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 التقية الدينية بني املعتقد السري واالفرتاءات الوهابية

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 ال فيه:ق ملوقع مصر تاميزأمحد أديب أمحد مقااًل  ِةينيَّالدِّ ؤوِنيف الشُّ وريُّالسُّ الباحُث كتَب

 

ها اليت أش    اَ  ِةيَّرِّنا الس    ِّمعتقداِت إلخفاِء منارُس التقيََّة نَيأنَّنا كعلويِّ ن يظنُّكثرًيا َم خيطُئ

أ داؤنا واتَّهمونا بها، من خالِل ما نش   روُع  لف ا   فإلارِت اإلنيفنيأل ويف ا حت   واِم  أَل مس   مَّف  

 نؤمُن البش   َر وال نعبُدهمونا بها زوًرا كز ِمهم أنَّنا ( أو معتقدارٍت خاا   ٍَّة اتَّباطنيٍَّة  لويٍَّة )خمطوطارٍت

بالنَّيبِّ حممَّد )ص( وأنَّنا حنلُِّل شرَب اخلموِر والسُّكَر والعربدَة والزِّنا وتناحتَخ ا رواِح و.....إخل، فكلُّ 

إلينا من الشُّبهارِت واالحنرافارِت العقائديَِّة كانأل غايُتُه أن يغطُّوا  لف احنرافاِتهم العقائديَِّة  ما نس بوعُ 

 يطانيَِّة.أل هلا أهواؤهم الشَّاليت أحتَّس

نَِّة        ن حُت يدِة   كفرِي البع   َّاِر كتِب الت   بعَد انتش نَي   ا كعلويِّتناُل منَّ االفيفاءارُت بدأرْت تلَك

 والنَّهَج َةبويَّ نَّ الس  َّنََّة النَّ  لينا حت  الُمُهم،د )ص( و ن نهِج أهِل البيأِل رحت  وِل اِ  حممَّيِّدنا      حت  

مل يدُ َوا إىل َتكفرِي أحٍد، وال إىل االفيفاِء  ليِه، وال اتِّهاِمِه مبا ليَس فيه،  دا  ن التَّإلريِض  اإلم ام َّ 

اؤنا يفقاِم أبناِئِه!! فأيَُّة ثقافٍة تكفرييٍَّة تلَك اليت محَلها أ د   ِه واحت   يِب أ راِض    لف قتلِه وذحِبِه وحت

هرحت   تان  وابن حزأل ا ندلس     وغريهم، وأيَُّة د وارٍت من أتباِع ابِن تيميََّة وأب  حامد الغزال  والش   َّ

ص( الرَّحتوِل حممد )حتيِّدنا نَِّة  دَّنا، وحنن كنَّا وما زلنا  لف حت   لإلخراج من الدِّين والقتِل مارحتوها ض

 ال حنيُد  نه قيَد أمنلٍة مهما جاَر الزَّمُن  لينا.موالنا أمري املؤمنني اإلماأل  ل  )أل( و لف نهِج 

 وهل هناَك ،ِةصرييَّالنُّ ِة لف العلويَّ واالفيفاِء هذا احلقِد ال الذي يطرُح نفس ه: ملاذا كلُّ والس ؤ 

 قبل ذلك؟ دَّهم، وهل  اشوا هذا اخلوَفِض م واجلهاِدم وذحبِهِهلقتِل رارٌتمربِّ

لويِّ النُّص  رييِّ عإنَّ احلقَد الوهاب َّ  لف العلويَِّة النُّص  رييَِّة كاَن بس  بِب الص  ِّراِع بني االلتزاأِل ال

نيبِّ اإلحت  الأِل )ص(، واالحنراِف الوهاب ِّ الش  َّيطان ِّ وراَء الكافِر الزِّنديِم حممد بن  بد حت  يِّدنا بس ُ نَِّة 

 الوهاب لعنه ا ، وحتأذكَر بعًضا منها لإليضاح:
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 دِّيف الرَّ )تنبيهارٌت هش  بهُة ابن باز يف كتاِب ليُلوالدَّ ،واملخلوقارِت بالبش  ِر اَ  هوَنيش  بِّ وَنالوهابيُّ -1

وشبهُة  (،!!املذموأِل من الكالأِل  ن اِ  وا  ضاِء واجلوارِح ِةاجلس ميَّ  فارت(: )نفُ الص ِّ  َلن تأوَّ لف َم

(،  ِّ لف الكرحت جالٌس  بد الرمحن بن حسن بن حممد بن  بد الوهاب يف كتابه )فتح اجمليد(: )اُ 

 ن افارِتهذا م  نَّ أو كرحت      لف  رٍش أن جيلَس وتعاىل ال ميكُن ُهحت بإلانَ  ليهم أنَّ اَ لكنَّ ردَّنا  

ه تعاىل: قول ليُلوال أ ضاء، والدَّ وال له جوارُح جبس مٍ  الذي ليَس اِ  املخلوقني ال من ا فارتِ  البش رِ 

 (.ٌءْ َش ِهِلْثِمَك َسْي)َل

 األ  احلجِّ ِةجملَّ يفشبهُة ابن باز  ليُلوالدَّ ،وتعاىل خاضًعا للمكاِن ُهحتبإلاَن اَ  جيعلوَن وَنالوهابيُّ -2

 املكاُن دَُّعأن حي وتعاىل ال ميكُن ُهحتبإلاَن (، لكنَّ ردَّنا  ليهم أنَّ اَ ِهبذاِت العرِش فوَم : )اُ ه     1111

 (.ُعغرُي ش ٌء ومل يكْن اُ  )ص(: )كاَن اِ  رحتوِلحتيِّدنا  قوُل ليُل، والدَّ ن املكاِن ٌعمنزَّ ُه نَّ

اوى ليُل ش  بهُة ابن  ثيمني يف كتاب )فت والدَّ ،واجلهارِت ا مكنِة الباري  أَل وقعوَنُي وَنالوهابيُّ -3

  ن ا مكنِة ٌعزَّوتعاىل من ُهحتبإلاَن (، لكنَّ ردَّنا  ليهم أنَّ اَ ِهبذاِت العرِش فوَم يف جهٍة العقيدة(: )اُ 

 ، وأنأَل ٌءش فوقَك فليَس اهُرالظَّ أنأَل )ص(: )اللهمَّ ا كرأِل حت ولِ الرَّحت يِّدنا   قوِل بدليِل و ن اجلهارِت

 (.ش ٌء دونَك فليَس الباطُن

 

 وِة الدَّ )ص( أثناَء حت  وِلالرَّحت  يِّدنا  مش  ركو قريأ أا  إلاَب كيف الحَم وال خيفف  لف أحٍد

هم تِلنوا يف َقأمَع هم )ع(، وكيَفوأا    إلاَب ِةا ئمَّ مالحقَة َةهم من بين أميَّأحفاُد تابَع ا، وكيَفرًّحت   ِ 

الذي ما أظلَّأِل اخلض  راُء وال أقلَّأِل الغرباُء أا  دَم ذي )ع(  الغفاريُّ هم، فمنهم أبو ذر حِبَذهم َولِبا َ َو

 الذيع( ) بن اوحاَن إلراِء واحت تشهَد، ومنهم زيدُ إىل الرَّبدِة وحتُ إِلَل جس ُدُع يف الص َّ    َ هلجٍة منه فُنِف

هدا يف ذين احتتشاللَّ)ع(  ا نصاريُّ بن ثابأَل وخزميُة)ع(  بن ياحتَر اُر، ومنهم  مَّاجلمِل يوأَل احت تش هدَ  

ريِخ ااخلراِب يف التَّ أا    ُل بن أب  حت    فياَن معاويُة ُهالذي قتَل)ع( بن  دي  ، ومنهم حجُرنَيا    فِّ

الذين  )ع( ِةا ئمَّ ، ومنهم أاإلاُبكربالَءيف  لينا حتالُمُه  نِي  احلس اإلماأِل ، ومنهم أاإلاُباإلحتالم ِّ

 عيَدُي)ع( ِل ُراملنتَظ لقائُماحتيِّدنا ف يأت  حتَّ هِرالدَّ أبَد ُفال يتوقَّ أُلاس، وهذا الدَّوبنو العبَّ َةبنو أميَّ ْمقتلُه

 ها. اإلاِب احلقوَم

دافٍع من ب طويلٍة ى قروٍنَد لف َم ص   رييِّالنُّ نا العلويِّنهِج  بناِء املريُر هاُدواحت   تمرَّ االض   طِّ 

 ، وأبرُزاريِخالتَّ تِبها يف كمَّ ذكُراليت َت ِةارخييَّالتَّ احلقبارِت رَّ  لف بعِضُمأن َن ، فالب دَّ يينِّال دِّ  الع داءِ 
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 مؤمِن   ال قائِدال بقيادِة ِةاحلمدانيَّ ِة   ولدَّ   ال فيها أنواُر أْلَع      َشْع   اليت َش احلقبُة تلَك احلقبارِت تلَك

ن محدان دنا احلسني بحتيِّ يف مدرحتِة العلِم َبطالَّ أحَد الذي كاَن)م(  احلمدان ِّ ولِةالدَّ حت يفِ  العلويِّ

 منُذ ها، لكْنناطِقوم ميفكًِّزا آنذاَك يف حلَب صرييِّالنُّ نا العلويِّنهِج أبناِء جتمُُّع ، وكاَن)ع( صييبِّاخَل

  حلَبنا يفأجداِد ضدَّ محلٍة َلزنك  أوَّ نا، حيث شنَّ آُل قِّحب مذابِح لُة ال لس      حت أْلقاَم احلنِي ذلَك

من  نَيوبيِّا يُّ بعُضو ا يوب ُّ يِنالدِّ االُح ُعبعَد جاَء ، ثمَّالربيئِة ماِءمن الدِّ الكثرِي  نها حتفُك ما أحت فرَ 

 ِنها بدًءا من القرجذوُر رْتها، وامتدَِّتمن حت   ابَق وأ نَف أش   دَّ هم وش   نُّوا محلًةحقِد كلَّ حاملنَي ِععِدَب

ها َتإليَّض   مبجزرٍة راَح ُلا وَّ حت  ليُم اغيُةالطَّ حيث جاَء للهجرِة العاش  ِر ف القرِنحتَّ للهجرِة ادِسالس  َّ

 ُعأيََّد ْن، وكان ممَّ  حلَبمن  لويِّ اآلالِف و ش  رارُت   ا ناض  وِلألًفا من  لويِّ وأربعنَي من أربعٍة أكثُر

نا، قتُل وجيُب يِن ن الدِّ نا خارجوَنال ذي أفتف بأنَّ  نوح احلنف ُّ ا ي ةُ ال دَّ  كراِءالنَّ اجلرمي ةِ   لف ه ذعِ 

 هجرُيت ، وُنِهب َ أل أمواُلهم ومَّألٍف من أربعنَي أكثُر نَيف  ُأبي  َد به  ذع الفتوى من مؤمين حل  ب العلويِّ

 من ا تراِك بإيعاٍز مفجعٌة رهيبٌة جمزرٌة أْل، حدَث       ه 1212 من العاأِل رمض   اَن ، ويف ش   هِرالباقنَي

وا ُروا  ِ ( وُح)ا طروش إىل جامِع نَيالعلويِّ حت   ادارُت فالتجَأ يف حلَب الفتنُة أِلَمُظ، حيث َ نَيالعثمانيِّ

هم وطرحوهم طوَنوا ببهم ذحًبا وبقُر ُةَك البكجريََّتَفَف اجلامِع أبواُب أْلف ُفتإَل، حتَّفي ه وُمنعوا من املاءِ 

 ا طفال، ا إالَّقض  اًء تامًّ كاِنوا  لف الس  ُّهم يف حلب فقض َ وا  لف أحياِئُمَج، ثم َهوهم أحياُء يف اآلباِر

 املذاهِب بأحِد والتَّس  تُِّر ذلَك بعَد كتُِّمنا للتَّأجداَد ا اض  طرَّغار(، ممَّالص  ِّ هم: )حارُةبامِس احل ُّ مَِّ فس ُ 

هم بأنَّ اُسهم النَّقذُفَي بيورٍت ُةمنهم  دَّ َن معظُمهم، وبقَ نَّس  َ وَت وا تقريًبا يف حلَبف انقرض ُ حتَّ ا ربعِة

 أْلمَل     به. وقد ش ُمِثَي ْنَمإال ِل رُِّح   ال يص البيأِل أهِل حمافًظا  لف مذهِب ن مل يزْل، ومنهم َمرافضٌة

 نعزلنَيهم املهم إىل إخواِنى إىل جلوِئا أدَّ، ممَّنا إالَّ اُ من أجداِد ُع دُد ُمعَلما ال َي املذكورُة هذع اجملازُر

 انأل للجميِع، وكِةالغربيَّ ِةوريَّها الس  ُّوحت  فوِح اجلباِل ويف رؤوِس يف أقاا    ا رياِف بِبالس  َّ لنفِس

 بيعِةها  ن الطَِّت، ومنبثقًة يف ماهيَّمِنالزَّ من   ادي ارتِ    ِروال ذُّ  ب اخلوفِ  مش    وب ةً  ُةهم الفطري َّ   اداتُ 

 .ِةماويَّالسَّ ِةوحيَّالرُّ عاليِم، و ن التَّافيِةالصَّ

ومع ذل ك فنإلُن نلتزأُل ب النَّ ِّ امل أثوِر  ن أه ِل العص    م ِة مبعزٍل  ن ا خ ِذ بعنِي اال تب  اِر       

ألُة  مس ، فالاِ  ها ديُنمؤمننَي  نَّ   مفروضٌة  لف ال َةينيَّمكاِن،  نَّ التَّقيََّة الدِّ   خصوايَّارت الزَّماِن وال

ال تتعلَُّم بظروٍف معيَّنٍة ض اغطٍة فق،، بل القضيَُّة قضيَُّة منطلٍم ديين  مساوي  جيُب القبوُل بِه، وليَس  



 www.alawis.net  المجمع العلوي السوري

4 

 

منطلًقا حلَّ يف فيفٍة معيَّنٍة فق،، والتقيَُّة من الواجبارِت اإلميانيَِّة اليت ال جيوُز التَّهاوُن بها، فه  ديُن 

 (. اِ ديُن ُة)التَّقيَّ  لينا حتالُمُه:الصادم جعفر ِلُة بقول اإلماأل اِ  حُتبإلاَنُه وتعاىل، املتمثِّ

يًَّة كما يروُِّج رِّكتًبا حت  ِ نا نكتُم معتقدارٍت وال تعين أنَّ َةينيَّالبدَّ من التَّنبيِه إىل أنَّ التَّقيََّة الدِّ لكْن

اِن السِّرِّ كْن بعَد جإلوِدِع ونكراِنِه أمَر بكتمول ،البعُض!!  نَّنا نقرُّ أنَّ اَ  أتف بسرِِّع  موًما ال خصوًاا

 وهو احل اكُم العادُل ال َيَدعُ  ملوالن ا أمري املؤمنني اإلم األ  ل  )أل(،  ومل ي أمْر بكتم اِن امُلعَتقَ ِد واالنتم اِء     

ول اإلماأل قوُيض ِ لَّ من َيض ُ لُّ  ن بيِّنٍة، وهو معنف  ،لَيهِدَي َمن َيهتدي  ن بيَِّنٍة ،خلوٍم حجًَّة  ليِهَمِل

تعاىل  اُ  ُع)حِترُّ اِ  َمبثوٌث َبنَي َخلِقِه ال َيعِرُفُه أكَثُرُهم(، وهذا أمٌر أراَد  لينا حت الُمُه: الص َّاِدِم  جعفر 

ا موالن ن  ونا به، فقد ورَدهم )ع( قبل أن يأمُروأا    إلاُب ُةبه ا ئمَّ أمٌر قاأَل ن ا به، وهذا الكتمانُ وأمَر

أنَّه قاَل  َحِد خواا  ِِّه: )إنَّ ِ  رجااًل أوَدَ ُهم أحت  راًرا خفيًَّة وَمَنَعهم من أمري املؤمنني اإلماأل  ل  )أل( 

سيِّدنا ل ِهِتيف وايَّ لينا حتالُمُه اإلماأل الصادم  لقوِل أن تذاَع راًرا ال جيوُز     اَ ِتها(،  نَّ ِ  أحت     إش

املعتقِد..   قبوِلفق، يف ليَس (. فاإلمياُنُهَل نا كاجلاحِد مِر املذيَع ف إنَّلََّعا ُم)ي )ع(: نيسف بن ُخلََّعُمْلا

َقِة: )اَل ُتلقوا املسيِح )ع( الذي أواانا حبفِظ احلقيالنَّيبِّ  يسف دنا حتيِّ بل يف ايانِة السِّرِّ اإلهل ِّ لقوِل

 ِبَأْرُجِلَها َوَتْلَتِفأَل َفُتَمزَِّقُكْم(.ِبُدَرِرُكْم ُقدَّاأَل اْلَخَناِزيِر ِلَئلَّا َتُدوحَتَها 

هذا يعين أنَّ الس  ِّرَّ احلقيق َّ ليس ذلَك الذي نش  روُع  لف ا  فإلارِت اإلنيفنيأل ويف ا حت  واِم، 

ِعياِن، يف التَّوحيِد وإقامِة الش  َّرِع اَّمَّديِّ واض  ٌح لل  فكلُّ هذا بعيٌد  نَّا  نَّ نهَجنا العلويَّ النُّص  رييَّ

قيًقا، وتشرُي إليها إشارًة و  لكنَّ الس ِّرَّ هو يف فهِم ا حت راِر العظيمِة اليت  ويها اآليارُت وا حاديثُ  

ُع هم افوُة اَروأخي ُه، يف أيَِّة طائفٍة كانوا،  نَّ جنوَد اِ  وُد اَتفال يستطيُع فهَمها إال َمن رمَحهم اُ 

الص َّفوِة من البش ريَِّة حت واَء كانوا موجوديَن بني العلويَِّة أو السُّنَِّة أو الشِّيعِة أو املسيإليَِّة أو العلمانيَِّة،    

وآثاُرهم تتكَّلُم  نهم، وليس وا حباجٍة إىل شهادِة ا دنف  نَّ شهادَة ا  لف ه  اليت اختاَرتهم ليكونوا  

اَلمني.حجًَّة  لف الع
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