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 ال تغلوا يف دينكم

 

 ال فيه:ق ملوقع مصر تاميز اًلأمحد أديب أمحد مقا ِةينيَّالدِّ ؤوِنيف الشُّ وريُّالسُّ الباحُث كتَب

 

ِِ البغةِة ن  موالها   ِِ هج  َهَلَك يفَّ رجغن: ُمِحبٌّ) :أمري املؤمنني اإلمام نلي )م(ورَد يف كتاا

 (.َةاٍل َوُمْبِغٌض َقاٍل

ِِ اِن م  نصاااا ة   كم هو َةريٌب أن ُهتَّجَم كعلويِّنَي ُهصاااارييِّنَي ُالُغلإلوِّ إلقراِرها اا جاَ  يف كتا

ُُ فيه كريرٌي م  نل اِ  الشِّيعِة والسُّن  ِِ اليي َيَتساُ ِِ  يف الوق واجل انِة  ةمطلقة  تكوينيَّة  لألهبياِ  والرُّسا

ُِ الغلوِّ أن  علوا    ُِ مفاهيِم الغلوِّ احلقيقيِّ يف معتقداِتجم ُقصاااد  أو ُدوِن قصاااد   َفِ ْ  َمصااَاادي لتطبي

ِّ ري   مم ُيفرِّووا ُجم ىل  درجِة البشريَِّة املساويِة لنا    َِ واألم ََّة والبشَر رركاَ  ِن يف ك األهبياَ  والرُّسُا

 َّ فيجم أو اتََّحَد ُجم ِلِحنٍي مم أناَدهم ىل  ُشااااريَِّتجم ُاجدواجيَّة  فكريَّة  واهفصاااااٍم   وكاننَّ اَن تعا  َح

 انتقاديٍّ ةريب   وهيا ما ال ميك  أن َيَتَفوََّه ُه املسلُم العلويُّ النُّصرييُّ قطُّ..

ِِ السااُّنَِّة واجل انِة فُد فيجا امل ا ِ  ِِ الشااِّيعِة وأه نتقاداِ  م  اال فعندما هبحُث يف كتِب أه

َِ نند الكريرِي م  نل اِمجم   ِِ املرياِل ال احلصِر أنَّ األهبياَ  والرُّس الغريبِة واألفكاِر املريبِة  منجا نلى سابي

ال معاجَز هلم وال قدرَة  وليسااوا معصااومنَي ن  اوطن والسااَّجو واملعصاايِة واَاغرِيها وكبرِيها  م  أوَِّل 

َِ ُعرَيتِ  ِّ ما ُينفعُر ننجم م  الصااااِّفاِ   الع ِر ىل  آخِرِه  وقبا جم وُعَدها  وأهَّجم ليسااااوا منزَّهنَي ن  ك

اليَّمي ِة والطعباِع الساَّيَ ِة واألفعاِل القبيحِة!!! و وُج للنَّ  والرَّساوِل نندهم أن يساجَو يف وغِتِه وأن    

ُِ َم  ال َيستح ٍَّيُشكَّ يف هبوَِّتِه!!! وأن النَّ َّ والرَّسوَل كان يضر   ويس ُع املعاج ََ ُّ  ويلعُ  ُغرِي ح

 مع أهِلِه!!!

 الصَّحاُِة ُتعظيِم أُي هريرَة وُعِض ًغوُاملقاُِ فُد َكْم َتُغصُّ كتُب نل اِ  الساُّنَِّة واجل انِة مري 

ِِ ُيتِه ِِ النَّ ِّ وأه ِِ م  األحاديِث (!ع) نلى حسااااا ليت ا! َفلَيِقْف أحُدها حبياديَّة  أماَم الكمِّ اهلام

ِِ ونري اَن ُ  نفَّاَن ومعاويَة ُ  أُي   ٍّ ِمَ  الصَّحاُِة كنُي ُكٍر ون َر ُ  اوطَّا ُتَعظعُم وِاَفاِ  ومكارَم ك

ُُ ُه م  النِّسياِن والعصياِن واوطن واليَّهِب   ِِ َتِصُف الرَّسوَل اا ال يلي ِِ الوق سافياَن وةريهم  ويف هف

ِِ وحبِّ النِّساِ  و  الشَّجوِة وووووىلخل!!!والدَّنوِة للقت
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  َتعظيِم ىل  درجة  َتعلو ن نلينا سغُمُه وكم َتُغصُّ كتُب نل اِ  الشاِّيعِة ُتعظيِم اإلماِم احلسانيِ  

َِ أراااروا ىل  أهَّه ال َتف ا!! َوُتَفضااِّلإلُه ن  األم َِّة رةَم أهَّجم عيًعأمري املؤمنني اإلمام نلي )م( موالها اضاُا

أوَّلإلنا حم َّد وأوسااَاطإلنا حم َّد وآخُرها حم َّد وكلُّنا ) :نلينا ساااغُمُه الصاااَّادُ  ُينجم حيُث قال اإلماُم

! ُِ َهِجُد هيِه الكتَب ُتَعظعُم واااحاَُة األم َِّة ن  األم َِّة أهفسااِاجم  لدرجِة أهَّنا هري أحاديَث (!حم َّد

ُُ اقامجم غقيِّ اليي ال يم  ُعِض اإلسفا َِ األخ امتناقضًة لألم َّة مرويًَّة يف كتبجِم  وال ختلو أحياًه لي

ُِ منوذًج ننجا يف  االعظيِم  معاَذ اِن أن يروَي األم َّةإل املعصوموَن أحاديَث كتلَك األحاديِث اليت َنَرْض

ٍُ ُعنوان:  (.متى يتخلصون م  نبادة األرخاص!) مقاٍل ساُ

ِِنَاَدا ن َّا َهَراُه اليوَم م  تنليِه الوهاُيِّنَي ِلساااَايِِّدهم اُِ  تي   َوَرفِعِج ا  يََّة وحم َّد ُ  نبِد الوها

 !(!ص) ه ِّ اِن حم د ُ  نبِد اِن سيِّدهالدرجة  فوَ  درجِة 

ُِ هيه املغاالِة جعَلجم ُيَ وُِّهوَن   ُّ هيا االحنرا َِ والغلوِّ اليي اتَّصااااَف ُه كريرٌي م  أوااااحا ك

َمجم نلى نا َرَفضاْانا أن ُهسااايَرهم أو ُهساَااِوأهفساَاجم ُاالفءاِ  نلينا َوُمحاَرَُِتنا يف املاضااي واحلاضاار  ألهَّ

ِِاألهبياِ  واألم َِّة نقيدِة اإلسغِم احلقَِّة َوِنْصَ ِة   فقط دوَن ةريهم.( ع) والرُُّس

وأجُد أهَّه م  املناسااااِب أن أذكَر أمريلًة م  اِياِ  اليت فيجا ىلراااااراٌ  ىل  نصاااا ِة األهبياِ  

ِِ العظيِم  وكيف كاهوا يسااتطيعوَن التَّصاارُّ ََ ُالكوِن  وُجيه اإلرااارِة   َوَمقاِمجم التَّكويينِّ( ع) والرُّساا

 هعوُد ىل  ُعِض آياِ  القرآِن يف هيا اجملاِل:

 

 املثال األول:

َِ  َوَرساُاو) قوله تعا : َِ َواْلِحْكَ َة َوالتَّْوَراَة َواإِلِفي َِ َأهِّي َقْد ىِلَلى اًلَوُيَعلعُ ُه اْلِكَتا  َُِني ىِلساْاَراِمي

ُُ َلكإلم مَِّ  الطعنِي َكَجْي َاِة الطَّْيِر َفَنهفإلُف ِفيِه َفَيكإلوُن َوْيرً    ُِِإْذِن الّلِه َوأإلُِْرُئ  اِجْ ُتكإلم ُِاييَاة  مِّ  رَِّّكإلْم َأهِّي َأْخلإل

ُروَن ِفي ُُُيوِتكإلْم ىِلنَّ ِفي َذِلَك َِيًة ِخاألْكَ َه واأَلَُْرَص َوأإلْحِيي اْلَ ْوَتى ُِِإْذِن الّلِه َوأإلَهبُِّ كإلم َُِ ا َتْنكإللإلوَن َوَما َتدَّ

(.لَّكإلْم ىِلن كإلنُتم مُّْؤِمِننَي

ِّ ساايِّدها  اًليف هيه اِيِة يدوُر احلديُث أو ( ع) سااي نيسااى امل النَّ ِّن  األلطا َِ اإلهليَِّة حب

َِ) حيث َِ َواْلِحْكَ َة َوالتَّْوَراَة َواإِلِفي َِ كرساوٍل ىل  ُين ىل  مم ََُعرَيُه ( َوُيَعلعُ ُه اْلِكَتا ىِلَلى  اًلَوَرُسو) سارامي

 َِ ُُ كغَم سيِّدها   ( َُِني ىِلسْاَراِمي قعيِتِه وُياِن معاجِزِه يف ىلمباِ  أح( ع) نيسى املسي  النَّ َِّوِم  ممَّ َيشار

َِ: يقول يف األو :    ِِ مراحا ُُ َلكإلم مَِّ  َأهِّي َقْد ِجْ ُتكإلم ُِيَية  مِّ  رَِّّكإلْم َأهِّي َأ) اليت متَّ َُيااُهجاا يف ِ ْخلإل



 www.alawis.net  المجمع العلوي السوري

3 

 

َوأإلُِْرُئ األْك اَاَه ) ريااة:ويف الرياااهيااة والريااال ( ُاِاِإْذِن اللاّاِه االطعنِي َكَجْي اَاِة الطَّْيِر فاَاَنهفإلُف ِفيااِه َفَيكإلوُن َوْيًر

ا َتدَِّخُروَن ِفي َوَم َوأإلَهبُِّ كإلم َُِ ا َتْنكإللإلوَن) واوامسااة:  ( َوأإلْحِيي اْلَ ْوَتى ُِِإْذِن الّلِه) والراُعة: ( واأَلَُْرَص

 (.ُُُيوِتكإلْم ىِلنَّ ِفي َذِلَك َِيًة لَّكإلْم ىِلن كإلنُتم مُّْؤِمِننَي

( ع) ى املسي نيس النَّ َّىلنَّ التَّ عَُّ  يف مضا وِن هيه اِيِة يوضاُِّ  هيه املسانلَة وهي أنَّ سايِّدها     

 وُد.وأمِرِه  وهيا هو املقص َينُسُب رفاَ  األن ى واألُرِص وىلحياَ  املوتى ىل  هفِسِه  ولك  ُإذِن الّلِه

َِ أًُدوال ماه ( ع) نيسى املسي  النَّ ِّهيا النُّ وذُج َوَهَبُه الّلُه تبارك وتعا  لسايِّدها    اَع أو حام

ِِ ِِ ذلَك لسامِر األهبياِ  أو الرُّس  (.ع) م  ىلنطاِ  مري

ُِ ُننَّ هيِه املعجزاِ  لساايِّدها  ٍ  خاصٍّ   هطايف( ع) نيسااى املسااي  النَّ َِّوُملخَُّص الكغِم ُيريِب

 ِِ ِّ سامِر األهبياِ  أو الرُّس ُِ ُِه  ُِ ميكُ  أن َتْصُدَ  حب ٌِ نلى اختصااِوجا املطَل ( ع) وليِ هنالَك دلي

  وُج وما ال  وُج واحٌد. في ااقتضى أنَّ حكَم األمرياِل 

 

 املثال الثاني:

َِ  َوالشااااََّياِونَيَفساااَاخَّْرَها َلُه الرِّيَ  َتْجِري َُِنْمِرِه ُرَخا  َح) قوله تعا : َّ َُنَّا   ْيُث َأواااَاا كإل

ْجِري َُِنْمِرِه ىِلَلى َوِلسااُاَلْيَ اَن الرِّيَ  َناوااِاَفًة َت) وقوله تعا : ( َوَةوَّاٍص  َوآَخِريَ  ُمَقرَِّهنَي ِفي اْلَنوااْاَفاِد

ِّ رَاْي   َناِلِ نَي  َوِمَ  الشاَّ   ُدوَن  ًغوَن َلُه َوَيْعَ لإلوَن َنَ َياِونِي َم  َيُغوواُااْلَنْرِض الَِّتي َُاَرْكَنا ِفيَجا َوكإلنَّا ُِكإل

ِِ َوالطَّْي) وقوله تعا : ( َذِلَك َوكإلنَّا َلُجْم َحاِفِظنَي ( ِر َفُجْم ُيوَجُنوَنَوُحِشَر ِلُسَلْيَ اَن ُجُنوُدُه ِمَ  اْلِج ِّ َواْلِإه

 وقوله تعا :  (ِجَباَل ُيسااَابِّْحَ  َوالطَّْيَر َوكإلنَّا َفاِنِلنَيَوسااَاخَّْرَها َمَع َداُووَد اْل) أي ُي َنعوَن  وقوله تعا :

(ٌِ ٌّ لَُّه َأوَّا .(ىِلهَّا َسخَّْرَها اْلِجَباَل َمَعُه ُيَسبِّْحَ  ُِاْلَعِشيِّ َواْلِإْرَراِ   َوالطَّْيَر َمْحُشوَرًة كإل

ُِ لسايِّدها    َوُيستفاُد  ( ع) ماحلكي سلي ان النَّ ِّيف هيه اِيا  يتحدَُّث تعا  ن  تساخرِي الرِّيا

َوُتنِجُز له ( ع) ساالي ان احلكيم النَّ ِّم  هيِه اِياِ  أهَّه وك ا أنَّ الشااَّياونَي كاهِ ُتنفعُي أمَر ساايِّدها  

 نمُرها.  وكاهِ تتحرَّكإل حيث يامج ًَّة يف الربِّ والبحِر  فإنَّ الرِّيَ  كاهِ ُتنفعُي أمَرُه أيًض اًلأن ا

  وىلذا راجعنا منوذٌج َفيٌّ نلينا سغُمُه داوَد رسوِل الواليِةوسيدها  سلي اَن النَّ ِّىلنَّ قصََّة سيدها 

 داوَد وِل الواليِةرسوسيدها  سالي انَ  النَّ ِّساورَة النَّ ِ  فإهَّنا فُد فيجا مناذَج َفيًَّة ن  تعاوي سايِّدها   

 ُجنا يف احلديِث ننج ا أهَّه تعا يف هيا اجملاِل. وأوَُّل ما يواِجمع ما آتاُه ا انإل سبحاَهُه  نلينا ساغُمهُ 

ِِ مع هيه املخلوقاِ  يف هطاِ  ِرَناَيتجا َوِهَدايتجا َوَتوجيججا  قَاد َوفََّر هل ا األدواِ    الضااااَّروريََّة للتَّعام
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ِّ راااَاي    مم َذالً ِناحلديَث ُننَّ اَن قد آتاُه ا َفَنِجُدها تبدأإل  َُ الطَّرِي  وأوتيا م  ك َكَرِ    َوُنلعَ ا َمنِط

  يِع األلسَنِةاِياُ  مناذَج تطبيقيًَّة هليا العلِم  ولل عرفِة جب

مم ِلَتنمرِي ما آتاُهم انإل سابحاَهُه يف ىلدارِة األموِر  َوَتوجيججا َوِرَنايتجا  واهلي َنِة نليجا ُصاورة    

.ُِ  حيويَّة  وُنَّاَ ة  وىل اُيَّة   ال تنتي ىلال ُاورِي  وال تؤدِّي ىلال ىل  الَفغ

 

ِِ هيا اإلجغِل والتَّعظيِم واإلقراِر ُعصاا ِة  ِِ األو األم ةألج الغلوِّ كان اتِّجاإلمنا ُ( ع)هبياِ  والرُّساا

 ضدَّها!! ارعاًر

ِّ كليَّاِ  الشَّريعِة اإلسغميَِّة( رايف اإلسغم!!! ) فجا هو اُُ  تي يََّة  ُيفِتي املإلعَتَ ُد الرَّمسيُّ يف ك

 ِضدَُّهم أو !! والنَّصااري!! وأنَّ اجلجادَ م  اليجوِد  اَُِفتواُه الشاَّجريَة ُننَّ العلويََّة النُّصارييََّة أرادُّ كإلْفرً   

َوَدَنا هو َوَم  جاَ  نلى وريِقِه املنحر َِ ىل  َقتِلِجم َوَذحِبِجم.... ىلخل!! فجِ هيِه هي أخغُ  اإلساااغُم 

 احمل ديُّ السَِّ ُ !!

ُِ لكْ  يف الضااِّفَِّة األخري هري ما ُيدرَُّ  يف احلوجاِ  م  كغِم الشااَّ  ِِ الطري ِف املفيِد يونلى هف

َحَكَم  لي )م(أمري املؤمنني اإلمام ن موالهااليي َووَاَف العلويََّة النُّصرييََّة ُنهَّجم ُضغٌَّل كفَّاٌر!! وجنَم أنَّ  

ُِ ُالنَّاِر!! وأنَّ األم ََّة ِِ والتَّحري اإلسغِم!!  َقَضوا نليجم ُالكفِر واوروِج ن  منلينا ساغُمجُ  فيجم ُالَقت

ِِ!!أي أنَّ العلويََّة النُّص ِِ البي ُِ أه  رييََّة معدودوَن يف جمرِة الكفَّاِر  وىلْن أظَجُروا اإلسغَم َوَُالغوا يف َمد

 

مم تنتي َرساَااِملإلجم ىللينا نرَب َقَنوا   متعدَِّدة  ُنهَّه ال  وُج أن هدافَع ن  العلويَِّة النُّصاارييَِّة ألنَّ  

ُِ ن  ُمَ ارَساِتجم َوَدنواِتجم وأن اهِلم نلى األرِضهيا الدِّفاَع فتنٌة!! ُِ  ُب نلينا الساُّكوُ  والصَّ    

ُِ الشااااَّع ُّ: ِِ!! وُالتالي يكوُن ك ا يقوُل امَلرَي َِ ) حتى تنتجي األجمةإل َوُتخَ َد هرياُن احلر َم  ضاااَاَر

 َِ َِ َهَر َِ  َوَم  َهَر ِِ الكريرَي م  َجألهَّه نندمي  ساتكوُن َمقاَفُتُجم التَّكفرييَّةإل ِضدَّها قد اهتشَرْ  وأَ ( ضَاَر لَّ

  ِِ ِِ  فجِ ما ُيطالبوَهنا ُه جامٌز ُُِحكِم العق الضااااُّعفااِ   وُالتَّالي ال فامدَة م  الكغِم ُعَد اهتجاِ  احلر

ُِ والدِّيِ  اإلساغميِّ اليي ال َيرضَاى ُالضَّعِف امتريا   املؤمُ  ) (:ص) الرَّسوِل األنظِم سيِّدهالقوِل  اًلواملنط

 !(! ِمَ  املؤمِ  الضَّعيِفالقويُّ خرٌي وأحبُّ ىل  اِن
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 يف اخلتاِم وجلميِع َمن ُيكفُِّرنا:

رييِّنَي ك ا كإلنُتْم وما ِجلُتْم َتصِافوَهنا ألهَّنا كنَّا ساكتنَي ن  افءاَ اِتكإلم ِضدَّها.. وال َتكف  اَلسْاَنا كفَّارً 

َفَتَخلُّوا ن  ةإللإلوِّكإلم  يف مواججِة افءا اِتكم.. األهَّنا َرَفعنا الصَّوَ  نالًي اك ا َتصفوَهنا اليوَم َوَسَتصفوَهنا َةًد

َِ ا) لقوِلِه تعا : اًلِلَتنُجوا امتريا( ع) َوَكِيُِكإلم نلى اِن تعا  ورساااوِلِه وأم َِّتِه ِِ اَل َتْغلإلوْا ِفي َيا َأْه ْلِكَتا

ِّ  (.ِديِنكإلْم َواَل َتقإلولإلوْا َنَلى الّلِه ىِلالَّ اْلَح
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