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 االستيعاب الديين والفتنة

 ٦١٠٢ الثاني تشرين ٣اخلميس  يوم  إيران -لألنباءمقال نشر على وكالة مهر 

 

 َقتطرَّ اءلألنبلوكالة مهر  اًلأمحد أديب أمحد مقا ِةينيَّالدِّ ؤوِنيف الش  ُّ وريُّالس  ُّ الباحُث كتَب

 وحدِة لتحقيِق ي اآلخِرونف ائفيِّالطَّ ِفطرُّالتَّ ا إىل نبِذداعًي ِةاإلس     ميَّ ِةيف األمَّ الفتنِة ِةفيه إىل قض    يَّ

 .الفتنِة أِدَوَو ِةاألمَّ

 ، وهو منس  وٌ واس  ٍ  بش   ٍ  اًرم مؤخَّاس  ُت ِد حديٌث ؛(هان أيقَظَم اهلُل لعَن نائمٌة الفتنُة)

سواء  املذهيبِّو يينِّالدِّ الستيعاِ ومشهوٌر بضعِف َسَنِدِه، وهو خيدُم سياسَة ا( ص) اهلِل رسوِل س يِّدنا ل

.رغيِبأو بالتَّ رهيِببالتَّ

  العو  وِريف ا، فهي امتداٌد ملا كان جيري س  ابًقجبديدٍة ْتليس َ  يينِّالدِّ وس  ياس  ُة االس  تيعاِ 

 ، وحمِوِةقوَّبال يِنالدِّ نشِر يعاني من سياسِة اإلس ميُّ . فقد كان اجملتمُ ِةوالعثمانيَّ ِةاس يَّ والعبَّ ِةاألمويَّ

 زمِن يف علينا س     ُمُه واحلس    َن )م( اعليًّ ويعادَي اويزيًد معاويَة والَيأن ُي لى اجلميِ َع، َفاآلخِر

ى أنَّ ٍر، حتَّشه أللِف على املنابِر )م(اإلمام علي  املؤمنَن أمرِي موالنا ُةفيه مسبَّ ْتالذي شاَع َناألمويِّ

َمن بايَ  ) وقال: ااألخرى س  يًف ِهوبيِد ص ُ رًَّة من املاِل ِهزيد أمس  َ  بيِدلي البيعِة بأخِذ معاويُة ُهَمن كلََّف

!!يِفإىل السَّ ِهبيِد وأشاَر( هذا ُهفَل بايْ ن مل ُيَمَو) ،إىل املاِل ِهبيِد وأشاَر( هذا ُهفَل

 املوالوَن ُهاُبأصح َم!! ب  اتُِّهبالفتنِة أمري املؤمنن اإلمام علي )م(ملوالنا  َنمَّ مسبَُّة األمويِّمل ُتَس

!!)م( يف عليٍّ اَسالنَّ وَنُنفِتهم َيله بأنَّ

 اس  َم س   ُمُه علينا احلس  ِن اإلماِم هم أطلقوا على ثورِة، ل نَّعن فتنًةيزيد اللَّ مَّ بيعُةس َ ومل ُت

!!الفتنِة

 ِةاألئمَّ حتجاجاِتى اهم أطلقوا عل، ل نَّفتنًة( ع) البيِت أهِ  بأتباِع َناسيِّالعبَّ مَّ بطُشس َ ومل ُي

!!الفتنِة اسَم احلائدِة هم على املذاهِبوأصحاِب

 ِهذاِت دَِّحن ِبويِّموا أنَّ وجوَد العلَع، ب  َزة فتنًةيف سوريَّ َنبالعلويِّ َنالعثمانيِّ مَّ جمازُرس َ ومل ُت

هم!!ها أي قتُلوأُد وجيُب فتنٌة
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 ِةلَّالِق احلقِّ أهِ  ، وبَنلطَةوالس  ُّ واملاَل وا اجلاَهُزالذين حا الباطِ  بن أهِ  راُعالو  ِّ واس  تمرَّ

 . وما زاَلالستبداِدوا لِمالظُّ عليهم سيوُف وُسلَّْت وا بالفتنِةُماتُِّه احلقِّ وا كلمَةما حاولوا أن ُيعُلالذين كلَّ

!(!هان أيقَظَم اهلُل لعَن نائمٌة الفتنُة) :عن احلقِّ ُ داِفن ُيَم يف وجِه ُيقاُل

ُترعى ُتروى َوَف ُةاحلقيقيَّ ا الفتنُة، وأمَِّهنوِر وإطفاَء ُهوا إس   اَتش رِّعُ ُي، ِلبها باطٌ  اُدَرُي حقٍّ كلمُة

..عاِ االستي أو بسياسِة يِفالسَّ بسياسِة ُرُينَش اُهَرالذي َن بالباطِ  لُةنمو وهي املتمثَِّتَو

.. ِةنيَّالسُّ فِةائالطَّ الستيعاِ  املسلمَن واإلخواِن ِةوالوهابيَّ ورِةالنُّ وجبهِة فدعوُة ك ٍّ من داعَش

 ِةلوهابيَّل من إخراٍج ِةيش   انيَّالش   ِّ ِةجروزني يف اجلمهوريَّ عن مؤمتِر اًرمؤخَّ ما نتَج ليُ .. والدَّهي فتنٌة

.واجلماعِة ِةنَّالسُّ أهِ  من دائرِة

 ِةاميَّالشَّ ِهِتيخ أمحد بدر الدين حسون بإس ميَّالشَّ ِةوريَّالس ُّ  ِةالعربيَّ ِةوكم اعتزَّ مفيت اجلمهوريَّ

على  املسلمَن اإلخواِنو ِةالوهابيَّ هي اعرتاُض َةاحلقيقيَّ الفتنَة أنَّ !! واحلقيقُةبالفتنِة هموُهفاتَّ املعتدلِة

خ حممد سعيد رمضان يالشَّ استشهاُد ِةَضغِرم امُلِهِتتَنِف ، حتى كان من نتائِجُهُ سُلالذي َي املعتدِل املساِر

.إرهابيٍّ تفجرٍيب يف احملراِ  وقتلوُه اًنفِتُم فاعتربوُه واجليِش بالوطِن ِ مسُّللتَّ االبوطي الذي كان داعًي

َواَل َتْلِبس  ُ وْا ) تعاىل يقول: اهلَل م  أنَّ بالباطِ  احلقَّ وَنس  ُ لِبَيَو احلقائَق وَنقلُبفانظروا كيف َي

(.َتْ ُتُموْا اْلَحقَّ َوَأنُتْم َتْعَلُموَناْلَحقَّ ِباْلَباِطِ  َو

 ِهلبلِد القيادِة ِةدفَّب َ ويتمس  َّ افيِةالو  َّ ار األس  د بالعروبِةبش  َّ أن يعتزَّ القائُد من الفتنِة فليَس

 ِهر اهلل بانتماِئحسن نو املقاومِة ُدسيِّ أن يعتزَّ من الفتنِة ، وليَسواإلرهاِ  قسيِممن التَّ ِهمحايِت لض مانِ 

الفتنِة أن  من وليَس ،علينا س   ُمُه البيِت أهِ  ى بأخ ِقويتحلَّ علينا س   ُمُه احلس  ِن اإلماِم لش  يعِة

ن الفتنِة أن م يعتزَّ الس ُّينُّ بس نيَِّتِه والش ِّيعيُّ بشيعيَِّتِه والدُّرزيُّ بدرزيَِّتِه واملسيحيُّ حسيحيَِّتِه، وليسَ   

علينا  س  نس  عة من بعد احلواحلس  ن واحلس  ن والتِّ )م(علي  نا لإلماِمبانتماِئ ِةَرنا املتجذِِّتنعتزَّ بعلويَّ

!!اإلس ِم نا من ديِنإخراَج َمن يريُد هي اعرتاُض ب  الفتنُة ،مس ُمُه

 ِهوعاداِت ِهطقوِس امِةوإق ِهبعبادِت ، ويلتزَميينِّوالدِّ الوطينِّ ِهك ِّ إنس اٍن أن يعتزَّ بانتمائِ  ن حقِّفِم

حتى  اآلخريَن ِ َبمن ِق والعاداِت قوِسوالطُّ هذه العباداِت اِماحرت م  وجوِ  ِهوقن اع اتِ   ِهلرتبيت ِ  اوفق ً 

على  ون ذَ  ِةئفيَّاالطَّ وجوَد يف أن ننفَي ال ي وُن املعياَر أنَّ ين أجُد، لذل  فإنَُّهنفَس هم االحرتاَمَلباِدُي

أن  اجُب، ب  الومنها ويس    تحَي ِها لطائفِتك ٌّ منَّ َريف أن يتن َّ ن ا وعلى اآلخرين، وال ي ونُ أنفس   ِ 

أن  ِةن العوبيَّم ليَس) :علينا س  ُمهُ  علي زين العابدين اإلماِم لقوِل ياِءوالرِّ فاِقوالنِّ لِممن الظُّ نس تحيَ 
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 القوِم ُةفمحبَّ (،آخريَن قوٍم من خياِر اخرًي ِهقوِم ى ش    راَرَرأن َي َةالعو    بيَّ ، ل نَُّهقوَم جُ الرَّ حيبَّ

 اآلخريَن بت فرِي ُ اليت تتمثَّ ه الفتنُة العمياُءألنَّ هو املرفوُض لألش   راِر َبعو   ُّالتَّ ، ل نَّوواجبٌة جائزٌة

.ِملقتلِه عوِةوالدَّ

عاِل بإش    َممُّ إن اتُِّهُهوعن وجوِدِه، وال َي عن احلقِّ امدافًع اإلنس   اُن أن يقَف املش   روُع فاحلقُّ

 أو ال!! الفتنِة

ن بن احلس   ناد، وأوض  َ  س  يِّالغلوِّ ري على أهِ و َ د بن ُنأبو ش  عيب حممَّ نادس  يِّ دَّوَلطاملا َر

نا ِ نا بتمسُّاِزالعتز اذلَ  مودًر ، ف اَن(اهلداية ال ربى) ِهيف كتاِب جرأٍة احلجََّة ب  ِّ محدان اخلوييبُّ

ما ن عاداُهَم هي اعرتاُض ُةاحلقيقيَّ ف انت الفتنُة ،معلينا س    ُمهُ  البيِت أهِ  لنهِج هما املوافِقبنهِج

 نا:ِتونا ملقوَل، لذل  حارُباحلقيقيِّ الوس  طيِّ العلويِّ هِجعن النَّ اخلارجَن ِةوالس  ُّنَّ يعِة الش  ِّيفتطرِّمن ُم

فلماذا  (،ًة وال ُغ ًةَقِننَ وال ُم وال حشويًَّة ، ولس نا مقوِّرةً ِةاألئمَّ عنَد ِةاخلاص َّ  ُةوخاص َّ  األص  ُ  حنُن)

 س  عى لنشِر َتاليت  مِةالض َّ  الفتنِة س اتِ عليهم من مؤس َّ  ِةَقغَدامُل من األمواِل املنتفعَن املرتزقُة يعرتُض

 يف ص   فوِف اخلوِفو واجلنِب ِةبعيَّوالتَّ اجلهِ  وا إس   فَندقَُّي.. ِلفوِفالو   ُّ وتفتيِت بهاِتوالش   ُّ ِعَدالِب

نا؟شباِب

 ِةيعيَّالشِّ ِتياراالتَّ سعى هلا بعُضاليت َت يعيِّدِّ الشِّ     َم     ال سياسَة إىل أنَّ من اإلش ارةِ  والبدَّ

 ِةينيَّالدِّ اِتعاجملمَّ اها بعُضيف لندن، وتتبنَّ ها الغرُ ُمدَعَيرعاها َو، منها َمن َيهي فتنٌة ِةَفتطرُِّم       ال

 الذين متَّ عيفِةالضَّ وِسفالنُّ كِبِها أص حا ُ بَر ة ويلتحُقيف س وريَّ  ِ ش يُّ اليت تدعو للتَّ ِةرعيَّالش َّ  واملدارِس

اإلمام علي و يينَِّماخُل اهلِل روِح اإلماِم هم لس  ياس  ةِ هو خمالفُت ها فتنٌةعلى أنَّ ليُ . والدَّش  رامهم باملاِل

ها أو ِتإىل حمارَب ه ا، وليسَ واحرتاِم امل تلف ةِ  م  امل ذاه بِ   ع اطفِ والتَّ ح الفِ للتَّ اعي ةِ اخل امنيي ال دَّ  

.يعيِّالشِّ ها يف املذهِبصهِر حماولِة

:اأقول أخرًي

 ى قتلوهم!! وكذل  مل ي ن ش    هداُءحتَّ ة مل ي ونوا داعَن للفتنِةنا يف س    وريََّءش    هدا إنَّ

وس أو الرُّ وناإليرانيُّ هداُءى قتلوهم!! وكذل  مل ي ن الش   ُّحتَّ للفتنِة داعَن اهلِل من حزِ  اجملاهديَن

فجَّروا  َمن ى ع ِسى قتلوهم!! علحتَّ للفتنِة داعَن اإلرهاَ  ة وهم حياربوَنالذين س   قطوا يف س   وريَّ
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 الفتنِة  أص  حاِ ن فرييِّن التَّمن اإلرهابيِّ ومثَّلوا باجلثِث س  اَءواغتو  بوا النِّ هم وقتلوا األبرياَءأنفس َ 

.ِةاحلقيقيَّ

هي  لفتنَةا ، ل نَّليس   ت فتنًة احلقِّ كلمِة وقوُل دُقوالو   ِّ واإليض   اُح واملبادرُة ُةوالقوَّ فاجلرأُة

موالنا  ، وحنن قوٌم نقتدي بقوِلواجملاملُة فاُقوالنِّ وال ذُ  ؤ واإلبهاُمل ُّوالتَّ عُفوالض  َّ  واجلنُب اخلوُف

(.ِهِتَراِصاحلقَّ من َخ َجِرْخحتى ُأ نَّ الباطَ َرُقْبَأَل) :أمري املؤمنن اإلمام علي )م(

 ض    االرِّ عليَّ ه اإلماَمب َحَدالذي َم ِهبإمياِن ُص ِله امُلألنَّ اخلمِر بفتنِة ِماملتََّه واِسرُّ أبي النَُّد وهلِل

:ً قائ عِرالشِّ بأمجِ  علينا س ُمُه

 ُمه ُ اب َ ي َ ث ِ  اٌتي  َّق ِ ن َ  وَنُره  َّط َ م ُ 

 ُهب ُ س   ِ ْنَت ا حَني  ًِّوَلَع ْنُ َي ْمَل ْنَم

 ُهن َ َقأْتق ً ا ف  َ ْلا َخَرا َبم  ََّل ُهوالل  َّ

 ُمُكَدن ْ ِعى َواألع لَ  ُأل َ امل َ  ُمف  أن ت ُ  
 

 واُرِكما ُذعليهم أيَن  ُةي الوَّجِرَت 

 ُرَ َتْفُم هِرال  دَّ يف ق  ديِم ُها ل َ م َ َف

 ُرش َ لَبها ام أيَّاُكَفَطواص ْ  ُماُكفَّص َ 

 ُرَولس   ُّاِبِه أتي وما َت اِ َتالِ  ُمْلِع
 

 

 الباحث الديين العلوي الدكتور أمحد أديب أمحد


