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 يعرب عن االتصال باهلل مسجد هو املقام الذيـال

 ٦١٠٢آب  4اخلميس يوم    إيران -وكالة مهر لألنباءعرب حوار 

  

 نَيللعلويِّ نَيالعثمانيِّ مالحقاِت الدكتور أمحد أديب أمحد إىل أنَّ وريُّالسُّ يينُّالدِّ الباحُث أشاَر

 فيه مسااا ُد صُُّغالذي َت يف الوقِت، م البيوَتِهوالتزاِم هم عن املسااا ِديف ابتعاِد األكرُب وُركان هلا الدَّ

 نَيالعلويِّ نَّأب نبغي أن نعتقَدهل َي :اإل راءاِت إىل هذِه ظِربالنَّ اًل، متسااا نَيباملصاالِّ ِةنَّوالسااُّ يعِةالشااِّ

 ها؟رتادوَنال َي ولذلَك باملسا ِد ال يؤمنوَن نَيصرييِّالنُّ

 اِممع األيَّ ُهأنَّ لألنباءمهر  لوكالِة دالباحث الديين العلوي الدكتور أمحد أديب أمح َحرَّوصاااَا

 والقتِل بِحلذَّا من جمازِر ، فالعديُدواجلرميِة للقتِل إىل مكاٍن املسا ُد ْتَلها وحتوَّببعِض األموُر ِتاختلَط

 ها.نفِس يف املسا ِد نَيصرييِّالنُّ نَيالعلويِّ حبقِّ ْتارُتكَب مثيِلوالتَّ

 احلرِب بعَد لَبنا يف حون حبقِّها العثمانيُّاليت ارتكَب اجملازِر أفظَع اريُخالتَّ ُلجَِّسُي: َووأضاَف

يف  الكبرِي ِعاجلام ها مذحبُةيالدي، أشهُراملعشر  ادِسالسَّ يف القرِن ِةاحلمدانيَّ ولِةعلى الدَّ اليت شُانَّتْ 

 ألِف أربعنَي حبياِة ْت، واليت أوَداهلُل ُهلعَن َةتيميَّ البِن سليم األول بفتوى الفناِء اغيِةالطَّ ِدعلى َي حلَب

 ْتَيمِّ، واليت ُسالقلعِة غرَب الواقعِة( ِلَلالتِّ) يف منطقِة وشيوٍخ ونساٍء أطفاٍل ها آالُفَتضحيَّ اَحَرلٍّ َوصاَ ُم

 .وَنكفرييُّالتَّ وَناألصوليُّ زَّها أولئَكاليت َح ؤوِسالرُّ ِلَلِت بسبِب كذلَك

 مستودعاٍتك املسا ِد ن اساتددامَ واملسالم  ن واإلخواُنوالوهابيُّ يِنالدِّ أعداُء : اليوم يتابُعوتابَع

 ا ُداااامساااال هذِه أن تكوَن ُلها، فهل ُيعَقوغرِي اِتاا اصوالقنَّ واريِخاا الصَّ إلطالِق اٍتاا ومنصَّ الِحاا للسِّ

 :ها وهو القا ُلِدوُرُو ِمَدمن َع نا البعُضحاسااُب، واليت ُياحقًّ اهلِل اليت هي بيوُت ُةساَااملقدَّ هي املسااا ُد

ُهْم َوِفي ُلَما َكاَن ِلْلُمشْاِرِكنَي َأن َيْعُمُروْا َمساَااِ َد اهلل شاَااِهِديَن َعَلى َأنُفساِاِهْم ِباْلُكْفِر ُأْوَلِئَك َحِبَطْت َأْعَما )

 .(؟النَّاِر ُهْم َخاِلُدوَن

 ني األرِضب ٌلصااِامتَّ ٌلحب صااارييِّالنُّ نا العلويِّيف مفهوِم املساااجَد ال، ألنَّ بِعبالطَّ :وأردَف

 اإلمياِن َدْهَم ْتاَرَص، َفعن األهواِء ْتَعوانقَط ياطنِيعلى الشَّ ْتَمُحرِّ ، ومنطقٌةهارِةللطَّ ، ومكاٌنماِءوالسَّ

 ن طالِبم ، وحنُنُهيَتَب ى صاااَرحتَّ ِهتعاىل بامِس ا اهلُلَهصااََّخ ، وهو مدرسااٌةواإلخالِص فاِءالصااَّ ومنهَل

 قا َق باسااِمرا َق واحلتعاىل الطَّ مَّى اهلُلساَا إْذ مرِة أبناِء املسااجِدتعاىل من ُز وَّننا اهلُلوقد َد، املدرسااِة هذِه
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 اَوَتْفِريًق اَوُكْفًر اِضَراًر اَوالَِّذيَن اتََّدُذوْا َمْسِجًد) ه َنَهى عن اإلقامِة مبسجِد التَّشبيِه يف قوله:، لكنَّاملسجِد

قوله  َن لنا أنَّ اإلقامَة باملسجِد احلقيقيِّ الذي ُأسَِّس على َتقوى اإلثباِت واإلفراِد يفوبيَّ (،َبْيَن اْلُمْؤِمِننَي

َوالّلُه  لََّمسْاِجٌد ُأسَِّس َعَلى التَّْقَوى ِمْن َأوَِّل َيْوٍم َأَحقُّ َأن َتُقوَم ِفيِه ِرَ اٌل ُيِحبُّوَن َأن َيَتَطهَُّرواْ ) سابحانه: 

 (.ُيِحبُّ اْلُمطَّهِِّريَن

احلسني بن محدان  نادسيِّ بعَد نا العظماِءِتمن ساادَ  املساا دِ  ِةأ مَّ أشاهرُ  الدكتور أمحد: وقاَل

 االذي كان إماًم )ق( يِّلِّاجِل حممد بن عليٍّ قُةالثِّ يُخالشَّ سيِّدناوهو  ِهأكرُب وأفقُه تالمذِتهو  )ع( اخلصييبِّ

 يف املسا ِد لمنَيللمس ًةكانوا أ مَّ اريِخالتَّ نا عرَبِتمن ساَد يف حلب، وهناك الكثرُي املسلمنَي مسا ِد ألكرِب

 .م هناِهلذكِر اجملاُل ُعِستَّال َي

 نَي عفريِّ نَيكعلويِّ ُلِثَتْمَن وحنُن املساااا ِد من أبناِء : كيف ال نكوُنالعلويُّ الباحُث وأضااااَف

، يف األرِض اهلِل وُتا بيهفإنَّ املسا ِد بإتياِن ْميُكَلَع) :علينا سالُمُه ادقموالنا  عفر الصَّ ألمِر نَيصرييُِّن

نا لكنَّ (،عاِءوالدُّ الِةروا فيها من الصااااَّ، فأكِثِهاِروَّمن ُز ُهَبَتوَك ِهمن ذنوِب اهلُل ُهَرهََّط اًرهَِّطَتاهاا مُ ن أتاَ َمَو

اْلَمَساِ َد ِللََِّه  َوَأنََّ) ، لقوله تعاىل:ياِءوالرِّ جوِنال للُم والعبادِة وحيِدللتَّ مكاٌن ُهألنَّ املسجِد َةقدسيَّ حرتُمَن

 (.َفَلا َتْدُعوا َمَع اللََِّه َأَحًدا

 له مقاُم اخلصاييبِّ  صارييِّ النُّ العلويِّ يف املفهوِم املساجدَ  الدكتور أمحد أديب أمحد: إنَّ وتابَع

ما هو وإنَّ ،من امَلشااَااهِد ِهغرِي دوَن إهليٍّ إىل مشاااهٍد شااارُيال ُي ُه، لكنَّاحلقِّ اِنَيِع ي، وله عنواُنجلِّالتَّ

 اهلوى وطلِب عبادِةب ُقوهذا ال يتحقَّ (،اهلِلَفَأْيَنَما ُتَولَُّوْا َفَثمََّ َوْ ُه ) ها لقوله تعاىل:كلِّ للَمشااااهِد  امٌع

من  يف أوقاٍت اُسالنَّ يِهإل ُديرتدَّ بناٍء َدجمرَّ ليَس تعاىل، فاملسجُد مع اهلِل وحيِّالرُّ صاِلبل باالتِّ اِتذَّاللَّ

، ُهساابحاَن إليِه اِدواالنقي ِهو ُّوتعاىل، والتَّ ُهساابحاَن باهلِل صاااِلعن االتِّ ُرعبِّالذي ُي ، بل هو املقاُمهاِرالنَّ

عن  ها احلا دوَنب اليت وقَع بهاِتى الشُّأن يتدطَّ ليِهَعَف الكامَل صاَلهذا االتِّ َقأن حيقِّ يريُد ن كاَنَمَو

وضااُة، رعيََّة هي األحكاُم احلقيقيَُّة املفريت َظنَّ أصااحاُبها أنَّ األحكاَم الشااَّ ال ها تلَكُل: أوَّاحلقِّ هِجالنَّ

  املندنقِةأفكاَر وأقواَل روَّاِد احقيقيًّ اناا وَهَجروها، والتَزموا اعتقادً فَتَركوا وأنكروا العلوَم احلقيقياََّة عنادَ  

َم احلقيقَة َلْع دوَن أن َتريعِةبالشَّ ْلَمْعال َت) (:ع) املسيح النَّيبِّ ناددِّ عليهم قوُل سيِّ، ويكفي للرَّرِةواملقصِّ

، َفُهم قا ِقكعلِم احل اوا ٌب اعتقاًد اليت َظنَّ أصاااحاُبها أنَّ علَم القشاااوِر وثانيها تلَك (،ُلَكَمَفَيحِبَط َع

َراُبُه َوَهَذا َهَذا َعْذٌب ُفَراٌت َساِ ٌغ َش) عليهم قوله سابحانه:  دِّبِّ، ويكفي للرَّيسااووَن بنَي القشاوِر والل   

ها ا، وثالُثنوالكالُّ يعلُم الفرَق الكبرَي بني العاذِب الفراِت عندنا، وامللِح األ اِ  عنَد غريِ   (،ِمْلٌح ُأ َاا ٌ 
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 دِّاليت َظنَّ أصااحاُبها أنَّه ُُب العمُل بعلِم القشااوِر الذي َبلََّغُه األنبياُء والرُّساُاُل فقط، ويكفي للرَّ  تلَك

 (.اشابًهتابُتِلَي بعبادِة الباطِل ُم اَكًمْحَمن ترَك احلقَّ ُم) :علينا سالُمُه ادقاإلمام الصَّ ُهعليهم ما قاَل

 

ها تزاِموال املعمورِة املسا ِد دخوِل عدَم ُررَِّبُت للمساجدِ  ُةمزيَّا إذا كانت هذه الرَّعمَّ ساؤالٍ  وحوَل

 ْتُ عَل) (:ص) اهلِل رسوُل سيِّدنا وُل: يقلألنباءأمحد لوكالة مهر  يينُّالدِّ قال الباحُث األوقاِت يف كلِّ

 ؟ هذا يعين أنَّاقضي وقًت، أفال َنبناٍء أيُّ ، وال يو ُدفٍرَق نا يف صحراَءأنَّ فلنفرْض (،امسجًد األرُض لَي

 ، والبدَّمستمرٍّ ٍفاعتكا حبالِة املؤمَن ألنَّ ها مسا ُدعلى أنَّ مباٍن ُشيَِّدْت بزيارِة باملباهاِة ُقال يتعلَّ األمَر

، فإذا احلا ِة ِرْدَقِب إالَّ ِةالعبوديَّ من مسااجدِ  خيرَ  إالَّ، واحلقِّ غرِي عن تذك ِر صااومَ َيَو ِهبآداِب يقوَم أن

 للحقِّ اًلنزَم ُهقلُب ى يصاارَي، حتَِّهبغرِي ُهقلُب ُقوال يتعلَّ احلقِّ بغرِي وال يسااتأنُس يعوُد ُهُتحاَ  ْتانقضاَا

 :فيقوُل بِّالرَّ هو صالُة ناُء، وهذا الثَّاِتجليَّبالتَّ املسجِد يف ذاَك عليِه حلقُّثين اُي، َفِةبوبيَّللرُّ اساجدً وَم

 (.وِحوالرُّ املال كِة بَُّر وٌسدُُّق وٌحبُُّس)

 

 ها بكثافٍةاِ بن ظاهرِة مع انتشاااِر ًةخاصااَّ نَيصاارييِّالنُّ نَيالعلويِّ عنَد املسااا ِد بناِء مفهوِم وحوَل

 لقوِل ساايٌم  وثواٌب عظيٌم فيه أ ٌر املسااجِد بناَء أنَّ لألنباء تصااريح لوكالة مهر الدكتور أمحد يف َدأكَّ

 نا ثقافَةمعاُتجمت أن تعيَش جُبَيَف (،اهلُل نيا أعطاُهيف الدُّ اسااجًدى َمَنن َبَم) (:ص) اهلِل رسااوِل ساايِّدنا

 .احلقِّ اإلسالِم ها من مظاهِرألنَّ املسا ِد بناِء

بل  اِتيَّباملادِّ ُقال تتعلَّ العماارةُ  هاا، وهاذهِ  ُتعماارَ  املطلوُبهاذا ال يكفي، فا   لكنَّ :وأضاااااَف

هم عن ِتوا بعقيَدُفن الذين احنَرِم لنَيواملعطِّ هنَياملشاااابِّ ِدعلى َي أن تكوَن ، لذلك ال ميكُناِتوحانيَّبالرُّ

اللَِّه َمْن  َما َيْعُمُر َمساَااِ دَ ِإنَّ) لقوله تعاىل: أمري املؤمنني اإلمام علي )م( موالنا ُهالذي أقرَّ وحيِدالتَّ نهِج

 ِمَن َيُكوُنوا َأن ُأوَلِئَك ىَفَعساااَااللََّه  إالَّآَمَن ِباللَِّه َواْلَيْوِم اْلآِخِر َوَأَقاَم الصااااََّلاَة َوآَتى الزََّكاَة َوَلْم َيْدَش 

 نَيديِّمَّاحمل املؤمننَي من حلقِّا نهَج َجَهانَت نَم أيدي على إالَّ تكوُن ال املساااا ِد فعمارُة (،اْلُمْهَتِديَن

، عطيِلوالتَّ شبيِهلتَّي ادَّتعاىل عن َح ُهذاَت زَّهواَنَو ِهوأرضاِ  ِهمساواِت يف احلقِّ و وَد واُتأثَب الذين نَيالعلويِّ

 ُعما يق، وكالُهالو وِد إدراِك عدَم َمَعهو الذي َز َل، واملعطِّالو وِد إدراَك َمَعهو الاذي زَ  املشاااارَك ألنَّ

 (.اْلَمِصرُي َوِبْئَس َ َهنََُّم َفَقْد َباَء ِبَغَضٍب مََِّن اللََِّه َوَمْأَواُه) قوله سبحانه: فيِه
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