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 ال فرق بني اجلعفرية والنصريية اخلصيبية جوهرًيا

 ٦١٠٢حزيران  ٦٢األحد يوم    إيران -لألنباءوكالة مهر عرب حوار 

 

ون ديُّون حممَّمسلم العلوينَي الدكتور أمحد أديب أمحد أنَّ وريُّالسُّ العلويُّ يينُّالدِّ الباحُث َدأكَّ

 تقُع املالمَة أنَّ الَّإ، س  مياِ التَّ هذِه كلِّ بنَي ال خالَف)أنَّه  اعترًبون، ُميبيُّص ِ ون َخرييُّص َ ون ُنجعفريُّ

من حيث  ِةخلصيبيَّا ِةصرييَّوالنُّ من جهِة ِةاجلعفريَّ بني تس ميةِ  فرقَةالتَّ الذين حياولوَن س يينيَ على امُل

 (.اجلوهُر

 أمٍل فسحُة ْت، ُفتَحاإلس الم ِّ  يِنعن الدِّ نَيالعلويِّ إلخراِج كثريٍة وحماوالٍ  طويلٍة حرٍب بعَد

 يِنلدِّا هلم أن ميارس  وا ا  عا رَ  َحِموس ُ  ةيف س  وريَّ نَيبالعلويِّ االعرتاُف مََّت حيُث م2591هلم يف عام 

 القدميُة ُةهَمالتُّ ْتبقَي لكْن (،اجلعفريِّ املذهِب) عليهم تس    ميُة ْتَقطِل، وُأيف املس    اجِد اإلس    الم ِّ

 ًةهم، خاصَِّتعتقدامب حيُطُي من الغموِض هناك الكثرُي ، وبقَ َةينيَّالدِّ عا َرالشَّ هم ال يقيموَنهم بأنَُّقتالِح

م عليه ْتُأطلَق همًةُت احلديثنَي ريَناملنظِّ ها بعُضاليت يعترُب ِةصرييَّالنُّ هم بتسميِةعلماِ  معظِم ِكمع متسُّ

ب الدكتور أمحد أدي العلويِّ الديينِّ مع الباحِث أجرينا هذا احلواَر س    ا الِ حول هذه التَّ .هملتكفرِي

  ة، وهذا نص احلوار:تشرين بالالذقيَّ يف جامعِة أكادمي ٌّ أمحد وهو أستاٌذ

 

الِة والصَّ كالوضوِء َةنيَّيعا َر الدِّلشَّقيموَن اهم ال ُيبأنَّ وَنصرييُّالنُّ وَنملاذا ُيتََّهُم العلويُّ :لألنباءوكالة مهر 

 ياِم.. إخل؟والصِّ

ُيس ْ َأُلنَّ َيْوَم اليِقَياَمِة َعمَّا مََّع َأْثَقاِلِهْم َوَل اًلَوَلَيْحِمُلنَّ َأْثَقاَلُهْم َوَأْثَقا) يقول تعاىل يف كتابه العزيز: د. أمحد:

 اوًرُزَو اكذًب نَيصيبيِّاخَل نَيصرييِّالنُّ نَيالعلويِّ على املس لمنيَ  َنفرتوَي ننِيمن الس ِّ  اٌ َيِمَف (،َكاُنوا َيفيَتُروَن

 بقتِل َةتيميَّ بِنتوى اَف وا تطبيَقبيُحُي، ِلالكافريَن م يف زمرِةض    عوُهَيَو يِنجوهم عن ال دِّ خِرُيِل اهت ان ً  وُب

، بل على َةينيَّالدِّ عا َرالشَّ قيُمال ُن ناألنَّ صارى!! ليَسوالنَّ اليهوِد من قتِل هم أوجُبقتَل وأنَّ ِةصرييَّالنُّ

 ال نفرُضها أو ال، فِتنا يف إقاَمألبناِ  الك املةَ  َة، ونعط  احلري َّ اال تقلي دً  اه ا التزام ً  قيُمُن حنُن العكِس

م ُهُبغَِّر، وال ُنرِةصالنُّ وجبهُة وداعُش ُةالوهابيَّ وا كما تفعُلص ومُ وا وَيأن يص ل   يِفالس َّ  ِةنا بقوَّعلى أبناِ 
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 اخلصييبَّ صرييَّالنُّ نا العلويَّاباَب ُس، بل نؤسِّعوا يف احلوزاِ جتِمَيهم َوَتوا عباَدبالعطايا لك  ميارس ُ 

من  وال رهبًة اِبوبالثَّ ، ال رغبًةاحقًّ اوواجًب هلِل اا    كًر ِةينيَّالدِّ عا ِرالش    َّ لُيقِبلوا على إق ام ةِ   افكري   

، جاِرالتُّ بادُةع فتلَك رغبًة وا اهلَلُدَبَع اًلرجا إنَّ) :علينا س  الُمُه احلس  نِي اِماإلم لقوِل اًل، امتثاالعذاِب

وه   األحراِر بادُةع فتلَك اا   كًر وا اهلَلُدَبَع اًلرجا ، وإنَّالعبيِد عبادُة ًة فتلَكرهَب وا اهلَلُدَبَع اًلرجا وإنَّ

 (.العبادِة أفضُل

 

يعِة رعتمدوَنها غري الش    َّهلم بواطُن َي نَيص    رييِّالنُّ نَيالعلويِّ هل هذا يعين أنَّ :لألنباءوكاالاة مهر   

 ؟ِةالظاهريَّ

 ِةينيَّالدِّ يعِةرنا نفهُم معان  الشَّ، لكنَّللكالِم طح ِّباملعنى السَّ ُهإىل ما ذهبَت حنَو األمُر ليَس د. أمحد:

عرفِتنا ُق احلركاِ  احملسوسَة مع مٍة وحقا َق إميانيٍَّة، أي إنَّنا نطبِّها بطرا َق إس الميَّ قيُم، وُنِةالظاهريَّ

مُلُه، إذ ريعِة ومل يعلِم احلقيقَة َحِبَط عَل بالش   َِّمنا ألن َمن َعباحلقا ِق العقليَِّة، وهذا ما ُيميُِّزنا عن غرِي

ويصل وَن  إنَّ الذيَن يصوموَن) (:ع) املسيح النَّيبِّ نادسيِّ قوُل وال فا دَة منه، لذلك جاَء هو عمٌل بال علٍم

واحلقا ُق  ،ُة مثاُل اجلس  ِداهريَّريعُة الظَّفالش  َّ (.ألنهم َعِمُلوا بص  ورِة الش  َّرِع ومل يعرفوا معناُه َنملعونو

من دوِن ، ووِحبالرُّ حيى وال يقوُم إالَّال َي ، واإلنس  اُن من جس  ٍد وروٍح، واجلس  دُ  ُة مثاُل الرُّوِحالباطنيَّ

 يساوي ال ، ومبا أنَّ اجلسَدوِح واجلسِدبني الرُّ اا اس عً   اًقهناَك فر َمَدِدها ال تقوُم له قا مٌة، لذلك فإنَّ

ؤمنني أمري امل موالنام قوَل وِح، أَما قرأُتمس   اويًة لعبادِة الرُّ وَح، فال جيوُز أن تكوَن عبادُة اجلس   ِدالرُّ

ْن ِقَياِمِه  ُه ِمٍم َما َل اِ  ْن َقُأ، وَكْم ِم   َم   َكْم ِمْن َصاِ ٍم َما َلُه ِمْن ِصَياِمِه ِإال اليُجوُع والظَّ) :اإلمام عل  )م(

 (.السََّهُر واليَعَناُء، َحبََّذا َنْوُم األكيَياِس وِإفيَطاُرُهْم ِإالَّ

 

هم يض   منوَن أنَّ ِةالَة حبجَّأنَّهم ال يقيموَن الص   َّ َةص   رييَّالنُّ َةملاذا يتَّهموَن العلويَّ :لألنباءوكالة مهر 

 ؟ِةدخوَلهم إىل اجلنَّ

َة َكاَنْت ِإنَّ الصَّاَل) على طا فٍة كاملٍة من غرِي بيِّنٍة!! يقول تعاىل: كيف حيكُموَن غرُبأس ت  د. أمحد:

ها وحننُ ُنقيُم ،(هر والعصر واملغرب والعشاء والفجرالظ ) مخسٌة لواُ والصَّ (،َعَلى اليُمْؤِمِننَي ِكَتاًبا مَّْوُقوًتا

هارُة وه  أن تكوَن طاهًرا من جناس   ِة هلا الطَّ، أوَّالِة ا   روًطا جيُب أن تتحقََّقمجيعها، لكنَّ للص   َّ
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 ،(َمْن ال وض  وَء له ال ص َ الَة َلهُ ) :)م( أمري املؤمنني اإلماِم عل  موالنااحَلَدَثنِي األكرِب واألص  غِر لقوِل 

 باملاِء األوس  اِ  إزالَة ليس هوُر احلقيق ُّ، فالط طح ِّالس  َّ مبعناُه فقطي ُهنا ال نفهُم، لكنَّفالط هوُر فريض  ٌة

ِة العارضِة، ريَّ      ِدِه لبعِض احلاالِ  البش   َة ال َتلَحُق باملؤمِن مبجرَِّد تعرُِّض جس      جاسفقط، ألنَّ النَّ

كٌّ يف ديِنِه وعقيَدِتِه لذلَك فهو طاهٌر منهم، وطهاَرُتُه         ُه ا ٌء أي ال َيلحُقُه َا        فاملؤمُن ال ُيَنجُِّس

ذا ألنَّ النَّجاسَة ه  الشِّرُك، هل م،علينا س الُمهُ ِة ن املش ركنَي كما ورَد عن األ مَّ احلقيقيَُّة ه  الرباُء م

 (.َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنواي ِإنََّما اليُمْشِرُكوَن َنَجٌس) قال تعاىل:

 

 امش  ًي وَنل هم يص  هم؟ وملاذا يقولون أنَّعند ص  الِت ِةبَلإىل الِق وَنالعلويُّ ُهوهل يتوجَّ :لألنباءوكالة مهر 

 ؟على األقداِم

يَِّة، واالنقطاِع لِّصاِل والتَّوجُِّه إىل وجِه احلقِّ، واإلقباِل على اهلِل بالُكالِة بدون االتِّالصَّ ما فا دُة د. أمحد:

أمري املؤمنني  اموالن لقوِل مكاٍن وال يف أيِّ بالكعبِة اليس حمصوًر اهلَل أنَّ َحأن أوضِّ عمَّا سواُه كلِّي ا؟ أودُّ

ص  لَّى ( ص) رس  وَل اهلِل س  يِّدنا أنَّ بدليِل (،كاٍن فيجوُز عليه االنتقاُليف َم وال كاَن) :اإلمام عل  )م(

 من بيِت هلُلا أربعة عشر سنة متوجًِّها إىل بيِت املقدِس قبَل أن ُيَصلَِّ  متوجًِّها إىل الكعبِة، فهل انتقَل

ُمَتَجلِّ  يف  هو ال اهلَل ألنَّ ال تزوُل بالتَّوجُِّه ملكاٍن الِةللصَّ بع ال، فاملعان  العميقُة؟ بالطَّإىل الكعبِة املقدِس

 ادِقلص  َّا وقد ورد عن اإلماِم (،َوُهَو الّلُه ِف  الس  ََّماَواِ  َوِف  اأَلْرِض) ، لقوله تعاىل:مواِ  واألرِضالس  َّ

قول إن ُسيَل ي، ف  على ناقِتِه وهو ُمستقِبٌل املدينَةكان يصلِّ (ص) رس وَل اهللِ  س يِّدنا  أنَّ علينا س الُمهُ 

 احقيًقَتَو ارًعها َاقيُماليت ُن ُةالوه  الصَّ (،َوِلّلِه اليَمْشِرُق َواليَمْغِرُب َفَأْيَنَما ُتَول واي َفَثمَّ َوْجُه الّلِه) قوله تعاىل:

األخرى، أما  وا ِفبعض الطَّ ها ال إىل غريها كما تفعُلنفِس( ص) اهلِل رسوِل سيِّدنا ِةبَلإىل ِق هنَيمتوجِّ

له لقوله  اوتعظيًم اوتكبرًي اوتس  بيًح هلِل اكًرِذ ُهعدو كوَنعنه فهو ال َي ثوَنش    الذي يتحدَّللَم س  بِةبالنِّ

ُر اللَِّه اْتُل َما ُأوِحَ  ِإَلْيَك ِمَن اليِكَتاِب َوَأِقِم الص ََّلاَة ِإنَّ الص ََّلاَة َتْنَهى َعِن اليَفْحَشاء َواليُمنَكِر َوَلِذكي  ) تعاىل:

 (.ْعَلُم َما َتْصَنُعوَنَأكيَبُر َواللَُّه َي

 

بال  الُة الصَّ ُق؟ وهل تتحقَِّةرعيَّ  الشَّ الِة  صالًة غري الصَّ كم تقيموَنملاذا يقولون أنَّ :لألنباءوكالة مهر 

 ؟إحراٍم وال تكبريِة وال سجوٍد وال قعوٍد قياٍم
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 له تعاىل:لقو جوِدوالس  ُّ كوِعوالرُّ اإلحراِم تكبريِة بدوِن ال جتوُز الُة، فالص  َّافرتاٍء هذا حمُض د. أمحد:

 على فهِم ُدشدِّنا ُنلكنَّ (َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْرَكُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا َربَُّكْم َوافيَعُلوا اليَخْيَر َلَعلَُّكْم ُتفيِلُحوَن)

قال  من الذيَن ك  ال نكوَن العقِلعلى  ًةنا مبنيَُّتبه حتى تكون عباَد فعٍل نقوُم لكلِّ ِةاملع ان  احلقيقي َّ  

 ِلعق ومن التَّ (،ْعِقُلوَنَذِلَك ِبَأنَُّهْم َقْوٌم الَّ َي اَوَلِعًب اَوِإَذا َناَدْيُتْم ِإَلى الص    َّاَلِة اتََّخُذوَها ُهُزًو) تع اىل فيهم: 

َك، ُة قياَمَك وقعوَدالليس  ِت الص  َّ ) :ني اإلمام عل  )م(أمري املؤمن موالنا نا لقوِلهُمرتق  إليه َفالذي َن

وهذا يعين أنَّ اإلخالَص الكامَل هلِل ُيعط   (،الُة إخالص  ُ َك، وأْن تريَد بها وجَه اهلِل وحَدُهإنَّما الص   َّ

كماُل توحِيِده اإلخالُص ) :أمري املؤمنني اإلمام عل  )م( موالناجوَد املعنى األمثَل لإلمياِن لقوِل الس    ُّ

مرُّ على نا ال َنأنَّ ُهالذي نلتزُم ديِّعبُّالتَّ ِلعق ن التَّوِم (،ف اِ  عنه الص    ِّ لَ ُه، وكم اُل اإلخالِص ل ه نف ُ   

هذا  نَّأل من ك لِّ ا     ءٍ  ه أكرُبال يعين أن َّ ( اهلل أكرب) :القوَل أنَّ ُمفَه، ب ل نَ ازاف ً ُج اإلحراِم تكبريِة

 نا مكبِّريَنِتباَدرتق  بعنا َنكنَّل (،لقد َحدَّْدَتُه) ه:قا َل فأجاَب علينا سالُمُه قيَل لإلماِم الص ادقِ  اجلواَب

هوم تكبريِة اإلحراِم ها، فمفعٍت من َحيُثَنٍة، أو ُتَسمَّى باسٍم، أو ُتنَعَت ِبَفِصوصَ َف ذاُتُه بِ عن أن ُت اهلَل

 .ه  تعظيُم ذاِ  الباري وتنزيُهَها عن كلِّ وهٍم أو خاطٍر أو فكٍر نا العلويِّنهِج وفَق

 

من  العديَد نَّأ رغَم اجلعفريَّ املذهَب ختالُف َةصرييَّالنُّ عاليَمالتَّ أنَّ هم منَكهل أف :لألنباءوكالة مهر 

 ؟وَنهم جعفريُّأنَّ يقولوَن نَيالعلويِّ ايوِ 

 هذِه كلِّ بنَي ، ال خالَفوَنخص  يبيُّ وَننص  رييُّ وَنجعفريُّ وَنعلويُّ وَنحممديُّ مس  لموَن حنُن د. أمحد:

 من جهِة ِةجلعفريَّا بني تس  ميِة فرقَةالتَّ الذين حياولوَن على املس  يينَي تقُع ملالمَةا أنَّ إالَّ، س  مياِ التَّ

احلس  ني بن  ناديِّس   أنَّ امجيًع اريِخالتَّ كتُب ْتَلجَّ، فقد س َ اجلوهُر من حيُث ِةيبيَّص ِ اخَل ِةص  رييَّوالنُّ

 أحَد عش  َر ُهوعمُر الكريَم َظ القرآَن، وحفوالعبادِة والعلِم ِهيف التَّفق  ُهى طفولَتض َ َق )ع(محدان اخلص  ييب 

 هاا    هُرأ من الكتِب العديِد وكتَب وبغداَد مدرس    تني يف حلَب ، وأق امَ اهلِل جَّ إىل بي تِ َحع امً ا، وَ  

 يخالش  َّ قاِممب ُفعَرُي يف حلَب ُهومقاُم ، وانتقَلاحلمدان ِّ ولِةالدَّ لس  يِف الذي أهداُه( اهلداية الكربى)

أطراِف  عقوُل الناِس معروفٌة يف) أفالطون: العظيِم الفيلسوِف بقوِل أن نس تش هدَ  ويكف  هنا  (،الرباق)

 لعسكريِّا احلس نِ  لإلماِم قيَل ُهالكربى أنَّ وقد ورَد يف اهلدايِة (،وظاهرٌة يف ُحس ِن اختيارهم  ،أقالِمهم

ٌب، فعرِّفين باد بن نص  ري يقوُل فيكُم العظا َم َوأنَّكم أردي، يقولون: إنَّ حممَّيا س  يِّ) :علينا س  الُمُه
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حنُن أعلُم مبا يقولوَن، وما أنَت ) :علينا س   الُمُه فأجاب (.يا س   يدي ما عنَدَك يف ذلك ألعمَل فيِه

عليهم جببَّاٍر، واهلِل ما قاَل هلم إال أنَّنا ربَّانيُّوَن ال أرباًبا من دوِن اهلل، كيف يقوُل حممد بن نص    ري 

 اجوهري  ه ال فرَقأنَّ ُدوهذا يؤكِّ (،املؤمنني؟ه ذا وهو حجَّيت يف اهل دى كما كان س    لمان حجََّة أمري   

 ِةاأل مَّ ن تعاليِمِم الَّإ ُهستق  علوَمَيما كان ِل )ع(د بن نص ري  حممَّ نادس يِّ  ألنَّ ِةص رييَّ والنُّ ِةبني اجلعفريَّ

 حممد بن س  يِّدناعن  )ع(عمر بن الفرا   س  يِّدناه  عن  ُهفأحاديُث ،مالُمُه      س  علينا  املعص  ومنَي

لدينا  الَء العق لكنَّ .الُمُه سعلينا ادق     الصَّعن اإلمام  )ع(ل بن عمر مفضَّ   ال يِّدنا   سعن  )ع(ل املفضَّ

 باملذهِب ص   ييبِّاخَل ص   رييِّالنُّ اجلعفريِّ نا العلويِّنهِج وص   َف ألنَّ( املذهب) لفَظ س   تس   يغوَنال َي

  املدرس  ِةهم تالميذ يفُت، والذين كان أ مَِّةالفرعيَّ باملذاهِب األص  ِل هِجالنَّ مس  اواِة ينض  وي على ا  بهِة

 هذِه أن تتمَّ يِنوالدِّ واملنطِق العقِل حبكِم وال جيوُز ،س    المُ هُ علين ا  ادق ص    َّجعفر ال الكربى لإلم امِ 

ها ألنَّ اأحياًن اِبوعن الص   َّ قد حتيُد ُةالفرعيَّ ، فاملذاهُبالفروِع الميِذوالتَّ األص   ِل ِمبني املعلِّ املس   اواُة

 ارتبَط ُهألنَّ ِماملس   تقي راِطكالص   ِّ فهو ثابٌت األص   ُل هُجا النَّ، أمَّأي والقياِسبالرَّ على االجتهاِد تعتمُد

ِلُكلٍّ َجَعليَنا ) :وهو قوله تعاىل واحٍد يف موقٍع باحلمِد إالَّ اهلِل يف كتاِب ْرومل ُيذَك( ع) س  ِلوالرُّ باألنبياِء

 (.اِمنُكْم ِاْرَعًة َوِمْنَهاًج
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