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 احملاججة بني املذاهب

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

ني ، وبينكم كعلويِّمن جهٍة يعِةوالشااااِّ ِةنَّا دائًما بني السااااُّحفيًِّخ ااًلَجساااِا هناَك أنَّ ماااا الحظ   ِل

 حقي؟التَّ ة أخرى؟ وما إمكااليَّ من جهٍةاُلصرييِِّنَي 

 

ى أو حتَُّمقصَِّرِة اْل يعِةـأو لدى الشِّاحَلَشويَِّة  ِةنَّــ لدى السُّ كاَن سواَء (اتَملََّسُم)ى سمَّما ُي هناَك

نا َدسيِّ هم مع أنَّبعيًدا عن أفعاِل األشـاا ِ  بتعظيِم ُقتتعلَّ ماُتسـلَّ ُم، وهذه اْلُنصـييِّنيَ  نيلدينا كعلويِّ

ــيَ َماْلالنَّيبَّ  ــيُ َمهو اْل كم واحٌدَمعلُِّم ألنَّ منَيعلِّوا ُمَع: )ال ُتْدِهلتالميِذ )ع( قاَل سـ  ميكُن ال ، لذلَك(سـ

 بطريقتني: إالَّ ِةالفيَّاخِل جاالِتالسِّ لَُّح

 .شااِ األ تعظيِم ما يف مسألِة، وال سيَِّهيف داخِل ذهٍبَم كلِّ تفكِي طريقَة فهَماألوىل: أن َت -

ــِة الثانية: اعتماُد - ــايا الفكريَّ مبدأ دراس ما  أماَم ًةحياديَّ وقفًة ُهحاوُرن ُنمع َم نقُف ، حبيُثِةالقض

؟ وهل هو هاِنى بهذا الربأَت إىل القضايا؟ ومن أيَن وكيف ينظُر وحيديِّالتَّ بالعلِم ُث، ونتحدَُّهيلتزُم

 ؟ِهمن اعتقاِد واثٌق

 

ى َدهُليف ا ) ( كما ورَد ســوِلالرَّ بيِت من آِل مناُهوقد تعلَّ (ُةَجاَجَحُماْل)دعى ُي هذا األســلوُ 

 .(ٍل مُِّبنٍيالَوِإنَّا َأْو ِإيَّاُكْم َلَعَلى ُهًدى َأْو ِفي َض): القرآنيِّ

هو الذي  كَّالشَّ نَّأ بطريقِة اآليَة يفهموَناْلُمقصَِّرِة  يعِةوالشِّ احَلشـَويَِّة   ِةنَّالسُـّ  علماِء بعَض لكنَّ

ــلوٌ  ،البحِث حركَة حكُمَي  رأُياخلطأ، و حتمُلَي قولوا: رأيي صــواٌ َي كأْن اُسبه النَّ يأخُذ وهو أس

 !!واَ الصَّ حتمُلغيي خطأ َي

ى َدباهُل ، وهو الذي أتىاهلِل معاَذ كِّدعو إىل الشَّ) ( ال َيحممَّد  يبَّالنَّسيِّدنا  لقد أخطؤوا ألنَّ

 ِةَناصــَعن الشَّ ِدعمن الُب ينطلُق ِةبويَّالنَّ ِةنَّوالسُــّ الكريِم يف القرآِن البحِث أســلوَ  ولكنَّ .احلقِّ وديِن

 ِهلقوِل ِةالعلميَّ ناقشِةدعو للُمَيوا فالًنا أو فالًنا، َوُدؤيِّوا ولُيُقسَِّفروا ولُيفَِّكُيها ِليف مركِب اُسالنَّ ُكحرََّتاليت َي

 .والربهاُن ُةتعاىل: )َوَجاِدْلُهم ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن( و)الَِّتي ِهَي َأْحَسُن( هي احلجَّ
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ــبحـانَ  وأمَر اليت  ِةذهبيََّماْل عن االنفعاالِت ظِرالنَّ ضَِّغ، ِبِةاحلجَّ إلثباِت ِقحقُّوالتَّ ِرفكُّبالتَّ ُهســ

عليهم  دَُّرَي ْمفَل نوِناجُلب يبَّموا النََّهحني اتَّ شركنَيُممع اْل ْتَككما حترَّ ِةهوانيَّالشَّ ِبَضالَغ َةزَعَن ُكحرُِّت

 يف حاالِت ُعال ُيسَم وَتجمنوًنا، ألنَّ الصَّ ، ومل يقل هلم: أنا لسُتيف القرآِن ما جاَء) ( حسَب يبُّالنَّ

ــِب ــُالََّتؤوا َو، ولكنَّه قـال هلم: اهدَ  واالنفعـالِ  الغضــ  ،فكِيوا من التَُّنتتمكَّى م حتَُّكوا من انفعاِلصــ

ُقْل ِإنََّما َأِعُظُكم )تعاىل:  ُهقوُل ، ويف هذا جاَءِرفكُّوالتَّ ِةوضوعيََّمواْل اهلدوِء من خالِل احلقيقَة تعرفوَنسَـ َو

 .(مِّن ِجنٍَّة َتُقوُموا ِللَِّه َمْثَنى َوُفَراَدى ُثمَّ َتَتَفكَُّروا َما ِبَصاِحِبُكم ِبَواِحَدٍة َأن

، عن احلقيقِة احثنَيوب ريَنإىل مفكِّ ، بْلنَيغوغائيِّ ابعنَيَتَو ديَنإىل مقلِّ َلنتحوَّ أالَّ جيُبلذلك 

 .ٍيَخ لكلِّ ُقفَِّوُماْل واهلُل

 

 نكتفي لعدم اإلطالة واهلل أعلم

 الباحث الديين العلوي الدكتور أمحد أديب أمحد


