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الفكر املتشدد.. قراءة 
نقدية

 الشيخ جعفر الداوود*

استحوذت ظاهرة العنف واإلرهاب على اهتمامات دول العامل الغريب والشرقي، حيث 

وأصبح  املتعددة،  اإلعالم  وسائل  يف  واالهتمام  العناية  من  كبرية  مساحة  الظاهرة  أخذت 

بني  املشتركة  اللجان  وُشكِّلت  اإلرهاب،  طوفان  خطر  ملواجهة  االستعداد  أهبة  على  العامل 

الدول، وُعِقدت املؤمترات والندوات، وَكُثرت الدراسات املتعددة اليت سّلطت األضواء على 

أبعاد ظاهرة العنف واإلرهاب يف كل جوانبه وزواياه.

وما يهمنا يف البحث هو: 

أوًال: حتديد مفهوم اإلرهاب وانعكاساته السلبية على واقع املجتمعات.

ثانيًا: عوامل النشوء.

ثالثًا: احللول والعالج.

حتديد مفهوم الظاهرة
العنف  مفهوم  حتديد  يف  اإلسالمي  واملنظور  الغريب  املنظور  بني  كبري  اختالف  مثة 

واإلرهاب، فالغرب يستعمل معايريه اخلاصة اليت من خالهلا يتمكن من احلصول على قدر 

عاٍل من املكاسب واملصاحل اخلادمة لقضاياه املتنوعة فيلجأ إىل هذا التعريف: 

١ـ كل دولة تعلن متردها على القرار واملوقف الغريب فهي شريكة يف اإلرهاب >من مل 

يكن معنا فهو ضدنا<.

* عامل دين - السعودية.
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٢ـ نبذ االحتالل، ومقاومة املستعمر كما يف فلسطني ولبنان.. يعد إرهابًا وعنفًا.

ُيعنون  استرجاعها -أيضًا-  أجل  من  والسعي  والعمل  املنتزعة  باحلقوق  املطالبة  ٣ـ 

بعنوان العنف واإلرهاب!!

ويف املنظور اإلسالمي يعدُّ ما حدده وحيدده الغربيون يف تعريفهم للمصطلح هو يف 

حد ذاته عنفًا وإرهابًا دوليًا. ففرض املوقف والفكرة وإلزام الطرف اآلخر (دولة، جمتمعا، 

ومقاومة املحتل ونبذ املستعمر هو حق  حركة، فردًا) باتباعه هي عملية إرهابية بشعة. 

سلب  ومن  واإلرهاب.  العنف  دائرة  يف  يدخل  وال  واجلهاد  الكفاح  إطار  يف  يدخل  مشروع 

احلقوق، وصادر احلريات، وتسبب يف إحلاق الضرر، فهو السائس لإلرهاب.

وال ريب يف أن العنف واإلرهاب الذي يتفق عليه العقالء هو: 

أوًال: اإلرهاب الذي يتسبب إحلاق األذى والضرر باملمتلكات واألرواح واألموال دون 
التفريق بني العدو والصديق وبني املجرم والربيء.. والعدو هو من انطبقت عليه صفات 

وضعية  لفكرة  املعادي  وليس  الشريعة،  والتعاليم  للدين  معاديًا  كان  ما  أي  شرعًا،  العداوة 

واملناوئ ملوقف يسمى عدوًا.

ثانيًا: عنف النفي وإقصاء اآلخر: ويعين احتكار احلق، والتشكيك يف أفكار ومواقف 
ومعتقدات كل من خيرج عن دائرته وال يسري يف خطه، وال يقل هذا النوع خطورة عن 

األول، بل هو الباعث والقاعدة لكل موقف متشدد، وأيضًا هو الطريق املؤدي إىل اإلرهاب 

اجلسدي من قتل وتصفية وإبادة. 

مث إذا كان النوع األول يرمي إىل اإلضرار باجلسد أو باملمتلكات، فإن العنف اآلخر.. 

اإلجهاز  ّمث  ومن  اإلسالم،  أقرها  قيمة  كل  من  وجتريدها  الشخصية  اغتيال  إىل  يؤدي 

عليها بفتاوى التكفري أوًال، والتخوين والتجرمي ثانيًا (وتصنع العملية باسم الدين واملبدأ) 

يف جرمية بشعة ارتدت عباءة اإلسالم!!

قيمة  كل  من  بل  واإلدراك  التعقل  من  ُمجرد  نفسي  توهم  هو  األفضلية  ادعاء  إّن 

إنسانية، وأصل التوهم هذا نشأ من (إبليس) فهو أول خملوق أّصل هذه النظرية املقيتة 

ْنُه َخَلْقَتِني  (ادعاء األفضلية) وأركزها يف أذهان -اُجلهال- قال تعاىل: {َقاَل َأَنْا َخْيٌر مِّ

.
(١)

ِمن نَّاٍر َوَخَلْقَتُه ِمن ِطٍني}

كان يظن أن عنصر النار أفضل من عنصر الطني، وهو توهم زائف >ألن التراب 

ليس بأدىن من النار، وإمنا هو أفضل منها بكثري؛ ألن كل احلياة ومصادر احلياة أصلها 

.
(٢)

من التراب<

احتدت  اليت  هي  الصفات  وهذه  وجهله،  وتكربه  غروره  من  نابع  إبليس  توهم  إذن 

وأسقطته إىل احلضيض بعد سنني طوال من مرافقة املالئكة.

هذا الشعار (الشيطاين) تبنته فئات يف التاريخ اإلنساين وزعموا أهنم األفضل يف اخللق 
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واخللقة، فاليهود ادَّعوا أهنم شعب اهللا املختار، وأهنم املقربون املفضلون عنده. مث تسللت 

هذه الفكرة إىل ساحتنا.. فغدت من أكرب النكبات اليت حاقت بالفكر وهي ظاهرة >التشدد 

والتطرف< وهي الظاهرة اليت تصطدم مع مفردات القوانني الطبيعية واإلنسانية.

>ألنه يعمل ضد قوانني الطبيعة اليت تقوم على التوازن ويقوم الكون على التوازن، 

فزيادة البوتاسيوم أو نقصه يف الدم إىل احلد احلرج تقود إىل توقف القلب باالسترخاء 

أو االنقباض. وزيادة النحاس يف اجلسم يقود إىل تشمع الكبد مبرض ويلسون. والكهرباء 

جيدة عندما ترفع الثقل يف املصاعد، ولكنها قاتلة إذا نزلت من السماء على شكل صاعقة. 

وأفضل حالة للطاقة هي أن ال جتمد، واملاء جيد إذا حبس خلف السد، وهو مدمر إذا جاء 

.
(٣)

على شكل طوفان<

خطر الثقافة الصدامية
منها  عاىن  اخلطورة،  بالغة  وأحداث  مواقف  إفراز  عن  الثقافة  هذه  أسفرت  لقد 

تراكمات  من  واملنبثقة  للدليل،  املفتقرة  التكفري  فتاوى  فإطالق  غريهم،  قبل  املسلمون 

جاهلية، وانفعاالت نفسيه، وجهل مركب، ادَّى إىل زعزعة األمن اإلنساين واالجتماعي.

كما أهنا رمست صورة قامتة مشوهة عن اإلسالم واملسلمني يف أذهان الغربيني، وغدا 

العامل الغريب بدوله وشعوبه ال يفرق بني مسلم واٍع وبني مسلم جاهل ُينسب إىل اإلسالم 

القوى  استفادت  االنطباع السليب الذي تركته ثقافة التشدد،  بالفعل، ومبد هذا  بالقول ال 

املعادية، والصهيونية العاملية من جراء ما حدث.

فباتت تنشر وتبث ثقافة البغض والكراهية إزاء العرب واملسلمني، وجعلتهم يف خانة 

القتلة والسّفاحني، وقد لعب اإلعالم الغريب بوسائله املتعددة دورًا كبريًا يف تأصيل هذه 

القناعة يف أذهان الشارع. مما أدى إىل تفاقم األزمة مع املسلمني، وحتميلهم مسؤولة كل 

ما حل ֲדم من أزمات وأحداث.

تبعثر اجلهود وتشتت الطاقات: 
أولوياتنا يف العمل.. هو تضافر اجلهود ومجع الكفاءات للوقوف والتصدي  إن من 

ملخططات األعداء ومؤامراִדم واليت اختذت أشكاًال متعددة للتأثري على عقل املسلم وفكره، 

ومن أخطر آليات التأثري لدى الغرب هو اإلعالم والغزو الثقايف، فقد ُغزينا يف عقر دورنا 

ويكاد أن يسحب البساط من حتت أقدامنا من خالل األفالم، واملسلسالت، وبرامج اإلغراء.. 

اهلادفة إىل املتاجرة بالغرائز والشهوات، والرامية إىل سلب هويتنا وانتزاع أصالتنا.

إن طوفان اخلطر الذي يالحقنا، يدعونا أن نفكر جديًا يف إجياد آليات تؤهلنا للوقوف 

أمام املخاطر، فخيارنا الذي البد منه، هو نشر ثقافتنا اإلسالمية بكل أبعادها وجوانبها 
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املشرقة.. بعقالنية وحكمة وموضوعية. 

ِبالَِّتي  َوَجاِدْلُهم  اْلَحَسَنِة  َواْلَمْوِعَظِة  ِباْلِحْكَمِة  َربَِّك  َسِبيِل  ِإىل  {اْدُع  تعاىل:  قال 

من  يصوهنم  الذي  االحترازي  بالفكر  القادمة  األجيال  حتصني  وأيضًا   ،
(٤)

َأْحَسُن} ِهَي 

املخاطر وحيفظهم من االنزالق يف مهاوي األذى، وحيول بينهم وبني االرمتاء يف أحضان 

االحنراف.

ومسؤولية اإلهناض أيضًا:
إن الطموح حيدونا ألن نصنع قوتنا بأنفسنا، لتكون الركيزة املتينة لفاعليتنا وتأثرينا. 

وحنن ندرك أن قوة األمم واحلضارات واملجتمعات واألفراد تكمن يف تعدد الكفاءات وتنوع 

القدرات يف كافة التخصصات احلياتية وامليدانية، وهي اليت تسهم يف عملية اإلهناض والبناء 

االجتماعي، كما أن قوִדا تستوجب احترامها وتقديرها لدى سائر القوى وأن تكون مبنأى 

عن اإلبعاد والتهميش.

بيد أن وجود أزمة داخلية تنبثق من أوساط األمة كأزمة الثقافة املتشددة (الصدامية) 

كفيلة بأن ُتْحِدث شرخًا كبريًا يف اجلسد اإلسالمي، وتسبب إرباكًا يهدد أمن املجتمع بال 

إلثبات  االجتماعي  اإلصالح  ُبعد  يف  الناشطة  التيارات  وتتجه  الفوضى،  فتسود  استثناء، 

وجودها بعد تعرضها حلمالت التخوين والتجرمي والتكفري، فتتراجع املسرية البناءة الرامية 

لتأصيل معامل اخلري يف بقاع األرض، وتضعف الطاقات وختبو القدرات، وتصبح األمة يف 

دوامة الصراع الداخلي وساعتئٍذ إذ تتخلى -قهرًا- عن أهدافها وغاياִדا لتشتغل خبطرها 

الداخلي.

عوامل نشوء الفكر الصدامي
إن إطالق العنان للفكر املتشدد يلحق دمارًا وخلًال يف العقول والتفكري، ناهيك عن 

حجم  ننسى  ال  مث  السلبية،  آثاره  بسبب  يتحرك  الذي  االجتماعي  واخلراب  العنف  دوامة 

اخلطر الذي حييق بالنشء والشباب وذلك عرب تسلل أفكاره إىل ساحة أذهاهنم.

فالالزم هو وضع الظاهرة حتت جمهر التقومي مث اللجوء حنو السبل اليت من خالهلا 

نتوقى إفرازاته املقيتة. وللوصول إىل سبيل العالج تكون احلاجة ماسة أن نضع أيدينا على 

دواعي وأسباب نشوء الظاهرة.

١- التدين املفتقر للوعي:
يف الوقت الذي تدعونا تعاليم الشريعة بالتقيد وااللتزام باألوامر والنواهي لتحقيق 

عامل االستقرار يف املسرية احلياتية، تدعونا أيضًا أن يتزاوج االلتزام الديين بقيم الفكر 
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والعقل ليعطي مثاره الطيبة، وتنعكس آثاره اإلجيابية على واقع الفرد وواقع االجتماع، ولذا 

أكدت تعاليم السماء على ضرورة إعمال العقل يف كل حركات وخطوات ومواقف اإلنسان 

لتكون قريبة من احلق والصواب.

- >ملا خلق اهللا العقل استنطقه، مث قال له: أقبل، فأقبل. مث قال له: أدبر. فأدبر 

فقال: وعزيت وجاليل ما خلقت خلقًا أحسن منك، إياك آمر وإياك أهنى وإياك أثيب وإياك 

.
(٥)

أعاقب<

ودينه  عبادته  من  >فالن   :F الصادق عبداهللا  أليب  قلت  قال:  سليمان،  عن   -

وفضله كذا وكذا، قال: فقال: كيف عقله؟ فقلت: ال أدري، فقال F: إن الثواب على 

.
(٦)

قدر العقل<

 C فقال C وعن أنس بن مالك قال: >أثىن قوم على رجل عند رسول اهللا -

كيف عقله؟ قالوا: يا رسول اهللا! خنربك عن اجتهاده يف العبادة وأصناف اخلري، وتسألنا 

عن عقله؟!

فقال C: إن األمحق يصيب حبمقه أعظم من فجور الفاجر، وإمنا يرتفع العباد 

.
(٧)

غدًا يف الدرجات وينالون الزلفى من رֲדم على قدر عقوهلم<

وكثرية هي النصوص اليت حتث على حتكيم العقل يف كل أبعاد دين اإلنسان ودنياه، 

وألن تغيبه يف أي بعد من األبعاد هو توهني لذات العمل وتقريبه من مواطن الزلل واخلطل. 

-فمثًال- فإذا انبثق التدين من العقل كان أكثر ارتكازًا وثباتًا يف النفس، ألنه يتقوم بالوعي 

والتعقل، فعليه َتُؤدى الفرائض وتقام الواجبات وُتحىي السنن بباعث القناعة بذات اهلدف، 

بني  فرقًا  هناك  >أن  إىل:  الصدد  هذا  يف  الصدر  باقر  حممد  السيد  الشهيد  يشري  وهنا 

احلرارة اإلميانية وبني الوعي واإلدراك اإلسالمي، وقد تؤدي احلرارة اإلميانية باإلنسان إىل 

.
(٨)

التضحية واجلهاد والفداء إال أهنا تفتقد النضج والوعي السليم بذات اهلدف<

- >إن التدين يشبه امللح واهلورمونات يف البدن فمن دون امللح يف الطعام يفقد نكهته، 

ومن دون التدين يف احلياة تنقلب احلياة إىل آلة ال معىن هلا، وبقدر حاجة البدن الضرورية 

للملح بقدر تسممه إذا زادت اجلرعة، ولكن قبضة من ملح الطعام جتعل النفس تعافه.

فهذه جدلية التدين والتعصب، وإذا أخذ التدين جبرعته املناسبة واقترن بالوعي أعطى 

للحياة معىن، ونشر الرمحة واحلب، وإذا زادت اجلرعة انقلب الوعي إىل تعصب واحلياة إىل 

.
(٩)

جحيم ال يطاق، وظهر للسطح تدين ضد احلياة والدين<

٢- الفهم السقيم لتعاليم الدين:
وهو أمر يكاد أن يكون نتيجة طبيعية لتغييب العقل واحنسار أسس التفكري والوعي 

لدى اإلنسان، وعلى أثر ذلك تنبثق اآلراء وتطلق األفكار لتكون ارجتالية مفتقرة إىل العلم 
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والتفكري، وتصبح املواقف سقيمة وسلبية تبعًا لسقم وسلبية اآلراء واألفكار.

األحكام  إطالق  يف  سرعتها  فكرها،  يف  املتشددة  التيارات  أصحاب  على  يؤخذ  ولذا 

الشرك  دوائر  يف  ووضعهم  الكفر  خانات  يف  لنهجها  املغايرة  والفئات  الناس  وتصنيف 

والضالل -خصوصًا- إذا ُجْوِبهت بالنقد أو الرفض. وهذا ما كان متجليًا يف سرية اخلوارج 

الذين رفعوا أول شعار إرهايب وهو: من مل يكن معنا فهو ضدنا بل ضد الدين، شقوا 

بأفكارهم،  ُيسلِّم  ال  أو  طريقهم  يف  يقف  مبن  والتنكيل  واإلرهاب  العنف  حنو  طريقهم 

فارتكبوا اجلرائم، وسفكوا الدماء، وانتهكوا األعراض، وعاثوا يف األرض فسادًا، وكل ذلك 

باسم الدين وحتت راية اإلسالم. 

>ويذكر التاريخ بعض موارد ومظاهر تطرفهم منها: أهنم أصابوا يف طريقهم مسلمًا 

ونصرانيًا فقتلوا املسلم ألنه عندهم كافر ملخالفته معتقدهم، واستوصوا بالنصراين وقالوا: 

احفظوا ذمة نبيكم!!

- وأقبل واصل بن عطاء مسافرًا مع رفقة له فأحّس باخلوارج متمركزين يف أحد 

منعطفات الطريق، فأصاب اهللع رفاقه خوفًا من بطش اخلوارج لكنه طمأهنم بأنه سيؤمن 

هلم النجاة بادعائه أنه وأصحابه مشركون أمام اخلوارج، وبالفعل مل يعتد اخلوارج عليهم 

َن اْلُمْشِرِكَني اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحتَّى َيْسَمَع َكَالَم  بل طبقوا عليهم قوله تعاىل: {َوِإْن َأَحٌد مِّ

اِهللا ُثمَّ َأْبِلْغُه َمْأَمَنُه}.

- ولقيهم عبداهللا بن ضباب صاحب رسول اهللا C ويف عنقه مصحف وهو راكب 

على محار ومعه زوجته وكانت حامًال فقالوا: إن هذا الذي يف عنقك يأمرنا بقتلك!! ويف 

هذه األثناء بادر رجل منهم إىل رطبة سقطت من خنلة فوضعها يف فيه فصاحوا به فلفظها 

تورعًا، وعرض لرجل منهم خرتير فضربه فقتله. فقالوا: هذا فساد يف األرض وحكموا 

عليه باسترضاء اخلرتير!!

فلما رأى ذلك منهم عبداهللا بن ضباب قال: لئن كنتم صادقني فيما أرى فما عليَّ 

منكم، بأس إين ملسلم ما أحدثت يف اإلسالم حدثًا ولقد أّمنتموين وقلتم ال روع عليك. 

فقالوا له: ما تقول يف علي بعد التحكيم واحلكومة؟ قال: إن عليًا أعلم باهللا منكم وأشد 

توقيًا يف دينه وأنفذ بصرية.

قتلة  لنقتلنك  واهللا  أمسائهم،  على  الرجال  تتبع  إمنا  اهلوى  تتبع  لست  إنك  قالوا: 

ما قتلناها أحدًا، فأخذوه فكتفوه مث أقبلوا به وبامرأته وهي حبلى يف آخر شهر حلملها 

أال  امرأة  أنا  إمنا  فقالت:  املرأة  إىل  وأقبلوا  النهر،  يف  دمه  وسال  فذحبوه  فأضجعوه 

سنان  أم  وقتلوا  طيئ،  من  نسوة  ثالث  قتلوا  كما  وقتلوها!!  بطنها  فبقروا  اهللا؟  تتقون 

.
(١٠)

الصيداوية<

وֲדذا أصبح اخلوارج مضربًا للمثل يف التشدد والعنف والصدام مع كل فئات األمة.
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ويف االجتاه السياسي والثقايف الديين متيزوا بعدم مصداقية آرائهم ألهنا كانت تتصف 

بعيدة  انفعالية  حركًة  حركتهم  كون  إىل  ذلك  يف  السبب  وُيعزى  الثبات،  وعدم  بالتذبذب 

عن العقالنية، وهنا يشري د. حسن إبراهيم حسن إىل ترددهم والذي ينم عن ضحالة يف 

وعيهم >ولكن أمر هذا احلزب اجلديد يدعو إىل العجب، فإهنم مل يبنوا خروجهم على أمر 

معقول يربر اخلروج ألهنم هم الذين أشاروا ֲדذا التحكيم، وإن عليًا مل يقبله إال بعد أن 

.
(١١)

أكرهوه على قبوله، فكيف إذن يسوغون ألنفسهم أن خيرجوا على ما أبرموه<

مث املؤاخذة األخرى على طبيعة فكرهم: اجلهل والتشدد.. فمن فرط جهلهم وشدة 

تطرفهم >يرون من اعتقد أن ال إله إال اهللا وأن حممدًا رسول اهللا مث مل يعمل مبا يفرض 

أفكارهم  عن  تقل  ال  الدين  يف  أفكارهم  كانت  وهكذا  كافر،  فهو  الكبائر  وارتكب  الدين 

يف السياسة، وكان لتعصبهم السياسي أثر كبري يف وجهة نظرهم الدينية، إذ كانوا أشداء يف 

الدين غري متساحمني ال تعرف املرونة وال اليسر إىل نفوسهم سبيًال.

وكانوا  الكرمي  بالقرآن  متسكهم  يف  يبالغون  كانوا  اخلوارج  أن  األمر  يف  والغريب 

مواظبني على الصلوات والصيام بل حىت قيام الليل، بيد أهنم غلوا يف أفكارهم حىت عّدوا 

مرتكب الكبرية بل مرتكب الصغرية كافرًا، وكانوا يتشددون يف النظر إىل خمالفيهم من 

.
(١٢)

املسلمني فيعدوهنم كفارًا، بل كانوا يعاملوهنم مبا هو أقسى من معاملة الكفار<

فرق  بني  والتكفري  التشكيك  ومحالت  والتعصب  التشدد  ثقافة  تتوقف  مل  وهكذا 

املسلمني عن ضعف شوكة اخلوارج واحنسار تيارهم إىل حٍد ما، بل حلت باملسلمني كوارث 

وأزمات ودخلوا يف دوامة الصراع الداخلي بسبب التعصب والتشدد، >ونتج من وراء ذلك 

ثورات دموية ذهبت بكثري من النفوس واألموال بشكل يبعث على األسف الشديد ملا حل 

بعضهم  عامل  وقد  املعتقدات،  يف  متخاصمني  أعداًء  فأصبحوا  املذاهب،  بني  التطاحن  من 

بعضًا معاملة اخلارجني عن الدين حىت قال حممد بن موسى احلنفي قاضي دمشق املتوىف 

سنة ٥٠٦هـ >لو كان يل من األمر شيء ألخذت على الشافعني اجلزية<، ويقول أبو حامد 

.
(١٣)

الطوسي املتوىف سنة ٥٦٧هـ: >لو كان يل أمر لوضعت على احلنابلة اجلزية<

معتنقي  بني  والتطاحن  التشاجر  فيها  حصل  اليت  املؤملة  احلوادث  إىل  نظرنا  >وإذا 

املذاهب األربعة، فإن ذلك يبعث يف نفوسنا األمل، مما وصلت إليه احلالة السيئة بني مجاعات 

األمة، ويدلنا ذلك بوضوح على إبطال من يدعي هلم االتفاق وعدم اخلالف، وهو بذلك 

التبصري  كتاب  صاحب  إليه  ذهب  كما  معتقداִדم،  وصدق  مذاهبهم،  أحقية  على  يستدل 

أخفيت  شعري  ليت  تثبت.  بدون  وحيكمون  تدبر،  بدون  األقوال  يطلقون  ممن  وغريه 

عليهم تلك احلوادث اليت وقعت بني احلنفية واحلنابلة والشافعية، يوم قام خطباء احلنفية 

يلعنون احلنابلة والشوافع على املنابر، واحلنابلة حيرقون مسجدًا للشافعية بـ(مرو). وتقع 

هناك فنت ذهب حتت هياجها خلق كثري، ويعظم األمر واخلالف بني احلنفية والشافعية 
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يف (نيسابور)، وتقع فتنة مبعثها التعصب املذهيب، فتحرق األسواق واملدارس، ويكثر القتل 

يف الشافعية فينتصرون بعد ذلك على احلنفية، ويسرفون يف أخذ الثأر منهم وذلك يف سنة 

٥٥٤هـ، ومثلها تقع بني الشافعية واحلنابلة، وتضطر السلطة إىل التدخل يف حسم الرتاع 

بالقوة، وذلك يف سنة ٧١٦هـ، وكثر القتل وحرق املساكن واألسواق يف أصبهان وكان منشؤه 

.
(١٤)

التعصب<

حمنة خلق القرآن:
مث ال ننسى حمنة خلق القرآن >وما حدث من ورائها من تكفري البعض للبعض؟... 

ويقول أبو عبداهللا حممد بن حيىي الدهلي املتوىف سنة ٢٥٥هـ: من زعم أن القرآن خملوق 

فقد كفر، وبانت منه امرأته، فإن تاب وإال ضربت عنقه، وال ُيدفن يف مقابر املسلمني، ومن 

وقف وقال: ال أقول خملوق أو غري خملوق؛ فقد ظاهر الكفر، ومن زعم أن لفظي بالقرآن 

.
(١٥)

خملوق فهو مبتدع، وال ُيدفن يف مقابر املسلمني<

فالتكفري وعدم التسامح مع اآلخر، وإغالق باب احلوار، واالضطهاد واإلكراه، ونبذ 

اآلخر هو إرهاب فكري مقيت تكرر عند كل األمم، ولقد حذر رسول اهللا C من أن 

ُيشهر مسلم على أخيه املسلم سالح التكفري ففي احلديث عنه C: >من قال ألخيه: يا 

.
(١٦)

كافر فقد باء أحدمها<

وعن اإلمام علي F: >إذا اقال املؤمن ألخيه: أف؛ انقطع ما بينهما فإذا قال له: 

.
(١٧)

أنت كافر؛ كفر أحدمها، وإذا اִדمه امناث اإلسالم يف قلبه كما مياث امللح يف املاء<

وعن أيب جعفر اإلمام الباقر F: >ما شهد رجل على رجل بكفر قط إال باء به 

أحدمها، إن كان شهد على كافر صدق، وإن كان مؤمنًا رجع الكفر عليه، فإياكم والطعن 

.
(١٨)

على املؤمنني<

وعن اإلمام الصادق F: >ملعون ملعون من رمى مؤمنًا بكفر ومن رمى مؤمنًا 

.
(١٩)

بكفر فهو كقتله<

كيف نتوقى الفكر املتشدد؟
مثة عوامل احترازية من شأهنا أن تسهم يف بناء السور الوقائي املانع ألي فكر سقيم 

يدعو للعنف واإلرهاب: 

واملذاهب  املدارس  تتبناها  اليت  املتعددة  األفكار  أمهات  على  واالطالع  االنفتاح  ١ـ 
اإلسالمية سواء األفكار املرتبطة باجلانب العقدي أو الفقهي، أو الثقايف، فاالطالع من قرب 

وعن كثب على مصادر تلكم النظريات واألفكار يزيل ركام اإلشكاالت العالقة يف األذهان 

بسبب املوروث االجتماعي، أو النقوالت املفتقرة للموضوعية والعقالنية، أو بسبب األجواء 
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املضادة ألي فكر.

واألمر الذي يدعو للغرابة أننا ننفتح على أفكار ونظريات غربية (وهي خارج الدائرة 

اإلسالمية) يف النواحي التربوية أو االجتماعية أو العلمية.. بل نواظب سنوات وحنن نتلقى 

يف املدارس واجلامعات ونلتقط من أفكارهم ونظرياִדم يف وسائل اإلعالم املرئي واملسموع 

واملكتوب، فمن األولوية أن ننفتح على بين جلدتنا وشركائنا يف الدين.

القناعة  يف  خيدش  ال  الغري  أفكار  على  االنفتاح  أن  السياق  هذا  يف  ذكره  جيدر  وما 

وال  ومواقفها،  أفكارها  على  خطرًا  يشكل  وال  ملذهبها،  فئة  كل  بوالء  يضر  وال  اخلاصة، 

يسحب البساط من حتت أقدامها وأقدام أفرادها، فلكل فرد من أفراد األمة حق االحتفاظ 

ֲדويته املذهبية اليت يتعبد ֲדا.

فيبقى االطالع عامًال إجيابيًا ينتزع فتيل املشاحنة والتراكمات السلبية اجلاهلية.

:D االنفتاح يف مدارس أهل البيت
أوًال: متيزت مدرسة اإلمام جعفر الصادق F باالنفتاح على كافة فرق ومذاهب 
وأطياف املسلمني آنذاك، ومل تكن مدرسته اليت أسسها يف املدينة املنورة تستأثر بالشيعة 

دون غريهم، فلقد فتح أبواֲדا لكل مذاهب وتيارات املسلمني ومل تفرق أو متيز بينهم يف 

طريقة التلقي والتحصيل، وكان اجلميع منهم حيظى باالحترام والتقدير من قبل اإلمام 

الصادق ورجاله وأصحابه، وكان يعزز هذا اجلانب يف نفوس أصحابه حيث يأمرهم بدعوة 

الناس وإرشادهم وتعليمهم مسائلهم الشرعية كل وفق مذهبه، فلقد >كان أبان بن تغلب 

من خواص اإلمام الصادق F، وقد أمره أستاذه أن جيلس لإلفتاء يف مسجد املدينة، وألن 

السائلني واملستفتني كانوا خيتلفون يف مذاهبهم ومراجعهم، فقد وجه اإلمام إىل إالَّ يقتصر 

على نقل رأي مذهب أهل البيت أو فتاواهم، بل ُيفيت السائلني حسب مذاهبهم، يقول له 

اإلمام الصادق F: >انظر ما علمت أنه من قوهلم فاخربهم بذلك<.

وينقل الشيخ أبو زهرة قصة مشاֲדة عن تلميذ آخر لإلمام F وهو مسلم بن 

معاذ اهلروي أنه كان جيلس يف املسجد ويفيت الناس بأقوال األئمة مجيعًا حىت قال له 

يومًا سيدنا جعفر: بلغين أنك جتلس يف املسجد وتفيت الناس. أجاب: نعم وكنت أود أن 

أسألك عن ذلك إذ يأتيين الرجل فأعرفه على مذهبكم فأفتيه بأقوالكم، ويأتيين الرجل 

فأعرفه على غري مذهبكم فأفتيه بأقوال مذهبه، ويأتيين الرجل فال أعرف مذهبه. فأذكر 

له أقوال األئمة وأدخل قولكم بني األقوال، فأشرق وجه سيدنا اإلمام الصادق رضوان اهللا 

عليه وقال: >أحسنت أحسنت هكذا أنا أفعل< ألنه كان إذا ُسئل عن مسألة ذكر كل أقوال 

.
(٢٠)

العلماء فيها<

وثانيًا: ضمت ٤٠٠٠ طالب من خمتلف األقطار واألمصار: احلجاز، العراق، الشام، 
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وفيهم رؤوساء وأعيان وزعماء مذاهب، كأيب حنيفة صاحب املقولة املشهورة: >لوال السنتان 

هللك النعمان<، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري. 

>وبالتايل عرفنا بأن معظم هؤالء األئمة أخذوا من هذه املدرسة أفكارهم الدينية، حىت 

أن ابن أيب احلديد أثبت أن علم املذاهب األربعة راجع إىل اإلمام يف الفقه. وقال املؤرخ الشهري 

أبو نعيم األصفهاين: >روى عن جعفر عدة من التابعني منهم: حيىي بن سعيد األنصاري، 

بن هاد،  بن عبداهللا  وأيوب (السختيايل)، وأبان بن تغلب، وأبو عمرو بن العالء، ويزيد 

وحّدث عنه األئمة األعالم: مالك بن أنس، وشعبة احلجاج، وسفيان الثوري، وابن جرح، 

بن بالل، وإمساعيل  وعبداهللا بن عمران وروح بن القاسم، وسفيان بن عيينه، وسليمان 

بن جعفر، وحامت بن إمساعيل، وعبد العزيز بن املختار، ووهب بن خالد، وإبراهيم بن 

.
(٢١)

طهمان، وآخرون، وأخرج عنه مسلم بن احلجاج يف صحيحه حمتجًا حبديثه<

٢ـ نبذ التعصب: 
اخلالص من مأزق التعصب البغيض يكمن يف اخلروج من ضيق االنغالق إىل االنفتاح 

على الرأي اآلخر، فالبد من التعاطي إجيابيًا مع الرأي املتعدد، والقناعة املتعددة، والسعي 

قدمًا إلذابة جليد اخلالف والتباعد، وذلك بنشر قيم التسامح واالحترام املتبادل، والعزوف 

عن التجرمي والتهميش، والصدود عن محالت التكفري والتشكيك باآلخرين، ونضع تعاليم 

اإلسالم نصب أعيننا.. التعاليم اليت تؤكد على دماثة اخللق، ونبذ الفظاظة والغلظة مع 

من ختتلف معه، ألن الغلظة يف القول والفعل توجب نفور الطباع، وتؤدي إىل اختالل يف 

العالقات اإلنسانية االجتماعية، ولذا هنى اهللا عز وجل نبيه C يف مقام اإلرشاد: {َوَلْو 

.
(٢٢)

وْا ِمْن َحْوِلَك} ا َغِليَظ اْلَقْلِب َالنَفضُّ ُكنَت َفظָד

وُروي عن سلمان الفارسي أنه قال: >إذا أراد اهللا هالك عبد نزع منه احلياء، فإذا 

نزع منه احلياء، مل يلَق إال فظًا غليظًا، فإذا كان فظًا غليظًا ُنزعت منه رتبة اإلميان، فإذا 

.
(٢٣)

ُنزعت منه رتبة اإلميان مل ُيلَق إال شيطانًا ملعونًا<

لسانه  من  املسلمون  سلم  من   - باملسلم  أنبئكم  >أال   :C األكرم  النيب  وعن 

.
(٢٤)

ويده<

.
(٢٥)

وعنه C: >َلْعُن املؤمن كقتله<

.
(٢٦)

وعنه C: >إين مل ُأبعث لّعانا، وإمنا ُبعثت رمحة<

٣ـ احلوار:
تدعو تعاليم اإلسالم إىل مسؤولية هداية اآلخرين، والسعي إلقناعهم، ومن مث تأصيل 

تعاليم ومفاهيم الشريعة يف نفوسهم عرب احلوار اهلادف، واملناقشة املوضوعية، البعيدة عن 
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حاالت القسر والتوتر واالنفعال. فاجلو الذي يسوْد احلوار والنقاش ينبغي أن يكون ضمن 

مناخ إجيايب حر يقوم على االحترام املتبادل.. ليكون طريقًا مؤديًا إىل احلق.

حرص  حيث  األخرى،  والعقائد  األديان  أصحاب  مع  احلوار  على  اإلسالم  حث  وقد 

علماء املسلمني وأئمتهم على إجراء حوار مع زعماء وأتباع األديان األخرى من املسيحية 

واليهودية واملجوسية وغريها، وهذا ما كان جليًا يف تاريخ أئمة أهل البيت D >بإعداد 

من اخلليفة العباسي املأمون ُعِقد جملس مهيب للمناظرة واحلوار بني أئمة وقادة األديان 

واملبادئ، وشارك فيه اجلاثليق كبري النصارى، ورأس اجلالوت زعيم اليهود، واهلربذ األكرب 

ممثل الزردشتية، وعمران الصايب قطب الصابئة، والفيلسوف قسطاس الرومي، ومجع من 

املتكلمني وكان املتصدي ملحاورִדم ومناظرִדم إمام املسلمني اإلمام علي بن موسى الرضا 

F، وقد انعقد هذا املحفل خالل الثالث سنوات األول من القرن الثالث اهلجري يف مرو 

عاصمة اخلالفة آنذاك.

إن احلوار الذي ينقل التاريخ حصوله يف ذلك املحفل املهيب ميثل وثيقة تارخيية فكرية 

عظيمة، كما أنه حوار ممتع يعكس أجواء احلرية واالنفتاح، وروح املوضوعية واألدب اليت 

حتلى ֲדا أئمة اإلسالم.

كان املجلس غاصًا بأهله من أصحاب الديانات ومسؤويل الدولة وقادة اجليش، يتصدره 

اخلليفة العباسي وقد أجلس اإلمام الرضا إىل جانبه، بينما احتل رؤساء األديان مواقعهم 

البارزة، وأعلن اخلليفة املأمون بدء احلوار بالتفاته إىل اجلاثليق كبري النصارى خماطبًا له: 

 C يا جاثليق هذا ابن عمي علي بن موسى بن جعفر وهو من ولد فاطمة بنت نبينا

وابن علي بن أيب طالب، فأحب أن تكلمه وحتاجه وتنصفه.

فقال اجلاثليق: يا أمري املؤمنني كيف أحاج رجًال حيتج علّي بكتاب أنا منكره، ونيب 

ال أؤمن به؟

فقال اإلمام F: يا نصراين فإن احتججُت عليك بإجنيلك أتقّر به؟

أجاب اجلاثليق: وهل أقدر على دفع ما نطق به اإلجنيل، نعم واهللا أقّر به على رغم 

.
(٢٧)

أنفي...<

وللمزيد من التفصيل حنيلك أيها القارئ الكرمي إىل كتاب -االحتجاج- ملؤلفه: أبو 

منصور أمحد بن علي الطربسي.

وأخريًا يبقى احلوار األسلوب األمثل للوصول إىل عالج أزماتنا ومعضالتنا اليت نعاين 

منها مجيعًا باختالف مذاهبنا وأطيافنا، لقد آن األوان لنسهم يف صياغة اخلطاب العلمي 

واملوضوعي الذي من شأنه أن يصحح مسار عالقاتنا، وأيضًا نواجه به أزمة ضيق األفق 

واحنسار الوعي، فباحلوار نرتع فتيل العنف واإلرهاب الفكري الداعي إىل إقصاء ونبذ من 

خنتلف معه يف فكرة أو قناعة أو مسلك.

الفكر المتشدد.. قراءة نقدية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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باحلوار املبين على األسس السليمة، واملؤطر بضوابط الشرع واألخالق ُيتاح لكل طرف 

املجال ليعرض فكره وقناعاته يف جممل القضايا الدينية والعقدية والثقافية والسياسية.. 

وذلك يف إطار جوٍّ يسوده االحترام املتبادل 

اهلوامش:
(١) سورة ص، آية ٧٦.

ناصر  الشيخ  العظمى  اهللا  آية  الشريازي،   (٢)

مكارم، األمثل يف تفسري كتاب اهللا املرتل، ج١٤، 

ص٥٠٦.

(٣) جليب، خالص، فضيلة التسامح، جريدة الشرق 

األوسط، عدد ٩١٩٧.

(٤) سورة النحل، آية ١٢٥.

(٥) ميزان احلكمة، ج٨.

(٦) املصدر السابق.

(٧) املصدر السابق.

(٨) الصدر، الشهيد السيد حممد باقر، أهل البيت 

تنوع أدوار ووحدة هدف.

(٩) جليب، خالص، فضيلة التسامح، جريدة الشرق 

األوسط، عدد ٩١٩٧.

(١٠) الصفار، حسن، التعددية واحلرية يف اإلسالم، 

ص٢٤٩.

اإلسالم  تاريخ  ابراهيم،  حسن  حسن،   (١١)

السياسي والديين، ج١، ص٣٠٧

(١٢) املصدر السابق.

(١٣) حيدر، أسد، اإلمام الصادق واملذاهب األربعة، ج١، 

ص١٩٠.

(١٤) املصدر السابق.

(١٥) املصدر السابق.

والتطرف،  اجلحود  بني  اإلسالمية  الصحوة   (١٦)

ص٥٩.

(١٧) املجلسي، العالمة الشيخ باقر، حبار األنوار، 

ج١٠، ص١٠٢.

(١٨) املجلسي، العالمة الشيخ باقر، حبار األنوار،  

ج٧٢، ص١٦٣.

(١٩) املجلسي، العالمة الشيخ باقر، حبار األنوار،  

ج٧٣، ص٣٥٤.

(٢٠) الصفار، حسن، التعددية واحلرية يف اإلسالم، 

ص٢٦٧.

(٢١) املدرسي، آية اهللا العظمى السيد حممد تقي، 

النيب وأهل بيته قدوة وأسوة، ج٢، ص٦٦.

(٢٢) سورة آل عمران، آية ١٥٩.

(٢٣) جامع السعادات، النراقي، ج١.

(٢٤) املصدر السابق.

(٢٥) ميزان احلكمة، الريشهري، ج٨.

(٢٦) املصدر السابق.

(٢٧) الصفار، حسن، التعددية واحلرية يف اإلسالم، 

ص٩٨.




