ََّّؤالةتِ  الْ َمفيحن  نكتب  انشَّرل  انعلِّم  ين يوقِ  ه ُا الْ 

الفكريتُ   زاٌات اليَّاال نَّةتما ٌيديا تيتشَّر  البدع  ااألكاذيب ، اخباصتٍ  يف ه ُا الوقِت ال ُي َّرتَكْت فةا   

ااألخالقةتُ  لت رِبَ  اليتاَس االشََََّّّّتباَ  ٌموًيا كما اصَََََّّّّفهم تعام بقولا: )َاَتَرى اليتاَس نََََّّّّ َكاَرى َاَيا ه م  

ٌْت ْم ِفي َشْيٍء َفر دباا  ِإَلى اهلل ااضٌح يةزاَنياِبَّ َكاَرى(، الكنت   َاالرتن وِل(. للجمةِ  يف قولا تعام: )َفِإن َتَياَز
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