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 االنفعالية يف احلوار الديين

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 اهرِة؟الظَّ هذه حللِّ طريِق من وهل الدِّينيَِّة؟ احلواراِت يف والعصبيَُّة االنفعاليَُّة تزداُد اذاَمِل

 

 على احلالِم يف والتَّهوُِّر االنفعاِل مشاللُة هي شكاابننا  منها يعاني اليت املشكالت    أبرِز من لعلَّ

 ولألشككصاِ،، ء ولألشككيا للواقِع رؤيت هم يف سككلا ا الظَّاهرُة هذه تؤثَِّر أن الطَّايعيِّ وم ن الدِّينيَّة ، األموِر

 ألنَّ خطواتنهم، ُكوترتا زائفٍة، بصككوٍر عيون هم يف احلقيقيَُّة الصككُّورُة وختتلُط الرُّؤية ، وضككوَ  فيفقدوَن

 العاطفة ، عم يتعاملن ألنَّه واإلغراء ، بالسِّكككررِ  غارقٍة ضككاابيَّةٍ  أجواٍء يف شككككصصيََّتهم   ينغرقن االنفعاَل

 من هنُفلَِّصين يماوف حناْلٍم، من الشككَّا ُّ يصككدرنهن فيما كاري ا دور ا للتَّسككرُِّ  جيعلن ما الفالِر، مع يتعاملن وال

 .التَّركيزن ويغيبن ،تَّزَنَةمناْل اهلادئَة حيثيَّات ه  احلالمن يفقدن وبذلَك غاياٍ ، من إليه  يتَّجهن وفيما انطااٍ ،

 التَّاريِخ عرب الفنِت ان عوَفصكَك والعشككائريَُّة، القاليَُّة العصككايَُّة هي السككَّلايَّة  االنفعاليَّة  نتائِج وأبرزن

 َسرِرهمو العواطف  اسكتثارة   طريِق عن وينررِّضكوَنهم  باألموِر، وجهَلهم النَّاِس عواطَف يسكتغلوونَ  كانوا

 .منطَلٍق بعماٍء الفتنة  صاحب  وراَء ل َينجرُّوا ما بفتنٍة

 )م( عليٍّ اإلماَم أنَّ وعرفوا وازيَنَماْل ألقَسككككككطوا  انفعال هم من السُّنَُّة ختلََّص لو: قليًت فلنتفالََّر

 ا  أصر بنَي درجًة واألجلُّ منزلًة األقر ن همعلينا ستمنهنم  واحلسككنَي واحلسككَن) (  الزَّهراء وفاطمة

 جتدن فت را  ،ؤاممنواْل باخليانا   احلافلن اإلسككتميُّ التَّاريخن عليهم اْلَتَاَس وَلَما ،(،)حممَّد  النَّيبِّ

اللَّعني  فتوى وراَء ْنَجرَي ومل ووعَيهن فالَرهن أْعَمَل ألنَّهنالنُّصرييِّنَي  العلويِّني يالفِّرنالنَّاصاة   من أحد ا حيَنها

 بقسٍم أوَدْ  العصكايَّةَ و االنفعاليََّة ولالنَّ اآلن، حتَّى عصكِره   يف جاَء علويٍّ لاللِّ بفتواهن القاتل تيميََّة ابن

 ما حدَثو التَّالفرييِّني، اجملرمني من وغريهم والعريفي والقرضككاوي العرعوِر بركب  للَّراِق منهم كارٍي

 .العربي والعامل سورية يف حدَث

 يف صالفنَيللمن ائَموالشَّت السُّااَ  َيمتهنوَن رأيناهم َلَما انفعال هم منمنقصَِّرُة اْل الشكيِّعةُ  ختلََّص ولو

 شككَتع ًتمن العراَق جندن وهلذا والعداوا  ، النِّرياَن يؤجِّجن والسككَّبَّ الشككَّتَم ألنَّ ،(،) اهلل  رسككوِل عهد 

أمري  موالنا قال دوق احلياتي، الواقِع مع التَّعاطي يف االنفعاليَّة  بسككاب  األبد  إىل منشككَتع ًت َوسكَكياقى
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 حاَلهم كرتنموذ أعماَلهم وصفتنم لو ولالنَّالم ساَّابنَي، تالونوا أن لالم أكرهن إنِّي: ))م( علي اإلماماملؤمنني 

 عن هماحنراَف يؤكِّدن وهذا لَنهج ه ، االنتماَء دَّعونَي اإلماِم الذي قوَل يلتزموَن ال لالنَّهم( أصككَو  َلالاَن

 سككِّيسككتاني،ال بعلي حلَق فقسككٌم أصككًت، تصالفنَيمناْل العمائِم شككيوِ  مبذاهب  والتراَقهم اإلماميِّ النَّهِج

 عادو حايب ياسككر بامس ها ينطق اليت الشككِّريازيَّة  مركَب ركَب وقسككٌم احليدري، بالمال حلَق وقسككٌم

 اْنَفَعُلوا ريق همط يف وقفَت فإذا الشككِّيعيَّة ، الدَّعوة  نشككِر يف اخلا،ُّ مشككروعنهن منهم ولاللٍّ الغزِّي، احلليم

 !!ررَّما  مناْل وإباحة  الشَّريعة  وترك  بالغلوِّ َوَوْصف َك وتالفرِيَك وَساَِّك ب َشتم َك وَقاموا

 نافقنَيمناْل نَيالظَّتميِّ بعضن يصككطادنهم الذيَن االنفعاليِّنَي بعضن العلويَّ جمتمَعنا َيشككو ن واليوَم

 ؤمَن )ق(،مناْل العتَّمَة يشكككتموَن َفَتراهنم اإلخواِن، صكككفو   يف وفَتن هم بدع هم لنشكككِر َيسكككعوَن الذيَن

 مع فيه  يَسل مبا ويقذفوَنهن فالِره ، عن ودافَع نهَجهن انتهَج َمن مسعة  نوم  سككنمَعت ه  نم  النَّيَل وحياولوَن

 اَكإيَّ ذر، أبا يا: )قال حنَي(  ) الغفاري ذر ألبي وصكككيٍَّة يف ذلَك من حذََّر( ،) اهلل  رسكككوَل أنَّ

 من حلم ه  أكلنو كفٌر وقتُلهن ُفسككنوٌق ؤمِنمناْل سككناا ن ذر، أبا يا الزِّنى. من أشككدُّ الغياَة فإنَّ والغ ياة،

 أخاَك ذ كرنَك(: )،) قال اهلل؟ رسككول يا الغياُة وما: فقال ،(دم ه  كررمة  مال ه  وحرمُة اهلل ، معاصككي

 اغتْاَتهن، دفق فيه هو مبا ذكرَتهن إن(: )،) فقال به؟ ينذَكرن الذي ذاك فيه كاَن وإْن: فقاَل ،(يالرهن مبا

: أصراب ه  حد أل قال أنَّه )م(اإلماِم علي  املؤمننَي أمرِي عن ورَد كما .(َبَهتََّهن فقد فيه ليَس مبا ذكرَتهن وإن

 خوان ه إ حلوَم يأكلن وهو حتٍل من ابٌن أنَّهن زعَم َمن كذَ  النَّاِر، كت   إدامن فإنَّها الغ ياَة اجتنب )

 (.بالغياة 

 نافقنَيمناْل احلاقديَنمنتشككككككككككيِّعنَي اخَلونة   اْل يَنرتدِّمناْل من الانهتان هلذا اليوم نتعرَّضن وكم

 علينا َيفرتوَنو وَيلعنوَننا يسككاُّوننا فنجدنهم ،علينا سككتمنهنم عصككومنيَماْل األئمَّة  أد   على تطاولنَيمناْل

 املؤمننَي مرِيأ بعروة  ونتمسَُّك عصوَم،َماْل نهَجنا يغتصك بَ  أن يريدن َمن مواجهة  يف نقفن ألنَّنا وينهدِّدوننا

 اسكْكَتْمسكَكَك َقد َف منْرسكك ٌن َوهنَو اللَّه  ِإَلى َوْجَههن ينسكْكل ْم َوَمن: )فيها تعاىل قال اليت الوثقَى )م(اإلماِم علي 

 الشككُّاها   دحِض )ق( يف اجلليِل العتَّمة  سككايَل ونسككلُك ،(منوِراأُل َعاق َاُة اللَّه  َوِإَلى اْلونْثَقى ب اْلعنْرَوة 

 أال ؟لشِّريازيا مهدي حممد وشيعة  تيميََّة ابِن نَّة سن عن فرتوَنمناْل هؤالء خيتلفن إذن فاماذا واألباطيِل،

 بالصككَّاحلا   اتتاللَّمو أن تقدروَن كيف األفاعي، أوالَد يا(: ) ) املسككي النَّيبِّ  سككيِّدنا مقولُة بهم تليقن

 ؟(!اْلَفمن َيَتاَللَّمن اْلَقْلب  َفْضَلة  م ْن َفِإنَّهن أشرار؟ وأنتم
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 أهل من وطين أبناَء يا احلذِر كلُّ فاحلذرن شككيطان ه ، إرضككاءن يهمُّهن واحٌد صككنٌف وأولئَك هم

 وفرنسككيًّا، وعثمانيًّا اسككيًّاوعاَّ أمويًّا علينا سككاَدْ  الفالريَُّة فالظولما ن قزَِّزة ،مناْل منفت َنة اْل الفالريَّة  الظولما  

 االنفتاِ و الرَّاقي بالعلِم األرجاَء ميأل أن وللنُّوِر تنقشكككَع، أن فيه للظولما   حاَن زمٍن يف اليوَم وحنن

 بعض نا وجود ب ونقاَل باحرتاٍم، نتعايَش أن علينا وأنَّ باطلٌة،( أحد ال أو أنا) عاارَة أنَّ لنفَهَم الصَّايف،

 لاعضككنا تِمبالشككَّ مقروٍن غااٍء أو تعصككٍُّب دون أفالاَرنا ونتاادَل ونتناقَش نترادَث وأن اختتفات نا، على

 .واألكاذيب  القصِص واختتِق والسَّبِّ

 صالفا  منواْل والعمى اجلهِل نتيجَة األرِض هذه على اإلهليَّ العقاَ  اليوَم أحتسككككَّسن وكم

 كلِّ اربةمبر ومرَّْ  األوىل، قابيَل جبرمية  بدأ  واليت احلقِّ، ألهِل الشككَّرسككة   واحملاَربة  رتاكمة مناْل

 إىل َلْتووص علينا ستمنهنم، املعصكومني  الايت  وأهلاإلمام علي )م(  املؤمننَي ألمرِي وبالعداوة  األناياء ،

 زينب أبي نب حممد اخلطَّا  أبا سيَِّدنا فاتَّهموا: يامنيَماْل وأتااع هم قرَّبنَيمناْل أصراب هم مسعة  امتهاِن

 شككعيب أبا َدناسككيِّ واتَّهموا ) ( بالغلوِّ، عمر بن املفضككََّل سككيَِّدنا واتَّهموا النُّاوَّة ، ) ( بادِّعاء الالاهلي 

 محدان بن احلسكككني سكككيَِّدنا واتَّهموا بأختق ه ، وَطَعنوا النُّاوَّة  وادِّعاء  ) ( بالغلوِّ نصكككري بن حممد

 أنَّهن وزعموا( )ق الطَّربانيِّ القاسككِم بن يموِنَماْل سككيَِّدنا وانتماء  بنسككب  وَطعنوا ) ( بالغلوِّ، اخلصككييب

 أسككلوَبهم ألنَّ التُّهم بنفِس ليتَّهمونا اليوَم وصككلوا حتَّى علمائ نا من عامٍل كلَّ وحاربوا يهوديٌّ، حاخاٌم

 األغلايَّة  عنَد يَّة االنفعال شككاعِرَماْل واسككتنهاِض والتَّلايِس الِرَماْل يف واحدٌة الدَّنيئَة وطريَقَتهم واحٌد القذَر

 ح ْزَ  َفِإنَّ آَمننوْا الَّذ يَنَو َوَرسنوَلهن الّلَه َيَتَولَّ َوَمن: )تعاىل قال كما النِّهاية  يف النَّتيجَة ولالنَّ التعقتنيَّة ،

 (.اْلَغال انوَن هنمن الّله 

 

 نالتفي لعدم اإلطالة واهلل أعلم

 الااحث الديين العلوي الدكتور أمحد أديب أمحد


