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 ؟متى يتخلصون من عبادة األشخاص

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

وريِّ ملوقع املركِز الس   ُّ أمحد أديب أمحد مقااًل  ِةينيَّالدِّ ؤوِنيف الش   ُّ  وريُّالس   ُّ الباحُث كتَب

 قال فيه: للدراساِت

 

 )ال ُيعَرُف احلقُّ بالرِّجاِل، اعِرِف احلقَّ َتعِرْف أهَلُه(.: أمري املؤمنني اإلمام علي )م(يقول 

ِِ يف )قم( اإليراييَّ  يشِر أيِّ مقاٍل أو حواٍر للباحِث الديينِّ العلويِّ أمحد أديب أمحد  ة مبنِعقراُر املش اخ

 يف املواقِع والوكاالت اإليرايية. والتُّهمُة: اإلساءُة لعلماِء الشيعِة.

معِة الباحِث الديينِّ العلويِّ أمحد أديب أمحد الذي    ويِه س   تشبة جف( العراقيَّن )النَّتهديٌد مبطٌَّن م

مل َيَتَواَن عن الدِّفاِع عن النَّهِج العلويِّ النص  رييِّ ايص  يلِّ الذي ينتمي ِليِه يف مواجهِة الوِا والبدِع  

 والشُّبهاِت واالفرتاءاِت اليت َتَطاُلُه.

القتِل والتَّصويِة من ِقَبِل أبناِء تيميََّة وحممد بن عبد الوهاب وِخواِن الشَّياطنِي سواء تهديداٌت متعدِّدٌة ب

 كان منهم َمن َيظهُر بصورِتِه الشَّيطاييَِّة احلقيقيَِّة أو َمن يتنكَُّر بصورِة الوطنيِّني.

نَس  حُة هي أن َتلكلِّ هؤالء أتذكَُّر قوَل األديِب الويلسوِف العظيم جربان خليل جربان: )الوقا

 ِفْعَلَك َوُتحاسَبين عل  ردَِّة ِفعلي(.

 

ُِ )قم( َيس   تنكروَن عليَّ َول  ْ ِوي لعلماِء الش   ِّيعِة بالتَّكوريينيهه فهل حق ا هم حمق ون   مش   اخ

بايزعاِجهم من َول   ْ ِوي لكل  من الُكليين واحللاي والكش    ِّي والقمِّي والط وس    ي وريريهم بالتَّكورييِّني 

لينا عفني واملزوِّرين؟ وريرُي حمقانَي ِبَتَبنِّيهم لنظريَّاتهم وطروحاِتهم اليت ُتس يُء لئخمَِّة املعصومني  احملرِّ

ديا احلس  ني بن محدان وس  يِّ)ع( ص  ري هم حبقِّ س  يديا أبي ي  عيب حممد بن يُ وافرتاءاِت س  ُُمُهم،

 ه؟)ع( صيلاَي

مت عليَّ العلَم ب العلِم واحل دي َث باحلديِث واملنطَق    َدْدنتم َرزعمون َلُكلو أيَّكم علم اُء ديٍن كم ا تَ  

ا العلويِّ نمويي فيما أكتُب من علوٍم حقيقيٍَّة ويقيٍَّة ُتربٌز الوجَه األمجَل لنهِجش    ُتنتم ياَقباملنطِق، وَلُك
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م عن كص يلِّ الذي ااولوَن كما حاوَل أسُُفكم تشويَهُه والطَّعَن فيه، وهذا ُيظِهُر عجزَ ص رييِّ ايَ النُّ

 املناقشِة وفرارَيكم من العلِم الذي تدَّعوَن محَلُه والوالَء الذي تزعموَن االيتماَء ِليه.

لو أيَّكم علم  اُء ديٍن لكنتم ق  د دقَّقُتم يف ه  ذج املراجِع اليت تعتم  دوَيه  ا وُقمُتم بتص    حيِحه  ا  

دوَيهمه؟ عبجاِل الذين َتوتص   ويِبها وِزالِة ايلِل منها، ولكن كيف الس   َّبيُل ِح تص   حيِ  أخطاِء الرِّ

النَّلِّ )ص( لكنَّكم تعص    موَن رجاَلكم وعلماَءكم ليقع فيكم قوَله تعاح: س    يِّديا فأيتم تطعنوَن بأقواِل 

 )اتََّخُذوْا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباَيُهْم َأْرَباًبا مِّن ُدوِن الّلِه(.

زالي قمِّي وريريهم، وكُِم ابن تيميَّة والغوما هو توس   رُي التَّوافِق بني كُِم احللاي والكش   ِّي وال

أيَّكم احلقُّ وأيَّهم الباطُل فبأيِّ ميزاٍن ميكُن  والش َّهرستايي وحممد بن عبد الوهاب؟ وِن كنتم تزعمونَ 

 أن يلتقي احلقُّ مع الباطِله؟

ِء لنربَز قوََّة احنن يلتزُم داخًما احلديَث حول العقيدِة واملواهيِم الدينيَِّة اليت تكرُب عل  الض    ُّعو

ص يلِّ، أليَّنا رجاُل علٍم ال رجاُل روايٍة فحسب،  ص رييِّ ايَ وأل الَة ومتايَة وعظمَة يهجنا العلويِّ النُّ 

نا يف هذا النَّهِج العظيِم، ويراهُن أن خيرَج أيٌّ منكم ليقدَِّم براهيَنُه ودالخَلُه. لكْن ما أْن كما علَّمنا ساَدُت

س   بٍَّة أو دوَن م -الذيَن َكَذبوا عل  األخمَِّة وكوَّروا أهَل احلقِّ من س   اَدِتنا، وَول  َ ْوناُهم ذَكْريا علماَءكم 

ويا مبالتَّكورييِّني، حتَّ  ارَّكت يزعُة العص  بيَِّة العمياِء يف يووس ِ كم األمَّارِة بالس  ُّوِء وطالبتُ   -ي  تيمٍة

 خوًفا من الوهابيَِّة السَّوداِء الكافرِة.بالصَّمِت والتوق ِف عن الكتابِة إلخواِء هذج احلقاخِق 

ي وأولياُء يعَميته؟ وملاذا عنِّ ين آخُذ أوامري منكم أو أيَّكم مسؤولوَنوهنا أتس اءل: َمن قال بأيَّ 

 يَن للسِّياسِةه؟ كم واذفوا افرتاءاِتهمه؟ وملاذا ُتخِضعون الدِّحِّحوا زالَِّت علماِخَصمل ُت

وال من الوهابيِّني الشَّياطني، وال خنلُط الدِّيَن بالسِّياسِة، وال جنعُل حنن قوٌم ال خناُف ال منكم 

نَّا عل  املوِت يف سبيِل احلقِّ وِعُِء كلمِة احلقِّ ياَء َمن ياَء وأب  َمن ديَننا َتَبًعا لدييايا. حنن قوٌم راَه

ْوَمُة َجَهاِدِج، َواَل َتْأُخْذَك ِفي اهلِل َل )َوَجاِهْد ِفي اهلِل َحقَّ أمري املؤمنني اإلمام علي )م(:أب  لقول مواليا 

 اَلخم(.

حنن يرفُض أن جنامَل أو يس  ايَر أو يتس  تََّر عن ايطأ، أو أن يقبَل منكم التَّعدِّي الوقَ  عل   

 وعلماخنا النُّجباء. قاتساَدتنا الثِّ

مَّار        َّالث وميثُم اهلجريُّ ورييُد بن لوحاَن ولعصعُة الغواريُّ ُلنا العليا هم أبو ذر      ُ ث   ُم

وا كلمَة احلقِّ.. دوَن جماملٍة أو مس    ايرٍة لُيعُل وا ي    هداَء)ع( وريريهم من الذين ارتَق بن عديُّ جُروِح
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 بالعلِم ال ي  رٌك وال ِيكاٌر.. يناقُ  نا ل  دٌق ال كذٌب.. توحيُديا خالٌ  هلِلقيَُّتنا حقٌّ ال يواٌق.. كُُمَت

 والرِّوايِة الصَّادقِة. واملعرفِة والدِّرايِة

اطني قضاُة حق ، ييِن، وال الوهابيَُّة وِخواُن الشَّوال َيُهمُّنا ِن َقِبْلُتُمويا أو ال، فُ أيتم قضاُة الدِّ

رِب ، وما حيدُث يف هذج احلهمَّنا أن َتمَدُحويا، بل املهمُّ أنَّ اهلَل يال ُريا وحامي يهِجنا العظيمِ   َيحتَّ

 خرُي دليٍل.

رِي زعموَن، ملا ل َ َمَد َّ  دَّ أعال  رِي اإلفتاِء والتكو  كما َت ًُوالدَّليُل األكرُب أنَّ يهَجنا لو كاَن باط

 ت كلُّ املذاهِب احلاخدِة طيَّ النس   ياِن وال وجوَد  اليوم، يف الوقِت الذي أل   بَحوالطَّعِن والتَّزويِر حتَّ

 مهما ايتدَِّت األعالري.عل  وجِه األرِض، فُ يدوُم ِال احلقُّ  هلا اليوَم

 

لينا لغاياٍت ع فأيتم تكذبوَن ِالَّوأيا هنا أقرتُح عليكم مقرتحاٍت لو يوَّذمتوها َلصدَّقنا يواياكم، و

 ى بها:أيتم أدَر

 من احللاي وابن الغضاخري والنَّجايي والكشِّي والقمِّي وايوخي ًُوثيقٍة رمسيٍَّة تؤكاُد بأنَّ ك ِعُُن -1

)ع( ري صد بن ُيأبي يعيب حممَّ يادوا عل  سيِّوالنُّوخبيت واجمللس ي قد أخطؤوا حني افرتَ  والط وس ي 

ه يلٌّ رس    وٌل وأيَّه يقوُل بالغلوِّ واإلحلاِد وباإلباحِة للمحارِم واليِل يكاِح الرِّجاِل بأيَّه )كان يدَّعي أيَّ

ِة واملطروديَن من جمالس ِ همهه(، علًما أنَّ من األخمَّ بعض  هم بعض ً ا يف أدباِرهم، وأيَّه كان من امللعوينَي

هاَم الش  َّنيَع تُق  مع اتِّهاماِت ابن تيميَّة وابن حزم األيدلس  ي والش  َّهرس  تايي هلذا الس  َّيِد   هذا االتِّ

)حممد بن يصري حجَُّتنا  علينا سُُمُه:احلسن العسكري  اإلماِم العظيِم الذي كان حجًَّة واَّ حًة لقولِ 

، وهو لؤلؤٌة مكنويٌة يف حملِّ س لمان، حجٌَّة من ُحَججنا، فَمن يكَّ فيه أو ردَّ عليِه قوَلُه  عل  املؤمنني

فعليِه لعنُة اهلِل واملُخكِة والنَّاِس أمجعني(، وكثرٌي من األقواِل ريرُيُج ال جماَل لذكِرها يف هذا املقال لعدِم 

 اإلطالة.

ن احللاي والكش  ِّي والط وس   ي وابن الغض   اخري قد افرتوا عل   م ًُِعُُن وثيقٍة رمسيٍَّة ُتربُز أنَّ ك -2

حني اتَّهموج زوًرا وُبهتاًيا بأيَّه )كذَّاٌب فاس  ُد املذهِب، وأيَّه مل ينقْل ي  يًعا عن )ع(  ايص  يلِّيا دس  يِّ

 األخمَِّة، بل هو لاحُب مقالٍة ملعويٍة ال ُيلَتَوُت ِليهاهه(.

ُء لئخمَِّة يس   ِ )الكايف( للُكَليين الذي حيتوي من الغراخِب والعجاخِب ما ُيِع ادُة النَّظِر يف كت اِب    -3

هلذا  يٍ تصح دس وس ِة وريرِي الص َّحيحِة، وِل دارُ    بس بب تلَك الرِّواياِت امل  علينا س ُُمُهم املعص ومني  
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الغايُة من  هيِف الض    َّخم، وس    ألوُت النَّظَر ِح بعِض ما طرَحُه الُكليين يف كتابه، وال يعلُم ما  لَّاملَؤ

 حماولِة التَّشويِه املقصودِة أو ريرِي املقصودِة لعلوِم أهِل البيِت الصَّافيِة:

كرواياِتِه )عن أبي احلس  ن عن النَّل )ص( وهو خياطُب امرأًة تش  كو ِعراَض زوِجها عنها فقال: أَما 

ُه ملكان فكاَن َما ِيَّه ِذا أقبَل اكَتَنَولو يدري ما َله بإقباِلِه عليك؟ فقالت: وما َلُه بإقباِلِه عليَّ؟ فقال: أ

اهِد يف واجمل ُهكالش  َّاهِر س  يوه يف س  بيِل اهللهههه(، فهل كلُّ َمن زامُع زوَجَتُه هو كالش  َّاهِر س  يوَ 

 سبيِل اهلِل معاَذ اهلل؟؟؟

َة اامماِع وقلَّ وهل ُيعَقُل أن يروي )عن أبي عبد اهلل أيه قال: ِنَّ يبيًّا ي  كا ِح اهلِل عزَّ وجلَّ الض  عَف

فأمَرُج اهلل بأكِل اهلريس    ِةهههه(، فهل زوُز أن يكوَن هذا ايطاُب بني النلِّ واهلِل؟ وهل هذا َهمُّ 

 األيبياِء؟

وهل ِمن عاقٍل يص دُِّق أنَّ )أبا احلس ن ُسعَل: هل ُيَقبُِّل الرَّجُل ُقُبَل املرأِة؟ فقاَل: ال بأسهههه(، أو   

 عن الرَّجل ينظُر ِح امرأِتِه وهي عرياية فقال: ال بأَس بذلَك وهل اللذَُّة ِالَّ أنَّ )أب ا عب د اهلل س    عل  

 ذلكهههه(؟

وبأيِّ َمنطٍق ميكُن أن يقبَل رواَيَته )عن أبي عبد اهلل أيَّه قال: ِذا َزوََّج الرَّجُل عبَدُج أَمَتُه ثمَّ اي  تهاها 

 ِليه ِذا ياءهههه(؟ قال له: اعَتِزْلها، فإذا طمَثْت َوِطَعها ثم ردَّها

وهل زوُز أن يص    دَِّق رواَيته )عن أبي عبد اهلل: ال بأَس بأن يتمتََّع بالبكِر ما مل يوض ِليها َافَة 

 العيِب عل  أهِلهاههه(؟

وه ل زوُز أن يطعَن ب أخُِق األيبي اِء بروايتِ ِه زوًرا )عن أبي عب د اهلل أي َّه قال: من أخُِق األيبياِء       

 ههه(؟حبُّ النِّساء

أال يس    تحي من روايته )عن عقبة بن خالد أيه قال: أتيُت أبا عبد اهلل فخرَج ِليَّ ثم قال: يا عقبة 

 َيَغَلتنا عنك هؤالء النِّساءهههه(؟

وكيف له أن حيلاَل يكاح الدبِر يف رواَيِتِه املكذوبِة )عن أبي عبد اهلل أيَّه س  ُ عل عن ِتياِن النس   اِء يف  

 ي لعَبُتَك ال ُتْؤِذهاههه(؟أعجاِزِهنَّ فقال: ه

بتحليل ذلك حني )قيل له: الرَّجُل يأتي امرأَتُه من دبِرها؟ علينا س   ُُمُه وكيف يتَّهم اإلمام الرَِّّ   ا 

 فقال: ذلك له. فقال الرجل: فأيَت توعُل؟ فقال: ِيَّا ال يوعُل ذلَكهه(؟
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علينا  ومنَي      ألخُقيَّاِت األخمَِّة املعصيُء       ويهِة اليت ُتِس          وريري ذلك الكثرُي من األحاديث السَّ

 واليت ال ختتلُف عن األحاديِث اليت تسيُء لنلِّ الرَّمحِة حممد )ص(. سُُمُهم،

 كيف ُيصَ نُِّف ياقلي هذج األحاديِث ومدوِّييها؟ هل تقبلوَن أن َيصِ َوهم كما ولَف ساَدُتكم علماَءيا بأنْ  

واٍة هِب مضطرُب املقالِة ال ُيعَبُأ به، ومل ينقْل ييًعا عن األخمَِّة ِيَّما عن رفاسُد املذ يينَُّل: )الُكًُيقوَل مث

كاذبني، وهو ل  احُب مقاالٍت وأحاديث ملعويٍة أليَُّه يقوُل باإلباحيَِّة األخُقيَِّة ِذ حيلاُل ما حرََّم اهلُل 

 ِع..(.ها ُملٌك للرَّجِل وهي لعبُة للتََّمتُّمن النَّظِر ِح العورِة وتقبيِلها وِتياِن املرأِة من دبِرها باعتبار

هذا عدا عن األحاديِث املغلوطِة يف قض   ايا التَّوحيِد والعقيدِة والعص   مِة، وهي كثريٌة ال يتَّس   ُع املقاُل 

 لبحِثها.

 

يف )ق(  قاتوالس  َّادُة الثِّ)ع(  ديا ايص  يلُّفتوض  َّلوا وقاريوا ما كتَبُه علمامكم مع ما كتَبُه س  يِّ

 يواِن من علوِم التَّوحيِد والعصمِة والرُّقيِّ يف طرِح األموِر الشَّرعيَِّة.اِب اهلداية الكربى والدِّكت

 

 يف اخلتام:

يَّنا يف يوٍم من ظنُّوا أال َت اه ا، لكنْ ي َ ْده دي داُتكم، وال تؤرُِّقن ا افرتاءاُتكم فق د اعت َ     خيُون ا تَ ال ُت

علينا، أليَّنا األقوى ِذ حنُن مع احلقِّ، وَمن كان مع احلقِّ  ورتياأليَّاِم س   نقُف ل    امتنَي أماَم َمن يَ 

 فإيَُّه ال خيش  أهَل الباطِل.

وا علينا، لكنَّكم أيتم َمن َتخش   وَن من ايكش   اِف حقيَقتكم وتعريِة  ُبكِذخش     أن َتحنن ال َي

 ين.ِن كنتم مهتد وا للحقِّهِّروا أيوَسكم من ديِس الدُّييا، وارجُعَطكم وافتضاِح فتاويكم، َفعلماِخ

وِن كاَن لديكم ما تدافعوَن به عن أيوس ِ كم َفَواِجُهويا بالعلِم، َوُردُّوا علينا باحلكمِة، َوَياِرُرويا  

 من َأْقَذِر األساليِب القاخمِة عل  االفرتاِء والتَّزويِر واالتِّهاماِت والكذِب. اًلبالدِّين َبَد

 

 مالحظة أخرية:

(، حزب اهلل -ِيران -روس  يا -ال عُقَة للس  ِّياس  ِة بالدِّيِن، فنحُن يوخُر باحللِف )س  ورية  

ويؤكاُد عل  اس تمراريَِّتِه س ياسيًّا بعيًدا عن عملياِت الدَّمِج الدِّيينِّ واالجتماعيِّ والوكريِّ، ويوخُر بقاَدٍة   
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خد علي ايامنعي والقاخد حسن يصر اهلل(، )القاخد بش ار األس د والقاخد فُدميري بوتني والقا   من أمثاِل

فُ داعي لَتلويِث ِحْلِونا بافتعاِل الوِا َوَيش ِر الش ُّبهات، ومشاريِع التَّكورِي وااليدماِج الوكريِّ الدِّيينِّ،   

فالدِّيُن هلِل واألوطاُن ألهِلها.
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