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 الإهداء
 

 فوءِ الكَ لوقِالواعي الخَ فِق َثَمُـنا العلوي البابِإلى شَ

 نتمي إليهِ الذي يَ الحقّ نهجِعن  فاعِوالدّ هِبنفسِ سعى للارتقاءِالذي يَ

*** 

 اللهِ  هِجْوَخالصًا لِ لاًعم ذا الجهادَه أرفعُ

 ناأعمالِ في ميزانِ يكونُ اهُسَعَ

 ي اللهِ دَبين يَ نقفُ يومَ

 ةُالحنا الصَّلُاعمأ إلا َ وما في أيدينا

 

 أحمد...
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 متهيد

 

َََعـَل،   يِء الذي ـاحَلْمُد هلِل الَقديِم األَزِل، امُلِعيِد األوَِّل، الَعْدِل امُلَجرَِّد عن املثِل، وامُلِش ما َشـاَء 

ََـل ، وال َيُوُُتـُه َأَمـل ، الـدَّاِِي ِمـن ِعَبـادِ        ِه َوَمْن إىل ِعَباَدِتِه َدَعا أْصَحاُب الشََّراِئِع وامِلَلِل، ال َيْسـبُقُه َأ

 (.اًلَك ِصْدًقا َوَعْدُمَماَثَلًة لألشكاِل، وامُلَتَلطِِّف ِبِهم بامُلَؤاََِسِة واألمَثاِل، َقاَل َتَعاىل: )َوَتمَّْت َكِلَمُت َربِّ

 

 أمَّا َبْعُد:

على َمرِّ الُقُرون مل َتتُقَّف املؤامراُت اخلطريُة على ِهِجنا العلُيِّ النُّصرييِّ، لكنَّها يف كلِّ َمرٍَّة 

ِِـلِّ  ُتَغيُِّر َشكَلها َوَهيَئَتها حبيُث يزداُد التَّلبيُس على الضُّعواِء، َوَتشَتِبُه عليهم القضـايا التُييديَّـُة يف    

َِ امُلَضـلَِّلِة          ََِشاِط َنُِد إبليَس اللعنِي، ييُث ال َيَتُقَّوُُن َيًُمـا عـن إِتـاِا املزيـِد مـن الشُّـبهاِت والِبـَد

للضُّعواِء من أبناِئنا، بل َوَيزداُد َِشاُطُهم امَلذمُُم كلَّما َتقـدََّم الـزَّمُن بـالتَُّازي مـع الصَّـمِت ملـرِي امُلـ َِّر        

َُلُّ اهتماِمِهم َيْنَصبُّ على َكْنِز األمُاِل، وهم ال ُيورِّقَُن بني الصََّدَقِة املادِّيَّـِة الـ    للَمَشاِئِخ ا لذين باَت 

َيقبضَُِها كأٍَر لقاَء إقاَمِتهم لألعماِل اخلرييَِّة، وبنَي الزَّكاِة املعرَيَِّة ال  جيُب أن ُتلَقى للُمسـَتحقِّنَي  

َوايًدا، معاَذ اهلِل ألنَّ املاَل َمَثـل  علـى    اًل الصََّدَقِة والزَّكاِة وجيعلَُن اها مثمن أهِل اهلل، َوُيشِرُكَُن بني

ِِ  النَّيبِّ املاِء اآلِسِن، والزَّكاَة َمَثل  على املاِء الطَّاهِر، وهنا َِذُكُر قَُل سيِِّدِا  : )اَل َيْقـِدُر َأَيـد    )َ(املسـي

َُاِيَد َوَيْحَتِقَر اآلَخـَر. اَل َتْقـِدُروَن   َأْن َيْخِدَم َسيَِّدْيِن أَلَُّه ِإمَّ َُاِيَد َوُيِحبَّ اآلَخَر َأْو ُياَلِزَم اْل ا َأْن ُيْبِغَض اْل

ِهِم، َأْن َتْخِدُمُا اللََّه َواْلَماَل(، َأكَثُرُهم َتَرُكُا اهلَل واتََّبعُا املاَل َكاَِْت أعماُلهم املـأَُرُة للنَّـاِ  والـدَّرا   

: )إَُّه َمن َيعَمْل ِلَغـرِي اهلِل َيِكْلـُه اهلُل   )م(اإلمام علي ى النَّاِ  لقُِل مُالِا أمرِي املؤمننَي وكاَن ثُاُبهم عل

 ِلَمْن َعِمَل َلُه(.

أمَّا تعليُم النَّاِ  َوَتثقيُوُهم َوَتسليُحُهم بالعلُِم التَُّييديَِّة واملعارِف الرَّبَّاِيَِّة َليَس ِمن َشأِِهم أن 

ِِ   اإلماِمُا َيِه ألنَّ َاقَد الشَّيِء ال ُيعطيِه، ولُ كاُِا َيملكَُُِه التَّبعُا قَُل َيغُُص  علينـا سـالُمُه:  الصَّـاد

وَأَخَذ على العلماِء َسـبعنَي َعهـًدا أن ُيَعلِّمـُُه(،     إالَّ ،)َما َأَخَذ اهلُل َعهًدا على اجُلهَّاِل أن َيَتعلَّمُا العلَم

الدُِّيا ُهُم السََّبُب يف الَوُضى ااهدَّاَمِة ال  َيعيُشـها أبنانِـا، والـ  َتَسـبََّبْت يف      وهذا يعين أنَّ َمَشاِئَخ



4 

 

ِِ باملعـارِف الرَّب  اِيَّـِة  ََهِلِهم َوَضياِعِهم واِِْكَواِئهم عن الدِّين وُبْعِدِهم عن التََّمثُِّل باآلداِب الدِّينيَِّة والتََّسلُّ

َََساِد اخلاصَِّة(،  )م(اإلمام علي لقُِل مُالِا أمرِي املؤمننَي  يني ُسِئَل عن أيُاِل العامَِّة: )إََِّما هَي ِمْن 

 َوَذَكَر أوََّلُهم وأهمَُّهم وهُم العلماُء ألَّهم اأَلِدالَُّء على اهلِل.
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 اع.. والضحايا الشبابرالص

 

يمـا بيـنهم بسـبِب الَقـيِِّمنَي علـى      ِمن أَخَطِر ما ُيصيُب ُمجَتَمَعنا َوَشباَبنا هُ اجلهُل امَلبثُُث َ

 تعليِم النَّاِ .. َوَخاصًَّة على املستُى الدِّيينِّ؛ وأقصُد املتسلِّقنَي على الدِّين.

َوَيديثي هنا له خصُصيٌَّة َسَبُبها كثرُة ُيزِي علـى شـباِبنا الضَّـائِعنَي بسـبِب أخطـاِء علمـاِء       

َََيقتلـَُِهم َبـَدَل أن ُيحُيـَُِهم     السُُِّء َوَمشائِخ الدُِّيا الذين يزرعَُن اجل هَل واجلهالَة يف ِوُِ  الشَّـباِب 

َََكَأََِّمـا َأْيَيـا       مع أنَّ مهمََّتُهم إيياُء النُّوُِ  باآلداِب والتَّعاليِم اإلاهيَِّة كما قال تعـاىل: )َوَمـْن َأْيَياَهـا 

ََِميًعا(.  النَّاَ  

ُهم بسبِب اجلهِل الذي هـُ َسـَبُب املخالوـِة األوىل    وتبقى املأساُة ال  ُتصيُب الشَّباَب هي َمُُت

ََـَض السُّـجُد ل   آدم )َ(، وكأَِّمـا ينطبـُ  علـى    سـيِّدِا الـنَّيبِّ   ال  َصَدَرْت عن إبليَس اللعنَي عندما َر

ُُْنوَدُة ُسِئَلْت، ِبَأيِّ َذٍِب ُقِتَلْت(.  َشباِبنا قُله تعاىل: )َوِإَذا اْلَم

ََ بني العلما ِء وأشباِه العلماِء قائم  دائم ، لكـنَّ َضـحيََّتُه َدوًمـا هـم الشَّـباُب امُلَجهَّلـَُن       إنَّ الصِّرا

امُلبَعُدوَن عن امَلَعارِف، وامُلَضلَّلَُن بسبِب آراِء الرَِّاِل الذين اتََّخُذوا ديَن اهلِل ُهُزًوا واسـتبَدلُا النُّصـَُ    

َرِت العاداُت ـقيِ  َمَصاِلِحهم الدُِّيُيَِّة اخلاصَِّة، َاِتشامَلعصَُمَة بعاداٍت وتقاليَد ال أصَل اها، لغايِة حت

والتَّقاليُد يتى صاَرْت َقاًُُِِا َبَدَل القاُِِن اإلاهيِّ األصيِل، َوَصـاَر الـدِّيُن ِعبـاَرًة عـن آراَء واَتهـاداٍت      

ََْهَتُهم يردَّوَن كما قال تعاىل: )َوِإَذا ِقيَل  ُْْا ِإَلى َمـا َأِـَزَل الُلـُه    وقياساٍت ال أصَل اها، وإذا َوا َلُهْم َتَعاَل

ََْدَِا َعَلْيِه آَباءَِا(، وهكذا َيَكُمُا بالدَّماِر على َئِة الشَّباِب لقُِل   اإلمـامِ َوِإَلى الرَُّسُِل َقاُلُْا َيْسُبَنا َما َو

ََُه من علينا سالُمُه:الصَّادِ  ُه الرَِّـاُل كمـا َأْدَخُلـُُه َيـِه،     )َمْن َدَخَل يف هذا الدِّيِن برأي الرَِّاِل َأْخَر

 َوَمْن َدَخَل َيِه بالكتاِب والسُّنَِّة َزاَلِت اجلباُل قبَل أن َيُزوَل(.

وإَِّنا ََِرى َشباَبنا اليَُم ُمتَِّبعنَي ُمقلِّـديَن َمخـدوعنَي بوـالٍن وَـالٍن ِلُمَجـرَِّد ُشـهَرِتِه أو َضـَخامِة        

ََِة له، ُمَتجاه ََتاويـِه،       الدِّعايِة امُلَروِّ لنَي ُمخاَلَوَتُه للكتـاِب وأياديـِث املعصـُمنَي يف آراِئـِه وأيكاِمـِه َو

َََجَعلُا ُدخَُلهم للدِّيِن عن َطريِقِه، َوَسيخرََُن منُه عن طريِقِه أيًضا، إْذ إَّـه ال يسـتطيُع أن ُيَنجِّـَي    

 ِوَسُه َكيَف له أن ُيَنجَِّي ملرَيُه!!
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أمـري املـؤمنني   مُالِـا  باُب كُُِا علـى َيـَذٍر، والَتِزمـُا قـَُل     ــها الشَّوَلَطاَلما َِاَدينا وقلنا: أيُّ

: )ال ُيْعـَرُف احَلـ ُّ بالرَِّـاِل، اْعـِرِف احَلـ َّ َتْعـِرْف أهَلـُه(، َـال َتنَخـِدُعُا ِبِرَـاٍل           )م(اإلماِم علـي  

ثريَُّة َدوًما َمذمُمـٌة لقُلـه تعـاىل:    ُيعطَُن أيكاَمهم ِمن آراَء يتَّى لُ كاَِْت ُمنَتِشَرًة بنسبٍة كبريٍة، َاألك

 )َوَأْكَثُرُهْم ِلْلَح ِّ َكاِرُهَُن(، وقُله: )َوَأْكَثـُرُهْم َكـاِذُبَُن(، وقُلـه: )َبـْل َأْكَثـُرُهْم اَل ُيْؤِمُنـَُن(، وقُلـه:       

َُلَُّا النَّاَ  َوَتمَّ َوْصُوهم يف ِِ البالملِة بقـُِل مُالِـا أمـري    )َوَلِكنَّ َأْكَثَرُهْم اَل َيْعَلُمَُن(، َكم ِمن رَاٍل َت  ِه

ََا)م(املؤمنني اإلماِم علي  ََال  ِر َُلَّى عليها ِر  على ملرِي ديِن اهلِل(!! اًل: )َوَيَت

ُِْم اتَِّبُعـُا              َُـل  َيْسـَعى َقـاَل َيـا َقـ ََـاء ِمـْن َأْقَصـى اْلَمِديَنـِة َر ولكن ِقُُل كما قـال تعـاىل: )َو

ًَْرا َوُهم مُّْهَتُدوَن(، َمن َيقرَُُِن القـَُل بالوعـِل، والقـََّة بالشَّـجاعِة،      اْلُمْرَسِلنَي، اتَِّبُعُا َمن الَّ َيْسَأُلُكْم َأ

ــ مـن خـالِل النُّص   قـات اَدِة الثِّــوالعلَم بالعمِل، َمن َيلتِزُمَُن بتطبيِ  تعاليِم األئمَِّة والسَّ ُِ  املعصـُمِة  ـ

َعوـر   اإلمـام يُن ال ُيؤَخُذ بالرَّأي ألنَّ َيِه مهلكًة َيذََّر منهـا  وليَس من خالِل الرِّواياِت امَلُهُمِة، َالدِّ

 بقُِلِه: )ُخْصَلَتاِن ُمهِلَكَتان: أن ُتوِتي النَّاَ  ِبَرأيَك، أو تديَن ِبَما ال َتْعَلُم(.علينا سالُمُه ادِ الصَّ

َُ بني العلماِء احلقيقيِّنَي الذين قاَل تعاىل َيهم: ) ى اللَّـَه ِمـْن ِعَبـاِدِه    ـِإََِّما َيْخشَـ َوَيسَتِمرُّ الصِّرا

َََسـُدوا(،     ) (اْلُعَلَماء(، وأشباِه العلماِء الذين قال َيهم سيُِّدِا رسُُل اهلل  : )َأَشـرُّ النَّـاِ  العلمـاُء إذا 

ُعـُا اجلهـَل واجلهاَلـَة    والضَّحيَُّة َدائًما أكثريٌَّة من الشَّباِب امُلَغرَِّر بهم امُلتَِّبِعنَي ألشباِه العلماِء الـذين َزرَ 

َُُا اخلطيئَة َوَتَشـاَبَهِت األمـُُر علـيهم، َوَعـاَدوا      والعصبيََّة يف ِوُِسِهم َاِطَبَعْت ُُِوُُسهم بالُهِم وايرت

َُْمـَة الِئـٍم، ألنَّ ملـاَيَتُهم وَـُه اهلِل والنُّجـاُة          العلماَء احلقيقيِّنَي ألَِّهم قـالُا احلـ َّ ومل َيْخَشـُا يف اهلِل َل

)ُقِل احَل َّ وإْن كاَن َيِه َهالُكَك، َـننَّ َيـه ََِجاَتـَك.     علينا سالُمُه:مُسى الكاِم  اإلمامك ى لقُل ال

َََكِلَمـُة احلـ ِّ قـد ُتَنوِّـُر اجُلَهـالَء والضُّـعواَء             َِ الَباِطَل وإْن كاَن َيـه ََِجاُتـَك، َـننَّ َيـِه َهالَكـَك(،  َوَد

: )َما َتَرَك ِلَي احَل ُّ من َصـديٍ (، لكنَّهـا   )م( اإلماِم عليِا أمري املؤمنني وامُلرَتَهننَي للَجَهالِة لقُل مُال

َََيلتوُّـَُن      َََيْسَتِسيُغها اجلاهُل والضَّـعيُف وامُلْشـَتِبُه وامَلوتـُُن  ُتَنجِّي عنَد ربِّ العاملنَي، أمَّا كلمُة الباطِل 

ََميًعا بالنَّشُِة، لكنَّ ا َُْم َتْشَهُد َعَلْيِهْم َأْلِسـَنُتُهْم  يَُل َقاِئِلها َوَيشعروَن  اَهالَك َينتِظُرهم لقُله تعاىل: )َي

َُُلُهم ِبَما َكاُُِا َيْعَمُلَُن(.  َوَأْيِديِهْم َوَأْر

َُِع عنـه        لذا ال ُيزَن على َمن أقوَل ُلبَُّه َوَكذََّب َبَصَرُه َوَبصـرَيَتُه واتََّبـَع ااَهـَُى، َـاحل ُّ ال ُيـدا

َُنُِدِه الضُّعواُء، وال َيْنُصُرُه  اجلهالُء، وليَس ََـال  لَّـا ُتْلِهـيِهْم      إالَّمن  أهُلُه الذين قال تعاىل َـيهم: )ِر
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ًُْمـا َتَتَقلَّـُب َِيـِه اْلقُ     ََُُن َي ُلـُُب َواْلَأْبَصـاُر،   ِتَجاَرٌة َوَلا َبْيع  َعن ِذْكِر اللَِّه َوِإَقاِم الصََّلاِة َوِإيَتاء الزََّكاِة َيَخـا

ُِ َمن َيَشاُء ِبَغْيِر ِيَساٍب(.ِلَيْجِز ََْضِلِه َواللَُّه َيْرُز  َيُهُم اللَُّه َأْيَسَن َما َعِمُلُا َوَيِزيَدُهم مِّن 

 

 د. أمحد أديب أمحد
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الشيعة والعلوية

ــنــا الَعِهِج علــى أبنــاِء تتاليــُ  االبــتالءاُت مــا زالــِت  ُاىل َتــ، وَتييبِِّصــاخَل يِّرِيَصــالنُّ يَُِِّل

يف  تعمـلُ  ََِدالبِـ  أهـلِ  ، ومشـاري ُ نا يف أكثر من مكـانٍ ِهِج أبناُء هم، َقد ُكِلَممصائُب م، وتكثُرهأيزاُِ

 هم يسـتعجلُنَ ، وأتبـاعُ باِبالشَّـ  ا يف أذهـانِ َسـادً  يعيثـُنَ  احلاقـدونَ  وَندُّرَت، وامُلِةى األخََّرُع متزيِ 

.ِةمَّالعا املساَُد ِتبيَحكما اسُت ِةاخلاصَّ اجملالِس استبايَة

ََُت عاَيَة الَّأنا من أبناِئ معها كثري  نََِّ نا داهيٌةْتنا أصاَبِتيف عاََي ا أمل َدما َبوكلَّ  َرـى، وال ِصر

َُ ُ ِثتعاىل، وَي اهلِل ِحْون َرِم ال ييأُ  ، واملؤمُنُلؤَمُي ، ُاَرالوَـ  اقـرتبَ  الـبالءُ  ما ازداَده كلَّأَّ علُم، وَيِهعِدب

َِ لمُةالظُّ ِتوإذا اشتدَّ َمـَع   ِإنَّ ،ًراـِر ُيسْـ ـََِننَّ َمَع اْلُعسْـ )لقُله تعاىل:  ُرْسالُي ُهعقُبَي سُر، والُعالوجُر اِبل

(.اْلُعْسِر ُيْسًرا

هـي  يهم، اِصَعَم هم وكثرِةهم يف ديِنوريِطَت بعَد ِرـبها أبنانِا يف هذا العص يَبِصُأ مصيبٍة وأعظُم

ُِعنَياملتشيِّ يَنرتدِّمن امُل احل ِّ هم إىل أعداِءركُُِ  يهم بأيـديهم، واالملـرتارُ  ُِاصِـ  بهم، وَعـلُ  ، والُثُ

 عاراِت، كالشِّـ العصـيبةِ  اِماأليَّـ  لتلـكَ  ِةدَّالعُـ  هم عـن إعـدادِ  ْتَدعَـ ْقهم وَأْتَردَّالـ  خَـ   ِةَللَِّضامُل عاراِتبالشِّ

 ، واألمـاِي اخلادعـةِ  الكاذبـةِ  ُعـُدِ ، والِةاإلسـالميَّ  املـذاهبِ  ، وتقـاربِ األدياِن ، ويُاراِتِةاإلِساِيَّ

ِِ  ، واحملاَظِةِةااهمجيَّ زاعاِتوالنِّ الِلوالضَّ اجلهِل عصُِر باِتهاِء ِِ  على الَُـا ى ؛ يتَّـ اجلـُارِ  ويقـُ

على  يعُةَيه الشِّ عمُلالذي َي ، يف الُقِتِلعقُّالتَّ ُا بينهم وبني أسباِب، وياُلوكرِيُا أذهاَِهم عن التَّلُّمَل

َِأ حتقيِ  ، ِةالعلُيَّـ  واَهـةِ  هم، وامتالِكأسياِد أَكاِر لنشِر عَُناملتشيِّ وَنرتدُّى امُلسَع، وَيِيئِةهم الدَّهدا

 ٍ يف خمطَّـ  قـات نا الثِّعلى سـاداتِ  ااهجُُمهُ قامُا به  عمٍل َلأوَّ َننَّ ِعشيُّالتَّ اهم وَاهُة ْتطاَب وما أْن

ِِالنَّ لتغيرِي رهيٍب شيطاِيٍّ  كِّبالشَّ نا من اإلمياِنأبناِئ على إَراِغ ، والعزِماخلصييبِّ صرييِّلنُّا العلُيِّ ه

ُا َيْيُا، وَأُنكََّمـا َتمََّل ِ ُا بهذا املخطَُّلِمَع ، ثمَِّةَدنا املُيِّعقيدِت مكاَن هم املنكرِةعقيدِت إليالِل شكيِكوالتَّ

 مـن ااهجـُمِ   باملزيـدِ  وَنُدِعَي، َوُلْبمن َق)َ(  رييَِّمالنُّ رَيَصبن ُِ ِدحممَّ ِا أبي شعيَبِدسيِّ أعداُء ُهما َعَل

هم روِعـشـ مـنهم عـن مَ   َُنُعيَِّشَتُمـالـ  وَندُّرتَـ امُل ، وقد أعلـنَ قاتالثِّ ِةاَدمن السَّ العلِم بأساطنِي شكيِكوالتَّ

.البغيِض ائويِّالطَّ
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هـم  علـى أَّ  َةينيَّـ الدِّ اجملـالسَ  روَندََّصَت، وَيواملعرََة قاََةالثَّ عَُندََّي ْنممَّ العجِب كلُّ والعجُب

 همـُنَ تَّ، وَيباجلهِل باَبالشَّ روَندَِّخمنهم يني كاُِا ُي هم، العجُبمن أَُِِ أبعَد وَنَرعلماء، وهم ال َي

 نَيِمحـتَ ُمهم مَِّذبِـ  وَنُدأسِـ َتْسهم، وَيهم بأَعـالِ َُُِعَوْصَي يَن، َنذا باملرتدِّد لِحُم ُهبأَّ علٍم وطالٍب سائٍل كلَّ

 ِهمـن أهلِـ   َأتـ َّ إلـيهم أن يَ  دَُّتْرـيَـ ن َسمَـ علـى   هـا اشـرتاطٌ  رَاِل ِبصُّـ َعن َتمِـ  َغَلال  َب يعِةالشِّ بأقُاِل

 وَنَرهم اهـم وهـم يَـ   أِوَس وَنُدجنِّن ُيَم َ ْمُي م، وما أشدَِّهِبذَهَما ِبًبِهْذَمَتُم كَُنكوي أن َي، وال َيِهوإخُاِِ

م.ُهَتيَِّلَبم وَقُهَبصَُّعَت

هم ُا أعـداءَ َُعِرى َييتَّ ألولي األلباِب ، ع ًةاملتسارعِة ، والُقائِعالعظيمِة ِلُاِزالنَّ يف هذِه ولعلَّ

.دليِسوالتَّ شِّوالِغ اخلياِِة اهم من أهِل اصحنَيوا بني النَُّزيَِّمـهم، وُيمن أصدقاِئ

هم، ُِبُُِا من ُذُُبُتاىل، وَيَعَت اهلِل هم وبنَيبيَن ُا ماُحصِلى ُييتَّ يِنالدِّ لرَاِل َيها مُعظًة ولعلَّ

ََوا إىل ربِّؤلَجوَي  ، يف وقٍتيِنالدِّ صُِلأل نَييقيقيِّ منَينا ومعلِّألبناِئ ايكُُِا عًُِ م إىل أْنُهََا أيََُمهم، 

ََ َيِه وقَع  َ  الَِّذيَن َكَوُروْا َواهلل َأَشـدُّ َبْأًسـا  َعَسى اهلل َأن َيُكفَّ َبْأ، )ِةوالعلماِيَّ ِعشيُّالتَّ يِّـكِّأبنانِا بني 

(.َوَأَشدُّ َتنِكياًل

:الكريُم ها القارُئأيَّ

َِ  ُا علـى أبنائِ عُـ ِا، واَتَمِدعقائِـ  غـيريِ ِا وَتُِْحَمِا ِلدَّنا ِضصُُمُخ لقد تكالَب هم مـن  نـا إلخـرا

مـن   ِبسَـ كَتهم امُلعلـى إميـاِِ   اِءهم، والقضصوَُِ هم، وتقسيِممبادِئ هم، وإسقاِطَكِر هم، واستبايِةديِن

َِ  الوـ ِ  ألصـحابِ  ى أبنانِا تابعنَيهم، َأضَحديِن ِةصحَّ  ِتَعضَـ أن َو هم، منـذُ بـررائِ  روَن، يتـأثَّ والبـد

.ِةنا العلُيَّاِتَس، وأسانوا إىل مقدَّيَناملرتدِّ ِدَيها ِبَدَي يعُةالشِّ

َِ  ْت، وقامَـ ٌةقَّـ َي مواهيم  ْتَط، َُأسِققُةَزرَتبها امُل ُِِزَتْروَي، ها اآلراُءَُقاَذَتَت ُييِدالتَّ ُةقضيَّ ْتلَّو

ها.صحيَحي َتِعدََّت َ َدِب

 ِدشْـ َيهم، َوِوـُذِ  ، وتقُيـةِ هم الباطلـةِ مـذاهبِ  مريـرِ َتِل َةُا هذه القضيَّن استغلَُّم من أخطِر وكاَن

 إالَّا ا ويـديثً قـدميً  اهم عمل  الذين ما ُعِرَف بيثَُناخَل عَُنتشيِّامُل وَنرتدُّامُل ُمم ُهُهلَوَخ ِشطَِّعَتامُل باِبالشَّ

.احل ِّ خياُِة
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 ََِدبالبِـ  ُييـدِ التَّ َةقضـيَّ  عَُنتشـيِّ امُل وَنرتـدُّ امُل َفطَـ َتاْخ ِعيُّشَـ والتَّ االرتـدادِ  يركـةُ  ْتا قامَـ َلمَّ

كـان   عاَرهذا الشِّـ  (، ولكنَّ للحقائِ .. الرائِعـللشَّ ْمَعهم: )َِ، وكان شعاُرِةَعخاِدامُل هاِتُب، والشُّالكاذبِة

 اِتبَّسَـ امَل عـنِ  إالَّبهـا   وَنرتدُّامُل َزِجال  َع عُاُءالشَّ احلرُب ِت، َكاَِاًلأوَّ احلقائِ  علِم ِ ْحَسا ِبروًطـشَم

 َذأخُـ َتِل ْمِهِلَبمـن قِـ   ُرُدصْـ نا َتِتاَدسَـ  دَّضِـ  ُةاََِِّالرَّ عاراُتالشِّ ِت، وكاَِباملؤمننَي ِفْذوالَق عِنوالطَّ تائِموالشَّ

 الباطـلِ  أسـلحةَ  َيهـا أنَّ  َف( الـ  اِكشَـ  ِعشـيُّ )التَّ ها َضيحُةأثناَء َرَهْظَت؛ ِلعيوِةالضَّ القلُِب ِعاِمَجَمِب

ِا يف َرْهمـا صَـ  وإَّ ،اإلصـالح  م لـيسَ ُهَََدهَـ  أنَّ اَنبَـ هـا علينـا، وَ  ِبْريف َي يعِةا من الشِّـ رًِّس ُ َََّدَتكاِت َت

ََِهِتَقَتَُب  إلَـراغِ  اإلَسـادِ  ِةإليهم مبهمَّ َهَدوُيْع ُِءالسُّ مشائُخ أتَيَي، ِلم آِذاَكِهاِدَرُم وا عن حتقيِ ُزِجَعم، 

ال   عاراُتنا هي الشِّهِجلَن ُةَيعاِدامُل عاراُتالشِّ ْتًرا اهم، وال زاَلْكِي كَُنَتِل ،يينِّالدِّ ِ ْمنا من الُعشباِب

َِ رنَُّت .يف األمسا

 بعـدَ  ولكـنْ  ،العقـُلِ  وا بتحريِربنا، وَيِعُد كايَةُا النُِّنعِلُيِل االرتداِد شياطنُي أن يظهَر وهنا البدَّ

َِـ  ،األَاضـلِ  نَيالعلـُيِّ  ِةاَدا مـع السَّـ  ُا يربًـ ُلشـعِ وُي ،احل ِّ من عبادِة اَ وا النَُّرحرُِّي أْن هـا  خالَل ْتكا

م ُهأقـُالُ  والكتـبِ  اجملـالسِ  عَ  ُلُتنَق ها وإىل اليُِموبعَد الوتنِة ناَءنا، وأثبادِئبُّ على َمَصْنهم َتاِتقاداُت

 ائـهُ التَّ باُبالشَّـ  ُرتـأثَّ ، وَياحلـ ِّ  َيها علمـاءَ  وَندََّحَتال  َي ِةَعَنصَطهم امُلبأَكاِر ، وُيشاُدُةَعَدبَتامُل ُةِاَّالرَّ

 العقـُلِ  حتريـرَ  : إنَّالقـُلُ  َرثُـ ى َك، يتَّـ يِنالدِّ لماِءع م يف مُاَهِةُُهابُعيها َتبِدال  ُي بهاِتالشُّ بتلَك

 عَُنتشـيِّ امُل ُرـصُـ ْنَيا َس، َهـل يق ـ  من املشـائخِ  اليأِ  ، بعَداِتاَءَبوالَع العمائِم على أيدي أهِل سيكُُن

هم؟عنَد احلقائِ  علِم ني؟ وما مكاُِةقضايا العلُيِّ

َِـ ، وهـذا يُ يعِةالشِّـ  ِدعبَـ يف َم َدم إالَّ َخ ْمُهما  يَنرتدِّعلى أنَّ امُل لُُّدهذا َي إنَّ  كثيـفَ علينـا تَ  ُبُ

ُْعيـةَ اِدَدِتاالْر من يركاِت التَّحذيِر  ِهألهلِـ  العلـمِ  ِرـِشـ  عـ َ  للعلمـاءِ  هـا، والـتَّمكنيَ  ِرَطخَب النَّـا ِ  ، وت

َِِوِل يِهستحقِّوُم .نا للح ِّأبناِئ يف دْعُِة ، مع االَتهاِدالطَّمُِح يعيِّالشِّ دِّهذا امَل ْض

 ِرـبنشـ  الباطـلِ  عاِةُدِل ، والتَّمكنِياحل ِّ ياِنعن َب احل ِّ اِةَعُد إسكاِت ن َهِةِم إالَّوما ُأتي قُم  

كـلَّ   َعطَـ ْقاىل أن َيعَـ َت اهلَل ، ِسـألُ مـن الغـاَلنيَ   اِا يف ملولـةٍ َرهم يف ُقأذِاَب يعُةالشِّ َرَش، يتَّى َِالباطِل

روَرهم.ُش كويناهم، وأن َيأذِاِب

 ِعشـيُّ التَّ يركـةِ  وعيـلُ َت مَّأْن َت منُذ صييبِّاخَل صرييِّالنُّ نا العلُيِِّهِج أبناَء ُيهدُِّد باَت َاخلطُر

، وقـد  يعيِّالشِّـ  دِّاملَـ  لتقُيـةِ  َقـِذَرةٍ  خبيثـةٍ  وقٍةيف َص يعِةللشِّ املساَُد ِتَما ُسلِّمََّشَرُهُه َل اَدَز، َوواالرتداِد
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ََ  عـايشِ والتَّ قـاُربِ والتَّ احلـُارِ  شـعاراتِ  نَيسـتغلِّ ، ُمشـيُّعِ هم بالتَِّتزيـادَة َـاعليَّ   االرتـدادِ  خبثاُء استطا

 وَشـَرعُا ُا، عُـ َرمـا زَ  مثـارِ  ِفطْـ َقِل األواُن قـد آنَ  أَُّه وَنَر، وَيعواِءمن الضُّ بها كثري  ََال  ُخِد لميِّالسِّ

ها.أبناِئ ِةعزَعَزِل اِاَراهم يف ُق اليِةَُهم امُلذيُِل بتحريِك

نا مهمـا  ِـا، واسـتحاللِ  ِدهم يف تكورِيعتقَـ ُا عـن مُ يُـ َزْيَزَتلن َي مع قٍُم قاُرُبوالتَّ وعالَم احلُاُر

، مـن املـؤمننيَ   العامَّـةِ  شـييعِ ، وَتهم الواسـدِ ِبمـذهَ  ِرـشْـ منهـا يف َِ  ستويدوَن، َينا اهم من تناُزالٍتدَّْمَق

أيـدَيهم إىل   دُّوَنمُـ َي ، وهـم يف اخَلوـاءِ  عـن قضـايا العقيـدةِ    ذين ُيـداَعُنَ الـ  هم باألبطـالِ ِتساَد صُيِروَت

نا.أعداِئ

َُاملتزايِد يعيِّالشِّ دِّامَل مكاَحِة وسائِل من أهمِّ ا؛ َننََّذوِل  يَنرتـدِّ امُل من املخـدوعنيَ  ِهأتباِع : إقنا

ما كاُِا.هم ييُثم تكورُيِهقائِدن َعِم م، وأنَّرمحُُهُا َلن َيُنكََّمإْن َت يعَةأنَّ الشِّ

ٍِاِرالكوَّ أعظُم من َهاِد املناَقنَي وَهاُد  ُُهطُـ َلاىل وَخعَـ َت ُا ديَن اهلِلَُرََّي ْنممَّ أعظُم ، وأيُّ ِوا

.ِحْدالَق ألَِل قاتالثِّ اداِتإلينا من السَّ ِهِتُا يف ََِقَلُيَدهم، وَقلُِلُحِب

نا، ا شـبابَ َزنا، وملَـ ا يف صـوَُِ ا كـبريً اِتشـارً  اِتشـرَ  األخريِة نُاِتيف السَّ َعشيُّالتَّ أنَّ والعجيُب

 َفْرى َصلَََُّتَت ٌةيَّييِعْشَت ٌةشرعيَّ ومدارُ  ٌةَعَدبَتُم ات ينيََّسوُي ٌةدَّرَتُم ات مجعيَّ اِا؛ إذ تَُُدَرإىل ُق ودخَل

ى تتـُلَّ  نَيالعلـُيِّ  باسـمِ  اٍتمجعيَّ وَُُد من ذلَك ، وأعجُبِعشيُّإىل التَّ هم احل ِّعن ديِن وُِ النُّ ضعواِء

ََالدِّ َُنزعُمالذين َي املشائِخ وبصِر ِعْمَس حتَت باِبالشَّ تشييِع َةمهمَّ َُ، َلمـاذا هـذا الـدِّ   يِنعن الدِّ َا  َا

َِالسَّ  ْبَت َوَلِكنَِّإََّك َلا َتْهِدي َمْن َأْيَب)واهلُل سبحاَُِه يقُل: حتَت دعاَوى احِلُار  احلاقديَن يَنرتدِّللُم ُرا

؟!واللَّعَن كورَيالتَّ إالَّيُاًرا  بهم أصاًل، وال يعرََُن (، وهم ال يعرتََُناهلل َيْهِدي َمن َيَشاء

 ِرـلنشـ  ومسـاَدَ  القـرآنِ  لتحوـي ِ  ومعاهـدَ  ومـدار َ  َامعاٍت بشكِل اُتسينيَّاحُل ِتلقد اِتشَر

عـن   َيـه املـداَعُنَ   الذي ُيحاَصـرُ  يف الُقِت ها أيد  بسٍُءسَُّم، وال َيُةَعَدبَتامُل الكتُب ِتَعِب، وُطِعشيُّالتَّ

 ُاِرْديُـ  املنطـ َ  أنَّ ، مـع العلـمِ  اإلرهـابِ  عُى حماربِةَدِب بَُنحاَرهم، وُيواَِب من أداِء عَُنمَن، وُياحل ِّ

، ِعيُّـشَـ التَّ ِرـشْـ َناهـم بِ  َُِمسُي ، َلماذا إذْنذهيبِّامَل ِبـعصُّالتَّ قائمِة ضمَن يَنرتدِّها من امُلوأذِاَب يعَةالشِّ

اهـا،  َريف ُق ِعشـيُّ التَّ ِةإىل قـَّ  ْتهَـ َباَِت ِةينيَّـ الدِّ عامـاتِ الزَّ بعـضَ  نَّأى ، يتَّـ عليهم يف ذلـكَ  ُبثرَّوال ُي

 الـبعضُ  َكـانَ  منـهُ  حـذيرَ والتَّ ُهحتجيمَـ  ْتهـا َـأرادَ  أبناِئ يف أوسـاطِ  يَنرتـدِّ امُل ِللُغَغَت خبطِر ْتوأيسَّ

 ِهـمَ اتُّ منـهُ  ذََّرأو يَـ  يقائَ  ذلـكَ  يََّناِا، وَمْن َبَريف ُق ِعشيُّالتَّ ِددَُّمَت إليقاِف ٍةَادَّ حماولٍة لكلِّ ملرصاِدبا
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ٍِ  على أوسـعِ  ِعشيُّالتَّ ِرـن ِشِم يعِةالشِّ ، َما مصلحُةعلى الوتنِة حريِضوالتَّ ِةائويَّبالطَّ َُ  ِطـا  ؟ ومـا ِـُ

؟ِةوالعلُيَّ يعِةلشِّبني ا العقائديِّ اخلالِف

َِـعن مشـ  ن قرًأَم إنَّ  املنـاَعَ  ، أدرَكنَيعلـى العلـُيِّ   ُهعميمَـ َت يعُةالشِّـ  الـذي تريـدُ   ِعشـيُّ التَّ رو

ها.أهِل وحماربِة ِةالعلُيَّ عُِةالدَّ وجتويِف منابِع ِعشيُّالتَّ ها يف ِشِرُقحقُِّتال  َس العظيمَة

َُِم  عنـَد كـلِّ أهـلِ    كورِيالـتَّ  ِصـُ ِ  بنزاِء ْتَعِضُو، َويعِةالشِّ عنَدلنا  كورِيِصُُ  التَّ ْتَعَلُ 

مـن   اجلـارفَ  يَلهـذا السَّـ   ؛ لكـنَّ يعِةالشِّـ  ًة أقلَّ ممَّا عنَدَعِمجَتُم بعيًدا أن تكَُن َلَما كاَن والنَِّحِل ِلَلامِل

.ِعشيُّالتَّ يركِة أملراِض ُت  عنه لتحقيِ ُكْسهم َمعنَد كورِيالتَّ ِصُِ 

نـا  ْمِـا، مـا دُ  نا وأَكاِرعتقـداتِ ُم هـمِ عـن ََ  ظـرِ ضِّ النَّغَـ ِا ِبعلى تكورِي ِعشيُّالتَّ يركُة ْتقد قاَمَ

 علـى أنَّ َمـن أثبـتَ    وَنرتـدُّ امُل َ نا، َقـد اتَّوَـ  وا معظَم سـاداتِ وَُّرَك هم؛ ولذلَكعنَد عقيدَة اإلِكاِر ُِخالُف

الٌّ.اٍل َضَغها، َهُ ُمِتََعِرَم تعاىل له ِمن َرِض اهلُل ُها أوََبَمِب َِدَّوَص الََُُد اإلاهيَّ

 ِةَن العلُيَّـ عْـ َل وَنرتـدُّ امُل ابهـ  ، استبدَللُه ِلُيستجاَب اَءُهَعاعي ُدبها الدَّ ُِِتْوَتْسال  َي واحملامُد

ََُدَصهم، وَقِتساَد هم ملبادِئعِمَزْخ ِبَضْرها؛ ألَّها مل َتكلِّ  اِتيف اَتتاييَّـ  كورِيوالـتَّ  هذا اللَّعـنِ  ْعِلوا ِمن 

وأواٍن. يف كلِّ ينٍي احل ِّ ِن أهِلْعَتهم على َلَيرِبهم وَتأتباِع َن عُاطِفْحهم َشِتأدعَي

ها رملـَم  إَشـالُ  مُُّتَيسَـ  اخلصييبِّ صرييِّالنُّ نا العلُيِّعلى ِهِج لالِقضاِض احملاوالِت هذِه وكلُّ

نـا  هُج، وَِوَلُزوال يَـ  ى يف األرِضبقَـ َيتعـاىل لِ  اهلُل ُهإَّما أِزَل لدِّيَن؛ ألنَّ هذا اوالُعدَِّة ِدَدها يف الَعِتضخاَم

ُُِّلهم عنهـا إىل  حَـ هـا، أو تَ ُدعاِت مبـُْتِ  الـ  تـزولُ   املـذاهبِ  كسائِر ليَس صييبُّاخَل صرييُّالنُّ العلُيُّ

ََملرِي  اِ ْرُف النَّـ صَـ  ، َكـانَ صـييبِّ اخَل يِّصـري النُّ نا العلُيِّهِجيف َِ امَليزِة اهذِه ِرْكأهُل امَل َنِطها، وقد 

َََعلَـ   ِهدمرِيوتَـ  ِمـن اخلـاراِ   ِهاخرتاِق حاولِةى من ُمَأْوىل وأََد ِهِمن داخِل عنُه  أهـُل الِبدعـةِ   ُه، وهـُ مـا 

أَّهـم   ، ومل َيـدَُّعُا مـن النُّصـُ ِ   اِبِهــلُُّا اها باملتشَدَتــَتهم، واْسَعْدِب يَنُا يف الدُِّثيني أيَد اللِةوالضَّ

ٍِأَت هم أنَّ مـذهبَ  هم َيـدَّعُنَ ُدجِـ َِ ُا مـنهم، لـذلكَ  لُـ َبعنهم، ومل َيْق اُ النَّ َفَرَصالِْ إالَّ، وَديٍد ُا بنه

ِِ     ؛ لكـنَّهم ُيكوِّـرونَ  ثقَّونَياملُـ  وَهلـةَ  العامَّـةَ  بـذلكَ  ، وخيدعَُنصييبِّاخَل مذهُب أكـَ  سـاداِت الـنَّه

 َةعَبوأبنـاء شُـ    اِـيِّ الطَّ سـرور امليمـُن بـن القاسـمِ     أبـا سـعيدٍ   قـةَ الثِّ ابَّالشَّـ  ، وخيتصُّـُنَ صييبِّاخَل

أكثـَر   ْدِحوالقَـ  كورِيالـتَّ  َيهم من ِصُِ  وَن، وُيُِرُدِفْذد بن مقاتل البغدادي )ِ( بالَقوحممَّ نَياِيِّاحلرَّ
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ِِهذا النَّ من ملريهم، مع أَِّهم أعمدُة ِ  ْمِهِلْع، ويف َِه دِا أبـي عبـد اهلل احلسـني    يِّلَس هذا تكذيب  صري

بن محدان اخلصييب )َ(.ا

ََ يَنرتـدِّ امُل مـن كتـبِ   ِِّ َدتَـ امُل كورِيعن َسيِل الـتَّ  يِنالدِّ رَاُل َلماذا يسكُت مل  ْمهُـ م، َواواُهتَـ و

َََمن َو إالَّ عِنواللَّ كورِيُا أيًدا من التَُّنْثسَتَي َُِاَلنا يف الدِّأق روَنِكْنسَتهم؟ وملاذا َيالِلم يف َضُهَقا ِِ َا  عن ِه

َََم دَِّض احل ِّ لنا؟! يعِةالشِّ كورِيَت من ِصُِ  وايًدا يف األْلِف بلُغوهي ال َت ِعشيُّالتَّ ِةُ

ََ، وَموثقاٍَة ُا أَِّهم أهُل درايٍةُمَعولُ َز ِبُ ْطامُل ِمي واجلهُلى امُلْعَُااَه إالَّ إْن هَُ  ْنُا َلَـ لُـ َعهما 

َِ احل ِّ ُا أهَلُنْثُا أن ُيستطيُعَي م.ِهاِدَهعن 

 د. أمحد أديب أمحد
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العلويون اجلدد) تصريح جديد عن ظاهرة املدعوين باسم

 6102نيسان  01االثنني يوم    روسيا -وكالة سبوتنيك حوار عرب

 

 وـُهُ عي مؤلِّيـدَّ  بيـان   املصـدرِ  جمهُِل( إعالن وثيقة إصالح هُياتي) ىمسمَّ حتَت اًرمؤخَّ صدَر

ًَ لَُنالذين ميثِّ ِةالعلُيَّ الطائوِة هم من زعماِءأَّ من  باملئِة 52 لَُنهم ميثِّ، وأَّاإلسالِم داخَل اثالًث امنُذ

.األسِد مدرسِة َيها من ِظاِم لَُنهم يتنصَّني يف سُرية، وأَّالعلُيِّ

 هـذا اللقـاءَ  ( سبُتنيك) أَرى مُقُع الُثيقِة يف مضمُِن منهم، وما ورَد اإعالًِ ما صدَر ولغرابِة

 ة إلبـداءِ يف سـُريَّ  تشـرينَ  جبامعـةِ  االقتصـادِ  الدكتُر أمحد أديب أمحد، وأستاِذ الديينِّ مع البايِث

 ها، وهذا هُمالبساِت وكشِف الُثيقِة بهذِه رأيِه

َُاِتبالذَّ ويف هذا الُقِت الُثيقُة ملاذا هذِه سبوتنيك: ؟ها برأيَكَرن أصَدَم ها وما هي ملايُة؟ ما هُ هد

 األمـنيِ  يبِّعلـى الـنَّ   الُموالسَّـ  الُةوالصَّـ  العـاملنيَ  ربِّ هلِل ، واحلمـدُ ييِمالرَّ محِنالرَّ اهلِل بسِم د. أمحد:

.اليقنِي من أهِل هم بنيساٍنَعِبن َتامليامني وَم حابِةوالصَّ املعصُمنَي ِةواألئمَّ

 نـا العلـُيِّ  هِجَِ أبنـاءِ  يـُلَ  ًةِالميَّـ  اأَكـارً  لتكتَب ياقدٌة ن ي أقالم َت مِنمن الزَّ َرتٍة : كلُّا بعُدأمَّ

 تـارةً  العهـدِ  يـديثِ  ، أو املذهِبتارًة عن احلقيقِة ، أو احلائِدتارًة يِنعن الدِّ اخلارِا ِرظَهَمِا ِبَرظِهلُت

 أخرى، أو

ََاحلاقدِة هذه األقالِم مصدُر َُويتنَّ يف  العميـاءِ  ِةالعصـبيَّ  إسـونيِ  ضَعو حياوُل اُِيًّماُس نها ما يكُُنِم: 

ِِ اقي، كأمثاِلالرَّ احملمديِّ اإلسالِم قلِب لُيس ماسينيُن ودوسُ وكاتاَقُ وعلي أك  ضـيائي   املستشر

نـا  هِجَنِل شـُيهِ التَّ هم بغايـةِ اِتقَـ رَطَههم َواِتراَءوَُِّا هُـ ن الذين َدواألب هنري المنس اليسُعي وملريهم ِم

.األصيِل العلُيِّ

َِ  ِةاحلقيقيَّ شرقِةامُل ُرِةالصُّ ُيَهــتش حياوُل اأو إخُاِيًّ اوهابيًّ منها ما يكُُنو  رسـُلِ  بيـتِ  أهـلِ  ألتبـا

محن كعة وعبـد الـرَّ  : مصطوى الشَّـ ، من أمثاِلاإلسالميِّ يف اجملتمِع القاتلَة ُهمسَُم ، َينشُر) ( اهلِل

وحممد بن عبد الُهاب َةتيميَّ وابِن الغزاليِّ هم من أمثاِلين، عدا عن أسالَِبدوي وتقي شرف الدِّ
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مـنهم   أبريـاءُ  وحنُن نَيهم للعلُيِّاِتماَء الذين يدَّعَُن احلاقديَن املأَُريَن من املنحرَنَي ومنها ما يكُُن

سليمان األذِي وحممد أمني ملالـب الطُيـل وأبـي مُسـى احلريـري       :هم من أمثاِللويِقَتهم َوذِبن َكوِم

وملريهم

 للعقيـدةِ  االِتمـاءِ  ِةاهـا مـن صـحَّ    ال أسـا َ  األمسـاءِ  ِةَلَوْغُم ومناشرَي وثائَ  على شكِل ما يكُُن ومنها

ال إىل  معـروفٍ  يقيقـيٍّ  إىل شخٍص منسُبًة أن تكَُن جيُب ٍةيقيقيَّ مقالٍة َةأيَّ أنَّ ، ومن املعلُِمِةالعلُيَّ

 .أو جمهٍُل مُهٍُم شخٍص

، املصـدرِ  جمهُلـةَ ( إعالن وثيقة إصالح هُياتي) اةاملسمَّ هذه الُثيقُة َُنأن تك ُر: ما هُ م ِّسبوتنيك

َ  بشـريٌّ  العلُيِّ) َيها بأنَّ َدَرملا َو َكوما تقييُم  تسـميةَ  ، وأنَّللمـيالدِ  العاشـرِ  يف القـرنِ  ِهـرَ  ني جممـُ

(؟العهِد يديثُة دٌةيَد ُن هي تسميٌةالعلُيُّ

الـ    ِةاخلاصَّـ  ِةن خاصَّـ هـم مِـ   نا العلُيِّهِجَِ أبناَء ، ألنَِّةحَّالصِّن له ِم ال أساَ  : هذا أمر د. أمحد

ِِالصَّـ  ديَّاحملمَّـ  ت اإلسالَمَمالتَز  صِّللـنَّ  اًلامتثـا )م( اإلمـام علـي    املـؤمننيَ  أمـريِ  بُاليـةِ  ْت، وأقـرَّ حي

 وهذِه( ُيِقيُمَُن الصَّاَلَة َوُيْؤُتَُن الزََّكاَة َوُهْم َراِكُعَُن يَنِإََِّما َوِليُُّكُم اهلل َوَرُسُُلُه َوالَِّذيَن آَمُنُْا الَِّذ) :القرآِيِّ

 اًءْدبَـ  الُاليـةِ  ِهبهِذ رُّوَنِقامُل ، وبهذا يكُُنوسرِيالتَّ كتِب يف كلِّ كما هُ معروف  اإلماِم حب ِّ ْتَلَزَِ اآليُة

 سـميةِ بالتَّ( ُنالعلُيُّـ ) هم ظِرنَتامُل املهديِّ القائِم ى ِهُِرى اليُم ويتَّيتَّ امليامنِي اهلِل رسُِل من صحابِة

 .واحلقيقِة

ٍِ املزعُمِة الُثيقِة هذِه أصحاُب اًرمؤخَّ : اعتَ سبوتنيك  َةه ال شـرعيَّ أَّ (بي بي سي) لُكالِة يف تصري

 مدرسـةِ  علـى ِظـامِ   باِتواضـةٍ  هـم ينـادونَ  ، وأ1791َّمنذ عام  القائمِة ولِةبشار األسد، وال للدَّ للقائِد

، ٌةتارخييَّـ  هـا يقيقـةٌ  على أَّ ِةَلدَرالَو دون َكرَةيؤيِّ) همِتهم يف وثيَقُه! وأَّكما أمَس( الالشرعي) األسِد

أو علـى   طهاِداالضِّـ  علـى سـبيلِ   ايُمًـ  نَيالعلُيِّ ضدَّ َفِراقُت َعٍل من كلِّ نَيُريِّالسُّ َنَياملتطرِّ نوَن ُِّيَو

؟هذا املُقَف ُمكيف تقيِّ (!غريِبوالتَّ العدواِن سبيِل

ن ُا مَـ لُـ قَت ُريَُنالسُّـ  ََُن، َاملتطرِّعن الُطِن املداَعنَي نَيواملضحِّ هداِءالشُّ حب ِّ : هذه خياٌِةأمحدد

ََعلـُيٍّ  أو ملـريَ  اكان علُيًّ ، وسُاَءِهِتوطائَو ِهإىل اِتماِئ ظِرالنَّ حُا دوَنَبن َذحبُا َمَذلُا َوَتَق ُا تلُـ م َقهُـ ، 
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ُري، السُّـ  العربـيِّ  بشار يـاَ  األسـد وللجـيشِ     ِِّحامُل هم للقائِدوتأييِد هم للُطِناِتماِئ ِدرََّجُمِل األبرياَء

 ِةَنلَطالسَّــ أم مــن رَــاالِت ِةعُديَّن السُّــِمــ دعُمنَيَمــ هم احلائــدِةبأَكــاِر الُثيقــِة ُ هــذِهُخَهــل ِاِســ

واألخـرى   بـني الوينـةِ   مَُمالسُّـ   ُُّدالذي َي اإلسرائيليِّ يف املُساِدهم ِتاَدن َس، أم ِمِةََاملتطرِّ ِةاألردوملاِيَّ

َِمن هذا النَّ منحُلٍة ووثائَ  مناشرَي عَ   ؟إسرائيَل أهداِف خلدمِة ُ

 إصـالحِ  إعـالنَ ) بـأنَّ  ييـث يقُلـُنَ   الُثيقـةِ  هم يف ِهايـةِ عريوهم عن أِوِسَت: ما هُ رأيك ِبسبوتنيك

 ِةُريَّالسُّـ  األرِض أبنـاءِ  نَيالعلـُيِّ  ألبنـاءِ  اجلمـاعيِّ  مرِيالضَّـ  ُِتصَـ ِل ع ََْر ِهيف َُهِرهُ  ِةالعلُيَّ ِةااهُيَّ

(؟ة اجلديدِةإىل سُريَّ ر عَب، هم َمد ُدَُ َُن: علُيُّكان يقُُل ُُتها، هذا الصَّوشقيقُ أهِل

 احملـاَظنيَ ) لتسميِة هي امتداد ( يدِةة اجلدإىل سُريَّ ر عَب.. َمَدُداجُل نَيالعلُيِّ) همُتَيسِم: هل َتد. أمحد

 أو لتسـميةِ  (،هـا علـى العـاملِ   ِتَنأمريكـا وهيمَ  ِةبقـَّ  الـ  تـؤمنُ   ِةاليمينيَّ ِةاألمريكيَّ : اجملمُعِةاجلدِد

(؟إسرائيَل عن قياِم َديدًة وا روايًةَوالذين َر نَيخني اإلسرائيليِّاملؤرِّ: ِدُداجُل خنَياملؤرِّ)

 يف كـلِّ  ة وعن قضايا احلـ ِّ عن سُريَّ املداَِع نا العلُيِِّهِج أبناَء ُلمثِّال ُت المليٌة كاذبٌة َةالُثيق هذِه إنَّ

ُِبلٍد ُِ اخلالِد القائِد ، وهُ ِه  ْمهُـ نـا  هِجَِ أبناَء أنَّ الًمار األسد.. ِعبشَّ امِدالصَّ القائِد ياَ  األسد وِه

ِِِم يف  ُهتكاملَـ  ُ حقِّـ ، والـذي يُ ِهِتيف أصاَل ِرُِهَجَتامُلَو ِهِعيف تنُّ الغينِّ الوسيوسائيِّ السُريِّ الُطِن ن ِسي

 .اجملتمِع وشرذمَة وُِفالصُّ ة توتيَتسُريَّ أعداُء حياوُل ، لذلَكاالستثنائيِّ َِنُّهذا التَّ

ِ  : هنــاَكسبببوتنيك  ِةاليهُديَّــ لــُا معتقــداِتأدَخ َُنالعلُيُّــ) َيــه يقُلــَُن يف الُثيقــِة خطــري  تصــري

؟على ذلَك َكَما ردُّ( همِتهم وعامليَّعلى ثراِئ كدليٍل ِةواملسيحيَّ

 ، لذلَكيِنوالدِّ ، وال بني املنطِ يِنوالدِّ العلِم ، وال بنَييِنوالدِّ بني العقِل ال خصُمَة ُه: مبا أَّد. أمحد

، َهـل  ِةاخلارَيَّ ِهوأشكاِل ِهمظاهِر اختالِف ، رملَمِةاملعنُيَّ ِهيف أصُِل احبًث يكُُن يِنيف الدِّ البحَث َننَّ

ني؟عامليِّ ى ِكَُنيتَّ اِتاإلسرائيليَّ إىل إدخاِل حباٍَة حنُن

عـن   نـا! خارَـةٌ  ِتعلـى عامليَّ  كـدليلٍ  ِةواملسيحيَّ ِةاليهُديَّ نا معتقداِتْلنا أدَخهم بأَُّتال، َمقَُل بِعبالطَّ

ومُسـى   وإمساعيُل وإبراهيُم وُُِح آدُم ا إليِهَعف الذي َدِرالصِّ ِميِّالق يِنالدِّ باإلسالِم عتقُدنا َِألَّ احلقيقِة

ََعليهم أمجعنَي اهلِل وعيسى وحممد صلُاُت بهـا   ال  ِـؤمنُ ى )َ( عيسالنَّيبِّ مُسى والنَّيبِّ  عاليُمَت، 
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 الـذين ينتمـُنَ   يِنالـدِّ  رَـالِ  كاِـت ِتـااَ   املعتقداِت هذِه ألنَّ واملعتقداِت اِتاها باإلسرائيليَّ ال عالقَة

 املسـلمنيَ  معتقداِت ، كما أنَّمجيعها صحيحًة ة أن تكَُنبالضروِر ، وليَس)َ(مُسى وعيسى  لشريعِة

ا أتـى  َمِل ومُاَقًة مجيعها صحيحًة أن تكَُن بالضرورِة ْتـليَس الميِّــاإلس يِنالدِّ رَاِل ال  هي ِتاُا

 ) (. دحممَّالنَّيبِّ دِا به سيِّ

 ابشـريًّ  اًلتدخُّ طلُبقد َت ِيُيِّالدُّ ِهلتطبيِق اإلسالَم) هم بأنَِّتهم يف وثيَقَتمقَُل إذْن ُدَهل تؤيِّ: سبوتنيك

(؟ِهعلى مصادِر أصيِلوالتَّ وسرِيبالتَّ

 ، ويلتـزمُ يِنيف الـدِّ  واإلَتـاءَ  القيـا َ  رَُضالذي َي نا العلُيِّلنهِج بع ال، َهذا خمالف : بالطَّد. أمحد

 َـننَّ  يَنُا الـدِّ قيسُـ ال َت) :)م( علـيٍّ  اإلماِممُالِا أمري املؤمنني  لقُِل واإلماميِّ سُليِّوالرَّ القرآِيِّ صِّبالنَّ

 اَ النَّـ  توـ َ أن : ِناكتـ هِلُم ِناصـلتَ ُخ) علينا سـالُمُه:  ادَِعور الصَّ اإلماِم وقُِل (،اُ َقال ُي اهلِل أمَر

 (.ُمعَلا ال َتَمِب ، أو تديَنبرأيَك

؟رٌةمزوَّ الُثيقَة هذِه أنَّ ُدتؤكِّ : إذن أَِتتنيكسبو

 أبنـاءِ  عقيدَة َهَِّشُيها ِلَعَرَزها َوَبَتها وَكَون ألََّم وال ِعلُم ِةحَّاها من الصِّ ال أساَ  الُثيقُة : هذِهد. أمحد

 وأمـريِ  اهلِل رسـُلِ  مـن أقـُالِ   ِهتُييِد معامَل ، الذي استمدَّاألصيِل العلُيِّ اإلسالميِّ نا التُييديِِّهِج

أبـي   ِادكسيِّ نا العلُيِّهِجَِ م من قادِةُهَعِبن َتَم، َو)َ(بني َجاملنَت حابِةوالصَّ املعصُمنَي ِةواألئمَّ املؤمننَي

ا يَـ ين أيَيَذاللَّـ )َ(  أبي عبد اهلل احلسني بـن محـدان اخلصـييبِّ    ِادوسيِّ)َ( شعيب حممد بن ِصري 

نا ِتن ساَدِم ْمُهَعِبن َتَم، َواحل ِّ بغرِي اًيْغَبَو اًدَسهما َيِلاِئَضََ إىل إخواِء احلاقدوَن ىَعَسََ البيِت أهِل نََّةُس

.اِءاألَلَّ اجملاهديَن نا البلغاِءلماِئُعَو قاتالثِّ

 هم دوَنَيمـا كتبـُا لكـاُِا قـد أعلنـُا أمسـاءَ       على ي ٍّ للحقائِ  املزوِّرِة الُثيقِة هذِه ولُ كان أصحاُب

ُا تُـ وأثَب نـا العلـُيِّ  هِجهم عنـدما كتبـُا عـن َِ   نا وعلمانِا أمساَءُتساَد وأعلَن ، كما سبَ ٍلََو َوأ خٍُف

 ِةباحلجَّـ  َضيَـ َدَو عـن احلـ ِّ   ن داََعف، َكاُِا ممََّجوالنَّ وشرياَز مٍُّق وعلماِء األزهِر علماِء أماَم ُهَتيَّأيقِّ

 اِي والويلسـُفُ ين الغسَّـ عمـاد الـدِّ   بهم: الويلسُُف وتخُرالذين ِ العلماِء ، ومن هؤالِءالكاذبنَي أقاويَل

..(.ِ) السنجاري املكزوُن يسني أمحد واألمرُي والعامُل ريازيِّيسن الشِّ
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ََِنُمهم َوعن أمساِئ للكشِف ائوِةالزَّ الُثيقِة هذِه أدعُ أصحاَب وأِا اليَُم  ُةتي إن كاِت لـديهم احلجَّـ  َرا

َُ هم كاذبَُننوا ألَّجُرهم لن َيأَّ ين واث  ، لكنَّوكان لديهم ال هاُن  ٌةصـهيُِيَّ  ٌةوهابيَّـ  ٌةهم عدواِيَّوأهدا

 ِةبقـَّ  هم، وواثقنَيأِوِس قدَر ، ولُ كاُِا عارَنَيحيٍ من مكاٍن َس نا بالغيِبرمَُِ، َهؤالء قُم  َيٌةماسُِيَّ

 ليِل، والـدَّ ِةباحلجَّـ  ِةاحلجَّـ  َِْرَق، َوواملباهلِة املناِرِة عُِا إىل ميداِنَديف ُِاياهم َل نَيخلِصُمهم، َوِتيجَّ

، اتًـ ْيَم أخيـهِ  حلـمَ  َمـن يأكـلُ  َك رايـُا يرمُِنـا بالغيـبِ    احلـ ِّ  ُا سبيَللُّهم بعد أن َض، ولكنَّليِلبالدَّ

ََْمِعـنيَ َل ََِبِعزَِّتَك) يف قُله تعاىل: اهلُل ُهلعَن إبليُس هم كما وعَدِتُاَيِغِل عواِءإىل الضُّ جهَُنويتَّ َُِينَُّهْم َأ  ،ُأمْل

َِـ  إالَّ بهـؤالءِ  ما ِصنُع ولكْن (.ِعَباَدَك ِمْنُهُم اْلُمْخَلِصنَي إالَّ هـم علينـا   نا مـن اَرتائِ أِوسَـ  َئرِّبَـ وُِ دَُّرأن 

 قـد قـال:  مُالِا أمـري املـؤمنني اإلمـام علـي )م(      ، إذا كاَنوال هاِن ِةهم باحلجَّأقُاَل َدنَِّو، وُِبالباطِل

ــ الشَّ إالَّ ُهال يدَُع رَّـالشَّ نَّن، ََاَء من ييُث وا احلجَردُُّر) َتَدى َعَلـْيُكْم  ـَََمـِن اعْـ  ) وقـال تعـاىل:   (،رُّـ

ِ الـنَّيبِّ  ِا ِديِّـسـ  بقـُلِ  لـذلك أخـتمُ   (،َعَلْيِه ِبِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلـْيُكمْ  َتُدوْاـََاْع  هـؤالءِ  ثـلِ ِمِل( َ) املسـي

كـم  ، إَّم ُمـتُّمْ ا أييـاكُ م، َلمَّـ اُكَأييَـ  اُا أمُاتًـ كُُِ، أمل َتُِءالسُّ يا علماَء) عليهم: واملغضُِب نَيالِّالضَّ

 (.روَنوتتخيَّ َُنمنَُّتعلى ما َت اهلِل أمَر ، وليَسيَنِدلِحامُل َلَمَع َُنُلعَمَتَل

 

: كلمة أخرية.وكالة سبوتنيك الروسية

ئ ى أن ينطوَـ تعـاىل يـأبَ   اهلَل ها إال أنَّأعدانها إطواَء َلمهما ياو ساطعًة احل ِّ : ستبقى كلمُةد. أمحد

اأبًد ِهِتكلَم ُُِر

 

أجرى احلوار: نواف إبراهيم
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 حوار شامل حول عقائد العلويني يف سورية

 6102نيسان  62 اجلمعةيوم   لبنان -نت حواراتعرب موقع 

 

اوى تَـ ََ ْتَرَدصَـ هم َواِتومعتقـدَ  نَيُيِّعـن العلـ   كـبريٍ  بشكٍل احلديُث برَز ِةُريَّالسُّ األزمِة خالَل

َِدعُ إىل تكورِيهم َتحبقِّ  نَيالعلـُيِّ  مليـابِ  هـم يف ِـلِّ  هم وذحَبوبالتـالي قـتلَ   ،يِنهم مـن الـدِّ  هم وإخرا

 يينِّالـدِّ  مـع البايـثِ   ايُاًر ِةيف الالذقيَّ( يُارات ِت) . وقد أَرى مراسُلاهم قصًدغييِبأو َت اإعالميًّ

 األخـرى ويـُلَ   هم عـن املـذاهبِ  ِزمـايُ َتَو نَيالعلـُيِّ  عقائـدِ  ُر أمحد أديـب أمحـد يـُلَ   الدكت العلُيِّ

 هم.ضدَّ ُهَََُّال  ُت هِموالتُّ االَرتاءاِت

 ِةيف كليَّـ  اسًـ مدرِّ يعمـلُ  1797عـام   من مُاليـدِ  سُريٌّ وبايث  وحماضر  كتُر أمحد كاتب والدُّ

مـن   اقتصاد قياسي. له العديُد -وال جمِة اإليصاِء تصاِ ة، باختشرين يف سُريَّ يف َامعِة االقتصاِد

 والعلـُمِ  ِةواالقتصـاديَّ  ِةواألدبيَّ ِةينيَّالدِّ يف اجملاالِت اإلجناِز وقيِد املنشُرِة واألحباِث واِتواملؤلَّ الكتِب

 ِهـرُ (، )وضـاءِ ال لصوصاِف ِبض (، )الُاليِة ألهِل ااهدايِة ُُِر) أخرى، منها: ويف جماالٍت ِةاإلِساِيَّ

 :احلُاِر واآلتي ِصُّ (.ياييُّالسِّ االقتصاُد(، )ِةاألمَّ مع قائِد مناَاٌة(، )العسِل

 

ى َرهـل تَـ   العلـُيِّ  يف املـذهبِ  ِةقيَّـ والتَّ ِةيَّرِّالسِّـ  دعُ إىل إِهاِءن َيني َمبني العلُيِّ هناَك حوارات نت:

 ة ذلك؟إمكاِيَّ

 القرآِيِّ صِّعلى النَّ َدِمعَتأن َي بل جيُب أي والقياِ بالرَّ َذؤَخأن ُي كُنال مي يينُّالدِّ احلديُث د. أمحد:

 :) ( اهلِل رسُِلسيِّدِا  من قُِل ااِطالًق ِةقيَّالتَّ تعريِف على وَُِب ُدن هنا ِؤكِِّم، َوواإلماميِّ بُيِّوالنَّ

 ِةقيَّـ علـى التَّ  احملاَظِة على وَُِب ُدكما ِؤكِّ (،همُِلُقُع ِرْدَقِب اَ النَّ َملَِّكِا أن ُِْرِمُأ األِبياِء ا معاشَرإَّ)

 ْنُص) )م(: اإلمام علي املؤمننَي أمرِيمُالِا  يف قُِل عليِه منصُ   ها أمر ألَّ اطلًقها ُمبنِهاِئ وكرِيالتَّ وعدِم

أن  اَكإيَّـ  ثمَّ اَكوإيَّ َةقيَّالتَّ واستعمِل ،اِدَنها بالِعُلقاِبن ُيَمنا ِلَُمُلِد ُع، وال ُتْبعناَكَدْوالذي َأ َكلَمِعَو َكديَن

 أكيُدالتَّ جيُب باملقابِل ، لكْنُهُدعاِق ُهأن حيلَّ قبَل ِهللَّ اًدْقنا ال حنلُّ َعلذا َنَّ (،ال  أمرُتَك َةقيَّالتَّ َكرُتَت
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، وهـي  األربعـةِ  املذاهِب ُةوأئمَّ يعِةالشِّ بها رَاالُت َثدََّحإذ َت نَيبالعلُيِّ ًةليست خاصَّ َةقيَّالتَّ على أنَّ

 .هِرإىل اجَل رِّمن السِّ أن تنتقَل قبَل ِةديَّاحملمَّ عُِةالدَّ يف بدايِة املسلمَُن عُهَباتَّ إسالميٌّ أمر 

 

 رِّاالعتقـاد يف السِّـ   ي ولكـنْ رِّاإلميان السِّ ليَس نَيالعلُيِّ عقيدَة بأنَّ القُِل ما هي يقيقُة حوارات نت:

 ؟املطلقِة ِهِتيَّوكلِّ اهلِل ُي على ملِءالذي حيت

عـين  ال َت نا العلُيِِّهِج وََ  َةيَّرِّالسِّ ، لكنٌَّةيَّرِِّس لديها تعاليُم املذاهِب كلَّ أنَّ املعروِف مَن د. أمحد:

َِـ   ِةاخلاصَّـ  ُةها خاصَُّغبُلَي ًةالهُتيَّ اعلًُم صُُّخنا عن اآلخرين، بل َتتعاليِم إخواَء هم وا ِوُسَـ ُرَذالـذين 

َُِهـا مـن الضَّـ   ُظِوَحََ خالصٍة ٍةِيَُّدَل َفعاِرَمم ِبُهدََّمعليهم وَأ اهلُل ََِتَوََ محِنللرَّ بأيـدي   تقـعَ  ومـن أنْ  يا

م كُـ َرَرُا ُديُـ طَرال َت) :)َ( املسيِالنَّيبِّ  ِادسيِّ ها اقتداًء بقُِلُها عن مساِرَُحِرَيُا بها َوُطرَِّوُيََ املارقنَي

َُدوَسا َتلئلَّ اخلنازيِر اَمدَُّق  ٍةمعرَيَّـ  بـل بأسـرارٍ   ومعتقـداتٍ  بطقٍُ  ُ ال تتعلَّ األسراُر وهذِه (،هاِلها بأر

 ِهبثُث  بـني خلقِـ  َم اهلِل رُِّس) علينا سالُمُه: ادَِعور الصَّ اإلماُم ها كما قاَلعرََُِلكن ال َي اُ اها النََّرَي

َُ َََعَل هم، ولُ أراَدُرأكَث ُهال يعر ََُهرَّ مـن   ز  أكـ ُ ْر، وال لـه يِـ  ِهلقِـ َخ رٌّ إال وهـُ علـى ألسـنِ   ِس ا هلِلَمم، 

 (.ِههم ِبهِلََ

 

 ؟الكريِم للقرآِن أو الباطينِّ ُيفِّالصُّ وسرِيوالتَّ عن اهلِل نَيالعلُيِّ ما هي رنيُة حوارات نت:

ِا عن تُييِد ، ويني تسأُلُِرلنُّا بريِة إالَّ َال ميكنين أن أَيبَك نا هلِلِتنَيعن ُر يني تسأُل د. أمحد:

 هنـاكَ  : إنَّ، بـل ِقـُلُ  للقـرآنِ  اصـَُيًّ  اتوسـريً  هنـاكَ  أنَّ ، وال ِقُُلاإلخالِ  يف سُرِة َاجلُاُب هلِل

علـى   اهلِل كتـابَ  إنَّ) علينا سـالُمُه:  ادَِعور الصَّ اإلماِم لقُِل ابها مجيًع ِأخُذ وباطنًة ِاهرًة اوًَُه

 طـائفُ واللَّ ا َُِّللخَـ  واإلشـارةُ  امَُِّللعَـ  : َالعبـارةُ واحلقـائ ُ  طـائفُ واللَّ واإلشـارةُ  ُةوٍَُه: العبار أربعِة

 (.لألِبياِء واحلقائُ  لألولياِء

 

ُِ ُهُتَبوما هي مرَت عليٍّ ِةبألُهيَّ هل تعتقدوَن حوارات نت:  ؟يبِّوبني النَّ بينُه والور

ََ د. أمحد: مُالِـا أمـري املـؤمنني اإلمـام      قَُل نا ِلتزُمنا، لكنَّتِلَقاًة ِلدَعلنا كان َم هاماٍتى من اتَِّرما 

 اإلمـامُ مُالِـا  َ (،ْهَرَأ ْمَل اربًّ ُدأعُب ما كنُت) ؟ َقال:ُهَتْدَبَع ينَي َكبََّر : هل رأيَتَلِئيني ُسعلي )م( 
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 يبُّهـُ الـنَّ  ) ( د حممَّـ  َديِّـالسَّـ  ، كما أنَّالُصايِة دوَن لدرٍَة ِهمن شأِِ ُللَِّقوال ُِ هُ الُصيُّ)م(  علي

َِ لدرٍَة ِهأِِـمن ش وال ِرَُع  رسـُلِ سـيِّدِا   لقـُلِ  ُهأن حيـدَّ  أليٍد بينهما ال ميكُن ، َالُصُلِةبَّالنُّ َُ

، يـا علـيُّ  ) :) ( سـُلِ الرَّسـيِّدِا   يف قُِل ُليتمثَّ صَلالَو لكنَّ (،يمنِّ وعليٌّ ن عليٍّأِا ِم) :) ( اهلِل

 هلِل الـُالءَ  أنَّ نـا العلـُيِّ  هِجى يف َِبقَـ َيَو (،يعـدِ َب ال ِـيبَّ  ُهأَّـ  إالَّمن مُسى  هاروَن زلِةي مبنمنِّ أَِت

َِ  تعـاىل يف خطبـةِ   ِهلقُلِـ  علـيٍّ ُالِا مل الُالِء بدوِن ُعنَوال َي ِهورسُِل َُْم َأْكَمْلـُت َلُكـْم ِديـَنُكْم     ) :الـُدا اْلَيـ

 (.يُت َلُكُم اإِلْساَلَم ِديًناَعَلْيُكْم ِِْعَمِتي َوَرِض َوَأْتَمْمُت

 

 ؟يف ِيبٍّ َرتٍة ى يف كلِّيتجلَّ وايد  هم شخص  نَيلدى العلُيِّ األِبياَء أنَّ ما هي َكرُة حوارات نت:

َعوـر   اإلمـامِ  لقـُلِ  اهلِل ، بـل هـم أِـُارُ   نَيبشريِّ اليسُا أشخاًص نا العلُيِّيف ِهِج األِبياُء د. أمحد:

 نـا ِـُرُ  ألَّ مـن األريـامِ   خـراُ وال َِ يف البطـُنِ  ُلحمَـ ال ُِ األِبياِء َرــنا معاشإَّ) :علينا سالُمُه ادِالصَّ

حيِ هـُ مـا   ، والصَّـ خاطئٌة وايد  شخص  األِبياَء أنَّ مقُلَة الي َننَّوبالتَّ (،األدِاُ  ُهناُلالذي ال َت اهلِل

ُِ َبْيَن َأَيٍد مِّن رُُّسِلِه) :يف اآليِة ورَد  .(اَل َُِورِّ

 

، ومـا  ِةواليهُديَّـ  ِةاألخرى، املسـيحيَّ  ياِاِتني من الدِّلدى العلُيِّ اقتباسات  هل هناَك حوارات نت:

 ذلك؟ هُ توسرُي

 نـا بندخـالِ  هاِمواتِّ نـا العلـُيِّ  ِهِج شـُيهِ لَت األخـرى حماولـةٌ   ياِاِتمن الدِّ االقتباِ  َكرُة د. أمحد:

مُسى وعيسى وسـليمان ودانود وكـل    بكالِم نا ِؤمُن، لكنَّاَرتاٍء ِا وهذا حمُضِدَقعَتإىل ُم اِتاإلسرائيليَّ

 ، وهذا اجلمـعُ ِهبيِت وأهِل سُِلالرَّ نا بكالِمهم، كالتزاِمبتعاليِم هم وِلتزُمبأقُاِل ، وِستشهُد)َ( األِبياِء

 ، وحنـنُ ُائـفِ الطَّ يف كـلِّ  يِنالدِّ رَاِل ياملُةـهي ص املعتقداِت األخرى ألنَّ األقُاِم مبعتقداِت ُ ال يتعلَّ

علينـا   ادَِعوـر الصَّـ   اإلمـامِ  لقـُلِ  املعصـُمنيَ  بـل أقـُالَ   َـالِ الرِّ مقاالِت نا العلُيِّيف ِهِج ُعِبتَّال َِ

ََ َاِلبرأي الرِّ يِنيف هذا الدِّ َلَخن َدَم) سالُمُه:  َيـهِ  ن دخـلَ َمَيه، َو ُُهُلكما أدَخ َاُلالرِّ منُه ُهأخر

 (.أن يزوَل قبَل اجلباُل ِتزاَل ِةنَّوالسُّ بالكتاِب
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 ؟يعُةوالشِّـ  ُةنَّـها السُّـ رَضُـ والـ  يَ  نَيلدى العلـُيِّ  ِصـقمُّأو التَّ ِخــناسالتَّ ما هي عقيدُة حوارات نت:

 ؟اِروالنَّ ِةباجلنَّ وهل تؤمنَُن ؟القيامِة يَُم ذلك مع مبدأ اجلزاِء وأال يتعارُض

 اًلال يعـين اِتقـا   ُصقمُّ، والـتَّ ِصقمُّبـل بـالتَّ   بـني املـؤمننيَ   ناسـخِ بالتَّ رُِّقال ُي نا العلُيُِّهُج د. أمحد:

 ِصقمُّبالتَّ ِؤمُن لدينا، َنحُن هذا مرَُض  ، ألنَّترتيٍب أو اِتظاٍم دوَن وآخَر بني َسٍد وِسعشُائيًّا للنَّ

منهـا يف   اَـزءً  ُتوقـد ذكـرْ   ِهِدعلـى وَـُ   واإلثباتـاتِ  ِةمن األدلَّ ولدينا الكثرُي ٍةوعلميَّ ٍةدينيَّ كحقيقٍة

َََتأن هذا ال َي الًمِع( ُِر ااهداية ألهل الُالية) كتابي  وال ينوـي وَـُدَ   القيامِة يَُم ى مع مبدأ اجلزاِءنا

 ، أو تبلـغَ الكاملـةَ  ُهذاتَـ  َ أن حيقِّـ  ا يسـتطيعُ نَِّم ال أيَد ُهقتضي أََّي اإلاهيَّ العدَل ، ألنَّاِروالنَّ ِةاجلنَّ

يف ييـاٍة   ال يكـُنُ  هـا، وهـذا كمـا ِعلـمُ    ها وأخطاِئِبن شـُائِ مِـ  ُهي ِوَسوَِّصعندما ُي إالَّ االطمئناَن ِوسُه

ََ ُِسَـ ، وُتْتَمدَّوٍس مبـا قَـ  َِ ى كلُّجَزُت الَُاِة َدْعَبوايدٍة،   هـا باجلسـدِ  ارتباِط هـا أثنـاءَ  أعماِل يسـبَ  ا

اىل سَـ ، والُكِهيف اختباراتِـ  ِهمِـ دَُّقَتَو ِهى اكتسـابِ َدمَـ ِب، َوقِةابالسَّـ  ِهرهُن  بأعماِلَم اإلِساِن ، َمصرُيابِ السَّ

ِِبَقى ال َييتَّ املؤمُن ُصو، وال َيدوَنلَِّبَتُم روَنصَِّقهم ُمعلى ياِل بـه   َلمِـ َعَو ُهأقاَم إالَّ اهلِل ى ي ٌّ من يقُ

 ُةاجلنَّـ  ، تكـُنُ اعِةالسَّ قياِم ، وعنَدُهَبوجتنَّ ُهرََض إالَّ الباطِل ، وال باب  من أبُاِبِهِتاستطاَع على قدِر

 َيها أبًدا. ، خالديَنثُى للكاَريَنهي امَل اُر، والنَّهي املأوى للمؤمننَي

 

هم َبمـذهَ  نَّأو ارَاِيًّـ ِعَو اثالثًـ  اًبذَهها َمَُِِكِب ِةنَّوالسُّ يعِةعن الشِّ نَيالعلُيِّ ُزميِّن ُيهناك َم حوارات نت:

 ؟هُ تعليقَك ، َمااَقهيًّ اليس منًط

 علـى املعرَـةِ   ُزكِّـ َرالـ  تُ  العبـادةِ  األخـرى مبوهـُمِ   عـن املـذاهبِ   ُزيتميَّـ  نـا العلـُيُّ  ِهُج د. أمحد:

كمـا   هـا باملعرَـةِ  إال باقرتاِِ ُ ال تتحقَّـ  العبـادةَ  أنَّ ِـدركُ  ، َـنحنُ وايِةوالرِّ ريِعـشال على التَّ رايِةوالدِّ

ِـا  ملرِي نـا وبـنيَ  بيَن َزمـايُ هـذا التَّ  لكنَّ (،م معرًَةُكُلم إمياًِا أََضُكُلََضأ) :) ( اهلِل ُُلـرسسـيِّدِا  قاَل

ََـ  واإلسـاءةَ  ااهجـُمَ  صـدُّ ، بـل َِ اعادي أيًدال ُِ ، َنحُنال يعين العداَء نـا، َعنـدما تـأتي    حبقِّ َةاملقرت

َُ ، َاحل ُّمُهُمٍة ومقاالٍت سمُمٍةَم كتٍب ا عَ منَّ لتناَل وملادرٌة أياٍد ِاشزٌة َِـ   املشرو  َئرِّبَـ وُِ دَُّرلنـا أن 

 هم.والتُّ نا من االَرتاءاِتأِوَس
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 اَ النَّـ  بـأنَّ  يؤمنـُنَ  نَيالعلُيِّ إنَّ :، ويقُُلاَيِةالنَّ الورقِة َكرَة نَيالعلُيِّ بعُض يرَُض حوارات نت:

 ؟، ما هُ تعليقَكُائِفوالطَّ األدياِن يف مجيِع مَُُدوَن بنَييِّالطَّ

 اهلِل رسـُلِ  عليهـا يف يـديثِ   املنصـُ ِ  اَيـةِ النَّ الورقـةِ  َكـرةَ  أن يـرَضَ  ُهنُـ مُكُي  أيَدال د. أمحد:

 نـا العلـُيِّ  هِجَِ وَـ َ  جاُةوالنَّ ، َاإلمياُنِةطحيَّها السَِّتها ال من ِايَيِرها يف ََُهُمنا ِوَه، لكنَّاملعروِف

ٍُ يينِّالطِّ ِبَسوالنَّ ائويِّالطَّ باالِتماِء ال يرتبطاِن  لـذلكَ  اخلـالصِ  بـالُالءِ  ، بـل يرتبطـانِ  ٍ ضيِّ على حن

 تعـاىل:  ِهيف قُلِـ  ، وهم املـذكُرونَ بقعٍة ِةوأيَّ مكاٍن يف أيِّ ِهِتكلَم إلعالِء اهلُل ُمُهاختصَّ رَاٍل بَُُِد رُِّقُِ

َُُنَُد َربَِّك ) َُ إالََّوَما َيْعَلُم   (.ُه

 

 تسـميةَ  ابع هجـري، وأنَّ ميالدي الرَّ العاشِر يف القرِن َرِه املذهَب أنَّ البعُض ُثيتحدَّ حوارات نت:

 سمية؟على التَّ وما هُ تعليقَك ابقُةالسَّ سميُةَما هي التَّ ني يديثٌةالعلُيِّ

يف ( ُا ِّاخلَـ  خـُا َّ ) ىدَعُِـ  اا دائًمنا كنَّعلينا، لكنَّ ِةَقطَلامُل سميِةيُل التَّ هناك اختالف  د. أمحد:

ََ عصُمنَيامل ِةاألئمَّ عصِر  اإلمـامِ  ، ومنـذ أيـامِ  اخلـُا ِّ  وخـُا ِّ  وخـُا ٍّ  إىل عـُامٍّ  اَ ُا النَّـ ُقرَّالذين 

أبـي شـعيب حممـد بـن      ِادإىل سيِّ ِسبًة نَيصرييِّى بالنُّدَعا ُِكنَّعلينا سالُمُه  العسكريِّ اآلخِر احلسِن

وا ُذ، خُـ ي على اخللـ ِ ِتجَُّي بن ِصرَي ُدحممَّ) علينا سالُمُه: العسكريُّ َيه اإلماُم الذي قاَل)َ( ِصري 

ُِي َهُ الصَّعنِّ ما قاَل كلَّ ِِوالـذَّ  مـن القتـلِ   لنـا بـالكثريِ   َبه تسـبَّ أَّـ  لنا رملـمَ  وهذا َخر  (،يعنِّ اد  ب

 نـا علـى طريـ ِ   ني، لكنَّالعثمـاِيِّ  عاِةوالـدُّ  الُهـابِ  د بـن عبـدِ  وحممَّ َةتيميَّ َتاوى الغزالي وابِن بسبِب

وعمـار بـن    الغوـاريِّ  كـأبي ذرٍّ  هم اخلالِصاهم على والِئ عقُبًة هادَةُا الشَّالذين ِاُل منِياملكرَّ حابِةالصَّ

 اَنعلينـا إبَّـ   ْتقَـ طِلني َُأالعلـُيِّ  ا تسـميةُ إخل، أمَّ …)َ( ياسر وصعصعة بن صُيان ورشيد ااهجري

 مـن َـُهرِ   ُريَِّغَهي ال ُت ُةسمَيالتَّ كاِِت ا، وأيًٍّةواَتماعيَّ ٍةسياسيَّ ة ألسباٍبلسُريَّ الورِسيِّ االيتالِل

 .اإطالًق اخلصييبِّ صرييِّالنُّ نا العلُيِِّهِج

 

 أجرى احلوار: هيثم مزاحم
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 من الشيعة وال عالقة الختالفنا بالسياسة السنا فرًع

 ٦١٣٢ أيار ١٣الثالثاء يوم    إيران -لألنباءوكالة مهر عرب حوار 

 مسـلمةٌ  َرقـةٌ  َةصـرييَّ النُّ َةالعلُيَّـ  الورقـةَ  أمحـد أديـب أمحـد أنَّ    العلُيُّ الديينُّ البايُث َدأكَّ

 إىل أنَّ امشـريً  احملسُسـةِ  اِتيَّـ عـن املادِّ  ومتعاليـةٌ  ٌةخاصَّ ٌةَلسويَّ واها رنيٌة ُييِدبالتَّ تعتقُد ٌةحممديَّ

 .يعِةمن الشِّ اَرًع ْتليَس َةالعلُيَّ

ة يف سـُريَّ  املنتشـرةِ  ِةالعلُيَّـ  ائوـةِ الطَّ يَُل املوهُمِة وملرِي تضاربِةامل من املعلُماِت الكثرُي هناَك

هـا،  ِتبأئمَّ عـنَ بها والطَّ شهرَيالتَّ ياوَل اريِخالتَّ ها عَ َلناَون َتَم معظَم وأنَّ ًةلبنان، خاصَّ ا ومشاِلوتركيَّ

ََ  املعلُمـاتُ  مـن ييـثُ   ًةـدِاها متناقضـ ََـ َو ائوَةـالطَّـ  هذِه ْتَلال  تناَو واملُاقَع عنا الكتَبوإذا ما را

، وإذا صديِ والتَّ املنطِ  عن يدوِد خرُاَت ا، وأيياًِقٍةمُثَّ ملرُي ها معلُمات ها، ومجيُعيَُل ْتَدَرال  َو

ٍَ  نَيالعلـُيِّ  تقـديمَ  حتـاولُ  املُاقـعَ  هـذهِ  ِا أنَّْدََـ َو اإلِرتِِت عَ  َةالعلُيَّ نا املُاقَعْحما تصوَّ مـن   كوـر

 مـع البايـثِ   اخلـا ُّ  ها كان لنا هذا احلـُارُ ها وعقائِدوتعاليِم ائوِةالطَّ هذِه يَُل ، وللحديِثيعِةشِّال

 جبامعـةِ  االقتصـادِ  ِةيف كليَّـ  َـامعيٌّ  الدكتُر أمحد أديب أمحد، وهـُ أسـتاذ    ُريِّالسُّ العلُيِّ يينِّالدِّ

 تشرين.

 

َ  هُـ علـى أَّ  نَيالعلُيِّ لتقديِم عي البعِضَس يَُل وكاِت البدايُة  قـالَ  ييـثُ  يعِةمـن الشِّـ   م َـر

ََكذلَك األمُر الدكتُر أمحد: ليَس َ بأَّ ن يزعُمَم،  بنـا، َقـد    عارٍف أو ملرُي ا كاذب إمَّ يعِةمن الشِّ نا َر

ِِها أَُّل: أوَّأسباٍب ِةلعدَّ عُمهذا الزَّ َاَء مـن   ِةواألئمَّـ مُالِا أمـري املـؤمنني اإلمـام علـي )م(      نا على ِه

 وخـُا ِّ  واخلـُا ِّ  العـُامِّ  مـا بـنيَ   ِةاألئمَّـ  يف عصـرِ  االذي كـان مَُـُدً   ، وثاِيها هُ االِدماُاِهبعِد

ََاخلُا ِّ ، واخلـُا ِّ  عن العـُامِّ  ُا ِّاخَل خُا ِّ ومل يستطيعُا متييَز خنَيلدى املؤرِّ اخللُ  َلَصَح، 

الـ    املرايـلِ  واللذين كاِا من أصـعبِ  والعباسيِّ مُيِّاأل يف العهديِن واالحنراَاِت الوِ  ها بروُزوثالُث

ِِ  على العهِد قينا حماَظنَينا َبلَِّتِق نا رملَم، لكنَِّهتعاليِم وقلُب معاِيِه تشُيُه مََّتََ بها اإلسالُم رََّم  وامليثـا
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 َُِرعنـه الوِـ   ْتعَـ رََّوي َتالذ باألصِل ُك، وبقينا ِتمسَِّةاخلاصَّ ِةنا من خاصَِّتعلى ساَد ُةاألئمَّ ُهالذي َرَض

 و... إخل. ُةواإلسحاقيَّ ُةيديَّوالزَّ ُةواإلمساعيليَّ ُةيعيَّاألخرى الشِّ

َِـ لنا إن كـان هـُ الدِّ  تسـاءَ  َُنبـه العلُيُّـ   ُكالـذي يتمسَّـ   هذا األصِل ويَُل الـ    ُةالباطنيَّـ  ُةيا

 اهلَل ألنَّ( ٌةباطنيَّـ  دياِـةٌ ) ُهامُس يينِّلدِّا يف املنطِ  شيء  الدكتُر أمحد: ال يَُُد بها، َأَاَب يعتقدوَن

، الـذي َـاءَ   بـالعلمِ  اجلهـلِ  بسـببِ  واقـع   االخـتالفَ  لكنَّ( اهلل اإِلْساَلُم ِإنَّ الدِّيَن ِعنَد) :تعاىل يقُُل

َِواتِّ َِ با َبْعـِد َمـا    َب ِإالَّ ِمـن َوَما اْخَتَلـَف الَّـِذيَن ُأْوُتـُْا اْلِكَتـا    ) :اآليِة يف ِوِس ِهلقُِل األصُِل وترِك الورو

، احملسُسـةِ  اِتيَّـ عـن املادِّ  واملتعاليُة ُةاخلاصَّ ُةنا الولسويَُّتلدينا رنَي َنحُن (،ََاءُهُم اْلِعْلُم َبْغًيا َبْيَنُهْم

 لقـُلِ  اًلامتثـا  ِةماِيَّـاجلسـ  ِدـاجلسـ  عبـادةِ  تعماِلـمـع اسـ   ِةـوياِيَّالرُّ ِسـوالنَّ على عبادِة وال  تعتمُد

هـُ   اهُرَالظَّـ  (،ايق  َهُ مؤمن  الباطَن وعرَف اهَرالظَّ استعمَل ِنَم) علينا سالُمُه:ادِ َعور الصَّ إلماِما

هـُ   ، والبـاطنُ اًلتنـزي  وآِلِه عليِه اهلِل لُاُتـحممد ص اهلِل ى به ِيبَُّتع الذي َأرِيــشمن التَّ ُهــمارُسما ُِ

يف  مَُـُد   ُه، وكلُّـ اًلتـأوي ُالِا أمـري املـؤمنني اإلمـام علـي )م(     م ُهالذي أوضَح ُييِدمن التَّ ُهما ِعتقُد

 على يرٍف، لكلِّ آيٍة منها ِـاهر   َلِِزُأ القرآَن إنَّ) :) ( اهلِل رسُُلسيِّدِا  َيِه الذي قاَل اهلِل كتاِب

علـى هـذا    قـُنَ طلكـاُِا يُ  ، َنْناخلُا ِّ خلُا ِّ واحلرُف للخُا ِّ طُناوالب للعُامِّ هُراَالظَّ (،وباطن 

 علينا سـالُمُه: ادِ الذي قال َيه اإلمام َعور الصَّ( اهلِل رُِّس) دعُُهَِ َنحُن( ٍةباطنيَّ دياٍِة) اسَم احلرِف

َُ ِهبثُث  بني خلِقَم اهلِل رُِّس) َََعَل م، ولُ أراَدُهأكثُر ُهال يعر  (.مُهرَّ

 

ِِويني تساَء َِ( ٍةباطنيَّ دياٍِة) وتسميِة( اهلِل رِِّس) بني تسميِة لنا عن الور الـدكتُر أمحـد:    أوض

َوَمـن َيْبَتـِغ   ) :تعاىل يقـُلُ  ، واهلُلاإلسالِم ديِن ملرُي دين  ُهتعين أَّ( ةدياِة باطنيَّ) اخلاطئَة سميَةالتَّ إنَّ

َََلن ُيْقَبَل ِمْنُه مَلْيَر اإِلْساَلِم  وَُاهَر ٍةتُييديَّ وعلٍُم ٍةاِيَّربَّ عن يكمٍة هُ عبارٌة رَّهذا السِّ ولكنَّ (،ِديًنا 

ها أهِل لغرِي ُا احلكمَةعُطال ُت) :)َ( املسيِالنَّيبِّ  ِادسيِّ ها لقُِلِتعليها وصياَِ ِا باحملاَظِةْرِمُأ ٍةمعرَيَّ

ََُها عن أهِلُعمَنُها، وال َتُمِلْظَتََ  (.ْمُُهُمظِلَتها 

 

 َُهَر وَُناملؤلِّ ُهني، وهُ ما يعتُ على العلُيِّ املرخِذ هُ من أكِ  عليٍّ يف اإلماِم الغلَّ أنَّ ويَُل

َِ ُبنَسال  ُت ِةالباطنيَّ ياِِةالدِّ َُِّم أن ِوهَم : جيُباًلالدكتُر أمحد قائ إليهم أوض َِـ   عنى الغل  دَُّريتـى 
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 عريـفِ هـذا التَّ  وَـ َ  ، َـالغلُّ اوال ُمَورِّطًـ  اُمْوِرطًـ  ى املؤمُنَروال ُي وتوريٌ  إَراٌط ، َالغلُّهمِةالتُّ على هذِه

 اسـويهً وال َت اًُّلُـ مُل ُةنا العلُيَّـ ُتعقيـدَ  ْت، وليسَـ ُهشـأُِ  عـزَّ  اإللِه لذاِت ركيِبوالتَّ جسيِمالتَّ يعين إثباَت

م، وُهُدوسِـ لكـي ال يُ  م مـن الغـالةِ  ُكوا على شباِبُرايَذ) علينا سالُمُه: َعور الصادِ اإلماِم لقُِل اًلامتثا

هـُ  مُالِا أمري املؤمنني اإلمام علي )م(  أنَّ ِقرُّ وحننُّ (،اهلِل عظمَة روَنغَِّص، ُياهلِل لِ َخ رَُّش الَةالُغ َننَّ

، ِةاأللُهيَّـ  لدرَِة سَلوالرُّ األِبياَء ال ِرَُع ، وكذلَكالُصايِة دوَن لدرٍَة ِهمن شأِِ ُصنِق، وال ُِالُصيُّ

لقُلـه   اًلامتثا سالِةأعلى من الرِّ الُاليَة لنا أنَّنا يني ُقَتا إشاَروهمُمل َي ونَياملؤلِّ ألنَّ ْتَاَء همَةالتُّ لكنَّ

ََُلاَيُة) تعاىل: ، وهذا يبِّوالنَّ اوى بني اهلِلَس ْنَمَك سالِةوالرِّ اوى بني الُاليِةن َسَمََ (،ِللَِّه اْلَح ِّ ُهَناِلَك اْل

بـن   احلسـنيُ  ِادوسـيِّ )َ( ري صَـ ُِ بـنُ  حممـدُ  ِاُدهم سـيِّ ِا منه علمانِا وعلى رأسِـ َرذَّالذي َي هُ الغلُّ

 .)َ( صييبُّمدان اخَلَي

 

 ْتَيمِّسُـ  يعِةالشِّـ  مـن ملـالةِ   َرقـةً  َسأسَّـ  ُهالكـثريون بأَّـ   ُههمَـ صري الـذي اتَّ د بن ُِحممَّ ويَُل

َِأِوُس َُنهم العلُيُّأَّ َيما بعُد وقيَل ِةصرييَّبالنُّ ا نـا كنَّـ  أَّ ُديؤكِّ ُه: ما ذكرُتاًلالدكتُر أمحد قائ هم أوض

)َ( حممـد بـن ِصـري     ِادسيِّ هم كاِت عن طريِ نا بعَدَتاستمراريَّ ، لكنَِّةام األئمَّيف أيَّ ِةاخلاصَّ َةخاصَّ

حممـد احلجـة    اإلمـامَ سـيِّدِا  وعلينا سالُمُهما، اإلمامني علي ااهادي واحلسن العسكري  الذي عاصَر

،   علـى اخللـ ِ  ري يجَّـ َصد بن ُِحممَّ) علينا سالُمُه: عسكريَيه اإلمام احلسن ال ، وقاَل)َ( القائم

لنا  له، وهذا َخر  ني ِسبًةصرييِّنا بالنُُّتسمَيَت ْتواهذا َاَء (،يادِ عنِّي َهُ الصَّعنِّ ما قاَل وا كلَُّذُخ

 :ِهأقُالِـ  يف أيـدِ  ورَد ييـثُ  مـن العـُامِّ   به كثري  الذي وقَع الغلِّ ملوهُِم بنَياحملاِر من أشدِّ ه كاَنألَّ

َيـا َأْهـَل اْلِكَتـاِب اَل َتْغُلـُْا َِـي      لقد َقَرَن اهلُل سبحاَُِه هذِه األمساَء ِبِه ومل َيقرِْها ِبغرِيِه َقـال تعـاىل:   )

 (.، وقال تعاىل: َواَل َتُقُُلُْا َثاَلَثٌة اَِتُهُْا َخْيًرا لَُّكْم ِإََِّما اهلُل ِإَله  َواِيد  ُسْبَحاَُِهِديِنُكْم

 

يف  لََّدَو لَّما َق الكالِم : خرُياًلالدكتُر أمحد قائ َ ري علَُّصد بن ُِحملمَّ هاماِتاالتِّ سبِب ويَُل

قال: يدَّثين حممد بن صاحل  ييُث)َ(  احلسني بن محدان اخلصييبِّ ِادالك ى لسيِّ ااهدايِة كتاِب

َقلـت لـه:   علينـا سـالُمُه    سكِرالع دي أبي احلسن صايِبعلى سيِّ عن علي بن يسان قال: دخلُت

تأخـُذ  ) علينا سالُمُه:اإلمام  َُِعلُت َِداَك عمَّن آخُذ معامَل ديين، وِبَمن أهتدي إىل طريِ  احل ِّ؟ َقاَل
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رُة بالغلِّ، وترميـِه الغاليـُة بـالُكوِر، وهـُ عنـد      معامَل ديِنَك عمَّْن ترميِه النَّاصبُة بالرََِّض، وترميِه املقصِّ

َقلـُت: َمـا    (،حمسُد ، َاطلبُه َنََّك جتُد عنَدُه ما تريـُد مـن معـامِل ديِنـَك، َـاحل ُّ هنـاك       املرتوعِة

َاتَّّبعُتـُه،   ، َعلمُت أنَّ اإلشارَة إليـِه، )َ( وَدُت هذه الصِّوَة بغرِي سيدِا أبي شعيٍب حممد بن ِصري

 ََُهديُت للح ِّ.

 ياسـيِّ السِّ ِهر علـى مُقوِـ  يؤثِّ يينُّالدِّ ُهان اجتاُهك يين أمحد إْنالدِّ لنا مع البايِثتساَء اتاًموِخ

، ِةاالقتصـاديَّ  ؤوِنيف الشُّـ  اوخـبريً  اسياسـيًّ  اًلحملِّـ  ِةاإلعالميَّـ  من اجلهـةِ  ُهمع إيران كَُِ حالِفمن التَّ

ٍَأن يؤدِّ ميكُن ُهكالَم أنَّ ًةخاصَّ  َأَـابَ  ِةيَّـ واإلعالم ِةالسياسـيَّ  األوسـاطِ  يف بعِض ِلَدمن اجَل ي إىل ُِ

َِ َاَز : إْناًحمُضِّ َِ  ة وإيران، َاألوَُببني سُريَّ ياسيِّالسِّ حالِفالتَّ بسبِب شيعًة أن ِصب  أن ِصـب

َِ  األقـُى بـني سـُريَّ    حالِفالتَّ بسبِب اأرثُذكًس هـذا   وَـ َ  اعلُيًّـ  اهلِل يـزبُ  ة وروسـيا، أو أن يصـب

ٍِ  ملرُي ني، وهذا أمر علُيِّ نَيُريِّالسُّ كلَّ نا أنَّْض، هذا إن اَرَتاملقياِ  يف  غاُر: الصِّـ ، لـذلك أقـُلُ  صـحي

ــ س روَنويتـأثَّ  يتجادلَُنــهم الذين س ادينيًّ بَُنواملتعصِّ يف الوكِر َُنطحيُّوالسَّ ياسِةالسِّ  ا حنـنُ ، أمَّـ الًبـ

ِِ خلُ َال َِ حها هـا ومصـالُ  هـا وطرقُ بعاُداهـا أ  ُةياسـيَّ السِّ حالوـاتُ ، َالتَِّةينيَّـ والدِّ ِةالسياسيَّ بني األورا

ا ها، أمَّـ هـا ومـذاهبِ  بكـل طُائوِ  ِةوسـيَّ والرُّ ِةواإليراِيَّـ  ِةُريَّالسُّ عُِبللشُّ العاِم احِلالصَّ لتحقيِ  املشرتكُة

 ُهحـدُّ ال َت ، واهلُلإىل اهلِل ُهُلُصِـ الذي ُي ريَ الطَّ أن خيتاَر املطلقُة ُةله احلريَّ إِساٍن ، وكلَُّهُ هلِل يُنالدِّ

ُِالطُّ ُهُغوال تبُل األمكنُة َيـا َبِنـيَّ اَل َتـْدُخُلُْا ِمـن     ) :ِهألبنائِـ  )َ( يبُّيعقُب النَّسيِّدِا ، لكن وكما قال ر

َُاٍب  ُنَـنح  (،ِلُلـهِ  مَُّتَورَِّقٍة َوَما ُأمْلِني َعنُكم مَِّن اهلل ِمـن َشـْيٍء ِإِن اْلُحْكـُم ِإالَّ    َباٍب َواِيٍد َواْدُخُلُْا ِمْن َأْب

بنـا، ولنـا    اخلـا ِّ  صـييبِّ اخَل صـرييِّ النُّ نا العلـُيِّ ِهِج وََ  ِهوعبادِت ِهُييِدَتَو اهلِل سعى إىل معرَِةَِ

َُ   ) تعاىل: كما قاَل كما يشاُء اهلَل يف أن يعبَد ُةكما لغريِا احلريَّ يف ذلَك ُةواحلريَّ احل ُّ ََْهـٌة ُهـ َوِلُكلٍّ ِو

َُلِّيَها  (.َخْيَراِتََاْسَتِبُقُْا اْل ُم

 

أجرى احلوار: حممد مظهري
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 تفنيد ادعاءات الكاذبني حول ظهور املهدي املنتظر

 ٦١٣٢ حزيران ٣١األربعاء يوم   إيران -لألنباءوكالة مهر عرب حوار 

 

 ِهـُرِ  َكـرةِ  يـُلَ  االلتباسـاتِ  أمحد أديـب أمحـد بعـضَ    ِةينيَّالدِّ ؤوِنيف الشُّ البايُث تناوَل

ََتَع اهلُل َلجَّ)َع املنتظِر املهديِّ الـذين   إىل أنَّ اشـريً ُم مـانِ الزَّ يف آخِر ِهدوِمُق اِتَر( وم ِّريَفالشَّ ُهاىل َر

 كاذبُن. اقريًب أو سيظهُر ِاهر  املنتظَر املهديَّ عَُندََّي

 

 خا ٍّ الدكتُر أمحد أديب أمحد يف يديٍث ِةينيَّالدِّ ؤوِنيف الشُّ والبايُث ُريُّالسُّ الكاتُب َدأكَّ

 والقتـلِ  احلـروبِ  الوُضـى، ومـع اِتشـارِ    يف زمـنِ  تكثـرُ  واألكاذيَب عاءاِتاالدِّ أنَّ لألِباءمهر  لُكالِة

ِِالذَّ شاهِدَمَو لِموالظُّ الـ    كورِيإىل َتـاوى الـتَّ   ااسـتنادً  صرِةالنُّ وَبهُة ها داعُشمارُسال  ُت مثيِلوالتَّ ب

 املهديِّ ِهَُر عي أنَّواألخرى َمن يدَّ ينِةبني الَو ُعسَم، َِاملسلمَُن اإلخُاُنو َُنالُهابيُّ ََُناها املتطرِّبنََّت

 املهـديَّ  عى أنَّادَّ ٍَ تركيٍّدَّها ُم، وآخُرأو ثالثٍة أو اثنتنِي ٍةَنَسِل ُقيُت، ويبدأ التَّقد اقرتَب)َ(  املنتظِر

ُن، أو عُديُّهـا السُّـ  الـ  حيكمُ  جاِزاحل تأتي من أرِض ا عن ادعاءاٍتَد، َعسنُاٍت ثالِث بعَد سيظهُر

 .املهديِّ هم رَاُلأَّ عَُنن يدََّيها َم ال  ِهَر ها من البلداِنة أو ملرِيأو باكستان أو سُريَّ من إيراَن

 

ِِ قـال   مـانِ الزَّ يف آخـرِ  ِهقدومِـ  راِتومـ ِّ  املنتظـرِ  املهـديِّ  ِهـُرِ  َكرِة يَُل االلتباِ  ولتُضي

 املعركـةِ  ايتـدامِ  عن طريـ ِ  لإلِساِن ابتالٍء مسرَح لتكَُن احلياَة اللَُّه : خلَ ِةينيَّالدِّ ؤوِنيف الشُّ البايُث

ٍَ وميداَن امتحاٍن داَر احلياُة ِت، وما داَمرِّوالشَّ بني اخلرِي َِ صرا  الكاملـةَ  ُهتَـ يريَّ اإلِسـانَ  اللَُّه َقد من

 احلـ ِّ  إىل َبهـةِ  لالِضـمامِ  اُهعَـ َد، َواحليـاةِ  اِنها يف ميـد خطُِط ضمَن ال  يناضُل اجلبهِة يف اختياِر

وقد  (.ِإَِّا َهَدْيَناُه السَِّبيَل ِإمَّا َشاِكًرا َوِإمَّا َكُوًُرا) ، لقُله تعاىل:رِّالشَّ وَحاَِل الباطِل إملراءاِت ومقاومِة

 ْت، وكشـوَ األَيـالِ  يف مجيـعِ  اِةيف احلي اإلِساِن استمراَر تراَُ  ًةأبديَّ املعركُة تعاىل أن تكَُن اللَُّه شاَء

 مؤمنـةٍ  ٍةأقليَّـ  بـُتِ ُث، َوالباطـلِ  يف ُويـُلِ  اِ من النَّـ  ايقِةالسَّ ِةاألمللبيَّ عن سقُِط ائمُةالدَّ املعركُة هذِه

 ْتواختـارَ  (.َََلَيْعَلَمنَّ اللَّـُه الَّـِذيَن َصـَدُقُا َوَلـَيْعَلَمنَّ اْلَكـاِذِبنيَ     ) لقُله تعاىل: احل ِّ على مُاقِف ْتَدَمَص
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َِالصِّـ  يف ميـدانِ  احلامسـةِ  ِةالنهائيَّـ  املعركِة قائَد ليكَُن)َ(  املنتظَر املهديَّ اإلماَمسيِّدِا  اللَِّه مشيئُة  را

 .ماِنالزَّ آخَر والباطِل بني احل ِّ

 

 : يقُل تعاىل:يُُّرالسُّ قال الكاتُب ماِنالزَّ يف آخِر املنتظِر املهديِّ بظهُِر ُككَِّشن ُيعلى َم ادًَّرَو

َُْاِهِهْم)  وهذا إخبـار   (،َواهلُل ُمِتمُّ ُُِِرِه) املنتظُر املهديُّ هُ اإلماُم اهلِل ُُرُنََ (،ُيِريُدوَن ِلُيْطِوُئُا َُُِر اهلِل بَأ

َكَتْبَنا َِـي  َوَلَقْد ) قُله تعاىل ، ومن هذا القبيِلالعامِل على مجيِع مُُّهُيِت سَُف ُهَُِر بأنَّ عزَّ وَلَّ من اهلِل

، مجيـع األرضِ ( األرض) مـن  َاملقصـُدُ  (،الزَُّبُِر ِمْن َبْعِد الّذْكِر أنَّ األرض َيِرُثَها ِعَبـاِدي الصَّـاِلُحُن  

 َ ، ولن يتحقَّـ هذا يف املستقبِل َ وأن يتحقَّ ، والبدَّاألرِض مجيَع احلَُنالصَّ العباُد ِثِرمل َي ى اآلَنويتَّ

 .على مستُى الَُُِد امِلالشَّ غيرِيالتَّ صايِب )َ( املنتظِر املهديِّ اإلماِم سيِّدِا ِدعلى َي إالَّ

 

 على أقـلِّ  عاٍم ألَف الذي ِاهَزعلينا سالُمُه ُِح رسُل الُاليِة سيِّدِا  نا ِقبُل: طاملا أَّوتساءَل

 هم اهلُلهم َـزادَ هم آمنُا بربِّألَّ سننَي وتسِع سنٍة ثالمثائِة بعَد الكهِف أهِل ِةتَيَِ بنيياِء ، وِقبُلتقديٍر

؛ البيِت وهُ من أهِل ماِنالزَّ يف آخِر )َ( املنتظِر املهديِّ اإلماِمسيِّدِا  ِهُِر بوكرِة ى، َلماذا ال ِقبُلهًد

 أمحـد بعـضَ   العلـُيُّ  يينُّالـدِّ  البايـثُ  وأورَد !؟املشـهُرِ  سـُلِ الرَّ يف يـديثِ  املذكُريِن نِيَلَقالثَّ أيِد

يف  ُهسـبحاَِ  اهلَل َدعَـ : لقد َوييث قاَل)َ(  املنتظِر املهديِّ ِهَُرسيِّدِا  َتثِبُتأن  ال  ميكُن صُِ النُّ

 وقـال:  (،ِلُيْظِهَرُه َعَلى الدِّيِن ُكلِّـه ) يف معناها ييث قال: وقٍةها متَّها لكنَِّغَييف ِص خمتلوٍة كثريٍة آياٍت

ِعُوُا َِـي األرض َوَِْجَعلـُهْم   ـُتضْـ ــَوُِِرْيُد َأْن َُِمنَّ َعلى الَِّذيَن اس) :وقال (،َكَتَب اهلُل ألملِلَبنَّ أِا َوُرُسِلي)

، )َ( اإلثين عشر ِةاألئمَّ آخِر على يِد إالَّ َ أن يتحقَّ ال ميكُن وهذا الُعُد (،نَيـُاِرِثـُهُم الـًة َوَِْجَعَلـأِئمَّ

 اجلليِل حابيِّوعن الصَّ)َ(  اليماِن بُن يذيوُة يِلاجلل حابيِّعن الصَّ ، ييث ورَدِةاألمَّ هذِه وهُ مهديُّ

ذلـك   اهلُل َلََُّطَل يُم  إالَِّيا من الدُّ لُ مل يبَ ) :قاَل(  ) اهلِل رسَُلسيِّدِا  أنَّ)َ( مسعُد  بُن اهلِل عبُد

 (،اوَـُرً  اِلًم ْتَئِلكما ُم اًلدَعَو اسًطِق األرَض بي  ميأُل ي أو من أهِلمنِّ اًلََيه َر يتى يبعَث اليَُم

، وهذا يعين إاهيٍّ بأمٍر املنتظِر املهديِّ على ِهُِر ال املاضي، وهي تدلُّ تعين املستقبَل( يبعث) َكلمُة

ا، بنا القائُم منَّ) عنه:(  ) اهلِل رسُِلسيِّدِا  نا لقُِلِتمن أئمَّ يكُُن هذا اإلماِم ، ومثُله إمام  معصُم أَّ

قُل اإلمام َعور )َ(  املنتظَر املهديَّ اإلماَمسيِّدِا صُّ ُخال  َت واياِتومن الرِّ (.ََُِِتكما بنا  يُنالدِّ ُمُيخَت
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 اًدحممَّ وأنَّ إال اللََّه ال إلَه أن َيها بشهادِة َيُِدإال ُِ ى أرض بَقال َت القائُم إذا قاَم) علينا سالُمُه: الصادِ

َِ يف كلِّ احل َّ َهُ الذي ينشُر (،اللَِّه رسُُل  القائُم) علينا سالُمُه: د الباقرحممَّ اإلماِم لقُِل األرِض أصقا

َِ اللَُّه ُمُهُكُيَملِّ ُهورَاُل ََ ميُتُيَو يَنالدِّ ُرظِهها، وُيومغارَب األرِض مشار  من ربِّ وهُ املؤيَُّد (،والباطَل البد

، مـانِ الزَّ يف آخـرِ  اإماًم اللَُّه يبعُث) ُمُه:علينا سال اجملتبى احلسِن اإلماِم لقُِل صِروالنَّ بالقدرِة العاملنَي

، اًهْرأو َك اًُعدينُا َطيتى ُي األرِض على أهِل ُهظهُرُي، َوِهبرياِت ُه، وينصُرُهأِصاَر ويعصُم مبالئكٍة ُهُديؤيِّ

، َنـإال آمَـ  ى كـاَر  بَقها، ال َيوطُُل البالِد رُضله َع ، يديُناـًاِـرهـوب اًُرـوِ اًطــسوِق اًلعد األرَض ميأُل

َُالسِّ ِهلِكيف ُم ُِِلصَطَت، َوَُِلإال َص وال طاحل  له  ُرظَهَتها، َوبركَت ماُءالسَّ ُلنزُِّتها، َوَتْبَِ األرُض ُاخِرُت، َوبا

 (.الكنُُز

 

مهـر   الـدكتُر أمحـد لُكالـةِ    قـالَ  عن جميئِه بُِّرَخال  ُت املنتظِر املهديِّ ِهُِر عالماِت ويَُل

عن  ، َقد روَي)َ( املنتظِر املهديِّ القائِم اإلماِم ِهُِر إىل يقيقِة تشرُي رواياٍت جممُعُة َك: هنالألِباء

ِِــشَمـال من قبِل يأتي قُم ) (: ) الكريِم يبِّالنَّســيِّدِا  ــ س ومعهم رايات  ر ــ س، ََيُد ـ  اخلـريَ  ألَُنـ

ََُهعطََُِال ُي َِـ َال َي، ما سألُُه َُنعَط، َُينصروَنَُي قاتلَُنُي،   مـن أهـلِ   دَعُها إىل إمـامٍ يتـى يَـ   ُهقبلُ

ِِعلى الثَّ اًُْبهم ولُ َييأِتذلك منكم َْل ن أدرَك، ََماًَُر ْتلِئكما ُم اسًطملؤها ِقبي ، ََي  كمـا رويَ  (.ل

الُبـدَّ ِمـن   ) :)َ( املنتظـرِ  املهـديِّ  اإلمـامِ  ِهـُرِ  يف عالمـاتِ مُالِا أمري املؤمنني اإلمـام علـي )م(   عن 

، وَهـرا  يف الـِبالِد،   يـابُ َيهـا الثِّ  زُّجَـ ، وُتقـابُ اها الرِّ خرَُّت ، وأمٍُرُمعكواٍت ، وََِتٍنمتلواٍت واٍتَرَ

ِ وَمرا  بنَي الِعباِد ِ  بنَي الُعَلماِءبنَي األمراِء ، وشقا الُاِلُد ِمن َوَلدِه، وأمـُر    ى ييأَ ، وخُف  يتَّ، وِِوا

 (.اآلخَرِة ُمنَكَرة، وََِتن آخرِة

 اِلََّالـدَّ  ِـاهرةِ  اِتشـارُ )َ(  املنتظـرِ  املهديِّ اإلماِم ِهُِر ن عالماِتالدكتُر أمحد: ِم وأضاَف

 ملـريَ  ملرائَب ُهأياديُث ُن، وتتضمََّةبُبيَّعي الرُّهم ويدَّ، ويضلَُّهغري أتباَعَُي الباطَل ستعمُلالذي َي األعُِر

 اال َيظَهُر امَلهدي َيتَّى َيظَهر َقبَلُه ِستَُُّن مـدَّعيً ) قيَل:ييث  ِهوأَعاِل ِهويركِت ِهَتبشخصيِّ حتيُ  مألٍَُة

مـن   داِءكالنِّـ  ُةماويَّالسَّـ  اآليـاتُ  . وكذلك من العالمـاتِ ُائِفوالطَّ املذاهِب من كلِّ( بَّةَيدَّعَُن النُّ ااًبَكذَّ

عـن   ما ورَد داِءالنِّ أياديِث ِرومن أشه (،يحةُت، والصَّالصَّ) :ريوِةالشَّ ى يف األياديِث، ويسمَّماِءالسَّ

 أنَّ كـم تزعمـُنَ  لنـا: إَّ  نا ويقُلَُنروَِيعيِّ اصبَةالنَّ له: إنَّ يني قيَلعلينا سالُمُه  ادِاإلمام َعور الصَّ
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 عـزَّ  اهلِل يف كتـابِ  ذلـكَ  إنَّ واهلِل)علينـا سـالُمُه:    ! َقالاألمِر صايِب باسِم ماِءينادي من السَّ انادًيُم

 (.عنيهم اها خاِضأعناُق ْتلََّظََ آيًة ماِءعليهم من السَّ ُلزَِّنُِ ْأَشَِ يقُل: إْن ييُث ن يَِّب وَلَّ

 اآلَن دَّعَُنن يَـ مَـ  وبـنيَ )َ(  احلقيقـيِّ  املنتظـرِ  ما بني املهديِّ وريِ التَّ ِةنا عن كيويَّسؤاِل ويَُل

َِ اقريًب أو سيظهُر ه ِاهر وأَّ ُههم رَاُلأَّ بـال أدِـى    هم كاذبَُنأمحد: إَّ العلُيُّ يينُّالدِّ البايُث أوض

 ُهُلْثِم) ؟ َقال:القائُم ُاخُرمتى َي (: ) الكريُم يبُّالنَّسيِّدِا  َلِئَقد ُس جمهُل  ِهِهُِر مُعَد ، ألنَّكٍَّش

هـا  ألَّ اُ ُتدِركـُه النَّـ   أي لـيسَ  (،غتًةإال َب ْم، ال تأتيُكوَلَّ عزَّ اهلُل إالَّها ِتْقَُيها ِلجِلال ُي اعِةالسَّ مثُل

 ِةإمكاِيَّـ  عـدمَ  وإنَّ (.اْقَتَرَب ِللنَّاِ  ِيَساُبُهْم َوُهْم َِي مَلْوَلٍة مَّْعِرُضَُن) َتكُُن يف مَلوَلٍة َعنُه، لقُلِه َتعاىل:

َزى ُكـلُّ َِْوـٍس ِبَمـا    ِإنَّ السَّـاَعَة ءَاِتَيـٌة َأَكـاُد ُأْخِويَهـا ِلُتجْـ     ) ها قُله َتعاىل:ُديؤكِّ ِهلظهُِر الُقِت حتديِد

 ،َِـيَم َأِـَت ِمـن ِذْكَراَهـا     ،َيْسَأُلََُِك َعِن السَّاَعِة َأيَّاَن ُمْرَساَها) وقُله يف َِوي َتحديِد السَّاَعة: (،َتْسَعى

نوي َِ َُنالعلُيُّ . وحنُن)َ( املنتظِر امَلهديِّسيِّدِا أي إليِه َتنَتهي السَّاَعة وهَُ ِهُُر ( ِإَلى َربَِّك ُمنَتَهاَها

 صِّإىل الـنَّ  مسـتندينَ  )َ( املنتظـرِ  املهـديِّ سيِّدِا  ِهُِر يَُل الكاذبنَي عاءاِتن ادِِّم عاٍءادِّ أيَّ ُبكذَُِِّو

احلسـني   ِادهم سـيِّ وعلى رأسِـ  قاتالثِّ ادِةالسَّ ، وكذلك أياديِثِةواإلماميَّ ِةبُيَّالنَّ واألياديِث القرآِيِّ

 :املعروِف ِهذي قال يف ديُاِِال)َ( بن محدان اخلصييب 

ََه  ت  لُهـَت َوْقـَُقَّـُي الَّـَئـِل  َرسب اًلَوَمْن َوقََّت الُقَت 

 

أجرى احلوار: حممد مظهري
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 ال فرق بني اجلعفرية والنصريية اخلصيبية جوهرًيا

 ٦١٣٢حزيران  ٦٢األحد يوم    إيران -لألنباءوكالة مهر عرب حوار 

 

مســلمُن  العلــُينَي الـدكتُر أمحــد أديــب أمحــد أنَّ  ُريُّالسُّــ العلــُيُّ يينُّالــدِّ البايــُث َدأكَّـ 

 أنَّ إالَّ، سـمياتِ التَّ هـذهِ  كـلِّ  بـنيَ  ال خـالفَ )أَّـه   اعتً ُن، ُميبيُِّصُن َخرييَُّصُن ُُِن َعوريُّديُّحممَّ

 ِةاخلصـيبيَّ  ِةصرييَّوالنُّ من َهِة ِةاجلعوريَّ بني تسميِة ورقَةالتَّ الذين حياولَُن سيئنَيعلى امُل تقُع املالمَة

 (.من ييث اجلُهُر

َُتَحاإلسالميِّ يِنعن الدِّ نَيالعلُيِّ إلخراِا كثريٍة وحماوالٍت طُيلٍة يرٍب بعَد  أمـلٍ  َسحُة ْت، 

 يِنالـدِّ  اهـم أن ميارسـُا شـعائرَ    َِِموسُـ  ةيف سـُريَّ  نَيبـالعلُيِّ  االعرتاُف مََّت ييُث م1725اهم يف عام 

 القدميـةُ  ُةهمَـ التُّ ْتبقيَـ  لكـنْ  (،اجلعوـريِّ  املـذهبِ ) علـيهم تسـميةُ   ْتقَـ طِل، وُأيف املسـاَدِ  الميِّاإلس

 ًةهم، خاصَِّتمبعتقدا حيُ ُي من الغمُِض هناك الكثرُي ، وبقَيَةينيَّالدِّ عائَرالشَّ هم ال يقيمَُنهم بأَُّقتالِي

عليهم  ْتُأطلَق همًةُت احلديثنَي ريَناملنظِّ ها بعُضال  يعتُ  ِةصرييَّالنُّ هم بتسميِةعلماِئ معظِم ِكمع متسُّ

الـدكتُر أمحـد أديـب     العلُيِّ الديينِّ مع البايِث أَرينا هذا احلُاَر سانالِتيُل هذه التَّ .هملتكورِي

  ة، وهذا ِص احلُار:تشرين بالالذقيَّ يف َامعِة أكادمييٌّ أمحد وهُ أستاذ 

 

الِة والصَّ كالُضُِء َةينيَّعائَر الدِّقيمَُن الشَّهم ال ُيبأَّ َُنصرييُّالنُّ َُناذا ُيتََّهُم العلُيُّمل :لألنباءوكالة مهر 

 ياِم.. إخل؟والصِّ

َُْم اْلِقَياَم اًلَوَلَيْحِمُلنَّ َأْثَقاَلُهْم َوَأْثَقا) يقُل تعاىل يف كتابه العزيز: د. أمحد: ِة َعمَّـا  مََّع َأْثَقاِلِهْم َوَلُيْسَأُلنَّ َي

 اوًرُزَو اكـذبً  نَيصـيبيِّ اخَل نَيصرييِّالنُّ نَيالعلُيِّ على املسلمنَي ورتوَنَي ننِيمن السِّ ات َئِمََ (،َكاُُِا َيْوَتُروَن

 بقتـلِ  َةتيميَّـ  تـُى ابـنِ  ََ ُا تطبيـ َ بيحُـ ُي، ِلالكـاَرينَ  م يف زمرِةضعُُهَيَو يِنَُهم عن الدِّخِرُيِل اهتاًِوُب

، بل على َةينيَّالدِّ عائَرالشَّ قيُمنا ال ُِألَّ صارى!! ليَسوالنَّ اليهُِد من قتِل هم أوَُبقتَل وأنَّ ِةصرييَّالنُّ

 هـا أو ال، َـال ِوـرضُ   ِتنـا يف إقامَ ألبناِئ الكاملـةَ  َة، وِعطي احلريَّاال تقليًد اها التزاًمقيُمُِ حنُن العكِس

ُِـ صـرةِ النُّ وَبهـةُ  وداعُش ُةالُهابيَّ ُا كما توعُلصُُمُا وَيأن يصلُّ يِفالسَّ ِةنا بقَّعلى أبناِئ م ُهُبملَِّر، وال 



33 

 

 اخلصـييبَّ  صرييَّالنُّ نا العلُيَّشباَب ُس، بل ِؤسِّعُا يف احلُزاِتجتِمَيهم َوَتُا عباَدبالعطايا لكي ميارُس

مـن   وال رهبـةً  ُاِببـالثَّ  ال رملبـةً  ،ايق ـ  اوواَبًـ  هلِل اشـكرً  ِةينيَّـ الدِّ عائِرالشَّـ  لُيقِبلُا على إقامـةِ  اَكريًّ

، جـارِ التُّ عبـادةُ  َتلـكَ  رملبًة وا اهلَلُدَبَع اًلرَا إنَّ) علينا سالُمُه: احلسنِي اإلماِم لقُِل اًل، امتثاالعذاِب

وهـي   اِراأليـر  عبادُة َتلَك اشكًر وا اهلَلُدَبَع اًلرَا ، وإنَّالعبيِد عبادُة ًة َتلَكرهَب وا اهلَلُدَبَع اًلرَا وإنَّ

 (.العبادِة أَضُل

 

ريعِة عتمـدوَِها ملـري الشَّـ   اهـم بـُاطُن يَ   نَيصـرييِّ النُّ نَيالعلـُيِّ  هل هـذا يعـين أنَّ   :لألنباءوكالة مهر 

 ؟ِةالظاهريَّ

 ريعِةنـا ِوهـُم معـاِي الشَّـ    ، لكنَّللكـالمِ  طحيِّبـاملعنى السَّـ   ُهإىل ما ذهبـَت حنـَُ   األمُر ليَس د. أمحد:

ٍة ويقائَ  إمياِيٍَّة، أي إَِّنا ِطبُِّ  احلركاِت احملسُسَة مـع  ها بطرائَ  إسالميَّقيُم، وُِِةاهريَّالظ ِةينيَّالدِّ

ريعِة ومل يعلـِم احلقيقـَة َيـِبَ     َل بالشَّـ ِمِا ألن َمن َعمعرَِتنا باحلقائِ  العقليَِّة، وهذا ما ُيميُِّزِا عن ملرِي

ِ الـنَّيبِّ   ِادسـيِّ  قـُلُ  لـذلك َـاءَ  وال َائـدَة منـه،    عمُلُه، إذ هُ عمل  بال علٍم إنَّ الـذيَن  ) (:َ) املسـي

َِ ومل يعرَـُا معنـاهُ     يصُمَُن ويصلَُُّن ملعَُُِن ُة مثـاُل  اهريَّـ ريعُة الظََّالشَّـ  (.ألِهم َعِمُلُا بصـُرِة الشَّـر

 وال يقـُُم إالَّ حيـى  ال َي ، واإلِساُن مـن َسـٍد وروٍح، واجلسـدُ   ُة مثاُل الرُّوِح، واحلقائُ  الباطنيَّاجلسِد

، ومبـا أنَّ  وِح واجلسِدبني الرُّ اشاسًع اهناَك َرًق ، ومن دوِن َمَدِدها ال تقُُم له قائمٌة، لذلك َننَّوِحبالرُّ

م قـَُل  وِح، أَمـا قـرأتُ  مسـاويًة لعبـادِة الـرُّ    وَح، َال جيُُز أن تكَُن عبادُة اجلسـدِ ال يساوي الرُّ اجلسَد

َُ والظََّمُأ، وَكْم ِمـْن َقـاِئٍم   ) علي )م(: مُالِا أمري املؤمنني اإلمام َكْم ِمْن َصاِئٍم َما َلُه ِمْن ِصَياِمِه ِإال اْلُجُ

ََْطاُرُهْم َما َلُه ِمْن ِقَياِمِه ِإالَّ ُُْم األْكَياِ  وِإ  (.السََّهُر واْلَعَناُء، َيبََّذا َِ

 

هـم يضـمنَُن   أَّ ِةالَة حبجَّـ أَّهـم ال يقيمـَُن الصَّـ    َةصـرييَّ النُّ َةملاذا يتَّهمَُن العلُيَّ :لألنباءوكالة مهر 

 ؟ِةدخَُلهم إىل اجلنَّ

ِإنَّ الصَّاَلَة َكاَِـْت  ) على طائوٍة كاملٍة من ملرِي بيِّنٍة!! يقُل تعاىل: كيف حيكُمَُن أستغرُب د. أمحد:

ُُْقًُتا وحنـُن   (،واملغـرب والعشـاء والوجـر   هـر والعصـر   الظُّ) مخسٌة لُاُتوالصَّ (،َعَلى اْلُمْؤِمِننَي ِكَتاًبا مَّ

هارُة وهي أن تكَُن طاهًرا من جناسِة اها الطَّالِة شروًطا جيُب أن تتحقََّ ، أوَّها مجيعها، لكنَّ للصَُِّقيُم
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 (،َمـْن ال وضـَُء لـه ال َصـالَة َلـهُ     ) )م(: أمري املؤمنني اإلماِم عليمُالِا احَلَدَثنِي األكِ  واألصغِر لقُِل 

 باملـاءِ  األوسـا ِ  لـيس إزالـةَ   هُُر احلقيقيُّ، َالطُّطحيِّالسَّ مبعناُه َقْ  ُهنا ال ِوهُم، لكنََّريضٌة َالطُّهُُر

ــ ِدِه لـبعِض احلـاالِت البش  ـَة ال َتلَحُ  باملؤمِن مبجرَِّد تعرُِّض َسـ ــجاسَق ، ألنَّ النَّ ِة العارضـِة،  ريَّـ

ــ ُه شيء  أي ال َيلحُقُه َشــَاملؤمُن ال ُيَنجُِّس كٌّ يف ديِنـِه وعقيَدِتـِه لـذلَك َهـُ طـاهر  مـنهم، وطهاَرُتـُه        ـ

ألنَّ النَّجاسَة هي الشِّـرُك، اهـذا    علينا سالُمُهم،ِة احلقيقيَُّة هي ال اُء من املشركنَي كما ورَد عن األئمَّ

 (.َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنُْا ِإََِّما اْلُمْشِرُكَُن ََِجس ) قال تعاىل:

 

َّ :لألنباءر وكالة مه  امشـيً  َُنهـم يصـلُّ  هم؟ وملاذا يقُلـُن أَّ عند صالِت ِةبَلإىل الِق َُنالعلُيُّ ُهوهل يتُ

 ؟على األقداِم

ُّـِه إىل وَـِه احلـ ِّ، واإلقبـاِل علـى اهلِل بالكُ      الِة بـدون االتِّ الصَّـ  ما َائدُة د. أمحد: لِّيَّـِة،  صـاِل والتَُّ

َِ عمَّا سُاهُ كلِّيًّا؟  مُالِا أمري  لقُِل مكاٍن وال يف أيِّ بالكعبِة اليس حمصًُر اهلَل أنَّ َِأن أوضِّ أودُّواالِقطا

(  ) رسـَُل اهللِ سيِّدِا  أنَّ بدليِل (،كاٍن َيجُُز عليه االِتقاُليف َم وال كاَن) املؤمنني اإلمام علي )م(:

ًِّها إىل بيِت املقدِ  قبَل أن ُيَصلَِّي م ًِّها إىل الكعبِة، َهل اِتقَلصلَّى أربعة عشر سنة متُ من  اهلُل تُ

ُّـِه ملكـانٍ   للصَّـ  بع ال، َاملعـاِي العميقـةُ  ؟ بالطَّإىل الكعبِة املقدِ  بيِت هـُ   اهلَل ألنَّ الِة ال تـزوُل بالتَُّ

َِي اأَلْرِض) ، لقُله تعاىل:مُاِت واألرِضُمَتَجلِّي يف السَّـال َُ الُلُه َِي السََّماَواِت َو  ورد عن اإلماِم وقد (،َوُه

ِِالصَّ ، َنن ُسئَل ي على ِاقِتِه وهُ ُمستقِبل  املدينَةكان يصلِّ ( ) رسَُل اهلِلسيِّدِا  أنَّعلينا سالُمُه  اد

َُْه الُلِه) يقُل قُله تعاىل: َََثمَّ َو َُلُُّْا  َََأْيَنَما ُت ُِ َواْلَمْغِرُب   ارًعها شَـ قيُمال  ُِ الُةوهي الصَّ (،َوِلُلِه اْلَمْشِر

ِّ احقيًقَتَو  ُائـفِ بعـض الطَّ  ها ال إىل ملريهـا كمـا توعـلُ   ِوسِـ (  ) اهلِل رسُِلسيِّدِا  ِةبَلإىل ِق هنَيمتُ

 اوتعظيًم اوتكبرًي اوتسبيًح هلِل اكًرِذ ُهعدو كَُِعنه َهُ ال َي ثَُنشي الذي يتحدَّللَم سبِةاألخرى، أما بالنِّ

ْيَك ِمَن اْلِكَتاِب َوَأِقِم الصََّلاَة ِإنَّ الصَّـَلاَة َتْنَهـى َعـِن اْلَوْحَشـاء َواْلُمنَكـِر      اْتُل َما ُأوِيَي ِإَل) له لقُله تعاىل:

 (.َوَلِذْكُر اللَِّه َأْكَبُر َواللَُّه َيْعَلُم َما َتْصَنُعَُن

 

ــ الشَّ الِةــصالًة ملري الصَّ كم تقيمَُنملاذا يقُلُن أَّ :لألنباءوكالة مهر   الُةـالصَّـ  ُ ؟ وهـل تتحقَّـ  ِةرعيَّـ

 ؟إيراٍم وال تكبريِة وال سجٍُد وال قعٍُد بال قياٍم
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َِوالرُّ اإليراِم تكبريِة بدوِن ال جتُُز الُة، َالصَّاَرتاٍء هذا حمُض د. أمحد:  لقُلـه تعـاىل:   جُِدوالسُّ كُ

ََْعُلُ) علـى   ُدشـدِّ نـا ُِ لكنَّ( ا اْلَخْيَر َلَعلَُّكـْم ُتْوِلُحـُنَ  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنُا اْرَكُعُا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا َربَُّكْم َوا

 مـن الـذينَ   كي ال ِكَُن على العقِل ًةنا مبنيَُّتبه يتى تكُن عباَد َعٍل ِقُُم لكلِّ ِةاملعاِي احلقيقيَّ َهِم

ُْم  الَّ َيْعِقُلَُنَذِلَك  اَوَلِعًب اَوِإَذا َِاَدْيُتْم ِإَلى الصَّاَلِة اتََّخُذوَها ُهُزًو) قال تعاىل َيهم:  ِلعقُّومن التَّ (،ِبَأَُّهْم َق

ََالذي َِ الُة قياَمـَك وقعـَُدَك،   ليسـِت الصَّـ  ) مُالِا أمري املؤمنني اإلمام علي )م(: نا لقُِلهُمرتقي إليه 

ُيعطـي  وهذا يعـين أنَّ اإلخـالَ  الكامـَل هلِل     (،الُة إخالُصَك، وأْن تريَد بها وََه اهلِل ويَدُهإَِّما الصَّ

كمـاُل تُيِيـِده اإلخـالُ     ) مُالِا أمري املؤمنني اإلمام علـي )م(: جَُد املعنى األمثَل لإلمياِن لقُِل السُّ

مـرُّ علـى   نـا ال َِ أَّ ُهالـذي ِلتزمُـ   ديِّعبُّـ التَّ ِلعقُّـ ن التَّوِم (،واِت عنهالصِّ َلُه، وكماُل اإلخالِ  له ِوُي

ًََُ اإليراِم تكبريِة هـذا   ألنَّ مـن كـلِّ شـيءٍ    ه أكـ ُ ال يعـين أَّـ  ( اهلل أكـ  ) :القَُل أنَّ ُموَه، بل َِازا

ِِ اجلُاَب  نا مكبِّـرينَ ِترتقي بعباَدنا َِلكنَّ (،لقد َيدَّْدَتُه) ه:قائَل َأَاَبعلينا سالُمُه  قيَل لإلماِم الصاد

ها، َموهُم تكبريِة اإليـراِم  من َييُث عٍتَنٍة، أو ُتَسمَّى باسٍم، أو ُتنَعَت ِبَوِصَُصَف ذاُتُه ِبعن أن ُت اهلَل

 .هي تعظيُم ذاِت الباري وتنزيُهَها عن كلِّ وهٍم أو خاطٍر أو َكٍر نا العلُيِِّهِج وََ 

 

من  العديَد أنَّ رملَم اجلعوريَّ املذهَب ختالُف َةصرييَّالنُّ عاليَمالتَّ أنَّ هل أَهم منَك :لألنباءوكالة مهر 

 ؟َُنهم َعوريُّأَّ يقُلَُن نَيالعلُيِّ شيُِ 

 هـذهِ  كـلِّ  بـنيَ  ، ال خـالفَ َُنخصيبيُّ َُنِصرييُّ َُنَعوريُّ َُنعلُيُّ َُنحممديُّ مسلمَُن حنُن د. أمحد:

 مـن َهـةِ   ِةاجلعوريَّـ  بني تسـميةِ  ورقَةالتَّ الذين حياولَُن على املسيئنَي تقُع املالمَة أنَّ إالَّ، سمياِتالتَّ

احلسـني بـن    ِادسـيِّ  أنَّ امجيعًـ  اريِخالتَّـ  كتـبُ  ْتَلجَّ، َقد َساجلُهُر من ييُث ِةيبيَِّصاخَل ِةصرييَّوالنُّ

 أيـَد عشـرَ   ُهوعمـرُ  الكريَم ، ويوَ  القرآَنوالعبادِة والعلِم ِهيف التَّوقُّ ُهى طوُلَتَضَق)َ( محدان اخلصييب 

 هاأشـهرُ  مـن الكتـبِ   العديـدِ  وكتـبَ  وبغـدادَ  مدرسـتني يف يلـبَ   ، وأقـامَ اهلِل َّ إىل بيـتِ يَـ عاًما، َو

 يخالشَّـ  مبقـامِ  ُفعـرَ ُي يف يلَب ُهومقاُم ، واِتقَلاحلمداِيِّ ولِةالدَّ لسيِف الذي أهداُه( ااهداية الك ى)

( ِ عقـُُل النـاِ  معروَـٌة يف    ) أَالطـُن:  العظـيمِ  الويلسـُفِ  بقـُلِ  ويكوـي هنـا أن ِستشـهدَ    (،الـ ا

 احلسـنِ  لإلمـامِ  قيـلَ  ُهالك ى أَّـ  وقد ورَد يف ااهدايِة (،تيارهموِاهرٌة يف ُيسِن اخ ،أطراِف أقالِمهم

د بن ِصري يقُُل َيكُم العظـائَم َوأَّكـم أربـاب ،    دي، يقُلُن: إنَّ حممَّيا سيِّ) علينا سالُمُه: العسكريِّ
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َُن، ومـا  حنُن أعلُم مبا يقُلـ ) علينا سالُمُه: َأَاب (.َعرَِّين يا سيدي ما عنَدَك يف ذلك ألعمَل َيِه

أَِت عليهم جببَّاٍر، واهلِل ما قاَل اهم إال أَّنا ربَّاِيَُُّن ال أرباًبا مـن دوِن اهلل، كيـف يقـُُل حممـد بـن      

َِ أَّـ  ُدوهـذا يؤكِّـ   (،ِصري هذا وهُ يجَّ  يف ااهدى كما كان سـلمان يجَّـَة أمـري املـؤمنني؟      ه ال َـر

ن مِـ  إالَّ ُهسـتقي علُمَـ  َيمـا كـان لِ  )َ( د بـن ِصـري   حممَّـ  ِادسيِّ ألنَّ ِةصرييَّوالنُّ ِةبني اجلعوريَّ اَُهريًّ

سـيِّدِا  عـن  )َ( عمـر بـن الوـرات    سـيِّدِا  هي عـن   ُهَأياديُث علينا سالُمُهم، املعصُمنَي ِةاألئمَّ تعاليِم

 الَءالعقـ  لكـنَّ  علينـا سـالُمُه.  ادِ عن اإلمام الصَّـ )َ( ل بن عمر املوضَّسيِّدِا عن )َ( ل حممد بن املوضَّ

 باملـذهبِ  صـييبِّ اخَل صـرييِّ النُّ اجلعوـريِّ  نا العلُيِِّهِج وصَف ألنَّ( املذهب) لوَ  ستسيغَُنلدينا ال َي

ِِالنَّ مساواِة ينضُي على شبهِة  هم تالميـذ يف املدرسـةِ  ُت، والـذين كـان أئمَّـ   ِةالورعيَّ باملذاهِب األصِل ه

 هـذهِ  أن تـتمَّ  يِنوالـدِّ  واملنطـ ِ  العقـلِ  حبكـمِ   جيـُزُ وال علينـا سـالُمُه،  ادِ َعور الصَّـ  الك ى لإلماِم

َِ الميِذوالتَّ األصِل ِمبني املعلِّ املساواُة ًِـ  ُاِبعـن الصَّـ   قـد حتيـدُ   ُةالورعيَّ ، َاملذاهُبالورو هـا  ألَّ اأييا

ُِا النَّ، أمَّأي والقياِ بالرَّ على االَتهاِد تعتمُد  ارتـب َ  ُهألَّـ  ِماملسـتقي  راِطكالصِّـ  َهـُ ثابـت    األصـلُ  ه

ِلُكـلٍّ  ) وهـُ قُلـه تعـاىل:    وايـدٍ  يف مُقـعٍ  باحلمـدِ  إالَّ اهلِل يف كتـابِ  ْرومل ُيـذكَ ( َ) سـلِ والرُّ باألِبياِء

ًَ  (.اَََعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَها

 

 أجرى احلوار: حممد مظهري
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 التنوع املذهيب حالة طبيعية وراقية

 ٦١٣٢ متوز ٣١االثنني يوم    رانإي -لألنباءوكالة مهر عرب حوار 

 

ِِ   وتوهـيمِ  هـمِ ََ أمحد أديـب أمحـد علـى ضـرورةِ     يينُّالدِّ البايُث َدأكَّ  الُيـدةِ  معنـى مصـطل

 تقـاربِ  ثقاَـةِ  يف ِشـرِ  ِةينيَّـ والدِّ ِةقاَيَّـ والثَّ ِةربُيَّـ والتَّ ِةاإلعالميَّـ  سـاتِ املؤسَّ تقصـريَ  اقًدنَتُم ِةاجملتمعيَّ

ِِ ايرًص ِةواإلسالميَّ ِةالعربيَّ قِةيف املنط األدياِن  .اجملتمِع على ِسي

َِ  بكثاٍَة احلديُث اِتشَر  ِةالعربيَّـ  يف املنطقـةِ  األديـانِ  وتقـاربِ  ِةاجملتمعيَّـ  الُيـدةِ  عن مُضـُ

ِِ ا، يرًصِةواإلسالميَّ  وبعـدَ  ، لكـنْ واملـذهيبِّ  يينِّالـدِّ  ِهعِـ يف تنُّ الوريِد الوسيوسائيِّ اجملتمِع على ِسي

نـا، بـل علـى    جمتمعاِت عنـدَ  وكرِيالتَّ طريقُة ْرمل تتطَّ العربيِّ بيِعى بالرَّما يسمَّ من بدايِة سنُاٍت تِِّس

 عنـد َـزءٍ   والقيـُدِ  ُابِ مـن الضَّـ   االِوـالتِ  ازدياِد ، يف مقابِلَزٍء عنَد ُرحجُّوالتَّ قُقُعالتَّ زاَد العكِس

 قصـريُ ، وهـذا التَّ باملنطقـةِ  ِِِدْحامُل للخطِر واعيٍة ملرِي كثريٍة َئٍة يف مقابِل واعيٌة قليلٌة َئٌة ْتآخر، وبقَي

ِِ   وتوهيِم يف َهِم ِةينيَّوالدِّ ِةقاَيَّوالثَّ ِةربُيَّوالتَّ ِةاإلعالميَّ ساِتاملؤسَّ لتقصرِي يعُُد  الُيـدةِ  معنـى مصـطل

ًَ َحِرالذي ُط ِةاجملتمعيَّ  .قسيِمالتَّ من خطِر اخُ

 

 ِةيف كليَّـ    مـع الـدكتُر أمحـد أديـب أمحـد وهـُ مـدرِّ        لألِبـاء وكالة مهـر   ُهْتأََر ويف يُاٍر

 وـاتِ مـن املؤلَّ  ، ولـه العديـدُ  ِةالعلُيَّـ  ائوـةِ ى الطَّلـدَ  نَيينيِّالدِّ تشرين، ومن البايثنَي جبامعِة االقتصاِد

 قيـدُ  ياييُّالسِّـ  صـادُ ، االقتالعسـلِ  ، ِهـرُ الوضـاءِ  لصوصاِف ، ِبض الُاليِة ألهِل ااهدايِة منها: )ُُِر

ِِ ه البدَّالدكتُر أمحد أَّ َدجهيز...(، أكَّالتَّ  اُ النَّـ  ى يستطيَعيتَّ ِةاجملتمعيَّ الُيدِة موهُِم من تُضي

يف  األصـغرِ  اجلـزءِ  ، وال ذوباَنيف الكلِّ اجلزِء عين ذوباَنال َت ُةاجملتمعيَّ ها، َالُيدُةَتُا ممارَسُنتِقأن ُي

 بـني املـذاهبِ   ُِنـا ال ِوـرِّ  أَّ اكـذبً  عنَيدَّبـه جماملـًة وريـاًء مُـ     ما ال ِؤمُن وال أن ِقَُل ،األكِ  اجلزِء

 اجلـامعِ  يف الـُطنِ  وكرامـةٍ  ٍةيَّحبرِّ يف احلياِة اهم احل ُّ أو مذهٍب طائوٍة كلِّ أبناَء أنَّ ا، علًمُائِفوالطَّ

 .أو مذهٍب طائوٍة لكلِّ ِةقائديَّوالع ِةالوكريَّ ِةعن اخلصُصيَّ االستغناِء ، دوَنللكلِّ
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 مسـلمٍ  مبصـطلحاتِ  اسـابقً  ُثِتحـدَّ  مل ِكْن) :ن يقُُلَم ُبكِذ: َياًلكتُر أمحد قائالدُّ وأضاَف

هـذا   ألنَّ (،، أو....وكاثُليكيٍّ ، أو أرثُذكسيٍّوإمساعيليٍّ ودرزيٍّ وعلُيٍّ وشيعيٍّ يٍّنِّ، أو ُسومسيحيٍّ

 ، وملـريُ ِهعلى ِوِس ُبكِذَي ْنَمَك وِلالدُّ يف بعِض اإعالميًّ اًبغيَّكان ُم ُهنا، لكنَّيف جمتمعاِت اًلأص اكان قائًم

 مشـهدِ  مـع بدايـةِ   ْتاِوجـرَ  مُقُتًة قنابَل يف اجملتمِع ا ولََّد، ممَِّةمسيَّالرَّ ساِتيف املؤسَّ للحديِث متاٍح

يف  اإلسـالمِ  رايـةِ  حتـتَ  واإلرهاِب اجلثِثب مثيِلوالتَّ من القتِل ما شاهدِاُه من خالِل العربيِّ اخلريِف

ِِسُريَّ  احلـرِّ  كاُِا من اجليِش سُاَء اجملرمنَي من هؤالِء بريء  وليبيا ومصر، واإلسالُم واليمِن ة والعرا

 .اجملرمنَي املسلمنَي أو اإلخُاِن نَيأو الُهابيِّ أو داعَش ِةصَرالنُّ أو َبهِة اإلسالِم أو َيِش

 

َِ وباِيـا    محَص َُامِع يف بعِض بَُناملتعصِّ يِنالدِّ أدعياُء َضكيف يرَّ امجيًع ُر: ِتذكَّوأوض

 َضيرَّ ، وكيَفَةتيميَّ ها بهم ابُنَقال  ألَص الكوِر بتهمِة نَيالعلُيِّ على قتِل إرهاٍب اِتال  كاِت مقرَّ

 هم، ولـيسَ يب ِسـائِ وسَـ  ِءُيدايف السُّـ  روِزَرياِهـم الـدُّ   درعا على قتـلِ  َُامِع يف بعِض الوتنِة شيُُ 

قـة  يف الرَّ َثَدمـا يَـ   ا، وِتـذكرُ إىل أوروبَّـ  والقامشـلي للـهجرةِ   ي يلـبَ مسـيحيِّ  باخلايف علينا دعُاُت

كالقرضـاوي والعريوـي    املسـلمنيَ  واإلخـُانِ  نِيالُهـابيِّ  شـيُ ِ  دعُاِت ُرواملُصل وَبل سنجار، وِتذكَّ

ِِالذَّ ومشاهَد ،والعرعُر  أهِل على مقاماِت وااهجَُم اِءاألَلَّ حابِةالصَّ قبُِر وِبَش َةاعيَّاجلم واجملازَر ب

هـُ   والوتنِة رِّالشَّ حمراَك أنَّ نعَُنقَتنا ُم، ومع أَّهجرِيوالتَّ إىل القتِل اعيَةالدَّ َةالطائويَّ اِتداَءوالنِّ البيِت

ن مَـ  هم بـأنَّ علـيمُ وَت املنغلقِة اجملتمعاِت أبناِء تُعيُة ْتمَّ: لُ َتأن ِقَُل ه البدَّأَّ إالَّ ُةالعامليَّ ُةهيُِيَّالصُّ

 .الميِّالظَّ وهذا املشهِد بهذه الكثاَِة َلَصما قد َي ا يصَلَمَل هم يف الُطِنهم هم إخُاُِبقتِل نادوَنُي

 

 الُيــدِة ِــا ترســيَخيف بالِد ُةمسيَّــالرَّ ســاُتاملؤسَّ ِت: هــل اســتطاَعيينُّالــدِّ البايــُث وتســاءَل

 اإلخـُانِ  عـن مريلـةِ   ُثن يتحـدَّ مَـ  كلَّ ِةائويَّبالطَّ ْتهَمواتَّ َةينيَّالدِّ اِتيَّاحلرِّ ْتَدعندما قيَّ ِةتمعيَّاجمل

مـن   كـبريةٍ  ٍةاَتماعيَّ شرحيٍة محايَة ْت؟ وهل استطاَعِفاملتطرِّ كورييِّالتَّ الُهابيِّ وعن الوكِر املسلمنَي

َِ  مريلـةِ  ذكـرِ  إىل تغييـبِ  ْتَععنـدما سَـ   وتـُِسَ  ة ومصـرَ ُريَّيف س الوتنِة دعُاِت وراَء االجنراِر  صـرا

 نسـى اجليـلُ  َية ِليف سـُريَّ  اِتماِينيَّـ الثَّ يـربِ  ذكِر غييِبَتمجال عبد الناصر، َو ئيِسمع الرَّ اإلخُاِن

ََ -ساِتاملؤسَّ هذِه زعِم يسَب -اجلديُد ؟ ًةصـبيَّ وع ايقـدً  ُهقلبُـ  كـي ال ميتلـئَ   ابًـ يََّغُم ى ويكـُنَ َرما 
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 شـرحيةٍ  ، وَهـلَ ومتقُقعٍة بٍةمتعصِّ لدى شرحيٍة َينِةالدَّ اِتوالعصبيَّ األيقاِد ترسيَخ تيجُةالنَّ َكاِِت

أن  ِةمسيَّـ الرَّ ساِتنبغي على املؤسَّه كان َي، مع أَِّةلمُديَّالتَّ نَيوالُهابيِّ اإلخُاِن وتعاليِم أخرى مببادِئ

يـاَ  األسـد    العظـيمُ  اخلالُد هم القائُدها، وأبرُزها حبذاَرِيطبيِقمن َت بدَّال  ال احلكماِء بتعاليِم تلتزَم

نـا  أطواَل َرأن ِـذكِّ  ، جيُبام أبًدِنساُه إالَّ جيُب) :اِتماِينيَّيف الثَّ يِنالدِّ يف تَُيهه لرَاِل الذي قاَل

، العصـابةِ  هـذهِ  يقيقـةَ  اًلوأطوـا  آباًء وأبناًء امجيًع ، لنعيَشنا باستمراٍرَيَل ابهم أيًض بهم، وأن ِذكَِّر

 مـن قتـلٍ   ُهتْـ ما َعَل َيٍل بعَد اًلَي األَياُل َرأن تتذكَّ ، وجيُبالعصابِة هذِه ، عمالَةهذه العصابِة لؤَم

 (.املسلمنَي اإلخُاِن عصابُة ..العصابُة تلَك يف هذا البلِد وملدٍر

 

ــدُّ َثوحتــدَّ ــلِّ ال ــن احل ــد ع ــائ كتُر أمح ــُباًلق ــ : جي ــَُم َ أن حنقِّ ــيَّ املوه ــدِة احلقيق  للُي

، واالَتهـادِ  القيـا ِ  ألهـلِ  ِةالُضـعيَّ  ال األيكـامِ  ماويِّالسَّـ  يِنالـدِّ  مع تعاليِم مبا يتناسُب ِةاجملتمعيَّ

 دوَن بـذلكَ  وأن يعتـزَّ  ِهأو مذهبِـ  ِهلطائوتِـ  ينتمـيَ  بـأنْ  شـخصٍ  كـلِّ  على يـ ِّ  الذي يقُُم هذا املوهُُم

 ى أيُّاهـم، وأن ال يسـعَ   ِههم بايرتامِـ لـه يـني يقـابلُ    اآلخـرينَ  ايـرتامَ  يضمَن ، وأْناٍءَيأو َي خجٍل

، ٌةطبيعيَّــ هـُ يالـةٌ   ََنـُّ التَّ أرى أنَّ ، بـل علـى العكـسِ   ِهوحماربتِـ  اآلخـرِ  املـذهبِ  لتغييـبِ  مـذهبٍ 

 ُةاألكثريَّـ  ْتَليسَـ  ،وحتقـريٍ  إىل تكورٍي ْلطاملا مل تتحَّ راقيٌة يالٌة ُائِفوالطَّ املذاهِب بنَي واالختالَف

ََاءُهم ِبـاْلَح ِّ َوَأْكَثـُرُهْم ِلْلَحـ ِّ   ) تعاىل: ِهلقُِل للح ِّ ايقيقيًّ اًلمثيَت بالضرورِة وال يعـين   (،َكـاِرُهُنَ  َبْل 

 ِلبَـ مـن قِ  والكاذبـةِ  قـةِ امللوَّ وايـاتِ والرِّ لإلشـاعاتِ  ًةرضَـ وُع ومغمـُرةً  بـةً ومغيَّ صـامتةً  ُةاألقليَّ أن تكَُن

مـن   كـبريةٍ  هم ألعـدادٍ َتهم وإبـادَ ُا جمـازرَ أن ميارسُـ  نَيللعثمـاِيِّ  ، وهُ مـا أبـاحَ  واملغرضنَي حرَنَياملن

 ني!!ني واأليزيديِّروز واإلمساعيليِّإليهم الدُّ ضيَفلُت َةى داعش املهمَّتتُلَّ ، واليَُمواألرمِن نَيالعلُيِّ

 

ََالسُّ البايُث وأضاَف  ِدبْـ ولُي ُهبَـ مناِق ْرظهِـ ولُي واعتداٍل ٍةحبريَّ ُهما عنَد شخٍص كلُّ ْلُقلَيُري: 

 اًَـ ومعرَت اوحمرتمًـ  امَُـُدً  أن يكـُنَ  ِهومن يقِّ هذا الُطِن ه ابُنألَّ ٍةيَّحبرِّ ُهَتعباَد وليمارْ  ُهَنحاِسَم

كمـا هـي   ( لـي ثكُُِا ِملَي اجلميُع َلأن يتحَّ جيُب) :ال  تقُُل ِةاالِدماَيَّ ِةظريَّعن النَّ نبتعْدبه، وْل

الـ  هـي    ِةاإلقصـائيَّ  ِةظريَّـ عـن النَّ  أن ِبتعـدَ  ، كمـا جيـبُ  املنطقِة دوِل يف عمُِم يينِّالدِّ اإلَتاِء ِظرُة

أو  اإلقصـائيَّ  الوكَر صرة وداعش، ألنَّالنُّ ني وَبهِةوالُهابيِّ املسلمنَي اإلخُاِن عنَد عُِةالدَّ ِشِر سياسُة
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 األيقـادِ  بزيـادةِ  ُلتتمثَّـ  علـى اجملتمـعِ   ُه، واِعكاسـاتُ صـهيُِيٌّ  ُهأساسُـ  خطري  َكر  االِدماَيَّ الوكَر

ِِ والنِّ الكذِب مظاهِر وازدياِد لِمبالظُّ عُِروالشُّ غائِنوالضَّ ََوـا ، ويف كاذبـةٌ  ابتسـامةٌ  بـدو علـى الَُـُهِ   َت، 

 .الُطِن ودماُر اجملتمِع خراُب تيجُة، والنَّاها أن تنوجَر تاُحال  ُي حظِةيف اللَّ ثُُرَتَس براكنُي القلُِب

 قُقـعِ التَّ وعـدمِ  ها إىل االِوتـاحِ اُتومديريَّ األوقاِف ها وزاراُتوعلى رأِس َةالدينيَّ ساِتعا املؤسََّدَو

 .ٍةيَّيرِّ هم بكلِّهم ومعتقداِتعن أِوِس عبرِيبالتَّ اجملتمِع أطياِف لكلِّ ماِح، بل السَّواإلقصاِء

 

 أجرى احلوار: حممد مظهري
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 شهادة احلق أساس النهج العلوي النصريي

 ٦١٣٢ متوز ٦٢األحد يوم    إيران -لألنباءوكالة مهر عرب حوار 

 

للورقـِة   ْتهَـ ِّالـ  وُ  هاماِتُري الدكتُر أمحد أديب أمحد إىل االتِّالسُّ يينُّالدِّ البايُث أشاَر

َّ ألَّ هادِةبالشَّـ  هـم ال ينطقـُنَ  َِّ، وأُ العقيـدةِ هـم وثنيُّـ  مسـلمني، وأَّ  هم ملـريُ بأَّ ِةالعلُيَّ  هـُنَ هـم يتُ

ِِ  بالعبادِة َِالعلـُيِّ  علـى أنَّ  اًدشـدِّ ُم !!اخلـال ِ  دوَن إىل املخلـُ  وينطقـُنَ  إىل االسـالمِ  ينتمـُنَ  اًلعـ ني 

 ها.ِقْدِصِل ال  هي أسا   املعرَِة بتحقيِ  إالَّ هادُةالشَّ تمُّال َت لكْن هادِةبالشَّ

 يينِّالـدِّ  مـع البايـثِ   لألِبـاء وكالـة مهـر    ْتأَـرَ  نَيصـرييِّ النُّ نَيعنـد العلـُيِّ   هادِةالشَّ ويَُل

 التالي: احلُاَر الدكتُر أمحد أديب أمحد السُريِّ العلُيِّ

 

 ؟اإلسالِم شهادَة شهدوَنكم ال َتأَّ ن يقُلَُنعلى َم ما تعليقَك :لألنباءوكالة مهر 

ن مِـ  وقـد بـاتَ   (،ٍء َأْكَبُر َشَهادًة ُقـِل الُلـِه َشـِهيد  ِبْيِنـي َوَبْيـَنُكمْ     ُقْل َأيُّ َشْي) يقُل تعاىل: د. أمحد:

أن  أشـهدُ ) :احلنيُف يُنها الدِّتنا ال  َرَضُا شهاَدُبكذُِّيَو نا لإلسالِمأعدانِا باِتماِئ يطعَن أْن ِلخِجامُل

 ، لـذلك ال جيـُزُ  احلـ ِّ  بشهادِة إالَّ تمُّال َي احل ِّ اإلمياِن َمبدُأ (،اهلُل رسُُل اًدحممَّ اهلل وأنَّ إالَّ ال إلَه

 هـا كوـر   ُلأوَّ كلمـةٌ ) علينا سـالُمُه:  ادَِعور الصَّ اإلماِم لقُِل ، بل كاملًةِاقصًة احل ِّ شهادُة أن تكَُن

 (.َرَوَك لكاَن َتَكوَس "ال إلَه" :ُ قاَل، ََلها إميان وآخُر

 

، املَُـُدِ  للحاضـرِ  كـم تشـهدونَ  أَّ كم تـدَّعُنَ م هُ أَُّكهاِمتِّال ا البعَضَعما َد إنَّ :لألنباءوكالة مهر 

 بها؟ قصدوَنوماذا َت املَُُِد للحاضِر هادِةا هُ معنى الشََّمََ

 صـدي َ والتَّ والـيقنيَ  قتضـي املعرَـةَ  َي هُُدوهـذا الشُّـ   (،َدِهشَـ ) مـن الوعـلِ   ْتَاَء هادُةـالشَّ د. أمحد:

ِِ  َدأكَّـ ِا أمري املؤمنني اإلمام علـي )م(  َمُالي، جلِّالتَّ َ ى يتحقَّيتَّ ال ِإَلـَه   َأنَّ شـهادةَ  البالملـةِ  يف ِهـ

 هادِةَتكمـُن يف الشَّـ   رِّ اإلميـانِ ُة سِـ رَوُذ َـننَّ  لـذلكَ  (،َشَهاَدُة ِإمَياٍن وِإيَقاٍن وِإْخالٍ  وِإْذَعاٍن) :ِإال اللَّه

ِة الـ  يكـُُن معهـا    إىل القمَّ َاليقنُي طري   للُصُِل (،اْلَيِقنُي َواْعُبْد َربََّك َيتَّى َيْأِتَيَك) هلِل لقُله تعاىل:
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َُ) قُله تعاىل: ها لقُلـه  ِقْدصِـ ال  هي أسـا   لِ  املعرَِة إال بتحقيِ  هادُةالشَّ تمُّال َت ولكْن (.الَّ ِإَلَه ِإالَّ ُه

َِِظنَيَوَما َشِهْدَِا ِإالَّ ِبَما َعِلْمَنا َوَما ُكنَّا ِلْلَغْيِب َي) تعاىل:  (.ا

 

 ؟ُهَل شهدوَنَتََ الغيَب علمَُنكم َتأَّ عين ذلَكوهل َي :لألنباءوكالة مهر 

 ؟ ألنَّهادِةبالشَّـ  اإلسالُم علم ملاذا َاَءهل َت ، لكْناإطالًق الغيَب علُمَي وال أيَد ال حنُن اطبًع د. أمحد:

البـاري،   وَـُدَ  وينكـرونَ  األوثـانَ  بـدونَ كـاُِا يع (  ) دحممَّالنَّيبِّ ِا ِدسيِّ بعثِة عنَد مشركي قريَش

ََـ  وكاَن (،ًةَرْهََ َها اللََِِّرَأ) وقالُا له:( َ) مُسىالنَّيبَّ ِا َدُا سيُِّضالذين عاَر وكاُِا كالقُِم لـُ   ُباألو

ليُل مـا الـدَّ  ) (: ) حممـد الـنَّيبَّ  ِا َدسألُا سـيِّ َيَو( َ) ىـمُسالنَّيبَّ ِا َديِّـألُا سـسأن َي كاُِا مؤمننَي

شـهًُدا  شهٍُد، ألنَّ ما ال يَُـُد مَ ٍَُُد َمال تكُُن إال إلثباِت َم( الدَّليِل) َكلمُة (،على وَُِد الباري؟

إىل أن الدَّليَل ملرُي املدلُِل عليـِه، وامَلَثـَل ملـرُي املمثـُِل بـِه،       مع اإلشارِة (،ما الدَّليُل عليه؟) ال ُيقاُل:

ُِ  ولكنَّ  االستدالِل.األدلََّة واألمثاَل ُطُر

 

يف  كـم تقُلـُنَ  أَّ قـالُ ُي ُهأَّـ  ًة؟ خاصَّـ علـيٍّ  اإلمـامُ  املشهُِد باملَُُِد هل املقصُُد :لألنباءوكالة مهر 

 (؟علي إالَّ ال إلَه) كم:ِتشهاَد

ى، وقـد  سـنَ احُل اهلِل مـن أمسـاءِ  ( العلـيِّ ) واسُم (،العظيُم العليُّ إالَّ ال إلَه) :ِقُُل بل حنُن د. أمحد:

مُالِـا أمـري    إليـهِ  هـُ مـا أشـارَ    املشـهُدِ  بـاملَُُدِ  املقصـُدَ  ، ولكنَّاٍتمرَّ تَِّس الكريِم يف القرآِن َرِكُذ

َـنذا   (،هادِةوالشَّـ  يِبيف الَغ ِهى اللََُّْقَتِب ْميُكَلَع) :بالُسيلِة املعروَِة يف اخلطبِةاملؤمنني اإلمام علي )م( 

 سِّاحلِـ  هـُ عـاملُ   هادِةالشَّـ  َمعـالَ  ، َـننَّ ُِروالصُّـ  عن املُادِّ ِدجملرَّا عن الَُُِد عبارٌة الغيِب ُمعاَل كاَن

 رِكمـن الشِّـ   اخلاليـةِ  املطيعـةِ  والقلـُبِ  ِةَريِّـ النَّ العقـُلِ  ألصـحابِ  املسـتُرِ  يِّوِـ اخَل رِّعلى السِّ ليِلوالدَّ

 .شبيِهوالتَّ

الَّ ُتْدِرُكـُه  ) ُمحـتجِّنَي بقُلـه تعـاىل:    اًلْمَتِنعٌة أصـ هادَة يالُة ِقٍص ُمَزَعمُا أنَّ الشَّ هَُناملشبِّ َاملشركَُن

، ألنَّ اآليـَة ََِوـْت إدراَك اإلياطـِة ومل    وهذا استدالل  خاطئ  أرادوا به ِوَي الَُـُِد اإلاهـيِّ   (،اأَلْبَصاُر

ََ   ال ميكُن االستدالُل عليِه، وال جيُُز أن يكـَُن ا  اهادَة، ألنَّ ما ال يكُُن مشهًُدَتنِف الشَّ لبـاري ممنـُ

 اإلدراَك بالعنِي، ومل َتنِف الشَّـهادَة، إْذ إنَّ َمـن مل َيشـَهدوا للحـ ِّ     الكرميُة إذن ََِوْت الَُُِد. َاآليُة
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َوَقاُلُْا ُقُلُُبَنا مُلْلف  َبـل لََّعـَنُهُم اللَّـه ِبُكْوـِرِهْم     ) كاِت شهاَدُتُهم باطلًة، َمَثُلُهم َكَمْن ذكَرهم تعاىل بقُِلِه:

ألنَّ قلَُبهم َايدٌة ومنكرٌة وبعيدٌة عن اإلمياِن، ال تنتوـُع مبـا َتـَرى َوَتْسـَمُع لشـدَِّة      ( مَّا ُيْؤِمُنَُن اًليَََقِل

ََاءْتُهْم آَياُتَنـا ُمْبِصـَرًة َقـاُلُا َهـَذا ِسـْحر  مُّـِبني ،       ) إِكاِرها عناًدا واستكباًرا وَحًُدا لقُله تعاىل: َََلمَّا 

َََحُدوا ِبَها َواْس ًّاَو ُِْلًما َوُعُل َوَأْشـَرَقِت  ) َاهلُل ال مينُع عـنهم معرََتـُه لقُلـه تعـاىل:     (،َتْيَقَنْتَها َأُِوُسُهْم 

وهُ الدَّالُّ بَُُِدِه لعباِدِه املؤمننَي، ولكنَّ املشركني اْسـَتَحبُُّا الَعَمـى َعَلـى ااُهـَدى     ( اْلَأْرُض ِبُنُِر َربَِّها

َِ ُِِر َََظلُّـُْا َِيـِه         ) احلـ ِّ لقُلـه تعـاىل:    ألَّهم ال حيتملَُن إشرا َََتْحَنـا َعَلـْيِهم َباًبـا مِّـَن السَّـَماِء   ُْ َوَلـ

ُْم  مَّْسُحُُروَن ََُُن، َلَقاُلُْا ِإََِّما ُسكَِّرْت َأْبَصاُرَِا َبْل َِْحُن َق ألنَّ عيَُِهم عمـي  عـن صـراِط احلـ ِّ      (،َيْعُر

َوُقِل اْلَحْمُد ِللَِّه ) ويَة ال  أِهَرها مع أَّه أكََّد على إِهاِرها بقُله:امَلشهُِد، َلم ُيبِصروا اآلياِت السَّما

َََُُِها َََتْعِر  (.َسُيِريُكْم آَياِتِه 

 

هم بربِّ اِ النَّ تعريُف ؟ وكيف يتمُّمعدومٌة نيُةوالرُّ للمشهُِد هادُةالشَّ تكُُن وكيَف :لألنباءوكالة مهر 

 دوا له؟شَهلَي

ُقـْل َأيُّ َشـْيٍء َأْكَبـُر َشـَهادًة ُقـِل اهلِل      ) تعاىل، لقُله تعـاىل:  احل ِّ مينُع من شهُِد ال شيَء د. أمحد:

ه مشـهُد ، ال شـيَء   ياًِـا، َأعلَمنـا أَّـ   ياًِـا وبَ يعين أيُّ شـيٍء أكـُ  وَـًُدا وعِ    (،َشِهيد  ِبْيِني َوَبْيَنُكْم

هـم  هم، ألَّأِوسِـ  املخلـُقنيَ  ن أن تبـدأ مـن تلقـاءِ   ال ميك هادَةالشَّ ، لكنَّحيجُبُه أو يسرُتُه يف احلقيقِة

وهـم   املالئكـةِ  تعـاىل علـى لسـانِ    ُهقُلُـ  َاَء هم، لذلَكِقباريهم وخاِل ِلَبمن ِق واإلرشاِد عليِمللتَّ حباٍَة

وعلـى هـذا    (،ُم اْلَحِكـيمُ َقاُلُْا ُسْبَحاََِك اَل ِعْلَم َلَنـا ِإالَّ َمـا َعلَّْمَتَنـا ِإَّـَك َأِـَت اْلَعِلـي      ) هم:ربَّ بَُنخاِطُي

 كنُت) :القدسيِّ يف احلديِث ِهلقُِل للخلِ  اعليًمَت ُهَالُل َلَّ ِهاللَّ هي شهادُة هادِةالشَّ َلأوَّ َننَّ األساِ 

َََفعَرأن ُأ ُتْب، َأيَباخمويًّ اكنًز َشـِهَد  ) واهذا َاءت اآلية الكرميـة:  (،َفعَرُألكي  اخللَ  ُتلْقَخ، 

َُ َواْلَماَلِئَكُة َوُأْوُلُْا اْلِعْلِم َقرِئًمالُلُه َأَُّه  َُ اْلَعِزيـُز اْلَحِكـيمُ      ااَل ِإَلَه ِإالَّ ُه هـُ   َـاهللُ  (،ِباْلِقْسـِ  اَل ِإَلـَه ِإالَّ ُهـ

مَُـٍُد   إللـهٍ  هادُةالشَّ تكُُن ، وكيَفُهللباري سبحاَِ هادِةرَّف اخللَ  معنى الشَّ، الذي َعُلاألوَّ اهُدالشَّ

ََ املالئكُة ِتوشهَد األِبياُء َدِهَشََ، مشهٍُد  .باحل ِّ أولُ العلِم ، وشهَدُهْتملا عر

 إىل مقـامِ  َعَِ، ثم َرُهملرُي وال مشهُد  شاهد  ، إذ مل يبَ ِهِتعلى ويداِيَّ اجلمِع يف مقاِم ِهبذاِت َدِهَش َاهلُل

 ا بالقسـ ِ قائمًـ  ِدشـهَ امَل يف ذلَك ِهِتى ويداِيَّعل وأولي العلِم من املالئكِة ِهمع ملرِي ِهبنوِس َدِهَشََ وصيِلالتَّ
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 ِهاسـتعدادِ  حبسِب يِهوجتلِّ ِهوكماِل ِهمن َُِد ُهيقَّ ذي ي ٍّ كلِّ بنعطاِء ِهمظاهِر يف تواصيِل ِلْدللَع اقيًمُم

 ُلصِـ َـال يَ  مـعِ اجل باعتبـارِ  شيٍء كلَّ ُرقَهالذي َي القاهُر العزيُز يِنَدشَهيف امَل َُإال ُه ، ال إلَهِهواستحقاِق

ََشيٍء كلَّ ِهحبكمِت ُربَِّدالذي ُي ، احلكيُمأيد  إليِه  لقُلـه تعـاىل:   وصـيلِ التَّ به باعتباِر ليُ ما َي عطيِهُي، 

 (.الَِّكِن الُلُه َيْشَهُد ِبَما َأَِزَل ِإَلْيَك َأَِزَلُه ِبِعْلِمِه َواْلَمآلِئَكُة َيْشَهُدوَن َوَكَوى ِبالُلِه َشِهيًد)

 

 ُهولكنَّ عن العيُِن ه ملائب على أَّ ٌةجمازيَّ ساِنباللِّ املَُُِد للحاضِر هادُةَهل الشَّ :لألنباءة مهر وكال

 ؟واألذهاِن يف القلُِب ياضر 

مـن   هادِةالشَّـ  حتقيـ ِ  َق ، وبـنيَ  ساِناللِّ من َهِة هادِةبالشَّ طِ بني النُّ شاسع َرِ   هناَك د. أمحد:

 ، وقد ميََّز اهلُل سبحاُُِه أهَل التَّحقيِ  عن أهِل اجملاِز يف قُلـه تعـاىل:  ساِنا باللِّهطِقُِ بعَد العقِل َهِة

ُِي الَّ) َُُ َرْيَمَة َربِِّه ُقْل َهْل َيْسَت ًَِدا َوَقاِئًما َيْحَذُر اآلِخَرَة َوَيْر َُ َقاِِت  آَِاء اللَّْيِل َسا ِذيَن َيْعَلُمـَُن  َأمَّْن ُه

َأهُل التَّحقيِ  هِم الَّذيَن يشهدوَن الََُُُد، ثم ينُوَُن عن  (،َُن ِإََِّما َيَتَذكَُّر ُأْوُلُا اأَلْلَباِبَوالَِّذيَن ال َيْعَلُم

َََيشـهدوَن هلِل بالُيداِيَّـِة مـن ملـرِي حتقيـِ          ُهَالُل به َلَّ ذاِتِه تعاىل ما ال يليُ  ، أمَّـا أهـُل اجملـاِز 

على طريقٍة َتابَعُهم عليها بدوِن تدقيٍ  وال متحـيٍص. َُنطـُ     وٍَُد، بل هم مقلُِّدوَن، كَمن وََد ملرَيُه

 إليـهِ  ، وهذا ما أشاَراال إمياًِ ادُّ ِواًقَع، ُياتعاىل حتقيًق ِهللَّ ِةبالعبُديَّ ساِن َق  دون إذعاٍنهادِة باللِّالشَّ

 (،ُا َأْسَلْمَنا َوَلمَّا َيْدُخِل اْلِنمَيـاُن َِـي ُقُلـُِبُكمْ   َقاَلِت اْلَأْعَراُب آَمنَّا ُقل لَّْم ُتْؤِمُنُا َوَلِكن ُقُُل) تعاىل بقُله:

 الـذينَ  املـؤمننيَ  يف معرَـةِ  الويصـلُ  ، َهُ احلكـمُ بالعقِل هادِةالشَّ ، وحتقيُ ساِنباللِّ هادِةالشَّ ُ ْطا ُِأمَّ

ِِ أبـُ   قـةُ الثِّ يُخالشَّـ  وهـُ  العـارَنيَ  املؤمننَي أيِد ُة، وهكذا كاِت شهاَدمُاَقنَي األِبياِء كاُِا على ِه

 عـن آلِ  العقـُلِ  ُفحَـ ُت) ِهكتابِـ  مـةِ يف مقدِّ)ِ( اِـي  د احلسن بن علي بن احلسني بن شعبة احلرَّحممَّ

 طـ ُ وُِ ُيِّالطَّـ  عـن إخـال ِ   ْتملَـ َز، شـهادًة بَ ُهَل ال شريَك ُهاهلل ويَد إالَّ ال إلَه أْن أشهُد) (:سُِلالرَّ

ٍِ بها عبارٌة ساِناللِّ  إْذ شـيء   ِهلِـ ْثكِم ى ليَساحلسَن له األمساُء ُرصِّامُل البارُئ اخلالُ  ُهإَّ يٍِّوَخ عن صد

هـم   احتقيقًـ  وبالعقـلِ  اِطقًـ  سـانِ باللِّ اهدوَنَالشَّـ  (،ُهُه مكُُِِّـهُ ِبشْـ ال ُي وكـانَ  ِهِتشـيئَ من َم الشَّيُءكان 

ُُِهُِرِهْم ُذرِّيََّتُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلى  َوِإْذ َأَخَذ َربَُّك) :اًلهم قائ ِّ عندما خاطَبللَح اهدوَنالشَّ ِمن َبِني آَدَم ِمن 

هم ُتهاَدشَـ  الـذين ُقبَلـتْ   ِةاحلقَّـ  هادِةالشَّـ  أصحاُب ْمهؤالء ُه (،َأُِوِسِهْم َأَلْسُت ِبَربُِّكْم َقاُلُْا َبَلى َشِهْدَِا

َََعْلَنـاُكْم ُأمَّـًة َوسَـ   َوَك) هم، لقُله تعاىل:َعِبَت ْنَمِل اُا أن يكُُِا ِ اًسَاستحقُّ لَِّتُكُُِـُْا ُشـَهَداء    اًطـَذِلَك 
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هم تعـاىل  َبالذين خاَط(  ) حممدالنَّيبِّ ِا ِدسيِّ وهم أِصاُر (،اَعَلى النَّاِ  َوَيُكَُن الرَُّسُُل َعَلْيُكْم َشِهيًد

َّاِمنَي ِلُلِه ُشَهَداء) بقُله: ِ الـنَّيبِّ  ِا ِدسـيِّ  وهم أِصـارُ  (،ِباْلِقْسِ  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنُْا ُكُُُِْا َق ( َ) املسـي

َُْا آَمنَّا َواْشـَهْد ِبَأََِّنـا   ) :ِههم تعاىل بقُِلالذين ذكَر َُاِريِّنَي َأْن آِمُنُْا ِبي َوِبَرُسُِلي َقاُل َوِإْذ َأْوَيْيُت ِإَلى اْلَح

 (.ُمْسِلُمَُن

 

أجرى احلوار: حممد مظهري
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 ذي يعرب عن االتصال باهللمسجد هو املقام البال

 ٦١٣٢آب  4اخلميس يوم    إيران -وكالة مهر لألنباءعرب حوار 

  

 نَيالعثمــاِيِّ ماليقــاِت الــدكتُر أمحــد أديــب أمحــد إىل أنَّ ُريُّالسُّــ يينُّالــدِّ البايــُث أشــاَر

َيـه   صُُّغالذي َت ، يف الُقِتم البيَُتِهوالتزاِم هم عن املساَِديف ابتعاِد األكُ  وُركان اها الدَّ نَيللعلُيِّ

 نَّأبـ  نبغـي أن ِعتقـدَ  هـل يَ  :اإلَـراءاتِ  إىل هـذهِ  ظِربـالنَّ  اًل، متسـائ نَيباملصلِّ ِةنَّوالسُّ يعِةالشِّ مساَُد

 ها؟رتادوَِال َي ولذلَك باملساَِد ال يؤمنَُن نَيصرييِّالنُّ نَيالعلُيِّ

 اِممـع األيَّـ   ُهأَّـ  لألِبـاء مهر  لُكالِة أمحدالبايث الديين العلُي الدكتُر أمحد أديب  َحرَّوَص

ِِالذَّ من جمازِر ، َالعديُدواجلرميِة للقتِل إىل مكاٍن املساَُد ْتَلها وحتَّببعِض األمُُر ِتاختلَط  والقتِل ب

 ها.ِوِس يف املساَِد نَيصرييِّالنُّ نَيالعلُيِّ حب ِّ ْتارُتكَب مثيِلوالتَّ

 احلرِب بعَد نا يف يلَبُن حبقِّها العثماِيُّال  ارتكَب اجملازِر أَظَع يُخارالتَّ ُلجَِّسُي: َووأضاَف

يف  الكـبريِ  اجلامِع ها مذحبُةيالدي، أشهُراملعشر  ادِ السَّ يف القرِن ِةاحلمداِيَّ ولِةعلى الدَّ ال  ُشنَّْت

 أربعـنيَ  حبيـاةِ  ْت، والـ  أودَ اهلُل ُهلعنَـ  َةتيميَّـ  البـنِ  سليم األول بوتُى الوناِء امليِةالطَّ ِدعلى َي يلَب

، والـ   القلعـةِ  ملـربَ  الُاقعـةِ ( ِلَلالتِّ) يف منطقِة وشيٍُ  وِساٍء أطواٍل ها آالُفَتضحيَّ اَحَرلٍّ َوَصُم ألِف

 .َُنكورييُّالتَّ َُناألصُليُّ زَّها أولئَكال  َي نوِ الرُّ ِلَلِت بسبِب كذلَك ْتَيمُِّس

ــابَع ــابعُ وت ــُم يت ــدا : الي ــدِّ ُءأع ــابيُّ يِنال ــُاُنُالُه ــلم ن واإلخ ــتخداَمُاملس ـــال ن اس  اَِدـمس

ِِ  اٍتومنصَّـ  الِحللسِّ كمستُدعاٍت  هـذهِ  أن تكـُنَ  ُلهـا، َهـل ُيعقَـ   وملرِي اصـاتِ والقنَّ ُاريِخالصَّـ  إلطـال

هـا وهـُ   وِدُرُو ِمَدمن عَـ  نا البعُضحاسُب، وال  ُيايق  اهلِل ال  هي بيُُت ُةَساملقدَّ هي املساَُد املساَُد

ََِد اهلل َشـاِهِديَن َعَلـى َأُِوِسـِهْم ِبـاْلُكْوِر ُأْوَلِئـَك َيِبَطـْت           ) :القائُل َما َكـاَن ِلْلُمْشـِرِكنَي َأن َيْعُمـُروْا َمَسـا

َِي النَّاِر ُهْم َخاِلُدوَن  .(؟َأْعَماُلُهْم َو

 بــني األرِض ل ِصــمتَّ يبــل  صــرييِّالنُّ نــا العلــُيِّيف موهُِم املســجَد ال، ألنَّ بِعبــالطَّ :وأردَف

ََعن األهُاِء ْتَعواِقَط ياطنِيعلى الشَّ ْتَمُيرِّ ، ومنطقٌةهارِةللطَّ ، ومكان ماِءوالسَّ  اإلمياِن َدْهَم ْتاَرَص، 

 مـن طـالبِ   ، وحنـنُ ُهيتَـ َب ى صاَريتَّ ِهتعاىل بامِس ا اهلُلَهصََّخ ، وهُ مدرسٌةواإلخالِ  واِءالصَّ ومنهَل
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 رائـَ  واحلقـائَ  باسـمِ   تعـاىل الطَّ  مَّى اهلُلَس إْذ مرِة أبناِء املسجِدتعاىل من ُز وَِّنا اهلُل، وقد َدِةاملدرس هذِه

 اَوَتْوِريًق اَوُكْوًر اِضَراًر اَوالَِّذيَن اتََّخُذوْا َمْسِجًد) ه ََِهى عن اإلقامِة مبسجِد التَّشبيِه يف قُله:، لكنَّاملسجِد

وبيََّن لنا أنَّ اإلقامَة باملسجِد احلقيقيِّ الـذي ُأسِّـَس علـى َتقـُى اإلثبـاِت واإلَـراِد يف        (،َبْيَن اْلُمْؤِمِننَي

ََال  ُيِحبُّـَُن َأن َيَتَطهَّـُروْا   ) قُله سبحاِه: ٍُْم َأَي ُّ َأن َتُقَُم َِيِه ِر َُى ِمْن َأوَِّل َي لََّمْسِجد  ُأسَِّس َعَلى التَّْق

 (.َنَوالُلُه ُيِحبُّ اْلُمطَّهِِّري

احلسـني بـن محـدان     ِادسيِّ بعَد نا العظماِءِتمن ساَد املساَِد ِةأئمَّ أشهُر الدكتُر أمحد: وقاَل

الـذي كـان   )ِ(  يِّلِّـ اجِل حممد بن عليٍّ قُةالثِّ يُخالشَّسيِّدِا وهُ  ِهأكُ  وأَقُه تالمذِتهُ )َ(  اخلصييبِّ

يف  للمسـلمنيَ  ًةكاُِا أئمَّـ  اريِخالتَّ نا عَ ِتمن ساَد يف يلب، وهناك الكثرُي املسلمنَي مساَِد ألكِ  اإماًم

 .م هناِهلذكِر اجملاُل ُعِستَّال َي املساَِد

 نَيَعوـريِّ  نَيكعلـُيِّ  ُلثِـ َتْمَِ وحنـنُ  املساَِد من أبناِء : كيف ال ِكُُنالعلُيُّ البايُث وأضاَف

، يف األرِض اهلِل ها بيُُتَنَّ املساَِد بنتياِن ْميُكَلَع) علينا سالُمُه: ادِمُالِا َعور الصَّ ألمِر نَيصرييُِِّ

نـا  لكنَّ (،عاِءوالـدُّ  الِةروا َيهـا مـن الصَّـ   ، َـأكثِ ِهاِروَّمن ُز ُهَبَتوَك ِهمن ذُِِب اهلُل ُهَرهََّط اًرهَِّطَتاها ُمن أَتَمَو

ََِد ِللَِّه ) ، لقُله تعاىل:ياِءرِّوال جُِنال للُم والعبادِة ُييِدللتَّ مكان  ُهألَّ املسجِد َةقدسيَّ حرتُمَِ َوَأنَّ اْلَمَسا

 (.َََلا َتْدُعُا َمَع اللَِّه َأَيًدا

 لـه مقـامُ   اخلصييبِّ صرييِّالنُّ العلُيِّ يف املوهُِم املسجَد الدكتُر أمحد أديب أمحد: إنَّ وتابَع

مـا هـُ   ، وإَّمـن امَلَشـاهدِ   ِهملـريِ  دوَن يٍّإاهـ  إىل مشهٍد شرُيال ُي ُه، لكنَّاحل ِّ اِنَيِع ي، وله عنُاُنجلِّالتَّ

َُْه ) ها لقُله تعاىل:كلِّ للَمشاهِد َامع  َََثمَّ َو َُلُُّْا   ااهـُى وطلـبِ   بعبـادةِ  ُ وهذا ال يتحقَّ (،اهلِلَََأْيَنَما ُت

من  يف أوقاٍت اُ النَّ ِهإلي ُديرتدَّ بناٍء َدجمرَّ ليَس تعاىل، َاملسجُد مع اهلِل وييِّالرُّ صاِلبل باالتِّ اِتذَّاللَّ

ُّوتعاىل، والتَّ ُهسبحاَِ باهلِل صاِلعن االتِّ ُرعبِّالذي ُي ، بل هُ املقاُمهاِرالنَّ ، ُهسـبحاَِ  إليـهِ  واالِقيـادِ  ِهُ

عن  بها احلائدوَن ال  وقَع بهاِتى الشُّأن يتخطَّ ليِهَعََ الكامَل صاَلهذا االتِّ َ أن حيقِّ يريُد ن كاَنَمَو

ِِالنَّ َِنَّ أصحاُبها أنَّ األيكاَم الشَّ ها تلَكُل: أوَّاحل ِّ ه رعيََّة هـي األيكـاُم احلقيقيَّـُة املوروضـُة،     ال  

 أَكـاَر وأقـُاَل روَّاِد املنخنقـةِ    ايقيقيًّ اِا وَهَجروها، والتَزمُا اعتقاًدََتَركُا وأِكروا العلَُم احلقيقيََّة عنَد

َم احلقيقَة َلْعريعِة دوَن أن َتبالشَّ ْلَمْعال َت) (:َ) املسيِالنَّيبِّ  ِادم قُُل سيِّدِّ عليه، ويكوي للرَّرِةواملقصِّ

َِنَّ أصحاُبها أنَّ علَم القشُِر وثاِيها تلَك (،ُلَكَمَََيحِبَ  َع ََُهـم  كعلـِم احلقـائ ِ   اواَب  اعتقـادً  ال    ،
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ََُرات  َسـاِئغ  َشـَراُبُه َوَهـَذا    ) بحاِه:عليهم قُله س دِّبِّ، ويكوي للرَّيساووَن بنَي القشُِر واللُّ َهَذا َعْذب  

ََاا  ِ  ُأ ِِ األَاِا عنـَد ملريِ  (،ِمْل َِ الكبرَي بني العذِب الوراِت عندِا، واملل هـا  ِـا، وثالثُ والكلُّ يعلُم الور

َِنَّ أصحاُبها أَّه جيُب العمُل بعلِم القشُِر الذي َبلََّغُه األِبياُء والرُُّسـلُ  تلَك  دَِّقـ ، ويكوـي للـرَّ    ال  

 (.اتشابًهابُتِلَي بعبادِة الباطِل ُم اَكًمْحَمن ترَك احل َّ ُم) علينا سالُمُه: ادِاإلمام الصَّ ُهعليهم ما قاَل

 

هـا  والتزاِم املعمـُرةِ  املساَِد دخُِل عدَم ُررَِّبُت للمسجِد ُةمزيَّا إذا كاِت هذه الرَّعمَّ سؤاٍل ويَُل

 (: ) اهلِل رسـُلُ سـيِّدِا   : يقـُلُ لألِبـاء أمحـد لُكالـة مهـر     يينُّالـدِّ  ل البايـثُ قـا  األوقاِت يف كلِّ

؟ هذا اقضي وقًت، أَال َِبناٍء أيُّ ، وال يَُُدوٍرَق نا يف صحراَءأَّ َلنورْض (،امسجًد األرُض لَي ْتَُعَل)

 اعتكـافٍ  حبالـةِ  املـؤمنَ  ألنَّ مسـاَدُ  هـا علـى أَّ  مباٍن ُشيَِّدْت بزيارِة باملباهاِة ُ ال يتعلَّ األمَر يعين أنَّ

 ِرْدقَـ ِب إالَّ ِةالعبُديَّـ  مـن مسـجدِ   خيرَا إالَّ، واحل ِّ ملرِي عن تذكُِّر صَُمَيَو ِهبرداِب أن يقَُم ، والبدَّمستمرٍّ

ََ ْت، َنذا اِقَضاحلاَِة  ُهقلبُـ  ى يصـريَ ، يتَِّهبغرِي ُهقلُب ُ وال يتعلَّ احل ِّ بغرِي وال يستأُِس يعُُد ُهُتيا

ََِةبُبيَّللرُّ اسجًدوَم للح ِّ اًلنزَم  هـُ صـالةُ   نـاءُ ، وهـذا الثَّ اِتجليَّبالتَّ املسجِد يف ذاَك عليِه ثين احل ُُّي، 

 (.وِحوالرُّ املالئكِة بَُّر و  دُُّق ُح بُُّس) :َيقُُل بِّالرَّ

 

 هـا بكثاَـةٍ  بناِئ ِـاهرةِ  مع اِتشـارِ  ًةخاصَّ نَيصرييِّالنُّ نَيالعلُيِّ عنَد املساَِد بناِء موهُِم ويَُل

 لقـُلِ  َسـيم   وثـُاب   عظـيم   َيه أَر  املسجِد بناَء أنَّ لألِباءالدكتُر أمحد يف تصريِ لُكالة مهر  َدأكَّ

 نـا ثقاَـةَ  جمتمعاُت أن تعـيشَ  جُبَيََ (،اهلُل ِيا أعطاُهيف الدُّ اسجًدى َمَنن َبَم) (: ) اهلِل رسُِلسيِّدِا 

 .احل ِّ اإلسالِم ها من مظاهِرألَّ املساَِد بناِء

بـل   اِتيَّـ باملادِّ ُ ال تتعلَّـ  العمـارةُ  هـا، وهـذهِ  ُتعماَر هـذا ال يكوـي، َـاملطلُبُ    لكـنَّ  :وأضاَف

هم عـن  ِتُا بعقيـدَ َُـ ن الذين احنَرِم لنَيواملعطِّ هنَياملشبِّ ِدعلى َي أن تكَُن ، لذلك ال ميكُناِتوياِيَّبالرُّ

ِِ ََِد اللَّـِه َمـْن   ) لقُله تعاىل:مُالِا أمري املؤمنني اإلمام علي )م(  ُهذي أقرَّال ُييِدالتَّ ِه ِإََِّما َيْعُمُر َمَسا

ُِْم اْلرِخِر َوَأَقاَم الصََّلاَة َوآَتـى الزََّكـاَة َوَلـْم َيْخـَش       ِمـنَ  َيُكُُِـُا  َأن ُأوَلِئـكَ  َََعَسـى اللَّـَه   إالَّآَمَن ِباللَِّه َواْلَي

َِ  ََِهاِـتَ  نَم أيدي على إالَّ تكُُن ال املساَِد َعمارُة (،اْلُمْهَتِديَن  نَيديِّاحملمَّـ  املـؤمننيَ  مـن  احلـ ِّ  ِهـ

، عطيـلِ والتَّ شبيِهي التَّدَّتعاىل عن َي ُهذاَت زَّهُاََِو ِهوأرِض ِهمساواِت يف احل ِّ وََُد ُاُتأثَب الذين نَيالعلُيِّ
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 مـا يقـعُ  ، وكالُهالَُـُدِ  إدراِك عـدمَ  َمَعهُ الذي َز َل، واملعطَُِِّدالُ إدراَك َمَعهُ الذي َز املشرَك ألنَّ

 (.اْلَمِصرُي َوِبْئَس َََهنَُّم َََقْد َباَء ِبَغَضٍب مَِّن اللَِّه َوَمْأَواُه) قُله سبحاِه: َيِه

 

أجرى احلوار: حممد مظهري
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 ل احلقيقة ونفي بالعقودحنن منارس الشريعة ونعق

 ٦١٣٢آب  62اجلمعة يوم    إيران -لألنباءوكالة مهر عرب حوار 

  

 ريعَة ويعقلـُنَ الشَّ ميارسَُن نَيصرييِّالنُّ نَّأأمحد أديب أمحد إىل  العلُيُّ يينُّالدِّ البايُث أشاَر

هـم  َِّ، أللِة واألِبياِء والرُّسِل تورقٌة وال اختالف نَزبني الكتِب السَّماويَِّة امُل ه ليَسإىل إَّ اًه، منِّاحلقيقَة

 وايٍد هُ علُم احلقائِ  الذي ال خيتلُف وال يتغيَُّر. على ديٍن

 لألِبـاء لُكالـة مهـر    خا ٍّ الدكتُر أمحد أديب أمحد يف يديٍث العلُيُّ يينُّالدِّ البايُث َدأكَّ

َّ هاماِتاالتِّ بأنَّ ، بالبـاطنِ  ِكمسُّوالتَّ اهِرظَّال الوكريِّ، وإهماِل والتَّطرُِّف بالغلِّ ِةصرييَّالنُّ ِةللعلُيَّ هَةاملُ

علـى مبـدأ الُسـطيَِّة املُسـُِم      صرييَّ اخلصـييبَّ يقـُمُ  نا العلُيَّ النُِّهَج : إنَّامضيًو ِةحَّعن الصِّ عاريٌة

ََ اَوَأنَّ َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًم) بالصِّراِط املستقيِم يف قُله تعاىل: َِ ِبُكـْم َعـن    ََاتَِّبُعُُه َواَل َتتَِّبُعُْا السُُّبَل  َتَوـرَّ

 (.َسِبيِلِه َذِلُكْم َوصَّاُكم ِبِه َلَعلَُّكْم َتتَُّقَُن

 

َِ متطرَِّنِي،  مُقف  معتدل  بني مُقونِي املستقيَم راَطأو الصِّ الُسطيََّة نَّأ ُريُّالسُّ البايُث وأوض

اجَلاِهـُل اَل ُيـَرى ِإالَّ ُموِرًطـا َأو    ) :أمري املؤمنني اإلمام علي )م(بقُِل  اوهما اإلَراُط والتَّوريُ ، مستشهًد

أمـري املـؤمنني   مُالِـا   كما قاَللذلك َعبََّرْت عنهما اآليُة الكرميُة بالسُُّبِل املنهيِّ عن اتِّباِعها،  (،ُمَورًِّطا

إليه وهُ ما أشاَر  (،ادَُّة، أمَّا الطريُ  الُسطى َهي اجَلاليمنُي والشِّماُل طريُ  ضاللٍة) اإلمام علي )م(:

رائِع َقـ   وا بالشَّـ هـم الـذين اعتقـدُ    َاجلاهلَُن (،الوضيلُة وسٌ  بنَي َرذيَلتني) احلكيم بقُِلِه: أَالطُُن

ََُضـِرَب  ) اهرِة، لقُلـه تعـاىل:  رعيَِّة الظَّـ ُِر الشَّـ ُا إال بالصُّوأِكروا احلقائَ  مطلًقا، وِنُُّا أَّهم مل ُيكلَُّو

َِاِهُرُه ِمن ِقَبِلـِه اْلَعـَذابُ  َبْيَنُهم ِبُسٍُر لَُّه َباب  َبا َـاالختالُف يكـُُن يسـب زعـِم      (،ِطُنُه َِيِه الرَّْيَمُة َو

 ، وإليهم عائد .من األِبياِء ااجلاهلني واقًع

اهرِة، علـى سـبيِل مـذاهِبهم الظَّـ     اًلِة أقُاسَل يقُلَُن للعامَّنَّ األِبياَء والرُّأ ورأى الدكتُر أمحد

دَّ األقـُاِل  جنُد األقـُاَل املتضـادََّة وامللتبَسـَة املتشـابهَة ضِـ      قائَ  املعرَيََّة، لذلكحَُن للخاصَِّة احلويُضِّ

 .ابتِةاحملَكَمِة الثَّ
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ما ُيثِبُت االعتقاَد باحلقائِ  هُ التزاُمنا أنَّ كاََة األِبياِء والرُّسِل ال يدينَُن  نَّأَّ إالَّ بقُِلِه: امضيًو

َِّة أقُاِلهم هم وَرائِضمن يقائِ  شرائِعإال بديٍن وايٍد، وال يريدوَن  هذه احلقائ ، َلـُ كـان    إالَّهم وكا

 رائِع ِاهُرها َق  َلماذا اختَلَوت أوامُرها وُِاهيها وحتليُلها وحترمُيها.املراُد بالشَّ

 

سَل من والرُّ ُد يقيقَة ما َوصَّى به تعاىل األِبياَءيؤكِّ القرآَن نَّأ إىل العلُيُّ يينُّالدِّ البايُث وأشاَر

يُن القـيُِّم  رائِع، ألنَّ علَم الشَّرائِع َيه خالف  وتورقٌة، أمَّا علُم احلقائِ  َهُ الدِّعلِم احلقائِ  ال علِم الشَّ

ِتَنا َواَل َتِجُد ِلُسنَّ) وقُله تعاىل: (،اًلَوَلن َتِجَد ِلُسنَِّة اللَِّه َتْبِدي) بقُله تعاىل: امستشهًد اًلوَع اًلابُت قُالثَّ

ُِي  :)َ(املسيِ النَّيبِّ دِا ومثُل ذلك ما ورَد يف اإلجنيِل عن سيِّ (.الَّ ُمَبدِِّل ِلَكِلَماِتِه) وقُله تعاىل: (،اًلَتْح

 (.ه هُ ِوُسُه خاضع  اها من ييث هُ إِسانريعِة كما أَّللشَّ ايغلُ  َمن جيعُل اهلَل خاضًع)

 

بني الكتـِب السَّـماويَِّة املنزلـِة واألِبيـاِء والرُّسـِل       ه ليَسَِّأالدكتُر أمحد أديب أمحد إىل  َهوَِّ

هم على ديٍن وايٍد هُ علُم احلقائِ  الذي ال خيتلُف وال يتغيَُّر، بل االختالُف ، ألَّتورقٌة وال اختالف 

نزيـِل بـل   الَف بالتَّاهرُة هي املتحُِّلُة، أي ال اخترائُع الظَّاهِر التَّشريعيَِّة َق ، َالشَّمن َهِة علُِم الظَّ

رائِع عـن احلقـائِ    أويـِل عنـدما احنـرَف أصـحاُب علـِم الشَّـ      أويِل. وقـد يصـَل االخـتالُف يف التَّ   بالتَّ

 اًلَكَمِة، وتعلَّقُا باالعتقاِد باملتشاِبِه، َتناَقَضْت أقُاُلهم، وزاملُا عن احل ِّ، َأزاَغ اهلُل قلَُبهم عـد ْحُمـال

ََِنْن َأَصاَبُه َخْيـر  اْطَمـَأنَّ ِبـِه    ) قُله: منه تعاىل كما أخَ  عنهم يف َوِمَن النَّاِ  َمن َيْعُبُد اللََّه َعَلى َيْرٍف 

َُ اْلُخْسَراُن اْلُمِبنُي َِْهِه َخِسَر الدَُِّْيا َواْلرِخَرَة َذِلَك ُه َِْتَنٌة اَِقَلَب َعَلى َو َاخلسراُن املـبنُي   (،َوِإْن َأَصاَبْتُه 

َُ الَّـِذَي َأِـَزَل   ) ائِع الذين يتَّبعَُن املتشابهاِت ويرتكَُن احملكماِت، لقُله تعاىل:رألصحاِب علِم الشَّ ُه

َََأمَّا الَِّذيَن يف ُقُلُِبِه َََيتَِّبُعَُن َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آَيات  مُّْحَكَمات  ُهنَّ ُأمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِبَهات   ْم َزْيغ  

ُلَُن آَمنَّا ِبـِه  ُه اْبِتَغاء اْلِوْتَنِة َواْبِتَغاء َتْأِويِلِه َوَما َيْعَلُم َتْأِويَلُه ِإالَّ الُلُه َوالرَّاِسُخَُن َِي اْلِعْلِم َيُقَُما َتَشاَبَه ِمْن

س لالعتقـاِد والتَّـديُِّن،   رائِع ليَاملتشابُه كمثاٍل لعلِم الشَّ (،ُكلٌّ مِّْن ِعنِد َربَِّنا َوَما َيذَّكَُّر ِإالَّ ُأْوُلُْا األْلَباِب

ُُِهُِرَهـا ) ودليُل ِوي االعتقاِد بعلِم الشرائِع يقيقًة هُ قُله تعاىل: ُْْا اْلُبُيَُت ِمن   (،َوَلْيَس اْلِبرُّ ِبَأْن َتْأُت

َُاِبَها) إَِّما االعتقاُد باحملكِم كمثاٍل لعلِم احلقائِ  يف قُله تعاىل:  (.َوْأُتُْا اْلُبُيَُت ِمْن َأْب
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 اهرِةالظَّـ  ريعِةالشَّ إقامِة ني عن عدِمالعلُيِّ يَُل قاُلعلى ما ُي ِةالعلُيَّ ؤوِنيف الشُّ البايُث َ علَّو

ني صــرييِّنُّالني العلــُيِّ نَّأ اًدمؤكِّــ هــذا كــالم  ملــرُي دقيــ ٍ    بــأنَّ ِةالباطنيَّــ هم باملعتقــداِتِكومتسُّــ

َِنَّـُه إهمـا   مل يوهْم َضلكنَّ البع ،احلقيقَة ريعَة ويعقلَُنالشَّ ميارسَُن ، اًلما هُ معنى رَِع التَّكليِف، و

َََعها عـنهم  مل يورْض على املؤمننَي العارَنَي التَّكليَف باالعتقاِد بالشَّرائِع الظَّ اهلَل نَّأ اًهمنِّ اهرِة، بل َر

َُ وقايٍة، وألنَّ التَّكليَف الظَّاهَر ليَس ملايًة، وإَّ اتكليًو ُملِزمـًة   االوـرائُض َرائضًـ   بقيِتما هُ وسيلٌة َوِدر

ِض، ويتمسَّـكَُن حبرَيَّـِة الـنَّصِّ    َمْحـرائِع الـ لنا، َاحلشُيَُّة واملقصِّرُة َيحملَُن على االعتقاِد بعلِم الشَّـ 

 َوالَّـِذيَن َكَوـُروا َأْعَمـاُلُهْم َكَسـَراٍب ِبِقيَعـةٍ     ) هم تعاىل بقُله:َوَصويرَضَُن علَم احلقائِ ، َهم من الذين َو

ََاءُه َلْم َيِجْدُه َشْيًئ ََّاُه ِيَساَبُه َواللَُّه َسِريُع اْلِحَساِب اَيْحَسُبُه الظَّْمرُن َماء َيتَّى ِإَذا  َُ ََ َََد اللََّه ِعنَدُه  ( َوَو

 َََبـدَّلَ ) رائِع احملِض، َظلمُا أِوَسهم وكاُِا كما قال تعـاىل: ألنَّ السَّراَب َمَثل  على االعتقاِد بعلِم الشَّ

ُْ ََِلُمُْا ِمْنُهْم َق ًَْز اًلالَِّذيَن  َََأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم ِر ألنَّ  (،مَِّن السَّـَماِء ِبَمـا َكـاُُِْا َيْظِلُمـُنَ     امَلْيَر الَِّذي ِقيَل َلُهْم 

 (،ُاَََبـدََّل الَّـِذيَن آمنـ   ) املني َقـ ، إذ مل تقـل اآليـُة:   صَّ به الظَّـ بديَل احلاصَل يف علِم التَّشريِع َخالتَّ

 اهِر احملِض.رائِع الظَّوهؤالء هم الذين مَلرَُّهْم علُم الشَّ

 

صـرييِّ  نـا العلـُيِّ النُّ  : ال جيـُُز للعاقـِل اللبيـِب اخلـبرِي يف ِهجِ    اًلالدكتُر أمحـد قـائ   وختَم

 ياِمالصِّـ و كاِةوالزَّ الِةكالصَّ) الورائِض يَُل مثُِل، َاخلالُف ليَسَل يقيقًة للَمَثَمـاخلصييبِّ أن جيعَل ال

 ِّ نَي واملقصِّــريَن اهــذِه رائِع احلشــُيِّتأويــِل أصــحاِب علــِم الشَّـ  وملريهــا، بــل يـُلَ ( واجلهــاِد واحلـ

العباداِت، َاحل ُّ ما أتى به األِبياُء والرُّسُل وأهُل العصمِة من احلقائِ  ال  هي القُُل الثابـُت الـذي   

 )َ(املسـيِ  الـنَّيبِّ  دِا وقد َاء عن سيِّ (،ِديَل ِلَكِلَماِت الُلِهاَل َتْب) ال يتبدَُّل كما أشاَر إليه تعاىل بقُله:

قُلُا لي: أللعلِم أم العمِل أعطاِا اهلُل الشريعَة؟ احل َّ أقُُل لكم: إنَّ ملايَة كلِّ علـٍم هـي تلـَك    ) قُله:

َرضـٌة علـيهم ألنَّ   َجميُع الورائِض واَبٌة والزمٌة ألهِل اإلميـاِن، لكـنَّ معرَـَة احلقـائِ  ُموتَ     (،احلكمُة

وـُيِض  التَّ مَّ تغييُب أهـلِ اإلمياِن امُلقرِّيَن بَُُِدِه، وقد َت ن أهِلِم إالَّاألعماَل ال َيقَبُلها اهلُل َلَّ َالُلُه 

َََمن ترَك االعتقاَد باحلقائِ  َقـد َتَعـدَّى َيـدًّا    والتَّ قصرِي عنها وُكلِّوُا باحلدوِد الشَّرعيِة َق  إلِكاِرهم، 

ََـى بـالعقُِد       من ي دوِد اهلِل، َوَضيََّع يق ا من يقُِقِه، َاملؤمُن العلـُيُّ النصـرييُّ اخلصـييبُّ العـارُف َو

ا جَـ ، لـذلك َِ اًلرائِع على سبيِل التَّديُِّن َهـ عندما أكََّد اعتقاَدُه باحلقائِ  معرًَة، ورََضُه االكتواَء بالشَّ
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َذِلَك اْلِكَتاُب اَل َرْيَب َِيِه ُهًدى لِّْلُمتَِّقنَي، الَِّذيَن ُيْؤِمُنَُن ) اىل:قني يف قُله تعن املتَّوكان ِم باريِه مبعرَِة

ِـ      ِزَل ِمـن َقْبِلـَك   ِباْلَغْيِب َوُيِقيُمَُن الصَّالَة َوِممَّا َرَزْقَناُهْم ُينِوُقَُن، والَِّذيَن ُيْؤِمُنَُن ِبَمـا ُأِـِزَل ِإَلْيـَك َوَمـا ُأ

 (.َن، ُأْوَلِئَك َعَلى ُهًدى مِّن رَّبِِّهْم َوُأْوَلِئَك ُهُم اْلُمْوِلُحَُنَوِباآلِخَرِة ُهْم ُيُِقُنُ

 

أجرى احلوار: حممد مظهري
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 نؤمن بعصمة األنبياء واألئمة ال بألوهيتهم

 ٦١٣٢ أيلول ٣١السبت يوم    إيران -وكالة مهر لألنباءعرب حوار 

 

ََ ، اد ِبيًّـ مبحمَّـ  ال يؤمنـُنَ  نَيالعلـُيِّ  بـأنَّ  الـذين يقُلـُنَ   بعـضِ  ِهـُرُ  األخريِة يف الورتِة شا

ََ اذكيًّ اًله كان رَأَّ ويعت وَن ََ) أن استطا ، ومنـذ  (!ل رسَـ ُم ه ِيبٌّهم بأَُّمويُِه ِهيف زماِِ اَ النَّ خيد

ىل دعُ إتَـ ة َواإلسـالميَّ  األَكـارَ  تعـارضُ  انشـروا أَكـارً  لَي اِبوالكتَّـ  ونَيمـن املـثقَّ   جممُعٌة ْتِهَر َرتٍة

َِ   يـُلَ  للحديِث ها.أصحاِب عاِءادِّ يسَب الباليِة ِةاإلسالميَّ عن العاداِت اخلروِا  ْتأَـرَ  هـذا املُضـُ

الدكتُر أمحد أديب أمحد، وهـذا   ُريِّالسُّ العلُيِّ يينِّالدِّ مع البايِث اخاًص ايُاًر لألِباءوكالة مهر 

 هُ:

 

 ورسـُلِ  باإلسـالمِ  طعُنََي اأو كاتًب ادينيًّ اًرموكِّ ُهِوَس ُمن يقدِّعلى َم ما هُ تعليقَك :لألنباءوكالة مهر 

 ؟اإلسالِم

َّ عَ  ْتاِتشَر َةاإلحلاديَّ األَكاَر إنَّ د. أمحد:  يسَب دًةمتعدِّ اًلأشكا ها كاِت تأخُذ، لكنَّالعصُِر ِةكا

دِا سـيِّ  يف عهـدِ  ادُة األصـنامِ ُة وعبـ ، َالُثنيَّلُا إليها يف تلك العصُِرال  تُصَّ والعلُِم اجملتمِع طبيعِة

يف  مـرودِ النَّ عبـادةُ  وكذلَك جُِموالنُّ إحلاد ، وعبادُة الكُاكِب( هوعلى آِل عليِه اهلِل صلُاُت) دحممَّالنَّيبِّ 

( )َ مُسـى النَّيبِّ دِا يف زمن سيِّ والعجِل إحلاد ، وعبادُة َرعَُن( )َ إبراهيمرسُِل الُاليِة دِا سيِّ زمِن

ََدوا يف هذا العصِر ، َال عجَبعصٍر يف كلِّ مَُُدوَن املنكريَن امللحديَن هذا يعين أنَّإحلاد ، و  أن يُ

، يِنوالـدِّ  بـني العلـمِ   بِ الـرَّ  ُةُعَب عليهم عمليَّنا إليها، ََتْصْلال  وَص ِةاملاديَّ روا بالعلُِمويتأثَّ احلديِث

ََيِنالدِّ باسِم متاَريَن تارخييٍة ورَاٍل بأيداٍث يَنالدِّ ويربطَُن ، واملرسـلنيَ  واألِبياِء يِنبالدِّ طعنَُنَي، 

 يف األديـانِ  هم بـايثنيَ أِوَس مَُنالذين يقدِّ هؤالِء أمثاَل هذا يعين أنَّ (. ) دحممَّالنَّيب دِا ومنهم سيِّ

ُا واِتهجُـ  اهلِل ِنني أحَلـدوا يف ديـ  يِّعن سـاذَني مـادِّ   هم عبارٌة الكريِم يبِّوالنَّ اإلسالِم طعنُا يف ديِنلَي

يتطـاولُا   أالَّ خيصُّـهم بشـرطِ   ، وهذا أمـر  دَِةالصُّ ِة، وآمنُا بنظريَّاإلاهيِّ الَُُِد وإِكاَر اإلحلاِد طريَ 

 وهمُها.مل َي إْن اميِةالسَّ واملعتقداِت يِنعلى الدِّ
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 ويطعنــَُن اد ِبيًّــحمَّـ مب ال يؤمنــَُن نَيالعلــُيِّ أنَّ اِبالكتَّـ  هــؤالِء بعــُض يقـُلُ  :لألنببباءوكالبة مهببر  

 مـامِ عـن اإل  اًل) ( بـد  دعلـى حممَّـ   َلَزنَـ أخطـأ ََ  الـُييَ  أنَّ كم تقُلـُنَ كم بأَّهُميتَّ ، والبعُضِهُِتبنبَّ

 ؟... ما تعليقَكعلي

هُ  هاِماالتِّ ِدجملرَّ وُرالزُّ هاُم، َاالتِّوبراهنَي ٍةأدلَّ من دوِن هاماِتاالتِّ رمُي مبكاٍن خريِةن السُِّم د. أمحد:

 ِ مـن   لنـاهُ حمَّلنـا مـنهم مـا حتمَّ   َتنـا، وَ ما طاَل نَينا منه كعلُيِّ، وطاَلالعصُِر عَ  احلاقدوَن ُهاِتهَج ِه

ا بها. أمَّ وِنتصُر احل ِّ عن كلمِة ِداَُع ادوًم ، وحنُنمداَع  ُهوراَء ي ٌّ ، لكن ال ميُُتضليِلوالتَّ الكذِب

ََُهُ كَمن ُي اد ِبيًّمبحمَّ ِؤمُننا ال أَّ َمن يزعُمِل سبِةبالنِّ  :اإلسـالمِ  شـهادةَ  ألنَّ اإلسـالمِ  نا من ديِنخر

 ال. ولكْن بِع؟ بالطَِّاقصًة هادُةالشَّ َهل تكُُن (،اهلِل رسُُل اًدحممَّ أنَّ اهلل وأشهُد إالَّ ال إلَه أْن أشهُد)

هم ِتنا بعصَملُا إمياَِاهم، وحيِّ إىل إِكاٍر ِةواألئمَّ نا لألِبياِءحُِّلُا تنزيَهَُي ُا احلقائَ قلُبَي أْن من الغرابِة

أن  ال ميكـنُ ( َ) َ ائيـلُ سـيِّدِا  الذي هـُ   املرسَل هم!! عدا عن أنَّ الُيَيِتهم وإماَمِتإىل طعٍن بنبَّ

 ؟خطَئله أن ُي عن ااهُى َكيَف ينطَ 

مُالِا أمري املؤمنني اإلمـام  من  اًلبد(  ) دمَّحمالنَّيبِّ دِا على سيِّ أخطأ َنزَل الُيَي أنَّ زعُمن َيَم إنَّ

 ) ( دحممَّـ النَّيبِّ دِا بسيِّ ، ويطعُنِهِتالُيي وُِراِيَّ يف ِزاهِة ه يطعُن، ألَّهُ مورٍت وَاهل علي )م( 

، ايًووضـع  امهمًَّش ُهه جيعُلألَّأمري املؤمنني اإلمام علي )م( مبُالِا  ، ويطعُنسالِةبالرِّ الئٍ  ملرَي ُهوجيعُل

هُ الـذي   واهلُل بهذا الكالِم يقبُل ، َهل من عاقٍلاإلاهيِّ من العدِل ُهه جيرُِّدألَّ وَلَّ عزَّ ِهباللَّ ويطعُن

 (؟ِإنَّ الُلَه اْصَطَوى آَدَم َوًُُِيا َوآَل ِإْبَراِهيَم َوآَل ِعْمَراَن َعَلى اْلَعاَلِمنَي) م بقُله:اصطواُه

 

 األِبيـاءِ  عصمِة هم، َما هُ موهُُمِتم بعصَمُكوإمياِِ م لألِبياِءعن تنزيهُك ثَتحتدَّ :لألنباءوكالة مهر 

 ؟اها أيًضأم قبَل البعثِة بعَد لديكم؟ وهل العصمُة

واملعاصـي مـن    ُِِبالـذُّ  صـدورِ  َـُازِ  بعـدمِ  يقـُلُ  اخلصـييبَّ  صـرييَّ النُّ نا العلُيَِّهَج إنَّ د. أمحد:

، هاها وال بعَدوال يف ياِل سالَةوالرِّ َةبَّهم النُّإِهاِر مطلًقا ال قبَل( َ) لرُّسِلوا واألِبياِء واألئمَِّة األوصياِء

 ُةاحلشـُيَّ  ، وقـد أثبـتَ  ِهابـِن تيميَّـَة وأتباعِـ    هي من مقُالِت لألِبياِء َنِكاُر العصمِة التَّكُينيَِّة املطلقِة

ُهم عـن اخلطـأ والسَّـهُ واملعصـيِة،     صـمُ احلاالِت البشـريِة علـيهم كـي ال يع    كَُن رُةواملقصِّ واملنخنقُة

َِ  ِةواألئمَّـ ملُالِا أمـري املـؤمنني اإلمـام علـي )م(      ِهِبيِّ بلساِن ال  أشَرعها اهلُل اخلالَِة لي ِّروا تصحي
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ِء هم الطَُّلَقاُء وأبناُء الطُّلقـا والقهِر والقَِّة، وعلى رأِس باحليلِة ، َاملتصَبها البعُضِهمن بعِد علينا سالُمُهم

َََعَل أَعاَل اجلاهليَِّة.اِ وبين العبَّ َةمن بين أميَّ َُّزوا خالََة َمن عبَد األصناَم يف سالِف عمِرِه َو ََ  ، َو

 لقـُلِ  اًلها امتثـا وبعـدَ  البعثـةِ  قبـلَ  سـلِ والرُّ ِةواألئمَّ األِبياِء بعصمِة اتامًّ اني َنقرُّ إقراًرأما حنن كعلُيِّ

وحَيَك، اتَّـِ  اهلَل وال تنسـْب إىل أِبيـاِء    ) :املتشابهِة عن اآلياِت سأَل لسائٍلُه علينا سالُم ضاالرِّ اإلماِم

ولألئمَِّة مقـام  حممـُد  ودرَـٌة سـاميٌة تكُينيَّـٌة خيضـُع        (.اهلِل الوُايَش، وال تتأوَّْل كتاَب اهلِل برأيَك

كمـا ورَد يف  ( َ) َ ائيـل سـيِّدِا  ال ال يبلُغـُه َمَلـٌك ُمَقـرَّب  ييـث قـ      الُالَيِتها الكُُن، وإنَّ اهم مقاًم

إنَّ لنـا مـع اهلِل   ) علينـا سـالُمُهم:   وقد ورد عن األئمَّـةِ  (،لُ َدَُُِت ُأمُنَلًة اليَتَرْقُت) رواياِت املعراِا:

 (.َمَلٌك ُمَقرَّب  ياالٍت ال يبلُغها

ِإََِّما ُيِريـُد اهلُل ِلُيـْذِهَب َعـنُكُم    ) ىل:لقُلِه َتعا اتكُينيًّ اُمَطهَّريَن تطهرًي أن يكُُِا معصُمنَي َهؤالء البدَّ

ََْس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهَِّرُكْم َتْطِهرًيا وهذه اآلية ُتعتُ  من دالئِل العصـمِة الذَّاتيَّـِة عنـد األئمـِة، إذ      (،الرِّ

ََلَّ َطهََّر الرَّسَُل من كلِّ ِرٍَس، َوَمْن َطهََّرُهم ا هلُل تعاىل َهـم ُمَطهَّـرون َمعصـُمُن،    ُتَبيُِّن أنَّ اهلَل َعزَّ َو

َمَثـُل أهـِل بـي  َـيكم     ) (: ) رسـُل اهلل سـيِّدِا  وهم السَّوينُة ذات املدلُِل العظيِم، ال  قال َيها 

 (.َكَمَثِل سوينِة ُِح، من َرِكَبها ََِجا، وَمن َتَخلََّف عنها َهَلَك

 

 بتأليـهِ  همـةٌ متَّ َةصـرييَّ النُّ أنَّ ًةهم خاصَّـ يف معنـى تـأليهِ   هذه العصـمةُ  هل تصبُّ :لألنباءوكالة مهر 

 ؟ِةواألئمَّ األِبياِء

؟ ِةاإلاهيَّـ  اِتالـذَّ  هم يف مقـامِ واعتبـارِ  ِةواألئمَّـ  األِبياِء هامنا بتأليِهعلى اتِّ ادوًم ملاذا اإلصراُر د. أمحد:

لـي مـع اهلِل وقـت  ال    ) (: )مَّـد  حم يبِّالـنَّ سيِّدِا  معنى قُِل عواُءالضُّ أن يوهَم عِبه من الصَّيبدو أَّ

 يـاالت  لنا مـع اهللِ  إنَّ) علينا سالُمُه: ادِوقُل اإلمام الصَّ (،َيَسعين َيه ملٌك مقرَّب  وال ِيبٌّ مرَسل 

 ُِيوـرِّ  يبَّالـنَّ  وهـم أنَّ َي نصُفامُل ُ مدقَِّاُل (،هُ هُ وحنن حنن هُ، وهُ مع ذلَك وحنُن هُ َيها حنُن

اإلمـاَم   أنَّ ُ ي هذا املدقِِّعَي وكذلَك (،ُِري اهلُل ما خلَ  ُلأوَّ) (: ) ، وهُ القائُلِهبِّوبني ر ِهبني ِوِس

َِالصَّ  ، ألنَّصـالِ االتِّ إثبـاتِ  بعـدَ  االِوصاِل على إَراِد ُد، بل يؤكِِّهبربِّ ُهال يساوي ِوَسعلينا سالُمُه  اد

ن رآِي َم) (: ) سُِلالرَّسيِّدِا  قُِل ، بدليِلواخللِ  بِّالرَّبني  ُةكُينيَّالتَّ هم الُاسطُة َةواألئمَّ األِبياَء
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َُ الطَِّريُ  َواْلَح ُّ َواْلَحَيـاُة، َلـْيَس َأَيـد  َيـْأِتي     ) (:َ) املسيِالنَّيبِّ دِا وقُل سيِّ (،َقد رأى احل َّ َأَِا ُه

َُْتْم  َُْتُمُِِي َلَعَر ُْ ُكْنُتْم َقْد َعَر  (.اَأِبي َأْيًضِإَلى اآلِب ِإالَّ ِبي، َل

تعليم  لنا لاللتزاِم واالرتقاِء بأِوِسنا إىل صواِئها، َال املعصيُة َلِحَقـْت   ما أِهروُه كلَّ أنَّ ُدما ذكرُتُه يؤكِّ

 ُة، َاألئمَّـ ذلَك راَع  وواقع  بالبشـرِ  ُر وَقَع عليهم، إَِّما كلُّحذيِبهم، وال اخلسارُة وال املخاَلَوُة وال التَّ

إَِّنـا  ) علينـا سـالُمُه:   ادِالصَّ اإلماِم لقُِل هم أُِاُر اهلِلألَّ ى وأرقى من ذلَكأمَس( َ) سُلوالرُّ واألِبياُء

نـا ِـُُر اهلِل الـذي ال َتَناُلـُه     معاشَر األِبياِء واألوصياِء ال ُِحَمـُل يف البطـُِن وال جـرُا مـن األريـاِم ألَّ     

ََـرِمُنُا ِبـاهلل َوَرُسـُِلِه َوالنُّـُِر الَّـِذي      ) عن قُلـه تعـاىل:  ُمُه علينا سال الباقُر اإلماُم َلِئوقد ُس (،األدِاُ 

، َلِـزِ الـذي أُ  اهلِل ، وهم واهلِل ِـُرُ القيامِة إىل يُِم ٍدحممَّ من آِل ِةاألئمَّ ؛ واهلِل ُُِرُُرالنُّ) َقال:( َأَِزْلَنا

 (.ويف األرِض واِتاميف السَّ اهلِل ُُِر وهم واهلِل

 

وتـدعُ إىل   َةاإلسـالميَّ  األَكـارَ  تعـارضُ  اأَكـارً  مَلن ينشـرونَ  يف اخلتاِم ماذا تقُُل :باءلألنوكالة مهر 

 ها؟أصحاِب عاِءادِّ يسَب الباليِة ِةاإلسالميَّ عن العاداِت اخلروِا

 ،َحسْب اِتيَّعلى احلسِّ ِا يف االعتماِدْر، َلُ اقتَص: احلسُّ ال َيناُل ملرَي اجلزئيِّأقُل اهم د. أمحد:

َِاِهًرا مَِّن اْلَحَيـاِة الـدَُِّْيا   ) لنا إدراٌك وال َكر  لقُله تعاىل: ، لن يتمَّاِتركٍُن إىل العقليَّ ن ملرِيم َيْعَلُمَُن 

َُِلَُن َِاِهَرًة َوَباِطَنـةً ) وقُله: (،َوُهْم َعِن اآلِخَرِة ُهْم مَلا  قائمـةٌ  ُةاإلِسـاِيَّ  َاحليـاةُ  (.َوَأْسَبَغ َعَلْيُكْم َِِعَمُه 

إىل  ا القـرآنُ عَـ قُميـًة، واهـذا دَ   كاِت احليـاةُ  اصحيًح ما كان الوكُر، وكلَّوالوكِر اإلدراِك ى أساِ عل

ِِالصَّ الوكِر ِِ حي ِِ وتروي ََِع اهلُل الَّـِذيَن آَمُنـُا ِمـْنُكْم َوالَّـِذيَن ُأوُتـُا      ) كقُله: كثريٍة يف آياٍت العلِم طر َيْر

ََـاتٍ  ُِ االسـ َـالنَّ  (،اْلِعْلَم َدَر َِـ   أو االسـتقرائيُّ  تدالليُّه ِ  بشـرطِ   ُهالـذي تنتهجُ  القيـا ِ  عـدمِ  صـحي

ال ُيعـَرُف احلـ ُّ   ) مُالِا أمري املـؤمنني اإلمـام علـي )م(:   قُل  بالتزاِم ْمَيه، لذلك أِصحُك واالَتهاِد

 (.َاِل، اعرِف احل َّ تعرْف أهَلُهبالرِّ

 

 أجرى احلوار: حممد مظهري
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 يةاخلمرة عند العلوية النصري

 ٦١٣٢ األول تشرين ٣السبت يوم   إيران -وكالة مهر لألنباءعرب حوار 

 

َِ  يـُلَ  ائكَةالشَّـ  الدكتُر أمحد أديب أمحد األسـئلةَ  ِةينيَّالدِّ ؤوِنيف الشُّ ُريُّالسُّ البايُث أوض

راَب ؤمٍن أن يشـرَب الشَّـ  ال جيُُز ملـ  :تقُُل َةعاليم العلُيَّالتَّ أنَّ اًحمُضِّ نَيالعلُيِّ ها عنَدوحتليِل اخلمرِة

 ادِ.َعور الصَّ ِةمن أمَّ َهُ ليَس ِة، َوَمن َعَل ذلَكيتى َيسكَر كغرِيِه وُيرى سكراًِا مثل بعض العامَّ

 

لُكالـة مهـر    ِهالـدكتُر أمحـد أديـب أمحـد يف يديثِـ      ُريُّالسُّ العلُيُّ يينُّالدِّ البايُث وأشاَر

 نَيالعلــُيِّ هــاُمهــي اتِّ الغايــَة إنَّ :ِةالعلُيَّــ ائوــِةالطَّ عنــَد اخلمــِر حتليــِل علــى تهمــِة اتعليًقــ لألِبــاء

ََ ى الُسائِلبشتَّ هم يريدوَن، وكأَّماِتاحملرَّ بنبايِة نَيصرييِّالنُّ نـا مـن   أَّ ا، علمًـ نا مـن اإلسـالمِ  إخرا

َُاِيَش مَـ ) تعاىل: اهلِل بأمِر امللتزمنَي أكثِر ََِهـَر ِمْنَهـا َوَمـا َبَطـَن َواإِلْثـَم َواْلَبْغـَي       ُقْل ِإََِّما َيرََّم َربَِّي اْلَو ا 

 َهـؤالءِ  (.ِبَغْيِر اْلَح ِّ َوَأن ُتْشِرُكُْا ِباهلل َمـا َلـْم ُيَنـزِّْل ِبـِه ُسـْلَطاًِا َوَأن َتُقُُلـُْا َعَلـى اهلل َمـا اَل َتْعَلُمـُنَ         

علـى أسـاِ  األمسـاِء، وإَِّمـا علـى       ال يقـعُ  حليـلِ والتَّ حريِمبـالتَّ  احلكـمَ  مل ولن يوهمُا أنَّ احلاقدوَن

جرة( ُيطَلـُ  علـى   )الشَّـ  جرة(، واسـمُ احُلكَم على اسِم )الشَّ ُعُِق. َهل ُِاملدلُِل الوعليِّ اها؛ أي اآلثاِر

 املعـارُف ال األشـجاُر النباتيَّـُة، بـدليلِ     اًلجرة( مـث )الشَّـ  ليدلَّ املؤمَن بأنَّ املراَد باسِم واخلبيِث ِبيِّالطَّ

ِِالصَّ َد عن اإلماِمما ور َكِلَمـًة   اًل: )َأَلْم َتَر َكْيَف َضـَرَب الُلـُه َمـثَ   الكرميِة اآليِة يف توسرِيعلينا سالُمُه  اد

ََْرُعَهـا َِـي السَّـَماء( وهـُ قُلـه: )رسـُُل اهللِ           ُة أصـُلها، واألئمَّـ   َطيَِّبًة َكَشـَجرٍة َطيَِّبـٍة َأْصـُلَها َثاِبـت  َو

 ورُقها(. ِة مثُرها، واملؤمنَُناألئمَّ أملصاُِها، وعلُم

إنَّ أصحاَب املذاهِب الواسدِة وامللِل احلائدِة يـدينَُن بامَلَثـِل ويكوـروَن     :الدكتُر أمحد وأضاَف

تعـاىل قـد ضـرَب األمثـاَل      وهمـُا أنَّ اهللَ ِ  مبعًنـى وايـٍد ومل يَ  هم وَدوا األمثـاَل بـاملطلَ  باملمثُِل، ألَّ

و....، ولـُال هـذا التَّقسـيُم َلَبِقـَي االخـتالُف والتنـاقُض يف آيـاِت القـرآِن          باحملمُِد واملذمُِم واملهمِل

: حممـُد  ومـذمُم    وٍبُرثالثـُة ضُـ  أمـري املـؤمنني اإلمـام علـي )م(     الكريِم، َاألمساُء كما قسَّمها مُالِا 
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َهـُ الـذي    اًلاَن ُمهمَـ ، وما كـ ، وما كاَن مذمًُما َهُ عدوُّ اهلِلوُمهمل ، َما كاَن حممًُدا َهُ وليُّ اهلِل

َُْن أِلْمِر اهلِل(. ََ  قال تعاىل َيه: )َوآَخُروَن ُمْر

يف احلقيقِة كلمٌة من هذه الكلمـاِت، واسـم  مـن هـذه      اخلمرَة إنَّ :اًلقائ العلُيُّ البايُث وتابَع

تعـاىل: )ِإِّـي   ، ألنَّ العرَب كاِت تسمِّي العنَب مخًرا، لقُلـه  العنِب ، ومعناها يف اللغِة عصرُياألمساِء

ؤاَل املطـروَح: ملـاذا   أَلِـه ُتـِرَك َـاْخَتَمَر، لكـنَّ السُّـ      امخًر اخلمُر َي( أي عنًبا، ومسِّاَأَراِِي َأْعِصُر َخْمًر

اخلمُر يف بعِض اآلياِت رَس  من عمِل الشيطاِن، ويف بعضها اآلخر شراب  طهُر  ألهِل اجلنـِة، َهـل   

 جتُُز املساواُة بينهما؟!

 

 البايـثُ  أشـارَ  نَيالعلُيِّ عنَد اخلمرِة يُل تقسيِم لألِباءوكالة مهر  مراسِل على سؤاِل اوتعليًق

لك: اخلمـرُة   أقُُلأمري املؤمنني اإلمام علي )م( مُالِا  من قُِل ملا ذكرِاُه اًلامتثا هإَّ :ُريُّالسُّ العلُيُّ

املؤمنني،  بل كلَّ نَيالعلُيِّ ال خيصُّ اًلصأ ، وهذا الكالُمومهملٌة ومذمُمٌة : حممُدٌةوٍبُرعلى ثالثِة ُض

. َاخلمرُة إذا كان ُيقَصُد بها اخلمرُة املشروبُة من ماِء العنِب قسيِماملغزى من هذا التَّ مل يوهِم الكنَّ أيًد

َتتَِّخُذوَن ِمْنـُه  لٌة ال حممُدٌة وال مذمُمٌة لقُله تعاىل: )َوِمن َثَمَراِت النَِّخيِل َواأَلْعَناِب هَمأو التَّمِر َهي ُم

 َسَكًرا َوِرْزًقا َيَسًنا(، َهذِه اخلمرُة ال يقُع عليها محد  وال َذمٌّ.

كقُله سبحاِه:  الكريِم يف القرآِن مُاضَع ِةتعاىل َيَمَد اخلمرة يف عدَّ أنَّ اهلَل الدكتُر أمحد َنوبيَّ

َُاٍب َوَأَباِريَ  َوَكْأٍ  )َوَأَِْهار  مِّْن َخْمٍر لَّذٍَّة لِّلشَّاِرِبنَي(، وقُله تعا ىل: )َيُطُُف َعَلْيِهْم ِوْلَدان  مَُّخلَُّدوَن، ِبَأْك

َالله: )ُيَطاُف َعَلْيِهم ِبَكْأٍ  ِمن مَِّعنٍي، َبْيَضاء َلذٍَّة لِّلشَّاِرِبنَي(، وقُله عزَّ عزُّه:  مِّن مَِّعنٍي(، وقُله َلَّ

ال  تـدلُّ علـى اختصـاِ  املـؤمنني بهـذه       املعروَِة ها من اآلياِتملرِي)َوَسَقاُهْم َربُُّهْم َشَراًبا َطُهًُرا(، و

: )َمـْن  ِهاملسـيِ )َ( لتالميـذِ  النَّيبِّ ِا ِدسيِّ قُِل بدليِل اخللِد بها يف َناِن اخلمرِة احمللََّلِة ال  يرتقَُن

َََلُه َيَياٌة َأَبِديٌَّة َوَأَِا ُأِقيُمُه َََسِدي َوَيْشَرُب َدِمي  ُِْم اأَلِخرِي(. َيْأُكُل   َِي اْلَي

: )َيـا َأيَُّهـا   عنـدما قـالَ   تعاىل ذمَّ اخلمَر اهلَل نَّأ تعتقُد َةالعلُيَّ نَّإ :ُريُّالسُّ األكادمييُّ وأضاَف

ََْتِن ََــا َْــس  مِّــْن َعَمــِل الشَّــْيَطاِن  ُبُُه َلَعلَُّكــْم الَّــِذيَن آَمُنــُْا ِإََِّمــا اْلَخْمــُر َواْلَمْيِســُر َواأَلَِصــاُب َواأَلْزاَلُم ِر

يف قُله:  تعاىل عنُه ى اهلُلَهي إىل السُّكِر الذي َِيؤدِّ ُهألَّ احملمُدِة اخلمرِة ملرُي ُتْوِلُحَُن(، َهذا اخلمُر

 الويلسـُفُ  ُهرَي)َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنُْا اَل َتْقَرُبُْا الصَّاَلَة َوَأُِتْم ُسَكاَرى َيتََّى َتْعَلُمُْا َما َتُقُُلَُن(، والذي ش
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: )السُّكُر هُ اجلهُل والغولُة، َأمَر بتجريِد النَّوِس عن عالئِقها، ِهبقُِل)ِ(  اِيُّاحلرَّ شعبَة ابُن العلُيُّ

َُامِللها، لتكَُن مهيََّوَقطِع ادِ الصَّـ  اإلمـامُ ًة مستعدًَّة لقبُِل املُاهـِب اإلاهيَّـِة(، لـذلك يـذَّرِا     أها عن َش

سـيِّدِا   اثٍم وموتاُح كلِّ َشرٍّ(، كما قال أيضًـ إاها يني قال: )إنَّ اخلمرَة رأُ  كلِّ اِومن تنعلينا سالُمُه 

املسـيِ )َ(  الـنَّيبُّ  ِا ُد) (: )لعَن اهلُل اخلمرَة َوَشاِرَبها(، َاخلمرُة املذمُمُة يذَّر منها سيِّ اهلِل رسُُل

ٍَ يكُُن َِِجس ِهبقُِل : )ال تسَكروا باخلمِر الذي َيِه اأيًض)َ( (، وقُله : )كلُّ شراٍب ُيشَرُب يف كلِّ َمَتا

 اخُلالَعُة(.

 

وكالة مهـر   مراسِل على سؤاِل اتعليًق حريِموالتَّ حليِلبني التَّ ِةالدكتُر أمحد لالزدواَيَّ َِوتطرَّ

يف  الل ِيا يـ يف الـدُّ  : احلـاللُ اًل، قـائ يف اآلخـرةِ  ِهِيا وحتليلِـ يف الـدُّ  شـيءٍ  حتريِم َُاِز يَُل لألِباء

 هم رملبــًةأِوَســ َــَُنواملتطرِّ َُنالُهــابيُّ َُناإلرهــابيُّ َيقتــُل كيــَف ، َــاِظْربــالعكِس ، والعكــُساآلخــرِة

 !!اهلِل معاَذ يف اآلخرِة ُهِيا مت حتليُليف الدُّ ُهحترمُي ِا الذي متَّالزِّ ، وكأنَّاِتباحلُريَّ

 

ََ ُريُّالسُّ العلُيُّ البايُث واختتَم ِم اهلَل مل حيـرِّ  نَّإ :مـا ورَد عـن املـُالي    اًلِـاق  اخلمـرِ  مُضُ

رات مخدِّـ، كالـ ُه عاقبُة اخلمرِة َهـُ يـرام   ـُتـَََما كاَن عاِقَب ،ِمها، ولكن يرََّمها لعاِقَبِتهاـاخلمرَة الس

 :)ِ( ين العاِيُّالدِّ يُخ منتجُبالرَّباِيُّ الشَّ ، وقد قال العامُلَهوما شاَب

ََِما َسَقى طالبنَي الرُّشِد  ى ُسْكًرا وآخر َعْرَبَداَهذا اِتَش  كأًسا على 

يـني قـال: )ال جيـُُز     والعربـدةِ  كِرعن السُّ)ِ(   اِيُّالطَّ ميمُُن العلُيُّ وقد ِهى الويلسُُف

 راَب يتى َيسكَر كغرِيِه وُيرى سكراًِا مثل بعض العامِة، َوَمن َعَل ذلك َهُ ليَسملؤمٍن أن يشرَب الشَّ

ِِالصَّ َعوِر ِةمن أمَّ  (.علينا سالُمُه اد

 

 أجرى احلوار: حممد مظهري
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 ة؟عبادة هلل ال للمدعني الربوبيال

 ٦١٣٢تشرين األول  ٣١السبت يوم   لبنان -موقع إسالم تاميزعرب حوار 

 

ِِوتركيَّ ة ولبناَنكسُريَّ البلداِن يف بعِض األخريِة ِهَر يف اآلوِِة م أنَّ اه بعُض الزَّاعمنَي ا والعرا

هم هم وأتباَعبيِّني، وِرى أصحاَبالنَّ كما كان يف عهِد اوأصحاًب اًلورس هم أِبياًءمرتبَة اإللِه، ورتَّبُا ألِوِس

يـا مُالِـا.. يـا ِعصـَمَتنا.. يـا ُقطَبنـا       ) هم اهـم: هم بقـُلِ ، وخياطبَُِبجِّلَُِهم كتبجيِل اهلِلُي ائهنَيالتَّ

(.األويد

علـى   ُةهيُِيَّالصُّـ  شـرفُ ال  ُت ِةاألزماِت احلاليَّ ؟ أم هم ِتاُادََّاَلاألعَُر ال لَُنميثِّ هل هؤالِء

؟الوُضُيِّ مِنيف هذا الزَّ طبيعيٌّ هُ أمر  هؤالِء أمثاِل ترتيِب أوراِقها؟ أم أنَّ بروَز

َِ يَُل للحديِث  مـع الـدكتُر   خـا ٌّ  يـُار   سالم تـاميز ُقع إكان مل اجلديِد القديِم هذا املُضُ

، م1797عـام   دمشـ َ  ، من مُاليِدسُريٌّ علُيٌّ ديينٌّ وبايث  وحماضر  وهُ كاتب  ،أمحد أمحد أديب

ة.يف سُريَّ تشريَن جبامعِة االقتصاِد ِةيف كليَّ اًسمدرِّ يعمُل

 ِةواألدبيَّ ِةينيَّالدِّ يف اجملاالِت اإلجناِز وقيِد املنشُرِة واألحباِث واِتواملؤلَّ من الكتِب له العديُد

 ِـبض  (، )ِـُر ااهدايـة ألهـل الُاليـة    ) أخـرى، منهـا:   ويف جمـاالتٍ  ِةاإلِسـاِيَّ  والعلُِم ِةقتصاديَّواال

(.يايياالقتصاد السِّ(، )ةمع قائد األمَّ مناَاٌة(، )ِهر العسل(، )الوضاِء لصوصاِف

َُُهم مَِّن الظُُّلَمـاِت ِإَلـى   الُلُه َوِليُّ الَِّذيَن آَمُنُْا ُيْخ) :الكرميِة باآليِة ُهالدكتُر أمحد يديَث وبدَأ ِر

ََُُُِهم مَِّن النُُِّر ِإَلى الظُُّلَماِت ُأْوَلِئَك َأْصَح ُُِر َوالَِّذيَن َكَوُروْا َأْوِلَيرُنُهُم الطَّامُلُُت ُيْخِر َِيَها النُّ اُب النَّاِر ُهْم 

(.َخاِلُدوَن

عـن   َةلُُّا البشـريَّ ، لُيضِـ ويـنيٍ  وقٍت يف كلِّ امُلضللِّنَي عنَياملدَّ ِهُُر بيعيِّالطَّ مَن :اًلقائ وتابَع

يف  وربِّ العـاملنيَ  بـني إبلـيسَ   ائِرالـدَّ  يف اخلطـابِ  الكـريمِ  يف القـرآنِ  ُذكـرَ  ، وهذا أمر احل ِّ عبادِة اهلِل

ََِنََّك ِمَن اْلُمنَظِريَن، ِإَلى) :اآلياِت ُِْم ُيْبَعُثَُن، َقاَل  َََأِِظْرِِي ِإَلى َي َُْقِت اْلَمْعُلُِم، َقـاَل   َقاَل َربِّ  َيُِم اْل

ََْمِعنَي، ِإالَّ ِعَباَدَك ِمْنُهُم اْلُمْخ َُِينَُّهْم َأ َُْيَتِني أُلَزيَِّننَّ َلُهْم َِي اأَلْرِض َوأُلمْل ؛ َاإلِظـاُر  (َلِصـنيَ َربِّ ِبَمر َأمْل
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 ى يـُمِ ، بـل ويتَّـ  ى اليـُمِ دويَّـِة يتَّـ  يتمثَُّل باسـتمراِر املـدَّعني للرُّبُبيـِة والنبـَِّة وامله     َيِمإلبليس الرَّ

َِ باإلتِّ ، ولُ كاُِا َديريَنوالعظمِة والكرامِة َيهم من اإلمياِن هم ما ليَسألِوِس ، وهم يدَّعَُنالقيامِة  بـا

َِ ، وكاُِا من أصحاِبِةلبيسيَّال التَّ ِةاحلقيقيَّ املعجزاِت لكاُِا من أهِل َِ اإلبدا .ال االبتدا

 

اهـؤالء   أمَّا أتباُعهم َهم الذين مَت إملـُانهم بشـبهاِتهم وسـحِرهم ِـاِّنَي أنَّ     :البايُث وُيتابُع

 مـثِّلنيَ كُِـُا آاهـًة أو مُ  لَي العظيمـةَ  لديهم القدرَة بأنَّ نَيياطني قدرًة كقدرِة األِبياِء، حمتجِّالشَّ املدَّعنَي

ََاْسَتِمُعُا َلـُه ِإنَّ الَّـِذيَن َتـْدُعَُن ِمـن ُدوِن     َيا َأيَُّها النَّاُ  ُضِر) :تعاىل يقُُل !! مع أنَّ اهلَللإللِه َب َمَثل  

ََْتَمُعُا َلـُه َوِإن َيْسـُلْبُهُم الـذَُّباُب َشـْيئً     االلَِّه َلن َيْخُلُقُا ُذَباًب ُِ ا لَّـا َيْسـَتنِقُذوُه ِمْنـُه َضـُعَف الطَّاِلـُب       اَوَل

َُهم أ (.َواْلَمْطُلُُب ََّجهـا مـن   ولكنَّهم ِنُُّا كما ِنَّ أسال نَّ للنَّمروِد قدرًة ِهَرْت من خالِل النَّاِر ال  أ

ِِ َوَرمى بها إبراهيم، وِنُُّا أنَّ ليهُذا اإلسخريُطيِّ والصَّـلَب   قـدرًة بـزعِمهم أنَّ القتـلَ    َيَطِب اإليرا

؟!ماِءَقد ارتوَع إىل السَّ اهُُت، أمَّا اللَّوقَع على عيسى النَّاسُِت

ِِ: كيَف يظنُُّن أنَّ إِهاَر العجِز من ِقَبِل سيَّاِلعلى سؤ ِهويف ردِّ  قـدرًة ليهـُذا؟  ( َ) دِا املسي

 علـى أهـِل الكوـرِ    املُُتيق ا لقـد َوَقـع هـؤالء بـالتَّلبيِس الـذي أِهـَرُه الطَّـ        :ُريُّالسُّ أَاَب البايُث

َمَثُلُهْم ) ، لقُله تعاىل:كراِنِب النُّهم الذيَن أَِلَمتْ ِوُُسهم بظلماتِ الكوِر وتاَهْت يف سراديكران، ألَّوالنُّ

َُْقَد َِاًر ُُِلَماٍت الَّ ُيْبِصُروَن اَكَمَثِل الَِّذي اْسَت َُْلُه َذَهَب الُلُه ِبُنُِرِهْم َوَتَرَكُهْم َِي  أمَّـا   (،َََلمَّا َأَضاءْت َما َي

عزَّ وَلَّ ال شريَك له  ِهِا اخلالِص للَّيِدَََنردُّ عليهم كيَدهم بتُي َُناخلصيبيُّ َُنصرييُّالنُّ َُنالعلُيُّ حنُن

.ماِء وال يف األرِضوال شبيَه وال مثيَل، ال يف السَّ

ِ الـنَّيبُّ  ِا ُدما أِهَرُه سيِّ :اوتابع البايث العلُي شارًي مـن الصَّـلِب هـُ ختييـل      ( َ) املسـي

َِيَمـا  كما ورَد يف اإلجنيـلِ  األخرِي عشاِءَلمَّا كاُِا يف ال (،َوَلِكن ُشبَِّه َلُهْم) وتلبيس  اهم لقُله تعاىل: : َو

َِدًّ (،َمَعُكْم ُيَسلُِّمِني اَواِيًد ِإنَّ َلُكْم َأُقُُل ْلَح َّٱ) ُهْم َيْأُكُلَُن َقاَل: َواْبَتَدَأ ُكلُّ َواِيٍد ِمْنُهْم َيُقُُل  اَََحِزُُِا 

َُ َيا َربُّ؟) َلُه: ََاَب وقال َيما قال: (،َهْل َأَِا ُه َُِل الَِّذي ِبِه ُيَسـلَُّم اْبـُن اإِلَِْسـاِن.    ) َََأ َوْيل  ِلَذِلَك الرَّ

ُْ َلْم ُيَُلْد اَكاَن َخْيًر َُِل َل َُ َيـا َسـيِِّدي؟  ) َََسَأَل َيُهَُذا ُمَسلُِّمُه: (،ِلَذِلَك الرَّ َأِْـَت  ) َقـاَل َلـُه:  ( َهْل َأَِا ُه

(.ُقْلَت
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ََْمع  َكِث ري  ِبُسُيٍُف َوِعِصيٍّ ِمْن ِعْنِد ُرَنَساِء اْلَكَهَنِة َوُشُيُِ  الشَّْعِب، وَاء َيُهَُذا يف املُعد َوَمَعُه 

ََ َوَقـاَل:  (،َأْمِسُكُُه ُأَقبُِّلُه لَِّذيا) :اًلوَأْعَطاُهْم َعاَلَمًة َقاِئ َُْقِت َتَقدََّم ِإَلى َيُسُ ( َسـيِِّدي!  َيـا  لسَّـاَلمُ ا) ََِلْل

َِ يَدُه على وَِهِه َألقى شَبَهُه عليه،  (،هذه قبلُة ملشٍّ) (:َ) املسيِيبُّ النَِّا ُدَوَقبََّلُه. َقال له سيِّ ومس

ِ النَّيبِّ ِا ِدوخرَا يهُذا ليخَ هم أَُّه يف البيِت، َلمَّا رآُه اليهُُد كصُرِة سيِّ ِنُّـُا أَّـُه هـُ    ( َ) املسـي

ََُثبُا عليه...

ُِالنَّيبُّ ِا ُدَسيِّ ُِْلِهْم ِإَّـا َقَتْلَنـا    ) عليـه الصَّـلُب لقُلـه تعـاىل:    أَلُّ مـن أن يقـَع   ( َ) املسي َوَقـ

َِ ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َرُسَُل الُلِه َوَما َقَتُلُُه َوَما َصَلُبُُه َوَلِكن ُشبَِّه َلُهْم َوِإنَّ الَِّذيَن اْخَت َلُوـُْا َِيـِه َلِوـي    اْلَمِسي

ََ الظَّنِّ َوَما َقَتُلـُُه َيِقينًـ  َشكٍّ مِّْنُه َما َلُهم ِبِه ِمْن ِعْلٍم ِإالَّ اتِّ َََعـُه الُلـُه ِإَلْيـِه َوَكـاَن الُلـُه َعِزيـزً       اَبا  ا، َبـل رَّ

أي مل َيَقْع عليه َقتل  وال َصلب .( اَيِكيًم

ِِ ِةعن قصَّ ؤاُلأما السُّ ؟ وهـل هـي   ها باملـدَّعنيَ بالناِر؟ وما هي عالقُت( َ) ِا إبراهيَمِدسيِّ إيرا

هم مبـا  ُامليُت هم الـذيَن ادَّعـُا الربُبيَّـَة ألِوسِـ    : الطَّاًلقائ الدكتُر أمحد البايُث شرَح مرود؟للنَّ قدرٌة

إبـراهيم  رسـُُل الُاليـِة   عندما َـاَءُه  ( لع) على اخَللِ ، ومنهم النَّمروُد أِهروُه من التَّخييِل والتَّلبيِس

بَِّي الَِّذي ُيْحِيي َوُيِميُت َقاَل َأَِا ُأْيِيي َوُأِميُت َقاَل ِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم َر) يف قُله تعاىل:علينا سالُمُه  اخلليل

ََُبِهَت الَِّذي َكَوَر ََْأتِ ِبَها ِمَن اْلَمْغِرِب   ِِ ََِننَّ الُلَه َيْأِتي ِبالشَّْمسِ ِمَن اْلَمْشِر َُخيَِّل ألهِل الزَّيغ  (،ِإْبَراِهيُم 

خل   وإَناء ، ومل يعرَُا أَّه يقصُد باإليياِء استطاعَتُه على إجناِب  والضَّالل أنَّ إيياَء النَّمروِد وإماَتَتُه

الُلِد، وباإلماتِة قتَل النَّوُِ  ال  يرََّم اهلُل، والدَّليُل على أَُّه ختييل  وتلبيس  أَُّه ُبِهَت عندما رأى آيَة 

مُالِا واخلليل علينا سالُمُه،  إبراهيَميِة رسُِل الُالمسِ من مغرِبها إال لبالشَّ ربِِّه العظمى، ومل يأِت اهلُل

 لتكَُن يجًة على العاملني. ولكنَّ النَّاَ ( م) الُصيِّمُالِا أمري املؤمنني اإلمام علي و)م(، يُشع الُصيِّ 

ِت ُا أنَّ مظهَر العجِز منهم قدرٌة حبدِّ ذاِتِه، لذلَك كاُمِلمبظاهِر العجِز، وما َع ُا عندما رأوا األِبياَءتاُه

ََاِعِلنَي، ُقْلَنا َيا َِاُر ُكُِِي َبْرًد) قصَُّة الناِر يف قُله تعاىل:  اَوَسَلاًم اَقاُلُا َيرُِّقُُه َواُِصُروا آِلَهَتُكْم ِإن ُكنُتْم 

ألَّهم ِنُّـُا   والكوِر وهي يجٌَّة على أهِل اإلِكاِر (،َََجَعْلَناُهُم اْلَأْخَسِريَن اَعَلى ِإْبَراِهيَم، َوَأَراُدوا ِبِه َكْيًد

 يطاُنالشَّـ ولكنَّه تعاىل أمخَدها بالقدرِة ومليَّبها باملطلِ ، إذ َلَّ عن أن حيـيَ   ( لع) أَّها قدرٌة للنَّمروِد

( اَوَأَراُدوا ِبِه َكْيـدً ) واهذا َاَء قُله تعاىل: علينا سالُمُه،اخلليل  إبراهيمرسُِل الُاليِة سيِّدِا ب َيُمالرَّ
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إبـراهيم  رسُِل الُاليـِة  داللًة على قدرِة ( َََجَعْلَناُهُم اْلَأْخَسِريَن) خييِل والتَّلبيِس، وقُله:على التَّ اًلدلي

مرود.على إمَخاِد شيطنِة النَّعلينا سالُمُه  اخلليل

لَُـُِد  َهـي ِـاُر إثبـاِت ا   ( َعَلـى ِإْبـَراِهيمَ   اَوَسَلاًم اَيا َِاُر ُكُِِي َبْرًد) اُر يف قُله تعاىل:وأمَّا النَّ

ََاءُكم ُبْرَهان  مِّن رَّبُِّكْم َوَأَِزْلَنا ِإَلْيُكْم ًُُِر) كقُله تعاىل: اإلاهيِّ َلُال كُُِها  (،امُِّبيًن اَيا َأيَُّها النَّاُ  َقْد 

كاَن اهلل، ولُ  معاَذ ،اَلَما حتقَّ  إثباُت الَُُِد اإلاهيِّ بالقدرِة الباهرِة، وَلكاَن اإللُه عاًَز اوسالًم ابرًد

وا ِبَبرِد النَّاِر بال سالِم اإلثباِت ََُقعُا بالتَّعطيِل، ُداعتَق آِذاَك املنكريَن ، لذلك َننَّامل يكن إاًه اعاًَز

َََجَعـَل اهلُل النَّـاَر         أمَّا املشركنَي وقَت ها َقد اعتقدوا بَسـالِم اإلثبـاِت دوَن بـرِد النَّـاِر َُقعـُا بالتَّشـبيِه، 

معنى التَُّييـِد   برًدا وسالًما، وحتقََّ  للمؤمننَياخلليل علينا سالُمُه  إبراهيَمالُاليِة  رسُِلتشريًوا ملقاِم 

إثباًتا وإَراًدا َِوًيا للتَّعطيِل والتَّشبيِه.

 

سالم تاميزإ: مصدر
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 أين املفرتين من علومنا التوحيدية ورياضياتنا التجريدية؟

 ٦١٣٢تشرين األول  02األربعاء يوم    تاميز مصرموقع عرب حوار 

 

 اًبُتُك ها البعُضال  يظنُّ من الكتِب كبريًة جممُعًة ِةالعمُميَّ على اإلِرتِيت ويف املكتباِت ِقرُأ

 ْتعَـ ِبوُط( أبُ مُسى احلريري) هاال  ِشَر العلُيِّ راِثالتُّ سلسلَة ِقرُأ اًل، َمثِةالعلُيَّ ائوِةللطَّ ًةباطنيَّ

ها بتــدقيِق ِهقُِلــ يســَب وقــاَم( رواء مجــال علــي) اًرها مــؤخََّرَشــالــ  َِ الكتــُب يف لبنــان!! وكــذلَك

 ياِـةِ الدِّ أسـرارِ  يف كشـفِ  ِةليماِيَّالسُّـ  البـاكُرةِ ) ككتـابِ  اسـابقً  َرعما ُِِش ثٌةحمدَّ ها!! وهم ِسخ شِروَِ

مـا   والعجائـبِ  ِبالـ  حتتـُي مـن الغرائـ     وملريها من الكتـبِ ( ِانا وتقاليِدعاداِت) وكتاِب( ِةصرييَّالنُّ

 اقًـ هـي يَ  ِةاإللكرتوِيَّـ  اإلِرتِيت واملكتبـاتِ  عَ  املنشُرُة !! َهل الكتُبِةالعلُيَّ ائوِةللطَّ ازوًر ُبُينَس

؟ُةالباطنيَّ نَيالعلُيِّ كتُب

َِ يَُل ُِالصَّ مصر تاميز هذا احلُاُر ملُقِع كاَن هذا املُضُ مع الـدكتُر أمحـد أديـب أمحـد      ري

 ِةيف كليَّـ  اًسمدرِّ ، يعمُلم1797عام  دمشَ  ، من مُاليِدسُريٌّ علُيٌّ ديينٌّ وبايث  اضر وحم وهُ كاتب 

 اإلجنـازِ  وقيـدِ  املنشُرِة واألحباِث واِتواملؤلَّ من الكتِب ة. له العديُديف سُريَّ تشريَن جبامعِة االقتصاِد

ُِر ااهداية ) أخرى، منها: ويف جماالٍت ِةاإلِساِيَّ والعلُِم ِةواالقتصاديَّ ِةواألدبيَّ ِةينيَّالدِّ يف اجملاالِت

االقتصـاد  (، )ةمـع قائـد األمَّـ    مناَـاةٌ (، )ِهـر العسـل  (، )لصوصـاف الوضـاء   ِبض (، )ألهل الُالية

(.ياييالسِّ

 مـن أيـدِ   ، وكـانَ اإلسالِم ضرَب ِةاملاسُِيَّ املا كان هدُفَط: َلاًلقائ ُهالدكتُر أمحد يديَث وبدَأ

ِِالنَّ ضرَب اهمهاِم ، األعاصـريُ  ُهالـذي ال تهـدُّ   ُُروالسُّـ  ياُحالرِّ ُهالذي ال تهزُّ اجلبُل ِهباعتباِر العلُيِّ ه

 هم هـي تكوـريُ  ُتلعبَـ  ْتُا علينـا وباتَـ  صَُّصَجَتُا َوسَُّسَجالذين َت املدَّعنَي بعَض ِةاملهمَّ هذِه ألَِل ْتيَّأوَه

علـى   ًة عنـدما يعتمـدونَ  ، خاصَّـ االَتماعيِّ ُاصِلالتَّ حاِتواإلِرتِيت وعلى صو على اإلعالِم نَيالعلُيِّ

 ومُاقـعَ  وصـوحاتٍ  ًةإعالميَّـ  قنـُاتٍ  ؤوَننشِـ ُي، َوالعلُيِّ الباطِن ها كتُبعلى أَّ املنشُرِة الكتِب بعِض

َُ ِِهذا النَّ ها ضرُبهد الـذي   ِ املنـ  عليهم على ِوـسِ  دِّمن الرَّ ، لذلك البدَِّهومواهيِم ِهِممعاِل وتشُيُه ه
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ــ امقــرًّ وُهُذَخــاتَّ ــِلاِتلعمليَّ ــ واملــرذَن خــذوا املســاََدالــذين اتَّ نَياإلرهــابيِّ هم، ألنَّ َمَثلــهم كَمَث  اٍتمنصَّ

 هـم، وحنـن سنضـربُ    هم ييـثُ أن يضـربَ  إالَّ هم َما كان من اجلـيشِ اصاِتَهم وقنَّهم وقُاِذلصُارخِي

 الِمالظَّ كخواَيِش هم كما هم، وليَسِتروا على يقيَقظَهَلَي كاُِا صادقنَي ، وإْنْمُه ييُث ئاَبالذِّ هؤالِء

.بالعتمِة ريَناملتستِّ

َِالنَّ : إنَّالعلُيُّ البايُث وتابَع مـن أن   ، وأطهـرُ اآلمثـةُ  األقـالمُ  ُهَلِصَت من أْن أعظُم العلُيَّ ه

هـا  أَّ عَُنيدَّ كتٍب وِنا بنشِرهم حياصُرَِّأ َُنكاُِا يظنُّ ، َنْناحلاقدُة وُُ والنُّ الوارملُة نوُ الرُّ ُهَلتتخيَّ

هـا  بهـا ألَّ ال ِكُت َةنـا احلقيقيَّـ  علَُم أنَّ دروَنهم ال َيألَّ خاسئنَي وَنهم سريتدُّ، َنٌَّةباطنيَّ ٌةعلُيَّ كتب 

 كيـفَ ، َوعبـاراتٍ  ها بكلمـاتٍ َرحصُـ مـن أن َِ  أكـ ُ  ِةاإلاهيَّـ  اِتالذَّ ، َمعرَُةاًلأص للكتابِة قابلٍة ملرُي

؟ٍةبشريَّ وصواٍت وأمساٍء ويدوٍد ها بصٍُرحنصُر

َـألنَّ   اًللـُ ي ُيجلِّـ التَّ ِتمَـ ِهقـد ََ  احلاقدُة األدمغُة ِت: إن كاَِاًحالدكتُر أمحد مُضِّ وأضاَف

ُِْم الَّـذِ    ) :الكرميِة َمَثَلهم كما ورَد يف اآليِة يَن َكـذَُّبُا ِبرَيـاِت   َكَمَثِل اْلِحَماِر َيْحِمُل َأْسَواًرا ِبـْئَس َمَثـُل اْلَقـ

الـ    ِةواألرضيَّ ِةماويَّالسَّ ِهبرياِت اهلِل نا ِقرُّ بَُُِدهُ أَّ العلُيِّ نا الولسويِّي يف موهُِمجلِّالتَّ ألنَّ (،اهلل

 (،ِلبَـ َجْلِل ُهبُّـ ى َرلَّـ َجا َتمَّـ َلََ) أمثااهم، لقُله تعاىل: على املنكريَن ُةيتى َتثُبَت احلجَّ اِنَيها للِعُرظِهُي

أمـري املـؤمنني اإلمـام    مُالِـا   وقـُلِ  (،ِهاتِـ َذال ِب ُهَقَلالذي َخ ِهُِرُنى َكلََّجَت) علينا سالُمُهم: ِةاألئمَّ وقُِل

َلْم ُتِحْ  ِبِه اْلَأْوَهاُم ) :اأيًض)م( وقُله  (،َتَجلَّى َصاُِِعَها ِلْلُعُقُِل َوِبَها اْمَتَنَع َعْن ََِظِر اْلُعُيُِن) علي )م(:

(.َبْل َتَجلَّى َلَها ِبَها

َِ الُايَد اهلِل ديَن وألنَّ  ي بقُله:جلِّالتَّ( َ) املسيِالنَّيبُّ ِا ُدسيِّ َقد أثبَت دِةاملتعدِّ رائِعالشَّ َُ

(.بقٍَّة الِّي ملكُِت اهلِل آتًيَجأن َيَروا َت قبَل ذوقُا املَُتنا لن َيُهَه من القائمنَي اًُمَق إنَّ)

أِـا  ) قـال:  يـنيَ  رينيـه ديكـارت أَـادَ    ياضـيَّ الرِّ الويلسَُف َننَّ على ما ِقُُل ايًّعلم اوإثباًت

 مـن هـذهِ   املورتيَن . َأيَن(.يينَعِب ين أراُهأَّ ُبأيَس ما كنُت احلكِم ِةما يف ذهين من قَّ حِضَمِب ُكدِرُأ

 ها وبرهـانَ ِملَّ طالسِـ َيها َوكَّ رمُِزََ املسلُم ُيُّال  يتقُن العل ِةجريديَّالتَّ اِتياضيَّوالرِّ ِةُييديَّالتَّ العلُِم

اتها؟ِظريَّ
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 زييـفُ والتَّ حريـفُ والتَّ أليُفم التَّـ ُهَعنَولن يَـ  : لذلَكِهبقُِل ُهكالَم العلُيُّ الديينُّ البايُث وختَم

ُيِريـُدوَن ِلُيْطِوُئـُا ُِـَُر اللَّـِه     ) تعـاىل:  ِهُا منهـا لقُلِـ  اُلنَـ ن أن َيهم أدِى ِمألَّ ِةُييديَّالتَّ ِةنا العلُيَّلعلُِم

َُِرون ُْ َكِرَه اْلَكا َُاِهِهْم َواللَُّه ُمِتمُّ ُُِِرِه َوَل َْ (.ِبَأ

: أحالم رمضانوارأجرت احل
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 ةمتعدد وال بتجسيم األلوهيبالوث الال نعتقد بالث

 ٦١٣٢تشرين األول  62األربعاء يوم    تاميز مصرموقع عرب حوار 

 

يف  اإللـهَ  ، وجيسِّـمُنَ بالثَّـالُِث املتعـدِّدِ   يعتقدوَن نَيأنَّ العلُيِّ والكتِب من املُاقِع يف كثرٍي ِقرُأ

 نا ال جنُدحكى عنهم، لكنَّال  ُت واألساطرِي واياِتمن الرِّ اوِقرُأ كثرًي (، ) سُِلالرَّ ابن عمِّ عليٍّ َسِم

 وإيضـاحِ  يف هـذا األمـرِ   حقيـ ِ التَّ . ومن أَِلحلقيقَةا َِليُضِّ ُميتكلَّ اما ِرى أيًد اًل، َقلياشاًَي اَُاًب

الـدكتُر أمحـد أديـب     ُريِّالسُّـ  العلُيِّ يينِّالدِّ مع البايِث ملُقع مصر تاميز هذا احلُاُر كاَن احلقيقِة

 أمحد.

 

 ؟ِةى عن العلُيَّحَكال  ُت واألساطرِي واياِتالرِّ هذِه كلُّ ملاذا برأيَك مصر تاميز:

 ُهأوليـاءَ  عـادونَ هـم يُ َعَلمُالِا أمري املؤمنني اإلمام علـي )م(   أعداِء وإِكاَر إنَّ َحَُد :الدكتور أمحد

مـن   نَيهـم يقيقـة ولـدينا كعلـُيِّ    ، لكـن أَّـى يكـُن الَرتائِ   اًدَسوَي اغًضوُب اقًدِي العصُِر عَ  ُهوأتباَع

علـيهم   همـةَ التُّ ردَّنَـ مـا يكوـي لِ   ِةاألدلَّـ هم، بل ولدينا مـن  هم وكذِبنا من تلويقاِتِتما يكوي ل اَء ِةاألدلَّ

ََِقهم وزَِدكوَر وِكشَف يف طاعتنـا   انـا ِرتقـي دومًـ   ، ولكنَّالباطلـةِ  هم السَّـلويَّةِ َساَد عقيـدتِ  تهم، وِوض

َِ    الذي ال ينطُ (  ) اهلِل رسُِلسيِّدِا ل اإلاهـيَّ الثابـَت يـني     احلكـمَ  عن ااهُى، وهـُ الـذي أوضـ

َِ ِةعندما أمَرُه يف يجَّ بلََّغ رسالَة ربِِّه َيا َأيَُّها الرَُّسُُل َبلِّـْغ َمـا ُأِـِزَل ِإَلْيـَك ِمـن      ) :املباركِة باآليِة الُدا

َُْم الْ        َََما َبلَّْغـَت ِرَسـاَلَتُه َواهلل َيْعِصـُمَك ِمـَن النَّـاِ  ِإنَّ اهلل اَل َيْهـِدي اْلَقـ َِِرينَ رَّبَِّك َوِإن لَّْم َتْوَعْل   (،َكـا

أمـري الــمؤمنني اإلمـام    مُالِا ـلـ  ارًيـمشـ  العظـيمِ  الغديِر يف يُِم األشهاِد على رنوِ  الُاليَة الًِّغَقال مب

َمـن ِصـَرُه    ْروأبِغْض َمن أبَغَضُه واِصُـ  وأِيبَّ َمن أيبَُّه وعاِد َمن عاداُه واِل َمن واالُه اللهمَّ) علي )م(:

 (.َمن خذَلُه واخذْل
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كعة كالـدكتُر مصـطوى الشَّـ    والسُّـعُدينيَ  املصـريِّنيَ  الكتَّـابِ  كتَبُه بعُض َيما ماذا تقُُل مصر تاميز:

 اِتكامنٌة يف الذَّ َةاجلسميَّ َةالبشريَّ عليٍّ أنَّ صواِت بأَّهم يزعمَُن نَيالعلُيِّ همَُنوملريه، ييث أَّهم يتَّ

 ؟ِةاإلاهيَّ

كنـُت أِـا وعلـي    ) (: ) اهلِل رسـُلِ دِا سيِّ بقُِل املورتيَن هؤالِء اَرتاَء حنن ِديُض الدكتور أمحد:

ُِ اهلَل ذلـكَ   بني يدي اهلِل اًُِر  (،عـامٍ  بـألفِ  آدَم اهلُل النـُُر ويقدُِّسـُه قبـل أن خيلـ َ     عزَّ وَلَّ، يسـبِّ

 ابـه إطالقًـ   ال ِـؤمنُ  بعـيضُ ، وهـذا التَّ منهـا شـيء    وال خيرُا ها شيء بداخِل ال يكمُن ُةاإلاهيَّ اُتَالذَّ

 اِويًـ ( وال عنهـا خبـاراٍ   يف األشـياِء بـُا ٍ   لـيسَ ) أمري املؤمنني اإلمـام علـي )م(:  مُالِا  ُِللق اًلامتثا

 بعيِض.والتَّ للحلُِل

 

هم ؛ أي إميـاُِ الُِث املتعـدِّدِ هـُ بالثَّـ   النصـرييَّةِ  إذن أنَّ أوَل اعتقـاِد العلُيَّـةِ   كيف ُيقاُل مصر تاميز:

 ؟بثالثِة آاهٍة

 اإلسـالميِّ  نـا العلـُيِّ  رِ  علـى ِهجِ الشَّـ  قـت  مـن األوقـاِت مـن ااهجـُمِ     مل َيخُل و الدكتور أمحد:

يف كتــِبهم  يطاِيََّةأوهـاَمهم الشَّـ   ِّروَنصَـ الـذين يُ  السَّــلويِّنَي مـن قبـلِ   ُييـديِّ التَّ اخلصـييبِّ  صـرييِّ النُّ

ََِتها تكـاُد تكـُُن مـدعاًة للسُّـخريِة و      هم املشـبُهةِ ومقاالِت األسـِف، هـي َوَمـن    ، وإن اَرتاءاِتهـم لسـذا

: إنَّ ديَننا العلُيَّ اإلسـالميَّ القـُيَم املرتِكـَز علـى     نا أن ِقَُلميكُن اها وينشُرها، لكْن ُيصدِّقها وُيروُِّا

أمـري املـؤمنني   مُالِا  شرٌك، وقد قاَل الُِث املتعدِِّدتعاىل هُ ديُن تُييٍد، َوي االعتقاِد بالثَّ اهلِل كتاِب

ََـزََّأُه، َوَمـْن     َمْن) اإلمام علي )م(: َََقـد  َََقْد َثنَّاُه، َوَمْن َثنَّاُه  َََقْد َقَرَُِه، َوَمْن َقَرَُِه  َوَصَف اهلَل ُسْبَحاَُِه 

َََقْد أَشاَر ِإَلْيِه اَل ))م(: لقُلـه   ِهيف ذاتِـ  اـًئـ متجزِّ اهلُل أن يكـُنَ  مـن األيـُالِ   حباٍل وال ميكُن (،ََزََّأُه 

لى ِصَوة، َواَل ُتْعَقـُد اْلُقُلـُُب ِمْنـُه َعَلـى َكْيِويَّـة، َواَل َتَناُلـُه التَّْجِزَئـُة َوالتَّْبِعـيُض، َواَل         َتَقُع األْوَهاُم َلُه َع

ولكنَّ اهلَل خارا  عن األعداِد، َأوَُّل األعداِد هُ الُايـُد واهلل أيـد  لقُلـه     (،ُتِحيُ  ِبِه األْبَصاُر َواْلُقُلُُب

َُ اللَُّه َأ) تعاىل: َواَل َتُقُُلـُْا َثاَلَثـٌة اَِتُهـُْا    ) لقُلـه تعـاىل:   الُِث املتعدِِّدالثَّ وهذا ينوي شرَك (،َيد ُقْل ُه

وهُ أبنُي دليٍل علـى كـذِب أولئـَك السَّـلويِّنَي املورتيـَن الـذين        (،َخْيًرا لَُّكْم ِإََِّما اهلُل ِإَله  َواِيد  ُسْبَحاَُِه

يـا أهـَل الِكَتـاِب    ) :ِهم تعاىل بقُلِـ ُهُا الشُّبهَة عنهم، وقد ذكَرزيُلُيِل مَلُلُا يف ديِنهم واتَّهمُِا بهذا الغلِّ

ُمَبيََّضـًة َتْظَهـُر ِمـْن     اُتْشِبُهَُن ُقُبًُر) (:َ) املسيِالنَّيبِّ دِا َيهم قُل سيِّ وقد وقَع (،ال َتْغُلُا يف ِديِنُكم
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ََِميَلًة َوِهَي ِمـْن َداِخـٍل َمْمُلـَُءٌة ِعَظـاَم      َُاٍت َوُكـلَّ ََِجاَسـٍة، َهَكـَذا َأِْـُتْم َأْيضًـ      َخاِرٍا  : ِمـْن َخـاِرٍا   اَأْمـ

 (.اَوَلِكنَُّكْم ِمْن َداِخٍل َمْشُحَُُُِن ِرَياًء َوِإْثًم اَتْظَهُروَن ِللنَّاِ  َأْبَراًر

 

مـا هـُ   ، علـيٍّ  يف َسـمِ  ِةاأللُهيَّـ  جتسيَد العظمى وتزعمَُن َةاأللُهيَّ أَّكم تنكروَن يقاُل مصر تاميز:

 كم؟تعليُق

ِ  هناَك الدكتور أمحد: ِلَما ميتلُكُه يف مُالِا أمري املؤمنني اإلمام علي )م(  وتعظيِم إَالِل بنَي كبري  َر

 !!الُهيَِّة يف َسٍم بشريٍّ كما يلصقَُن بنا زوًرواِت الكماليَِّة، وبني جتسيِد األوَُِدِه من الصِّ

سـيِّدِا  وهُ الـذي قـال َيـه    أمري املؤمنني اإلمام علي )م(  مُالِاََمن ذا الذي يقدر أن يبلُغ شأَن 

عليٌّ باُب علمي، ومبيِّن  ألمَّ  ما ُأرِسلُت به من بعدي، يبُُّه إميـان  وبغُضـُه   ) (: ) اهلِل رسُُل

 ِ ُِ بـني احلـ ِّ     ) (: ) كما قال له (،ِوا ُِ األعظُم الـذي يوـرِّ أِت الصِّدِّيُ  األكُ ، وأَِت الوارو

َََبعَد هذا شكٌّ يف املقاِم (،ِلوالباط  !؟ملُالِا أمري املؤمنني اإلمام علي )م(َيِع الرَّ أ

سـنا  َل نـا العلـُيِّ  نـا يف ِهجِ ألَّ ُييـدِ يف َسـٍم علـيٍّ َهـذا منـاٍف للتَّ     األلُهيَِّةلكن أن ُِتَّهَم بتجسيِد 

أمـري  لقـُِل مُالِـا    اقينًـ َي بل مُيِّديَنجنسُِّد اإللَه يف َسٍم،  ، وال جمسِّمنَياإللِه نوي وََُدَِ لنَيمعطِّ

ََِع بنوـي َـذلَك معطِّـل ، وَمـن توكَّـَر يف ذاِت اهلِل      ) املؤمنني اإلمام علي )م(: َمن توكََّر يف ذاِت اهلِل َوَر

 (.ورََع بصُرٍة َذلك ُمجسِّم ، وَمن توكََّر يف ذاِت اهلِل ورََع حبريٍة َذلَك ُمُيِّد 

 

 نوار: أحالم رمضااحل أجرى
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 احذروا املواقع املشبوهة اليت تدعي العلوية

 ٦١٣٢تشرين الثاني  3اخلميس يوم    تاميز مصرموقع عرب حوار 

 

( ِةُراِيَّـ بالنُّ املعرَـةُ ) ة، ومنهـا هـا علُيَّـ  أَّ يقـالُ  ومُاقـعَ  يف اإلِرتِيت على جممُعاٍت لُعِطَّ

 ، َهل هي يقيقـًة مُاقـعُ  نَيعن العلُيِّ كثريًة ٍتمقاال وملريها، وهي تنشُر( ِةصرييَّالنُّ العقيدِة أسراُر)و

اها بهم. وال ارتباَط ِةحَّاها من الصِّ ال أساَ  ها مُاقُعأم أَّ نَيالعلُيِّ ُلمتثِّ

َِ يَُل  ُريِّالسُّـ  العلـُيِّ  يينِّالـدِّ  مـع البايـثِ   ملُقع مصر تاميز هـذا احلـُارُ   كاَن هذا املُضُ

 علـى حمتـُى هـذه اجملمُعـاتِ     ُتْعَل: لقد اطٍَّةشواَيَّ لنا بكلِّ الدكتُر أمحد أديب أمحد ييث قاَل

َُ، ولكنَّواملُاقِع َِين  الـذي َعَلـت    اهِرالطَّـ  بـالعلُيِّ  ليُ الذي ال َي واِفـَيها من اإلس ُتمبا وَْد ئُتُ

ِِ ِهلُِّقَخَتِب اَمْتــوتس باريِه مبعرَِة ُهــِوُس  علينـا ســالُمُهم،   عصـُمنيَ امل ِةاألئمَّـ  وآداِب نَيبـيِّ النَّ بأخال

ني يقيقـًة،  ها للعلـُيِّ ُها أَّمنها كيال يظنَّ متابُع وجيعلين أيذُِّر َكــوالشَّ يَبالرَّ َيها ما يثرُي ورأيُت

نا عن شرتي صمَتقادر  أن َي نا برياٍءَيلنا ومَد َمن ِشَر كلُّ نا، َليَسنا وعلُِممقاالِت بعَض ْتيتى لُ ِشَر

 ُتغرينا، وال املناصُب ِةكتُراه الوخريَّالدُّ معنا، وال شهاداُت تنوُع املمُِّلنَي ، َال أمُاُلِهوشبهاِت ِهأخطاِئ

نا.ربِّ العالي عنَد أَنمنحنا الشَّهي ال  َت ُةرعيَّالشَّ وال الكسُُة ُةينيَّالدِّ

 

لبايـث  قـال ا  وروايـاتٍ  مـن مقـاالتٍ   ُهومـا تنشـرُ   واملُاقـعِ  هذه اجملمُعاِت مالبساِت ويَُل

ــ اهــا يرًصــِتالــ  ُأمرِــا بنقاَم خمالوــًة للحقيقــِة وروايــاٍت هــا تنشــُر مقــاالٍت: إَّيينُّالــدِّ ًَ ، اال خُ

 اعلمًـ  ،لنـا  كورِيوالـتَّ  تِموالشَّ بِّهرعُن بالسََّي، َوباُحال  ال ُت نَيالعلُيِّ وِها على أَّها من أسراِرظهُروُي

هم هم عنهـا بنِكـارِ  هم مليَّبُا أِوسَـ ، لكنَّبل يف أيدي اجلميِع اِ عن النَّ ُمغيَّبٍة ملرُي َةاإلاهيَّ األسراَر أنَّ

َُـ  ِهلِقبثُث  بني َخَم اهلِل رُِّس) (:َ) ادِالصَّ اإلماِم ُها لقُِلُلِهَجََ هم، لعـرَََّ  هم، ولـُ أرادَ أكثـرُ  ُهال يعر

ََ يرز  أكُ  ، وال لُهِهلِقَخ ِنرٌّ إال وهُ على ألُسِس ا هلِلَمََ ًِـ ِع األسـرارَ  َيـرونَ  اُ َالنَّ (.ِههم ِبهِلمن   ايا

َوِإن َتْدُعُُهْم ِإَلى اْلُهَدى اَل َيْسَمُعُْا َوَتـَراُهْم َينُظـُروَن ِإَلْيـَك َوُهـْم     ) لقُله تعاىل: اقيًنها َيشهدوَِال َي لكْن

 لقُلـه تعــاىل:  ال إدراٍكو إميــاٍن دوَن وِهــا لكـنْ بهـا ويردِّدُ  مــَُنها ويتكلَّسـمعَُِ وهــم َي (،اَل ُيْبِصـُرونَ 
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ََُهـْم الَ      )  (. َيْعِقُلـُنَ َوَمَثُل الَِّذيَن َكَوُروْا َكَمَثِل الَِّذي َيْنِعُ  ِبَما اَل َيْسَمُع ِإالَّ ُدَعـاء َوِِـَداء ُصـمٌّ ُبْكـم  ُعْمـي  

 ، لقُلـه تعـاىل:  الِمالظَّال بـ  ُِري بـالنُّ غنِّها، وبـالتَّ مسِـ َطال ِب احلقيقـةِ  ِـا بقـُلِ  ُأمْر ِةللحجَّ انا إثباًتولكنَّ

السِّـرِّ عاريـًة مـن     َـُاهرَ  أن ِطـرحَ  دوَن ولكْن (،لَِّيْهِلَك َمْن َهَلَك َعن َبيَِّنٍة َوَيْحَيى َمْن َييَّ َعن َبيَِّنٍة)

ِ ِدسيِّ لقُِل السِّرِت  هـا وتلتوـتَ  ها بأرَِلدوسَـ ا َتلئلَّـ  اخلنـازيرِ  م قـّدامَ كُـ َرَرُا ُديُـ طَرال َت) (:َ) ِا املسـي

(.كمَقمزُِّتََ

، ميُمالصَّـ  رُّهـي السِّـ   ُه، لكنَّ معرََتارًّليست ِس بِّللرَّ هادُة: الشَّاًحالدكتُر أمحد مُضِّ وأضاَف

 أم رَـل   أم صـحابيٌّ  أم وليٌّ أم رسُل  هُ ِيبٌّ هل اهلُل لكْن (،ال إله إال اهلل) يف شهادِة مَُُد  رَُّالسِّ

 َقال تعاىل:( َ) ِا مُسى الكليمَدسيِّ ْتَسال  آَِ اِراملنادي من النَّ املنَيالع ربُّ ه اهلُلأم.......؟ أم أَّ

ََاِِِب الطُُِّر َِاًر) َََل َوَساَر ِبَأْهِلِه آََِس ِمن   اَقاَل ِلَأْهِلـِه اْمُكُثـُا ِإِّـي آَِْسـُت َِـارً      اَََلمَّا َقَضى ُمَُسى اْلَأ

ََْذ َُاِدي اْلـَأْيَمِن   لََّعلِّي آِتيُكم مِّْنَها ِبَخَبٍر َأْو  َََلمَّا َأَتاَها ُُِِدي ِمن َشاِطِئ اْلـ َوٍة ِمَن النَّاِر َلَعلَُّكْم َتْصَطُلَُن، 

(؟َِي اْلُبْقَعِة اْلُمَباَرَكِة ِمَن الشََّجَرِة َأن َيا ُمَُسى ِإِّي َأَِا اللَُّه َربُّ اْلَعاَلِمنَي

 خمالوـةُ  ُا كيف تكُُنَُم أن تتعرَُّت: إذا أرْداًحومُضِّ احذًِّرُمَو اًلقائ ُهالدكتُر أمحد يديَث وختَم

 واملُاقـعِ  اجملمُعـاتِ  حني أصـحابِ املسـاَِ  املباِي َاِظروا إىل مقاالِت املعاِي وِقُض وتشُيُه راِطالصِّ

 اُا مجيعًـ ُبعقائديًّا، َهؤالء الذين اِتَس املختلَّنَي وسقاطِة نَيالِّالضَّ وسواهِة ريَناملبذِّ ، وشروياِتائوِةالزَّ

ََاألبالسِة إبليِس إىل يزِب َُِرَكَم،  !! أو للبشـرِ  نـا عابـدونَ  ُا أَّتُـ هم لُيثِبيقـدِ  هم وإعـالنِ عِلوا بوحِش 

َُُا وَي ما ال جيُُز ليقتلُِا بقُِل ِِ   َـُا أبناءَ حِرعنا!! أو لُيخِر علـيهم   !! ََمَكـَر اهللُ احلـ ِّ  ِـا عـن ِهـ

هم، هم يف منـاطقِ بـذِ ََِو القـُيمِ  يِنهم للـدِّ ، وخمالوـاتِ واجلـذامِ  ِ الـ   بعاهـاتِ  اِ النَّـ  هم أمـامَ بوضِح

 اِـاهرً  ِةاإلصـالييَّ  ِةينيَّـ الدِّ للحركـاتِ  اعنَيالـرَّ  ِلَبمن ِق هم املشبُهِةواِتمؤلَّ ُها لقاَءهم ال  قبُضوأمُاِل

قـد   هم سـادًة ملـذاهبَ  ِبنصـي هم وَتدهم وتعظـيمِ مجيِـ هم إىل َتبأتبـاعِ  األمُر يقيقًة، يتى بلَغ ِةواألصُليَّ

ُِ  ادوريًّـ  ادُّ خسـارًة لنـا، بـل تنظيوًـ    عَـ هـذا ال يُ  ، ولكـنَّ ِةالعلُيَّـ  عن األصُِل يف املستقبِل ًةمنشقَّ تصب

َوِإْذ َيْمُكـُر ِبـَك الَّـِذيَن َكَوـُروْا ِلُيْثِبُتـَُك َأْو َيْقُتُلـَُك َأْو       ) جلاللـه:  َـلَّ  ِهلقُلِـ  اهِرالطَّـ  ِا العلـُيِّ جلسِد

ََُُك َوَيْمُكُروَن َوَيْمُكُر الُلُه َوالُلُه َخْيُر اْلَماِكِريَنُيْخ  (.ِر

 

أجرى احلوار: وليد عرفات
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 االستيعاب الديين والفتنة

 ٦١٣٢ الثاني تشرين ١اخلميس  يوم  إيران -لألنباءمقال نشر على وكالة مهر 

 

 َِتطـرَّ  لألِبـاء لُكالة مهـر   اًلد مقاأمحد أديب أمح ِةينيَّالدِّ ؤوِنيف الشُّ ُريُّالسُّ البايُث كتَب

 ويـدةِ  لتحقيـ ِ  وِوـي اآلخـرِ   ائويِّالطَّـ  ِفطـرُّ التَّ ا إىل ِبِذداعًي ِةاإلسالميَّ ِةيف األمَّ الوتنِة ِةَيه إىل قضيَّ

 .الوتنِة أِدَوَو ِةاألمَّ

 وهـُ منسـُب    ،واسـعٍ  بشـكلٍ  اًرم مـؤخَّ اسـُتخدِ  يـديث   ؛(هان أيقَظَم اهلُل لعَن ِائمٌة الوتنُة)

سـُاء   واملذهيبِّ يينِّالدِّ ومشهُر  بضعِف َسَنِدِه، وهُ خيدُم سياسَة االستيعاِب(  ) اهلِل رسُِلسيِّدِا ل

.رمليِبأو بالتَّ رهيِببالتَّ

 يف العصـُرِ  ا، َهي امتـداد  ملـا كـان جيـري سـابقً     جبديدٍة ْتليَس يينِّالدِّ وسياسُة االستيعاِب

ُِِةبالقَّ يِنالدِّ ِشِر يعاِي من سياسِة اإلسالميُّ . َقد كان اجملتمُعِةوالعثماِيَّ ِةاسيَّوالعبَّ ِةاألمُيَّ  ، وحم

ََاآلخِر  يف زمـنِ علينـا سـالُمُه    واحلسـنيَ )م(  اعليًّـ  ويعـاديَ  اويزيـدً  معاويـةَ  ُالَيأن يُـ  لى اجلميِعَع، 

ى أنَّ شهٍر، يتَّ أللِف على املنابِر)م( ام علي اإلم املؤمننَي أمرِيمُالِا  ُةَيه مسبَّ ْتالذي شاَع نَياألمُيِّ

َمـن بـايَع   ) وقـال:  ااألخرى سـيوً  ِهوبيِد ُصرًَّة من املاِل ِهليزيد أمسَك بيِد البيعِة بأخِذ معاويُة ُهَمن كلََّو

!!يِفإىل السَّ ِهبيِد وأشاَر( هذا ُهََل بايْعن مل ُيَمَو) ،إىل املاِل ِهبيِد وأشاَر( هذا ُهََل

 ُهأصـحابُ  َم!! بـل اتُّهِـ  بالوتنـةِ ملُالِـا أمـري املـؤمنني اإلمـام علـي )م(       نَيمَّ مسبَُّة األمُيَِّسمل ُت

!!)م( يف عليٍّ اَ النَّ َُنُنوِتهم َيله بأَّ املُالَُن

 اسـمَ علينـا سـالُمُه    احلسـنيِ  اإلمـامِ  هم أطلقُا على ثُرِة، لكنَّعني َتنًةيزيد اللَّ مَّ بيعُةَسومل ُت

!!ِةالوتن

َِ نَياسيِّالعبَّ مَّ بطُشَسومل ُي  ِةاألئمَّـ  هم أطلقُا على ايتجاَاِت، لكنََّتنًة( َ) البيِت أهِل بأتبا

!!الوتنِة اسَم احلائدِة هم على املذاهِبوأصحاِب
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 ِهذاتِـ  دَِّحني ِبمُا أنَّ وََُد العلُيَِّع، بل َزة َتنًةيف سُريَّ نَيبالعلُيِّ نَيالعثماِيِّ مَّ جمازُرَسومل ُت

هم!!ها أي قتُلوأُد وجيُب َتنٌة

َُالصِّ واستمرَّ  ِةلَّـ الِق احلـ ِّ  أهـلِ  ، وبـنيَ لطَةوالسُّـ  واملاَل وا اجلاَهالذين ياُز الباطِل بني أهِل را

 زاَل. وما واالستبداِد لِمالظُّ عليهم سيُُف وُسلَّْت ُا بالوتنِةُماتُِّه احل ِّ ُا كلمَةما ياولُا أن ُيعُلالذين كلَّ

َِن ُيَم يف وَِه ُيقاُل !(!هان أيقَظَم اهلُل لعَن ِائمٌة الوتنُة) :عن احل ِّ ُعدا

ُترعـى  ُتـروى وَ ََ ُةاحلقيقيَّ ا الوتنُة، وأمَِّهُِِر وإطواَء ُهُا إسكاَتشرُِّعُي، ِلبها باطل  اُدَرُي ي ٍّ كلمُة

..االستيعاِب أو بسياسِة يِفالسَّ ِةبسياس ُرُينَش اُهَرالذي َِ بالباطِل لُةنمُ وهي املتمثَِّتَو

.. ِةنيَّالسُّ ائوِةالطَّ الستيعاِب املسلمنَي واإلخُاِن ِةوالُهابيَّ صرِةالنُّ وَبهِة َدعُُة كلٍّ من داعَش

َِ ليُل.. والدَّهي َتنٌة  ِةللُهابيَّـ  مـن إخـرااٍ   ِةيشـاِيَّ الشِّ ِةَروزِي يف اجلمهُريَّ عن مؤمتِر اًرمؤخَّ ما ِت

.واجلماعِة ِةنَّالسُّ أهِل ئرِةمن دا

 ِةاميَّالشَّـ  ِهِتيخ أمحد بدر الدين يسُن بنسالميَّالشَّ ِةُريَّالسُّ ِةالعربيَّ ِةوكم اعتزَّ مو  اجلمهُريَّ

على  املسلمنَي واإلخُاِن ِةالُهابيَّ هي اعرتاُض َةاحلقيقيَّ الوتنَة أنَّ !! واحلقيقُةبالوتنِة همُُهَاتَّ املعتدلِة

ُِِهُكسُلالذي َي املعتدِل ساِرامل يخ حممد سعيد رمضان الشَّ استشهاُد ِةَضغِرم امُلِهِتتَنَِ ، يتى كان من ِتائ

.إرهابيٍّ بتوجرٍي يف احملراِب وقتلُُه اًنوِتُم َاعت وُه واجليِش بالُطِن ِكمسُّللتَّ االبُطي الذي كان داعًي

َواَل َتْلِبُسـُْا  ) تعـاىل يقـُل:   اهلَل مـع أنَّ  بالباطـلِ  احل َّ َُنُسلِبَيَو احلقائَ  َُنقلُبَاِظروا كيف َي

(.اْلَح َّ ِباْلَباِطِل َوَتْكُتُمُْا اْلَح َّ َوَأُِتْم َتْعَلُمَُن

َّـ  َكويتمسَّـ  اَيِةالصَّـ  ار األسـد بالعروبـةِ  بشَّ أن يعتزَّ القائُد من الوتنِة َليَس  ِهلبلـدِ  القيـادةِ  ِةبد

 ِهيسن ِصر اهلل باِتمائِـ  املقاومِة ُدسيِّ أن يعتزَّ من الوتنِة ، وليَسواإلرهاِب قسيِمتَّمن ال ِهمحايِت لضماِن

ِِويتحلَّعلينا سالُمُه  احلسنِي اإلماِم لشيعِة مـن الوتنـِة أن    ولـيسَ  علينا سـالُمُه،  البيِت أهِل ى بأخال

مـن الوتنـِة أن    زيَِّتِه واملسيحيُّ مبسيحيَِّتِه، ولـيسَ يعتزَّ السُّينُّ بسنيَِّتِه والشِّيعيُّ بشيعيَِّتِه والدُّرزيُّ بدر

علينـا   سـعة مـن بعـد احلسـني    واحلسن واحلسني والتِّ)م( علي  نا لإلماِمباِتماِئ ِةَرنا املتجذِِّتِعتزَّ بعلُيَّ

ََ َمن يريُد هي اعرتاُض بل الوتنُة سالُمُهم، !!اإلسالِم نا من ديِنإخرا

 ِهوعاداتِـ  ِهطقُِس وإقامِة ِهبعبادِت ، ويلتزَميينِّوالدِّ الُطينِّ ِهزَّ باِتماِئكلِّ إِساٍن أن يعت ن ي َِِّم

يتـى   اآلخـرينَ  ِلبَـ مـن قِ  والعاداِت قُِ والطُّ هذه العباداِت ايرتاِم مع وَُِب ِهوقناعاِت ِهلرتبيِت اوًَق
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على  وِكذَب ِةائويَّالطَّ وََُد أن ِنوَييف  ال يكُُن املعياَر أنَّ ين أَُد، لذلك َنَُّهِوَس هم االيرتاَمَلباِدُي

أن  منهـا، بـل الُاَـبُ    ويسـتحيَ  ِها لطائوتِـ كـلٌّ منَّـ   َريف أن يتنكَّـ  نا وعلى اآلخرين، وال يكُُنأِوِس

ِِوالنِّ لِممن الظُّ ِستحَي أن  ِةمـن العصـبيَّ   ليَس) علينا سالُمُه: علي زين العابدين اإلماِم لقُِل ياِءوالرِّ وا

 القـُمِ  ُةَمحبَّـ  (،آخـرينَ  قـُمٍ  مـن خيـارِ   اخرًي ِهقُِم ى شراَرَرأن َي َةالعصبيَّ ، لكنَُّهقَُم َُلالرَّ حيبَّ

 اآلخـرينَ  بـتكوريِ  ُلالـ  تتمثَّـ   ه الوتنُة العميـاءُ ألَّ هُ املرَُُض لألشراِر َبعصُّالتَّ ، لكنَّوواَبٌة َائزٌة

.ِملقتلِه عُِةوالدَّ

َُ َاحل ُّ بنشـعاِل   َممُّ إن اتُّهِـ هُـ وعـن وَـُِدِه، وال يَ   عن احلـ ِّ  امداًَع ِساُناإل أن يقَف املشرو

 أو ال!! الوتنِة

َِ سـيِّ  الغلـِّ  ري على أهـلِ َصد بن ُِأبُ شعيب حممَّ ِادسيِّ دَّوَلطاملا َر احلسـني بـن    ِاد، وأوضـ

نا ِكِا بتمسُّالعتزاِز اصدًرذلَك م ، َكاَن(ااهداية الك ى) ِهيف كتاِب َرأٍة احلجََّة بكلِّ محدان اخلصييبُّ

ِِ هما املُاَِ بنهِج مـا  َمـن عاداهُ  هي اعـرتاضُ  ُةاحلقيقيَّ َكاِت الوتنُة علينا سالُمُهم، البيِت أهِل لنه

ِِعن النَّ اخلارَنَي ِةوالسُّنَّ يعِةيف الشِّتطرِّمن ُم  نـا: ِتُِـا ملقُلَ ، لـذلك ياربُ احلقيقـيِّ  الُسطيِّ العلُيِّ ه

َلمـاذا   (،الًةوال ملُـ  ًةقَـ ِننَخوال ُم وال يشـُيَّةً  ، ولسنا مقصِّرًةِةاألئمَّ عنَد ِةاخلاصَّ ُةخاصَّو األصُل حنُن)

 سـعى لنشـرِ  الـ  تَ  خمِةالضَّـ  الوتنِة ساِتعليهم من مؤسَّ ِةَقغَدامُل من األمُاِل املنتوعنَي املرتزقُة يعرتُض

 يف صـوُفِ  واخلـُفِ  واجلـ ِ  ِةبعيَّـ والتَّ اجلهـلِ  إسـونيَ ُا دقُّيَـ .. ِلوُِفالصُّـ  وتوتيِت بهاِتوالشُّ ََِدالِب

نا؟شباِب

 ِةيعيَّالشِّـ  يـاراتِ التَّ سـعى اهـا بعـضُ   الـ  تَ  يعيِّدِّ الشِّـ ـمَـ ـال سياسَة إىل أنَّ من اإلشارِة والبدَّ

 ِةينيَّـ الدِّ عـاتِ اجملمَّ اهـا بعـضُ  يف لنـدن، وتتبنَّ  ها الغرُبُمدَعَيرعاها َو، منها َمن َيهي َتنٌة ِةََتطرُِّمـال

 الـذين متَّ  عيوِةالضَّـ  وـُ ِ النُّ كِبِها أصـحابُ بَر ة ويلتحُ يف سُريَّ ِعشيُّال  تدعُ للتَّ ِةرعيَّالشَّ واملدارِ 

واإلمـام علـي    يينِّمَـ اخُل اهلِل روِح اإلمـامِ  هم لسياسـةِ هُ خمالوُت ها َتنٌةعلى أَّ ليُل. والدَّشرانهم باملاِل

هـا أو  ِتإىل حمارَب هـا، ولـيسَ  وايرتاِم املختلوـةِ  مـع املـذاهبِ   عـاطفِ والتَّ حـالفِ للتَّ يـةِ اعاخلامنئي الدَّ

.يعيِّالشِّ ها يف املذهِبصهِر حماولِة
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:اأقول أخرًي

 ى قتلــُهم!! وكــذلك مل يكــن شــهداُءيتَّــ ة مل يكُِــُا داعــنَي للوتنــِةِا يف ســُريَّشــهداَء إنَّ

و  ُن أو الـرُّ اإليراِيُّـ  هداُءى قتلُهم!! وكذلك مل يكن الشُّيتَّ لوتنِةل داعنَي اهلِل من يزِب اجملاهديَن

َمـن َجَّـروا    ى قتلُهم!! علـى عكـسِ  يتَّ للوتنِة داعنَي اإلرهاَب ة وهم حياربَُنالذين سقطُا يف سُريَّ

 الوتنـةِ   أصـحابِ نيكورييِّني الـتَّ مـن اإلرهـابيِّ   ومثَّلُا باجلثـثِ  ساَءواملتصبُا النِّ هم وقتلُا األبرياَءأِوَس

.ِةاحلقيقيَّ

ُِوالصِّ واإليضاُح واملبادرُة ُةوالقَّ َاجلرأُة هـي   الوتنـةَ  ، لكـنَّ ليسـت َتنـةً   احلـ ِّ  كلمِة وقُُل د

ُِوالنِّ والكذُب ؤ واإلبهاُملكُّوالتَّ عُفوالضَّ واجلُ  اخلُُف مُالِـا   ، وحنن قُم  ِقتدي بقُِلواجملاملُة وا

(.ِهِتَراِصاحل َّ من َخ َاِرْخيتى ُأ نَّ الباطَلَرُقْبَأَل) علي )م(:أمري املؤمنني اإلمام 

ِِـ  ُصخلِـ ه امُلألَّـ  اخلمـرِ  بوتنـةِ  ِماملتََّه ُاِ رُّ أبي النَُّد وهلِل  علـيَّ  بـه اإلمـامَ   َحَدالـذي مَـ   ِهبنميا

:اًلقائ عِرالشِّ بأمجِلعلينا سالُمُه  ضاالرِّ

ــَطُم ــِقَِ وَنُرهَّـــ ــِث ات يَّـــ  ُمُهاَبَيـــ

 ُهُبسِـ ْنَت ا يـنيَ يًّـ َُِلَع ْنكُـ َي ْملَـ  ْنَم

ــ ــَل ُهواللَّـ ــمَّـ ََْلا َخَرا َبـ ــا  ــَقأْتًقـ  ُهَنـ

ــأُِت ــامَل ُمَـ ــ ُأَلـ ــِعى َواألعَلـ  ُمُكَدْنـ
 

 واُرِكما ُذعليهم أيَن الُةي الصَّجِرَت 

ــََ ــَم ــَتْوُم هِرالــدَّ يف قــديِم ُها َل  ُرَخ

ــ ُماُكوََّصــ ــهــا الَبم أيَّاُكَوَطواْص  ُرَش

 ُرَُالسُّـ ِبـِه  أتي وما َت اِبَتِكال ُمْلِع
 

 

ديب أمحدأد. أمحد 
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 ائنيخط ابشًر الغلو هو أن جتعل األنبياء والرسل واألئمة

 ٦١٣٢تشرين الثاني  2األربعاء يوم    تاميز مصرموقع عرب حوار 

 

األِبيـاِء  و ِةئمَّـ األ ، حبـ ِّ ِةوَـ جِح، بل وامُلاخلاطئِة املواهيِم بعُض من األيياِن نا يف كثرٍيُوُِقَتْسَت

َِـ َيمـا يَ  ِرَشالَب كسائِر ر َشَب سُلاألِبياُء والرُّو ُةاألئمَّ: هل هِنللذِّ تتبادُر أسئلٌة وهناَك (،َ) سِلوالرُّ  ُعر

دُّ هـذا  عَـ !؟ وهل ُيالبشِر ككلِّ ويتناسلَُن ََُن، ويتزوَّويشربَُن ، يأكلَُنِةالبشريَّ ِةبيعيَّهم الطَّؤوِِىل ُشإ

هم َُخـرِ ال ُي واإلمامـةِ  سالِة والُاليِة والعصـمةِ بَِّة والرِّاهم بالنُّ اهلِل هم؟ وهل اختصاُ ِتشريَّب من كماِل

 هم!؟ِتدِّ بشريَّعن َي

َة عـن احلـاالِت   واألئمَّـ  سـلَ األِبياَء والرُّ زِّهَُنَنهم ُيألَّ هم ملالٌة َُن: هل العلُيُّثاِيٍة من َهٍة

 م!؟ُهعن البشريَِّة يعين تأليَه م اهمُهنزيُهالبشريَِّة!؟ وهل َت

 

ُِالصَّـ  مصر تاميز هذا احلُاُر ملُقِع كاَن سانالِتالتَّ عن هذِه لإلَابِة  العلـُيِّ  مـع البايـثِ   ري

األِبيـاَء  و َةاألئمَّـ  أنَّ ن يعتقـدُ ممَّـ  كلَّ الغرابِة أستغرُب :الدكتُر أمحد أديب أمحد الذي قاَل ُريِّالسُّ

 كاألوليـاءِ  َُنمُـ مكرَّ هـم َقـ  عبـاد    نا، اهم مـا لنـا وعلـيهم مـا علينـا، وأَّ     مثُل بشر املعصُمني  سَلوالرُّ

 ...!!م بالُاليِةاُهَبَيَو ِهوكرامِت ِهتعاىل بلطِو هم اهلُلُصاختَّ البشِر من جبِة احلنَيالصَّ

ًة االعتقـاِد، خاصَّـ  يف هذا  واملقصِّروَن لقد سقَ  احلشُيََُّن :اًلقائ العلُيُّ يينُّالدِّ البايُث وتابَع

الـذين  املعصـُمني   سـلِ والرُّ األِبياِءو ِةاألئمَّ ِتهم حب ِّبَهإلثباِت ُش ملوَّقٍة رٍةهم ايتجُُّا بأياديَث مزوَّأَّ

 ، والُهإذا كلََّم ُِرعن النُّ لن يوهَم ، ألنَّ اإلِساَناوتوهيًم اوتأِيًس اولطًو اوا احلاالِت البشريََّة تعليًمأِهُر

َََب أن يكلَِّم َُ ََ اكُلهم ـالبشـَر مـن صـُرٍة تشـ    ن ُاملعصُم سُلوالرُّ األِبياُءو ُةاألئمَّ يوهُم إال عن َنِسِه، 

قاَم احملمـَُد التكـُيينَّ   َمـنوي الُلهم، لكنَّ العاقَل يوهم أنَّ ما أِهروُه من مشاكلٍة ومماثلٍة لنا ال َيماِثُتَو

 يف هذا الكُِن، وهذا املقاُم ال يبلُغُه يتى املالئكـُة املقرَّبـُن بـدليلِ    خضُع لُالَيِته كلُّ مااهم، والذي َي

وقـُل   (،وقت  ال َيَسعين َيه َمَلٌك مقـرَّب  وال ِـيبٌّ ُمرَسـل     لي مع اهلِل) (: ) اهلِل رسُِلسيِّدِا قُل 

َـال ُشـبَهَة يف والَيـة األِبيـاِء      (.إنَّ لنا مع اهلِل ياالٍت ال يبلُغها َمَلـٌك ُمَقـرَّب   ) علينا سالُمُهم: األئمَِّة
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َِ أيد  أنَّ هناَك خالًق على املخلُقنَي املعصُمنَي ِةواألئمَّ سِلوالرُّ من  اِلَكُِِِهم السَّبُب يف اخللِ ، ومل يدَّ

ََُك إالََّذِلُكُم اهلل َربُُّكْم َخاِلُ  ُكلِّ َشْيٍء لَّا ِإَلَه ) لقُله تعاىل: اهلِل دوِن َََأَِّى ُتْؤ  َُ  (.َُنُه

 

أَـاب الـدكتُر    هم بشر بأَّ سِلوالرُّ ألِبياِءوا ِةألئمَّل الكريِم القرآِن ِا عن وصِفولدى استوساِر

َِ لوِ  أمحد: ، أرسـَل  امَّا كاَن املَُُُد على األرِض بشـرً عليهم َمَجاز  ال يقيقٌة، إذ َل( البشر) إنَّ إطال

مثَلهم علـى   اَيراهم البشُر بشًر ريَنومنِذ ريَنمبشِّاملعصُمني  سَلاألِبياَء والرُّواألئمَة اهلُل سبحاِه وتعاىل 

 (،ُلُكم ُيَُيى إلـيَّ ْثر  ِمَشإَِّما أِا َب) قُله تعاىل: لُُّن عن ذلَك، بدليِلِجهم البشريَِّة وهم َيَوِتِصهيئِتهم َو

ُِ كـبري  بـني الكلمـتني    ( منكم) ومل يقل:( إمنا أِا بشر  مثلكم) َقد قال: ثـم   (،مـنكم  -لكممـث ) والوـر

 َما توسرُي ذلك؟( يُيى إليَّ) اهم عن البشريَِّة بقُله: اأتَبَعها تنزيًه

ُِـلقد قال اإلمام الصَّ ــ واألوص األِبياِء َرــإَِّا معاِش) علينا سالُمُه: اد  ال ُِحَمـُل يف البطـُنِ   ياِءـ

ال َيليـُ  بهـم َعـُل     يف األرِض َأُِاُر اهلِل (،الذي ال تناُلُه األدِاُ  ألَّنا ُُِر اهلِل وال جرُا من األرياِم

ُِ والـنَّقِص والقتـِل        واملخاِض زاوِا والُالدِةالبشِر من التَّ والِعصياِن والغُايـِة والغضـِب واخلـُِف والسَّـه

ِبَمـن   ال َيليُ  بهم، إَّما يقُع هذا القـُلُ  والتَُّبيِخ أِيِبوالتَّ هي والزََِّرلِب، والقُُل واخلطاُب بالنَّوالصَّ

األِبياِء وِة األئمَّهُ مركَّب  من الطَّباِئِع األربعِة من البشِر، لذلك ال جيُُز إثباُت العصياِن والغُايِة على 

األِبيـاِء  وِة األئمَّـ  علـى ألنَّ الغُايَة هي التَُّقُُّف عن إَابِة الدَّعُِة، وهـذا ال يقـُع    ،املعصُمنَي سِلوالرُّ

عصَمُتهم ذاتيٌَّة ومشُليَّـٌة، وال تقـُع علـيهم أيَّـٌة مـن احلـاالِت البشـريَِّة الـ          ألنَّ  املعصُمني سِلوالرُّ

ذكرِا، َمثُل هذِه احلاالِت املذكُرِة يف امُلَتَشاِبِه من اآليـاِت ال تليـُ  بهـم، بـل بَعـاَلِم البشـِر، كقُلـه        

َُى) تعاىل: َََغ  (،ما َتَقدََّم مـن َذِِْبـَك ومـا تـأخَّر     ِلَيغوَر لك اهلُل) وقُله َلَّ َالله: (،وعصى آدُم ربَُّه 

 (.َلئن َأْشَرْكَت َلَيْحِبَطنَّ َعَمُلَك َوَلَتكَُِنَّ من اخلاسرين) وقُله سبحاِه:

 

كاُِا جمتهديَن كبقيَِّة البشِر اجملتهديَن الذيَن قـد   سَلاألِبياَء والرُّوَة األئمَّويُل َمن يقُل أنَّ 

ى بهـم، وهنـا َـاَء حتـذيِر     اَلَمن زعَم ذلك َقد مَل :ُريُّالسُّ لعلُيُّا خيِطئَُن ويصيبَُن، قال البايُث

 (،إن الغالَة َشرُّ َخلِ  اهلِل، ُيَصغِّروَن عظمـَة اهللِ ) من أهل الغلِّ يني قال:علينا سالُمُه  ادِمُالِا الصَّ

وهـُ إثبـاُت التَّجسـيِم    ، َََمن أثبَت على اهلِل ما ال يليُ  بـِه َقـد ملـاىل بـه، َـالغلُُّ خطـٌأ يف االعتقـادِ       
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، لـذلك َـننَّ   اوال ُمَورِّطًـ  اوالتَّركيِب لذاِت اإللِه عزَّ شأُُِه، وهُ إَراٌط وتوـري ؛ وال ُيـَرى املـؤمُن ُموِرطًـ    

َََعْلَناُكْم ُأمًَّة ) ، بل هي وسطيٌَّة لقُله تعاىل:اوال تسويًه اعقيَدتنا العلُية اإلسالميَّة ليست مللًّ َوَكَذِلَك 

ٍّ وتسويٍه، ألَّهم أِكـروا وصـايَة    وَلطاملا اتَّهَم (.اَوَسًط  مُالِـا الُصـيِّ  املسلمُن النَّصارى بأَّهم أهُل ملل

َِ الـنَّيبَّ  َدِا َعـُا سـيِّ  َرَو (،َ) املسيِالنَّيبِّ دِا عليهم بعَد سيِّ)م( الصَّوا  مشعُن إىل درَـِة  ( َ) املسـي

إىل  املعصـُمنيَ  سـلَ األِبيـاَء والرُّ واألئمَّـَة  واملنخنقُة عندما رَعُا  ِة، كما َعَل املقصِّرُة واحلشُيَُّةاأللُهيَّ

 درَة األلُهيَِّة.

َِالنَّيبَّ إنَّ َمن اعت وا أنَّ  الـنَّيبَّ  وا ُدبَـ وا ألَّهـم عَ ُروَـ ، ما َقَدروا اهلَل ي َّ َقْدِرِه، ولكـنَّهم كَ هُ اهلُل املسي

َِ ِ الـنَّيبِّ  دِا سُِل، ومل يوهمُا قـُل سـيِّ  من َنِس الرَّ، وَعلُا امُلرِسَل اهلِل من دوِن املسي  (:َ) املسـي

َُ، أمََّكويَد احلقيقيُّ اإللُه أَِت) ُِ ا يسُ َِ  الـنَّيبَّ  روا أنَّ َبا َمن اعَتوأمَّ (.ُهَتْلالذي أرَس َهُ املسي املسـي

ُا ألِب واالبـِن مشـرتكٌة، وتناسَـ   ، َقد أشركُا ألَّهم اعت وا بأَُّه قديم  مـن قـديٍم، وأنَّ ذاَت ا  ابُن اهلِل

ِ النَّيبِّ دِا سيِّ قَُل وتعـاَمُا عـن تنزيِهـِه     (،مـن الكـلِّ   ... وهـُ أعظـمُ  وايـد   أِـا واألبُ ) (:َ) املسـي

 وال يشـبُهُه شـيء  لقـُلِ    ان كـان اجملـُد لـه ال يشـبُه شـيئً     ومَـ  (،اليف الُع اجملُد هلِل) يف قُله: لباريِه

ُا بتسـليِمهم  طُـ هم أََرومجـيعُ  (.وال يشـبُهُه شـيء    اإن اهلَل ال ُيشِبُه شيًئ) ُه:علينا سالُم ادِالصَّ اإلماِم

ِِسيِّدِا النَّيبِّ ال ِِ، بـل إلَسـاِد        ِةورَعـُُه إىل درَـِة األلُهيَّـ   ( َ) ملسي ، ومـا كـاَن ذلـَك طاعـًة للمسـي

ِِالنَّيبِّ ، وأثبتُا ذلَك من خالِل التَّناقِض والتَّوريِ  بدعَُِتِه للُاليِة َـأثَبتُا عليـه الصَّـلَب،     (،َ) املسي

 (.َلُهْمُشبَِّهَصَلُبُُه َوَلِكنَوَماَوَما َقَتُلُُه) ولكنَّ اهلَل تعاىل يقُل:

دون  اوال خيـتصُّ وايـدً   ،املعصـُمني  سـلِ األِبيـاِء والرُّ وِة األئمَّـ  عـن كـلِّ   ُثيتحدَّ الكريَم وألنَّ القرآَن

 مـع أنَّ  (،ومـا قتلـُه  ) ملاذا قال تعاىل: ، َهل تساءَل أيد اأبًد الُه دائًمما جيع ، َويِه من الرَّمِزاآلخِر

 ََِبَمن وقَع َِعُل القتِل!؟ (،َ) املسيِالنَّيبِّ دِا عَل الصَّلِب هُ الُاقُع بسيَِِّ

إىل مقـاِم  صـُمني  املع سَلاألِبياَء والرُّواألئمََّة َعُا َرُا َوُطبقسٍ : إنَّ الغالَة هم َمن أََر ابُزٍن وقسًط اوزًِ

ُة األئمَّـ َني. اسـيِّ ني والعبَّهم ُقِتلُا على يـِد األمـُيِّ  ُا أَُّمَعربِّ العاملني، ثمَّ ِلمُُهم وَرَّطُا بهم عندما َز

، ، واإلميـاُن ال ميـُتُ  مل ُيقَتلُا، بل ُشبَِّه اهم، َنذا كاَن املؤمُن ال ميُُت نُاملعصُم سُلوالرُّ األِبياُءو

 (،َيُمُُت َمْن َماَت ِمنَّا وَلْيَس ِبَميٍِّت وَيْبَلى َمـْن َبِلـَي ِمنَّـا وَلـْيَس ِبَبـالٍ     ) (: ) اهلِل سُِلرسيِّدِا  لقُِل

 ؟نُاملعصُم سُلاألِبياُء والرُّوُة األئمََّكيَف ميُُت 
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ا نـ عظيَمَت إنَّ قـال:  اهـم ييـثُ   اتأليهًـ  نزيـهُ هـذا التَّ  أن يكَُن ُريُّالسُّ العلُيُّ ى البايُثَوََِو

 لـيسَ  ِةالبشـريَّ  واحلـاالتِ  لِبوالصَّـ  عـن القتـلِ  املعصـُمني   سِلوالرُّ ألِبياِءواِة ألئمَّلنا ِا وإَالَلُقرَيَتَو

َِالتَّـ  ْتاملقصِّـرُة واملنخنقـُة واحلشـُيَُّة، أو أرادَ    اهـم كمـا َزَعَمـتِ    اتأليًه  لنـا حنـنُ   هـامِ اهـذا االتِّ  روي

بائِع األربعِة، وذلـك  من الطَّ امركًَّب ، والنُُر ليَسهم ُُِر اهلِلم ألَّني، بل هم استحقُُّا تعظيَمنا اهالعلُيِّ

ِِالنَّيبِّ دِا سيِّ بدليِل قُِل َََأَِا ُِـُُر اْلَعـاَلمِ  ) (:َ) املسي  البـاقرُ  اإلمـامُ  ئَلوقـد سُـ   (،َما ُدْمُت َِي اْلَعاَلِم 

 ِةاألئمَّـ  ؛ واهلِل ِـُرُ ُُرالنُّ) َقال:( َوالنُُِّر الَِّذي َأَِزْلَناََرِمُنُا ِباهلل َوَرُسُِلِه ) عن قُله تعاىل:علينا سالُمُه 

ويف  واِتاميف السَّـ  اهلِل ِـُرُ  ، وهـم واهللِ َلِزِْـ الـذي أُ  اهلِل ، وهـم واهلِل ِـُرُ  القيامِة د إىل يُِمحممَّ من آِل

 (.األرِض

 

 أجرى احلوار: وليد عرفات
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 اون موحًددون أن تك اجماهًد ال قيمة جلهادك إن كنت

 ٦١٣٢تشرين الثاني  01اجلمعة يوم    تاميز مصرموقع عرب حوار 

 

ُِ باَت ًََر املصطلحاِت من أكثِر اجلهاِد مصطل ََُت، َويف هذه املريلِة اوا  اُتظريَّـ والنَّ اآلراُء تصار

ََاجلهاِد لوكرِة ومعارٍض ٍدبني مؤيِّ ن ، ومـنهم مَـ  سالميٌّإ ها واَب مع أَّ ًةسلبيَّ اها َكرًةَرنهم َمن َيِم: 

ومنهم مـن   ها باحلياِةربُطن َيومنهم َم ها باملعركِةربُطن َي، وكذلك منهم َمبِ للضَّ حتتاُا ًةاها إجيابيََّرَي

 .ِدَقها باملعَتربُطَي

 ِةالعلُيَّـ  ائوـةِ للطَّ ، وكـانَ ُائِفالطَّ ، ومن كلِّعن الُطِن اهم دَاًعأِوَس الكثريوَن َمدَّة َقيف سُريَّ

 ِِلَّسَـ امُل ني على القتـالِ العلُيِّ عنَد اجلهاِد موهُُم لنا: هل يقتصُرنا تساَء، لكنَّهداِءالشُّ ها من عدِدِصيَب

 ؟اإلرهاِب دَِّض ائِرالدَّ

 

َِْرحاَوَت : الدكتُر أمحد أديب أمحـد الـذي قـالَ    ُريِّالسُّ العلُيِّ مع البايِث ِا يف هذا املُضُ

 اًلقـُ  ُهمارسُـ الـذي ُِ  اجلهاِد هي من أشكاِل نا الغاليَةنا وتضحياِتِئنا مبباِدَكمسَُّتنا َوطِننا عن َودَاَع إنَّ

َُ، وهذا الدِّاًلوَع ِِ  ، وألَـلِ ِةاإلِسـاِيَّ  ة، بـل ألَـلِ  سُريَّ ليس َق  ألَِل َا مُّ عُـ الـذي يَ  احلـ ِّ  ِهـ

 املمثَِّل األكِ  ي عن اجلهاِدغِنالذي ال ُي األصغُر هُ اجلهاُد ى هذا اجلهاُدبَقَي . ولكْنشيٍء كلَّ ِهِتبرمَح

ِِ وتهذيِب النَّ هـا متّثـُل   ن أمسى وأرَِع العلُِم العلُيَِّة اإلسـالميَِّة ألَّ ، وهُ ِمُييِدوِس والتَّبعلِم األخال

بقـٍُم َقَضـُا اجلهـاَد األصـغَر وبقـَي       امريًب) بقُله:(  ) اهلُل رسُُلسيِّدِا  ُهاجلهاَد األكَ  الذي ذكَر

وهـذا   (،َهـاُد الـنوسِ  ) (: ) َقيل: يا رسَُل اهلل وما اجلهاُد األكُ ؟ قال (،هاُد األكُ عليهم اجل

اعَلمـُا أنَّ اجلهـاَد   ) أمري املؤمنني اإلمام علـي )م(: ألمِر مُالِا  اًلامتثا العلُيُّ به املؤمُن لتزُمَي اجلهاُد

إذن هـُ   العلـُيِّ  جلهاُد املطلُُب من املـؤمنِ َا (،األكَ  َهاُد النوِس َاشتغلُا جبهاِد أِوِسُكم تسَعُدوا

َُ العقِل يف مُاَهِة اجلهِل، ولن َيحصَل للنَّ ُييـِد اخلـالِص،   وِس صـواء  واكتمـال  وارتقـاء  إال بالتَّ   إتبا

َِ يرَّ ًة مـن اخلـُِف واجلـِ     َتكَُن مستعدًَّة الستقباِل الويُِض العقليَِّة، َوُتعايَن مراتَب الَُُِد، َتصب

الَّـِذيَن آَمُنـُْا   ) عِف، وتتأهََّل لتكَُن بتحقيِقها اهذه الكشُِف آَِِسًة مطمئنًَّة بيقيِنها، لقُله تعاىل:والضَّ
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َََتبُلـَغ يقيقـَة التُييـِد واإلَـراِد الـذي هـُ        (،َوَتْطَمِئنُّ ُقُلُُبُهم ِبِذْكِر الُلِه َأاَل ِبِذْكِر الُلِه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلـُبُ 

، وعنـدها ال تأخـُذها يف اهلِل لُمـُة الئـٍم، َتجاهـُد      العرَاِيَّـةِ  نتهى األمسى للعبادِةالغايُة القصُى وامل

َََعـَل َعَلـْيُكْم َِـي       ) إلعالِء كلمِة احل ِّ، لقُله تعاىل: ََْتَبـاُكْم َوَمـا  َُ ا ََِهاِدِه ُهـ ََاِهُدوا َِي اللَِّه َي َّ  َو

ََها،  (،الدِّيِن ِمْن َيَرٍا ال بوناِء ااهـُى، َـال َيـَرى املـؤمُن العلـُيُّ      سمُ إىل الُعَتَوَتهُجَر الدِيا وزخاِر

وََه ربِِّه الذي يؤيُِّدُه بالكراماِت احِلَساِن، وهكذا ال َيقـَُى عليـه أيـد  مـن َنـُِد       الشهيُد ييَنها إالَّ

 يطنِتهم لقُلـه تعـاىل:  ـرَّ أولئَك الواِنَي جبهِلِهم وشـ ــَيقَُُِه شــيطاِن، ألن َنَُد العقِل امُلَنزَّلَُن َسالشَّ

َََأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم ِرحًي) َُُنُد   ََاءْتُكْم  َُُنـُدً  اَيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنُا اْذُكُروا ِِْعَمَة اللَِّه َعَلْيُكْم ِإْذ  لَّـْم َتَرْوَهـا    اَو

 (.اَوَكاَن اللَُّه ِبَما َتْعَمُلَُن َبِصرًي

 

َقـال   اجلهـادِ  مبوهـُمِ  وِسالـنَّ  بنـاءِ  لنا عـن عالقـةِ  تسـاءَ  ،اجلهاِد مبوهُِم هذا االرتقاِء ويَُل

ِِ بالقيِم وِسالنَّ على بناِء يعتمُد ِا العلُيُّالدكتُر أمحد: َكُر ِِ بقيِم اًلمتثُّ واألخال البيـت   أهـلِ  وأخال

كـان   إلـيهم حبـ ٍّ  مى َمن اَِت كلَّ َننَّ ِا، ولذلَكنا وأَكاِرنا وأخالِقنا ِتمثَّل بهم يف قيِم، ألَّاملعصُمنَي

 ُلقاتِـ ُيَو ى الـبالدَ يني يتُلَّ ِهأو يف قيادِت ِةريَّـللبش ُهَمدَّاقي أو َيما َقالرَّ ِهيف َكِر سُاَء اتثنائيًّــاس اًلرَ

أمـري املـؤمنني اإلمـام    بُصيَِّة مُالِـا   لتزُمعندما َي َعِةالرِّ إىل هذِه ، وسيصُلالقُى املنحرَِة يف مُاَهِة

ه تبارَك وتعاىل يقُل: ِإنَّ اهلَل اهلَل يف اجلهاِد لألِوِس، َهي أعدى العدوِّ لكم. إَّ) :ِهألصحاِبعلي )م( 

ُِ أن يرتقَّـى يف مقامـاِت العبـادة ليبلـَغ        (،النَّْوَس أَلمَّاَرٌة ِبالسُُِّء ِإالَّ َما َرِيَم َربَِّي َاملؤمُن العلـُيُّ يطمـ

صالُح النوِس بنتباَ أيكاِم احل ِّ، وهـذا حيتـاُا إىل رياضـاٍت    إ ُل درَاِت العبادِةمرتبَة العارَني. وأوَّ

 وجماهداٍت مستمرٍة لينوصَل املؤمُن العلُيُّ عن العاَلِم الواِي ويتَّصَل حبضرِة الباقي.

 

احلـاالِت   : من أهمِّاًلالدكتُر أمحد قائ يتابُع ِهيف ارتقاِئ هذا العلُيُّ ُهما يبلُغ وأهمِّ ِلويُل أوَّ

ريـُ  إىل معرَـِة   وُس، َهذا هـُ الطَّ النَّ وِس هي معرَُةالنَّ يف َهاِد العلُيُّ أن يبلَغها املؤمُن ال  جيُب

إذا ) : متى َيعرف اإلِساُن ربَُّه؟ َقـال: ه ُسئَلأَّ(  )حممَّد  يبِّالنَّسيِّدِا عن  َيِواحل ِّ تعاىل، وقد ُر

ولُالها مل ( وِس أعَرُف املعارِفمعرَُة النَّ) لي )م(:أمري املؤمنني اإلمام عكما قال مُالِا  (،عرَف ِوَسُه

هـذا يعـين أن    (.َعِجْبُت ملن جيهُل ِوَسُه كيف يعرُف ربَّـُه!! ) )م(:اهذا قال  بِِّهَر يكن ملؤمٍن معرَُة
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يـِ   بتحق ااهدَف املقدََّ  واملقصَُد اإلاهيَّ الذي يتمّثُل بالعبُديَّـِة يقيقـًة، ال ميكـُن الُصـُُل إليـِه إالَّ     

ََاَهـُدوا َِيَنـا َلَنْهـِدَينَُّهْم     ) على ذلك هُ من َهاِد النوِس لقُله تعاىل: واُمالعبادِة طريقًة، والدَّ َوالَّـِذيَن 

اميِة والنَّهـُل مـن العلـِم    وشـرُط هـذا الُصـاِل هـُ وروُد املعـاِي السَّـ       (،ُسُبَلَنا َوِإنَّ اللََّه َلَمَع اْلُمْحِسـِننيَ 

 (: ) اهلُل رسـُلُ سـيِّدِا   العلُيِّ، َهُ أصـُل كـلِّ خـرٍي لقـُلِ     ضرورٌة يتميٌَّة للمؤمِنه ُييديِّ ألَّالتَّ

 كـاُة احلقيقيَّـُة لـنوِس املـؤمِن العلـُيِّ     وهذه املعرَُة التُييديَُّة هي الزَّ (،أَضُلُكم معرًَة اأََضُلكم إمياًِ)

َِ َمن َزكَّاَها) لقُله تعاىل: ََْل َوَمـْن َيْأِتـِه   ) لقُلـه تعـاىل:   اعظيمًـ  التَّزكيِة ثُاًبوسُيؤتى على هذه ا (،َقْد َأ

ََنَّـاُت َعـْدٍن َتْجـِري ِمـن َتْحِتَهـا اْلَأَِْهـاُر           اُمْؤِمًن ََاُت اْلُعَلـى،  ََُأْوَلِئَك َلُهـُم الـدََّر َقْد َعِمَل الصَّاِلَحاِت 

َََزاء َمن َتَزكَّى َِيَها َوَذِلَك   (.َخاِلِديَن 

 

، قـال الـدكتُر أمحـد:    ِةُييديَّـ التَّ ِةينيَّـ الدِّ بالعقيدِة ِســوالنَّ َهاِد قِةنا عن عالانِلَسَت ويَُل

عـن   ادَاعًـ  ُدجاهِـ ُت َكَنَّـ  إذ جتاهـدُ  ، َأَِتاًدأن تكُن مُيِّ دوَن اإن كنَت جماهًد َكجلهاِد ال قيمَة

 اهلُل قبـلُ ال َي ، لـذلكَ عطيـلِ التَّو شـبيهِ ها، خاليـًة مـن التَّ  َتي كلَمعِلأن ُت اهلُل ال  أمرَك ُييِدالتَّ عقيدِة

ــالعقيــدِة صــايَف اًدمُيِّــ جماهــٍد دون أن يكــَُن َهــاَد  صــرييِّالنُّ نــا العلــُيِِّهِج ِسُســن ُأ، وهــذا ِم

، اآلخـرةِ  ِيا إىل عـاملِ الـدُّ  رتقـي مـن عـاملِ   َي، َوعطيـلِ والتَّ شـبيهِ التَّ شـُائبُ  ُهالذي ال تشُُب صييبِّاخَل

َََيظنَُُّن أَِّيا ملوهُِم َهاِد النَّاحلدوِد الدُّ نَدِيا يقوَُن عَأهُل الدُّ ه يتعلَّـُ  َقـ  بَترويِضـها علـى     وِس، 

ُا يف مراتـِب  الـذين ارتقَـ   نَيالعلـُيِّ  املـؤمننيَ  ريرِة واألهُاِء البدِيَِّة، لكنَّالطَّاعاِت وخمالوِة ُِازِعها الشِّ

الدائَم وأقرُّوا له بالشَّـهادِة العظمـى، َوَسـلُبُا عـن يضـرِة       العارَنَي َوَعرَُا يقيقَة األُِاِر َوَشِهُدوا اآلَن

احل ِّ مـا رأوُه مـن العلـِل يف عـاَلِم امللكـُِت وعـاَلِم اجلـ وِت، أرادوا حتقيـَ  السَّـعادِة وبلـَُغ األَرِب           

خلـالِ   َََجاهدوا أِوَسهم عن الُقَُ يف مهالِك التَّشـبيِه والتَّعطيـِل، وصـاَرعُها لكـيال َتسـتبِدَل رضـا ا      

ِِ، امتثا ِإنَّ َمـْن َأَراَد َأْن ُيَخلِّـَص َِْوَسـُه    ) :ِهتالميـذِ  أليِد( َ) املسيِالنَّيبِّ دِا لقُل سيِّ اًلبرضا املخلُ

َِ اْلَعـاَلَم ُكلَّـ          ُْ َرِبـ َِْلي َيِجـُدَها، ألَِّـُه َمـاَذا َيْنَتِوـُع اإِلَِْسـاُن َلـ َوَخِسـَر  ُه ُيْهِلُكَها َوَمْن ُيْهِلُك َِْوَسُه ِمْن َأ

 (.َِْوَسُه؟

 

 أجرى احلوار: وليد عرفات
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العلوية.. نهج التوحيد وميزان احلق

 ٦١٣٢تشرين الثاني  64اخلميس  يوم  مقال نشر على موقع مصر تاميز

 

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

 

 نَينـا كعلـُيِّ  ، ومع أَّوااهيئِة كِلوالشَّ ماِنوالزَّ يف املكاِن ُهمياثُل َعٍل دِّن َرِم َعٍل لكلِّ البدَّ

ُّـ بالتَّ شخٍص كلِّ ِةنا حلريَّاليرتاِم ِةينيَّيف القضايا الدِّ للجداِل ُِال ِتطرَّ  ، َـننَّ األيـدِ  إىل اهلِل ِهُ

 احملمـديِّ  نـا العلـُيِّ  هِجَنِل احلقائِ  وقلِب شُيِهالتَّ عن حماوالِت ظَرالنَّ لنا أن ِغضَّ ُر ِّهذا ال ُي

ا ُِا بني خيارين: إمَّـ ُعاإلِرتِيت، َأوَق ها مُاقَعأصحاُب عندما استخدَم ًة، خاصَِِِّمالسَّ اإلسالميِّ

َِ الباطُل َينتشَر !! أو أن ِسكَتحريِضبالتَّ نا البعُضُمِهتَََّي أن ِردَّ إذ  ِةالعامَّ عنَد يقيقًة ويصب

َِمل  ِّهُنَ  ى ال يسـتمرَّ يتَّـ  دَُّر، وحنـن اخرتِـا أن َِـ   احل ِّ بكلمِة احل ِّ أهُل ُهْهيُا  بتشـُيهِ  املشـ

َُهَّمَ ، عـن الباطـلِ   احلـ ِّ  أهُل َتَكَس ينَي) مُالِا أمري املؤمنني اإلمام علي )م(: لقُِل احلقيقِة  َتـ

 (. ٍّهم على َيأَّ الباطِل أهُل

 املُسـادِ  يف مطابِخ مطبُخٌة اإلسالميِّ ديِّاحملمَّ نا العلُيِّلنهِج شُيِهالتَّ حماوالِت كلَّ أنَّ اعلًم

ِِ يَلالنَّ تريُد ٍةوسلويَّ ٍةوإخُاِيَّ ٍةوهابيَّ مترمرٍة َهاٍت وبنشراِف اإلسرائيليِّ مُالِا أمري املـؤمنني   من ِه

َِبالدِّ ضليِلالتَّ ن مُاَهِةم لذلك كان البدَّ علينا سالُمُهم، املعصُمني ِةواألئمَّاإلمام علي )م(  ن  ُّوالتَّ َا

 والـ اهنيِ  ِةباألدلَّـ  واملؤيَّـدِ  اجلـامعِ  دِّالـرَّ  ، مـن خـاللِ  ِةَللِّضَـ وامُل رِةزوُِّمـوال الكاذبِة االَرتاءاِت من هذِه

سـيِّدِا   لقـُلِ  ادينيًّـ  اًَبوا ُهوهُ ما ِعتُ  (،نَيِقاِدَص ْمُتْنُك إْن ْمُكاََِهْرُا ُباُتَه ْلُق) بقُله تعاىل: قتديَنُم

 (،اهلِل لعنـةُ  ليـهِ َعََ ْلوَعمل َي ، َنْنُهلَمِع العامُل ِرِهْظُيْلََ يف األرِض ََُدالِب ِتإذا ِهَر) (: ) اهلِل رسُِل

 علينا. ُهبحاَُِس من اهلِل ، وهي ِعمٌةهاِتُبالشُّ ِضْيَدكوي ِلما َي العلِم من سالِح منتلُك وحنُن

، َـاءَ  مـن ييـثُ   َرَجوا احَلدُُّر) مُالِا أمري املؤمنني اإلمام علي )م(: اقتداًء بقُِل اوًمَد نردَُّسَو

ََال َي رَّالشَّ َننَّ َََي خري  املؤمِن رَُّشََ (،رُّالشَّ إالَّ ُهُعد لقُلـه   رِكبالشِّ َلتمثِّامُل ُهلَمُِ َلبِطُيِل املناَِ  رَّبه َش ُعد

 األصـنامِ  عبـادةِ  اَمكمـا كـان أيَّـ    اهِرالظَّ ِهبشكِل اًلمل يعد متمثِّ ُكْروالشِّ (،يم ِظَع م ْلُظَل َكْرالشِّ إنَّ) تعاىل:
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ي تِـ يف أمَّ رُكالشِّـ ) بقُلـه: (  ) األكـرمُ  سـُلُ الرَّسيِّدِا  منُه َرذََّي يٍِّوَخ إىل شرٍك َل، بل حتَّواألوثاِن

 ُهُبَبسَـ  اخلوـيُّ  رُكوهـذا الشِّـ   (،ِداألسـَُ  ِِسْـ ى امِلعلـ  لمـاءِ الظَّ يف الليلِة ُداِءالسَّ ملِةالنَّ ى من دبيِبأخَو

ُِ  منهمـا اإلمـامُ   َرذين يـذَّ أي اللَّـ بالرَّ واالَتهاِد ي القياِ َبذَهَمِل ُةَرقصُِّمـوال ِةواحلشُيَّ ِةَقِننَخُمـال اعتنا

ُِالصَّ (.معَلمبا ال َت ديَن، أو ُتبرأيَك اَ النَّ هلكتان: أن توَ ُم صلتاِنُخ) يني قال:علينا سالُمُه  اد

باختصار:  أقوُل اتاًمِخ

 اوًرُز نَيالعلـُيِّ  باسـمِ  ُثيتحدَّ ، وممَّْنِةَراملزوَّ ، واألقاويِلالكاذبِة من االَرتاءاِت براء  حنُن

 ُلضـلِّ ريـاًء ويُ  عتلـي املنـابرَ  وَي اواًقِِ يَنالدِّ يلبُس شخٍص من كلِّ براء  ، وحنُنٍةَلِصاهم ِب وال ميتُّ

َِ  اخمالوًـ  لٍةومعطِّ ٍةَهمشبِّ برراٍء اَ النَّ  صـييبِّ اخَل صـرييِّ النُّ احلـ ِّ  وميـزانَ  العلـُيِّ  ُييـدِ التَّ ِهـ

َِ ِا ُديِّـــ س َر، وقـد يـذَّ  لالِعكاِ  طري   القياَ  ألنَّ قصرييِّالتَّ واالَتهاِد احلشُيِّ للقياِ  ِهاملُا

 ُبَُِـ ه ُيألَّـ  القيـا ِ  مـن علـمِ   احلـذرِ  كـلُّ  احلـذرُ ) :َقاَل منُه)َ( ري َصد بن ُِشعيب حممَّ ُأب

 (.االِعكاَ 

 املسـتقيمِ  العلـُيِّ  راِطوالصِّـ  احلكـيمِ  صـييبِّ أي اخَلوالـرَّ  القُيِم عييبِّالشُّ على املنهاِا نا اهلُلَتثبَّ

ٍِ دوَن اجلامِع احل ِّ اإلسالِم وديِن  مَلْيـَر اإِلْسـاَلمِ   َوَمـن َيْبَتـغِ  ) لقُله تعاىل: وال ارتداٍد وال احنراٍف ِوا

َََلن ُيْقَبَل ِمْنُه  (.ِديًنا 

ديب أمحدأد. أمحد 
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 ون مرجعية بشرية.. بل معصومةمرجعيتنا ال ميكن أن تك

 ٦١٣٢تشرين الثاني  62األحد يوم    لبنان -وكالة آسيا نيوزعرب حوار 

 

 أم ملـريُ  ، هـل هـي مَُـُدةٌ   ِةالعلُيَّـ  ائوـةِ لـدى الطَّ  ِةينيَّـ الدِّ ِةعـن املرَعيَّـ   الكثريوَن تساءُلَي

؟يف هذا الُقِت نَيالعلُيِّ باسِم اطُ ؟ وَمن النَّمثِّلها إن كاِت مَُُدًة؟ وَمن ُيمَُُدٍة

َِ يَُل للحديِث  العلـُيِّ  يينِّالـدِّ  مـع البايـثِ   آسيا ِيُز هـذا احلـُارُ   ُكالةل كاَن هذا املُضُ

 عنـدَ  عن ملياِب املرَعيَِّة الدينيَّـةِ  اِماأليَّ  هذِهيف : يكثُر احلديُثالدكتُر أمحد أديب أمحد ييث قاَل

 ِا أنَّ الطُائـفَ ْدََـ َو البصـريةِ  ِـا بعـنيِ  نا إذا ِظْرأَّ األخرى، رملَم ُائِفوالطَّ أسًُة باملذاهِب نَيالعلُيِّ

ََ اَكريًّ ختلُفوَت اُتَيها املرَعيَّ األخرى تتعدَُّد واملذاهَب  ِة يف الشَّـامِ سُّـنَّ رَعيَُّة أهـُل ال َمَيما بينها. 

 املسـلمنيَ  اإلخـُانِ  اِت، عـدا عـن مرَعيَّـ   كِّـيِّ امَل مرَعيَّـِة احلـرمِ   املصريَِّة، ملـريُ  مرَعيَِّة األزهِر ملرُي

ها، يف إيـران ِوسِـ   ِةيعيَّالشِّـ  اِتتعـدُّد  يف املرَعيَّـ   وما إىل ذلك!! كـذلك هنـاكَ   نَيلويِّوالسَّ نَيوالُهابيِّ

، وهكـذا!! وكـذا   شـيعيٍّ  مـن مرَـعٍ   إيـران والعـراِ ولبنـان، َهنـاك أكثـرُ     واختالف  مرَعيٌّ بـني  

 أمللـبَ  ا وهـُ أنَّ َلهذا مصحُب  خبطأ َادٍح َأ هم!! وكلُّطُائِو ِدهم مع تعدُّمرَعيَّاُت ُدتتعدَّ َُناملسيحيُّ

أي ي بـالرَّ وتِـ ُت، َوِةشكاليَّعلى القضايا اإل ُتعِمُل الرأَي واالَتهاَد والقياَ  يف احلكِم ِةالدِّينيَّ اِتاملرَعيَّ

َواَل َتْقُف َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلم  ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُوَؤاَد ُكلُّ ُأولِئَك َكاَن ) تعاىل: لقُلِه يِناٍف للدَِّنوهذا ُم

اَ  برأيـَك، أو   النَّـ : أن ُتوـ  كتـانِ هِلُم خصلتاِن) علينا سالُمُه: ادِالصَّ اإلماِم وقُِل (،اًلُؤوـَعْنُه َمْس

(.مبا ال تعلم تديَن

ًة مرَعيَّـًة بشـريَّ   أن تكـُنَ  نا ال ميكـنُ مرَعيََّت أنَّ ُدِؤكِّ نَينا كعلُيِّالدكتُر أمحد: إَّ وأضاَف

، والزَّلـلِ  مرَعيًَّة معصُمًة عن الزَّيِغ أن تكَُن ُى، بل جيُبوااَه والعصياِن سياِنللخطأ والنِّ خاضعًة

ِّعًة  َّعن القضايا الدُّمرت  َعهم مـن أهـلِ  وَمن َتِبعلينا سالُمُهم  املعصُمنَي ِةباألئمَّ إالَّ ُرِيُيَِّة، وهذا ال يتُ

احلسـني بـن محـدان     اهلِل وأبـُ عبـدِ  )َ( صـري  د بـن ُِ ِا أبُ شعيب حممَّـ ُد، وآخُرهم سيِّ)َ( العصمِة

ًِـ  ، وذلَك)ِ( َنُاِيُّرَّواحَل راِيَُّبوالطَّ سريُّواجل يُّومنهم اجللِّ ، وُدعاُتُه احملوَُُِن)َ( صييبُّاخَل  اإميا
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ُُْثَقى َوِإَلـى اهلل َعاِقَبـُة   ) ا بقُله تعاىل:منَّ َََقِد اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْل َُ ُمْحِسن   ََْهُه ِإَلى اهلل َوُه َوَمن ُيْسِلْم َو

َََلا َيْحُزَِك ُكْوُرُه ِإَلْيَنا َم ََُنَنبُِّئُهم ِبَما َعِمُلُا ِإنَّ اهلل َعِليم  ِبَذاِت الصُُّدوِراْلُأُمُِر، َوَمن َكَوَر  َُِعُهْم  (.ْر

الـذي   َمـا هـُ البـديلُ    دينيَّـةٌ  اليـُم مرَعيَّـةٌ   نَيلدى العلُيِّ مل يكْن إْن ُهنا عن أَّسؤاِل ويَُل

، ألنَّ معصـُمةٍ  ملـريِ  ٍةبشـريَّ  ٍةدينيَّ مرَعيٍَّة بَُُِد ال ِطالُب : حنُنيينُّالدِّ البايُث هم!؟ أَاَبُلمثُِّي

ِإََِّمـا َيْخَشـى اهلل   ) هم تعاىل بقُله:الذين وصَو ِهباللَّ العلماِء األتقياِء األِقياِء العارَنَي الُاََب هُ وَُُد

إىل وَـُِه  ُر ظَـ النَّ) :ِهبقُلِـ (  ) األكـرمُ  سُُلالرَّسيِّدِا هم كرََّمالذين  هؤالء العلماُء (،ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماء

َت ُم الذي إذا ِظْرهُ العاِل) عن معنى ذلَك َقال:علينا سالُمُه  ادِالصَّ وقد سئَل اإلماُم (،َتَعبُّد  العلماِء

َللعلمـاِء درَـٌة عظيمـٌة هـي كدرَـِة       (.إليه ذكََّرَك باآلخرِة، وَمن كاَن خالَف ذلَك َالنََّظُر إليِه َتنٌة

ُثمَّ َأْوَرْثَنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصَطَوْيَنا ِمْن ِعَباِدَِا ) اهلَل تعاىل اصطواُهم بقُله: رتَبتهم، ألنََّمِل ااألِبياِء تعظيًم

َُ اْلَوْضُل َِاِلم  لَِّنْوِسِه َوِمْنُهم مُّْقَتِصد  َوِمْنُهْم َساِب   ِباْلَخْيَراِت ِبِنْذِن اللَِّه َذِلَك ُه ُة ثَـ َرََُهم َو (،اْلَكِبرُي ََِمْنُهْم 

َََعْلَنا ِمْنُهْم َأِئمًَّة َيْهُدوَن ِبَأْمِرَِـا ) يف قُله تعاىل: إىل اهلِل عَُنْدَياَ  َووَن النَّهُدألَّهم َي ِةئمَّاأل لـذلَك   (،َو

َِيُبُا َداِعَي اللَِّه َوآِمُنـُا ِبـهِ  ) أمَر َلَّ َالُلُه بنَاَبتهم يف قُله تعاىل: َُْمَنا َأ َِ سـبيِلهم يف    (،َيا َق واتِّبـا

ًَْر) له تعاىل:قُ (.َوُهم مُّْهَتُدوَن ااتَِّبُعُا َمن الَّ َيْسَأُلُكْم َأ

معهـم هـُ    أدُُّبالتَّـ  ما جيُب ُل: أوَّالعلُيُّ هم قال البايُثوايرتاِم العلماِء التزاِم وعن وَُِب

مِل وَاصـُل األمـر   شَّـ لٍّ مبُاصواٍت رَيعِة الشَّـأِن ألَّـه َـامُع ال   َحَتعامٍل عادٍل، ُم وَُُب االئتماِم بنماٍم

َُْم َِـْدُعُ ُكـلَّ ُأَِـاٍ  ِبِنَمـاِمِهمْ    ) لقُله تعاىل: َََمـن         (،َي َهـُ احلـاكُم علـى املـؤمنني لتقدُِّمـِه يف العلـِم، 

ََْدُتُمُُه َعامًل َِاِهًر اَو ًَِظاَوَباطًن اِبَوراِئِض اإلسالِم، َوُسَنِنِه  ًَ ا، َيا ِبـِه،   اًلِبُحْكِمِه َوَعاِم الكَتاِب اهلِل، َعاِر

َِـاِهُرُه َباِطَنـُه، ُمُاصـ    َُِ  َعَمُلُه قَُلُه، وِسرُُّه إعالَُِه، َو ٍِ اهـم ِباْلَمَحبَّـِة،       اًليُا ُِالَيـِة، ُمـال إْخُاَِـُه ِباْل

ََْعُلُُه َسَبَب جناِتُكم يف اآلخـرِة، وَتـَأدَُّبُا َمَعـُه، ألَّـُه السَّـ      اوُمَجاِهًد ََِهاِدِه، َا بُب يف سبيِل اهلِل ي َّ 

ِّ الُعُبُديَِّة. ولـيس اهـذا عمـر  معـيَّن  ألنَّ هـذا       الدَّالُّ إىل الدِّياِِة، وامُلْرِشُد إىل اإلمياِن، وامُلَخلُِّص ِمن ر

العـامُل  ) أمري املؤمنني اإلمـام علـي )م(:  املقاَم ال يرتبُ  باألعماِر بل بالوقِه واألعماِل ييث يقُل مُالِا 

هـي مرتبـُة العلـِم     اِ يف النَّـ  َمرتبـُة اإلمـامِ   (،اًلهْـ جلاهُل صـغري  وإن كـاَن كَ  ، وااًثْدكبري  وإن كاَن ِي
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َمن  ٍةى اإلماُم العامُل بصواٍت خاصَّأن يتحلَّ والعمِل، واأليقيَُّة بالتَّقدُِّم للوقيِه العامِل العامِل. اهذا وََب

َيها َاتَّبعُُه. وَدُتُمُُه

َِأ يينِّالدِّ العامِل مُاصواِت ويَُل : الَعاِلُم َمن َخِبَر احَلَقاِئَ  َبعَد ِهبقُِل اًلالدكتُر أمحد موصِّ وض

ًَِظ َََكانَ َيا ََِة  ََاَض اهلُل َعَليِه ِبَهِذِه امَلعِر ََِة الطََّراِئِ  َوَأ َُِع  اًلَلَها َعاِم اَمعِر ِبَها اَل َينُطُ  َعِن ااَهَُى َواَل َينَد

ََاءَك ِمَن اْلَح َِّو) َمع َأهَُاِئِه لقُله َتَعاَلى: َُاءُهْم َعمَّا  َُ ألهـُاءِ  (،اَل َتتَِّبْع َأْه  لقـُلِ  اجملتمـعِ  وال ينصا

(.ُخذ ِبَما خالَف الَعامَِّة) علينا سالُمُه: ادِاإلمام الصَّ

ا أمري املـؤمنني  مُالِِلَقُِل  اَصِحيًح اُمسَنًد اِِ َقُِلِه َوَعَمِلِه َِصًَّعَلى ِصْد ليِلالدَّ والَعاِلُم َيمِلُك َُِر

، َواأَلمَحـُ  ِإَذا َتَكلَّـَم َكِلَمـًة َأتَبَعَهـا     اًلالَعاِقـُل ِإَذا َتَكلَّـم ِبَكِلَمـٍة َأتَبَعَهـا ِيكَمـًة َوَمـثَ      ) اإلمام علـي )م(: 

َُ َمن َيعَمـُد  ََالدِّقَُّة َواحُلجَُّة الَعقِليَُّة ُهَما ِسالُح الَعاِلِم َِي احِلَُاِر َوامُلَناَقَشِة، َأمَّا  (،ايلواًِ ََُه ِشبُه الَعاِلِم 

ي َطـرِح  إىل السَّطِحيََّة َِي الطَّرِح، َوِلَكي ُيَغطِّي ِشبُه الَعاِلِم َعَلى َضعِف الِعلِم َلَديِه َيلَجُأ ِإَلى الشُُّمُِليَِّة َِ

َُاِِنَي ِإَِساِِيٍَّة َو ضِعيٍَّة ُدوَن ِإعَطـاِء اأَليَكـاِم للَقَضـاَيا    َأََكاِرِه ُدوَن الدِّقَِّة، َيأخُذ ِبالِقَياِ  ويستنُد ِإَلى َق

الشَّاِئَكِة.

ِِ الرََّّاِة ِإذ َيهَتمُّ ِبامَلضُمُ ََِة َواأَللَوا َُِر امُلبِهَرِة َوالِعَباَراِت امُلَزخَر ِن َوِإيَصاِل والَعاِلُم َيبَتِعُد َعِن الصُّ

َُ ُيـَزيُِّن َيِديَثـُه ُمسـَتخِدمً     الِوكَرِة ِبالطَِّريَقِة امُلَناِسَبِة ِإَلى امُلَتَلقِّ ََُهـ ََِي   اي َوالسَّاِئِل، َأمَّا ِشبُه الَعـاِلِم  َُا الَقـ

َُاِهَر َيَقـاِئُ ، وقـد َقـاَل          ََُر امُلِثرَيَة َوَتَراُدَف اجُلَمِل إِلبَهـاِر امُلَتَلقِّـي ِلُيُِهَمـُه ِبـَأنَّ الظَّـ مُالِـا أمـري   َوالصُّ

نَه همَِّتِه، وَمِن اشـَتَغَل ِبَتَوقُّـِد اللَّوَظـِة َوَطَلـِب     َهَر عنَي َكرِتِه، بلَغ ُكَمن أس) املؤمنني اإلمام علي )م(:

(.السَّجعِة َِِسَي احُلجََّة

وُهَناَك ََِمٌ  ِمن َأشَباِه الُعَلَماِء ُيكِثـُروَن ِمـَن الرَِّواَيـاِت َوالِقَصـِص ِبَغـرِي ِبمغـَزى جَلـذِب النَّـاِ          

َِِهم َواَل ُيَغيُِّروَن األعراَف الَِّتي اعتـادوا َعَليَهـا لقُلـه    ِإَليِهم، وَتِجُدهم َيُصدُّ وَن السَّاِئَل ِبَقسٍَُة ِعنَد ِإيَرا

وجتُدُهم ُمَتَعصِِّبنَي أَلََكاِرِهم َواَل َيقبُلَُن احِلَُاَر ِإالَّ ِضمَن ُيُدوٍد  (،َواَل َيْهَتُدوَن ااَل َيْعَلُمَُن َشْيًئ) َتَعاَلى:

َت َمـن  َمَلُ َص) ُسقَراط: العظيِم احلكيِم بقُِل اًلُن عمُمم ال يتكلَُّهيَتُا َيا َلُا خرَُّبهم إن تكلَُّمَُِّمَعيََّنٍة أل

(.اَل َيعَلُم َلَسَقَ  االخِتالُف
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َُ علَمُه ِعنَد ُمسَتِحقِِّه َواَل ُيورُِّط َِي الِعلِم َشيًئ ِريَن َكـاُُِْا  ِإنَّ اْلُمَبـذِّ ) لقُله تعاىل: اأمَّا الَعاِلُم َُيُِد

َُاَن الشََّياِطنِي َيا َأيَُّهـا الَّـِذيَن آَمُنـُْا اَل َتُخُُِـُْا اهلَل     ) َبل ُيَؤدِّي اأَلَماََِة إَلى َصاِيِبَها لقُله َتَعاَلى:( ِإْخ

َََكيَف َتُكُُن َهِذِه اأَلَماَُِة؟( َوالرَُّسَُل َوَتُخُُُِْا َأَماَِاِتُكْم َوَأُِتْم َتْعَلُمَُن

َها ِبِنعَطاِء ُكلِّ ِذي َي ٍّ َيقَُّه َوَعَدِم ِيرَماِِِه ِمنُه.ِإَّ

 ا: البدَّ إذن أن يكَُن اإلماُم العامُل اجلديُر بهذا املقاِم متَِّصًواًلقائ العلُيُّ يينُّالدِّ البايُث وختَم

ويَعهم ني ويكـَُن سـبيَلهم وشَـ   تقدََّم على إخُاِِِه املؤمنستح َّ أن َيى َيبأهمِّ صواِت الكماِل اإلِساِيِّ يتَّ

 اويًهـويَعَك سـ ــَال جتعْل ش ،ويُعَك إىل اهلِلــإنَّ إماَمَك ش) مُالِا أمري املؤمنني اإلمام علي )م(: لقُِل

(.اوال َاسًق
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 العلوي التزامنا أفشل حماوالت التزوير لنهجنا

 ٦١٣٢كانون األول  03الثالثاء يوم    لبنان -وكالة آسيا نيوزعرب حوار 

 

هـا  أَّ ُتثبِـ ُت من مريلٍة ، وكاِت يف أكثِراريِخالتَّ ها عَ وََُد ْتأثبَت مسلمٌة هي َرقٌة ُةالعلُيَّ

 ضـني. ومـا زادَ  غِرامُل أقـالمِ  بسـببِ  واالَـرتاءِ  لـمِ مـن الظُّ  للكـثريِ  ْتضَـ هـا تعرَّ ، مـع أَّ وأصيلٌة ٌةمركزيَّ

 نَيالعلـُيِّ  خصُُم ، ييث ياوَلُائِفالطَّ ِةن وبقيََّيبني العلُيِّ العباداِت موهُِم هُ اختالُف االلتباساِت

 .ًةخاصَّ وعباداٍت ًةباطنيَّ ُا اهم دياًِةُبَسيني َِ اإلسالميِّ يِنُهم عن الدَُِّخِرأن ُي

 

 يينِّالـدِّ  مـع البايـثِ   آسيا ِيُز هـذا احلـُارُ   لُكالِة كاَن نَيالعلُيِّ عنَد العباداِت يقيقِة يَُل

 اخلـُفِ  عبادُة ، َهناَكالعباِد حبسِب ُدتتعدَّ : العباداُتالدكتُر أمحد أديب أمحد الذي قاَل العلُيِّ

 نَينا كعلُيُِّت، أما عباَدجاِرالتُّ وهي عبادُة ُاِببالثَّ مِعالطَّ عبادُة ، وهناَكالعبيِد وهي عبادُة من العقاِب

ِِوالشَّ احلبِّ َهي عبادُة ُِ األيـرارِ  هـا عبـادةُ  ألَّ وهي األرقى واألَضـلُ  كِروالشُّ ُ  بيننـا وبـنيَ   . َـالور

هـي   يف اآلخـرةِ  العبـادةَ  أنَّ عتـ ونَ َي شـريعِ التَّ أهـلِ  َةوبقيَّـ  َةَرمقصِّـوال َةَقِنَخْنُمـوال َةُيَّـاحلش ِا أنَّملرِي

قتضــي َت جناســٌة يف اآلخــرِة هنــاَكمــا ، كأَّالِةالصَّــ أثنــاَء وقعــُد  هم يف األوىل، وضــُء  وقيــام ِتكعبــاَد

 العلـُيِّ  ُييـدِ التَّ أهـلِ  كُا مـداركَ دِرأَِّى اهم أي ُي ، لكْنِةالعقالِيَّ العبادِة هم معرَُة!! وَاَتْتهارَةالطَّ

 !؟ِةينيَّهم الدِِّتجاَرِتهم َوِتُديَُّبيف ُع هبَةوالرَّ ملبَةبني الرَّ أرَحَُنَت، وهم َياأليراَر اكريَنالشَّ

 

 قـالَ  نَيالعلـُيِّ  عنـدَ  ِةرعيَّالشَّـ  األيكـامِ  عـين رَـضَ  َي هـذا الكـالمُ   نا إذا مـا كـانَ  سـؤالِ  ويَُل

هم بهـا  وا أِوَسُدهم قيَّها، لكنَُّت، وموروض  عليهم إقاَمريعِةالشَّ ألهِل الزمٌة ُةرعيَّالشَّ : الورائُضالبايُث

ََُع عن  ِةم. لكنَّ قيَُد العبُديَُّهَ  عمُلِبَحََ ا احلقيقَةُُمومل يعَل ريعِةُا بالشَُّلِميها؛ أي َععاَِِم هِمََ دوَن ُتر

 مـُنَ عَلوَي اكًرشُـ  ريعِةبالشَّـ  هـم يعملـُنَ  ، ألَّاحلـ ِّ  ِةبربُبيَّ يَنقرِّامُل العارَنَي البالغنَي املؤمننَي نَيالعلُيِّ

، ِرَدالكَـ  مـن عـاملِ   قـاءِ النَّ اهم عـُاملُ  جليْن، وَتباهلِل روَنَيَو باهلِل سمعَُنهم َي، واهذا َنَّاإمياًِ احلقيقَة

َُ اْلَحِكـيُم        ) تعاىل: مني لقُلِهيف العاَل للح ِّ شهدوَنَيَو َِـي اْلـَأْرِض ِإَلـه  َوُهـ َُ الَِّذي َِي السَّـَماء ِإَلـه  َو َوُه
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َُـ وَي البقاِء إىل عامِل ُا من االرتقاِءُنهم ليتمكَُّل إمياُُِمْكوهكذا َي (،اْلَعِليُم  ، بـدليلِ َةالكُِيَّـ  قـائ َ ُا احلعر

وهذا هـُ   (،ُُمْسى َيبه األرُض يتَّ ْتا ضاَقَوإنَّ املؤمَن إذا َص) علينا سالُمُه: ادَِعور الصَّ اإلماِم قُِل

 واألرَض مُاِتالسَّـ  إنَّ) :القدسيِّ يف احلديِث( َ) مُسى الكليمالنَّيبِّ ِا ِدلسيِّ لََََّو عزَّ اهلِل قُِل تأويُل

 سكَنمي أن َيَررام  على َيَيي، َوِمَرَي ي املؤمِنبِدَع قلَب ، ألنَّي املؤمِنبِدَع ي قلُبِنُعَسَيي، َوُعِنَسال َت

 (.رييمَل َيِه

 

 رَاِتالـدَّ  إىل هـذهِ  رتقي باملؤمِنَي احلقائِ  ومعرَُة الورائِض التزاُم نا إن كاَنعلى سؤاِل اوَُاًب

 بـدونِ  نوـعُ ال َي الوـرائضِ  كـلِّ  والتـزامُ  األعمـالِ  كلِّ نقامُةبع ال يكوي هذا، َالدكتُر أمحد: بالطَّ قاَل

ُِالنَّيبُّ ِا ُدعليها سيِّ ال  ارتكَز ِةاحملبَّ َهِذِه ِهـَي َوِصـيَِّتي َأْن ُتِحبُّـُا    ) قال: ينَي ِهعُِتيف َد( َ) املسي

َِْل َأِيبَّاِئـِه، َأِْـُتْم   َكَما َأْيَبْبُتُكْم، َلْيَس أَلَيٍد ُيبٌّ َأْعَظُم ِمْن  اَبْعُضُكْم َبْعًض َهَذا َأْن َيَضَع َأَيد  َِْوَسُه أَل

َََعْلُتْم َما ُأوِصيُكْم ِبِه ََاحلـ ُّ  م اإلمياُنُهَعَمََ َمْنِل إالَّ ال تكُُن ُةاحملبَّ وهذِه (،َأِيبَّاِئي ِإْن  م الـذين  هُـ ، 

َُةٌ  ) :ِههم تعاىل بقُِلَوَصَو ِِالصِّـ  هـي معيـارُ   اإلمياِيَّـةُ  ُةخََّـاأل  (،ِإََِّما اْلُمْؤِمُنـَُن ِإْخـ  لـنوسِ  واِءوالصَّـ  د

َُِرال  ُت ، وهَياملؤمِن : َلِئيـني سُـ  علينـا ســالُمُه    ادِـاإلمام الصَّ قُِل بدليِل األعماِل قبُِل ميزاَن ِّ

 املعرَِة ، وال بعَدَةالالصَّ ُل هذِهَيعُد املعرَِة بعَد يٍءَش ْنا ِمَم) :؟ َأَاَباملعرَِة بعَد أَضُل أيُّ األعماِل

َّ، وَاحتُة احَل شيء  يعدُل ذلَك ، وال بعَدَُمذلك شيء  يعدُل الصَّ ، وال بعَدكاَةالِة شيء  يعدُل الزَّوالصَّ

 (.ذلك َكِبرِّ اإلخُاِن بعَد عرَُتنا، وال شيَءُه َمُتَمعرَُتنا وخاِتذلك كلِِّه َم

 

 شـُيهِ التَّ حمـاوالتِ  كـلَّ  بهـذه الُصـايا َـننَّ    زمـُنَ نـا ملت : وألَّاًلقـائ  العلـُيُّ  البايُث وختَم

َََنَيِرنَحامُل احلاقديَن ِلَبمن ِق ِلَشبالَو ْتباَء املعصُِم نا العلُيِّهِجلَن زويِروالتَّ حريِفوالتَّ  اإلميـانِ  رُِّس، 

ــ ُسباب  وال ها ملمـام  وال ضَـ  ُبحُجال َي احلقيقِة َُِر ، ألنَّوبرُّ اإلخُاِن محِنطاعُة الرَّ َُـ ــ دران  قُف  وال 

َِ َُِروَن) تعاىل: ، لقُلِهالم وال  ُْ َكِرَه اْلَكا َُاِهِهْم َواهلل ُمِتمُّ ُُِِرِه َوَل َْ (.ُيِريُدوَن ِلُيْطِوُؤوا َُُِر اهلل ِبَأ
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 أصالة العلويني يف دحض شبهات التكفرييني

 ٦١٣٢كانون األول  66اخلميس  ومي  املركز السوري للدراسات ربمقال نشر ع

 

املركـِز السُّـُريِّ   ملُقـع   اًلأمحـد أديـب أمحـد مقـا     ِةينيَّـ الدِّ ؤوِنيف الشُّ ُريُّالسُّ البايُث كتَب

 قال َيه: للدراساِت

 

 (،ُهلَـ  ال ديـنَ  ُهلَـ  ن ال أدَب، ومَـ يِنقبـل الـدِّ   يِنالدِّ أدُب) علينا سالُمُه: ادِالصَّ اإلماُم يقُُل

 شـمُلنيَ امَل العـارَنيَ  البـالغنيَ  قـنيَ احملقِّ العلمـاءِ  صواِت ، وهُ من أوَِبعنُه ال تنازَل أصل  َاألدُب

َهـُ   ُِءبالسُّـ  األمـرِ  ا أسـا ُ أمَّـ  (،ِإنَّ النَّْوَس أَلمَّاَرٌة ِبالسُُِّء ِإالَّ َما َرِيَم َربِّـيَ ) لقُله تعاىل: ِهاللَّ برمحِة

(.ِبَأْهِلِه إالََّوَلا َيِحيُ  اْلَمْكُر السَّيُِّئ ) تعاىل َيه: الذي قاَل ُئيِّالسَّ كُروامل يطاِيُّالشَّ والُسُاُ  اجلهُل

مُالِـا أمـري املـؤمنني اإلمـام      وقد قـالَ  ياِءوالرِّ معِةـللسُّ عي العلَمبها َمن يدَّ سقَ  وكم ِمن هوٍُة

 املعصـُمِ  صِّعـن الـنَّ   ابعيـدً  برأيـهِ  ُثَمن يتحـدَّ  ْتأسقَط لٍَّةن َزوكم ِم (.يسرُي الرِّياِء شرٌك) علي )م(:

: تـانِ َكهِلُم خصلتاِن) :َقاَلعلينا سـالُمُه  ادِـالصَّ اإلماُم وقد يذََّر علٍم ي بغرِيِتـوُيـََ امغِةالدَّ ِةواحلجَّ

(.علُممبا ال َت ديَن، وأن ُتبرأيَك اَ النَّ وَ أن ُت

 قنَياملـدقِّ  العلمـاءِ  ى بصـواتِ أن يتحلَّـ  اَـبِ علـى قـٍُم كـان مـن الُ     اًمـعالـ  ُهِوَس ََمن ِصََّب

َِـ  ُه، وسـرُّ ُهعلَـ َِ ُهقُُل ُاَُ ُي العارَف العاِلَم ، ألنَّنصونَيامُل ، للمـؤمننيَ  بٌّحِـ ، ُمُهِـاهرَ  ُه، وباطنُـ ُهإعال

 عـ َ  اَءهم علمـ ممَّن ِصَّـبُا أِوسَـ   ارى كثرًي، َما لنا َِاهلِل يف سبيِل جاهد ُم، َواحل ِّ اهم بُاليِة مُاصل 

َوِمـَن النَّـاِ  َمـن    ) َـيهم قُلـه تعـاىل:    ليقـعَ  الباطـلِ  وا بطعِمُذوتلذَّ روا احل ََّجقد َه اإلسالميِّ اريِخالتَّ

َُ َأَلدُّ اْلِخَصاِم ُُْلُه َِي اْلَحَياِة الدَُِّْيا َوُيْشِهُد الُلَه َعَلى َما َِي َقْلِبِه َوُه ؟(!ُيْعِجُبَك َق

علــى  ، والــذين مللــَبِةرييَّـصــالنُّ ِةُا للعلُيَّـــُضــَرالــذين َع وَناذُّـالشَّــ البــايثَُن َرـوكــم اِتشــ

 ِةاسـيَّ والعبَّ ِةاألمُيَّـ  يف العصـُرِ  ِةياسـيَّ السِّ ها إرضـاًء للمصـاحلِ  ِتعلـى سـادَ   قمـةِ النَّ هم هـاَسَ صنيواِتَت

 خطيَب دمشـ َ  يني خاطَب علينا سالُمُه علي زين العابدين اإلماِم َيهم قُُل ، والذين وقَعِةوالعثماِيَّ
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هـا  أيُّ ويلـكَ ) :اخًـ َقـال لـه مُبِّ  )لـع(   إرضـاًء ليزيـدَ  علينـا سـالُمُه    احلسـني  اإلماِم مِّيف َذ الذي بالَغ

ِِ مرضاَة ، اشرتيَتاخلاطُب (.اِرمن النَّ مقعدَك ْأبََّتََ اخلالِ  خِ ُسِب املخلُ

دِا احلسني بن محـدان  وسيِّ)َ( ري َصد بن ُِِا حممَِّدبسيِّ عِنالطَّ حماوالِت ن هنا كاِت كلُِّمَو

 عنـدَ  نَيكورييِّالـتَّ  خنَياملـؤرِّ  ، ويف كتـبِ الــُمقصَِّرةِ  يعِةالشِّـ  عنَد ِةَقاملُثَّ َاِلالرِّ يف كتِب)َ(  اخلصييبِّ

ي لِّـ ي واحلهرسـتاِي واألشـعري والكشِّـ   جاشـي والشَّ ي والغضـائري والنَّ القمِّ ، من أمثاِلالنَّاصبِة ِةنَّالسُّ

ة.... إخل.كعة والقرضاوي وابن تيميَّوالقلقشندي والغزالي والشَّ

 ديِّاحملمَّـ  لإلسـالمِ  ِةهم املشـِّهَ مشـاريعِ  من خالِل هم الوتنَةذاهِبَمِل ََُنَقد أشعَل هؤالء املتطرِّ

ُُْا اْلِوْتَنـَة ِمـن َقْبـُل     َلَقـِد ابْ ) ، وقد قال تعاىل:ِةياسيَّالسِّ للمشاريِع خدمًة ، ييث قلَّبُا األمَُرِِالسَِّم َتَغـ

ََِهَر َأْمُر الُلِه َوُهْم َكاِرُهَُن ََاء اْلَح ُّ َو ِا عليهم واَب  يتى لُ دَّلذلك َننَّ َر (،َوَقلَُّبُْا َلَك اأُلُمَُر َيتَّى 

َِْتَنـٌة َوَيُكـَُن    َوَقاِتُلُُهْم َيتَّى اَل) قُله تعاىل: نا ِلتزُمألَّ بهذا الُاَِب ِوتخُر ، وحنُنَتنًة مسَُُّه َتُكَُن 

ََاَل ُعْدَواَن ِإالَّ َعَلى الظَّاِلِمنَي ََِنِن اَِتَهُْا  (.الدِّيُن ِلُلِه 

نـا  كمـا يتَّهمُ احلشـُيَِّة   ِةنَّوال للسُّـ  الــُمقصَِّرةِ  يعِةِـا للشِّـ  دَّ ال يسـتَُُب منَّـا تكوريَ  هذا الرَّ إنَّ

 لنقـُلَ  نَيكورييِّالـتَّ  يف وَـُهِ  دَِّا هُ صـرخةٌ َر هم ضدَِّا، بل إنَِّتتَنَ إلشعاِل هم كم ٍِّرأِوُس كورييَُُّنالتَّ

 لكم أن تكوِّروِا حبجَِّة مـا كتبـُه علمـانكم مـن دونِ     ، وال حي ُّاأيًد َرأن يكوِّ  ِّ أيٍدن َيِم اهم: ليَس

ََ   ، َنحُن أصُلوال تدبٍُّر وال تدقيٍ  محيٍصَت مُالِـا أمـري   َوَواَلـى  (  ) اًدحممَّـ سـيِّدِا الـنَّيبَّ   َمن أطـا

ا ، وعنَّـ ِةاخلاصَّـ  ُةخاصَّـ  َُنالعلُيُّـ  وحنـنُ  علينا سـالُمُهم،  املعصُمنَي َةواألئمَّاملؤمنني اإلمام علي )م( 

ُِ ْتَعتورَّ  َلأن يتحـَّ  العـدلِ  أليـٍد، إذ مـن ملـريِ    تـابعنيَ  أن ِكَُن األخرى، وال ميكُن واملذاهُب الور

َُ إىل األصُل ٍَ والور مـن   واجلماعـةِ  ِةنَّالسُّـ  أهـلِ  عنـدَ  األربعـةِ  ُ املـذاهبِ ُسمؤسِّ ، َنذا كان أصٍلإىل َر

َِ لُا إىل أصٍلأن يتحَّ ُلعَقَهل ُيعلينا سالُمُه  ادَِعور الصَّ اإلماِم مدرسِة تالميِذ ُِ أهـلِ   ، ويصـب  ِهـ

َُ إِن( اخلامَس املذهَب) همزعِم يسَب اهم لنكَُن اَرًع األصليٍّ البيِت بنا!!؟ ُااعرت

علـى  علينـا سـالُمُه    العسكريِّ احلسِن اإلماِم مليبِة بعَد ُهُممعاِل ْتَحَضاتَّ يعيُّالشِّ املذهُب كذلَك

قـي علـى   ، ََمـن بَ )َ( ريصَـ د بن ُِدِا أبي شعيب حممَّلسيِّ األعداِء من أشدِّ الذي كاَن يِّسعد القمِّ يِد

ِِ ُا مـن  والـذين أتَـ   يَّالقمِّـ  بـعَ ن اتَّوَم (،اصرييًُِّ) َيمُِّسو ِهِتعلى علُيَّ ياََ )َ( أبي شعيب  ِادسيِّ ِه
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 علـيهم تسـميةُ   ْت، وثبتَـ اهرَةهم الظَّـ عـين مـُاالتِ  والـذي يَ  البيـتِ  هم ألهـلِ ِعياَظُا علـى تشـيُّ   ِهبعِد

(.صِّرِةَقامُل)

 

 أهـلِ  شـيعةِ  هم مـن عمـُمِ  لغي كـَُِ نوي وال ُتال َت ُةالوقهيَّ نَيالعلُيِّ ُة: خصُصيَّسيقُُل البعُض

!!!اهريَنالطَّ البيِت

مُالِـا أمـري املـؤمنني اإلمـام      يف كنـفِ  ال  ِشـأتْ  ِةاخلاصَّ ُةوخاصَّ ُلـاألص اهم: حنُن ِقُُل

 َُِرا الوِـ عنَّ عْتتورَّ باستمراٍر يعمُل الغرباَل وألنَّ علينا سالُمُه، املعصُمنَي ِةمع األئمَّ ْتوالتزَمعلي )م( 

َُ وحنُن هي األصُل رَةاملقصِّ يعَةالشِّ أنَّ تروَن ْمكنُت األخرى. َنْن  خيـالفُ  ُهم ألَّـ ُكخيصُّ َهذا رأي  الور

نا، ِتمن ساَد ِةاخلاصَّ َةخاصَّ ْتَرقد كوَّ يعِةلدى الشِّ َةاملعتمَد َاَلالرِّ كتَب م أنَّ. وِذكِّرُكديَناملُيِّ كالَم

ِِدعََُِهل َت تنا!؟ساَد َمن يكوُِّر ِبْكَرِب نا إىل االلتحا

َِ أن يكَُن ن أراَدََم  يِنيف الدِّ احلديَث .. ألنَّرضى بذلَكَال َِ ا حنُن.. أمَُّهَهذا شأُِ من الورو

ِِعن النِّ البعيدُة ُهله أصُُل كمـا  ( عيِفالضَّ من املؤمِن إىل اهلِل وأيبُّ خري  القُيُّ املؤمُن).. وواجملاملِة وا

.. نا املنايف للجهـلِ لِمِعنا َوهِمَوِبنا.. َوِتعيََّبَت نا وعدِمِتبأصاَل أقُياُء ُنلذلك حن (، ) سُُلالرَّسيِّدِا  قاَل

ِِِكوبتمسُّ  ِةبعيَّـ التَّ دوَنعلينـا سـالُمُهم    املعصـُمنيَ  ِةواألئمَّـ مُالِا أمري املؤمنني اإلمام علـي )م(   نا بنه

 يعِةال مـن الشِّـ   اولسـنا َرعًـ   األصـلَ  ُلثِّـ َم.. لـذلك ُِ ريَناملقصِّ االَتهاِد وأهِل نَياحلشُيِّ القياِ  ألهِل

آخر.. وال من أيٍد صِّرِةَقامُل

 املشـائخِ  بعـضُ  ُهَعالذي وقَّ( البيِت أهِل شيعِة نَيالعلُيِّ املسلمنَي عقيدِة) ببياِن البعُض ُِّحَتَيَس

 ُهْتصامَل : هذا بيان إليضاُحا املاضي.. لذا وََب القرِن منتصِف منُذ ريازيِّالشِّ يعيِّالشِّ اعيِةالدَّ بنشراِف

 هِموالـتُّ  االَـرتاءاتِ  إلـيهم ِتيجـةَ   حيتـاَُن ليـٍد متتـدُّ    َُنالعلُيُّ كاَن يف وقٍت يعُةالشِّ ُهَوَرعْت ُهْتوياَك

ََـ   مـن كـثريٍ   ْتِالَـ  ووهابيٍَّة ٍةعثماِيَّ جمازَر م ممَّا َدَعا إىل يدوِثحبقِِّه ِةكورييَّوالوتاوى التَّ مَّ َتمـنهم.. 

ََ غالُلاست هـم  وأَّ ِةوباألئمَّـ  اد ِبيًّـ ومبحمَّـ  اباهلل ربًّ هم يؤمنَُنَيه أَّ ثبتَُنُي ُا على بياٍنُقُِّعُيهم ِلِتيا

!!!!اهلِل معاَذ اهلِل ديِن هم على ملرِي!!! وكأَّالبيِت أهِل شيعِة على منهاِا

َ أَّ بذلَك َال ِقصُد( البيِت أهِل شيعُة) ا:لَنُق َنْن ، بـل  احلاليِّ يعيِّالشِّ ملذهِبمن ا نا َر

ََ  تعين األِصـارَ  يعِةالشِّ معنى كلمِة إنَّ َُ  َُُمرو َوناصِـ نـا مُ ، أي أَّواألتبـا ، البيـتِ  أهـلِ  الـُ وأتبـا
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دِا احلسـني بـن محـدان    سـيِّ  بقـُلِ  ، وهـم املقصـُدونَ  حيحِةالصَّـ  ياَظُا على الُاليِة َُنَالعلُيُّ

 اًلدلـي  يعِةالشِّ مبعشِر املقصُُد َكاَن (،البصرياِت .. من أهِلعِةيالشِّ ال يا معشَرَأ) :)َ( اخلصييب

 بـاحل ِّ  صِّـرونَ َبواملَت روَنبِصهم امُلعلى أَّ اًلدلي البصرياِت أهِل ، وبعبارِةالبيِت ألهِل على االِتماِء

ُِِا بالنَّوالذين التزُم .األصليِّ العلُيِّ ه

َِ هم اعرتَُا بنا كمسلمنَيأَّ عت وَنَي األزهِر  اجلامِعيفاحلشُيَِّة  ِةنَّالسُّ علماُء كاَن َنْن  من أتبا

بهم  اخلا َّ اعيَةهم أرسلُا الدَّأَّ عت وَنَي (مٍُّق)يف  صِّرِةَقامُل يعِةالشِّ !! وإن كان علماُءاجلعوريِّ املذهِب

واإلخـُان   نَيمـن الُهـابيِّ   َُنيُّـ كوريالتَّ .. َلمـاذا يـتهكَّمُ  ٍةي عشـريَّ إثنَـ  بنا كشيعٍة نا واالعرتاِفِتاهداَي

د حممَّـ  ِهِوَلوسَـ  َةتيميَّـ  ابِن كورِيالتَّ لوتُى شيِخ انا تطبيًقنا وذحَبقتَل ويشرَّعَُن األزهِر املسلمني باعرتاِف

 وال يعرتَـُنَ  املـذكُرِ  بالبياِن يعِةالشِّ من علماِء ََُنواملتطرِّ بَُناملتعصِّ بن عبد الُهاب!! وملاذا يتهكَُّما

َِ : إْنبه.. وملاذا يقُلَُن  َـنحنُ  ِةهم الكوريَّـ ِتُا علـى عقيـدَ  قَـ وا.. وإذا َبَدَقد اهَت شيعًة ُةصرييَّالنُّ أصب

أعدانهم!!

ومُالِـا  ) ( د حممَّـ الـنَّيبِّ  دِا نا َق  لسـيِّ ِتنا وتبعيَِّتينا باستقالليَّإْن ِاَد خمطئنَي َهل ِكُُن

؟؟()َ نا املُثُقنَيِتهم من ساَدَعِبوَمن َتعلينا سالُمُهم  لبيِتا وأهِلأمري املؤمنني اإلمام علي )م( 

.. ِهوخلصـائِ  ِهتِـ وأئمَّ ِهه وِبيِّـ لِل إالَّ أليٍد ِةبعيَّالتَّ وعدِم نا باالستقالِلعن يقِّ ِداَُع حنُن ادينيًّ

 ِةمعنا هُ كقصَّـ  اليَُم حيدُثما  ألنَّ ،هادِةللشَّ ِا موتُح دُرَصََ بِببنا اهذا السَّ طعَنَيِل البعُض َاَء َنْن

عنهما!!! اهلُل َيِض.. كالهما َرواملقتُِل القاتِل

 وعمـارِ  بن صـُيانَ  وصعصعَة الغواريِّ نا أبي ذرٍِّتمع ساَد ملا يصَل معنا هُ امتداد  ما حيدُث

هـم علـى   هم ألَّبنسـالمِ  عـنُ الطَّ وملريهم مـن الـذين متَّ  )َ(  بن عديٍّ ويجِر ااهجريِّ ورشيٍد بن ياسَرا

ُِا لُا ومل يهـادِ جاِممل ُي ادَةالسَّ هؤالِء هم.. لكنَُّتَيصِوَت ْتومتَّمُالِا أمري املؤمنني اإلمام علي )م(  واليِة

 ٍةإمياِيَّـ  علـى أرضٍ  طاملـا ِقـفُ   اأيـدً  َلجاِمُِ إالَّ بهم جيُب اقتداًء اهم.. وحنُنَضبُا ِركَسَيِل املناَقنَي

..صلبٍة

ٍِ نا كوكٍراستقالَل أنَّ اعلًم  .. َـنحنُ َبعصُّـ وال التَّ ورقـةَ ال يعين التَّ صييبٍَّخ صرييٍُِّ علُيٍّ وِه

أن  ال ِريـدُ  هم.. َنحُنأََِشِا َوأن يرتكُا أبناَء إالَّمنهم  .. وال ِريُدأيٍد وال ِدعُ لقتِل اال ِعادي أيًد

 اصاًَي اعلُيًّ اديًّنا حممَّإسالَم .. ِريُدتمجََّسوال أن ِ وال أن ِتهََّد وال أن ِتنصََّر وال أن ِتسنََّن ِتشيََّع
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 املعصـُمةِ  ِةواإلماميَّـ  ِةبُيَّـ النَّ صـُ ِ علـى النُّ  اًدمِـ عَت.. ُمنَياحلشُيِّ وقياِ  ريَناملقصِّ من اَتهاِد اخالًي

 اعضًـ َب اصًّـ ا َِنَِّم أخَذ م إال عمَّْنُكال تأخذوا ديَن) :)َ( صريد بن ُِدِا أبي شعيب حممَّسيِّ لقُِل اًلامتثا

(.عن بعٍض

الـنَّيبِّ  دِا سـيِّ  لنـا بقـُلِ   ِـا واإلسـاءةَ  تكورَي كلِّ َمن يريـدُ  يف وَِه بصرخٍة مقاَلـال وأختُم

ُُِت دينَُنال  بها ُت ينُِِةكم بالدَُّا.. ألَّداُُِا لكي ال ُتديُنال ُت) (:َ) املسيِ الذي  ، وبالكيِلَُندا

 الـ  يف عينـكَ   بُةـا اخلشـ ، وأمَّأخيَك ى الذي يف عنِيَذـالَق ُرـنظذا َتلكم.. وملا كاُلـُي كيلَُنبه َت

؟... يف عينـكَ  ، وها اخلشبُةَكى من عيِنَذالَق ُاخِر: دعين ُأألخيَك اها؟ أم كيف تقُُل ُنوَطَال َت

(.أخيَك ى من عنِيَذالَق َاخِرأن ُت اًدَيِّ ُربِصُت ٍذ، ويينَئَكيِنمن َع اخلشبَة اًلأوَّ ْاِرْخائي، َأَريا ُم

 دى..الرَّ عُاقَب َيِشَخى َوَدااُه بَعن اتَّعلى َم الُموالسَّ

 

ديب أمحدأد. أمحد 
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على التاريخ األسود واملعتقدات البالية احلاجة إىل ثورة إسالمية

 ٦١٣٢كانون األول  63اجلمعة  يوم  مقال نشر على موقع مصر تاميز

 

 قال َيه: ملُقع مصر تاميز اًلأمحد أديب أمحد مقا ِةينيَّالدِّ ِنؤويف الشُّ ُريُّالسُّ البايُث كتَب

 

ُِ َِـ  .. أولئَكبيننا وبني احلاقديَن شاسع  كم هُ الور ِِهم للقُـ وا أِوسَـ ُرَذالذين  َِـ  ب ِا ْرَذ.. بينمـا 

.ا للجماِلَنأِوَس

 اجلميلـةِ  ِةالعربيَّـ  مـةِ مبستُى الكل وااهبُِط وظيِّاللَّ هذا اإلسواِف عي كلَّْدسَتهم َيُدْقِي إْن كاَن

ََُعلُِّا ومسُّ أخالِقاملستُى املطلُِب إىل ما دوَن ََّع!!  َُِب علينا أن ِرت ي عن هذا املستُى املتـدِّ  نا يُ

.اوأخالًق اوأدًب اَيه علًم إىل املستُى الذين حنُن

وِر ستقطاِب شهُِد الـزُّ هم الَسعَي نا بها.. وَيسَعَُنشتمَُِعن كلماٍت َي غِةاللُّ يبحثُن يف قُاميِس

ِِ عَُن الَتذاِب كلِّهَرنا.. وَيُها يَُلاختلُق من أكاذيَب دِّقُا اهم ما َرَووُهِصلُي َِ الرُّ ااهم َِ   عـا  مـن أتبـا

َََعْلَنا ِلُكلِّ ِِِبـيٍّ َعـُدوًّ  ) اهم قُله تعاىل: صوِّقُا اهم. وحنن ِقُُللُي ِاعٍ  كلِّ َشـَياِطنَي اإِلِـِس    اَوَكَذِلَك 

ُِْل مُلُروًرَواْل َََذْرُهْم َوَما َيْوَتُروَن اِجنِّ ُيُِيي َبْعُضُهْم ِإَلى َبْعٍض ُزْخُرَف اْلَق َََعُلُُه  ُْ َشاء َربَُّك َما  (.َوَل

ِِيف هذا النَّ ِا العظماُءلقد علَّمنا أسياُد  اًََدهَـ  أن ِضـعَ  ضـرورةَ  صـييبِّ اخَل صـرييِّ النُّ العلُيِّ ه

، ِةواإلخُاِيَّ ِةالُهابيَّ الغرباِن نا ِعيُ نا عن هدَِلن ُيلهَي ، لذلَكاحل ِّ كلمُة ، وهُِهألَِل أمسى ِناضُل

ُِّه َس هم ضدَِّا.إىل األدواِت املركُبِة ال  ميتطَُِها يف يرِب ، وليَسالباطِل نا لقادِةيَووسنُ

، وقـد  العصـُرِ  عـ َ  ايُمًـ  مل تتُقْف صييبِّاخَل صرييِّالنُّ نا العلُيِّضدَّ ِهِج رسُةَاحلرُب الشَّ

 الغضـائريِّ  وابـنِ  يِّوالكشِّـ  األشـعريِّ  يِّكسـعد القمِّـ  الـُمقصِّــرِة   يعِةيف الشِّـ تطـرِّ دَِّا كـلٌّ مـن مُ  ها ِضقاَد

 الغزالـيِّ  وأبـي يامـدٍ   تاِيِّـهرسـ كالشَّالنَّاصـبِة   ِةنَّيف السُّـ تطرُِّمهم، َووملرِي يينَِّلوالُك يِّواحللِّ جاشيِّوالنَّ

 دِا أبي شعيب حممد بـن ِصـري  من سيِّ اهم، وقد ِالُا مجيًعد بن عبد الُهاب وملرِيوحممَّ َةيميَّت وابِن

َمـن   اِماأليَّـ  يف هـذهِ  أن يـأتيَ  َبجَـ ، َـال عَ )َ( دِا احلسني بن محـدان اخلصـييبِّ  وسيِّالنُّمريي )َ( 

ِـا،  حنَُ سهاَم أدواِتِه املركُبِة احلاقـدةِ  َبَِّصلُي مِنثُِّلها يف هذا الزََّمال  ُِ احل ِّ كلمِة ِةمن قَّ َيمتعُض
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 وياسـر يبيـب وكـلِّ    احلليم الغزيد العريوي وعدِان العرعُر وعبد يُسف القرضاوي وحممَّ من أمثاِل

ََهم املنحرَنَيأمثاِل ُِـا بـه مـن    َمهم لنا، وما َرَقذَِ من خالِل ِةقيَّنا النَِّتمَعُس لتشُيِه ِهاَر ليَل عملَُنَي، 

هم نذكُِّرسُـ ، َوواملسـلمنيَ  اِ النَّـ  نا يف أعنِيا إلسقاِطَنيِنَش بهدِف كذوبِةامَل واإلشاعاِت ِةغرَضامُل ياِتواالرِّ

ِإنَّ الَِّذيَن ُيِحبُّـَُن َأن َتِشـيَع اْلَواِيَشـُة َِـي الَّـِذيَن آَمُنـُا َلُهـْم َعـَذاب  َأِلـيم  َِـي الـدَُِّْيا            ) بقُله تعاىل:

(.َواْلرِخَرِة

َََزاَدُهُم الُلُه َمَرًض) تعاىل: ُهعليهم قُُل طبَ اِ ايق  َوَلُهم َعَذاب  َأِليم  ِبَما َكاُُِا  اَِي ُقُلُِبِهم مََّرض  

هم، ِـنِّ  هم وسـُءِ قيـنِ َي هم وضـعفِ إميـاِِ  ِةلقلَّـ  َـُنَ املتطرِّ يعُةوالشِّ َُنواإلخُاِيُّ َُنَالُهابيُّ (،َيْكِذُبَُن

هم بسـُِء سـريرِتهم وشـرِّ    ا عندما َضـحَ َننا ربَُّوبَّتنا، َأَِصَسَمنا َوتِمَشِل حلاقدَةا َّهُا أدواِتهم املركُبَةَو

 ِةنَّالسُّـ  أهـلِ  عمـُمَ  مثِّلـُنَ هـم ال يُ وأمريكـا وبريطاِيـا وَرِسـا. وتبـيََّن أَّ     ُِاياهم وعمالِتهم إلسـرائيلَ 

مـن القرضـاوي والعرعـُر     السُّـنَّةِ  اِءعلمـ  أكثـرِ  َنرُّبَـ َت ، وحنـن جنـدُ  يعِةالشِّـ  أهِل ، وال عمَُمواجلماعِة

 أكثـرِ  َنرُّبَـ َت ، كمـا جنـدُ  ِةضـليليَّ هم التَّحابِة خدمًة ألَكاِروعلى الصَّ يبِّاولُا على النََّطوالعريوي الذين َت

ِِ  خلصنَيوعلى امُل ئيِّواخلامَن ميينِّاخُل ذين تهجَّما على اإلماِمي ويبيب اللَّمن الغزِّ يعِةالشِّ علماِء  لـنه

هم.من أمثاِل البيِت أهِل

 قبـلُ ، َهـل يَ ًةأو أمريكيَّ ًةصناعًة بريطاِيَّ ادِاهم مجيًعَََو شبُِهامَل احلاقديَن ِا لتاريِخْدُع وإْن

علـى   هم دخـالءَ عتـ وَِ َيرون اهـم وَ هم يتنكَّـ هم؟ أم أَّيف صوَُِ اإلخُاَن املسلمنَي واجلماعِة ِةنَّأهُل السُّ

 املسـلمنيَ  واإلخُاِن نَيمن الُهابيِّ كلٍّ تأسيَس أنَّ ه من املعروِفأَّ ًة؟ خاصَِّةلُهابيَّا هم مثُلمثُل اإلسالِم

!!؟ٍةصهيُِيَّ ٍةبريطاِيَّ برعايٍة كاَن

ُيد ُا يف بريطاِيـا والسُّـ  ُعالـذين ُصـنِ   نَيالِّالضَّـ  أولئَك الوقيِه بُاليِة امللتزمَُن يعُةوهل يقبُل الشِّ

َِ لنشِر َِ واألسِد طبرِيكالتَّ( َ) البيِت ِبها إىل أهِلْسوَِ ِتبهاوالشُّ البد إخل!!؟ ...احلسنِي َثماِن َُ

 اِتعلـى الوضـائيَّ   اواعتمـادً  االَتمـاعيِّ  ُاصـلِ اإلِرتِيـت والتَّ  وسائِل باستخداِم اهؤالء مجيًع

 َةصـرييَّ النُّ َةوا العلُيَّـ عاُدُي، ِليعِةالشِّ ومن أهِل واجلماعِة ِةنَّالسُّ من أهِل عواِءالضُّ على العُامِّ اوا سلًبأثَُّر

ِِ والنِّ اجلرميـةِ  يف ذلـك عصـرَ   نَيسـتغلِّ ُم هـا إن أمكـنَ  ِهَْيف َو الَحرَعـُا السِّـ  َياهـا وَ  َمَهُا التُّكيُلوَي  وـا

 مـع األعـداءِ   رمُروالتُّـ  احلنَيالصَّـ  وقتـلُ  املـؤمننيَ  َيـه ِوـيُ   شـيعُ الذي َي ِةائويَّالطَّ واحلروِب واإلرهاِب

هم.وَُِد ُِْحَمهم َوِتإلباَد
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 اهلِل ِـيبِّ  تـلِ َقِل مشـركُ قـريشَ   تـرمرَ  ، منُذالِموالظَّ رِّبالشَّ هم املليِءأَداِد تاريَخ وَنُدجدُِّي وهُم

مُالِـا أمـري    داُهََـ َو مـاهُ َحََ اًللـي  ِهتلِـ َقِل قـريشَ  مـن أَخـاذِ   َخٍذ من كلِّ اُا شيطاًُِعَمَََو(  ) دحممَّ

.ِهِتنَيُرِل املشركَُن َ َُصِع ِهيف َراِش عندما باَتعلي )م( املؤمنني اإلمام 

ى يتَّـ  ْمِلْس، وهُ الذي مل ُيٍةها إىل أمرييَّوحتُيِل للخالَِة أبي سوياَن بِن معاويَة املتصاِب ومنُذ

ِِ  رُِّثَُُمـ. والـ .(َيـه  خَُلالدُّ إالَّ اإلسالِم لتخريِب اطريًق مل أَْد) :املشهُرِة ِهلعبارِت .. والقائُلَةمكَّ َت

مـا  ُه، َومـع القـرودِ   اعـبِ واللَّ الغلمـانِ  ِِوِـاكِ  يزيـد العربيـدِ   عنِياللَّ ِهالبِن يِفالسَّ دَِّحِب َةاألمُيَّ اإلمارَة

 (، ) اهلِل رسـُلِ  وصهِر عمِّ وابِن وخليوِة وصيِّ مُالِا أمري املؤمنني اإلمام علي )م(، حب ِّ اجملرماِن

؟!علينا سالُمُهما ني احلسن واحلسنياإلماَم ِةاجلنَّ أهِل ي شباِبَدوسيِّ اهلِل ِلي رسَُتاَِحَيَر وحب ِّ

عنـدما  (  ) دحممَّـ  بُُّا ِـيبَّ اإلسـالمِ  وسَـ  ُا خالََة املسـلمنيَ الذين ادََّع نَييف األمُيِّ َأيُّ خرٍي

(؟بَّينَقد َس ابَّ عليًّن َسَم) (: ) سُُلالرَّ وقد قاَل شهٍر ألَف على املنابِر)م( ا يًِّلَع بُُّا وصيَُّهَس

 َةُا األئمَّـ واليقُـ  اِ وبنـُ العبَّـ   َةهـا بنـُ أميَّـ   عنـدما يكمَ  ُةاإلسالميَّ ُةاألمَّ َيِه ْتمرَّ وأيُّ خرٍي

َِويارُب( َ) هموأصحاَب  هم وقـد قـالَ  ُا أوصـالَ عُـ م وقطَّبُُهَلم وَصقُُهَرم وَيحبُُهَذم َوتلُُهُهم وَقلُمُهم و

(؟َِِرعنها مَل َفلََّخن َتَما َوَجها ََِبِكن َر، َمٍُِح سوينِة ِلَثي  َيكم كَمَب أهِل ُلَثَم) (: ) سُُلالرَّ

ِِمَـ هم ِلَءُا اِتمـا الذين ادََّع يعِةيف الشِّواِة من متطرِّتَّاِب والرٍُّة من الُكيف شرذَم وأيُّ خرٍي  أهـلِ  نه

د بـن  حممَّ ِادسيِّو)َ( ري َصد بن ُِحممَّ ِاديِّسك بيِتال من أهِل املقرَّبنَي حابِةوا على الصََّر، واََتالبيِت

ومصـاحَل   ٍةدِيُيَّـ  لغايـاتٍ ( َ) ل بـن عمـر  املوضَّـ سـيِّدِا  و)َ( عريي ار الشُّـ بشَّ ِادوسيِّ)َ( أبي زينب 

.قٍةضيِّ

هـا  أبناِئ ُا بتشـريدِ قُمُـ َيََ عـامٍ  ُهـا أربعمائـةِ  حكُمَيِل َُنالعثمـاِيُّ  يـأتي اليهـُدُ   يِّرٍةَخ ٍةأمَّ وأيَُّة

 اجملـرمنيَ  اإلخُاِن ؟ ثم يأتي شياطنُياإلسالِم ؤمنيها باسِمُم ها وقتِلشباِب هيِلَجها وَتِساِئ واملتصاِب

؟(!هموأمرِي املسلمنَي خليوِة) أردوملان لقَب اِحوَّالسَّ ُا على اجملرِمطلُقلُي

 أكثـرَ  اُرِّثنا ياضـرً سـيُ  ؟ أمامشـرقً  اأبيضًـ  اُرِّثنـا ياضـرً  أن ُي اهذا املاضي األسُِد وهل ميكُن

 املـذاهبِ  اهـم يف كـلِّ   ابعنَيالتَّـ  والعمـالءِ  هاينِةالصَّـ  مـن اليهـُدِ   كلٌّ َيه على اإلسالِم يتسلَُّ  ااسُداًد

د بن عبد الُهاب وملريهم!؟وحممَّ َةتيميَّ ابِن من أمثاِل ُائِفوالطَّ
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:واجلماعِة ِةنَّالسُّ وأهِل يعِةمن الشِّ لكلٍّ أقوُل

 ُروِثواملَـ  الباليـةِ  واملعتقـداتِ  األسـُدِ  اريِخعلـى التَّـ   ٍةيقيقيَّـ  ٍةإسـالميَّ  إىل ثـُرةٍ  حباٍَة أِتم

امللتُي.

ٍِ لكلِّ أِتم حباٍَة  ها وقلـبَ تشُيَه ْتوياوَل َةبُيَّالنَّ َةنَّالسُّ ْتال  طاَل االحنراَاِت إىل تصحي

ُِ أبـي َهـل وأبـي اهـب تُ     يف تعـاليمِ  ملارقـةٍ  ٍةووثنيَّ ٍةَنسيَّ إىل صٍُر ها املشرقِةصُرِت  احملرَّمـاتِ  بـي

 ، وقد قال تعاىل:قاتليهم على اجلبهاِتُم ثبيِتَتِل كاِحالنِّ ، وَهاِداِتباحلُريَّ اًعَمَط واإلرهاِب كالقتِل

ََاِيَشًة َوَساء َسِبي) (.ي َيرََّم اهلل ِإالَّ ِباحَل ِّ، َواَل َتْقُتُلُْا النَّْوَس الَِّتاًلَواَل َتْقَرُبُْا الزَِِّى ِإَُّه َكاَن 

ٍِ لكلِّ وحباٍَة َِ اإلماميََّمـت الال  طاَل االحنراَاِت إىل تصحي وإدخـاَل   ُهتشُيَه ْتوياوَل نه

لقُلـه   العلـُيِّ  اإلميـانِ  املتعِة الذي ال جيُُز ألهـلِ  كزواِاعلينا سالُمُهم  ِةاألئمَّ على لساِن ما ال جيُُز

يُد َيْرَث اْلرِخَرِة َِِزْد َلُه َِي َيْرِثِه َوَمن َكاَن ُيِريُد َيْرَث الدَُِّْيا ُِؤِتـِه ِمْنَهـا َوَمـا َلـُه     َمن َكاَن ُيِر) تعاىل:

ًَـ  اًلقـُ علينا سالُمُه  ادِلإلمام الصَّ اُا زوًرُبَسَنََ (،َِي اْلرِخَرِة ِمن َِِّصيٍب املتعـُة ديـين وديـُن    ) :احمرَّ

َِالصَّ اإلماَم أنَّ واحلقيقُة (،آبائي  عـن املتعـةِ  )َ( املوضـل بـن عمـر    سيِّدِا  ُهيني سأَلعلينا سالُمُه  اد

عنهـا   ئَليـني سُـ  علينـا سـالُمُه    ضاالرِّ اإلماِم كان َُاُب وكذلَك (،ناألمثاِل املتعُة مل تَُْد) :أَاَب

(.عنها ، قد أملناَك اهلُلما أَِت وذاَك) َقال:

، واخلراَـاتِ  الالِتيف الضَّـ  ائهنَيكم التَّـ تقـي بأبنـائِ  تر ٍةَكريَّـ  إىل ِهضـةٍ  حباٍَة اأِتم مجيًع

َِياِعـهم وضهم من َهِلنقَذُتـِل َِ هم وتوت ِِـشُمـال يِبالرَّ الِمـاإلس اهم آَا الـنَّيبُّ  ِا ُدبـه سـيِّ   َلَزكما َِ ر

، يا عليُّ) َقال: مستقيٍم أن يكمَلُه على صراٍطأمري املؤمنني اإلمام علي )م( َووصَّى مُالِا (  ) دحممَّ

 -ايعـين عليًّـ   -هـذا  َيكـُنُ  واخـتالف   َرقـةٌ  اِ بني النَّ تكُُن) وقال: (،هاباُب وأَِت العلِم أِا مدينُة

(.على احل ِّ ُهوأصحاُب

 صـرييِّ النُّ نـا العلـُيِّ  هم ضدَّ ِهِجي مكائِددَِّحَتعزميًة ِل احلاقدوَن لقد أعطاِا هؤالِء يف احلقيقِة

نا.ِتنا وحمبَّنا ووالِئِصدِق هم وزوَرهم وبهتاَِهم مقابَلزيَف أقُاِل بَُنيِّالطَّ َاكتشَف، ُراِيِّالنُّ اخلصييبِّ

َََمـن َذا الَّـِذي       ) بقُله تعاىل: هذا املقاَل وأختُم ََـاَل مَلاِلـَب َلُكـْم َوِإن َيْخـُذْلُكْم  ِإن َينُصْرُكُم الُلُه 

َُكِّ ََْلَيَت (.ِل اْلُمْؤِمُنَُنَينُصُرُكم مِّن َبْعِدِه َوَعَلى الُلِه 

ديب أمحدأد. أمحد 
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 وتعظيمهم إىل درجة العصمة حنن ضد تربيب األشخاص البشريني

 6102كانون الثاني  5اخلميس يوم    تاميز مصرموقع عرب حوار 

 

 ملُقـع مصـر تـاميز أنَّ    خا ٍّ الدكتُر أمحد أديب أمحد يف يُاٍر العلُيُّ يينُّالدِّ البايُث َدأكَّ

ِِعلـى الـنَّ   ٌةحممديَّـ  مسـلمةٌ  هم َرقٌة نيالعلُيِّ  األشـخا ِ  هـم ضـدَّ تربيـبِ   ، وأَّاجلعوـريِّ  العلـُيِّ  ه

 علـيٍّ  اإلمـامِ  املـؤمننيَ  أمرِي بعروِة مسُُّكهم هُ التَُّعجَمما َي ، وأنَّالعصمِة هم إىل درَِةوتعظيِم نَيالبشريِّ

احلُار: وهذا ِصُّ .كرَّم اهلُل وََهُه

ن هـي  ؟ ومَـ هذا الكالِم ِةى صحََّد. ما َمخمتلوٍة ٍَِرإىل َِ ٌةَممقسَّ َةصرييَّالنُّ أنَّ اكثرًي ُيروى مصر تاميز:

؟ُةصرييَّالنُّ ُةالعلُيَّ الورقُة

قطوـُا  َيِل لجؤوَنَياٍد سَـ َو إىل أيِّ اُ النَّـ  حتـارُ َي اليـُمَ  ُهعيشُـ الوُضـى الـذي َِ   يف زمـنِ  الدكتور أمحد:

َّ بٍعَِ هم، وإىل أيِّاَرَمِث  مـن أكثـرِ   ُةصـرييَّ النُّ ُةنـا العلُيَّـ  َرقُت تكُُن شارَبهم. وتكاُدنهلُا َملَي هَُنسيتُ

 بَُنـتعصِّـ ُمـا كتَبـُه ال ممَّـ  اها، بدًءتارخِي عَ  زويِروالتَّ حريِفوالتَّ عِنت للطََّضال  تعرَّ ِةاإلسالميَّ َِِرالِو

لـه علـى    ُضقـاٍ  ِتعـرَّ   مـن هجـُمٍ   اليَُم اُهَرا َِمَب ، واِتهاًءصبِةالنَّا ِةنَّوالسُّاملقصِّرِة  يعِةالشِّ من رَاِل

، كالقرضـاوي والعرعـُر والعريوـي وأمثـاُلهم مـن َهـةٍ       نَيكورييِّالتَّ نَيوالُهابيِّ املسلمنَي اإلخُاِن لساِن

 من َهـةٍ ركُب ركَبهم وياسر يبيب وَمن َي احلليم الغزيعبد  من أمثاِل املنحرَنَي يعِةالشِّ وعلى لساِن

لنا بهم  ني وال عالقَةباسم العلُيِّ أو املدسُسَُن أو املأَُروَن على ما كتَبُه املنحرََُن ديَنِمعَتأخرى، ُم

هم الـ  تناولُهـا يف أيـاديثِ    د أمني ملالب الطُيل وأبي مُسى احلريري وملريهم. ومـن األمـُرِ  كمحمَّ

 ٍَِرعلى َِ نَيالعلُيِّ أنَّ ضَُناملغِر عى هؤالِء، ييث ادَّاخليَّبيَتنا الدَّ األمُر ال  ختصُّ هي تلَك ٍةوبشدَّ

ٍِ ، وهذا ملرُيٍل خمتلوٍةوَِِح .اَرتاٍء ُدوجمرَّ صحي

ِِعلـى الـنَّ   ٌةحممديَّ مسلمٌة هي َرقٌةالنُّصرييََّة  َةالعلُيَّ لكنَّ َِـ الـذي أرسَـ   اجلعوـريِّ  العلـُيِّ  ه  ُهى بنيا

 ، َنحُن)َ( صييباحلسني بن محدان اخَل ِادى أعمدَتُه سيَِّنوَب( )َري َصد بن ُِأبُ شعيب حممَّ ِادسيِّ

 اًلها امتثانياُِِب وِّها ورسُِ َص بُيدِة ُكال  تتمسَّ دُةاملُيِّ ُةصيبيَّاخَل ُةصرييَّالنُّ ُةاجلعوريَّ ُةالعلُيَّ الورقُة
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ََِميًع) لقُله تعاىل: ََـَألََّف    َواَل َتَورَُّقُ اَواْعَتِصُمُْا ِبَحْبِل الُلِه  ْا َواْذُكُروْا ِِْعَمَت الُلِه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنـُتْم َأْعـَداء 

َُاًِ َََأْصَبْحُتم ِبِنْعَمِتِه ِإْخ (.اَبْيَن ُقُلُِبُكْم 

َُِكاِقساِم يَُل دوُرالذي َي الكالِم وراَء الكامُن بُبما هُ السَّ برأيَك مصر تاميز:  ٍةالََّض ٍةَدمتعدِّ ٍَِرم إىل 

؟وكاَرٍة

ََ احلـ ِّ   ين أعُُد، لكنَّبهذا األمِر ُرعندما أَكِّ الغرابِة كلَّ أستغرُب الدكتور أمحد: إىل يقيقِة أنَّ صرا

َ  أزلـيٌّ   يف  والعــدوِّ بـني الــُليِّ  جمعــَُنَي ياطنُي، َالشَّــاألرِض إىل هـذهِ  قــائم  أبــديٌّ مـع الباطــِل صــرا

لكـن   (؟يبِّ أو...!!!أو الـنَّ  اإلماِم َالن وبنَي ِديِّأو السَّ َالن يِخساووَن بني الشَُّي هم!!؟ واألبالسُةوالِئ

 َهذا هُ الغلُّ ،العصمِة هم إىل درَِةوتعظيِم نَيالبشريِّ األشخاِ  نا ضدَّ تربيِبال ِوعُل ذلك ألَّ حنُن

:ُل. وهنا أتساَءايف َشَرِكِه أبًد أن ِقَع الذي ال ميكُن

هـا تعـاىل يف   الـ  أقرَّ  ِـا بالُاليـةِ  ْرنا أقَر؟ هل ألَّهمُِا بالكوِرليتَّ يِندِّيف ال القياِ  يأتي أهُل ي ٍّ بأيِّ

وهـذه   (،اِكُعـُنَ ِإََِّما َوِليُُّكُم الُلُه َوَرُسُُلُه َوالَِّذيَن آَمُنُْا الَِّذيَن ُيِقيُمَُن الصَّاَلَة َوُيْؤُتَُن الزََّكاَة َوُهْم َر) قُله:

ََِصيني َتملؤمنني اإلمام علي )م( أمري ايف مُالِا  ْتاآلية ِزَل ُة ِمِه وهُ راكـع  يف املسـجِد والقصَّـ   خباَت دَّ

 ُةاعيَـ َالن أو الدَّ يُخوليُّنا، وليس الشَّ د وليُّنا، ومُالِا عليٌِّا حممَُّديُّنا، وسيِِّلَو ُهسبحاَِ معروٌَة، َاهلُل

َُ    ) لقُله تعاىل: ئنَيااخلطَّ للبشِر ال تكُُن الُاليَة َالن، ألنَّ َالن أو امللُك ََُلاَيُة ِللَّـِه اْلَحـ ِّ ُهـ ُهَناِلَك اْل

َُاًب (.اَوَخْير  ُعْقًب اَخْير  َث

هم الـذين  َتسـادَ  ُمعصِـ نـا ال َِ الل؟ هـل ألَّ ُِـا بالضَّـ  هُمليتَّ يف العقائـدِ  االَتهـادِ  يأتي أهـلُ  ي ٍّ وبأيِّ

 عن كلِّ( َ) َلُسوالرُّ األِبياَءو َةاألئمََّق   ، بل ِعصُم ِّاحل بغرِي اهلِل من دوِن اوهم أرباًبُهم واتَّخُذُعَصَن

 ِةالبشـريَّ  واخلطـأ واحلـاالتِ   سـيانِ هُ والنِّوالسَّ لِبوالصَّ والقتِل واملُِت هم من الُالدِةقاِممَب ما ال يليُ 

بنا؟ الُاقعِة

برأيكم؟ حديِدهم بالتَّهم؟ وما هي ملايُتعنهم ملاياِت ُثهؤالء الذين تتحدَّ ُ حقِّهل ُي مصر تاميز:

هم ديــَن قــائمَُن بطاعــِة السَّــمِع وُِكــراِن ُيجَّــِة اهلِل بالعمــِل، ألنَّ املنــاَقَُن أولئــَك الببدكتور أمحببد:

ِ  رياء  والقياسيَّ االَتهاديَّ َِالرُّ بهم ومجُع اِ النَّ إعجاِب هم كسُبُت، وملاَيوجماملٌة وِوا هم، يَُل عا
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َُ ِِ ومسا بـني   هـم جيمعـُنَ  أَّ رِّقني، واحلقيقـةُ َوُم ملرُي ِةللمحبَّ َامعَُن هَمبأَّ بجيِلوالتَّ عظيِموالتَّ املدي

هم، بهاِتنشـروا شُـ  َيِل العلُيِّ احل ِّ أهِل صوُِف توريَ  بينهما، بل حياولَُن قَُنوال يورِّ والباطِل احل ِّ

 لألشـخا ِ  ميمـةِ الذَّ العميـاءِ  ِةلعصـبيَّ ا نـا ِزعـةَ  ُل يف جمتمِعشِعهي ال  ُت هم املزخرَُةهم وأَعاُلَأقُاُل

، نـايف العـدلَ  وُي احل َّ َيما خيالُف لرٍَل بشريٍّ خطَّاٍء املرِء ، وهي مناصرُةالعصمِة أهِل دوَن َاِلوالرِّ

ََوأكثِر زعاِتالنَّ ن أخطِروهي ِم  ااًمإكر امِةااهدَّ زعاِتالنَّ على إضراِم ها تقُُم، ألَّمِلالشَّ يف توريِ  اًكْتها 

ُِِلِبَلَما َق بصلٍة للح ِّ بصلٍة، ولُ أنَّ هؤالء ميتَُُّن للح ِّ متَُُّنلرَاٍل ال َي  ولكْن ُا أن يقُمُا بِوعِلهم القبي

ُاْتُرُكُُهْم، ُهْم ُعْمَيان  َقاَدُة ُعْمَيـاٍن، َوِإْن َكـاَن َأْعَمـى َيُقـُُد َأْعَمـى      ) (:َ) املسيِالنَّيبُّ دِا سيِّ كما يقُُل

.الُيدِة وتوتيِت مِلالشَّ ومتزيِ  ناكِري إىل التَّوهذا ما يؤدِّ (،َطاِن ِكاَلُهَما َِي ُيْوَرٍةَيْسُق

ََ وأهَلها وسادَتها، وَي َُنسادُتنا وعلمانِا العلُيُّ يارَب ولذلَك  لقـُلِ  اًلهم، امتثـا ذَّروِا من شـرورِ البد

مـع   القيامـةِ  يـُمَ  اهلُل ُهثَـ َع، َبمـن عصـبيَّةٍ   خـردلٍ  من بٌَّةَي يف قلبِه َمن كاَن) (: ) اهلِل رسُِلسيِّدِا 

ومل  الـذين خـالوُا احلـ َّ    العلمـاءِ  ألشـباهِ  ُةهـي العصـبيَّ   املذمُمـةُ  ُةالعصـبيَّ  وهـذهِ  (،ِةاجلاهليَّ أعراِب

 إىل ملـريِ  َرَرا الـدُّ ُوألَق وَّروا وأبايُا احملظَُرَزَُا َوخَررََُّا وَزوَي يِنُا يف الدُِّع، بل ابتَدِهبِلَحُا ِبُمعتِصَي

.يِنوالدِّ القيامِة م إىل يُِمُهَعِبن َتَماهم وِل الُيِل كلُّ يها َالُيُلستحقُِّم

منكم؟ احلذِر إىل أخِذ ا اآلخريَنَعكم، وهذا ما َدألِوِس اَدًّ بَُنكم متعصِّأَّ قاُلُي لكن كيَف مصر تاميز:

رَّف لنـا  وعَـ  املذمُمـةِ  ِةمـن العصـبيَّ  علينا سالُمُه  بدينلقد يذََّرِا مُالِا علي زين العا الدكتور أمحد:

َُل شراَر قُِمِه خري  مـن  ى الرََّرها، أن َيَة ال  يأثُم عليها صايُبإنَّ العصبيَّ) :عندما قاَل اخلرِي طريَ 

َُمُه علـى  عنَي قأن ُي ن العصبيَِّةن العصبيَِّة أن حيبَّ الرَُل قَُمُه، ولكن ِمِم خياِر قٍُم آخرين، وليَس

مـن   ، ولـيسَ ِةالعلُيَّـ  نا وإخُاِنـا يف الُاليـةِ  ِتَلـدَ  نـا وأبنـاءِ  حمبَُّتنـا ألهلِ  ِةن العصبيَِّم َليَس (.لِمالظُّ

ََـاء ِمـْن   ) لقُلـه تعـاىل:   ، َهذا هُ احلـ ُّ نَيقِِّحُمـال قاتالثِّ نا العلماِءِتسُّكنا بساَدَموالنِا وَت ِةالعصبيَّ َو

ًَْرَأْقَصى اْلَمِديَنِة َر ُِْم اتَِّبُعُا اْلُمْرَسِلنَي، اتَِّبُعُا َمن الَّ َيْسَأُلُكْم َأ (.َوُهم مُّْهَتُدوَن اَُل  َيْسَعى َقاَل َيا َق

 ِدجـرَّ ُم، ِلاهلِل عـن رمحـةِ   ُمبَعـدينَ  ذمُمنَيمَـ  برَاٍل أشراَر ائهَُنالتَّ َكأن يتمسَّ ميمَةالذَّ َةالعصبيَّ ولكنَّ

 األِـُارِ  وإِكاِر ِةالالهُتيَّ األسراِر كنَشاِء هم القاتلِةعن خمالواِت ظِرالنَّ بغضِّ ِةِيُيَّلدُّهم اِتهَرُشهم َوِتمكاَِ

َِكلَّ َمـن ال يُـ   والعمالِة الِلوالضَّ مُا بالكوِرِه، ويتَّاميِةالسَّ املراتِب عاِءوادِّ ِةاإلاهيَّ هم رأَيهـم مبحبَّـِة   ُقُا
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أو  ذلـك املـذمُمِ   أو قريـةِ  ريِرذلك الشِّـ  من أسرِة ائهنَيهؤالء التَّ أنَّ ِدجرَُّم!! ِلاألشراِر املنحرَنَي هؤالِء

مجاعِة ذلك امُلِضلِّ!!

؟دٍةعَدمتِّ إىل عشائَر كم منقسمَُنأَّ ن يقُُلكم َيَمَما قُُل مصر تاميز:

 أنَّ ء اجملرمـُنَ وهم هـؤال عنها يقيقٌة؟ أمل َي ثَُنال  يتحدَّ العشائَر أنَّ اًلَمن قال أص الدكتور أمحد:

 ِةالعشـائريَّ  هـذهِ  لتكـريسِ ( نيتـاريخ العلـُيِّ  ) ُهكتاَب كتَب( حممد أمني ملالب الطُيل) املأََُر الكاتَب

؟لغاياٍت ماديٍَّة قسيماِتالتَّ من هذِه واملستويدوَن بها َهلُة القُِم ََيلحَ  نا العلُيِّعن جمتمِع الغريبِة

ُدِا نتمي سيَِّي عشريٍة ِةخ وِا: إىل أيَّبها صحيحًة َلُي ائهَُنهؤالء التَّ ُلتقَّالعشائريَُّة ال  َي ولُ كاِِت

دِا أو سـيِّ علينـا سـالُمُه    أو اإلمـام احلسـني  مُالِا أمري املؤمنني اإلمام علي )م( أو (  ) دحممَّالنَّيبُّ 

أو....؟( َ) سلمان الوارسي

يـني   اِرالـدَّ  يف يـُمِ ملُالِا أمري املؤمنني اإلمام علـي )م(   املُاليُة ريُةــهي العش احل ُّ ريُةـالعش ْتأليَس

ََتِـ   ؛ أي أبلغهم أمـَر اهلل يف واليـةِ  (َوأِِْذْر َعِشرَيَتَك األقَربني) :ِهِزَل قُله تعاىل على ِبيِّ ، ِهعلـيِّ وخال

ى يف قُلـه  الـُثقَ  لعـروةُ وهـي ا  )م(اإلمـام علـي   مُالِا أمري املـؤمنني   بعروِة نا هُ التَّمسُُّكجمُعألنَّ ما َي

ُُْثَقى َوِإَلى اللَِّه َعاِقَبُة ا) تعاىل: َََقِد اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْل َُ ُمْحِسن   ََْهُه ِإَلى اللَِّه َوُه (؟ْلُأُمُِرَوَمن ُيْسِلْم َو

األعمى؟ ِبعصُّكم بالتَّهُمن يتََّتنِة َم برأيكم ملُاَهِة َما هُ احللُّ مصر تاميز:

 سـعى إىل تُييـدِ  حممـٍُد يَ  ٍبصُّـ َعإىل َت مـن أن ِـدعَُ   األعمى البدَّ ِبعصُّالتَّ ملُاَهِة ور أمحد:الدكت

ِِ واجلهُِد األهداِف هـذا   ألبنـاءِ  ِةاألخالقيَّـ  واملنعِة ِةاملعرَيَّ ِةالعزَّ ، وحتقيِ نا املعصُِمعلى ِهِج للحوا

ِِالنَّ ََْلـَيُكْن َتَعصُّـُبُكْم     ) )م(: أمري املؤمنني اإلمام عليمُالِا  قاَل ، لذلَكه ِإْن َكاَن ال ُبدَّ ِمـَن التَّعصُّـِب 

ُِْر ََْعاِل َوَمَحاِسِن اأُلُم ََوالـدِّ  للحـ ِّ  َبعصُّـ التَّ ألنَّ (،ِلَمَكاِرِم اخِلَصاِل َوَمَحاِمِد اأَل  وصـياِةَ  يِنعـن الـدِّ   َا

ََ ، وليَساحملمُُد ُبعصُّهُ التَّ املؤمننَي كراماِت ُِ َتعلى أيٍد إال ِب ضل أليٍد  قُى اهلل عزَّ وَلَّ، وأصد

(.ُكْم ِعنَد اللَِّه َأْتَقاُكْمكرََّمِإنَّ َأ) هُ قُله تعاىل: واضِلللتَّ اى مقياًسَقوالتُّ شاهٍد على َعِل اإلمياِن

 

أجرى احلوار: وليد عرفات
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 ؟متى يتخلصون من عبادة األشخاص

 6102كانون الثاني  01 الثالثاء ومي  املركز السوري للدراسات ربمقال نشر ع

 

ملُقـع املركـِز السُّـُريِّ     اًلأمحـد أديـب أمحـد مقـا     ِةينيَّـ الدِّ ؤوِنيف الشُّ ُريُّالسُّ البايُث كتَب

 قال َيه: للدراساِت

 

 (.ال ُيعَرُف احل ُّ بالرَِّاِل، اعِرِف احل َّ َتعِرْف أهَلُه) :أمري املؤمنني اإلمام علي )م(يقُل 

ِشِر أيِّ مقاٍل أو يُاٍر للبايِث الديينِّ العلُيِّ أمحد أديب أمحـد   ة مبنِعاإليراِيَّ( قم) شائِخ يفقراُر امل

 يف املُاقِع والُكاالت اإليراِية. والتُّهمُة: اإلساءُة لعلماِء الشيعِة.

يب أمحد الـذي مل  تشُيِه مسعِة البايِث الديينِّ العلُيِّ أمحد أدبة العراقيَّ( جفالنَّ) تهديد  مبطَّن  من

       َِ ِِ العلُيِّ النصرييِّ اخلصييبِّ الـذي ينتمـي إليـِه يف مُاَهـِة الوـِ  والبـد َِ عن النَّه َُاَن عن الدَِّا َيَت

 والشُّبهاِت واالَرتاءاِت ال  َتَطاُلُه.

الشَّـياطنِي   تهديدات  متعدِّدٌة بالقتِل والتَّصويِة من ِقَبِل أبناِء تيميََّة وحممـد بـن عبـد الُهـاب وإخـُانِ     

 سُاء كان منهم َمن َيظهُر بصُرِتِه الشَّيطاِيَِّة احلقيقيَِّة أو َمن يتنكَُّر بصُرِة الُطنيِّني.

الُقايـُة هـي أن   ) لكلِّ هؤالء أتذكَُّر قَُل األديِب الويلسـُِف العظـيم َـ ان خليـل َـ ان:     

َِْعَلَك َوُتحاسَبين على ردَِّة َِعلي  (.َتنَسى 

 

ستنكروَن عليَّ َوْصـِوي لعلمـاِء الشِّـيعِة بـالتَّكورييني!! َهـل يق ـا هـم حمقُّـُن         َي( قم) مشائُخ

َِهم من َوْصِوي لكـلٍّ مـن الُكلـيين واحللِّـي والكّشـي والقمِّـي والطُُّسـي وملريهـم بـالتَّكورييِّني           باِزعا

علينـا   ُتسيُء لألئمَِّة املعصُمني احملرَِّني واملزوِّرين؟ وملرُي حمقِّنَي ِبَتَبنِّيهم لنظريَّاتهم وطروياِتهم ال 

دِا احلسـني بـن محـدان    وسـيِّ )َ( صـري  هم حب ِّ سيدِا أبـي شـعيب حممـد بـن ُِ    واَرتاءاِت سالُمُهم،

 !؟)َ( صييباخَل
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َدْدمت عليَّ العلـَم بـالعلِم واحلـديَث باحلـديِث واملنطـَ       نتم َرزعمُن َلُكلُ أَّكم علماُء ديٍن كما َت

نـا العلـُيِّ   مُِي َيما أكتُب من علٍُم يقيقيٍَّة وِقيٍَّة ُت ز  الَُـَه األمجـَل لنهجِ  شُتَقنتم ِاباملنطِ ، وَلُك

َُكم تشُيَهُه والطَّعَن َيه، وهذا ُيظِهُر عجَزكم عـن  صرييِّ اخَلالنُّ صييبِّ الذي حتاولَُن كما ياوَل أسال

 زعمَُن االِتماَء إليه.املناقشِة وَرامَلكم من العلِم الذي تدَّعَُن محَلُه والُالَء الذي ت

لُ أَِّكم علمـاُء ديـٍن لكنـتم قـد دقَّقـُتم يف هـذه املراَـِع الـ  تعتمـدوَِها وُقمـُتم بتصـحيِحها            

ِِ أخطـاِء الرَِّـاِل الـذين تَ      عبـدوَِهم!؟  وتصُيِبها وإزالِة اخللِل منها، ولكن كيف السَّـبيُل إىل تصـحي

 نَّكم تعصمَُن رَـاَلكم وعلمـاَءكم ليقـع َـيكم قَُلـه تعـاىل:      لك(  ) النَّيبِّسيِّدِا َأِتم تطعنَُن بأقُاِل 

 (.مِّن ُدوِن الُلِه ااتََّخُذوْا َأْيَباَرُهْم َوُرْهَباَُِهْم َأْرَباًب)

وما هُ توسرُي التَُّاَِ  بني كالِم احللِّي والكشِّي والقمِّي وملريهم، وكـالِم ابـن تيميَّـة والغزالـي     

أَّكم احل ُّ وأَّهم الباطُل َبأيِّ ميزاٍن ميكـُن   هاب؟ وإن كنتم تزعمَُنوالشَّهرستاِي وحممد بن عبد الُ

 أن يلتقي احل ُّ مع الباطِل!؟

احلديَث يُل العقيدِة واملواهيِم الدينيَِّة ال  تكُ  علـى الضُّـعواِء لنـ َز قـََّة      احنن ِلتزُم دائًم

صييبِّ، ألَّنا رَاُل علٍم ال رَـاُل روايـٍة َحسـب،    صرييِّ اخَلوأصالَة ومتاَِة وعظمَة ِهجنا العلُيِّ النُّ

ِِ العظيِم، وِراهُن أن خيرَا أيٌّ منكم ليقدَِّم براهيَنُه ودالئَلُه. لكْن ما أْن كما علَّمنا ساَدُت نا يف هذا النَّه

دوَن مسـبٍَّة أو   -ذَكْرِا علماَءكم الذيَن َكَذبُا على األئمَِّة وكوَّـروا أهـَل احلـ ِّ مـن سـاَدِتنا، وَوَصـْوناُهم      

مُِـا  بالتَّكورييِّني، يتَّى حترَّكت ِزعـُة العصـبيَِّة العميـاِء يف ِوُِسـكم األمَّـارِة بالسُّـُِء وطالبتُ       -شتيمٍة

ًَ  من الُهابيَِّة السَُّداِء الكاَرِة. ابالصَّمِت والتُقُِّف عن الكتابِة إلخواِء هذه احلقائِ  خُ

ي وأولياُء ِعَم !؟ وملاذا عنِّ أوامري منكم أو أَّكم مسؤولَُن ين آخُذوهنا أتساءل: َمن قال بأَّ

 يَن للسِّياسِة!؟ كم وحتذَُا اَرتاءاِتهم!؟ وملاذا ُتخِضعُن الدِّحِّحُا زالَِّت علماِئَصمل ُت

حنن قُم  ال جاُف ال منكم وال من الُهابيِّني الشَّياطني، وال جلُ  الدِّيَن بالسِّياسِة، وال جنعُل 

نَّا على املُِت يف سبيِل احل ِّ وإعالِء كلمِة احل ِّ شاَء َمن شاَء وأبى َمن لدِياِا. حنن قُم  راَه اَننا َتَبًعدي

َُْمُة ) أمري املؤمنني اإلمام علي )م(:أبى لقُل مُالِا  َََهاِدِه، َواَل َتْأُخْذَك َِي اهلِل َل ََاِهْد َِي اهلِل َي َّ  َو

 (.اَلئم
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َِ علـى    حنن ِرَُض أن جنام َل أو ِسايَر أو ِتستََّر عن اخلطأ، أو أن ِقبَل منكم التَّعـدِّي الـُق

 وعلمائنا النُّجباء. قاتساَدتنا الثِّ

 جـرُ الثَّمَّـار ويِ  وميـثمُ  ااهجـريُّ  ورشـيدُ  بن صـُيانَ  وصعصعُة الغواريُّ ُمُثُلنا العليا هم أبُ ذرٍّ

قيَُّتنـا  ُا كلمـَة احلـ ِّ.. تَ  جماملـٍة أو مسـايرٍة لُيعلُـ    دوَن ُا شـهداءَ وملريهم من الذين ارتَق( َ) بن عديُّ

ِ .. كالمُ   ِ  ال كـذب .. تُييــُدِا خـالص  هللِ   يـ ٌّ ال ِوـا ال شـرٌك وال إِكــار .. ِنـاقُش بــالعلِم    نــا صـد

 واملعرَِة والدِّرايِة والرِّوايِة الصَّادقِة.

ياطني قضاُة ي ٍّ، ، وال الُهابيَُّة وإخُاُن الشَّيِنوال َيُهمُّنا إن َقِبْلُتُمُِا أو ال، َال أِتم قضاُة الدِّ

، وما حيدُث يف هذه احلرِب همَّنا أن َتمَدُيُِا، بل املهمُّ أنَّ اهلَل ِاصُرِا ويامي ِهِجنا العظيِمى َييتَّ

 خرُي دليٍل.

تـاِء والـتكورِي   زعمَُن، ملا َصـَمَد ضـدَّ أعاصـرِي اإلَ   كما َت اًلوالدَّليُل األكُ  أنَّ ِهَجنا لُ كاَن باط

ت كلُّ املذاهِب احلائـدِة طـيَّ النسـياِن وال وَـَُد     ى اليُم، يف الُقِت الذي أصبَحوالطَّعِن والتَّزويِر يتَّ

 على وَِه األرِض، َال يدوُم إال احل ُّ مهما اشتدَِّت األعاصري. اها اليَُم

 

علينا لغاياٍت  َأِتم تكذبَُن إالَّو وأِا هنا أقرتُح عليكم مقرتياٍت لُ ِوَّذمتُها َلصدَّقنا ُِاياكم،

 ى بها:أِتم أدَر

من احللِّي وابن الغضائري والنَّجاشي والكشِّي والقمِّي واخلُئي  اًلوثيقٍة رمسيٍَّة تؤكُِّد بأنَّ ك إعالُن -1

)َ( صـري  د بـن ُِ أبي شعيب حممَّ ِادوا على سيِّوالطُُّسي والنُُّخب  واجمللسي قد أخطؤوا يني اَرَت

ه ِيبٌّ رسُل  وأَّه يقُُل بالغلِّ واإلحلاِد وباإلبايِة للمحارِم وحتليـِل ِكـاِح الرَِّـاِل    كان يدَّعي أَّ) هبأَّ

أنَّ  اعلمًـ  (،من األئمَِّة واملطروديَن مـن جمالِسـهم!!   بعضهم بعًضا يف أدباِرهم، وأَّه كان من امللعُِنَي

ابن تيميَّـة وابـن يـزم األِدلسـي والشَّهرسـتاِي اهـذا السَّـيِد         هاَم الشَّنيَع تالقى مع اتِّهاماِتهذا االتِّ

حممد بن ِصري يجَُّتنـا  ) علينا سالُمُه: احلسن العسكري اإلماِم العظيِم الذي كان يجًَّة واضحًة لقُِل

ُه على املؤمنني، وهُ لؤلؤٌة مكنٌُِة يف حملِّ سلمان، يجٌَّة من ُيَججنا، ََمن شكَّ َيه أو ردَّ عليِه قُلَـ 

وكثري  من األقـُاِل ملـرُيُه ال جمـاَل لـذكِرها يف هـذا املقـال        (،َعليِه لعنُة اهلِل واملالئكِة والنَّاِ  أمجعني

 لعدِم اإلطالة.
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من احللِّي والكشِّي والطُُّسـي وابـن الغضـائري قـد اَـرتوا علـى        اًلإعالُن وثيقٍة رمسيٍَّة ُت ُز أنَّ ك -5

عـن   اكذَّاب  َاسُد املذهِب، وأَّـه مل ينقـْل شـيئً   ) بأَّه اوُبهتاًِ امُه زوًريني اتَّه)َ(  اخلصييبِِّا دسيِّ

 (.األئمَِّة، بل هُ صايُب مقالٍة ملعٍُِة ال ُيلَتَوُت إليها!!

يُء لألئمَّـِة  سِـ للُكَليين الذي حيتُي مـن الغرائـِب والعجائـِب مـا يُ    ( الكايف) إعادُة النَّظِر يف كتاِب -3

ٍِ  دسُسـِة وملـرِي الصَّـحيحِة، وإصـدارُ    بسبب تلَك الرِّوايـاِت امل  ُمُهمعلينا سال املعصُمني اهـذا   تصـحي

ِف الضَّخم، وسألوُت النَّظَر إىل بعِض ما طرَيُه الُكلـيين يف كتابـه، وال ِعلـُم مـا هـي الغايـُة مـن        لَّاملَؤ

 حماولِة التَّشُيِه املقصُدِة أو ملرِي املقصُدِة لعلُِم أهِل البيِت الصَّاَيِة:

َِها عنها َقـال: أَمـا   (  ) عن أبي احلسن عن النَّيب) كرواياِتِه وهُ خياطُب امرأًة تشكُ إعراَض زو

لُ يدري ما َله بنقباِلِه عليك؟ َقالت: وما َلُه بنقباِلِه عليَّ؟ َقـال: أَمـا إَّـه إذا أقبـَل اكَتَنَوـُه ملكـان       

َََتُه هُ كالشَّـاهِر سـيوَ   َهل كلُّ َمن (،َكاَن كالشَّاهِر سيوه يف سبيِل اهلل!!!! واجملاهـِد   ُهجيامُع زو

 يف سبيِل اهلِل معاَذ اهلل؟؟؟

َِ    اأبي عبد اهلل أِه قال: إنَّ ِبيًّعن ) وهل ُيعَقُل أن يروي شكا إىل اهلِل عزَّ وَلَّ الضعَف وقلَّـَة اجلمـا

 واهلِل؟ وهـل هـذا َهـمُّ    َهل جيُُز أن يكَُن هذا اخلطاُب بني الـنيبِّ  (،َأمَرُه اهلل بأكِل ااهريسِة!!!!

 األِبياِء؟

ُِ أنَّ أو  (،أبا احلسن ُسئَل: هل ُيَقبُِّل الرََُّل ُقُبَل املرأِة؟ َقـاَل: ال بـأ !!!!  ) وهل ِمن عاقٍل يصدِّ

 أبا عبد اهلل سئل عن الرََّل ينظُر إىل امرأِتِه وهي عرياِـة َقـال: ال بـأَ  بـذلَك وهـل اللـذَُّة إالَّ      ) أنَّ

 (؟ذلك!!!!

عن أبي عبد اهلل أَّه قال: إذا َزوََّا الرََُّل عبَدُه أَمَتُه ثمَّ اشـتهاها  ) وبأيِّ َمنطٍ  ميكُن أن ِقبَل رواَيَته

 (؟قال له: اعَتِزْلها، َنذا طمَثْت َوِطَئها ثم ردَّها إليه إذا شاء!!!!

َِ رواَيته بكِر ما مل يوـض إليهـا خماَـَة    عن أبي عبد اهلل: ال بأَ  بأن يتمتََّع بال) وهل جيُُز أن ِصدِّ

 (؟العيِب على أهِلها!!!

ِِ األِبياِء بروايِتِه زوًر ِِ األِبيـاِء       ) اوهل جيُُز أن يطعَن بأخال عن أبي عبـد اهلل أَّـه قـال: مـن أخـال

 (؟يبُّ النِّساء!!!



019 

 

يـا عقبـة   عن عقبة بن خالد أِه قال: أتيُت أبا عبد اهلل َخرَا إليَّ ثم قـال:  ) أال يستحي من روايته

 (؟َشَغَلتنا عنك هؤالء النِّساء!!!!

عن أبي عبد اهلل أَّـه ُسـئل عـن إتيـاِن النسـاِء يف      ) وكيف له أن حيلَِّل ِكاح الدبِر يف رواَيِتِه املكذوبِة

 (؟أعجاِزِهنَّ َقال: هي لعَبُتَك ال ُتْؤِذها!!!

: الرََُّل يـأتي امرأَتـُه مـن دبِرهـا؟     قيل له) بتحليل ذلك ينيعلينا سالُمُه  وكيف يتَّهم اإلمام الرِّضا

 (؟َقال: ذلك له. َقال الرَل: َأَِت توعُل؟ َقال: إَِّا ال ِوعُل ذلَك!!

ــ وملري ذلك الكثرُي مـن األياديـث السَّ   ــ ويهِة الـ  ُتسِ ــ ــ يُء ألخالقيَّـاِت األئمَّـِة املعص  ـ علينـا   ُمنَيـ

 (. ) نيبِّ الرَّمحِة حممدوال  ال ختتلُف عن األياديِث ال  تسيُء ل سالُمُهم،

 كيف َُِصنُِّف ِاقلي هذه األياديِث ومدوِِّيها؟ هل تقبلَُن أن َِِصَوهم كما وصَف ساَدُتكم علماَءِـا بـأنْ  

عـن األئمَّـِة إَِّمـا عـن      اَاسُد املذهِب مضطرُب املقالِة ال ُيعَبُأ به، ومل ينقْل شـيئً  يينَُّلالُك) :اًلِقَُل مث

ايُب مقاالٍت وأياديث ملعٍُِة ألَُّه يقُُل باإلباييَِّة األخالقيَِّة إذ حيلُِّل ما يرََّم رواٍة كاذبني، وهُ ص

 (.اهلُل من النَّظِر إىل العُرِة وتقبيِلها وإتياِن املرأِة من دبِرها باعتبارها ُملٌك للرََِّل وهي لعبُة للتََّمتُِّع..

ِد والعقيـدِة والعصـمِة، وهـي كـثريٌة ال يتَّسـُع املقـاُل       هذا عدا عن األياديِث املغلُطِة يف قضايا التَُّيي

 لبحِثها.

 

يف )ِ(  قـات والسَّـادُة الثِّ )َ(  دِا اخلصـييبُّ َتوضَّلُا وقارُِا ما كتَبُه علمانكم مع ما كتَبُه سـيِّ 

 عيَِّة.يُاِن من علُِم التَُّييِد والعصمِة والرُّقيِّ يف طرِح األمُِر الشَّركتاِب ااهداية الك ى والدِّ

 

 يف اخلتام:

ظنُّـُا أَِّنـا يف يـٍُم مـن     ال َت اها، لكـنْ َِْدهديداُتكم، وال تؤرُِّقنا اَرتاءاُتكـم َقـد اعتَـ   خيُونا َتال ُت

ورتي علينا، ألَّنا األقُى إذ حنُن مـع احلـ ِّ، وَمـن كـان مـع احلـ ِّ       األيَّاِم سنقُف صامتنَي أماَم َمن َي

 َنَُّه ال خيشى أهَل الباطِل.

ُا علينا، لكـنَّكم أِـتم َمـن َتخشـَُن مـن اِكشـاِف يقيَقـتكم وتعريـِة         ُبكِذخشى أن َتن ال َِحن

ََعلماِئ  ُا للح ِّ إن كنتم مهتدين.هِّروا أِوَسكم من دِِس الدُِّيا، وارَُعَطكم واَتضاِح َتاويكم، 
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َُِهُِا بالعلِم، َوُردُّوا علي َُا ََ ُِِروِـا  وإن كاَن لديكم ما تداَعَُن به عن أِوِسكم  نا باحلكمِة، َوَِا

 من َأْقَذِر األساليِب القائمِة على االَرتاِء والتَّزويِر واالتِّهاماِت والكذِب. اًلبالدِّين َبَد

 

 مالحظة أخرية:

 (،يـزب اهلل  -إيـران  -روسـيا  -سـُرية ) ال عالقَة للسِّياسِة بالدِّيِن، َـنحُن ِوخـُر بـاحللفِ   

ِِ الدِّيينِّ واالَتماعيِّ والوكريِّ، وِوخـُر بقـاَدٍة    اا بعيًدوِؤكُِّد على استمراريَِّتِه سياسيًّ عن عملياِت الدَّم

 (،القائد بشار األسد والقائد َالدميري بُتني والقائد علي اخلامنئي والقائد يسـن ِصـر اهلل  ) من أمثاِل

 واالِدماِا الوكـريِّ الـدِّيينِّ،   َال داعي لَتلُيِث ِيْلِونا باَتعاِل الوِ  َوَِشِر الشُّبهات، ومشاريِع التَّكورِي

َالدِّيُن هلِل واألوطاُن ألهِلها.

 

ديب أمحدأد. أمحد 
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تليني احلجر أسهل من إقناع اجلاهلني

 6102كانون الثاني  64 الثالثاء يوم  املركز السوري للدراسات ربنشر ع حوار

 

 ُيـدعى  ُزويٍّيَـ  وبني شـيخٍ  دالدكتُر أمحد أديب أمح العلُيِّ البايِث بني ى هذا احلُاُرَرََ

مـن   العديـدَ  تضـمُّ  جممُعـةٍ  ، عَ ِةينيَّالدِّ احلُزِة هر، وهُ من مشائِخمنذ يُالي الشَّ( حممد الكعيب)

احلُار: هذا هُ ِصُّ !!!!يِّنِّوالسُّ يعيِّالشِّ والوكِر يِنالدِّ رَاِل

 نظـرُ ي يالـذ  األَـ ُ ) :اني سابًقاحلُزويِّ، ولكن كما قال أيد إخُتنا َيِّدة َكمقاالُت الشيخ احلوزوي:

.العلُيِّ ِفطرُّبالتَّ نا أن ِصوَككُنمي وبصرايٍة (،اًَد  ضيِّالكاتب  ُهعَ 

أن  . َهـل تقبـلُ  اآلخـرِ  وتصـويةِ  والقتِل همين به يُيي باإلرهاِبالذي تتَّ ُفطرُّالتَّ الباحث العلوي:

 ِهعـن َكـرِ   ويـداَعَ  ِهباِتمائِـ  أن يعتزَّ إِساٍن كلِّ من ي ِّه أرى أَّ (.شيعيٍّ ٍفمتطرِّ) عليك لقَب أطلَ 

 ُفطـرُّ هـُ التَّ  للحـ ِّ  ُفطرُّ، َـالتَّ امـذمُمً  اًَـ . وهـذا لـيس تطرُّ  َنَياملتطرِّ نَيكورييِّالتَّ شبهاِت ويديَض

.املذمُُم ُفطرُّهُ التَّ للباطِل ُفطرُّ، والتَّاحملمُُد

 ْ ، دقِّـ يـلٍ دل بدوِن يَناآلخر هُمك تتَّأَّ ِفطرُّبالتَّ أقصُد بل كنُت ،التَّكورَي مل أقصِد الشيخ احلوزوي:

، َأِـا  ُِرمـن الصُّـ   ه بصُرٍةَتهْماتَّ إالَّ شخص  يبَ يف اخلطأ، مل  تقَع ال ىيتَّ يَناآلخر كلماِت يف قراءِة

ِ  َبعصُّالتَّ أنَّ مبعنى اعلُيًّ اًَمتطرِّ َكووَدُت َكويُاراِت َكمقاالِت أتابُع َرتٍة ذمن  تنطُ  كلمٍة يف كلِّ واض

 ٍةحيصـر  ، وبصـُرةٍ تكورييُُّنهم بأَّ …ُسيي والطُّهرستاِي والقمِّمن الشَّ اًلك َت بصرايٍةبها، َُصْو

؟ هـل  يـلٍ دل بـدونِ  اهامًـ واتِّ اًَـ هذا تطرُّ يَس. ألايًّريكان تكو -باهلِل والعياُذ -هي بأَّامة احللِّالعلَّ تصُف

ُِ ؟عِةيالشِّ وملالُة ٌةيَّهم يشُبأَّ َةصرييَّالنُّ َةيَّالعلُ لي أن أصَف تسم

 يف قـرارةِ  ، وأِـتَ هم ملـالةٌ بـأَّ  َةصـرييَّ النُّ َةالعلُيَّـ  ووووو يصـوُنَ  يَّوالقمِّ يَّاحللِّ إنِّ الباحث العلوي:

 إِسـانٍ  م؟ كـلُّ ُكبنظـرِ  رُيكونا هُ الـتَّ نا عن أِوِسدَاَع ؟ أم أنَّاهذا تكورًي هم، أَليَسَتى مقاَلبنََّتَت َكِوِس

ي احللِّـ  كمـا َعـلَ   بـالكورِ  اآلخريَن أن يصَف بيعيِّالطَّ من ملرِي ، لكْنطبيعيٌّ وهذا أمر  ِهمبذهِب ُكيتمسَّ

 مـن ملـالةِ   َرقـةً  َسصـري أسَّـ  بـن ُِ  اًدحممَّـ  قـالُا أنَّ  ينَي يعِةالشِّ رمُِزُسي وملريهم من ي والطُّوالكشِّ
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برأيـك؟ وكيـف    كورييُّ!!! ََمن هـُ الـتَّ  اهلِل معاَذ ذلَك وما شابَه َماحملار َلويلَّ َةبُعى النُّوادَّ يعِةالشِّ

ََِا؟ وتلُمَُِكم تكورَيألِوِس بيحَُنُت نا؟نا عن أِوِسْعنا إن دا

.م بالغالِةُكنا ِصُولُمُِنا بأَّوَت غالَُنأِتم ُت الشيخ احلوزوي:

ُِّكباتِّهاِم كيف اعرتََت أرأيَت الباحث العلوي:  احلـُاراتِ  ؟ هـل قـرأتَ  !؟ ما هـُ دليلـكَ  م لنا بالغل

؟بالغيِب ورمي  ذف ه َق؟ أم أَّاَيَةالصَّ َةالعلُيَّ ال  ِشرُتها والكتَب

ًَ أن أذكَر ُديهل تر الشيخ احلوزوي: ؟امنُذ

.ا. كن دقيًقورتيَنامُل لنا من قبِل َبِس، وليس ما ُِاويقيقيًّ اأن يكُن دقيًق الباحث العلوي:

؟ أم ويقيقيًّا اًقدقيهم كان أمساَء ذكرَت الذين العلماِء يَُل َكيضرُت ُهوهل ما ذكرَت الشيخ احلوزوي:

 املصـادرِ  كم، بينمـا كـلُّ  َرمصـادِ  ك َقـ  تقبـلُ  ٍر؟ أو أَّـ تَـ ْوهـُ مُ  َةرييَّصالنُّ ن اِتقَدَم كلَّ أنَّ ك تعتقُدأَّ

؟ِةرييَّصالنُّ ىورتي علَت َكأياألخرى بر

 وبـدونِ  دٌةمَـ عَتوُم هم منشـُرةٌ هم علينا. كتُبلديكم واقرأ اَرتاءاِت َاِلالرِّ ىل كتِبإُعْد  ث العلوي:الباح

.دليٍل أيِّ

ِِ الشيخ احلوزوي: ورٍت.وُم هُ ُمكوِّر  ِةيَّصريالنُّ دَةيعق نتقُدَين َم كلَّ أنَّ ك تعتقُدأَّ من الُاض

هام.سُى االتِّ اًلدلي ْمه مل يقدِّألَّ اطبًع الباحث العلوي:

 يٌّسـنِّ  تُاطـؤ   َُُديه كان أَّ ُر. وهل تتصٍَّةوسنَّ عٍةيمن ش الكتِب كلُّ ُهْتهذا ما ِقَل الشيخ احلوزوي:

؟ِةاإلسالميَّ باقي املذاهِب ضدَّ ُةنَّوالسُّ عُةيالشِّ تُاطأي؟ إذن ملاذا مل ِةرييَّصالنُّ ضدَّ عيٌّيش

هرستاِي والغزالي وابن يـزم األِدلسـي   ة والشَّتيميَّ .. وابُنيعِةا من الشِّأخذو ُةنَّالسُّ الباحث العلوي:

. ُهصـُرتَ  ْتوشـَّهَ  ُهالـ  ذمَّتْـ   يعِةالشِّـ  مـن كتـبِ   إالَّ)َ( صري د بن ُِحممَّ ِادبسيِّ مل يكن اهم معرٌَة

؟ُةنَّأو السُّ يعُة؟ الشِّيف كتِبِه وكوََّرهم ِةصرييَّى على النَُّمن اَرَت ُلُاريخ. َمن هُ أوَّالتَّ راَْع

ِْ الشيخ احلوزوي:  نقـلُ يها؟ إذا كان ما مبعتقداِت ُةرييَّصالنُّ ُحرَِّصُت ال اآلن يتى: ملاذا لي بنقطٍة امس

روا وتَـ َي ال ىها يتَّـ بقراءِت كم وامسحُا لآلخريَن، اِشروا معتقداِتاَرتاٍء ُدهُ جمرَّ ِةرييَّصالنُّ معتقِد يَُل

 تحـاورونَ يو العلـنِ  يف مَُـُدةٌ  ِةيَّـ الُهاب ى. يتَّـ …و ِةيديَّوالزَّ ِةنَّوالسُّ عِةيالشِّ داُتمعتق. أكثر كميعل

؟ُةيَّصريالنُّ نيبعضهم البعض، َأ نتقدوَنوي
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َِأمل َت الباحث العلوي:  ) ( سـُلِ الرَّ عـن آلِ  العقـُلِ  الكـ ى وحتـفَ   وااهدايـةَ  البالملـةِ  قرنوا ِه

 ى اليـُم، واحلـُاراتِ  يتَّـ  َُناحلقيقيُّ َُنها العلُيُّال  أصدَر الكتِب وكلَّ)َ(  اخلصييبِّ ِديِّالسَّ وديُاَن

.منشُرٍة ملرِي معتقداٍت ون على وَُِدصرُّكم ُتنا؟ أم أَّمعتقداِت ال  أَريناها يَُل

 ُهِشـرُ  متَّ لديكم والذي املََُُد يَّرِّالسِّ املعتقَد وال ِصرُّ، ولكن حنن ِطلُب رَِّصمل ُِ الشيخ احلوزوي:

.العلُيِّ راِثالتُّ يف سلسلِة

الـ  ِشـرها أبـُ مُسـى      العلـُيِّ  راِثالتُّـ  سلسـلةِ  كتِب ثبيِتَتِب إذن أِتم تطالبَُن الباحث العلوي:

 الـ  ِشـرها سـليمان األذِـي واملنحرَـُنَ      َـةِ احملرَّ الكتِب ، وبتثبيِتاحلريري املاسُِي ملري العلُيِّ

.النا بها مجيًع دد، وال  ال عالقَةاجُل

 اجلمعـةِ  صـالةَ  رأيـتُ ين ر أَّـ مل أتـذكَّ  نُاِتهـذه السَّـ   كلُّ ، ولكْنما أِا خمطئ ربَّ الشيخ احلوزوي:

منهم. اجلمعِة خطبَة ت، ومل أمسْعالنِّ على ِةرييَّصالنُّ

ت.النِّ كم عَ ِتمبشاهَد األمَُر كم تربطَُنأَّ الغريُب الباحث العلوي:

 اجلمعـةِ  ها صـالةُ عنـدَ  ِةيَّاإلسـالم  املـذاهبِ  يف ذهننـا َقـ . كـلُّ    اًل، كـان سـؤا  ال الشيخ احلبوزوي: 

كم.ملذهِب اجلمعِة صالَة مل ِشاهْد اآلَن ىنا يتَّها، ولكنََُِّبثُّيو

 ِةالعربيَّ البلداِن يف كلِّ ِةمسيَّالرَّ اجلهاِت ، كلُّاوليس دينيًّ سياسيٌّ ُهسبُب البثِّ عدُم الباحث العلوي:

أو  ننَيأو متسـنِّ  عنَيإذا ِهـروا كمتشـيِّ   إالَّ، علـى اإلعـالمِ   نَيكعلُيِّ نَيالعلُيِّ ِهَُر تناهُض ِةإلسالميَّوا

ريقة!!الطَّ بهذِه َرأن توكِّ ، ومن الغريِبات ليس معياًرعلى النِّ لُاِتالصَّ بثَّ أنَّ اني. علًمعلماِيِّ

.ُهمبا تعتقدوَِ يَُنكم ال تصرِّألَّ قِةيرالطَّ بهذِه ُرأَكِّ الشيخ احلوزوي:

تصرحيي؟ عدَم ى تورتَضي، يتَّمنِّ عتقدي أكثَرُم وهل تعرُف الباحث العلوي:

َّكُنمي. هل (دكتُر اي هاملسلة ريبغ ْ يِّخ) الشيخ احلوزوي: نـا  أَّ ِطمـئنَّ  يتى م يف شيٍءاُكنا أن ِرت

وها.واِشُر ِةرييَّصالنُّ ِةاجلمع ُا لنا صالَةُلجِّن َضلكم َسكم. ِمحبقِّ خطئَُنُم

َامع. شيَخ ولسُت أِا بايث  الباحث العلوي:

؟اجلمعِة صالِة إىل أال تذهُب الشيخ احلوزوي:

ها؟؟؟َروأصِّ الِةللصَّ أن أذهَب ْلختيَّ الباحث العلوي:
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أن  ُديـ ر. ِواِشـرهُ  دقـائ َ  منه عشـرَ  ْل؟ سجِّاجلمعِة صالِة إىليا دكتُر  ألن تذهَب الشيخ احلوزوي:

نا.قلُُب ، لتطمئنَّنا خمطئَُنأَّ ِوهَم

ِْبنسالميَّ أهكذا تعرتُف الباحث العلوي: ، ومـع ذلـك   سـطحيٌّ  لي أن أقُل لك: هذا طلب   ؟ امس

.َكعنها بنوِس َاحبْث (اليُتيُب)على  منشُرٌة لُاِتوالصَّ من اخلطِب هناك العديُد

 والعبـاداتِ  اِتيَّطحالسَّـ  إالَّ من اإلسـالمِ  وال أعرُف اذا وس وعاديٌّ ٌ يبس أِا إِسان  الشيخ احلوزوي:

.ِةيَّاهرالظَّ

َُ بشيٍء إذن ال تناقْش الباحث العلوي:  ْضوأعـرِ  مبا تعلْم ْثين، بل حتدَّيف الدِّ ، وال جتادْلُهال تعر

.ا ال تعلْمعمَّ

.أخي يا عصيبٌّ الُقِت ويف ِوِس ب متعصِّ أَِت الشيخ احلوزوي:

َ بالعكس، ولكنِّ الست عصبيًّ لعلوي:الباحث ا .ين الذ

.بسرعٍة ك تزعُل، ولكنَّاالذًع ال لسَت الشيخ احلوزوي:

. بالعقائـدِ  َثوِتحـدَّ  مبسـتُى احلـديثِ   أن ِرتوـعَ  أيـبُّ  ، لكْنمل أزعْل ال اطمئنَّ الباحث العلوي:

.بذلَك يَُنكم ال تصرِّولكنَّ ،؟ هكذا يقاُلاحلسنِي طينَة : هل تعبُدوهَمَتِل ِلْثبامِل َكُثسأيادِّ

.نياحلس ِعبُدها وِعبُد ِعم حنُن الشيخ احلوزوي:

.ايًّكن َدِّ الباحث العلوي:

كم؟معتقُد ؟ على ماذا يعتمُديٌّرِِّس ه ليس لديكم معتقد لنا أَّ َتثِبأن ُت كُنميهل  الشيخ احلوزوي:

 . أِا مسـتعدٌّ والكتِب واحلُاراِت من املقاالِت ُهَتما قرأ بكلِّ ك ال تقتنُعلكنَّ قلُت لَك الباحث العلوي:

م.ُكمن كتِب بالعقائِد ألِاقشَك

؟ي اجلمعَةك تصلِّين أَّقنُعال ُت نا وأَِتمن كتِب نا يف العقائِدتناقُش كيف الشيخ احلوزوي:

 ، بـل هـُ أمـر    هـمٌّ م أمـر   يينُّالـدِّ  قـا ُ والنِّ . احلُاُريف احلديِث ِةطحيَُّكفَّ عن السَّ الباحث العلوي:

 يف أَـُاءٍ  اليـُمَ  نـا ِعـيشُ  ، ألَِّهأو معتقـدِ  ِهعـن مذهبِـ   ظِرالنَّ ا بغضِّمنَّ َرٍد على كلِّ وتكليويٌّ واَب 

 مـن تشـُيهٍ   العقيـدةَ  َ ِحإىل ما َل ، إضاًَةِةاحلقَّ العقيدِة عن أصُِل تبدو ملريبًة روياُت، والطُّمشحٍُِة

 عِفالضَّـ  مكـامنِ  ملعرَـةِ  حيحُةالصَّـ  هُ الُسـيلةُ  ، َاحلُاُراريِخالتَّ ُِلمن هذا وذاك على ط ٍةوآراء شاذَّ
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بـال   املعتمـدُ  ُهوَمن مصـدرُ  ِهمعتقِد يقيقِة ومعرَِة اآلخِر الكتشاِف طريقٌة احلُاِر إىل كُِن . إضاًَةِةوالقَّ

هـا  أهمُّ بنـى علـى قُاعـدَ   أن ُي أو َكـريٌّ  عقائديٌّ ُهمهما كان ُُِع احلُاِر . ومن أصُِلأو تضليٍل تأويٍل

 ذهيب وتـرتكَ عن مَـ  الغرباِء أقُاَل أن تعتمَد املنطِ  ، ومن ملرِيِهلنوِس عيِهمبا يدَّ سليُموالتَّ اآلخِر ايرتاُم

 واصـيلِ مـن التَّ  طحياِتوالسَّـ  اِتواجلاِبيَّـ  األمـُرِ  عـن سواسـفِ   االبتعاُد عن ِوسي، وجيُب ُهما أقُُل

 اآلخـرِ  ايرتاُم . ومن الضروريِّالعقيِم عن اجلدِل ، واالبتعاُداملعتقِد يف صميِم ُثوالبح ِةاُِيَّالثَّ البسيطِة

.ِراحملاِو ايرتاُم َعليَك حاوِربالتَّ َتبادْرأََّك . ومبا َكمعتقُد مهما كان ِهمن معتقِد االِتقاِ  وعدُم

 ِةنَّعلمانِا وعلماُء السُّـ  ، إذا كانمبا تقُُل وأقبَل وأسكَت َككيف تريدِي أن أيرتَم الشيخ احلوزوي:

.ِهكلِّ للعامِل ابياًِ صدْركم، َلُيتكورَي إذا كان ال يريُد زهُرألى اكم. يتَّهم ضدَّقد اَتمعُا يف مُقِو

َِ على األزهِر الباحث العلوي: ََ اًلأوَّ أن يصل  كورِييف الـتَّ  ٍةوإخُاِيَّـ  ٍةوهابيَّ احلاوي على أَكاٍر ُهمنها

 أن يعـا َ  ا، ثالًثٍةسياسيَّ ملصاحَل ِةالُهابيَّ ِةعُديَّللسُّ اجملاملِة وتيه من عباءِةُم خرَاَيأن  ا، ثاًِيوالقتِل

َِ ِبحُث منها، عندئٍذ ِةاجلنسيَّ ًةخاصَّ الوتاوي املضحكِة َةقضيَّ ِِـ  يف مُضُ بهـذه   ن كـانَ مَـ  إالَّ، وِهبيا

.اآلخريَن له تقييُم ال حي ُّ قائِصالنَّ

.مسلم  َكلي أَّ مل تثبْت َأَِت إىل ِتيجٍة نا لن ِصَلبيننا ألَّ ن َال يُاَرإذ الشيخ احلوزوي:

ها ُتمناقشَـ  يـتمُّ  ، إذ بـاحلُارِ واألكاذيـبِ  االَـرتاءاتِ  ي اِتشاَرغذُِّي احلُاِر إلغاَء إنَّ الباحث العلوي:

منـه   ال أقصـدُ  عندما أدعُ للحـُارِ  . أِااألمُِر حبقيقِة اجلاهلنَي يف أذهاِن ُخترتسَّ ِهعليها، وبدوِِ دُّوالرَّ

 احلقائَ  ُِويُضِّ دئَةالصَّ ي القلَُبجِلُي احلُاُر ! على العكِسُهأو تكورَي اآلخِر أو تقزيَم اخلالِف تعميَ 

 يـُمَ  نَيالعلُيِّ صالَة َيديُ يظهُر بطلِب . لقد بدأَتواألخالقيِّ الوكريِّ يف مستُاُه اأن يكُن راقًي بشرِط

علـى   تصـرُّ  ك مل تكتـِف َأِـتَ  نا. لكنَّـ ِتبنسـالميَّ  وتعـرتفَ  ملوـرانٍ  عطينـا صـكَّ  ُتِل املساَِديف  اجلمعِة

قد  َكألَّ َكما ال يناسُب لتكذيِب ستلجُأ  تي يف احلُاِرِخ لنا، ومن خالِل ملري منشُرٍة ٍةيَّسرِّ معتقداٍت

عـن   َـالِ الرِّ يف كتِب ُهوما قرأَت احلُزِةيف  ُهعلى ما درسَت ااعتماًد نَيالعلُيِّ يَُل امسبًق أَكارَك بنيَت

يف  هذا األسـلُبَ  وبالتالي َننَّ )َ(، دِا احلسني بن محدان اخلصييبِّوسيِّ)َ( ري َصد بن ُِدِا حممَّسيِّ

 َكـرةَ  لـذلك َـننَّ   تتخـالفُ  ادوًم ، واملذاهُبال عقائديٌّ مذهيبٌّ ه يُار ألَّ وضي إىل ِتيجٍةلن ُي احلُاِر

 أن يقتنـعَ  . َـال ميكـنُ  وِسعلى النَّ أو ضحٌك ٌةإعالميَّ ا َقاعٌةبها هي إمَّ ُعال  تتقنَّ ِةالميَّاإلس الُيدِة
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 ويدٍة ِة.. َعن أيَّواإلماِم سُِلهم للرَّمبخالوِت يُّنِّالسُّ أن يقتنَع أبُ بكر وعمر.. وال ميكُن بنزاهِة يعيُّالشِّ

ثُن؟تتحدَّ

 بـل يـُلَ   اريِخوالتَّـ  االشـخا ِ  يـُلَ  قـا ِ النِّ مـن خـاللِ   لـيسَ  خـرِ اآل هي ايرتاُم ُةاحلقيقيَّ الُيدُة

ُِ َهي ال  تدوُم ا العقيدُة.. أمَّحرَّف ُم اريَخوالتَّ زائلَُن األشخاَ  .. ألنَّالعقائِد . هل احل ِّ وبها إيقا

بـن   عمـرَ  حيـبُّ  اشـيعيًّ  أن جنـدَ  ؟ هـل ميكـنُ  اخلالَـةِ  يـُلَ  وشيعٍة ٍةنَّكُس اوقُا تارخييًّأن تتَّ ميكُن

بع ال. على أبي بكـر؟ اجلـُاب: بـالطَّ   )َ(  الوارسيَّ سلماَن ُليوضِّ اسنيًّ اب؟ هل ميكن أن جنَداخلطَّ

ََُا بالعقائـدِ ُثوحتدَّ غريِةالصَّ اخرَُا من اخلالَاِت لذلَك  ، َالعقيـدةُ اعقائـديًّ  َثأن ِتحـدَّ  املهـمِّ  َنمِـ ، 

َِالصَّ الوكَر ُرظِهُت ُِ ، وبعـدَ يينُّالـدِّ  واملنطـ ُ  هُ القرآُن .. واحلكُمطِئاخلا من الوكِر حي ََ  ها ِوـت  مُضـُ

ََ حبقيقِة اإلدالَء ، ألنَّاألشخاِ  ُِ  من احلُاِر اآلخريَن ُرسينوِّ االماِم ى يف عهِدَرما   بعـضَ  إذ سيوضـ

هم.بكذِب َاالِتالرِّ

. طريقـةٍ  ِةكم بأيَّـ تـداَعُا عـن مللـِّ   أن  ، وتريـدونَ قـا َ النِّ ال تعرََُن َُنأِتم العلُيُّ الشيخ احلوزوي:

ََ َدوُِيِّ كم مسلمَُنأَّ ى ِقتنَعيتَّ ي اجلمعَةتصلِّ َكإذا شاهدُت إالَّبيننا  لذلك ال يُاَر نا.صوُ

ََِم يا شيخ، أَِت الباحث العلوي: رضـى أن  أن َت . هـل مـن العـدلِ   ِبعصُّـ نـا بالتَّ هَمواتَّ قاَ النِّ ن َت

 .. وهـي مشـكلةُ  ٌة؟ هـذه إقصـائيَّ  َكعـن ِوسِـ   لك أن تداََع ثم أقُل: ال حي ُّ َكَي ليَس بشيٍء َكَمِهأتَّ

؟تدعُ إليه إذْن يُاٍر ، َأيُُّهِوَس إالَّ أن يسمَع يريُد عام، ال أيَد بشكٍل املسلمنَي

 الُيـدةَ  ُ ها حنقِّـ كم، وبعـدَ بنسـالمِ  سـنقتنعُ  ِةصرييَّالنُّ اجلمعِة صالَة عندما أشاهُد الشيخ احلوزوي:

ة.ائويَّالطَّ رُيال  تث املناقشاِت وِرتُك عايَشوالتَّ

 بهـم، وال بتغييـبِ   نِّالظَّـ  هم وسُِءهاِمال باتِّ اآلخريَن عقائِد بايرتاِم يكُُن عايُشالتَّ الباحث العلوي:

؟ريدِي أن أسكَتهنا، ملاذا ُت قاَ النِّ . أِت َتحَتاحلقائِ 

.الِةالصَّ بعَد َكيوأرَع إل اعذًر َكُحيأستم ِةاجلمع صالَة أِا دخلُت الشيخ احلوزوي:

الم.نا والسَّأعماَل اهلُل َلِلتقي، تقبَّ الِةالصَّ بعَد الباحث العلوي:

 احلُاِر من جممُعِة صييب احلظُرإذ كان من َِ قارُبوالتَّ حاوُروالتَّ ُاصُلوالتَّ لُةالصِّ ْ مل تتحقَّ بعد ذلَك

!!!!ِةينيَّالدِّ للُيدِة

 



007 

 

 ةي واالفرتاءات الوهابيد السرة الدينية بني املعتقتقيال

 6102كانون الثاني  65األربعاء  يوم  مقال نشر على موقع مصر تاميز

 

 قال َيه: ملُقع مصر تاميز اًلأمحد أديب أمحد مقا ِةينيَّالدِّ ؤوِنيف الشُّ ُريُّالسُّ البايُث كتَب

 

ها الـ  أشـاعَ   ِةيَّرِّنا السِّـ معتقـداتِ  إلخوـاءِ  ارُ  التقيَّـةَ منـ  نَيأَّنا كعلُيِّ ن يظنَُّم اكثرًي خيطُئ

ِِ حتـَت مسـمَّى           أعدانِا واتَّهمُِا بها، من خـالِل مـا ِشـروُه علـى صـوحاِت اإلِرتِيـت ويف األسـُا

ُن البشـَر وال ِـؤم   ا بها زوًرا كزعِمهم أَِّنـا ِعبـدُ  همُِأو معتقداٍت خاصٍَّة اتَّ( باطنيٍَّة علُيٍَّة خمطُطاٍت)

وأَّنا حنلُِّل شـرَب اخلمـُِر والسُّـكَر والعربـدَة والزِِّـا وتناسـَخ األرواِح و.....إخل،       (  ) بالنَّيبِّ حممَّد

إلينا من الشُّبهاِت واالحنراَاِت العقائديَّـِة كاِـت ملايُتـُه أن يغطُّـُا علـى احنراَـاِتهم        َكلُّ ما ِسبُُه

 طاِيَِّة.يالعقائديَِّة ال  أسَّست اها أهُانهم الشَّ

سـيِّدِا  نَِّة عـن سُـ   كورِي البعيـدةِ بعَد اِتشاِر كتـِب الـتَّ   نَيا كعلُيِّتناُل منَّ االَرتاءاُت بدأْت تلَك

ِِ أهِل البيِت(  ) درسُِل اهلِل حممَّ َِ اإلمـاميَّ مل   بُيَّـ ألنَّ السَّـنََّة النَّ  علينا سالُمُهم، وعن ِه َة والـنَّه

َُا إىل َتكورِي أيٍد، وال  إىل االَرتاِء عليِه، وال اتِّهاِمِه مبا ليَس َيه، عدا عن التَّحريِض علـى قتلـِه   يدُع

َِ     ـِه واسـيِب أعراِضـوذحِبِه وس ِِ أبناِئِه!! َأيَُّة ثقاٍَة تكورييٍَّة تلَك ال  محَلهـا أعـدانِا مـن أتبـا رتقا

، وأيَُّة دعُاٍت لإلخـراا مـن   ابِن تيميََّة وأبي يامد الغزالي والشَّهرستاِي وابن يزم األِدلسي وملريهم

ــ دَِّا، وحنن كنَّا وما زلنا علـى س ـالدِّين والقتِل مارسُها ض ــ الرَّسسـيِّدِا  نَِّة ـ وعلـى  (  ) ُِل حممـد ـ

 ِِ  ال حنيُد عنه قيَد أمنلٍة مهما َاَر الزَّمُن علينا.مُالِا أمري املؤمنني اإلمام علي )م( ِه

 ، وهـل هنـاكَ  ِةصرييَّالنُّ ِةعلى العلُيَّ واالَرتاِء هذا احلقِد والسؤال الذي يطرُح ِوسه: ملاذا كلُّ

 قبل ذلك؟ دَّهم، وهل عاشُا هذا اخلَُفِض م واجلهاِدم وذحبِهِهلقتِل رات م ِّ

َِ بـني االلتـزاِم العلـُيِّ النُّصـرييِّ       إنَّ احلقَد الُهابيَّ على العلُيَِّة النُّصرييَِّة كاَن بسبِب الصِّـرا

واالحنراِف الُهابيِّ الشَّيطاِيِّ وراَء الكاَِر الزِِّـديِ  حممـد بـن عبـد      (، ) ِيبِّ اإلسالِمدِا سيِّبُسنَِّة 

 الُهاب لعنه اهلل، وسأذكَر بعًضا منها لإليضاح:
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 دِّيف الـرَّ  تنبيهـات  ) هشبهُة ابن بـاز يف كتابِـ   ليُلوالدَّ ،واملخلُقاِت بالبشِر اهلَل هَُنيشبِّ َُنالُهابيُّ -1

وشـبهُة   (،!!املـذمُمِ  من الكالِم عن اهلِل واألعضاِء واجلُارِح ِةاجلسميَّ ِوُي) (:واتالصِّ َلن تأوََّمعلى 

علـى   َـالس   اهلُل) (:َـتِ اجمليـد  ) بـن حممـد بـن عبـد الُهـاب يف كتابـه       عبد الرمحن بـن يسـن  

هـذا   ألنَّ أو كرسـيٍّ  لى عرٍ ع أن جيلَس وتعاىل ال ميكُن ُهسبحاَِ لكنَّ ردَِّا عليهم أنَّ اهلَل (،الكرسيِّ

 ليُلوال أعضـاء، والـدَّ   وال لـه َـُارحُ   جبسٍم الذي ليَس اهلِل املخلُقني ال من صواِت البشِر من صواِت

 (.ء ْيَش ِهِلْثِمَك َسْيَل) قُله تعاىل:

ِّ ِةلَّجميف شبهُة ابن باز  ليُلوالدَّ ،للمكاِن اوتعاىل خاضًع ُهسبحاَِ اهلَل جيعلَُن َُنالُهابيُّ -5 عام  احل

َِ اهلُل) :ـه 1112  املكـانُ  أن حيـدَّهُ  وتعاىل ال ميكُن ُهسبحاَِ لكنَّ ردَِّا عليهم أنَّ اهلَل (،ِهبذاِت العرِ  َُ

 (.ُهملرُي شيء  ومل يكْن اهلُل كاَن) (: ) اهلِل رسُِلسيِّدِا  قُُل ليُل، والدَّعن املكاِن ه منزَّ ُهألَّ

َتـاوى  ) ليُل شبهُة ابن عثيمني يف كتابوالدَّ ،واجلهاِت األمكنِة الباري حتَت ُقعَُنُي َُنالُهابيُّ -3

َِ يف َهٍة اهلُل) (:العقيدة  عن األمكنِة ه وتعاىل منزَّ ُهسبحاَِ لكنَّ ردَِّا عليهم أنَّ اهلَل (،ِهبذاِت العرِ  َُ

 ، وأِـتَ شـيء   َُقَك َليَس اهُرالظَّ أَِت اللهمَّ) (: ) األكرِم سُِلالرَّسيِّدِا  قُِل بدليِل وعن اجلهاِت

 (.شيء  دوَِك َليَس الباطُن

 

 عُِةالـدَّ  أثنـاءَ (  ) سـُلِ الرَّسـيِّدِا   مشركُ قريش أصـحابَ  كيف اليَ  وال خيوى على أيٍد

هم تِلنـُا يف قَـ  أمَع وكيـفَ  (،َ) هموأصـحابَ  ِةاألئمَّـ  ماليقـةَ  َةهم من بين أميَّأيواُد تابَع ، وكيَفارًِّس

َِ ذي     )َ(  الغواريُّ هم، َمنهم أبُ ذرٍّحِبَذهم َوِبلَصَو الذي ما أِلَِّت اخلضـراُء وال أقلَّـِت الغـ اُء أصـد

الـذي  )َ(  بـن صـُيانَ   حراِء واستشهَد، ومنهم زيـدُ إىل الرَّبدِة وُسِحَل َسُدُه يف الصَّ َياهجٍة منه َُنِو

ذين استشـهدا يف  اللَّـ )َ(  األِصاريُّ بن ثابَت وخزميُة)َ(  بن ياسَر اُر، ومنهم عمَّاجلمِل يَُم استشهَد

اريِخ اخلـراِب يف التَّـ   أصـلُ  بـن أبـي سـويانَ    معاويـةُ  ُهالـذي قتلَـ  )َ( بن عـدي   ، ومنهم يجُرنَيصوِّ

الذين ( َ) ِةاألئمَّ ، ومنهم أصحاُبيف كربالَءعلينا سالُمُه  نِيــاحلس اإلماِم ، ومنهم أصحاُباإلسالميِّ

( َ) ُراملنتظَـ  القـائمُ سـيِّدِا  ى يـأتي  يتَّـ  هِرالـدَّ  أبـدَ  ُفال يتُقَّ ُما ، وهذا الدَّوبنُ العبَّ َةبنُ أميَّ ْمقتلُه

َِ عيَدُيِل  ها.ألصحاِب احلقُ



009 

 

بـداٍَع مـن    طُيلـةٍ  ى قـرونٍ َدعلـى مَـ   صـرييِّ النُّ نا العلُيِِّهِج ألبناِء املريُر هاُدواستمرَّ االضطِّ

 ، وأبـرزُ اريِخالتَّـ  ها يف كتـبِ مَّ ذكُرال  َت ِةارخييَّالتَّ احلقباِت رَّ على بعِضُمأن َِ ، َالبدَّيينِّالدِّ العداِء

ــ َشْعـال  َش احلقبُة تلَك احلقباِت تلَك  مؤمِنـالـ  القائـدِ  بقيـادةِ  ِةاحلمداِيَّـ  ِةـولـ دَّـال َيهـا أِـُارُ   ْتَعـ

دِا احلسني بن محـدان  سيِّ يف مدرسِة لعلِما َبطالَّ أيَد الذي كاَن)ِ(  احلمداِيِّ ولِةالدَّ سيِف العلُيِّ

 منُذ ها، لكْنومناطِق مرتكًِّزا آِذاَك يف يلَب صرييِّالنُّ نا العلُيِِّهِج أبناِء جتمُُّع ، وكاَن)َ( صييبِّاخَل

ِِـلُة الـلســس ْتقاَم احلنِي ذلَك  ِا يف يلـبَ أَـدادِ  ضدَّ محلٍة َلزِكي أوَّ نا، ييث شنَّ آُلـحبقِّ مذاب

مـن   نَيُبيِّاأليُّ وبعُض األيُبيُّ يِنالدِّ صالُح ُهبعَد َاَء ، ثمَّال يئِة ماِءمن الدِّ الكثرِي عنها سوُك أسوَرما 

 ها بـدًءا مـن القـرنِ   َـذورُ  ْتها، وامتـدَّ ِتمن سـابقَ  وأعنَف أشدَّ هم وشنُُّا محلًةيقِد كلَّ ياملنَي ِهعِدَب

ها َتضـحيَّ  مبجـزرٍة راحَ  ُلاألوَّ سـليمُ  امليـةُ الطَّ ييث َـاءَ  لهجرِةل العاشِر ى القرِنيتَّ للهجرِة ادِ السَّ

 ُهأيَّـدَ  ْن، وكان ممَّـ ي يلَبمن علُيِّ اآلالِف وعشراُت ي األِاضُِلمن علُيِّ األًو وأربعنَي من أربعٍة أكثُر

نـا،  قتُل وجيـبُ  يِنعـن الـدِّ   نا خـارَُنَ الذي أَتى بأَّ ُِح احلنويُّ اعيُةالدَّ كراِءالنَّ اجلرميِة على هذِه

 تهجـريُ  ، وُِِهَبـت أمـُاُلهم ومتَّ  ألـفٍ  مـن أربعـنيَ   أكثُر نَيَُأبيَد بهذه الوتُى من مؤمين يلب العلُيِّ

 مـن األتـراكِ   بنيعـازٍ  موجعـةٌ  رهيبـةٌ  جمـزرةٌ  ْت، يـدثَ ـهـ  1515 مـن العـامِ   رمضاَن ، ويف شهِرالباقنَي

وا ُرُصِـ وُي( األطـرو  ) إىل َـامعِ  نَيالعلـُيِّ  ساداُت َالتجَأ يف يلَب الوتنُة ِتَمُظ، ييث َعنَيالعثماِيِّ

َُتَح، يتََّيه وُمنعُا من املاِء هم وطريـُهم  وا بطَُِبهم ذحًبا وبقُر ُةَك البكجريََّتَوََ اجلامِع أبُاُب ْتى 

األطوـال،   إالَّا قضـاًء تامًّـ   كاِنُا على السُّـ هم يف يلب َقَضُا على أيياِئُمَج، ثم َهوهم أيياُء يف اآلباِر

 املـذاهبِ  بأيـدِ  والتَّسـتُّرِ  ذلـكَ  بعَد كتُِّمِا للتَّأَداَد ا اضطرَّممَّ (،غارالصِّ يارُة) هم:بامِس احليُّ مَِّيَُس

هم بـأَّ  اُ هم النَّـ قـذَُ َي بيٍُت ُةمنهم عدَّ نََّن معظُمهم، وبقَيَسوَت ُا تقريًبا يف يلَبى اِقرُضيتَّ األربعِة

ــ به. وقـد ش  ُ ِثَي ْنَمإال ِل رُِّحـال يص البيِت أهِل حماًَظا على مذهِب مل يزْلن ، ومنهم َمراَضٌة  ْتمَلــ

هم هم إىل إخـُاِِ ى إىل جلـُئِ ا أدَّ، ممَّـ اهلُل إالَِّا مـن أَـدادِ   ُهعـددُ  ُمعلَـ مـا ال يَ  املـذكُرةُ  هذه اجملـازرُ 

، وكاِـت  ِةالغربيَّـ  ِةُريَّها السُّـ وُِيوسـ  اجلبـالِ  ويف رنوِ  يف أقاصي األريـافِ  بِبالسَّ لنوِس املنعزلنَي

 بيعـةِ ها عن الطَِّت، ومنبثقًة يف ماهيَّمِنالزَّ من عادياِت عِروالذُّ باخلُِف مشُبًة ُةهم الوطريَّعاداُت للجميِع

 .ِةماويَّالسَّ ِةوييَّالرُّ عاليِم، وعن التَّاَيِةالصَّ
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صـمِة مبعـزٍل عـن األخـِذ بعـنِي االعتبـاِر       ومع ذلك َنحُن ِلتزُم بـالنَّصِّ املـأثُِر عـن أهـِل الع    

ألُة ـمسـ ـ، َالاهلِل ها ديـنُ مؤمننَي ألَّـموروضٌة على ال َةينيَّمكاِن، ألنَّ التَّقيََّة الدِّـخصُصيَّات الزَّماِن وال

وليَس ال تتعلَُّ  بظروٍف معيَّنٍة ضاملطٍة َق ، بل القضيَُّة قضيَُّة منطلٍ  ديينٍّ مساويٍّ جيُب القبُُل بِه، 

منطلًقا يلَّ يف َرتٍة معيَّنٍة َق ، والتقيَُّة من الُاَباِت اإلمياِيَِّة ال  ال جيُُز التَّهاوُن بها، َهي ديُن 

 (.ديُن اهلِل ُةالتَّقيَّ) علينا سالُمُه: الصادَِعور اهلِل ُسبحاَُِه وتعاىل، املتمثِِّلُة بقُل اإلمام 

يًَّة كمـا يـروُِّا   رِِّس انا ِكتُم معتقداٍت وكتًبال تعين أَّ َةينيَّلتَّقيََّة الدِّالبدَّ من التَّنبيِه إىل أنَّ ا لكْن

ولكْن بعَد َحُِدِه وِكراِِِه أمَر بكتماِن السِّرِّ  ،البعُض!! ألَّنا ِقرُّ أنَّ اهلَل أتى بسرِِّه عمًُما ال خصًُصا

َُ      ؤمنني اإلمـام علـي )م(،  ملُالِا أمري املـ ومل يأمْر بكتماِن امُلعَتَقِد واالِتماِء  وهـُ احلـاكُم العـادُل ال َيـَد

ٍِ يجًَّة عليِهَمِل وُيِضلَّ من َيُضلُّ عن بيِّنٍة، وهُ معنى قـُل اإلمـام    ،لَيهِدَي َمن َيهتدي عن بيَِّنٍة ،خلُ

َِِعور  َُُه أكَثُرُهم) علينا سالُمُه: الصَّاِد تعـاىل   اهلُل ُهأمـر  أرادَ  وهذا (،ِسرُّ اهلِل َمبثُث  َبنَي َخلِقِه ال َيعِر

مُالِـا  عـن   وِا بـه، َقـد وردَ  قبل أن يأمُر( َ) هموأصحاُب ُةبه األئمَّ أمر  قاَم ِا به، وهذا الكتماُنوأمَر

أوَدَعُهم أسراًرا خويًَّة وَمـَنَعهم مـن    اًلإنَّ هلِل رَا) أَّه قاَل ألَيِد خُاصِِّه:أمري املؤمنني اإلمام علي )م( 

ََ  ال جيـُزُ  انَّ هلِل أسراًرأل (،إشاَعِتها ِ   لقـُلِ  أن تـذا سـيِّدِا  ل ِهِتيف وصـيَّ علينـا سـالُمُه    اإلمـام الصـاد

 َقـ  يف قبـُلِ   لـيسَ  َاإلميـانُ  (.ُهلَـ  ِـا كاجلايـدِ  ألمِر املـذيعَ  ى إنَّلَّـ َعيا ُم) )َ(: نيسى بن ُخلََّعُمـلا

ِِ يبِّ عيسـى  الـنَّ دِا سـيِّ  املعتقِد.. بل يف صـياِِة السِّـرِّ اإلاهـيِّ لقـُلِ     الـذي أوصـاِا حبوـِ     ( َ) املسـي

ََُتَمزَِّقُكْم) احلقيَقِة: َُِلَها َوَتْلَتِوَت   (.اَل ُتلقُا ِبُدَرِرُكْم ُقدَّاَم اْلَخَناِزيِر ِلَئلَّا َتُدوَسَها ِبَأْر

     ،ِِ هذا يعين أنَّ السِّرَّ احلقيقيَّ ليس ذلَك الذي ِشروُه علـى صـوحاِت اإلِرتِيـت ويف األسـُا

ِ  للِعيـاِن،       َكلُّ َِ احملمَّـديِّ واضـ هذا بعيد  عنَّا ألنَّ ِهَجنا العلُيَّ النُّصرييَّ يف التَُّييِد وإقامـِة الشَّـر

وتشرُي إليها إشـارًة وحتقيًقـا،    لكنَّ السِّرَّ هُ يف َهِم األسراِر العظيمِة ال  حتُيها اآلياُت واألياديُث

ُه هم صوُُة ُه وأخياَركاُِا، ألنَّ َنَُد اهلِل وُدعاَت، يف أيَِّة طائوٍة َال يستطيُع َهَمها إال َمن رمَحهم اهلُل

الصَّوُِة من البشريَِّة سُاَء كاُِا مَُُديَن بني العلُيَِّة أو السُّنَِّة أو الشِّـيعِة أو املسـيحيَِّة أو العلماِيَّـِة،    

ادَة األعلى هي ال  اختاَرتهم ليكُُِا وآثاُرهم تتكَّلُم عنهم، وليسُا حباٍَة إىل شهادِة األدِى ألنَّ شه

يجًَّة على العاَلمني.

ديب أمحدأد. أمحد 
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 زيارة أضرحة األولياء تعظيم لشعائر دين اهلل
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ِِ اإلسالميَِّة ال  َضجَّْت بها كتُب شـيُِ  اإل  سـالِم واملـؤرِّخني   العلُيَُّة النُّصرييَُّة َرقٌة من الور

والبايثنِي اإلسالميِّني، وِاَلت ما مل َتَنْلُه َرقٌة إسالميٌَّة أخرى من ااهجُِم والتَّشُيِه واالَرتاِء، رملَم أنَّ 

هم يف ضالالٍت وَهاالٍت َال ُهم احلاضَر يكشُف عكَس ذلَك، َلماذا ُيقال: إنَّ العلُيِّنَي يضيِّعُن عقَُل

ال برياِتِه يؤمنُن!؟ وإنَّ قرآَِهم ما ُتمليِه أوهاُمهم، وإنَّ آياِت قرآِِهم ما يبتدُعُه يعتمدوَن و على القرآِن

ورسُُلُه ألَّهم أشاعُا مواهيَم عبادِة األيجـاِر وقـادوا وراَءهـم     ا قاله اهلُلخياُلهم... بعيديَن يف ذلك عمَّ

 هم!!قتدي إال بأقُاِلبُعيهم وال َت إالَّي ِعمجاعاٍت ال َت

هـُ   الدكتُر أمحد أديـب أمحـد   ُريِّالسُّ العلُيِّ من دواعي إَراء هذا احلُاِر مع البايِثإنَّ 

َِّهْت ِضـدَّهم بـأِّهم ال يسـتدلَُُّن بـالقرآِن      إَساُح اجملاِل للرَِّد واإليضاِح يف مُاَهِة االَرتاءاِت ال  ُو

َ  مـن الشِّـرِك     وال باألخباِر املتُاترِة عن النيبِّ، وأنَّ مزاراِت األولياِء ال   َمأَلْت البالَد عنَدهم هـي ِـُ

 باهلِل والعبادِة اهم!!؟

 

يف يديِثِه ملُقع مصر تاميز قال البايث العلُي أمحد: ينبغي االلتواُت إىل شيٍء هامٍّ وهـُ أنَّ  

وَمـْن   ،(َ) الكالَم مع احلشُيِّنَي املرتبِّصنَي بنا جيُب أن يبدَأ بالكتاِب الكـريِم َأياديـِث املعصـُمنيَ   

َََحـُدوا الُاليـَة وكـذَّبُا     ُيعِرْض عن الُاليِة ُيعذَّْب بالعذاِب األدِى ثمَّ األكِ ، َالذيَن كوروا هم الذيَن 

الـ  حيتـاُا ذكُرهـا وشـرُيها إىل كتـاٍب      (  ) رسـُِل اهلل سـيِّدِا  الرِّسالَة، َكذَّبُا الكثرَي من أقُاِل 

َََمن ال يقرُّ بالُاليِة َننَّ ع َ  من الَقبُِل ألنَّ الُاليَة أسـاُ  َقبـُِل العمـِل. َـأوَُّل شـيٍء      كامٍل،  مَلُه ممنُ

 -متـأثِّرينَ أمري املؤمنني اإلمام علـي )م(  يكرُِّرُه هؤالء احلشُيَُُّن املرتبِّصَُن بنا عدم ثبُِت واليِة مُالِا 

عليٌّ َكـثري  مـن السَّـابقنَي األوَّلـنَي مل     وأمَّا ) بقُل السَّلويِّ التَّكورييِّ ابن تيميََّة: -بقصٍد أو بدوَن قصٍد

أمري املـؤمنني  ومعروف  أنَّ ابَن تيميََّة أِكَر  (،َيتَِّبعُُه ومل ُيبايعُُه، وكثري  من الصَّحابِة والتابعنَي قاَتلُُه

معـاَذ   (أخطَأ يف سبعَة عشَر شيًئا، ثمَّ َخاَلَف َيهـا َِـصَّ الكتـابِ   ) َقال يف يقِّه أَُّه:اإلمام علي )م( 
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َ ، يتَّى أنَّ كثرًيا مـنهم أِكـروا    اهلل؟!! وهكذا َننَّ احلشُيِّنَي يقُلَُن عن كلِّ شاهٍد ِضدَّهم أَُّه مُضُ

وَش ِّ القمِر وإيياِء املُتى وتكليِم اجلمجمِة وملري ذلك من معجـزاِت   الغرقِد رواياِت ردِّ الشَّمِس يف بقيِع

َب ال  قاَلهـا علـى املنـابِر ألَّهـا ال تُاَـُ  عقيـَدتهم       َطأِكروا اخُل ، كما)م(اإلمام علي أمري املؤمنني 

َُِقهم وهنا الَعَجُب! ََُهم يرَضَُن ما ال يُا  املنحرََة، 

 

أَـاب الـدكتُر أمحـد     ويُل سؤالنا: ما هُ باعُث ما أسََّسُه هؤالء تبًعا لألهُاِء الشَّخصيَِّة!؟

 النُّصـرييِّ  ُه يسـتطيُع أن يقـَف علـى عقائـِد ِهِجنـا العلـُيِّ      أديب أمحد: ُيخطُئ كثرًيا َمن يدَّعي أَّ

، وكمثاٍل على ذلـك  واخلصُُم وعلُِمه وآداِبه مما َكَتَبُه عنه أعداُءِا وخصُُمنا، مهما بلَغ هؤالء األعداُء

ُه املـدَّعي  ، وكـذلَك األمـُر مـا أوردَ   النُّصـرييِّ  نـا العلـُيِّ  بنهِج( الباكُرة السليماِيَّة) َال عالقَة لكتاِب

اهذا يكتسُب البحـُث عـن مشـكلِة اخللـِ       (.تاريخ العلُيني) حممد أمني ملالب الطُيل عنَّا يف كتابه

الذي وقعُا به أهميًَّة كبريًة، َمشكلُة اخللِ  بنَي احلقائِ  واألوهاِم ُتَشكُِّل أكَ  عدوٍّ يهـدُِّدِا، وتعطـي   

عـن املستشـرقنَي    اًلِقـ  ما أورَدُه عبد الرمحن بـدوي  اًلمقبُصُرًة مشََّهًة عنَّا، وكمثاٍل على ذلَك ليس 

 نـا العلـُيِّ  لذلَك َننَّ حبَث احلشُيَِّة عـن ِهجِ  (.الورقَة العلُيََّة النُّصرييََّة هي َرقُة البناويَّة!!) بأنَّ:

ِِ الغريِب لـن جيعـَل باسـتطاعتِ    النُّصرييِّ ها َوَرَسـَمها  ِا إال كمـا َصـَّرَ  هم إدراَك عقائـدِ على ذلَك املنه

َِ الشَّديِد واالضطراِب الكبرِي ملوهُِم ِهِج ِِ، وقد َعبََّر عن يالِة الصِّرا نـا عنـَد احلشـُيَِّة    أعداُء هذا النَّه

ِِ السَّلويِّ الُهابيِّ كمصـطوى الشَّـ   إسـالم بـال   ) كعة يف كتاِبـه ما َتَبنَُُّه من أَكاِر الُكتَّاِب املؤيِّديَن للمنه

قواري صايِب املؤلَّوـاِت املشـهُرِة ضـدَّ العلُيَّـِة النُّصـرييَِّة. لـذلَك ِقـُُل للبايـِث         وِاصر ال (،مذاهب

ِِ بلساِن أهِلـِه   نا كما هُ يف يقيقِتِهنبغي أن يتعرََّف على ِهِجأَّه َي النُّصرييِّ العلُيِّ املنصِف عن النَّه

ِِ بتـَة كلُّهـا ُترِشـُد إىل صـحَِّتِه، وأمَّـا بـاقي الطُّـ       احيحَة الثَّتيجُة أنَّ األدلََّة الصَّـ وحبُِث علماِئِه. والنَّ ر

ِ  ُمعَتَبر ، وكلُّ ما َذكروُه ال َيعُدو كَُُِه جمـرََّد َدَعـاوى   ـحَِّتها دليل  صــَلم َيُقْم على ِص ُيَِّةـــاحلش حي

ٍِ، وال َتنهُض بها ُيجٌَّة تامٌَّة، وهنا البدَّ ِمن ِذْكِر قُ َوُيِريـُد الُلـُه   ) له تعـاىل: ال َتستنُد إىل برهاٍن صحي

ُْ َكِرَه اْل َِِريَن، ِلُيِح َّ اْلَح َّ َوُيْبِطَل اْلَباِطَل َوَل  (.ُمْجِرُمَُنَأن ُيِح َّ احَل َّ ِبَكِلَماِتِه َوَيْقَطَع َداِبَر اْلَكا
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قدَّسـِة  امل واملقامـاتِ  ويَُل سؤاِلنا عن املعاِي ال  يقصُدها العلُيُُّن من خالل زيارِة املـزاراتِ 

      َ عنَدهم ييُث ُيقال أنَّ املزاراِت ال  َمأَلْت َباِل العلُينَي النُّصرييني باسِم األوليـاِء هـي شـرٌك وِـُ

أَـاب البايـث العلـُي السـُري أمحـد: ِممَّـا ال شـكَّ َيـه أنَّ األئمَّـَة واألِبيـاَء            من العبادِة اهـم!؟ 

المـاِت ديـِن الُلـِه، إْذ أَِّهـم كـاُِا خـرَي وسـيلٍة إلبـالِغ         هم من أبـرِز ع ( َ) والرُّسَل وأولياَء اهلِل تعاىل

ا إَِّما هـي ِـَُ مـن    هرسالِة اهلِل. وال شَك أنَّ زيارَة أضريِة األولياء وتشريواتهم ومزاراِتهم والدُّعاَء عنَد

مـام  قـُُل اإل (  ) تعظيِم شعائِر ديِن الُلِه سبحاِه. َقد ورَد يف كتاِب حتِف العقـُِل عـن آل الرَّسـُلِ   

َََيْسـَتِجيَب ِلَمـْن َدَعـاهُ        ) علينا سالُمُه: علي ااهادي  (.إنَّ هلِل ِبَقاعـا َمحمـَُدًة ُيِحـبُّ أن ُيـْدَعى َيهـا 

َالـدُّعاُء ُمْســَتَحبٌّ يف ُبقَعـٍة الَمَســْت أيــَد الرُُّسـِل، واهــذا جنـُد الكــثرَي مــن األمـاكِن املقدََّســِة الــ       

اخلضـِر واإلمـاِم علـي زيـِن العابـدين واإلمـاِم       رسـُِل الُاليـِة   اِت سـيِِّدِا  ُيْسَتَحبُّ الدُّعاُء َيهـا َكَمقامـ  

والسَّيدِة زينب والسَّـيدة مـريم العـذراء َوامللـِك َعوـَر الطَّيـار َوَمقامـاِت َبـين         علينا سالُمُهم، احلسنِي 

دي وميـثم  حابِة عمـار بـن ياسـر ويجـر بـن عـ      ومقامـاِت الصَّـ   (،َ) م ومقاماِت األِبياِء والرُّسِلـهاش

ِ  )ـاملعـروِف بـ  )َ( ومقاِم السَّيِد اخلصييبِّ  (،َ) ارمَّالثَّ يف يلـَب، وملرِيهـا مـن أضـريِة     ( الشَّـيخ َيْبـر

ََْهـِم        وتشريواِت ومزاراِت السَّادِة املؤمننَي ال  ُيسَتَحُب الـدُّعاُء عنـَدها. لكـنَّ احلشـُيِّنَي أخَطـُؤوا يف 

اَهاٍت، وكأَّهم مل يعلُمُا أنَّ النَّهَي عـن زيـارِة املـزاراِت كـاَن ِمـن      معنى املزاراِت عندِا، ََتاُهُا يف َمَت

كـاَن يقـُف عنـَد احَلجـِر األسـُِد وُيقبُِّلـُه،       (  ) رسَُل اهلِلسيِّدِا ألنَّ  (، ) َدأِب أعداِء رسُِل اهلِل

 (؟ ) َما ُيكُمُهم على رسُِل اهلِل

ََُنَقبُِّل احَلجَر، ولكْن ال خيطَرنَّ : حنُن ِقتدي بهذا النَّاًلوأضاف الدكتُر أمحد قائ يبِّ العظيِم 

ََِم مَّا ال َشكَّ َيه أنَّ عباَدَة صايِب القِ  ال جتُُز ألَّها ِبَباِل أيٍد أَّنا ِقصُد عبادَة األيجاِر والقبُِر!! 

َِْه األرِض مؤمن  علُيٌّ ِصرييٌّ يوعُل ذلَك عند زيارِة األضري  شـريواتِ ِة والتَّشرٌك، ولكْن ليَس على َو

ََنا من زيارِة املزاراِت هُ أنَّ ذلَك املكان َيَتَمتَُّع ِبَمنِزَلـٍة سـاميٍة، وهـُ إعـالم  للجيـِل       واملزاراِت. إنَّ َهَد

احلاضِر والقادِم بأَِّهم أوَضحُا لنا طريـَ  احلـ ِّ وااهـدى. َكيـَف جيـُُز للحشـُيَِّة أن تـتهجََّم علـى         

اِء الصَّاحلنَي الذين كاُِا ُدعاًة ِلـِذْكِر الُلـِه وِشـِر ديِنـِه وأيكاِمـِه، مـع أنَّ       أصحاِب املزاراِت من األولي

َََنَبـاِت الـدُّعاِء.       ُُُضـٍُح مـن بـنِي  الذي َيطَِّلُع على ُلَغِة زياراِت املزاراِت عنَدِا َيلَمُس األدَب الرََّيَع ِب

ِِ العلُيَِّنحُن أبناُء هذا النَّ قصُدوَن مزاراِت السَّادِة األولياِء املؤمننَي وأضرَيَتهم ِمَن الذيَن َي النصرييِّ ه
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َُاِز َطَلِب التَّ ُِّك بعَد الغياِب باألرواِح املقدََّسِة للسَّادِة املؤمننَي املـتَّقنَي  وَت ََ شريواِتهم، واإلشارُة هنا إىل 

ِ  كمـا يف       من خـالِل التَّـ ُِّك ِبَمـزاَراِتِهْم، َـالتَّ ُُّك مـن السَّـادِة املـؤمننيَ        املـتَّقنَي بعـد مليـابهم صـحي

، )ِ( املعروِف بالشَّيِخ أمحد بقـرَيص  ُيُضُِرِهم، كت ُِّكنا مبقاِم سيِّدِا الويلسُِف الرَّبَّاِيِّ عماِد الدِّين

الـذي اعتَمـَدْت عليـِه احملكمـُة الشَّـرعيَُّة يف      ( بـأبي طاقـة  ) املعـروف )ِ( َوَمَقاِم الشيِخ يُسف بربعُ 

َكُركٍن من األركاِن للَبتِّ يف َقَضـاياها، َومَلريِهـم الكـثرُي مـن السَّـادِة األوليـاِء املـؤمننَي        ( اهمح) حماَظِة

عندِا والذيَن يزوُرهم أبناُء مجيِع املذاهِب والطُائِف من اإلسالِم واملسيحيِّنَي ألَّهم أصـحاُب كرامـاٍت   

 كاِت رمحًة للعاَلمني.

 

ِِ والنُّذوِر ا ل  يقدِّمُِها عند هذه املقاماِت أوضِ البايث العلـُي أمحـد   ويُل مُضَُ الذبائ

وقـد ذكـَر اهلُل    : إنَّ النَّْذَر يقيقٌة معروٌَة، وخاصًَّة يف بالدِا ال  َتْحَتِضُن املزاراِت.اًلأديب أمحد قائ

ََُُن ِبالنَّْذِر ) تعاىل النُّذوَر بقُِلِه يف سُرة اإلِساِن وهُ يتحدَُّث عن األبراِر: ًُْما َكـاَن َشـرُُّه   ُيُ ََُُن َي َوَيَخا

َِْه اللَّـهِ  َُ َلـا ُِِريـُد ِمـنُكْم     ُمْسَتِطرًيا، َوُيْطِعُمَُن الطََّعاَم َعَلى ُيبِِّه ِمْسِكيًنا َوَيِتيًما َوَأِسرًيا، ِإََِّما ُِْطِعُمُكْم ِل

ََُُن ِبُنُذوِرهم (،َََزاء َوَلا ُشُكًُرا ََُيَقدِّمَُن القرابنَي َتَضرًُّعا َوَتَقرًُّبا منُه  َأكََّد على أنَّ أهَل اإلمياِن ُيُ هلِل، 

َِ والقرابنَي للُمستحقِّنَي من الوقراِء واليتـامى واملسـاكنِي ابتغـاَء مرضـاِة اهلِل      تعاىل، َوُيطِعُمَُن هذِه الذَّبائ

هـم يقُمـَُن بـأوامِر األئمـِة     ََلَّ َالُلُه. وإنَّ الَُاء بالنَّذِر يف هذه اآلية هُ االمتثاُل لألوامِر، ييـث أَّ 

َوَما َأَِوْقُتم مِّن ََّوَقـٍة َأْو َِـَذْرُتم مِّـن    ) ألمِرِه سبحاَُِه وتعاىل، لقُله تعاىل: اًلامتثا( َ) والنَّبيِّني واملرسلني

ََِننَّ الُلَه َيْعَلُمُه َوَما ِللظَّاِلِمنَي ِمْن َأَِصاٍر مـن احملرَّمـاِت ييـث ورَد     وال ُيقَبُل النَّذُر بَُُِد شيٍء (.َّْذٍر 

ََـَب أن   (،ال َِـْذَر يف معصـيةٍ  ) مُالِا أمري املؤمنني اإلمـام علـي )م(:  يف كتاب حتف العقُل قُُل  َوَو

ََُِه اهلِل لقُِل  َمْن َقرََّب ُقرَباًِا ِلَمـَزاٍر يف األرِض ومل ُيـِرْد   ) مُالِا أمري املؤمنني اإلمام علي )م(:يكَُن ِل

َلن َيَناَل ) وهذا هُ الطريُ  إىل املأل األعلى، لقُِلِه تعاىل: (،ما ُيَقرُِّبُه ِلَصَنٍم من أصناِم ُقَريشِبِه اهلَل َكأَّ

َُى ِمنُكْم  (.اللََّه ُلُحُُمَها َوَلا ِدَماُنَها َوَلِكن َيَناُلُه التَّْق

 

أجرى احلوار: وليد عرفات
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 سالم تاميزإ باحث ديين علوي يكسر حاجز الصمت عرب

 6102شباط  2اخلميس يوم    لبنان -موقع إسالم تاميزعرب ار حو

 

 اٍتشخصـيَّ  مـع بـروزِ   ًة، خاصَِّةصرييَّنا عن النُّمبعلُماِت ال  حتيُ  الكثريِة املتناقضاِت يف ِلِّ

 وطقُ   ٌةسريَّ اهم تعاليم  ٍةباطنيَّ َرقٍة ُدهم جمرَّحكى عنهم بأَّا ُيهم أرقى ممَّأَّ ُِتُضِّ ٍةوعلماِيَّ ٍةدينيَّ

 هم، وكيـفَ مـن عقائـدِ   جممُعـةٍ  يـُلَ  من احلـُاراتِ  العديُد ، كان هناَكبها الغمُُض حييُ  ٌةخاصَّ

وتعاىل. ُهسبحاَِ اهلَل دوُنتعبَّرون وَيرون ويوسِّيوكِّ

الـدكتُر أمحـد    ُريِّالسُّـ  العلـُيِّ  يينِّالـدِّ  مع البايِث اخلا ُّ وكان إلسالم تاميز هذا احلُاُر

هم، ال كمـا  عـن أِوسِـ   ثَُنكمـا يتحـدَّ   نَيقرنوا عن العلُيِّأن َي جيُب اَ النَّ أنَّ َدب أمحد الذي أكَّأدي

أخوـُا   ، واخلـائونيَ اريِخللتَّـ  اوتزويـرً  ايقـدً  أخوـُا الوضـائلَ   احلاقديَن عنهم، وأنَّ احلاقدوَن حتدََّث

 ِـصُّ وهـذا   ني.هم كعلـُيِّ كوِّـرَ أن ُي مـن أيـدٍ   َُنقبلـ هم ال َيَـنَّ  ، لـذلكَ اريِخللتَّ اوتزويًر اَُبًن الوضائَل

 احلُار:

 َةالعلُيَّـ  الورقـةَ  الـذي يلـفُّ   الكـبريِ  الغمـُضِ  دكتُر أمحـد، مـا هـُ سـببُ     يف البدايِة :إسالم تاميز

؟َةصرييَّالنُّ

َِ   ليِمتعا ارتقـاءِ  ها رملـمَ ِوِس ِةصرييَّالنُّ ِةالعلُيَّ بالورقِة ُ ال يتعلَّ الغمُُضالدكتور أمحد:   هـا إىل مـا َـُ

، هـم ال يقـرنونَ  نا هـُ أَّ جتاَه عاِي منه اجلميُعالذي ُي الغمَُض ، لكنَّنَيواحلشُيِّ نَيالسَّطحيِّ أذهاِن

 هنـا: هـل جيـُزُ    بتسـانلٍ  ُا لـي أن أبـدأَ  . وامسُحال تقرُأ َةاألكثريَّ لكنَّ (،اقرأ) نا أمَُّةأَّ قاُله ُيمع أَّ

 موهــُِم وَــَ  اجلاهــِل يِّاألمِّــ) األعظــِم ســُِلإىل الرَّ الــُيُي أن يــأتَي يِندِّوالــ واملنطــِ  العقــِل حبكــِم

ًَ ُهَرائَص َرتتعَد( !!!اجلاهلنَي  يبُّالـنَّ  َريَـضُ ( اقـرأ ) :بقُلـهِ  َ يـلُ  ُه!! ويـأمرَ مـن َ يـلَ   اخُ

!!؟(!ما أِا بقارٍئ) ليقُل: املعصُُم

هـم،  ربِّ هم ملعرَـةِ وقـادَ  اإلسـالمِ  َة؛ الـذي أمَّ أمَّـ  األميِّ يبِّلنَّا حب ِّ وسرييُّوالتَّ ارخييُّالتَّ هذا اإلسواُف

ِم شأِن َظعام. َمن أهمِّ أدلَِّة ِع نا بشكٍليف جمتمعاِت ٍبوتعصُّ مذهٍبوَت قُقٍعوَت من َهٍل ُهمثرُتُه ما جنُد
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عـن   وَاَء (،اقرأ) ِة العلِ :هُ قُلُه يف سُر ُه الكريَمالعظيُم رسَُل القراءِة أنَّ أوََّل ما خاطَب به اخلالُ 

 ِـزَل َ يـلُ  ) :علينـا سـالُمهُ   ييث قـال  (،ْتإَّها أوَُّل سُرٍة ِزَل) :علينا سالُمُه الباقِرحممَّد  اإلماِم

علينـا   د اجلَّادحممَّ ودليلُه يف قُِل اإلماِم وايِةوهذا على يسِب الرِّ (،أد اقَر: يا حممَّد َقاَلعلى حممَّ

 -لسـاًِا  وسـبعنيَ  أو قـال: بـثالثٍ   -وسـبعنيَ  بـاثننيِ  اهلِل يقرأ ويكتُب لقد كان رسُُل واهلِل) :سالُمُه

ى َرَر أمَّ الُقِذْنُتى، وذلك قُله تعاىل: ِلَرالُق من أمَّهاِت ُةألَُّه كاَن من أهِل مكََّة، ومكَّ وإَِّما ُسمَِّي األمِّيُّ

 القراءِة، بل هُ علـى سـبيِل   لُّ من أْن يوتقَر إىلَََأ(  ) جََّدَمُمد اْلهذا وإنَّ السّيَد حممَّ (،هاَلَُْي ْنَمَو

َِـ مَـ ْعِِ ْمُكْيلَـ َغ َعَبسْـ َأَو) ، إذ قال تعـاىل: احلقيقَة اُ يثِّ الغرِي على القراءِة ال  بها ُيدرُك النَّ ًة َراِهًة 

(.ًةَناِطَبَو

هم؟حبقيقِت نَيَُا على العلُيِّعرََّتى َييتَّ اِ من النَّ َما هُ املطلُُب برأيَك :إسالم تاميز

 هم، ال كمـا حتـدَّثَ  عـن أِوسِـ   َُنالعلُيُّـ  ُثكما يتحـدَّ  نَيقرنوا عن العلُيِّعليهم أن َيتور أمحد: الدك

ايف ـنـا الصَّـ  هـم مـع تراثِ  ُا احلقيقَة جمرََّدًة، ألنَّ القراءَة كويلٌة بـأْن جتعلَ اُمعنهم، هذا إذا َر احلاقدوَن

ُِ هُ  ُِ    ال عليه، َالقراءُة سبيُل العلِم، والعلُم الصَّحي عـن   اًلِقـ  علينـا سـالُمهُ   مـا عرََّـُه اإلمـام الصَّـاد

 وقُلـه  (،ظيًمـا َع ماواِتالسَّـ  يف ملكـُتِ  َيُدعِـ  وعلَّـَم هللِ  لَّـَم هللِ َعَت ْنَم) (: ) بقُله اهلِل رسُِل سيِّدِا

 يف طلـبِ  وَربـه السَّـ   مـا أرادَ ، إَّاملعروُف نُي ال يقصُد به البلُدوالصِّ (،نِيولُ بالصِّ ُا العلَماطلُب) (: )

ِ  عيسـى  الـنَّيبِّ دِا سيِّ لقُِل ِهوكتماِِ احل ِّ لعلِم ياِِةوالصِّ ِمالعل  اَمدَّم قُـ كُـ ُا درَريُـ ال تطَر) (:َ) املسـي

 والوقهـاءِ  امللـلِ  أمر  معهُد  عنـد مجيـعِ   رِّالسِّ َحوُ  (،ْمُكَقزَِّمُتََ لتوَتها وَتها بأرَِلا تدوَسلئلَّ اخلنازيِر

، بـيين وبينـكَ   َتُه َـاهللُ أو أضـعْ  َت هـذا العلـمَ  أذْع إْن) :ِهسينا لتلميِذ ابُن ُهما قاَل ن ذلَك، وِموالعلماِء

(.إشارٌة ُهَهذا العلُم أكثُر

إىل  َتْضتعرَّ إىل الكالِم مِتمن الصَّ خرَا َريٍء علُيٍّ كبايٍث : أَِتنا القُُلهل ميكُن :إسالم تاميز

؟َكويُاراِت َكعلى كتاباِت اِ النَّ من قبِل معارضٍة

 املعرَُة هم تنساُبقلُُب ُةاملطمئنَّ ، َالعاقلَُنواجلاهلنَي العاقلنَي من وَُِد  خيلُ األمُرال الدكتور أمحد:

َوِلَيْعَلَم الَِّذيَن ُأوُتُا اْلِعْلَم َأَُّه اْلَحـ ُّ ِمـن   ) بها لقُله تعاىل: َُنحَي، ََيلساِلالسَّ العذِب هم كاملاِءيف صدوِر
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ََُتْخِبَت ََُيْؤِمُنُا ِبِه   هناَك باملقابِل ولكْن (.َلُه ُقُلُُبُهْم َوِإنَّ اللََّه َلَهاِد الَِّذيَن آَمُنُا ِإَلى ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم رَّبَِّك 

ِمـن   ، وكـانَ َتنـةً  ُلشـعِ َُي منُه َمن هُ أعلُم ملقالِة اِاقًد ُهصُِّب ِوَسَنوُي القراءَة َمن يرَُض من اجلاهلنَي

 (.االخـتالفُ  قَ سَـ َل علـمُ ن ال َيَم َتَكلُ َس) احلكيم: سقراِطف العظيم ُسلالوي قَُل التزَم ُهلُ أَّ األسلِم

وال  ، َال هم يعملـُنَ للعمِل اًلتعطي َمن يكتُب ينتقُد ُهولكنَّ أن يكتَب وال يستطيُع وهناك َمن ال يكتُب

َََسَيَرى الُلُه َعَمَلُكْم َوَر) :تعاىل يقُُل اهلَل مع أنَّ أن يعمَل أليٍد يريدوَن  (.ُسـُُلُه َواْلُمْؤِمُنـُنَ  َوُقِل اْعَمُلُْا 

ُِالصَّ اإلماُم وقد قاَل علُمعلى َمن َي ويتطاوُل َمن جيهُل وهناَك  ًةيجَّ ال يعلُم مَلْن ليَس) :علينا سالُمُه اد

 العلـمِ  َيأتي إىل أهـلِ  ومنحرف  َمن هُ خمطئ  وهناَك (.على العامِل للجاهِل َة، وال يجَّعلى َمن يعلُم

َِ وََ  القُيَمهم مساَر َفحِرلَي املستقيمنَي ُِْم َما ِلي َأْدُعُُكْم ِإَلى النََّجاِة ) قُله تعاىل: اِاسًي ِهاعَُا َوَيا َق

ِإَلـى اْلَعِزيـِز   َوَتْدُعَُِِني ِإَلى النَّاِر، َتْدُعَُِِني ِلَأْكُوَر ِباهلل َوُأْشِرَك ِبِه َما َلْيَس ِلـي ِبـِه ِعْلـم  َوَأَِـا َأْدُعـُُكْم      

َُالـدِّ  ه ال جيُُزهم وِنًّا منهم أََّهِل بسبِب َنُاخلائو ُةاألكثريَّ وهناَك (.اْلَغوَّاِر ِِعـن الـنَّ   َا  العلـُيِّ  ه

 هـذا لـيسَ   ْت، اصـمُ ْهمَـ ) :ُا وقالُا لَكهم اِتوُضاستطاعِت هم على قدِر، َنذا علَّمَتاخلصييبِّ صرييِّالنُّ

(.!!!؟َتنٍة ، ال داعي إلشعاِلاألياديِث هذِه مكاَن

هؤالء؟ على كلِّ َكما هُ إذن ردُّ :زإسالم تامي

 مُالِـا مـع   ( ) اهلِل رسـُلُ  سيِّدِابه  ُثيتحدَّ ، َما كاَنمقال  مقاٍم اهم: لكلِّ أقُُل الدكتور أمحد:

بـه   ُثيتحـدَّ  ، ومـا كـانَ  ِهأصـحابِ  ِةبقيَّ به أماَم ُثا يتحدَّكان أخصَّ ممَّ إلمام علي )م(أمري املؤمنني ا

 ِةعامَّـ  بـه أمـامَ   ُثا يتحـدَّ كـان أرقـى ممَّـ    ِهحاِبأصـ  مـع خـُا ِّ   أمري املؤمنني اإلمام علـي )م(  مُالِا

هم هم وتثقـيوِ وتعلـيمِ  اِ النَّـ  أمـامَ  مـن احلـديثِ   ُهعْـ اقـي مل متنَ الرَّ احلـديثِ  َة، لكـنَّ خصُصـيَّ  اِ النَّ

 عظـمِ مـن أ  وكـانَ  (،ِإالَّ ُوْسـَعَها  ااَل ُيَكلُِّف الُلـُه َِْوسًـ  ) هم لقُله تعاىل:تكليِو يدوِد بهم ضمَن واالرتقاِء

ِِ) كتاُب التُييديِّ الوكريِّ راِثالتُّ ، َهـل  وبطـنَ  مـا ِهـرَ   ِةُييديَّـ التَّ وَيه مـن العلـُمِ  ( البالملِة ِه

 رَّم  احلـديثُ حَـ ، هـل هـُ مُ  ِهوباطِن ِهِاهِر بكلِّ الكريُم القرآُن َيه؟ وكذلَك َثَائٍز أن ِتحدَّ كان ملرُي

ِِوالنَّ من القرآِن َيه؟ أم كلٌّ يأخُذ .ِهاستطاعِت حبسِب ه
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بهـا   أن تبـُحَ  خيـاَُنَ  ٌةيَّسـرِّ  كما ذكرَت؟ هل لديكم تعـاليمُ  البعُض لكن ملاذا خياُف :إسالم تاميز

؟اِ للنَّ

نـا  لنـا تعاليمُ  ٌةباطنيَّ نا َرقٌةنا أَّأعداِئ عاَءادِّ ُدتؤكِّ لألسِف اخلائونَي مقُلَة لألسف إنَّ الدكتور أمحد:

 عَُن!! وهـؤالء يـدَّ  البشـرَ  َينا كأن يقُلُا: هؤالء يعبدوَن نا مبا ليَسهاِمالتِّ ُابًةوال  كاِت ب ُةيَّرِّالسِّ

..!!…همهم ومللماَِِساَء لَُنهم حيلِّ!! وأَّمن عليٍّ اًلد بدعلى حممَّ قد أخطأ وِزَل الُيَي أنَّ

 أو بـدونِ  بقصـدٍ  -همهـذا َـنَّ  ، وباحلاقديَن أقُاِل وََ  اجملتمِع ِظرَة ُديؤكِّ ريقِةالطَّ هم بهذِهيديَث إنَّ

 ُةالدينيَّـ  ُةالعلميَّـ  واملناقشاُت كاِت احلُاراُت نا. لذلَكبه أعناَق يقطعَُن قاطٍع نا بسيٍفيضربَُِ -قصٍد

هم ديـنِ  بـأمُرِ  اجلـاهلنيَ  نَيالعلـُيِّ  هم بعـضُ  ُل: األوَّهم قسماِن يقيقيًّا بنا. َاخلائوَُن اتعريًو اقيُةالرَّ

 املـذاهبِ  اِي هـم مـن أبنـاءِ   ، والثَّـ مَتالصَّـ  لَُنَيوضِّ اآلخريَن هم أماَمَهِل ن كشِفم والذين خياََُن

َِ األخرى الذين خياََُن  متثيِل هم على عرِ َعبَُّرهم وَتسطَُت َئطِوَُي اطُعالسَّ العلُيُّ ُُرهذا النُّ أن يشر

ََ ، وكأنَّاإلسالِم َُ املُضُ !!و رئاسٍةأ على سيادٍة ٍةدِيُيَّ مناَسٍة هُ مُضُ

؟َريئٍة يف خطٍُة واحلديِث مِتالصَّ ياَِز على كسِر َكَعما الذي شجَّ :إسالم تاميز

ََعلـى باطـلٍ   ولُ كاَن ُميتكلَّ ، َالكلُّايًق وال ينصُر اجمًد ال يصنُع اخلُُف الدكتور أمحد:  ا بـالُ مَـ ، 

.اوال ديًن اَكًر َُنالذين ال ميتلك كالوارملنَي امتنَيالصَّ !؟ إنَّصامتنَي احل ِّ أهِل

اهم: معكم  ! هل ِقُُل!والعصياِن سياِنوالنِّ والغُايِة باجلهِل يبَُّا النَّحماورينا ِعُت أنَّ اًلَدََ َلنورْض

نـا  وتعاليُم يٌّنـا سـرِّ  اهم: ديُن هل سنقُُل ؟محِةالرَّ ِيبِّ على عصمِة اًلها دليُمسنقدِّ ٍة؟ أيَُّة يجَّ!!ي ٌّ

(؟!!اَنسيًّ ْ ِبالشَّ) دعن حممَّ األياديِث يأتي إلينا بعشراِت على وهابيٍّ سنردُّ!؟ كيف ٌةخاصَّ

ين َحسـب،  نتقدوَِال َي نتقدوَنأو امُل هم، َاخلائوَُنُا مع أِوِسأن يتصاحُل هذا يعين أنَّ على اجلميِع

 سيِّدِا ينتقدوَن اخلائونَي بعُض ، كما كاَناله مجيًع الذي منتثُل واملرسلنَي األِبياِء منهاَا بل ينتقدوَن

 سـيِّدِا  هم َلن يؤمنُا لك!! َهل خـالفَ وال تناقْش ْمُهْع، َدريَشُقله: ما َلَك وِل ويقُلَُن(  ) سَُللرَّا

؟هم آِذاَكهم ويياِتعلى مصاحِل للخائونَي واستجاَب سالِةالرِّ بنشِر ِهربِّ أمَر ) ( سُُلالرَّ

 َيقُلُن له: ملاذا أِـت ذاهـب    أمري املؤمنني اإلمام علي )م( مُالِا ينتقدوَن اخلائونَي وكما كان بعُض

ٍَ لش ِّ حملاربِة ِإَذا ُكْنُتْم ِمَن اْلَحرِّ واْلُقـرِّ َتِوـرُّوَن   ) دِا؟ َقال اهم:يا سيِّ وُِفالصُّ معاوية؟ هل هناك دا
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ََاَل ََاِل وال ِر ََرُّ. َيا َأْشَباَه الرِّ  ؟ أم أن األوََبلإلماِم ذا كالم هك َهل يقاُل (.َََأُِْتْم واللَِّه ِمَن السَّْيِف َأ

 إالَّ اإلسـالمِ  لتخريـبِ  اطريًق ُتما وَْد) وهُ الذي قال: وَُفالصُّ ش َّ ِهِتَنْتِوالذي ِب ملعاويَة قيَل ُهلُ أَّ

؟ِةاإلسالميَّ ِةى من األمَّقََّبوحيمي ما َت ََْدالصَّ َبرَأَيِل اإلماُم َذهَب (،َيِه خَُلالدُّ

علـى   َاخـرُ َقـالُا لـه: ال داعـي لتَ    علينا سـالُمهُ  قد اِتقدوا مُالِا احلسنَي ائونَياخل وكما كان بعُض

 مـن أَـلِ   األبرياِء وقتِل وُِفالصُّ بش ِّ ُبتتسبَّ عليه، وسَُف على االِتصاِر اقادًر يزيد َلسَت احلاكِم

 يزيـدَ  عـه ضـدَّ  وا مُدأن جياِه هم تطاولُا على مُالِا احلسني بدَلعلى يياِت هم خائوَُن!! أألَّلطِةالسُّ

ِِوالنَّ مع القروِد الالعِب يطاِنالشَّ ََيِفبالسَّ لطِةعلى السُّ والقابِض للغلماِن اك  احلسـنيَ  ُا اإلمـامَ ُلَذخَـ ، 

 جياهـدُ  وبقـيَ  (،اهلِل على النَّاكثنَي الذيَن ينقضَُن األمياَن بعَد تُكيِدها لعنُة) الذي قال: علينا سالُمُه

 وسـيبقُنَ  املتخـاذلُنَ  اخلائوَُن ، وِدَمِهإىل ربِّ ع مُالِا احلسنُي، وُرَُا شهداَءَقالذين ارَت ِهمع أصحاِب

.ِادمنَي هِرالدَّ كذلك أبَد

 ذكروَنهـم كـاُِا يَـ   ألَّ قـات نا الثِّوعلـى سـادتِ   ِةاألئمَّ على أصحاِب كاُِا يتحاملَُن ادوًم اخلائونَي إنَّ

 عـداءَ  هـذا سـيزيدُ   أنَّ ِةحبجَّـ  ،أمـري املـؤمنني اإلمـام علـي )م(     مُالِـا  ومعجزاِت البيِت أهِل َضائَل

( ااهدايـة الكـ ى  ) اِتقدوا كتـابَ  هم!!؟ لذلَكلسيَُِ ا!! ومستقرًٍّةبَهُش هم مُضَعاهم وجيعَل املعاديَن

أمـري املـؤمنني اإلمـام     مُالِـا  معاَِز ِِ من إِهاِرَتْسه مل َي، ألَِّهيف عصِر )َ( اخلصييبِّ األَلِّ ِادلسيِّ

أمـري املـؤمنني   ملُالِـا   مُسالشَّ ِتُردَّ كيَف تحدََّثَ ،معلينا سالُمُه املعصُمنَي ِةاألئمَّ ومناقِب علي )م(

 رٌّ، َهـل هـذا سِـ   اِتعن الغيبيَّ ، وكيف أخَ األمُاَت ، وكيف كلََّمالقمَر  َّوكيف َش ،اإلمام علي )م(

 مـن الكتـبِ   الك ى وكثرٍي ااهدايِة يف كتاِب وُمعَلن  األشهاِد على رنوِ  وهُ ياصل  اخلائوَُن خيشاُه

 ٍدحممَّـ  سـيِّدِا علـى   اهـا كاِـت يكـرً   َتهم؟ أم أن رنَيبعيـُِِ  هذه املعجزاِت ؟ أمل يَر اجلميُعِةارخييَّالتَّ

 أثنـاءَ  الغـديرِ  اِي يف يـُمِ للقاصـي والـدَّ   بليُغبني منهم؟ أمل يكن التَّاملقرَّ وبعِض )م( عليٍّمُالِا و ) (

َِ ِةيجَّ َََمـا َبلَّْغـَت      َيا َأيَُّها الرَُّسُُل َبلِّْغ َما ُأِِزَل ِإَلْيَك ِم) يني قال تعاىل: الُدا ن رَّبِّـَك َوِإن لَّـْم َتْوَعـْل 

 أمري املؤمنني اإلمام علي )م(ملُالِا الُاليَة (  ) سُُلالرَّ سيِّدِاَبلََّغ ( ِرَساَلَتُه َوالُلُه َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِ 

(؟ُهَلَذن َخَم ْلُذواْخ ُهَرَصن ََِم ْرُص، واِْاُهاَدَع ْنَم وعاِد االُهن َوَم اِلَو اللهمَّ) وقال:

، اريِخللتَّـ  اوتزويًر اَُبًن ُا الوضائَلأخَو ، واخلائونَياريِخللتَّ اوتزويًر ايقًد ُا الوضائَلأخَو احلاقديَن إنَّ

؟اليقنِي أهِل دعِم بدَل احلاقديَن بدعِم ادائًم اخلائوَُن َلماذا يساهُم
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ُِأَّ يعتقدوَن احلديَث ما أنَّ َمن يعارضَُنربَّ :إسالم تاميز  ، وهذا ال جيُُزاِ للنَّ َةالعلُيَّ األسراَر ك تبي

يف هذا؟ !! ماذا تقُُلكما يقاُل ٌةباطنيَّ برأيهم ألَّكم َرقٌة

ََ  ٌةباطنيَّ بأَّنا َرقٌة الكثريوَن كما يظنُّ األمُر ليَسالدكتور أمحد:  الـ    ِةالباطنيَّـ  َِِرعـن الوِـ   كما شـا

ََ علينا سالُمُه ريِّالعسك احلسِن اإلماِم مليبِة بعَد ْتاِتشَر ِِعن النَّ ْتواحنر ، لكنَّنـا  القـُيمِ  اإلمـاميِّ  ه

 اإلمـامِ  لقُِل اهلِل رَّـُا سُوــِشكَتهم أقوال  لن َيأنَّ َمن على قلُِب ، وِدرُكُمنَيــاملعص ِةاألئمَّ ِلتزُم تعاليَم

ِِالصَّ َُ ِهمبثُث  بني خلِق اهلِل رُِّس) :علينا سالُمُه اد  هنا وََب لكْن (.مُهََرََّعَل هم، ولُ أراَدأكثُر ُهال يعر

 إالَّ هـا اهللُ ُبِهال َي ٌةاِيَّـ ربَّ بـل هـي علـُم     قـُ ِ والطُّ قاليِدوالتَّ بالعاداِت ال تكُُن َةيَّرِّأن أِِّه إىل أنَّ السِّ

ََ اطًقها ُِألهِل أمـري املـؤمنني اإلمـام     مُالِـا  ها لقـُلِ َلْمَي يستطيَع ْنها ََلمن أهِل ا َمن مل يكْن، أمَّاهًمو

ِإنَّ َأْمَرَِا َصْعب  ُمْسَتْصَعب  ال َيْحِمُلُه ِإال َعْبد  ُمْؤِمن  اْمـَتَحَن اللَّـُه َقْلَبـُه ِلإلمَيـاِن، وال َيِعـي      ) :علي )م(

 يِنالـدِّ  رَـالِ  كبـارُ  ُهواَـب  أقامَـ   رِّبالسِّـ  ِةاجملـاهرَ  ُمَدعَـ ََ (،َيِديَثَنا ِإال ُصُدور  َأِميَنٌة وَأْيـالم  َرِزيَنـةٌ  

 ِةقيَّـ ، وهُ معنى التَّقنَياحملقِّ والعلماِء البالغنَي واحلكماِء الوالسوِة وكباُر واملُسُيِّ واملسيحيِّ ميِّاإلسال

ِِالصَّ اإلماِم بها يف قُِل ِا أن ِلتزَمْرِمال  ُأ ، ُهوقبُلَـ  ُهِا ليَس معرَتَـ أمِر إنَّ ايتماَل) :علينا سالُمُه اد

 روَنهـا املبـذِّ  بها، وخالَو اإلمياِن أهُل َالتزَم (،من أهلِه ن ليَسعمَّ ُهوسرُت ُهِا هُ صُُِأمِر إَِّما ايتماُل

َُاَن الشَّـَياِطنيِ    ) تعاىل َـيهم:  قاَل الذيَن  أن هـؤالءِ  ْكدِرمل تُـ  اَ النَّـ  ولكـنَّ  (،ِإنَّ اْلُمَبـذِِّريَن َكـاُُِْا ِإْخـ

هـا،  ُا مـن أهلِ هم ليسُـ ُا إليها كـَُِ ُلِص َيهم ملألَّ ِةاحلقيقيَّ بُيُا باألسراِراْلُمَبذِِّريَن مل يستطيعُا أن َي

، العظـيمِ  عـن األمـرِ   احملجُبِة ِةَحهم املسطَّأخماِخ مبقداِر وَهمُُه نشروا ما عرَُُههم ياولُا أن َيولكنَّ

: بغبـاءٍ  يقُُل ْننا ممَّْسَل َنحُن (.يَنِراِكامَل رُيَخ ُهواللَّ ُهاللَّ َرَكَموا َوُرَكَمَو) لقُله تعاىل: احمميًّ األمُر َيِقَبََ

، نَيِـا كعلـُيِّ  وَِّرَكأن ُي مـن أيـدٍ   !! وال ِقبـلُ ار كوَّ واملسيحيَّ يعيَّوالشِّ يَّنِّالسُّ ، وأنَّمؤمن  العلُيَّ أنَّ

ن ملريهـم، بـل هـُ    أو مِـ  نَيكاُِا من العلـُيِّ  سُاَء ِةبني أيدي العامَّ امًَُُد ليَس رَّالسِّ وهذا يعين أنَّ

 ومكـانٍ  زمـانٍ  يف أيِّ والـ اهنيِ  الكرامـاتِ  أصـحابَ  املخلصـنيَ  ُهبهـا عبـادَ   اخـتصَّ  ٌةاِيَّربَّ إشراقات 

َِوَص آمَن َمْنِل ُةجََّحوامَل على َمن أِكَر ُةجَّاحُل اهم دائًمُوَدوا، ألَّ َُُنـَُد    ) كما قال تعاىل: دَّ َوَمـا َيْعَلـُم 

َُ َوَما ِهَي  إالََّربَِّك  (.ِذْكَرى ِلْلَبَشِر إالَُّه

سالم تاميزإ: مصدر
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أكََّد البايُث الديينُّ العلُيُّ السُريُّ الدكتُر أمحد أديب أمحد أنَّ هناَك َتباُيًنـا بـني العلُيَّـِة    

ِم التَّحقيقيَِّة وبني بقيِة املذاهِب اإلسالميَِّة ال  تُقََّوْت عند التَّعـاليِم  النُّصرييَِّة ال  ارتَقْت ملعرَِة العلُ

ََهِم  التَّشريعيَِّة، وهُ ما اِعكَس على اتَّهاِم املذاهِب األخرى للعلُيَِّة النُّصرييَِّة والطَّعِن بها بسبِب عدِم 

 (.َ) وكالِم أهِل العصمِة أهِل املذاهِب للمعاِي التَُّييديَِّة الُاردِة يف كتاِب اهلِل

 

َُُة األِبيـاِء َداِئًمـا     وقاَل البايُث الديينُّ العلُيُّ يف يديٍث خا ٍّ ملُقِع مصر تاميز: كاَِْت َدعـ

ُِّه ِلِعباَدِة إلٍه مٍَُُد، وكاُِا َيُعدُّوَن هذا من األمُِر اإلمياِيَّـِة العقائديَّـِة األساسـيَِّة، وبالتَّـالي      َُ إىل التَّ

َُ قائًمـا بـني    َمن خت إالَّاإلِكاُر لإللِه املَُُِد أمًرا شاذًّا ال يقُُل به كاَن  َِلَّ الصِّـرا َم الرَّاُن على قلِبِه. َو

إثباِت الَُُِد اإلاهيِّ وإِكاِرِه، يتى بدأْت شبهُة اإلِكاِر تتُسَُّع ِلَتحلَّ َمَحلَّ اإلقـراِر يف قلـُِب كـثرِي    

ِِ ذلك أْن صاَر اإلِكاُر املُقَف املتعارَف عليـِه الـذي ال حيتـاُا    ِل احلائدِة. وكان مَلِمـمن أهِل ال ن ِتائ

إىل دليٍل وال برهاٍن، بينما صاَر املؤمُن امُلِقرُّ هُ امُلطاَلُب بنثباِت الدَّليِل على إقراِرِه. يتى بـاَت امُلنِكـُر   

اِن وعدِم احلكمـِة، وبالتَّقليـِد واالجنـراِر خلـَف     املقصُِّر احلشُيُّ َيَتحدَّى امُلِقرَّ املؤمَن ويتَِّهُمُه بعدِم اإلمي

ِِ وراَء آباِئِه. وصاَر االهتماُم بعلِم التَّحقيِ  أمًرا ُمسَتهجًنا، واإلقـراُر اإلميـاِيُّ حيتـاُا إىل     َُاُه واالِسيا َه

ًة ـتدعي حبًثـا وال دراسـ  ت يٍر، بينما صاَر اإلِكاُر املغلَُّف بزينِة التعاليِم التَّشريعيَِّة أمًرا طبيعيًّا ال َيسـ 

 وال تنقيًبا.

َََقَلـَب األمـَُر رأًسـا      ويَُل أسباِب اِتشاِر هذا اإلِكاِر تساءَل الدكتُر أمحد: ما الذي َيـَدَث 

على َعقٍب؟ وملاذا حتََُّل كثري  من الضُّعواِء مـن أبنـاِء اإلسـالِم هـذا التَّحـَُُّل العجيـَب مـن االعـرتاِف         

ين  إِكاِر وَُِدِه؟ وملاذا هذه احلرُب الضَّروُ  ضدَّ أهِل التَّحقيـِ  العلـُيِّ املقـرِّ   واإلقراِر بنلٍه مٍَُُد إىل

باإللِه املَُُِد؟ وذلـَك باسـتخداِم كـلِّ أسـاليِب الـتَّكورِي والسَّـبِّ والشَّـتِم ضـدَّهم مـن خـالِل الكتـِب            

 املشحُِِة واألقاويِل امَلأَُِِة؟
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بقُِلِه: إنَّ من أهمِّ أسباِب احلـرِب املعَلَنـِة ِضـدَِّا هـي      األسباَب اهذه احلرِب اًلوأضاَف حملِّ

  ِِ التَّناقُض بني سطحيَِّة التعاليِم التَّشريعيَِّة ال  الَتَزَمها أهُل املذاهِب وامللِل بشكٍل ُمْطَلٍ ، َوُعمِ  َمـنه

إىل خـُِض كـثرٍي مـن أهـِل املـذاهِب       العلِم التَّحقيقيِّ الذي اتََّبَعُه املؤمنَُن العلُيَُُّن امُلقـرُّون. باإلضـاَةِ  

وامللِل يف مسائَل تُييديٍَّة عميقٍة، والتَّحدُِّث عنها مبجرَِّد الرأي الذي ال َسَنَد له وال دليـَل عليـه دوَن   

التَّوكُِّر َيِه، ما أدَّى إىل ِهُِر تياراِت احللـُِل والتَّجسـيِم والتَّشـبيِه َيمـا بيـنهم، َوَتعصُّـِب ُدعـاِتهم        

َِـَ  َدعـُاُهم املنكـرَة      َتَعصُّ َََعَلهم ُيحاولَُن من خالِلِه تكورَي امُلقرِّيَن العلُينَي َوَليَّ ُعُنـِ  احلقيقـِة ِلتُا ًبا 

لُهيَِّة ِوَسها، َبينما ُيِجلُّ املقرُّوَن العلُيَُُّن الباري سبحاِه املنحرََة، ييث مشَل االختالُف َكرَة األ

األعراِض الزَّائلِة، ُيثِبُت لـه هـؤالء احللُليُّـُن واجملسِّـمُن واملشـبِّهَُن      عن مجيِع السِّماِت والنُّعُِت و

احلاالِت احملسُسَة َيُِقعَُن عليه احلاالِت البشريََّة كالُالدِة واملُِت والقتِل واجللُِ  علـى الكرسـيِّ   

جلـي واحللـُِل، واإلثبـاِت    ورأًسا و....، ِلَعَدِم قدَرِتهم علـى التَّوريـِ  بـني التَّ    اًلورَ اوجيعلَُن له يًد

والتَّشبيِه، إذ إَّهم مل يتوكَّروا بتأويِل اآلياِت، بل أخذوا باملظاهِر املتناقضِة وأِكروا احلقائَ  الثَّابتـَة،  

ََعلُا اإللَه َوْهًما َمعدوًما ال ميكُن معرَُتُه حتقيًقا وال اإلشارُة إليه، بـل ادََّعـُا أَّهـم أدَركـُا ماهيََّتـُه       َو

احلاَِة إىل شهادِتِه، وهذا اإلِكاُر للَُُِد اإلاهيِّ هـُ إِكـار  لَشـهادِة املشـهُِد، ألنَّ َمـن ادََّعـى        دون

الشَّهادَة دوَن إثباِت امَلشهُِد كاَن كاذًبا منكًرا للَُُِد اإلاهيِّ، وبالتالي َننَّ املنكَر َيعُبـُد الـُهَم، كمـا    

ٍِ وايـٍد هـُ ِعَظـُم     أنَّ امُلثِبَت من دوِن إَراٍد يكُُن ُمَشبِّ ًها ألَُّه جيعُل لإللِه صواِت املخلُقني، مع َـار

 هذه الصِّواِت يني ُيَُصُف بها الباري تعاىل كأن يكُن أكَ  وأعظَم وأضخَم وووو.

ِت، كما أنَّ املنِكَر هُ الذي َيورُّ من هذا التَّشبيِه باملخلُقاِت ليقَع يف تشبيٍه شرٍّ منُه هُ َتشبيه  بامَلعدوما

ألنَّ امَلعدوَم هُ الذي ُيَُصُف ِبِصَواِت النَّوي وال يَُصُف بصواِت الشُّهُِد. وقد أدرَك علمانِا خطـَر هـذا   

ََـَد اإلِكـاُر طريَقـُه إىل َِهِجنـا         َُ االعتقاِد َأوَضحُا احلقيقَة يف ُردوِدهم وايتجاَـاِتهم، ولـُال ذلـك َل

ا من هذا االعتقاِد اإلِكاريِّ تنتشُر اآلَن بسبِب التأثُِّر باألَكـاِر  العلُيِّ النُّصرييِّ اخلصييبِّ، ولكنَّ أُِاًع

 احلشُيَِّة التَّبشرييَِّة الُاَدِة.

 

ويَُل األساليِب املتََّبعِة يف احلرِب ضدَّ العلُيَِّة النُّصرييَِّة قال البايث الديين العلـُي أمحـد:   

هـي أن َيضـعُا العلـَُم التَّحقيقيَّـَة يف مقابـِل التعـاليِم       إنَّ أهَل املذاهِب وامللـِل اتَّبعـُا طريقـًة خادعـًة     
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التَّشريعيَِّة، ثم يتكلَّمُا بطريقٍة سطحيٍَّة ساذٍَة، حبيث حياولُن اتَّهاَم أهِل التَُّييِد العلُيِّ والطَّعـَن  

آَن ويؤمنَُن بثالثـِة آاهـٍة   أهَل العلُيَِّة النُّصرييَِّة يعبدوَن ملرَي اهلِل وال يعظَّمُن القر) بعقيَدتهم بتهمِة أنَّ

وأنَّ اهلل يلَّ مبحمٍد وعليٍّ وسلمان، وليس عندهم بعث  وال َنٌة وال ِار  وال يساب ، وأنَّ كوَرهم كوـر   

َُ يـِد   أصليٌّ ال كوَر ردٍَّة طارًئا عليهم، لذلك َهم أكوُر من اليهُِد والنَّصارى وجيب اخلروُا عليهم وِز

هُر السَّـبِب يف ذلـَك أنَّ أهـَل التَُّييـِد العلـُيِّ يعتمـدوَن علـى العلـُِم         وَُ (،الطاعِة من أيديهم!!!

التَّحقيقيَِّة يف معرَِة اهلل وتُييِدِه، بينما أهـُل املـذاهِب وامللـِل يعتمـدوَن علـى التعـاليِم التَّشـريعيَِّة يف        

 ذلك.

َِ الدكتُر أمحد أديب أمحد يف ردِِّه علـى هـذه الـتُّهم وأصـحابها بقُلـ      ه: إنَّ ُيَجَجهـم  وأوض

ُِ لُ أنَّ التَّأويَل مل يكن مراًَقا للتَّنزيِل، أو لُ أنَّ التعاليَم التَّشريعيََّة  ال  َتَبنَُّها يف اتَّهاِمنا كاِت تصل

مشكلَة التَّضادِّ يف النُّصُِ  القرآِيَِّة واآلياِت  من األمُِر الغيبيَِّة، أو حتلَّ كاِت تستطيُع توسرَي الكثرِي

كماِت واملتشابهاِت، لكنَّها بطبيعِتها السَّـطحيَِّة ال تسـتطيُع أن توصـَل يف هـذه األمـُر، َالـذي       احمل

يقُُل للناِ : ُخُذوا التعاليَم التَّشريعيََّة واتركُا العلَُم التَّحقيقيََّة!! هُ كَمـن يقـُُل: جيـُب أن ِعتمـَد     

هـي معـابُر للمـدارِك العقليَّـِة      ااَل احلسِّيََّة دوًمعلى احملسُِ  وِرتَك املعقَُل، وهذا ال جيُُز ألنَّ األمث

 وليست يقيقًة اها.

 

وختَم البايث الديين العلُي بقُله: ُتعَتَبُر التعـاليُم التَّشـريعيَُّة وسـيلًة للُصـُِل إىل املعرَـِة،      

يُم التَّشـريعيَُّة أن  ولكنَّها ليست الُسيلَة الُييدَة إىل كلِّ املعارِف، ألنَّ هناَك معارُف ال تستطيُع التعال

تكَُن سبًبا اها، بل هناَك علُم  حتقيقيٌَّة هي ال  تُِصُل إليها، وبالتالي َننَّ املـؤمَن العلـُيَّ العاقـَل    

هُ الذي يستعمُل التعاليَم التشريعية ويقر بالعلُم التحقيقيَِّة للُصُِل إىل معرَِة احل ِّ ي َّ معرَِتِه.

 

 أجرى احلوار: وليد عرفات
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 ال تغلوا يف دينكم

 6102 شباط 62 االثنني يوم  مقال نشر على موقع مصر تاميز

 

 قال َيه: ملُقع مصر تاميز اًلأمحد أديب أمحد مقا ِةينيَّالدِّ ؤوِنيف الشُّ ُريُّالسُّ البايُث كتَب

 

ِِ البالملِة عن مُالِا  َهَلَك يفَّ رَالن: ُمِحـبٌّ  ) :أمري املؤمنني اإلمام علي )م(ورَد يف كتاِب ِه

 (.مَلاٍل َوُمْبِغض  َقاٍل

ِّ إلقراِرِـا مبـا َـاَء يف كتـاِب اهلِل مـن عصـمٍة        كم هُ مَلريب  أن ُِتَّهَم كعلُيِّنَي ُِصرييِّنَي بالُغُل

ة واجلماعـِة  مطلقٍة تكُينيٍَّة لألِبياِء والرُّسِل، يف الُقِت الذي َيَتسابُ  َيه كثري  من علماِء الشِّيعِة والسُّن

ُِّ أن جيعلـُا          ََِمـْن َمَصـاديِ  الغلـ ُِّ احلقيقيِّ يف معتقـداِتهم بقصـٍد أو بـدوِن قصـٍد،  لتطبيِ  مواهيِم الغل

األِبياَء والرُُّسَل واألئمََّة والبشَر شركاَء هلِل يف كلِّ شيٍء ثم ُيورِّطُا بهم إىل درَِة البشريَِّة املساويِة لنـا،  

َيهم أو اتََّحَد بهـم ِلِحـنٍي ثـم أعـاَدهم إىل بشـريَِّتهم بازدواَيَّـٍة َكريَّـٍة واِوصـاٍم          وكأنَّ اهلَل تعاىل َيلَّ

ََّه به املسلُم العلُيُّ النُّصرييُّ ق ُّ..  اعتقاديٍّ ملريٍب، وهذا ما ال ميكن أن َيَتَو

مـن االعتقـاداِت    َعندما ِبحُث يف كتِب أهِل الشِّيعِة وأهِل السُّنَِّة واجلماعِة جنُد َيها املئـاتِ 

الغريبِة واألَكاِر املريبِة، منها على سبيِل املثاِل ال احلصِر أنَّ األِبياَء والرُّسَل عند الكثرِي من علمـاِئهم  

ال معاََز اهم وال قدرَة، وليسُا معصُمنَي عن اخلطأ والسَّـهُ واملعصـيِة َصـغرِيها وكبرِيهـا، مـن أوَِّل      

هم وبعَدها، وأَِّهم ليسُا منـزَّهنَي عـن كـلِّ مـا ُينوِّـُر عـنهم مـن الصِّـواِت         العمِر إىل آخِرِه، وقبَل بعَثِت

َِ السَّيَئِة واألَعاِل القبيحِة؟!! وجيُُز للنَّيب والرَّسُِل عنـدهم أن يسـهَُ يف صـالِتِه وأن     الذَّميمِة والطِّبا

َُِّتِه؟!! وأن النَّيبَّ والرَّسَُل كان يضرُب َمن ال َيستح  ُّ، ويلعُن بغرِي ي ٍّ، ويسمُع املعازَف َيُشكَّ يف ِب

 مع أهِلِه؟!!

بتعظيِم أبي هريرَة وبعِض الصَّـحابِة   اًلوباملقابل جنُد َكْم َتُغصُّ كتُب علماِء السُّنَِّة واجلماعِة مث

ََلَيِقْف أيُدِا حبياديٍَّة أماَم الكمِّ ااهائـِل مـن األياديـِث    (!َ) على يساِب النَّيبِّ وأهِل بيتِه الـ   ! 

ُتَعظُِّم ِصَواِت ومكارَم كلٍّ ِمَن الصَّحابِة كأبي بكٍر وعمَر بن اخلطَّاِب وعثماَن بن عوَّاَن ومعاويَة بن أبـي  
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سوياَن وملريهم، ويف ِوِس الُقِت َتِصُف الرَّسَُل مبا ال يليُ  به من النِّسياِن والعصياِن واخلطأ والـذَِِّب  

 الشَّهُِة وووووإخل!!!والدَّعُِة للقتِل ويبِّ النِّساِء و

إىل درٍَة َتعلُ عـن َتعظـيِم    علينا سالُمُه وكم َتُغصُّ كتُب علماِء الشِّيعِة بتعظيِم اإلماِم احلسنِي

أشـاروا إىل أَّـه ال َتواُضـَل     ا!! َوُتَوضُِّلُه عن األئمَِّة رملَم أَّهم مجيعًـ أمري املؤمنني اإلمام علي )م( مُالِا

ُِ بينهم ييُث قال اإلماُم أوَُّلنـا حممَّـد وأوَسـُطنا حممَّـد وآخُرِـا حممَّـد وكلُّنـا        ) :علينا سـالُمهُ  الصَّاد

! بل َِِجُد هذِه الكتَب ُتَعظُِّم صحابَة األئمَِّة عن األئمَِّة أِوِسهم، لدرَـِة أَِّنـا ِـرى أياديـَث     (!حممَّد

ًِـ     القـيِّ الـذي ال يليـُ     مـن بعـِض اإلسـواِف األخ    امتناقضًة لألئمَّة مرويَّـًة يف كتـبهِم، وال ختلـُ أييا

ًَ  امبقامهم العظيِم، معاَذ اهلِل أن يروَي األئمَُّة املعصُمَُن أياديَث كتلَك األياديِث ال  َعَرْضُت منُذ

 (.متى يتخلصُن من عبادة األشخا ؟) عنها يف مقاٍل سابٍ  بعنُان:

ميََّة وحممَّـد بـن عبـِد الُهـاِب َوَرَِعِهمـا      َعَدا عمَّا ََِراُه اليَُم من تأليِه الُهابيِّنَي ِلَسيِِّدهم ابِن تي

َِ درَِة   !(! ) ِيبِّ اهلِل حممد بن عبِد اهلِل سيِّدِالدرٍَة َُ

ُُِّهـَُن         ُِّ الذي اتَّصَف به كـثري  مـن أصـحاُب هـذه املغـاالِة َعَلهـم ُيَم كلُّ هذا االحنراِف والغل

ََْضـنا أن ُِسـايَرهم أو َُِسـاِوَمهم علـى      أِوَسهم باالَرتاِء علينا َوُمحاَرَبِتنا يف املاضي واحلاضـر، ألَّ  نـا َر

 َق  دوَن ملريهم.( َ) والرُُّسِلاألِبياِء واألئمَِّة عقيدِة اإلسالِم احلقَِّة َوِعْصَمِة 

وأَُد أَِّه من املناسِب أن أذكـَر أمثلـًة مـن اآليـاِت الـ  َيهـا إشـارات  إىل عصـمِة األِبيـاِء          

العظيِم، وكيف كـاُِا يسـتطيعَُن التَّصـرَُّف بـالكُِن، وبهـذه اإلشـارِة        َوَمقاِمهم التَّكُيينِّ( َ) والرُّسِل

 ِعُُد إىل بعِض آياِت القرآِن يف هذا اجملاِل:

 

 املثال األول:

َُْراَة َواإِلجِنيَل، َوَرُسُ) قُله تعاىل:  ِإَلى َبِني ِإْسـَراِئيَل َأِّـي َقـدْ    اًلَوُيَعلُِّمُه اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوالتَّ

َََيُكُُن َطْيًر َََأُِوُخ َِيِه  ِبِنْذِن الُلـِه َوُأْبـِرُئ    اَِْئُتُكم ِبرَيٍة مِّن رَّبُِّكْم َأِِّي َأْخُلُ  َلُكم مَِّن الطِّنِي َكَهْيَئِة الطَّْيِر 

َُْتى ِبِنْذِن الُلِه َوُأَِبُِّئُكم ِبَما َتْأُكُلَُن َوَما َتـدَّ  ِخُروَن َِـي ُبُيـُِتُكْم ِإنَّ َِـي َذِلـَك     األْكَمَه واأَلْبَرَ  َوُأْيِيي اْلَم

(.آلَيًة لَُّكْم ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننَي
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ِ   الـنَّيبِّ عن األلطاِف اإلاهيَِّة حب ِّ سـيِّدِا   اًليف هذه اآليِة يدوُر احلديُث أو ( َ) عيسـى املسـي

َُْراَة َواإِلجِنيَل) ييث ِإَلـى   اًلَوَرُسـُ ) كرسٍُل إىل بين إسرائيَل ثم َبَعَثُه (،َوُيَعلُِّمُه اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوالتَّ

يف إثباِت أيقِّيِتِه وبيـاِن معـاَِزِه   ( َ) عيسى املسيِ النَّيبَِّوِمن ثمَّ َيشرُح كالَم سيِّدِا  (،َبِني ِإْسَراِئيَل

َِْئُتُكم ِبرَيٍة مِّن رَّبُِّكْم َأِّي َأ) ال  متَّ َبياُِها يف مخِس مرايَل: يقُل يف األوىل: ْخُلـُ  َلُكـم مِّـَن    َأِِّي َقْد 

َََيُكــُُن َطْيـرً     ََــَأُِوُخ َِيـِه  َوُأْبــِرُئ األْكَمــَه ) ويف الثاِيــة والثالثـة:  (،ِبــِنْذِن الُلـهِ  االطِّـنِي َكَهْيَئــِة الطَّْيـِر 

َُْتى ِبِنْذِن الُلِه) والرابعة: (،واأَلْبَرَ  ا َتـدَِّخُروَن َِـي   َوُأَِبُِّئُكم ِبَما َتْأُكُلَُن َوَم) واخلامسة: (،َوُأْيِيي اْلَم

 (.ُبُيُِتُكْم ِإنَّ َِي َذِلَك آلَيًة لَُّكْم ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننَي

ُِ هذه املسألَة وهي أنَّ سـيِّدِا   ِ   الـنَّيبَّ إنَّ التَّمعَُّن يف مضمُِن هذه اآليِة يُضِّ ( َ) عيسـى املسـي

 وأمِرِه، وهذا هُ املقصُُد. َينُسُب شواَء األعمى واألبرِ  وإيياَء املُتى إىل ِوِسِه، ولكن بنذِن الُلِه

 اوال ماَِع أو يائَل أبـدً  (،َ) عيسى املسيِ النَّيبِّهذا النُّمُذُا َوَهَبُه الُلُه تبارك وتعاىل لسيِّدِا 

 (.َ) من إعطاِء مثِل ذلَك لسائِر األِبياِء أو الرُّسِل

ِ  النَّيبَِّوُملخَُّص الكالِم ُيثِبُت بأنَّ هذِه املعجزاِت لسيِّدِا  ٍِ خـا ٍّ،  يف ِطـا ( َ) عيسى املسـي

َِ حب ِّ سائِر األِبياِء أو الرُّسـلِ  ( َ) وليس هنالَك دليل  على اختصاِصها املطَلِ  بِه، بل ميكُن أن َتْصُد

 جيُُز وما ال جيُُز وايد . َيمامبقتضى أنَّ يكَم األمثاِل 

 

 املثال الثاني:

َِ َتْجـِري ِبـَأْمِرِه ُرَخـاء يَ     ) قُله تعاىل: ْيـُث َأَصـاَب، َوالشَّـَياِطنَي ُكـلَّ َبنَّـاء      َََسخَّْرَِا َلـُه الـرِّي

َِ َعاِصـَوًة َتْجـِري ِبـَأْمِرِه ِإَلـى       ) وقُله تعاىل: (،َومَلَّاٍ ، َوآَخِريَن ُمَقرَِِّنَي َِي اْلَأْصَواِد َوِلُسـَلْيَماَن الـرِّي

َِيَها َوُكنَّا ِبُكلِّ َشْيٍء َعاِلِمنَي، َوِمَن الشَّ ُدوَن  اًلَياِطنِي َمن َيُغُُصَُن َلـُه َوَيْعَمُلـَُن َعمَـ   اْلَأْرِض الَِّتي َباَرْكَنا 

َِِظنَي ََُهـْم         ) وقُلـه تعـاىل:   (،َذِلَك َوُكنَّا َلُهْم َيا َُُنـُُدُه ِمـَن اْلِجـنِّ َواْلـِنِِس َوالطَّْيـِر  َوُيِشـَر ِلُسـَلْيَماَن 

ََاِعِلنَيَوَسخَّْرَِا َمَع َداُووَد اْل) أي ُيمَنعَُن، وقُله تعاىل:( ُيَُزُعَُن وقُلـه   (،ِجَباَل ُيَسبِّْحَن َوالطَّْيَر َوُكنَّا 

ِِ، َوالطَّْيَر َمْحُشَُرًة ُكلٌّ لَُّه َأوَّاب ) تعاىل: (.ِإَِّا َسخَّْرَِا اْلِجَباَل َمَعُه ُيَسبِّْحَن ِباْلَعِشيِّ َواْلِنْشَرا
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َوُيسـتواُد   (،َ) احلكـيم  سليمان النَّيبِّيف هذه اآليات يتحدَُّث تعاىل عن تسخرِي الرِّياِح لسيِّدِا 

َوُتنِجـُز لـه   ( َ) سـليمان احلكـيم   الـنَّيبِّ من هذِه اآلياِت أَّه وكما أنَّ الشَّياطنَي كاِت ُتنوُِّذ أمَر سيِّدِا 

َِ كاِت ُتنوُِّذ أمَرُه أيًض اًلأعما  ، وكاِت تتحرَُّك ييث يأمُرها.امهمًَّة يف ال ِّ والبحِر، َننَّ الرِّي

ََذٌّ، وإذا راَعنا  علينا سالُمُه داوَد رسُِل الُاليِةوسيدِا  سليماَن النَّيبِّإنَّ قصََّة سيدِا  منُذا  

ََذًَّة عن تعاطي سيِّدِا   داوَد رسـُِل الُاليـةِ  وسـيدِا   سليماَن النَّيبِّسُرَة النَّمل، َنَّنا جنُد َيها مناذَا 

َِمع ما آتاُهما اهلُل سبحاَُِه  علينا سالُمُه ُهنا يف احلديِث عنهما أَّه تعـاىل  يف هذا اجملاِل. وأوَُّل ما يُا

ََّر اهما األدواِت  ِِ ِرَعاَيتهـا َوِهـَدايتها َوَتَُيههـا،     َقد َو الضَّروريََّة للتَّعامِل مع هذه املخلُقاِت يف ِطـا

، َوُعلَِّما َمنِطَ  الطَّرِي، وأوتيا من كلِّ َشـيٍء، ثـم َذَكـَرِت    الًمِعاحلديَث بأنَّ اهلَل قد آتاُهما َََنِجُدها تبدُأ 

 ميِع األلسَنِةاآلياُت مناذَا تطبيقيًَّة اهذا العلِم، وللمعرَِة جب

ثم ِلَتأثرِي ما آتاُهم اهلُل سبحاَُِه يف إدارِة األمُِر، َوَتَُيهها َوِرَعايتها، وااهيمَنِة عليها بصـُرٍة  

 ييُيٍَّة وبنَّاَءٍة وإجيابيٍَّة، ال تأتي إال باخلرِي، وال تؤدِّي إال إىل الَوالِح.

 

كـان اتِّهُامنـا بـالغلِّ    ( َ)ِبياِء والرُّسِل األو األئمةألَِل هذا اإلَالِل والتَّعظيِم واإلقراِر بعصمِة 

 ضدَِّا!! اشعاًر

امُلعَتَمُد الرَّمسيُّ يف كلِّ كليَّاِت الشَّريعِة اإلسالميَِّة ُيوِتـي  ( شيخ اإلسالم!!!) َها هُ ابُن تيميََّة

والنَّصـارى!! وأنَّ اجلهـاَد ِضـدَُّهم أوىل!!    من اليهـُِد   اِبَوتُاُه الشَّهريَة بأنَّ العلُيََّة النُّصرييََّة أشدُّ ُكْوًر

ُِ اإلسـالُم    َوَدَعا هُ َوَمن َاَء على طريِقِه املنحرِف إىل َقتِلِهم َوَذحِبِهم.... إخل!! َهل هذِه هي أخـال

ُِ!؟  احملمديُّ السَِّم

يِخ املويـِد  وعلى ِوِس الطريِ  لكْن يف الضِّوَِّة األخرى ِرى ما ُيدرَُّ  يف احلُزاِت من كـالِم الشَّـ  

َيَكـَم   أمري املؤمنني اإلمام علي )م( مُالِاالذي َوَصَف العلُيََّة النُّصرييََّة بأَّهم ُضالَّل  كوَّار !! وزعَم أنَّ 

َقَضُا عليهم بالكوِر واخلروِا عن اإلسـالِم!!   معلينا سالُمُه َيهم بالَقتِل والتَّحريِ  بالنَّاِر!! وأنَّ األئمََّة

 رييََّة معدودوَن يف زمرِة الكوَّاِر، وإْن أَِهُروا اإلسالَم َوَبالغُا يف َمدِح أهِل البيِت!!أي أنَّ العلُيََّة النُّص

ثم تأتي َرَساِئُلهم إلينا عَ  َقَنُاٍت متعدَِّدٍة بأَّه ال جيُُز أن ِداََع عـن العلُيَّـِة النُّصـرييَِّة ألنَّ    

ََ َتنٌة!! بل جيُب علينا السُّكُُت والصَّ مُت عن ُمَمارَساِتهم َوَدعُاِتهم وأعمااِهم علـى األرِض  هذا الدَِّا
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َمـن َضـَرَب   ) يتى تنتهي األزمُة َوُتخَمَد ِرياُن احلرِب!! وبالتالي يكـُُن كمـا يقـُُل امَلَثـُل الشَّـعيبُّ:     

ََُتُهم التَّكورييَُّة ِضدَِّا قد اِتشَرْت وَأ( َضَرَب، َوَمن َهَرَب َهَرَب َزلَِّت الكـثرَي مـن   ألَّه عندئٍذ ستكُُن َثقا

الضُّعواِء، وبالتَّالي ال َائدَة من الكالِم بعَد اِتهاِء احلرِب، َهل ما ُيطالبَُِنا بـه َـائز  ِبُحكـِم العقـِل     

املـؤمُن  ) (: ) الرَّسُِل األعظـمِ  سيِّدِالقُِل  اًلواملنطِ  والدِّيِن اإلسالميِّ الذي ال َيرَضى بالضَّعِف امتثا

 ؟(؟ ِمَن املؤمِن الضَّعيِفالقُيُّ خري  وأيبُّ إىل اهلِل

 

 يف اخلتاِم وجلميِع َمن ُيكفُِّرنا:

كما ُكنُتْم وما ِزلُتْم َتِصوَُِنا ألَّنا كنَّا ساكتنَي عن اَرتاَءاِتُكم ِضـدَِّا.. وال َتكورييِّـنَي    اَلْسَنا كوَّاًر

ََعنا الصََُّت عالًي اكما َتصوَُِنا اليَُم َوَسَتصوَُِنا مَلًد ُِّكم  األَّنا َر َََتَخلُُّا عن مُلُل يف مُاَهِة اَرتاءاِتكم.. 

َيا َأْهـَل اْلِكَتـاِب اَل َتْغُلـُْا َِـي     ) لقُِلِه تعاىل: اًلِلَتنُجُا امتثا( َ) َوَكِذِبُكم على اهلِل تعاىل ورسُِلِه وأئمَِّتِه

 (.ِديِنُكْم َواَل َتُقُُلُْا َعَلى الُلِه ِإالَّ اْلَح ِّ

ديب أمحدأد. أمحد 
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 خلامتةا

 

 :ُضوِجنُّالثمَّ  ِوالَدِةبال مترُّ الِبْدَعُة :أن أقوَل يف اخلتاِم البدَّ

التَّجارِب الكثريِة ال  ُخْضتُّها َوَخاَضها َقبلي كـلُّ َسـاَدِتنا األَاضـِل مـن علمـاِء ِهِجنـا        بعَدَ

َوَتنمُ َوَتتطَُّر َوَتتمدَُّد َوُتَخـرُِّب َوُتَركِّـُز    العلُيِّ َتَبيََّن لي أنَّ البدَعَة ال تنشُأ بني ليلٍة َوُضَحاها، بل ُتَُلُد

َِ ُشـبَهًة َمخويَّـًة ال َيَتَنبَّـُه إليهـا        الرَّاسـخَُن يف العلـِم    إالَّوََُدها خالَل َعَشراٍت من السَّـنُاِت ِلُتصـب

)إَِّمـا ُسـمَِّيِت الشُّـْبَهُة     بقُلـه:  )م(اإلمام علي والبالغَُن يف التَُّييِد، وقد َوَصَوها مُالِا أمري املؤمنني 

ََِضَيانهم َيها اليقنُي، َوَدليُلُهم َسْمُت ااُهَدى، وأمَّا أْعـَداءُ   ُشْبَهًة ألَّها ُتشِبُه احَل َّ، َأمَّا أولياُء احَل ِّ 

َََتَتشاَبُه على الضُّـعواِء َوُيحاِرُبهـا األوليـاءُ    ََُدعانُهم الضَّالُل، َوَدليُلُهم الَعَمى(،  ٍِ لـذلَك   اهلِل  ، َوَكتُضـي

أذكُِّرَك أخي يف البيِت العلُيِّ بأنَّ ِبْدَعَة التَّشيُِّع ال  أصبَحْت واضحَة امَلَعاِلِم يف الَعقَديِن األخرييِن مل 

تكْن وليدَة اللَّحظِة، بل كاَن التَّمهيُد اها قد بدَأ منُذ األربعينيَّاِت من القرِن العشرين امليالديِّ، ييـث  

 ُة التَّجهيِز للبدَعِة يف العصِر احلديِث.كاِت بداي

 

 املرحلة األوىل:

ُيـل(،  د أمـني ملالـب الطَّ  ني( لكاتِبـِه اإلمسـاعيليِّ )حممَّـ   مريلُة إصداِر كتاِب )تـاريخ العلـُيِّ  

 الذي َسَعى يف كتاِبِه بتَُيٍه من أعداِئنا ِلَتثبيِت َكرِة العشائريَِّة املذمُمِة يف ذهـِن كـلِّ َمـن يقـرُأ هـذا     

الكتاَب ِلُيؤِمَن بها ويتمسََّك بها من خالِل إحياءاِت َِكِرِه امُلظِلِم، والـذي َلِعـَب هـذا الكتـاُب َدوًرا يف     

َبرَمَجِتــِه بطريقــٍة صــهيُِيٍَّة ماســُِيٍَّة خبيثــٍة، إضــاًَة إىل َضــْرِب أســاِ  الطَّريقــِة، َوَخْلــِ  املرايــِل  

ٍِ َزَمينٍّ  )ِ( يِّاجللِّـ حممَّـد  الشَّـيِخ الثِّقـِة   سـيِّدِا  لعشراِت األعُاَم ما بـنَي   َوَتزييِف التَّاريِخ بنجياِد َار

َِنَي النَّـاكثني      )ِ( الطَّ اِـيِّ أبـي سـعيد ميمـُن    الشَّـابِّ الثِّقـِة   سيِّدِا و ، ِلُيَمهِّـَد الطَّريـَ  أمـاَم امُلنحـِر

، َوَينطِلُقــُا ِمــن )ِ( بِّ الثِّقــِة الطَّ اِــيِّالشَّــاِلَيطَعُنــُا يف ُكُتــِبهم امَلشــبَُهِة ِبَنَزاَهــِة َوَقَداَســِة َوَعَظَمــِة 

ُمَحاَرَبِتِه َوَِْقِد وحتريِف ُكُتِبِه إىل حماربِة مجيـِع السَّـادِة الـذيَن َكتبـُا يف تلـَك املريلـِة ومـا َبعـَدها،         
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عليهـا  وبالتالي التَّشكيِك بأمََّهاِت الكتِب والرَّسائِل، وبكلِّ الكتِب والرَّسائِل الاليقـِة الـ  اعتمـَدْت    

ََِع أساسيٍَّة يف أحباِثها العقائديَِّة من َساَدِة ِهِجنا العلُيِّ رضَي اهلُل عنهم.  َكَمرا

 

 املرحلة الثَّانية:

ََعوـريٌّ(      ْلَنَتسـاَءْل: ملـاذا هـذِه التَّسـمَيُة     و ،مريلُة االعرتاِف بـالعلُيِّني علـى أَّهـم )َمـذَهب  

؟ وملـاذا َيـاولُا َطْمـَس    سميَة )امَلذَهِب العلُيِّ( أو )الورقِة العلُيَّـِة( ت اًلبالذَّاِت؟ ملاذا مل َيختاروا لنا َمَث

َََ  هذا مع مـا َكَتَبـُه الشِّـيَعُة وامُلتشـيِّعَُن عنَّـا يف       َُا َتسِمَيِتنا ال  ِوتخُر بها وهي )النُّصرييَُّة(؟ وملاذا َت

يـز اإلبـراهيم( يف كتاِبـِه الظَّـاِلِم )العلُيُّـَُن يف دائـرِة       ُكُتِبِهم امُلَضلَِّلِة؟ ومن أمثلِة ذلَك ما كتَبُه )علـي عز 

ُِلـِم أعـداِئهم اهـم،       الضَُِّء( ييث قال: )العلُيُُّن هُ امُسهم احلقيقيُّ، واسُم النُّصرييَِّة مـن إَتـاِت َو

 وهم َرقٌة من الشِّيعِة اإلماميَِّة اإلثين عشريَّة اجلعوريَّة!!(.

عنـد تسـميِة )امَلـذَهِب اجلعوـريِّ(، إذ جيـُب الَغـُُ  يف امُلـَراِد         ال ميكُن املروُر دوَن الُقـُفِ 

يبحثَُن عن وسيلٍة لالعرتاِف بنـا كمسـلمنَي يف    املشائُخمنها، وكيَف ألَزُمُِا بها يف الُقِت الذي كاَن 

ََُقَّعُا ا عـام   أهـِل البيـِت(   عقيدِة املسـلمنَي العلـُيِّنَي شـيعةِ    لبياَن الشَّهرَي باسِم: )َبَيانتلَك املريلِة، 

، ِعْلًما أَِّه ال ياََة لنا العرتاِف النَُّاِصـِب بنـا، وال العـرتاِف الشِّـيعِة امُلقصِّـَرِة بنـا، ألَِّنـا        ـه 1375

: )ال ُيْعَرُف احَل ُّ بالرَِّـاِل، اْعـِرِف احَلـ َّ    )م(اإلمام علي أهُل احل ِّ، وكما قال مُالِا أمري املؤمنني 

َُِروَن، َلـا َأْعُبـُد َمـا           َتْعِرْف أهَلُه (، َوَسَيبَقى النِّداُء الرَّسُليُّ َقاِئًمـا يف قُلـه تعـاىل: )ُقـْل َيـا َأيَُّهـا اْلَكـا

 ، َلُكـْم ِديـُنُكمْ  َتْعُبُدوَن، َوَلا َأُِتْم َعاِبُدوَن َما َأْعُبُد، َوَلا َأَِا َعاِبد  مَّا َعَبدتُّْم، َوَلـا َأِـُتْم َعاِبـُدوَن َمـا َأْعُبـدُ     

َََلْسَنا حباٍَة لشـهادِة ُيْسـِن ُسـُلٍُك مـن احَلَشـُيِّنَي، طاملـا َضـِمنَّا االعـرتاَف مـن ِقَبـِل            َوِلَي ِديِن(، 

َُالينا األئمَِّة امَلعصُمنَي   وهذا هُ األساُ . معلينا سالُمُهَم

شـراِف  إنَّ )بياَن َعقيدِة املسلمنَي العلُيِّني شيعِة أهـِل البيـِت( الـذي َوقََّعـُه بعـُض امَلَشـاِئِخ بن      

الشِّيَعِة منُذ منتصِف القرِن املاضي، قد َصامَلْتُه َوَياَكْتُه َوَرَعْتُه الشِّيعُة امُلَقصَِّرُة يف وقـٍت كـان العلُيُّـَُن    

حيتاََُن ِلَيٍد َتْمَتدُّ إليهم ِتيجَة االَرتاءاِت والتَُّهِم والَوَتاوى التَّكورييَّـِة ِبَحقِِّهـم ممَّـا َدَعـا إىل يـدوِث      

ََِتِهم ِلُيُقُِّعُا على بيـاٍن ُيثِبُتـَُن َيـه    َمَجاِز َََتمَّ استغالُل َيا َر عثماِيٍَّة ووهابيٍَّة َِاَلْت من كثرٍي منهم.. 
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أَّهم ُيؤمنَُن باهلِل َربًّا ومبحمٍد َِِبيًّا وباألئمَِّة، وأَّهم على منهاِا شيعِة أهِل البيـِت!!! وكـأَّهم علـى    

 !!!!ملرِي ديِن اهلِل َمَعاَذ اهلُل

 اًلاسـتغال  قِّنا وال  اسـتغلَّها الشِّـيعةُ  وَمن يقرُأ البيان بعنايٍة سيجُد بعَض النِّقاِط اجملحوِة حب

 ماكًرا وسنذكُر بعًضا منها:

ا علـى بعـض العبـاراِت    وْدِا أَّهـم ركَّـز  ََـ ََُل املشائِخإذا دقَّقنا يف صيغة البياِن املُقَِّع من ِقَبِل 

سلم ، العلُيُُّن شـيعٌة مسـلمَُن، العلُيُّـَُن ليسـُا سـُى أِصـاِر اإلمـام علـي،         مثل: )كلُّ علُيٍّ هُ م

نا هُ مذهُب اإلماِم َعور الصَّادِ واألئمَِّة الطَّاهرين، مذهُبنا هُ املذهُب العلُيُّ الذي هُ مـذهُب  مذهُب

ُا لُـ جَع، ومل َيلألئمَّـِة الطَّـاهرينَ   همَمن ُعِرَُا بالعلُيِّنَي والشِّيعِة مًعا(، وِاليُ  أَّهم ركَّزوا على اِتماِئ

ِِ َي ِنالَّستِقهما ُمَللشِّيعِة،  أِوَسهم تابعنَي  وهذا ي ٌّ. ،علينا سالُمُهلتقياِن عنَد تعاليِم اإلماِم الصَّاد

البيـاِن مـن ِقَبـِل     تُقيـعِ  ، واللَّـتني ُكِتَبتـا بعـدَ   البيـانِ  أنَّ الشُّبهَة كاِت يف املقدِّمتنِي قبـلَ  إالَّ

، (حممَّـد الشِّـريازيِّ  )املكلَّـِف مـن ِقَبـِل أخيـه      (يسن مهدي الشِّريازي) شهادُةله: َاألوىل  النَّاشريَن

َِ التَّشيُِّع املخطَِّ  مثل: )و العلُيُُّن هم شيعٌة ينتمَُن إىل أمـرِي املـؤمننَي، كـلُّ    الذي مرََّر عباراِت مشرو

املو  اجلعوريِّ املمتاِز والـذي مـرَّر ِوـَس     (بالنعبد األمري ق). والثَّاِيُة رأي علُيٍّ هُ شيعيُّ املذهِب(

العباراِت مثل: )الطَّائوُة العلُيَُّة شيعيَُّة املذهِب(، ومتَّ تعينُي املو  العلُي اجلعوري ملدينـة طـرابلس   

 .(مُسى الصَّدر)من ِقبِل  (علي منصُر)

ََ التَّشـيِِّع مل يكـن     وقعُا حتَت خديعٍة وايتياٍل يف أمـرين: األوَّلُ َاملشائُخ البسطاُء  أنَّ مشـرو

ََّاًل، والثَّاِي أنَّ املقدِّمتني ُكِتَبتا بعد تُقيِع البيـاِن ويَ  ُِ بـني إِصـافِ    مباشًرا واضًحا بل مؤ  ظهـُر الوـر

، يتَّـى أَّهمـا مل   ضمِّهم إليهم ليكُُِا تابعنَي اهمالعلُيِّني ألِوِسهم، وبني استغالِل الشِّيعِة مبحاولِة 

ِِ َينِسبا ال  .)م(اإلماِم عليٍّ أمري املؤمنني بل إىل  علينا سالُمُهشِّيعَة إىل اإلماِم الصاد

)يسـن مهـدي الشِّـريازي(    َيعت وَن أَِّهم أرسُلُا الدَّاعَي اخلـا َّ بهـم   اليَُم َالشِّيعُة املقصَِّرُة 

َُـُا بـه   ِلِهَداَيِتنا واالعرتاِف بنا َكِشيعٍة إثَني عشريٍَّة.. ثمَّ َتَهكَُّمـُا بهـذا البيـانِ    .. بشـروطٍ  إالَّ ومل َيعرت

َِ النُّ  صرييَُّة شيعًة َقد اهتَدوا.. وإذا بَقُا على عقيدِتهم الُكوريَِّة َنحُن أعداُنُهم!!(.وقالُا: )إْن أصَب
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ما َيحُدُث َمَعنا هُ امتداد  ِلَما َيَصَل مع السَّاَدِة أبي ذرٍّ الغواريِّ َوَصعَصَعَة بِن صُياَن وعمَّـار  

ِمَن الذين َتمَّ الطَّعُن بهـم ألَّهـم علـى واليـِة أمـرِي       )َ(اسر َوَرشيٍد ااهجريِّ َوَميَثم الثَّمَّار وملريهم بن يا

لكنَّ هؤالِء السَّاَدَة مل ُيجاِمُلُا ومل ُيهـاِدُُِا الكوَّـاَر واملنـاَقنَي     َوَتمَّْت َتصِوَيُتُهم. )م(اإلمام علي املؤمننَي 

 ُِجاِمَل أَيًدا طاملا ِقُف على أرٍض صلَبٍة. إالَّم.. وحنُن اقتداًء بهم جيُب ِلَيكَسُبُا ِرَضاُه

ألَّهـا يف َوقِتهـا كاِـت    )املـذهِب اجلعوـريِّ(   الذين َعاَصُروا َتسميَة  املشائِخال يقُع على  اللَُُّمَ

ى لساِن أبـي يامـٍد الغزالـيِّ    َسَبًبا يف إثباِت ُوَُِدِا يف اجملتمِع بعَد عصٍُر ِالميٍَّة من التَّكورِي لنا عل

وابِن تيميََّة وحممِد بِن عبِد الُهاِب وأتباِعهم، وعلى َيِد أعداِء اهلِل مـن العثمـاِيِّني والُهـابيِّني لعـَنهم     

 اهلُل أمجعني.

( َتثبيـَت َتسـِمَيِة )امَلـْذَهِب اجلعوـريِّ    اليـَُم  أنَّ اللََُّم يقُع على علماِء السُُِّء الـذين ُيريـدوَن    إالَّ

ِِ تسميِة )النُّصرييَِّة( من الذَّاكرِة وحماربِة َمن َيَتَسمَّى بها من أبناِء ِهِجنا العلُيِّ، ألَّهم  َوُيناُدوَن ِبَمْس

َُْصُف َِهِجنا بامَلـْذَهِب َينَطـُي علـى ُشـبَهِة      ال َيدروُن ما َيوعلُن، أو شركاُء إمَّا َهالُء ََ يف اجلرميِة. 

بعِة )الشَّاَعيِّ واحَلَنِوـيِّ واحَلنبلـيِّ وامَلـالكيِّ(، والـذين كـاَن أئمَّـُتُهم تالميـَذ يف        َتشبيِهنا باملذاهِب األر

إذ مل َيسـَعُا أن يكُِـُا ال ِمـَن اخلـُا ِّ وال ِمـن       ،علينا سـالُمهُ إلمام َعور الصادِ لاملدرسِة العامَِّة 

ِِ      َخُا ِّ اخَلَُا ِّ، وبالتالي َسَعى ُمؤيُِّدو هذه التَّسميِة ِلَتحقيـِ  امل  سـاواِة بـني اإلمـاِم املعصـُِم الصَّـاد

وأئمَِّة املذاهِب األربعِة، َهل جيُُز ِبُحْكِم العقِل واملنطِ  والـدِّيِن أن َتـُتمَّ هـذه امُلَسـاواُة      ،علينا سالُمُه

 وهي الشِّْرُك العظيُم!؟؟

 علينـا سـالُمهُ  أمَّا بشأِن التَّركيِز على تسميِة )اجلعوريِّ( ِِسَبًة إىل مُالِا اإلماِم َعور الصَّـادِ  

َُـُا عـن الّصـراِط املسـتقيِم بـاعتزاِلِهم       ـــَللشِّيَعِة امُلقصَِّرِة َوَمش روِعِهم اليُد الطَُُّلى َيها ألَّهم منـذ َخَر

َََلْعَنُة اهلِل على النَّـاِكِثنَي الـذين َيْنُقُضـَُن األمَيـاَن َبْعـَد       علينا سالُمُهنِي ـملُالِا احلس َقال َيهم: )أال 

ِر أُِوِسهم على أَّهُم األصُل وأَّنا حنـُن الَوـْرَ، لـذلَك يـاَرُبُا ِِْسـَبَتنا إلمـاِم       َتُكيِدها(، َيْسَعَُن ِلَتصُي

َََنَتَحـََّل   علينا سالُمُه، َوََِسُبُِا إىل اإلماِم َعور الصَّادِ )م(األئمَِّة عليٍّ  ِلَتكَُن َِْشأُتنا َتارخييًّا َبعَدُهم 

ٍَ اَِش َّ عن األصِل كما ُيريدوَن ُِلِمِهم َوُمَخاَلَوِتِهم للحقيقِة، ِعْلًما أَِّنـا ال   إىل َر تصُيَر احلاِل ِبَبغِيِهم َو

ِِ واإلماِم احلسنِي يف احلقيقِة لقُِل  ُِ بنَي اإلماِم الصَّاد )َأوَُّلنـا ُمَحمَّـد     :علينا سـالُمهُ الصَّادِ  اإلماِمَُِورِّ
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ََُكلُُّهـم َواِيـد  يف احلقيقـِة وإن اختَلُوـُا يف األشـكاِل       َوَأوَسُطنا ُمَحمَّـد  وآِخُرِـا ُمَحمَّـد  َوُكلُّنـا ُمَحمَّـد (،     

 وااهيئاِت.

واألمُر الذي ال ُيمِكُن أْن َِْغَوَل عنُه َأَبًدا هُ أنَّ َتثبيَت َتسمَيِة )امَلذَهِب اجلعوريِّ( ُتلغي تسميَة 

 )الِورَقِة النُّصرييَِّة( وهذا ُيحقُِّ  ألعداِئنا َمصَلَحَتني:

 :املصلحة األوىل

عـين الـذَّهاَب   ي، َوُلَغـًة  )َ(اهلُل ورسـُُلُه واألئمَّـُة    ِطالًيا لوٌ  َمذمُم  َذمَّـهُ )امَلذَهِب( اْص إنَّ َلوَ 

واالبتعاَد عن املكاِن األْصِل، وهذا يعين أنَّ أصحاَب امَلَذاِهِب ابَتَعـُدوا عـن األْصـِل احلقيقـيِّ، َوَِحـُن      

 ِجنا العلُيِّ.ال َِقَبُل أن ينطبَ  هذا املعنى على ِه

قبُل احَلمَد إذا كاَِت الدَّاللُة على الِورَقِة النَّاَيِة يف قُِل ي)الِورَقِة(  ذلَك َِِجُد أنَّ لوَ  يف ُمقابِل

: )إنَّ أمََّة مُسى اَرتَقـْت إيـدى وسـبعنَي َرقـًة، َرقـٌة ِاَيـٌة والبـاقَُن يف        ) (رسُِل اهلِل  سيِّدِا

ثنـتني وسـبعني َرقـًة، َرقـٌة ِاَيـٌة والبـاقَُن يف النَّـاِر، وإنَّ أمَّـ          النَّاِر، وإنَّ أمََّة عيسى اَرتَقـْت ا 

ُِ على ثالٍث وسبعني َرقٍة، َرقٌة ِاَيٌة والباقَُن يف النَّاِر(، وقُِل مُالِا أمـري املـؤمنني    اإلمـام  ستورت

ِتهم وبني أهِل اإلجنيِل بنجنيِلهم )واهلِل لُ ُثنَِّيْت لي الُسادُة َلَقَضيُت بني أهِل التَُّراِة ِبَتُرا :)م(علي 

وبنَي أهِل القرآِن بقرآِِهم؛ اَرتَقِت اليهُُد على إيدى وسبعني َرقٍة، سبعَُن منهـا يف النَّـاِر ووايـدٌة    

ِاَيٌة يف اجلنَِّة وهي ال  اتََّبَعْت يُشَع وصيَّ مُسى، واَرتَقِت النَّصارى على اثنتني وسبعني َرقٍة، 

ُِ هـذِه األمَّـُة    إيدى وسبعَُن يف النَّ اِر ووايدٌة يف اجلنَِّة وهي ال  اتََّبَعْت مشعَُن وصيَّ عيسى، َوَتوَتـِر

على ثالٍث وسبعني َرقٍة، اثنتان وسبعَُن َرقة يف النَّاِر ووايدٌة يف اجلنَّـِة وهـي الـ  اتََّبَعـْت وصـيَّ      

َياَولُا تكذيَب هذا احلديِث ألَُّه ُيـديُنُهم َوُينِصـُونا    د(، ِعْلًما أنَّ بعَض السُّنَِّة والشِّيَعِة واملتشيِّعنَيحممَّ

َُِروَن. إالَّلكنَّ اهلَل تعاىل يأَبى   أْن ُيِتمَّ َُُِرُه ولُ َكِرَه الكا

 املصلحة الثاِية:

علينا ئمَِّة إنَّ تسميَة )النُّصرييَِّة( ال ُينَظُر إليها من ييُث التَّراتبيَُّة الزَّمنيَُّة على أَّها َأَتْت بعَد األ

يَِّدِا ـكما َيَتَصَُّر البعُض، ِلَتجَعَلنا ِوََ  أوهاِمهم طارئنَي على اإلسالِم ُمْحَدِثي الَُُِد، ألنَّ س مالُمُهـس

ْت اسـتمدَّ  ،علينـا سـالُمهُ  كاَن يجًَّة لإلماِم احلسِن اآلخـِر العسـكريِّ    )َ(حممُد بُن َُِصري أبا شعيب 

وضَّل بن ُعَمـر  رسيِّ ورشيِد ااهجريِّ وَابر اجلعويِّ واملحابِة امليامنِي كسيِِّدِا سلماِن الواِعلَمها من الصَّ
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، وهذا ُيؤكُِّد أَّها ُخصُصيٌَّة لنا اخَتصَّنا اهلُل تعاىل بها ِلُيميَِّز أبناَء َِهِجنا املعصُِم )َ( وعمر بن الوراِت

ُِ قد َبشََّر  )َ(عن بقيَِّة املذاهِب، خاصًَّة وأنَّ سيَِّدِا أبا شعيٍب حممَّد بن َُِصري  لينـا  عبه مُالِا الصَّاد

 يني قاَل: )إنَّ للَّه اإلرادَة التامََّة يف َُِمرٍي، وإَُّه َسُيظِهُرها ولُ َبعَد ينٍي(. سالُمُه

ِمن ُهَنا كاِت مَلاَيُتُهم ِمن َتثبيِت َتسِمَيِتنا باملذهِب اجَلعوريِّ وإلغاِء تسميِة )النُّصـرييَِّة( يجَّـًة   

ُُِّروَِا        ألعداِئنا للُلُِا َينا عَ  مـؤلِّو  تـابعنَي  نَي َخـائننَي للَعْهـِد َشـَرُعُا ُيَصـنُِّوَُن ُكُتـَبُهُم املأََُِـَة لُيصـ

 لشِّيعِة، َوَشتَّاَن بني ِهِجنا العلُيِّ املعصُِم، وامَلذَهِب الشِّيعيِّ التَّضليليِّ امَلوتُِن.ل

 

 املرحلة الثالثة:

وا واحنَرَـُا  ُدَعاِتها الذين َيجُُّا َوَشـذُّ  وتنِة عن طريِ ََِهَرْت مجعيَُّة امُلرَتَضى الواسدُة ِلُتَروَِّا لل

ِِ امَلَزاراِت وبنـاِء امَلَسـاَِد وحتوـيِ  القـرآِن، لكـنَّ أخطـَر مـا         ُكليًّا عن الطريِ  املستقيِم وساَهُمُا بنيرا

 َياَولُا القياَم به هُ حتريُف ِهِجنا العلُيِّ املعصُِم من خالِل ِقطتنِي هامَّتني:

 األوىل: النقطة

ُِ املوهُِم األعلى لُاليِتنا إلماِم األئمَِّة أمرِي املـؤمننَي   ََِشـُلُا يف حتقيـِ     )م(حماولُة َمْح ، لكـنَّهم 

َِهم الظالميِّ.  َهِد

 النقطة الثاِية:

ِب احلـديِث،  استبداُل الصِّيغِة الصَّحيحِة حلديِث يُِم الغديِر ِبِصـَيٍغ ُمـَزوََّرٍة واردٍة يف كـلِّ ُكتُـ    

بــالتَّزييِف  )َ(وذلـَك حماولــًة مــنهم التِّهـاِم ســيِِّدِا أبــي عبـِد اهلِل احلســنِي بــِن محـداَن اخلصــييبِّ     

َِِع الشِّيعيَِّة أص َِِع العلُيَِّة وعلى رأِسـها )ااهدايـُة الكـ ى(.     اًلوالتَّحريِف، واعتماِد امَلَرا َوَِْسِف امَلَرا

رسـُِل اهلِل   سـيِّدِا َة َتحِمُل يف َطيَّاِتِه كلَّ َمَعاِي الشِّـرِك الـ  ال َتصـُدُر عـن     ِعْلًما أنَّ األياديَث امُلَزوََّر

َُل بالُصـيِّ، َـال ُيمكـُن أن يكـَُن الرَّسـُُل والُصـيُّ       ـالذي ال ُيمكـُن أن ُيسـاوي الرَّسـ   ) ( األعظِم 

تؤكُِّد أنَّ مُالِـا أمـري املـؤمنني    وِة واملرتبِة. ولذلَك َنَِّنا ُِؤكُِّد على أنَّ األياديَث الصَّحيَحَة ـبنوِس الصِّ

ََّه إليِه وِأخـَذ عنـُه ألَّـُه خليوـُة      )م(اإلمام علي  وال يقـُُم  ) (، رسـُل اهلِل   سـيِّدِا هُ امَلقَصُد لنتُ

ُِ مـا َوَرَد َيـِه مـن هـذا        إالَّالدِّيُن  بُالَيِتِه، وكلُّ يديٍث ُيخاِلُف هذا َيِجُب إعادُة النَّظِر َيـِه وتصـحي

 ملرِي امَلقبُِل. التَّزويِر
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 املرحلة الرابعة:

ها اليَُم، وال  ُيِطلُّ َيها علينا امُلَروََُِّن وامُلؤيِّـدوَن ِلَتسـميِة )امَلـذَهِب    هي املريلُة ال  َِعيُش

وُِّا اهـا  اجلعوريِّ( وامُلَحاِرُبَُن ِلَتسمَيِة )الورقِة النُّصرييَِّة( ِبُشبَهٍة َديـدٍة تقُُدهـا الشِّـيعُة املقصِّـرُة َوُيـر     

     ُِ ُِ َلَقِب )الشِّيَعِة امُلسِلَمِة العلُيَِّة( علينا ِلَطْمِس كلِّ معـاِلِم ِهِجنـا العلـُيِّ َوَمْحـ امُلنَحِرََُن، وهي إطال

ََرًعـا مـن الشِّـيعِة،       آثاِرِه َوَتماِهيِه يف امَلذَهِب الشِّيعيِّ الواسِد، وذلَك ِلَنكَُن وََ  اَتهـاِدِهم َوِقياِسـِهم 

َِِعي رايِة اجلهاِد يف َسبيِل احَل ِّ ما ُدْمَنا أيياَء يتَّـى آخـِر    وهذا ما ال ولن َِرَضى به أبًدا، َوَسَنبقى َرا

َُ الِبَد  ها ِلَيبَقى الدِّيُن هلِل ولُ َكِرَه الكاَروَن.ََ وأهَلَها والشُّبهاِت وأتَباَعيٍُم من أعماِرِا، َُِصاِر

 

َِـُب علينـا أن   النُّصـرييِّ اخَلصـييبِّ   ِة على ِهِجنا العلُيِّ إنَّ َوعَينا اهذِه املؤامراِت اخَلطري ُيُ

َََهِة كلِّ ُشبَهٍة أو بدَعٍة حتاوُل النَّيَل مـن َتُييـِدِا امَلعصـُِم، يتـى ال َيَتحـََّل       ِكَُن باملرصاِد يف ُمُا

: )م(اإلمـام علـي   مـري املـؤمنني   لقُِل مُالِا أ اًلُوَُُدِا الذي ُيَشكُِّل ُيجًَّة للَح ِّ إىل واقٍع َمشؤوٍم امتثا

َُهََّم أهُل الباطِل أَّهم على َي ٍّ(.  )ِينَي َسَكَت أهُل احَل ِّ عن الباطِل، َت

 

 خرٍي لكلِّ ُقواهلل املوفِّ

 اهلِل بعوِن الكتاُب متَّ

 

 د. أمحد أديب أمحد

 6102آذار  0
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 أمحد أديب أمحد للدكتور الذاتية السرية

 

 51/8/1797 دمش : امليالد وتاريخ مكان. 

 سُري عربي: اجلنسية. 

 َبلة -الالذقية -سُرية: العنُان. 

 تشرين َامعة -االقتصاد كلية -واإليصاء ال جمة قسم يف مدر : احلالي العمل. 

 االشرتاكي العربي البعث يزب يف عامل عضُ: السياسي االِتماء. 

 

 :العلمية املؤهالت

 .5001 -َدًا َيد تقدير -إليصاءا اختصا  -االقتصاد يف إَازة -1

 .5005 -َدًا َيد تقدير -وال جمة اإليصاء اختصا  -االقتصاد يف عال دبلُم -5

 .5002 -امتياز تقدير -قياسي اقتصاد -وال جمة اإليصاء اختصا  -االقتصاد يف ماَستري -3

 .5013 -َدًا يدَ تقدير -قياسي اقتصاد -وال جمة اإليصاء اختصا  -االقتصاد يف دكتُراه -1

 

 :واألحباث واملؤلفات الكتب بعض

:البحُث الدينية -أواًل

 .5009 -(ُِر ااهداية ألهل الُالية) بعنُان مناِرة

 

 :واألدب الشعر -ثاِيًا

 .5011 -(الوضاء لصوصاف ِبض ) بعنُان شعرية جممُعة (1

 .5011 -(األمة قائد مع مناَاة) بعنُان ِثرية جممُعة (5

 .اإلصدار قيد -(العسل ِهر) نبعنُا ِثرية جممُعة (3
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 :االقتصاد -ثالثًا

 التناَسـية  مؤشـرات  تُِيـف  يف اإليصائية األساليب استخدامرسالة الدكتُراه: )عنُان  (1

 .5013 -(سُرية يف االقتصادية االسرتاتيجيات لبناء

 سـُرية  يف التحتيـة  للبنية االقتصادية االسرتاتيجيات لبناء منُذاحمكم بعنُان: )حبث  (5

 .5013 - دمش  َامعة جملة ،(التناَسية مؤشرات على ادًااعتم

 يف االقتصـادي  النمـُ  يف ودورهـا  التناَسية حملاور النسبية األهميةحمكم بعنُان: )حبث  (3

.5015 - تشرين َامعة جملة ،(سُرية

باســتخدام النمــاذا  حتليــل األِشــطة الســيايية يف ســُرية): اَســترياملرســالة عنــُان  (1

 .5002 -(القياسية

 .اإلجناز قيد -(السيايي االقتصاد: )بعنُان كتاب (2

 

 :6105-6100 عامي بني لثقافيةا املراكز يف قدمها اليت واحملاضرات الندوات بعض

 يف الـدين  رَـال  دور: بعنـُان  الالذقيـة  حماَظة يف الدين رَال بعض مع مشرتكة يُارية ِدوة -1

 .الالذقية -َبلة يف الثقايف املركز -األزمة هذه

 .دمش  -املزة يف الثقايف املركز -الشرَاء وإخال  العمالء ترمر بني الواصلة احلرية: بعنُان حماضرة -5

ُان حماضرة -3 يا  يف الثقايف املركز -القائد ويكمة اإلاهي التأييد بني احل  كلمة إعالء: بعن  .طرطُ  -بِا

 .دمش  -رماِة أبُ يف الثقايف املركز -والشعب القائد شعار.. الُطنية الُيدة: بعنُان حماضرة -1

 .يةالالذق -َبلة -التحديات مُاَهة يف الشباب دور: بعنُان يُارية ِدوة -2

 .الالذقية -َبلة -واإلرهاب التكوري مُاَهة يف الشباب وعي: بعنُان حماضرة -2

 .وقراها وَبلة الالذقية يف اجلديد الدستُر مشروَ يُل متعددة ِدوات -9

 .الالذقية -َبلة يف الثقايف املركز -اإلرهاب ومقاومة الوُضى مماِعة يف النصر عالئم: بعنُان حماضرة -8

 .الالذقية -َبلة يف الثقايف املركز -األسد لسُرية احلتمي االِتصار: بعنُان موتُح شبابي يُار -7

 .َبلة -وطن خيمة -األسد بشار القائد عند احلكمة جتليات: بعنُان حماضرة -10
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 حياته: عن حملة

 .َبلة مدينة يف ياليًا ومقيم الالذقية، حماَظِة أهالي من(.. أمحد أديب أمحد) -

 الشـيخ  بـن  باشـُرة  أمحـد  الشـيخ  بـن  حممد الشيخ بن ِديم الشيخ بن أديب بن أمحد هُ: ِسُبُه -

 يسـن  الشيخ بن يُِس الشيخ بن إمساعيل الشيخ بن يسن الشيخ بن شحادة بن الزاوي مرا يسن

 َـَُني  محـدان  الشـيخ  بن طراز الشيخ بن حممد الشيخ بن َ ائيل الشيخ بن يرتي ملامن الشيخ بن

 بـن ( قبـيس  أبـي  قلعـة  صـايب ) الرابطي مُسى الشيخ بن َُهر الشيخ بن ياسني حممد الشيخ بن

 .الغساِي األيهم بن َابر بن قرَيص أمحد الشيخ بن اجملدل علي الشيخ

ََ  وِشـأَ  ،1797 عـام  دمشـ   مدينِة يف الكاتُب ُوِلَد: وِشأته مُلده -  الشـمالي  الرمـل  يـي  يف وترعـر

 الشـهادةِ  علـى  يصـلَ  يتـى  الشيخضـاهر  منطقـةِ  إىل ِتِهأسر مع للعيِش اِتقَل ثم الالذقية، مبحاَظة

 ييـث  ،5003 عام منذ معيدًا َيها وُعيَِّن االقتصاِد، كليِة يف اجلامعيََّة دراسَتُه وأمتَّ العلميِة، الثاُِيِة

الـدكتُراه   درَـةِ  وعلى ،5002 عام يف املاَستري درَة على ويصَل دَعِتِه، على األوَل اخلريِ كاَن

 .5013عام 

 ملنطقـة  التابعـة ( يرتـي ) قريـة  إىل أصـُُلها  تعـُد  الـ  ( أمحد شيخ)بـ املعروَِة العائلِة من: أصُُلُه -

 طريـ   على الُاقعة( العشرة عني) قرية يف ليقطنُا( يرتي) قرية من أَداُدُه اِتقَل ييث ،(القرداية)

 القـرن  منتصـف  يف الالذقيـة  مدينـة  يف الشـمالي  الرمـل  يـي  إىل اِتقلـُا  ثـم  الـزمن،  مـن  مـدةً  يلب

 (.سباعي بيت يارة)بـ ومعروَة اآلن يتى مَُُدًة( يرتي) قرية يف بيُتهم آثار زالت وما العشرين،

ِِ دراسًة الدينيَة العلَُم ِهَل: ومعارَه علُمه -  العلِم أهِل من احلقيقِة سبيِل على وتوقُّهًا الطريقِة ملنه

 وكان اخَلصييبِّ، الوكِر وَسادِة الشُّـَعيبـيِّ البيِت علماِء يِد على الصاحِل، والعمِل الوقِه وأرباِب والتقُى

ِِ  امتـداداً  ُيعتـ ُ  الذي -معروف منصُر الشيخ أستاُذُه  ومنـابعِ  القـُمِ  وَهـاءِ  مـن  -(ِ) العالمـة  لـنه

 .أيامه يف العرَان
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 الفهرس
 الصفحة  املوضوع   

3 متهيد

2 الصراَ.. والضحايا الشباب

8ةالشيعة والعلُي

11 (العلُيُن اجلدد)تصريِ َديد عن ِاهرة املدعُين باسم 

17 يُار شامل يُل عقائد العلُيني يف سُرية

51 لسنا َرًعا من الشيعة وال عالقة الختالَنا بالسياسة

58 تونيد ادعاءات الكاذبني يُل ِهُر املهدي املنتظر

35 ال َرِ بني اجلعورية والنصريية اخلصيبية َُهرًيا

39 التنَُ املذهيب يالة طبيعية وراقية

11 شهادة احل  أسا  النهِ العلُي النصريي

12 املسجد هُ املقام الذي يع  عن االتصال باهلل

20 حنن منار  الشريعة وِعقل احلقيقة وِوي بالعقُد

21 ِؤمن بعصمة األِبياء واألئمة ال بألُهيتهم

28 اخلمرة عند العلُية النصريية

21 ة؟عبادة هلل ال للمدعني الربُبيلا

22 أين املورتين من علُمنا التُييدية ورياضياتنا التجريدية؟

28 ال ِعتقد بالثالُث املتعدد وال بتجسيم األلُهية

91 ايذروا املُاقع املشبُهة ال  تدعي العلُية

93 االستيعاب الديين والوتنة

99 ئمة بشًرا خطائنيالغلُ هُ أن جتعل األِبياء والرسل واأل

81 ال قيمة جلهادك إن كنت جماهًدا دون أن تكُن مُيًدا

81العلُية.. ِهِ التُييد وميزان احل 

82 مرَعيتنا ال ميكن أن تكُن مرَعية بشرية.. بل معصُمة

70 التزامنا أَشل حماوالت التزوير لنهجنا )العلُي(

75 أصالة العلُيني يف ديض شبهات التكورييني

79احلاَة إىل ثُرة إسالمية على التاريخ األسُد واملعتقدات البالية

101 حنن ضد تربيب األشخا  البشريني وتعظيمهم إىل درَة العصمة

102 متى يتخلصُن من عبادة األشخا 

111تليني احلجر أسهل من إقناَ اجلاهلني

119 ةالتقية الدينية بني املعتقد السري واالَرتاءات الُهابي

151 زيارة أضرية األولياء تعظيم لشعائر دين اهلل

152 بايث ديين علُي يكسر ياَز الصمت ع  إسالم تاميز

131 دعُة األِبياء هي التَُه لعبادة إله مَُُد

131 ال تغلُا يف دينكم

137 اخلامتة


