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ثقافة �لتعصب �مقتضيا� �إلصال?

ثقافة �لتعصب 
Bإلصال� 	مقتضيا

� �لشيخ ناجي CDد �لز9��* �

�لعاm موجة عامة من �لعنف �ملتصاعد تكا� @� تغرقه ^ ���مة �ملحن  تلف @قطا

�ملآسي  �لو�قع  تكبد  �ل_   D�إلثا تلك  �تشهد  =ال  ñاًال   �@ ميين&  تلتفت  فال  �أل�ما�، �

�جلر�حا�، فتضاعف من 'ومه �مآ�قه �حلرجة، �تغرقه بالظو�هر �ملرضية �ملستعصية، �

فما هي �لد��عي ��ألسبا4؟ 

�لسقيمة؟  �من @ين تنشأ تلك �لبؤ

 ^ ִדيئة �سائلها ��لياִדا؟ �� Öهل للمنا�

Ù هل �لدين مسؤ�� عن �نتشاها �تناميها؟

.قبل �إلجابة عن fلك ينبغي �إلشاy= D بعض �ألمو

�ألمر �أل�:: هوية �لتعصب ��لتغاير �لدي�:
هوية  ميتلك  �ال  له،  سالة  �ال  �ين  ال  �لعنف   �@  ©ند  �@ ينبغي   pكل شي قبل 

 ���ال شرعية تدعم بنا�p ��سائله، �هو Rهو� �لتايخ، فلم يقر� �ين من �أل�يا� طو

�لعد� ��لسلم ��ملسا��D بني  �لدين كانت تو�قة لنشر قيم  �لبشرية، بل =� سالة   DEملس�

�لبشر، �لطاملا جا�p مفاهيم لتؤسس مبا�� �لتعايش �إلنسا� �ملنبعث من �لر�ة ��لر@فة، 

�لتحسس لقضايا �لنا	 كافة، �كا� عنو�sا �لو�ضح �ند��ها �لصريح قوله تعاy: {َ�َما �

عاm �ين، كاتب، �لسعو�ية
*
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 �ًة لِّلنَّاِ	 َبِش9E َ�َنِذيًر ، �قوله: {َ�َما َ@َْسْلَناَ© ِ=ال َكافَّ
(١)

َسْلَناَ© ِ=ال َْحَمًة لِّْلَعاَلِمنيَ}ْ@َ

 pبنا� �لرسالة  منطلق  كا�   Eملعاي� @سا	 هذ�  فعلى   ،
(٢)

َيْعَلُموَ�} َال  �لنَّاِ	  َ@ْكَثَر  َ�َلِكنَّ 

�لبشر  ���لدين فإsا نتيجة تصو� Dللفطر Dملغاير� Dلنظر�حركتها �@سسها �لقومية، @ما 

.
(٣)

َمْت َ@ْيِديُكْم َ�َ@�َّ �َهللا َلْيَس ِبَظالiٍَّ لِّْلَعِبيِد} �تقدير�ִדم �ملنحرفة، {fَِلَك ِبَما َقدَّ

�ملجتمعا�،  �لصال� ^ �  Eخل�بو�عث  �نشر   iلسال�  y= تدعو  �ألصيلة  �حلق  فقيم 

�ألمة   ��قد �تستنهض  �لتعصب، � �لعد��نية  �نبذ  �لتعايش  سبل   pساإل  Dجاهد �تسعى 

 ��الستقر� �ألمن  لتحقيق  تتوصل  كيما  �لرشا�، � �ªد�ية  سبيل   ^  DEخل� �مو�ثاִדا 

ٌة َيْدُعوَ� ِ=َلى �ْلَخْيِر َ�َيْأُمُر�َ� ِباْلَمْعُر�ِ¤  نُكْم ُ@مَّ عند �ملجتمعا�، يقو� تعاy: {َ�ْلَتُكن مِّ

� كانت تتب£ �سيلة �ملو�جهة ��لقتا� f=� ،
(٤)

َ�َيْنَهْوَ� َعِن �ْلُمنَكِر َ�ُ@ْ�َلـِئَك ُهُم �ْلُمْفِلُحوَ�}

^ بعض مر�حلها فذلك لصد �لطغيا� ��لعد���، قا� تعاy: {َ�َقاِتُلوْ� ِفي َسِبيِل �هللا �لَِّذيَن 

، فهي =منا تكو� من @جل �هللا ��لقيم 
(٥)

�هللا َال ُيِحبِّ �ْلُمْعَتِديَن} َّ�=ِ �ُيَقاِتُلوَنُكْم َ�َال َتْعَتُد�ْ

�حلقة، ال لتهيئة منطلقا� عد��نية تأجج �ألجو�p بالفوضى ��لفسا�.

�ألمر �لثا�: منطلقا! فكر �لتعصب ع� �لتا�يخ:
�لتشنجا� ��ألحقا� �ملستعرD بني  p�سالة �أل�يا� باعث على ִדيئة @جو Dتكن نشأ m

 pنية، �=قصا��لبشر �=قامة �لسد�� �لعصبية، �m تكن تغر	̂  @تباعها @� تغذيهم على �لعد�

�لر��بط �إلنسانية  �لتعاليم �ل_ تعز�   pسا�آلخر بأg حا� من �ألحو��، بل �@بت على =

�ل_ تعمق منطلقاִדم �@هد�فهم  Hلر���تشيد جسو عالقاִדا، �تعضد حلمتهم باملفاهيم �

على نشأִדم �@صوªم، غE @� @�لئك �ألتبا� ملا ��جهتهم من ظر�¤ �جتماعية ضاغطة، 

غبا� مذهبية �شخصية سوغت لديهم شق طريق عد��� قائم على �لتعصبا� �سلب �

�ضح& ^ �لتايخ � ¾fلنمو� ��آلخرين حقوقهم، �=قصائهم من خاطة �لوجو�، �ي�P هذ

�لشرعية ��حلقيقة �يدفعها  Dpعبا gيرتد� �Eحلق له ��� غ�حني غد� كل طر¤ يدِّعي 

�لضو�بط ��ملفاهيم �لكاشفة عن �لقيم �حلقه، قا� � Eآلخرين، ��� @� يذعن للمعاي�عن 

َعَلى  �ْلَيُهوُ�  َلْيَسِت   H�لنََّصاَ َ�َقاَلِت   pٍَشْي َعَلَى   H�لنََّصاَ َلْيَسِت  �ْلَيُهوُ�  تعاy: {َ�َقاَلِت 

 iََيْو َبْيَنُهْم  َيْحُكُم  َقْوِلِهْم َفاُهللا  ِمْثَل  َيْعَلُموَ�  �لَِّذيَن َال  َقاَ�  َكَذِلَك  �ْلِكَتا4َ  َيْتُلوَ�  َشْيpٍ َ�ُهْم 

�لزما�  P9 ع�لتصو عمق& �جتذ �، �هكذ� ميتد هذ
(٦)

�ْلِقَياَمِة ِفيَما َكاُنوْ� ِفيِه َيْخَتِلُفوَ�}

 شعا كا�  مبا � �ִדا، f �ملنطلقا� �  ¤��ألهد  iدt |تلفة   ���تصو  Hبدعا� �ملكا� �

�لسيا- �ُمتَِّفق& مع تلك �ملنطلقا�، فكل فرقة تزعم @sا �ملركز  ��لفرقة �لناجية جاي& ^ هذ

�حلقيقي لقيم �حلق ��لصال� �ليس لآلخر -�لو كا� @كثر صالح& ��ستقامة ��نسجام& مع 

 Eملعاي��لقيم �خلالقة- @g عالقة صحيحة باحلق �مو��ينه �حلقيقية، �كما يقا	 fلك على 

�لوسطى   �لعصو �لثقافية، �^ � �لفكرية  �الستنتاجا�   y= ينسا-  فإنه  �ملبدئية � �لقيمية 
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ثقافة �لتعصب �مقتضيا� �إلصال?
�ملفكرين، فكل من جتر@ � pلعلما��لقهر ��الستبد�� vق  ��ماست �لسلطة �لكنسية كل @لو

�@تى بفكر @� نا�H بإصال� ال يتو�فق مع مبا�� نظم �لكنسية ��عو�ִדا، كا� ªا �حلق ^ 

�لكثE من �ملبدعني ��ملفكرين ^ سبيل تصاعد �لفكر  ���=خر�سه ��ستئصاله، فأ�هقت @

�لتعص±. 

كما @sا باسم �لدين ��النتصا للصليب شنت عد��نيتها على �آلخرين، �كانت �لبشرية 

قامت   gلذ� �ملسيحي  للدين   �pفأسا  D�ملسعو �حلمال�  تلك  من  �لزمن  من  �ح&  تعا� 

مبا�ئه على �ملحبة ��لعد� ��ملسا��D بني �لبشر، �@غرقت �لبشرية بفوضى �حلر�4 �ل_ ال 

�� فحسب، بل ^ �لقيم ��ملبا�� �طائل ªا، فمنيت �إلنسانية Ðسائر فا�حة، ال ^ �أل

�ألخال-.�

�ألمر �لثالث: ثقافة �لتسامح:
 ،pلسمحا��لشريعة �لغر�p �تعاليمها  فض �لعصبية ^ منظو Hضح& مد�� �لقد بد

ليس ألsا تنطلق من بو�عث شخصية @� عرقية @� حزبية �حتقيق& ملصاحلها فحسب، لكنها 

�النطال-، �هي ظاهرD مرضية فتاكة تشل � iلتقد� �ملجتمع من  =عاقة حركة  تقوi على 

�ملنطلق تضافر� �لر��يا�  ��ملجتمع �تفشل مشايعه �إلصالحية ��لتغيEية، �من هذ ��قد

�لصا�- F عن �لرسو� C قا�: من  iإلما��لصعيد، ففي �حلديث عن  ��D ^ هذ��لو

. �^ حديث �خر قا� F: قا� 
(٧)

ب له فقد خلع بق �إلميا� من عنقه ب @� ُتعصِّ َتعصَّ

 4��لقيامة مع @عر iهللا يو�سو� �هللا C: من كا� ^ قلبه حبة خر�� من عصبية بعثه 

. فهي ال تنم 
(٩)

. �قا� F: من تعصب عصبه �هللا عز �جل بعصابة من نا
(٨)

�جلاهلية

�لر@g �ُبعد �لتصو، �ال تتسع مساحة   ̂9=ال عن فكر جاهلي يعيش ضيق&̂  �ألفق �قصو

�ملحيط �لذg ينشأ فيه، �ال يرH للفكر �آلخر @g حق̂  �لتعايش، �هي � �ملحو y= فكر� =ال

�لتكافل  DEتذليل سبلها، لتندفع مس� �خال¤ �ملنطق �لسليم �لقائم على بسط �سائل �حلو

�حلضاD �يضفي عليها  pليس من بد =� يدعم بنا� ،�ألفكا� Hلر�� dستنبا� ^ �لتطو�

 ما متتلكه �ملجتمعا� من �النفتا� على �آلخر ��الستفا�D من جتاֲדا �حلة �لتقدi، هو مقد

 �قا� 
(١٠)

�ملؤمنني F: خذ �حلكمة @ò كانت... Eحلديث عن @م� ^ �� ��ִדا �لذPخ�

.
(١١)

F: قا� سو� �هللا C: كلمة �حلكمة ضالة �ملؤمن فحيث �جدها فهو @حق ֲדا

�ال يقتصر �ألمر على قبو� �آلخر فيما يتصو من �H �@فكا �=منا فيما ينتمي 

�لتعايش � �لتسامح  ثقافة   pبنا على  �لدين  �لقد حض  �ينية،  �طقو	   ���عتقا� من  =ليه 

�لعالقا� �إلنسانية، �برغم ما قامت عليه مبا�� �لدين �قيمه �ألصيلة، =ال  �تعزيز جسو

�آلخر �سلب حقوقه، =منا  pمساعيه على =قصا iآلخر مبنطلق ���، تقو�@sا m تتعامل مع 

�ألسا	، �تقد جهد �إلنسا� �ما يقدمه  �كانت �نطالقتها =نسانية، تنبعث من صميم هذ
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ن fََكٍر َ�ُ@نَثى َ�َجَعْلَناُكْم  من =جنا��� حضاية، قا� تعاy: {َيا َ@يَُّها �لنَّاُ	 ِ=نَّا َخَلْقَناُكم مِّ

. فلم ير� عن 
(١٢)

{Eٌَهللا َعِليٌم َخِب�ُشُعوب& َ�َقَباِئَل ِلَتَعاَُفو� ِ=�َّ َ@ْكَرَمُكْم ِعنَد �ِهللا َ@ْتَقاُكْم ِ=�َّ 

 DEقى باملسEيدفع حركة =منائه �تطوير� ل� pلبنا� �قيم �لدين �تعاليمه =ال ما يدعم هذ

�لعهو� �لتا�ية،  ^ iإلسال��إلنسانية =y @حسن �ألحو��، �هذ� ما �@4 على نشر� @ئمة 

�ل_ ال تتفق معهم̂   Hألخر��لتسامح ��لتآلف جتا� �ألطيا¤ ��لتوجها�  حيث غرسو� بذ�

�لصا�- F ينكر على بعض @صحابه حني §دهم §اهر��  iإلما� ��ملنطلق، فهذ� g@لر�

�حلديث @�  ^ �بالشتم ضد بعض �لفئا� ألsا Rوسية @� نصر�نية @� ما @شبه، �قد �

�بن �لفاعلة؟ فنظر  ©�f :قا� لبعض @صحابه: ما فعل غرميك؟ قا� F -لصا�� iإلما�

=ليه @بو عبد �هللا F نظر9 شديد9، فقا� �لرجل: جعلت فد�© =نه Rوسي نكح @خته، قا� 

 iإلما� Dضرv &وسيR جًال سب. �^ حديث �خر، @� 
(١٣)

F: @�ليس fلك من �ينه

�لصا�- F فزجر� �إلماs� F iا�، فقا� له �لرجل: =نه تز�¾ بأمه؟ فقا�: @ما علمت 

.
(١٤)

=� fلك عندهم �لنكا�؟

�لبعد ^ �لتسامح �لثقا^ ��عوته �حلثيثة  ��عند قر�Dp فكر �لصا�- F يتجلى هذ

�آلخر، �غم �لتباين ��الختال¤ �لناشئ بني �لطو�ئف =ال @نه  i�لتعزيز سبل �لتعايش ��حتر

يوصي @با� بن تغلب �هو من خو�صه @� §لس لإلفتاp̂  مسجد �لن± C �يف_ �لنا	 

حسب @يهم، فعن �بن مسكا�، عن @با� بن تغلب، قا� قلت أل¡ عبد �هللا F: =� @قعد 

�لنا	 فيسألو� فإ� m @جبهم m يقبلو� م\، �@كر� @� @جيبهم بقولكم  pملسجد فيجي� ^

.
(١٥)

�نظر ما علمت @نه من قوªم فأخPهم بذلك :Ñ عنكم، فقا� pما جا�

@g بل  y= ينجز m عرضت له مسألة �f= F -لصا�� iإلما� DEكانت س ��هكذ

غم ما كانت تتمتع به هذ�  ،F لبيت�َبيَّنها من zيع �لوجو� �ملختلفة �يبني @g @هل 

�ملدسة من @صالة عريقة، �مصد�قية ^ �ملنهج ��ملنطلق، =ال @sا كانت تقوi على �لتسامح 

�لتعايش.�

�pها �يغذيها؟ �من �ملسؤ�� �نعو� لنسأ� من @ين تنشأ تلك �لتوجها�؟ �من يقف �

عن �نتشاها ��متد��ها؟

:µًال: �ملنابع �ُملهيِّئة للفكر �لتعص��
�لتعصب  �ملسلمني بصفة  9 @� يصم �9 �مر��ملتصهني تكر �لغر¡  �لفكر  لقد حا�� 

�لفكر  �ظل  �ملجا�،   �هذ  ^ �إلسالمية  للشخصية  تشويه&   ��يز �ال   	�ما �إلها4، �

�حلقب �لتا�ية،  ���الִדاi من قبل �لد��ئر �لغربية طو Dئر��إلسالمي �ثقافته �ألصيلة ^ �

�لصعيد، �تتجلى هذ� �ªجمة �لشرسة  �غم ما ¢مل من منطلقا� �قيم ��ضحة على هذ

�ته للدفا� على �إلسالi �مؤسساته �@فكا� حني ينحا� �لفكر �لغر¡ بكل =مكانياته �قد
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ثقافة �لتعصب �مقتضيا� �إلصال?
�لتعصب �لعنصرg، �يرتكب @بشع �جلر�ئم  ��عن �لكيا� �لصهيو�، �هو ميا	 @بشع @لو

�لتا�ية ��� معاضة من تلك �لد��ئر �ل_ تتذ� باحلقو- ��حلفا¼ على �لسامية، �ليس 

 ،Dحد�� D�tذִדا طائفة من �ملسلمني، فالصو �f= 4ها حالة �لتعصب ��إلPلك @� نf \يع

 iإلسال� �@ Eألصيلة، غ��هي من �خلطوD مبكا�، لتباينها مع �ألصالة �لدينية �قيمها 

 iجوª تعرضت مقدساته �f= لك للحفا¼ على قيمه �مبا�ئه، بل يوجبه عليهf للمسلم äيسو

�خلي @� خاجي، �هو من �ملنطلقا� �لسليمة �ل_ يقرها �لعقل ��لشر� عند zيع �لبشر، �

بل من حق كل Rتمع @� ¢افظ على @صالته �هويته �لعقدية ��لتا�ية، �هو مسؤ�� 

.��عن كل fلك �ال §و� @� يفرd فيها بأg حا� من �ألحو

�لعصبية ليست مال�مة للمجتمعا� �ملتخلفة ��لنامية فحسب، �=منا قد تكو�  �= Ù

�ملتقدمة @كثر من غEها، فكم ميو� من �لبشر، �كم � Dملتحضر��ملجتمعا�  Hمتأصلة لد

�� تعصب& ملنهج @� فكر @� sضة، ففي @با� �حلر�4 �ل_ خاضتها �لد�� �تزهق من �أل

�لنهضة �أل��بية كا� حصا�ها ^  �� ^ عصوEتغي� ���فقها من ثو�ملتحضرD �ما 

��، �كل fلك بذيعة حفظ �لفكر ��ملنهج، �� �=�ها- �لنفو	 يفو- كل �لتصو�سلب �أل

�لتخلص من �لديكتاتوية تستنسخ �يكتاتوية @فظع من سابقتها فيما تقدi عليه  Yفعو

�إلصالحية، �ما ميا	 ^ عصرنا  D�لضر� Hإلنسانية، بدعو�من جر�ئم �مفاسد vق 

�لر�هن من ضغوd سياسية �مو�جها� ما هو =ال لو� من تلك �النعكاسا� �ل_ عاشتها 

بني شعو4  �لعصبيا� � �ألحقا�  تولد  �ل_  �ملرضية  �لظو�هر  لتلك  �نقل  �ملجتمعا�،  تلك 

�ل_ تلحقها باخلسائر ��لفشل، ليستعصى عليها  �لعاm، لتكو� �ملجتمعا� عرضة لألخطا

�خلر�¾ من تلك �ملحن، �تشغلها بظو�هرها �عللها، �لن تقوi ملجتمع قائمة ما m ينعتق من 

�ملعا¤، �يستنبط من � iلعلو�تو�بعها �@مر�ضها، �يعو� =y �صالته �تر�ثه لينتهل منها 

�لتخلف ��لتبعية. iكا�ل_ تنهض به من  Hلر��معينها �لثقافة �

�ل_ تباشر  Dملساعد�Ù ال يع\ vا� من �ألحو�� @نه m يكن من �لعو�مل �ُملهيِّئة �

�الجتماعية، مما ساعد  dأل�سا�=سهاماִדا ^ تنشئة هذ� �لظو�هر �لتعصبية �تنميتها ^ 

�لدعوy= D @فكاها � على �نتشاها �تغلغلها، فجعل ªا هذ� �ملكانة ��لقدD على �النتشا

�قع � pلطموحة لبنا��توجهاִדا �لسقيمة، كيما تبقى �ملجتمعا� بعيدD عن قيمها �تطلعاִדا 

�ألمة قدمي&  p�متميز، يبعثها ^ حا4 �حلياD بفكر متألق �ثقافة ��عية، �لقد ما	 @عد

 m� ،لتنموية��حديث& �لكثE من �ألساليب ��لطر- لصرفها عن @هد�فها �لكHP �مشايعها 

 Dلسيطر��ملجا�، كيما تتحقق @هد�فهم �|ططاִדم ^  �يدعو� �سيلة =ال �ظفوها ^ هذ

.��على �أل�ضا� ��ملقد

فينبغي علينا =��p هذ� �لظاهرD �غEها من �لظو�هر �ملرضية @� نعي تلك �ملخاطر 

القتالعها  �ملخلصني � �ملصلحني  جهو�  فتتضافر  حولنا،   iل_ حتو� �خلطو4 � �جلسيمة، 
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�نتشاها ��متد��ها، ليتا�  ^ ���لتخلص من بؤها �منابعها، �@الَّ نسهم vا� من �ألحو�

�النطال-̂  عمق �لو�قع، �هذ� مسؤ�لية عظيمة جتا� �يننا �قيمنا �مبا�ئنا، ال � ªا �لتجذ

 ،Dحليا�ينبغي @� نتخلى عنها، فما ننتمي =ليه من فكر �عقيدD جاp ليطلق �إلنسا� ^ حا4 

بأفق ��سع، �فكر نE، �ثقافة ��عدD، تستوعب �فا- �لكو� ��حلياD، قا� تعاy: {َيا َ@يَُّها 

 pِْلَمْر��َهللا َيُحوُ� َبْيَن  َّ�@َ �� َ�َعاُكم ِلَما ُيْحِييُكْم َ��ْعَلُموْfَ=ِ �ُِسو �ْسَتِجيُبوْ� ِهللا َ�ِللرَّ ��لَِّذيَن �َمُنوْ

.
(١٦)

َ�َقْلِبِه َ�َ@نَُّه ِ=َلْيِه ُتْحَشُر�َ�}

ثاني�: �آلفاq �لضيقة جذ�� �لتأسيس:
 Eملعاي��نطلقت ^ تعاملها على @سا	 � iإلسال�لقد �تسعت مساحة �ألفق ^ نظم 

 �لتصو ��لسليمة �ل_ حتفظ لآلخرين خصوصياִדم �حقوقهم �مكانتهم، �m يكن هذ

 ،D���خلصومة ��لعد منحصر9 على ظر�¤ �ªدنة ��لسلم فحسب، �=منا هو منسا-̂  �ستعا

 iٍِباْلِقْسِط َ�َال َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآُ� َقْو p��ِمَني ِهللاِّ ُشَهَد قا� تعاy: {َيا َ@يَُّها �لَِّذيَن �َمُنوْ� ُكوُنوْ� َقوَّ

.
(١٧)

�َهللا ِ=�َّ �َهللا َخِبEٌ ِبَما َتْعَمُلوَ�} �َ��تَُّقوْ Hُهَو َ@ْقَر4ُ ِللتَّْقَو ��ْعِدُلوْ �َعَلى َ@الَّ َتْعِدُلوْ

�حلرية � �لعد�  @سا	  على  يتعامل  =منا  �لثقافة � �لفكر   ^ يعيش ضيق&  ال  فاملسلم 

�ملسا��D فيما ينطلق منه، �ما يستقي من منابعه، �نظرته لآلخرين نظرD =نسانية @صيلة �

�ملؤمنني F ^ �صيته  Eقية، �^ حديث عن @م�حتمل بعد9 قيمي& خالَّق&، �مبدئية 

�لنخعي، ملا �ال� على مصر �@عماªا، قا� له �هو يبني له �ألساليب �ل_  ملالك �ألشتر 

ينبغي @� يتعامل ֲדا مع �لرعية: �@شعر قلبك �لر�ة للرعية، ��ملحبة ªم، ��للطف ֲדم، 

 Eلدين، @� نظ��ال تكونن عليهم سبع& ضاي& تغتنم @كلهم، فإsم صنفا�: @ما @Ö لك ^ 

.
(١٨)

لك ^ �خللق

لذ� فإ� من �خلطأ �جلسيم @� تتصو بعض �لتوجها� @� �ملشاكل ��أل�ما� ال تعاl =ال 

�الجتماعية، �@شد خطوD من  dأل�سا��لقالقل ��خلالفا� ^  Dباملو�جهة ��لعد��نية، �=ثا

fلك @الَّ جتد سبيًال تلتمس منه مماسة �إلصال� ��لتغيE بوسائل غE سليمة، �هو من 

�ملنح£، �لذg يشغل �لساحة �الجتماعية  ��ألفكا على هذ� Hلر���خلطوD مبكا� @� تنب\ 

مع  �لتشنجا� � �خلصومة  =ال  �ملكاسب  من  حتقق  ال   Ù  ،Dملرير� �عا� Ôل�� بالصر�عا� 

من  �ما ¢مل  �لبعد   �هذ يتجلى  للتايخ  �لسريعة   Dp��لقر �من خال�   ،Hألخر� �ألطيا¤ 

 Eملتمثلة ^ �الية @م�� بوجه �خلالفة ��لذين �نطلقو� من فكر تعص± فثا ¾�حقائق، فاخلو

�إلصال� ��لتغيE، فاصطدمو� مع سائر �لتوجها�  ��ملؤمنني علي بن @¡ طالب F �عمو

�فشٍل  فا�حة  منو� Ðسائر  بل  �@فكاهم،  حلركتهم  @� ¢ققو� جناح&   �يستطيعو فلم 

يع، �لو @sم �tذ�� �سائل �لسلم ��إلقنا� ملا �صلو� =y ما �صلو� =ليه، �^ �ملقابل f

، �لقد كانت ��الستمر� pلبقا� كتب ªا �فإ� �لطو�ئف ��لتوجها� �ل_ �تبعت �سائل �حلو
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ثقافة �لتعصب �مقتضيا� �إلصال?
 ���ئع& ^ �لتعاطي ��النفتا� على �لطو�ئف �ألخرH، فطومدسة @هل �لبيت D مثاًال 

تا�ها �لشا-، �لز�خر باألحد�`، m §علها تقيم حاجز9 مانع& عن �لتالقي ��لتعايش، بل 

 Dئف �د���كانت �عوִדا صر¢ة̂  =قامة �جلسو �تشييد �لعالقا� �الجتماعية، =ال مع طو

�ملنهج، @ما سائر �لتوجها� فكانت �لعالقة ��ضحة، تتعايش معها � Dلعقيد�لديها �¦ر�فا�̂  

�لتر�بط، �هكذ� @�بو� @تباعهم �مريديهم كي ال تتلو` سلوكياִדم بالعقد � �بالتفاهم ��حلو

�ألحقا�، فو� عن �لصا�- F: كونو� �عاy= D @نفسكم بغE @لسنتكم، �كونو� �ين& �ال �

�هللا �كونو� �ين& �ال تكونو� شين&،  ��تقو :F gلعسكر� iإلما�. �جاp عن 
(١٩)

تكونو� شين&

��فعو� عنا كل قبيح، فإنه ما قيل من حسن فنحن @هله، �ما قيل من � Dلينا كل مو�= �جر�

سوp فما ¦ن كذلك، لنا حق ^ كتا4 �هللا، �قر�بة من سو� �هللا C �تطهE ^ كتا4 

. �هو �ألمر �لذg جعل كافة �لتوجها� تبدg =عجاֲדا 
(٢٠)

4��هللا ال يدعيه @حد غEنا =ال كذ

�تقديرها ��حتر�مها ªذ� �ملدسة.

 ،D�ملعمو �لتوحيد ��نتشر� قيمه �تعاليمه ^ بو�  �تسعت قعة  فباملبا�� �خلالقة 

ِمْن   �وْ َالنَفضُّ �ْلَقْلِب  َغِليَظ  ا  َفظًّ ُكنَت  َ�َلْو  َلُهْم  ِلنَت  �ِهللا  َن  مِّ ْحَمٍة َ {َفِبَما   :yتعا قا� 

�لنا	 =y منظومة  4�. فاألخال- �لر�قية كا� ªا �خلصب ��لقدD على �جتذ
(٢١)

َحْوِلَك}

�لرسالة. DEحظ� Dلعقيد�

�ألخالقية   Dلقاعد� تسو�  كانت  فقد   :L g��Eلش� �لسيد  يقو�  �لسيا-   �هذ  ^�

�لعد�، @� ^ @نفسهم، �كا� fلك مما @�جب �خو�  �لنموfجية سو�p فيما بينهم، @� مع 

�ألخال- �لرفيعة، بينما  g�f إلنسا� بطبيعته يلتف حو���لنا	 ^ �ين �هللا @فو�ج&، فإ� 

�ته مو�صفا� f ^ H@ �f= من نفسه @Pإلنسا� يت��لنا	 من �لذين ال @خال- ªم، بل  @Pيت

.
(٢٢)

سيئة

�لطائفيا� ال يستطيع @� يؤسس � ���لناشئ على �لتعصبية ��لنعر ��فالفكر �لعد�

�ته ��@  �= بل   ،Eلتغي�� @� يوظف �سائله ^ طريق �إلصال�   ،Dحليا� ناجحة ^  توجها� 

تنسا- جتا� �ªدi ��عزعة @ضية �لعالقا� �الجتماعية، �=غر�قها باأل�ما� ��ملحن �ل_ 

�لتقهقر ^ حركة �عوִדا �بنائها.� تزيد من عللها �@مرضها، فتجعلها عرضة لألخطا

:Jملعاي� Fستال�� º»ثالث�: تشويش �لر
�لتوجها� �لتعصبية تغر- �ملجتمع باملشاكل ��أل�ما� �ملريرD، �تلقي به ^ �ها�  �=

 ،iلتقد�� pلبنا��لكثE، �تفو� عليه فر®  pلشي��ته �لو�قع �ملظلم، فيستنفذ من طاقته �قد

مما ينتج حالة فوضوية مستعرD باخلصومة ��لتشنجا� �لعرقية ��لدينية ��ملذهبية، فينشغل 

�إلصال�، �يتولد  Eلصال� �س�كل Rتمع @� طائفة باملو�جهة مع �آلخر فيدفعه عن خط 

 ^  4��الضطر� �لتفكك  ¦و  �ملجتمع  فينسا-   ،Dملنفر�� �لذميمة  �خلصا�  fلك  =ثر  لديه 
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�ته �=مكانياته،  @�ضاعه �@منه، �هو �ألمر �لذg §هد �ملجتمع �يشتت قد�عالقاته ��ستقر

�ملنطلق  ��لريا�، �من هذ ¾��لنمو، �تذهب مساعيه @�� pلبنا�فتتقهقر مسEته ^ طريق 

يوجه �إلماi علي F منطلق �إلنسا� ليكو� مسخر9 ^ بعد �إلصال� ��لتعمR ،Eانب& 

 i�لدما، فيقو� F: فإ� كا� ال بد من �لعصبية فليكن تعصبكم ملكا� iدª�لكل سبل 

.
(٢٣)

�خلصا�، ��امد �ألفعا�، ��اسن �ألمو

=ضافة =f yلك =� من @خطر ما تتعرY له @مة @� طائفة من �لبشر @� تتصو @sا 

 ���لوجو�، �كل ما يقدمو� من =جنا� �قطب �لرحى �@الَّ Rا� لآلخرين �@فكاهم ^ هذ

�لتصو من ���عي عرقية @� لونية @� طبقية �ما  ��تقدi ليس له @g قيمة، �قد ينشأ هذ

�إلنسانية �بعيد كل �لبعد عن �ألصالة �لدينية ��ألخال-  Dنه |الف للفطر@ Eلك، غf شبه@

�لسليمة �لقائمة بني �ملجتمعا�.

�للحظة @� تركيبة حز4 @� تنظيم، كما كانت عليه  Dليد� ���m تكن هذ� �لتصو

�لكرمي على  �لقر��  �لقدi، �لقد كز  �لشعو4، بل هي منذ  تعاملها مع سائر  �لنا�ية ^ 

 y= 4ألقر�� �لذg �عم @نه شعب �هللا �ملختا gليهو��هذ� �لظاهرD حني حتد` عن �لو�قع 

ُبُكم  �ِهللا َ�َ@ِحبَّاُ�ُ� ُقْل َفِلَم ُيَعذِّ pَنْحُن َ@ْبَنا H�بته، فقا� تعاy: {َ�َقاَلِت �ْلَيُهوُ� َ��لنََّصاَ

 �ِ�َماَ� �لسَّ ُمْلُك  َ�ِهللا   pَُيَشا َمن   4ُ َ�ُيَعذِّ  pَُيَشا ِلَمن  َيْغِفُر  َخَلَق  ْن  مَّ مِّ َبَشٌر  َ@نُتم  َبْل  ِبُذُنوِبُكم 

.
(٢٤)

{Eُْلَمِص�َ��َألْYِ َ�َما َبْيَنُهَما َ�ِ=َلْيِه 

�إلنسا� �مدH ما ¢مله من  ينبعث منه  �ألقر4 للصو�4 هو ما  �لتصو  �@  Eغ

َ�َعا  ن  مَّ مِّ َقْوًال  َ@ْحَسُن  تعاy: {َ�َمْن  قا�   ،iلتقد��  Eباخل �إلنسانية  على  يعو�  صال� 

�لبشر على  ، فال فضل ألحد من 
(٢٥)

�ْلُمْسِلِمَني} ِمَن  ِ=نَِّني  َ�َقاَ�  َ�َعِمَل َصاِلح&  �ِهللا  ِ=َلى 

 pالستعال��لطبقية ��لتوجها� �لعنصرية �ل_ تنمي حالة  @حد =ال مبا ¢سنه، @ما �ألفكا

�لديكتاتوية، �ل_ ִדدi @كثر مما تب\، �تدمر @كثر مما تصلح �تعمر، فإsا بعيدD عن �

�لصال�، �قد �� عن �لن± C قوله: ليس لعر¡ على عجمّي فضل =ّال � Eخل�بو�عث 

.
(٢٦)

Hبالتقو

��بع�: مناهج �لتعصب �منطلقا! �إلصال]:
�ل_  �ملرضية  �لظو�هر  من   Eلكث� �ألضية الستيطا�  هيأ�  �لتعصبية  �مليوال�   �=

�عا� �لقائمة على مظاهر عرقية ��ينية، فيتمايز �ملجتمع Ôل�تغر- �ملجتمعا� باألحقا� �

�لبشرية  �لشخصية  تقومي  �لسليمة ^  �ªد�مة فيفقد منطلقاته  �لعناصر  تلك  على @سا	 

�لصاحلة �ما تقدمه من =جنا��� حضاية خDE تدفع̂  تطوير �تقدمي حركة �لبشر، �كلما 

�ل_ تعيق �نطالقته  ��لتوجها� �@فكاها ^ �ملجتمع تفاقمت �ألضر تصاعد �نتشا هذ� 

فضًال عن �خلسائر �ل_ مي£ ֲדا، �ال فر- ^ fلك بني Rتمع �Rتمع �خر، فكل Rتمع 
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ثقافة �لتعصب �مقتضيا� �إلصال?
�لر�H لتغلغل �تتجد فإنه معرY للمخاطر �ل_ تستلب منه صحته � يسوä تلك �ألفكا

�عافيته، �فاعليته �نشاطه، فيصبح ^ طريق �جلهل ��لضيا�.

�خلال¤  �ªد�مة �لشائخة �ل_ @نبتت بذ� �من �جلدير fكر� @� نشy= E تلك �ألفكا

�� هنا �هنا©، �ال ��لت تطلق @شعتها �لتحريضية لتعم �لفوضى ��ألحقا� ^ صفو¤ Ôل��

�لبائدD =ال  �لثقافا� مو�ثا� �لعصو� �ملجتمعا� �@�قتها �حلساسة، فرغم @� تلك �ألفكا

@sا تلقى تعاطي& ��نسجام& جيًال بعد جيل، �تفجر جر�ح& طويت ^ غياهب �لتايخ �لقدمي، 

�قد ثبت بالتجربة ��لPها� مدH ضرها �عدi صالحيتها �فائدִדا لألجيا�، سيما �¦ن 

هانا� حرجة،  �نو�جه  �=مكانياته،  �لعلم  �تقدi �سائل  �لتفتح، � �لنهضة   نعيش عصو

�لتقاليد �ل_ تعيق فاعليتنا �نشاطنا، �تلقي بنا ^ �ها� � ¤�تقتضي جتا�� تلك �ألعر

�ملخاطر �جلسيمة �ل_ تو�جهنا.� HPلك��ألنفا- �ملظلمة، فضًال عن �لتحديا� 

 ���مع خPتنا �ملتميزD، �معرفتنا �لو�عية، بكل fلك، =ال @ننا ال نز�� جند تلك �لنعر

�لطائفيا� ��لتعصبا� متأل @قطا عاملنا �لعر¡ ��ملسلم، �كأنه قد ال §و� لنا �خلال® �

منه �جتا���، ح² �=� توصلنا لعال¾ تلك �لظو�هر ��لعلل، �ما منلكه من مثل �مبا�� 

�لتآخي ��لتعاضد، مهما بذ من �ختال¤ �تنو� ^ �سائلنا � iالنسجا� y= قية §ذبنا�

�َهللا َ�َُسوَلُه ِ=� ُكنُتم  ��َ� ِبْيِنُكْم َ�َ@ِطيُعوْfَ ��َهللا َ�َ@ْصِلُحوْ ��تنا، يقو� تعاy: {َفاتَُّقوْ��@�

�َهللا  �َ��تَُّقو َ@َخَوْيُكْم  َبْيَن   �َفَأْصِلُحو  Dٌْخَو=ِ �ْلُمْؤِمُنوَ�  . �يقو� تعاy: {ِ=نََّما 
(٢٧)

ْؤِمِنَني} مُّ

.
(٢٨)

َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَ�}

=ليه  للمنتمني   äيسو فلم  للتعصب  �يته   ^ �ضح& � كا�  �لدين  منهج   �@ �الغر� 

�ألفكا كما يعتقد، @� §تهد حسب � Hلر�� �لعد��نية �ªد�مة، فيؤسس من  �لسبل  �تبا� 

ما يشاp، مبا متلي عليه ميوالته �توجهاته، قا� تعاy: {َ�َال َتُقوُلوْ� ِلَما َتِصُف َ@ْلِسَنُتُكُم 

�ْلَكِذ4َ َهَذ� َحَالٌ� َ�َهـَذ� َحَر�iٌ لَِّتْفَتُر�ْ� َعَلى �ِهللا �ْلَكِذ4َ ِ=�َّ �لَِّذيَن َيْفَتُر�َ� َعَلى �ِهللا �ْلَكِذ4َ َال 

، �لكي يبقى فكر �ملسلم �توجهه صحيح& فإنه يضع �لركائز ��لضو�بط �ل_ 
(٢٩)

ُيْفِلُحوَ�}

�عا� بني �لفئا� �ملختلفة، لتعو� �ألمو =y طبيعتها Ôل�يعو� =ليها م² نشأ� �خلالفا� �

ُسوَ� َ�ُ@ْ�ِلي  �لرَّ ��َهللا َ�َ@ِطيُعوْ ��@سسها �ألصيلة، قا� تعاy: {َيا َ@يَُّها �لَِّذيَن �َمُنوْ� َ@ِطيُعوْ

 iِْلَيْو�ُسوِ� ِ=� ُكنُتْم ُتْؤِمُنوَ� ِباِهللا َ� �َألْمِر ِمنُكْم َفِإ� َتَناَ�ْعُتْم ِفي َشْيpٍ َفُر�ُّ�ُ� ِ=َلى �ِهللا َ��لرَّ

.
(٣٠)

�آلِخِر fَِلَك َخْيٌر َ�َ@ْحَسُن َتْأِ�يًال}

 ملا ¢مله �إلنسا� من تعصب �عد��نية جتا� �آلخرين ملجر� عرقه Pنه ال م= Ù

�لعقالنية ��لضو�بط �لشرعية، ��ملعا� �إلنسانية،  y= النصيا��@� معتقد� �مذهبه، ��� 

اُكم ِبِه  � ُقْرَبى َ�ِبَعْهِد �ِهللا َ@ْ�ُفوْ� fَِلُكْم َ�صَّfَ �ََ�َلْو َكا �� ُقْلُتْم َفاْعِدُلوْfَ=ِ�َ} :yقد قا� تعا�

�لتوجه � pالنتما�، فاالنطال- من �حلق ��لعد� هو �ألسا	، ال Rر� 
(٣١)

ُر�َ�} َلَعلَُّكْم َتَذكَّ

�مليوال� �لشخصية، فقد تكو� zيع تلك �ألسس ال مصد�قية ªا̂  منطلقاִדا �توجهاִדا، �
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�حلقيقة، فمعا�ية بن @¡ سفيا� حني قا� �ألمة =y صر�� مرير ���جه  Hغة من �تو�فا

�ملؤمنني علي بن @¡ طالب m F تكن ���فعه �منطلقاته  Eملتمثلة̂  @م��لشرعية �لدينية 

تبتغي �حلصو� على  �ملثل، �=منا كانت ���عي �طموحا� شخصية � منبعثة من �ألصالة 

�ملناصب ��المتيا��� بطر- غE مشر�عة، �قد @فصح عن هذ� �حلقيقة حني �� �ألمر 

�جلماعة،  iلكوفة فيما يسمى بعا��حلسن F، فوقف على @هل  iإلما�=ليه بعد صلحه مع 

�حلج �قد علمت @نكم تصلو� � Dلزكا�� Dلصال��قا�: يا @هل �لكوفة @تر�� قاتلتكم على 

�تزكو� �حتجو� �لكن\ قاتلتكم ألتأمر عليكم �على قابكم �قد �تا� �هللا fلك �@نتم 

 .
(٣٢)

كاهو�

�خلتاi ينبغي �لتنويه =z yلة من �ألمو قد يكو� من �ملهم �اللتفا� ��إلحاطه  ^�

مبوضوعاִדا:

�لقاسية @� تتضافر جهو�  ١- ال بد لنا �¦ن نعيش �لرهانا� �حلرجة ��لظر�¤ 

�ملصلحني ��ملتنوين للتغلب على هذ� �لظو�هر �جتا��ها، �مو�جهة منابعها �بؤها، �تعبئة 

 ��الستقر �ملجتمعا� =y حتقيق  بيد  يأخذ   gلذ� �لفكر �ألصيل، � �لو�عية  بالثقافة  �لو�قع 

�ملفكرين ��ملصلحني  ���تعزيز عالقاִדا �الجتماعية، �مع @� �ملكتبا� �إلسالمية تزخر بتصو

 Dمستجد �هم �ل_ ñلت موضوعا� متنوعة، =ال @sا ال��لت vاجة =y طر- �ا���

�حللو� ��لر�H لعالجها. dستنبا� y= حلاجة��قضايا مستعصية، هي بأمس 

�الجتاها�  y= 9 �مناهج �توجها� متيل٢- ال منا® من �العتر�¤ @� هنا© @فكا

@طيا¤  سائر  بني  �خلالفا� �  ���لنعر  Dإلثا حتريضية   9���@  	متا �هي  �لتعصبية، 

 y= بل ¢تا¾  �لعنف، � بالقمع  يكو�  �ملستحكمة ال   Dلظاهر� @� عال¾ هذ�   Eملجتمع، غ�

َسِبيِل  ِ=ِلى   �ُ�ْ�} :yإلقنا�، قا� تعا�� ��لقائمة على �حلو �لسليمة  بالوسائل  عال¾ fلك 

بَِّك ِباْلِحْكَمِة َ��ْلَمْوِعَظِة �ْلَحَسَنِة َ�َجاِ�ْلُهم ِبالَِّتي ِهَي َ@ْحَسُن ِ=�َّ َبََّك ُهَو َ@ْعَلُم ِبَمن َضلَّ َعن َ

.
(٣٣)

َسِبيِلِه َ�ُهَو َ@ْعَلُم ِباْلُمْهَتِديَن}

�الستفا�D من �ملناهج �لسليمة، � ،Hلر���لسعي �لد�ئم لتصحيح �ملفاهيم � y= ضافة=

�ملجتمع �نسج عالقاته �الجتماعية، القتال� جذ� تلك �لظو�هر �ملرضية. pل_ تدعم بنا�

٣- بيد @� �لعو�ئق �ملمانعة خلط �إلصال� ��لتغيE هائلة �كبDE، �هي ترفض �نطالقة 

�النسجاi مع قيمه �مبا�ئه، =ال @� fلك ال مينع  iالجتماعية، �عد� dأل�سا��ملشر�� ^  �هذ

�لشأ�، �من �لطبيعي �لتسليم @� عملية  ��ملؤسسا� ��لد��ئر �ملختصة ֲדذ pصل �=نشا��لتو

�إلصال� ��لتغيE ال يتأتيا� بشكل فوg �عاجل، =منا ¢تاجا� =y مسDE شاقة �طويلة 

كيما تتحقق نتائجهما، �تقطف ¸ا'ا، ��لتايخ يشهد على هذ� �حلقيقة، �ل_ تكشف عن 

�ل_ @ملت ֲדا، لكنها �ستطاعت @�  Dملعانا� Hجهتها، �مد��إلصال� ��لعر�قيل �ل_ � DEمس

تتوصل =y نتائج مرضية.
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ثقافة �لتعصب �مقتضيا� �إلصال?
 ،`��ملنهج ��لتر� Dلعقيد��ملسلم ميتلك صيد9 ضخم& ^  �@ ©٤- Ù ينبغي @� ند

�لتخلص من ظو�هر� �ملرضية، �هو ^ غ£ عن �لتما	 �حللو� من جها� � Yيؤهله للنهو

@خرH @� مشاكته ^ عال¾ @�ضاعه �مشاكله، =f ليس هنا© ما يضاهي هذ� �ملنظومة 

�ل_ ينهل منها �ملسلم عقيدته �فكر�، �يتلقى عنها فلسفته ^ هذ� �حلياD، �يستوحي من 

 ^ Eية، من =صال� �تغيفة ما يسعى لتلبيته �حتقيقه من �حتياجا� ضر��ظالªا �لو

حركة �نطالقته �حلياتية، فضًال عما ميتلكه من مقوما� �قابليا� جتعله متقدم& �متفوق& 

 y= اجةv ملؤهال� فإنه�على �آلخرين، ^ ميا�ين �لفكر ��لعمل، �لكي تنهض به تلك 

�لنظر، �صياغة ثقافته �فكر� مبفاهيم مستجدD تو�كب عصر� ���قعه، لتستنتج من  Dعا�=

.Dا شخصية متميزªظال

�تنا @ما �� �ل_ تعصف بكياننا �مقد Dملرير� `�٥- �^ خضم تلك �ملجريا� ��ألحد

لنا @� نستشعر @ننا @مة مثقلة بالظو�هر �ملرضية، �@� تلك �ألمر�Y تستشرg ^ @عماقنا 

�لنخا�، فأصبحنا ننشغل عن @هد�فنا �لكHP �طموحاتنا �حلضاية بالتو�فه ��جلزئيا�،  y=

�ملقابل   ^� ،pمليا�ين، �تقدمهم ^ كل شي� مما �عا =y تغلب خصومنا علينا ^ zيع 

�جهنا fلك بالتقهقر ��لتر�جع ^ كل شيp، كأننا نعيش بال صيد ثقا^ �|ز�� معر^، �

قا� على @� ينتشلنا من علل تلك �لبؤ، ��لصنا مما ¦ن فيه من مسا��، �¦ن نو�جه 

�لعرضية ��ªامشية، ^ �قت ¦ن  هانا� حرجة تفرY علينا جتا�� كافة �إلشكاال� 

�حلضاية،  �لتحديا�  تلك  ملو�جهة  �لتماسك، � باللحمة  �لعالقا�   توثيق جسو  y= @حو¾ 

TناEقعنا �مص��ملحدقة بو �ألخطا�

��و�مش:
.١٠٧/pألنبيا� (١)

(٢) سبأ/٢٨.

.١٨٢/��(٣) �� عمر

.١٠٤/��(٤) �� عمر

.١٩٠/Dلبقر� (٥)

.١١٣/Dلبقر� (٦)

�لكا^،  @صو�  يعقو4،  بن  �مد  �لكلي\،   (٧)

 ��  ،٢٩٧®  ،(٢¾) �ألبعة  �لكتب  موسوعة 

.iللمطبوعا�، ١٤١١هـ، ١٩٩٠ ¤�لتعا

.٢، ®٢٩٧¾ ،�ملصد (٨)

 ،٧٠¾  ،��ألنو  vا باقر،  �مد  �ملجلسي،   (٩)

.iلبيت،١٤١٠هـ ١٩٨٩�®٢٩١، مؤسسة @هل 

 ،٢¾  ،��ألنو  vا باقر،  �مد  �ملجلسي،   (١٠)

.iلبيت،١٤١٠هـ ١٩٨٩�®٩٩، مؤسسة @هل 

.٢، ®٩٩¾ ،�ملصد (١١)

.١٣/���حلجر (١٢)

�حلسي\،  �لسيد �مد  �هللا  �ية   ،g��Eلش�  (١٣)

�إلميا� ��حلرية ��لرفا�  mلعا Dجلديد��لصياغة 

.٧٥® ،iلسال��

.٧٥® ،�ملصد (١٤)

 ،٢¾  ،��ألنو  vا باقر،  �مد  �ملجلسي،   (١٥)

.iلبيت،١٤١٠هـ ١٩٨٩�®٨٠، مؤسسة @هل 

(١٦)�ألنفا�/٢٤. 

.٨/Dملائد� (١٧)

 ،٥٣، ®٤٢٧Ö،»لصا� �لبالغة، صبحي  (١٨) sج 

.iللبنا�، ١٩٨٠��لكتا4  ��

�لعاملي، �مد بن �حلسن �حلر، �سائل �لشيعة  (١٩)

 �=y حتصيل مسائل �لشريعة، ¾١، ®٥٦، �
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�لطبعة �خلامسة،  ،��Eلعر¡، ب� `��لتر pحيا=

 .i١٤٠٣هـ، ١٩٨٣

بن  �حلسني  بن  علي  بن  �حلسن   ،���حلر  (٢٠)

شعبة، حتف �لعقو�، ®٣٦٢، مؤسسة �ألعلمي 

 .iللمطبوعا�، ١٣٩٤هـ، ١٩٧٤

١٥٩/��(٢١) �� عمر

�حلسي\،  �لسيد �مد  �هللا  �ية   ،g��Eلش�  (٢٢)

�إلميا� ��حلرية ��لرفا�  mلعا Dجلديد��لصياغة 

.٤١٣® ،iلسال��

 ��  ،٢٩٥® �لصا«،  صبحي  �لبالغة،  sج   (٢٣)

.iللبنا�، ١٩٨٠��لكتا4 

.١٨/Dملائد� (٢٤)

(٢٥) فصلت/٣٣.

 ،٧٣¾  ،��ألنو  vا باقر،  �مد  �ملجلسي،   (٢٦)

. iلبيت،١٤١٠هـ ١٩٨٩�®٣٥٠ مؤسسة @هل 

�ألنفا�/١. (٢٧)

 .١٠/���حلجر (٢٨)

�لنحل/١١٦.  (٢٩)

.٥٩/pلنسا� (٣٠)

.١٥٢/iألنعا� (٣١)

(٣٢) شر�  sج �لبالغة، �بن @¡ �حلديد.

�لنحل/١٢٥. (٣٣)


