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 الفرق بني نشر الدين والدفاع عنه

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 أيُّهما األصحُّ: نشُر الدِّيِن أم الدِّفاُع عن الدِّيِن؟

 

توحات  اليت َوَصَمْت هد  الفثًة منذ َعتواَرُم ْتبقَي يف نشِر الد يِنالنَّاصبةة   إنَّ طريقَة التَّفكرِي عنَد 

ُدها ائ َجْت عقَزعهَد اخلليفة  الثَّاني عمر بن اخلطَّاب، وما كاَن من نتائ ج ها إالَّ دخوُل أقواٍم أخرى امَت

َخْت سََّرَتن سلطاٍن، َومهاٌت ما أنزَل اهلُل بها ُةٌع وُشَديم ه  فظهَرْت ف َرٌق وب ال َعاُتها بَتاَدَعبعقيدة  اإلسالِم َو

ََ والعةَّاسينيَ، وكان العهُد العثماني  من أقى  ال   اني اإلسالِم َعراحِل اليت شوَّهت َمَميف عصبوِر اممويني

ةُة النَّاصببحممد )ص(، وما زاَل النَّيبني ورسببَّخت دين ا جديد ا باسببم اإلسببالِم لكنَُّه  ري دين سببينيدنا    

لم ا ِل اهلل  )ص(!! ع اليِم رسوَعثمانيني ويظن وَنها من َتتعاليَم اإلسبالِم العُ  ة َقغَلُمجتمعات هم ال يف ُمتوارثوَن َي

توحات  لكنَُّه كان عهَد نشببِر الرنيسببالة  الىببَّماويَّة  باليت هي  هد  الُفمل يوسبَبْم بَع)ص( أنَّ عهَد الرَّسببوِل 

افًقا كما قال َنان ه  دوَن قلة ه  كاَن ُمىببَبالدنييِن، منَُّه إن اعتنَقُه بل اِق َنأحىبببُن دوَن إجةاٍر محدل عل  اعت 

ِهْم َوَلْم ُتْؤم ن تعاىل: )َيا َأي َها الرَّسبُبوُل اَل َيْزُزنَ  الَّذ يَن ُيىبَباِرُعوَن ف ي ال ُكف ِر م َن الَّذ يَن َقاُلوا  ََّمنَّا ب َوف َواه  

ِر ما ْدَقاُت فلم تكْن  ايُتها نشبببُر الدنييِن بالقوَّة  كما ُتصبببونيُر كتُب التَّاريِ  بَوَزالَغُك واِرَعَمُقُلوُبُهْم(، أمَّا ال 

العتناِق الدنييِن  طلوبٌة إلحقاِق احلقني، وليَسهي ل َردني الظُّلِم وَصدني الشَّرني وإعالء  كلمة  احلقني بالقوَّة ، فالقوَُّة َم

عوةل وال ال بَد دنييِن َقد تََّةيََّن الر ْشُد م َن الَغيني(، فاإلمياُن أمٌر فطريٌّ ال يتغيَُّرلقول ه  تعاىل: )اَل ِإك َراَه ف ي ال

 بدون ها لقوله تعاىل: )ِإنَّ الّلَه اَل ُيَغينيُر َما ب َقْوٍم َحتَّ  ُيَغينيُروا  َما ب َوْنُفى ِهْم(.

لكن بوسلوبل سوا نفَس هذا الدَّوِر وماِرُيعل  أمِرهم تارخييًّا ل غلوُب َمال ُمقصنيبَرُة ال قابِل َسَع  ُمبال 

كِر واالحتياِل َمموا سياسَة ال سياسَة الىَّيف  لنشِر الدنييِن، لكنَّهم استخَدُمقصنيبببببَرُة ال ىتخدِم َّخر، فلم َي

فاِع عن ديِن ةدأ الدنيموا َمَزالذيَن الَت علينا سالُمُهمعصومَ َمالفكريني، وهذا مل يكن إطالًقا نهَج امئمَّة  ال 

امخطاء  اليت طاَلت  الىبب نََّة النَّةويََّة، والرَّدني عل  كلني الشبب ةهات والةدِع واالحتجاِ    صببزيِ  كلنياهلل  بَت

االستيعاب  الدنييينني يعيني وببببدني الشنيَمثََّلة  بال َمُمَف الشنييعيَّ بالفتوحات  الفكريَّة  ال عل  أصزابها، لكنَّ الشََّغ
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ذا أمٌر جتمِع الفارسببيني ما قةَل اإلسببالِم، وه ُموُه من ال اَرُثَولكلني امقلِّيَّات  اإلسببالميَّة  إنَّما هو أسببلوٌب تَ 

 واقف !!َمَىَب يف كثرٍي من ال كَتُمغلُب التَّطة َع ال يَّ َيِرط طةيعيٌّ منَّ الطَّةَع الف 

وال بالىنيياسة ،  ِم نشِر الدنييِن ال بالقوَّة َدجنيُهنا إىل َعَوُيالن صبرييَّ  هَجنا العلويَّ جنُد َن نافإنَّلذلَ  

 ََ ََ وال بتنىبيب  امشخاِص ليكونوا علويني ٌب عَجننييٌّ وُمُس لنا بعُض الى نَّة : أنا ، كما كان يقوُلُنَصرييني

طعنا الشبنييعة : نُن الشنييعة عل  حق  منَّنا است بكم فكيَف أصبةُ  علويًّا!  أو كما كان يقوُل لنا بعُض  

 لويًَّة! يَُّة َععوَتهم وأصةزت  امكثرإقناَع الكثرييَن بالتَّشي ِع، فلو كاَن العلوي وَن عل  حقني َلَنشروا َد

ََ ؤمنُمأمرِي ال موالنا بنهِج  ةلبببةة  منَّها  رُي الئقبببروحات  الغريبببتغرُب من هذه الطُّبببنن نى

ََ وال ُماإلمباِم علي  )م(، فنزُن مل جنبْدُه حباماًل سببببيفَبُه لينشببببَر تعاليَمُه بل ل       ََ َمواجهة  النَّاكث ارق

ََ، والدنيفاِع عن جوهِر اإلس  كما كاَن نهُج  ،العلويَّة  ة  للوالية ثنيِل بالدَّعوة  احملمَّديََّمَتُمالِم ال بببببوالقاسبط

كما حاوَل  صِم فهذا ليَس فتز ا  لو اضطرَّ اممُر للذَّهاب  إىل أرِض اخَلحممَّدل )ص(، حتَّالنَّيبني سبينيدنا  

ََ ْدؤرنيخوَن تصببببويَرُه بَقُمال  ول ه : علي  )م( بق اإلماُمِر ما هو دفاٌع عن الوجود  كما خلَّصبببَبُه أمرُي انيؤمن

 َما ُ ِزَي َقْوٌم َقطُّ ف ي ُعق ِر َداِره ْم ِإالَّ َذلُّوا(. )ا  ُزوُهْم َقْةَل َأْن َيْغُزوُكْم، َفَواللَّه 

ََ اإلماُم علي  )م( َي ََ خواصببنيه  وعواِم ال وكاَن أمرُي انيؤمن ََ، ولكنَّ قوَلُه كاَنُمفصببُل ب  عامًّا ىببلم

ةال ة : )َفِإنَّ ِج الثاِل قوله يف خطةةل له يف نهم ىببَمُعُه القاصببي والدَّاني، ومن ذلَ  عل  سببةيِل ال شبباماًل َي

ت ه  أهُل اَعَة َتْزُدوُكْم(، فيفَهُمُه أهُل الدنييِن ويطةنيقوَنُه، وُيزَجُب عن معرفببب ال َغاَيَة َأَماَمُكْم َوِإنَّ َوَراَءُكُم الىَّ

يُ  )ع( لليهود  موبنيخ ا: ىانيالنَّيب  الز وِر والننيفاِق فيكذنيبوَنُه أو مير وَن عليه  دوَن فهٍم، بدليِل ما قالُه سينيدنا 

ف ىببب ي َبْل َذاَك َن )َلْو َكاَن اللَُّه َأَباُكْم َلُكْنُتْم ُتز ة وَنن ي َمننيي َخَرْجُت م ْن ق َةِل اللَّه  َوَأَتْيُت، َمننيي َلْم َّت  م ْن

َأبل ُهَو ِإْبل يُس َوَشَهَوات   ُعوا َقْول ي، َأْنُتْم م ْنَأْرسَبَلن ي، ل َماَذا اَل َتف َهُموَن كاَلم ي  َمنَُّكْم اَل َتق د ُروَن َأْن َتىْبمَ  

ََ والذي مل يفهْمُه حتَّ  اَأب يُكْم ُتِريبُدوَن َأْن َتْعَمُلوا(، وهبذا هو معن  التَّقيَّة  الالزمة  للمُ   آلَن الكثريوَن ؤمن

همَة عن نفى ه  ُت َيدرَأرة  ل بببببقصنيُمال احلشبويَّة  أو  لةاَس الن صبريي   فيظن وَن أنَّ التَّقيََّة هي أن يلةَس العلوي  

فاًقا مَّ  ن ىببَب هذا ُيجَّة  التَّقيَّة ، ولكنََّي عنهم اهلُل حُبضببب ن َروَن َمُنلَعَنهم اهلُل وَيَعالغلوني، فَيَتَرضبببَّوَن عمَّن َل

َها ل لنَّاِس َوَما َيْعق ُلَها ِإالَّ ْمَثاُل َنربْبِرُبَملقول ه  تعاىل: )َوت ل َ  اثاِل اء ، منَّ التَّقيََّة هي أن تقوَل احلقَّ باممَيوِر

 ال َعال ُموَن(.

 نكتفي لعدم اإلطالة واهلل أعلم

 الةاحث الديين العلوي الدكتور أمحد أديب أمحد


