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 الـمفسدينالدين يف مواجهة  علماءدور 

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 ؟الفاسدين مواجهِة الدِّيِن يف علماءما هو دوُر 

 

َع    ذينعمن الو واستقراِرِه، بأمِنِه الَابثنيع من اجملتمِع ووقايِتِه محايِة إىل بأحكاِمِه اإلسالُم سَع

 معسِّاْل وعدِم اوأخالِقه ِقيعِمها ِبِحفِظ هو اجملتمَاِت تقدُِّم َفضَََعماُ  وأخالقِه، بقيِمِه معسِّيتهدَّدونعُه باْل

 .بها

 مناعِتِه، ِزبتَزي الوقايِة عل  بالتَّشَََديِد يبدأ أركانِه وِ بصَََع اجملتمِع محايِة عل  والتَّركيُز

 واالحنراِف. الفساِد ومواجهِة

ََلنا إىل وق ك َكُثرع َّاو وا يان  فيه عن القتِل احلديُث وقد وص َّرقِة والس ِة والذَّبِح والزِّن  والس

ِِ الْ  ِِ الدَّولِة واستالال  األخباِر، بقيَِّةك سؤولنيع ِلمعناصِبهم حتَّ  صارعْت أخباُر الفساِد خرًبامعوسَلِب أموا

ِِ هلذه التَّربيراُت توجُد وأصبحعْ   .ُعهو الواق الفساُد ويصبُح ُيوجَُّه أو ُيربَُّر عندما األفَا

ََِ اإلهليُّ التَّوجيُه جاءع هنا، ومن ََِِدينع اْل مواجهِة يف ًماحاس ََ يف قوله واْلُمنحرفنيُمفس  بحانعُهس

ٌ عع َلُهْم َآمعُنوا الَِّذينع اْلَفاِحشعُة ِفي تعِشيعع َأْ  ُيِحبُّو ع الَِّذينع )ِإ َّ: يقوِ وتَاىل  وعاْلَآِخرعِة الدُّْنيعا ِفي َأِليم  ذعا

ََْلُم وعاهلُل ََْلُمو ع(، فقد وعَأْنُتْم يع ٌِوعتع ال تع  تشََََيعع أ  بُّو عحي يف الدُّنيا واآلخرِة الذين األليِم عَّد بالَذا

 سََبًبا يف هم كا عآمعنوا، وهم القائمو ع عل  الفسََاِد يف البالِد، أل َّ فسََادعهم وإفسََادع الذين يف الفاحشََُة

ؤولو ع سمعسؤولو ع عن شيوِع اجلرميِة بأنواِعها، وهم اْلمعاْل ُمُهشيوِع الفواحِش ما ظهرع منها وما بانع، َف

ادَّيَِّة معْلتاجرِة باألجسََاِد لتلبيِة احلاجاِت اُمبإفقاِرهم للشََِّب عن شََيوِع الرَّشََوِة والسَّرقِة والرَّليلِة واْل

 سؤوليَّاِت اليت قصَّروا بها.معلنَّاس، وغرِي للَك من اْلوالفيزيولوجيَِّة ل

ِر اإلسالِم اقتداًء بثوَّا موفضَِحهِ ُمفسَِِدينع  اْلعل  مواجهِة النُّصَرييُّ  وهلذا حيثُّ نهُجنا الَلويُّ 

ِِ فسََاِد اْل ََِِدينع، يف الوقِ  الذي كان  فاحلقيقيِّنيع الذين قدَّموا تضََحياِتهم اجلمََّة إلباا رموُز  يِهُمفس

 باعتباِر للَك تقيًَّة برأيهم؟ُمفِسِدينع للهاِدنعًة السُّنَِّة والشِّيَِة ُم
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ِِ اهلِل )،(،   ُمعند اْلُمفسَِِدينع  اْلفأينع مواجهُة  سَلمنيع حني اغُتصَِبعِ  ا الفُة بَدع غيبِة رسو

ِِ اْل ُِ بيِ  ما  سلمنِي يف عهِد عثما  بن عفا !!ُموحنيع ُسِرَقْ  أموا

ََِدعِت اجليوُ  لِ معنَّاكثنيع واْلوكم من ال ََانيع َظهروا حنيع ُحش ملؤمنني أمري احاربِة ُمارقنيع والقاس

 ؟ع()ل حت  راياِت مَاويَة ويزيد ُهورجاَلعلينا سالُمُه احلسني  حارعُبوا اإلمامعاإلماِم علي )م(، وحنيع 

وحا  كَماِر بن ياسر وصَصَة بن صقرَّبو ع ُموأينع غابعْ  أصَواُتهم حنيع اسَُتشِهدع الصَّحابُة الْ  

 ورشيد اهلجري ومالك األشرت وأويس القرني )ع( وغريهم عل  يِد رجاِ بين أميََّة وبين الَبَّاِس؟

سلمنيع من الثَّائِر الصَّادِق سيِّدنا أبي لر الالفاري )ع( الذي واجهع فسادع ا ليفِة الثَّالِث ُموأينع اْل

 جسُدُه واسُتشِهدع يف الصَّحراِء!!!فُنِفيع إىل الرِّبدِة وُسِحلع 

سمومَة معسلمنيع يف الَصِر احلديِث حني نراُهم بكلِّ سقاطةك قد أشهروا سيوَفهم اْلُموأينع إسالُم اْل

يف وجِه )النِّظاِم النُّصرييِّ الكافِر كما زعموا!!( فأرسعلوا داعشع وجبهَة النُّصرِة ليعقتلوا سوريََّة وُياهِّروها 

لنُّصرييَِّة!!(، وزعععموا أ َّ )الَلويِّنيع النُّصرييِّنيع!!( حكموا البالدع بالدِّيكتاتوريَِّة واالستبداِد من )رجِس ا

ََد والقائِد اْل ََد، اللَّذينع هزَّا عرو ع   ُميف عهِد القائِد ا الِد الَظيِم حافظ األس ََار األس َََّامِد بش ؤمِن الص

لا وجدنا تآمرع ملوِك ورؤسََاِء ا ليِ  وتونس وفلسََاني واألرد  األمريكا  والصَّهاينِة والوهَّابيَِّة، فلما

ِع رؤسَاءع آخرينع منهم يف مصَر والَراق وإيرا ؟ فهل مَايرُيهم يف مُ  معواْل هي  ِة احلقِّدعسانعالرٌ، وختاُل

 مَايرُي طائفيٌَّة!؟

َََّبِه بني  ََر روعمرو بن الَا،؟ وبني  قائِد حركِة محاس اإلخوانيَِّةوما هو وجُه الشَ ئيِس مصَ

ََّوديَِّة وأبي هريرَة الذي طابعْ  له   يرا عوكذلَك رئيُس إمائدُة مَاوية؟ الذي طابعْ  له مائدُة ملِك السََ

األسدع افظ حبشار رئيسع سوريَّة وقائدع حموِر احلقِّ تجاهاًل ُم رئيِس تركيَّا اإلخوانيِّالذي سَارعع لزيارِة  

ِِ النَّاكثنيع فكا ع كمعن نكثع عهدعُه لإلماِم علي )م(  ََِانيعيف قتا ومل  ذلوا احلقَّخفلم يع واْلمعارقنيع والقاسََ

 ؟نصروا الباطلعيع

 ِ ِِ حت ع ُمسمَّ   تعسَعتُّرُ  الا سَاهمع معِل: ُيارعُح قد الذي والسَُّؤا التَّقيَِّة  الشَِّيَِة والسُّنَِّة عربع التَّاري

 عنها؟ راجعَواَلتع سُيفضعحو ع أنَّهم ععرعفوا لو بينما بها، القياِم عل  وبقاِتُماْل ارتَكُبوا معن بتشجيِع

ن األمِن تقرًُّبا للسُّلاةك أو خوًفا م موخياُف من فضِحِهُمفِسِدينع اْلإ َّ كلَّ رجِل ديٍن يسكُ  عن 

ِِ حت  الُمفِسِدينع اْلتِّرينع عل  سعتعُمحبدِّ لاِتِه، وهو كأولئَك اْل ُمفسَِد  فهو  يوم، وكأنَُّه مل يقرأ عرب التَّاري
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ِع القائِد ا الِد  حافظ األسَد: )ال أريُد ألحدك أ  يسَك ع عل  األخااِء، وال أ  يتستَّرع عل    الَظيم قو

ٌِ والنَّقائِص(.  الَيو

ِِ اهلِل )،( ِِ رسَََو ََتِاْعيع مل فإْ  بيِدِه، فلياليِّْرُه نكًراُم منكم )معن رأى: حنُن نقتدي بقو  سَ

 .اإلمياِ ( أضَُف فبقلِبِه، وللَك يستاْع مل فإْ  فبلساِنِه،

 فِمن .خاٍر يف ُ سيكو كلُُّه فاجملتمُع للتَّهديِد تَرَّضَع ْ  ومت  ِمِه،يعوِق بأخالِقِه اجملتمِع فقواُم

ََؤوليَِّتنا ََِيءع إ  اليت القيِم هذه عل  احلفاِظ عل  نَملع أ  مسَ  مِعاجملت تهدَّدعْت أركاُ  إليها، ُأسَ

 سََواءع اجملتمِع، ذاه ِبِقيعِم الَابثنيع نكفَّ أيدي أ  بل اهلِل، بوعيِد نكتفي أالَّ للك يف وعلينا. وقواعُدُه

َعو ع إىل الذين أو الفسادع، ينشرو ع الذين  .ِبِه اجملتمِع أجواِء تسميِم يعس

ََعنا ندفُن ال فنحُن ِِ يف رؤوس ََادع ال وكأنَّه الرِّما ألنَّنا  اِتنا،يف جمتمَ وبرُتُه مَاجَلُتُه جيُب فس

َُْد يعَفِبمعالعا ُيمعلَُّح؟ اَل  ِمْلُحْلوعَلِكْن ِإْ  َفسعدع ا ْرِضأَلا ُحِمْل ْماملسيح )ع(: )َأْنُتالنَّيبِّ أمتُر بأمِر سيِّدنا نع ْصُلُح بع

 نَّاِس(.لدعاسع ِمنع اُيوع ارعحع خعاِرًجْاِلشعْيءك ِإالَّ أَلْ  ُي

ِِ به، أل َّ هذا سَوفع يعمحو صورع  بإشَاعِتهِ  الفسَادع  هذا نشَجِّعُ  ال أخرى، ناحيةك ومن  والقبو

َِنا، داخلع والتَّسَامحِ  واإلحسَا ِ  َروِفمعواْل والَااِء ا رِي  اإلباِءو واجلهاِد قصَصع التَّضحيةِ  أو جمتم

َُنا واليت كتبعها شََهداؤنا األبراُر ومقاتلونا األ بها يعذخُر اليت ُِجمتم  لسََوريِّ،يف اجليِش الَربيِّ ا باا

َِبعاِدي )وعُقْل: قاِ عندما إليه اهلُل ما دعععا وهذا به، نعرتقي ما فهذا  .سعُن(َأْح ِهيع الَِّتي يعُقوُلوا ِل

 

 نكتفي لَدم اإلطالة واهلل أعلم

 الباحث الديين الَلوي الدكتور أمحد أديب أمحد


