
 www.alawis.net  المجمع العلوي السوري

1 
 

 ق بني التقمص والتناسخيفرتال

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

هو الفرق  بني  فمابالتَّقم ِص. نقر  َبينما حنن  ِق األخرى بنَّناا نقر  باالتَّنااسااااِخ     َرالِف يتَّهمناا ببناا    

 والتَّناس ِخ؟التَّقم ِص 

 

ِن    ُن للنَّ  كٌّ   هٌِّ التََّّ سِخ حنَّم  َيصفوَنَّ  بأنََّّ  ِ  أاْلمنقصِّرةن والََّّ صبةن إنَّ اهلجوَم الذي َيشُنََّّ

ُن، خ صًَّة لَّدِ  َي ََِدى َضح لةن َتفكرِيهم وَسطحنَّتن ُن صورةن َصةل لتشوصََّخمنرءن ِواقنَعهنم اْلَمقرُأ اْلَيدلُّ للى  ي

 !!الَُّّصرييِّ نهجنَّ  العلويِّ

ِِ الْ  َِة  لبع َِممو   ٍ   الُكتَّ بن تكلِّمنَي ب سِم الفرقةن العلويَّةن ِمنب إلضُ ةة إ  ِ  َنجندنُن ِ  اةااءا

ُُنع    اخلونةناْلمنرَتدِّيَ   ِنٌّ ب لبَّ ن بَتمويٌّي يُ َلَبعنوه  ب ِبٌِّ َل  َُُدرنوه  و أو ب  ،لرَب ُكتنبنهم اليت أصُ

 المُّعوديَّةن بتمويٌّي وهَّ ب  .

َّوهذا لألسفن أث ِِ الضُّعف ءن لَّدن  ألنَّهم َخللُطوا بنَي التََّّ سِخ والتَّقمُِّص، ِع العلِم ُُُ َر للى بع

ُن بييض   ِع ن ننصُرييِّنَي  أنََّّ  كعلويِّنَي  ُن ب نَنذنمُّ التََّّ سَُخ و  نمِ ن بُ، بٌّ إا ننَّ  ب لتَّقمُِّص الذي قم

ُُنَّةن اللَّ للةن ِ  كت ب  األول رنور اهلداية ألهٌّ الو يةو، وب  ٍ  لدَّة الوصُ  ريدن العودُةمن، واك ن لْلِق  

ِّالع للى ِع ن  التَّقمُِّص.  إلنهم لال

ُن لشرِ  ِعَّى التََّّ سِخ الْ    ََ أخصُِّصُن َِّ  هذا اجلوابن ةمُو ُ َمذِوِم الذي   نمِ ن بُ و  ننقرُّ بأ

ُن للى ِ  ورَد ل  سُنِّدن  هش ِم ب  املكلم رعو ِ  أنَّ قنديًق  سأَل اإلِ َم     إَال ًق ، وسَُّقتصُرن ب يُرحن

ِن  ُن ةق ل: أخبنرنن  لمَّ  ق َل بتَّ سنِخ األرواِ ،   حنجَّة    أيِّ ي ء  ق لوا ذلكل؟ وبأيَّةنالصَّ د  للنَّ  سالِن

ََِذاهنبنهم؟ ةق ل  ُن:ق ِوا للى  أي  ؛بصحاَب التَّناس ِخ قد َخلَُّفوا َوَراَ ه م ِمنهاَج الدِّيِن( )إنَّ للنَّ  سالِن

َِوُن وراَء ظهوِرهم وأهَملوُن ومل َيعَبموا بُُُ،  ُ وا بنُفساااَاه م   َر َِ وبمأَر )َوَزيَّن وا ألنُفساااِاِهم  التااااَّْر

 )َِ بنَّ السااَّماَ   )َوَزَعم وااتَّبعوه ، مبعَّى أنَّهم ِ  َتَركوا رذيلًة إ َّ وةلَعلوه ، و  ضُُاللًة إ َّ و الشااَّهَوا

ِِ ال   ُ   وبنَّ م َدبَِّر هاا الاالمِم   ص وَر ذا إنك ٌر لوِودن وه َمخلوقنَي( َخاِوَيٌة  ما فيها شَاء   ََّّا ي وَص
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َُُّم ءن و  ب األرِب ينعَبدن ِ  قنَبلنهم بٌّ هم يَ   َُ ب المُُ ًُُرالبُ ري لََّّ وٌَُِّّ، ةال إل ا ِلللهم، عبدوَن بشُُ

َُلَّ َخلمَق آدَم على صاا وَرِهِ((  ُن للى يُُُرِ  هذا امدي  )ِبح جَِّة َمن َرَوى: بنَّ اهللم َعزَّ َو ب  وقد أتن

َُنَّةم ور ناَر  ور َباَث ور ن شوَر  والقيامُة عنَدهم خروج  الر وِح من قمالِبِ( ، ِق ل ِمُتقٌّ   )وبّن( ر 

ُ (    قالمٍب آخَر(  ُن  َوو لو َُُح ُُتقٌِّّإا َنَّ  بنوِم القن ِةن ب وقد أوضُ ناا   )إنأ كاَن م حسااِا، ِق لي ِمُ

َُة الد نيا  وإنأ كاَن م ساِايصاا َصاَر   باِ     ُ ساناا   بعلى َدَر القالِب األوَِّل ُبِعيَد   قالٍب بفتاَل من(  

ِِلقمِة(  الدَّوابِّ ال  بدأ التَّقمُِّص صحنحي و  يتواةقن ِع ِ وهذا غرين م تَاَبِة   الد نيا  بو َهَواٍم م شَاوََّهِة ا

ُُ ِن والدَّابَّةن واهلواِم   ُُويِّ بنَي اإلنمُ بنَي املمَِّنَي، ألنَّ التَّقمَُّص هو ح لُة ارتق ء  للممِِ    َتَذبنذنب  ةوضُ

ِِ بك َر من  َمذِوِم، والذي هو ِعَّى التََّّ سُُُِخ اْل ٌِ ور شاَاء   من الِاَباَد  )وليَس عليهم صاَاوم  ور صاَاْ

ِِ  َماِرفمِة َمن َهِجب  َعلميهم َماِرفمت ( (  ُُة  ِ  الفرا  ُُريي  ينبطنٌّن إق ِةل ةريض  و  يوِدن ِمٌِ  للوي  ننص

ََِبه  اهلُل تع   يكاًل بال حشوي وَِضموًن  بال إم د ، ةمعرةُة اْل الفريضةن،  َمضموِن   تنلغ  إق ِةلاليت أو

ُن ق  ٌم للى استعم ِل الشَّرِع والتق دن العب َدةن امقَّةن، وهو ِ  تعرَّضن ونهجنَّ  العلويَّ الَُّّصرييَّ اخلصنيبَّ

ٌٍ ِع الب ح ن الدِّيِِّّ العلويِّو،   ٌٍ وحوارا ُن ب كت ب  رلق ءا َِ الد نيا َشءٍ  من َشَهوا )وكل إ  يَُرحن

َِ والَبَنا َِ الب ا ولمم َباح  هلم ِمن ُفر وِج النِّساِ  وغرِي ذلكم من ِنكماِح األَخَوا َِ وَذَوا ِمار ِة  وكالكم َِ وا

َِ فاسَتق َبَح َمقمالمَته م كل  الِفَرِق  ولمَاَنتأه م كل  األَمِم(  والدَّم  واِمر  ميَتُةال    يقرُأ هذا الكالَم َسَنجندن و

ٍن اليت   تلنقن مبمُلمي للوي     َِ  َيصُنُفَّ  بهذُن الصِّف  ُن لَّ   للى اإلَالِ  ريي  ننص كلمَّ امقدن الذي حيمُل

ُن ِ  العلويِّنَي، ولك َّ  ُن، ة إلِ من مل يقصدن خ صََّت ِنراَد اإلِ ِم الصَّ دِ  للنَّ  سالِن َن  لََّّ صبةل الَّدِ  َيحرن

ُن رحب رن األنوارو  ب َمجلمُ ِّؤوا اةااَء اْلَرقصودن لَّدِ  قلَمظلَُّّوا أنَّ العلويَّ الَُّّصرييَّ هو اْلاْلمنقصِّرةل و كت بن

َُِة الَُّّصُُرييَُّة هم قومٌ  ُُ  إب حنٌَّة حن  كلَذَب ةق ل: رة لشُِّرنذن ٍن، واس ٍن والشَُّرلنَّ  تحلُّوا َتَركوا العب دا

ٍن واْلاْل ٍنو!!َمَّنِهنَّ   منَحرَِّ 

ُن نقول: ْلَنبَح ن   ََ إيُ رةل اإلِ ِم الصَّ دِ  للنَّ  سالِن لمَّ   ُةَرقصِّمنواْل  صبُةالََّّوإذا أَردنن  أن نعر

ِن ٍن ب  َِ األح دي ن الشَّهواننَّةن اْلمع تنجَتتَّطبقن للنهم هذُن الصِّف  ٍن س بًق  بع ورةن َُُُُُّشَمهم، ةقد أوَردن

كٌَّّ حنيي  تَّكشفن ح ِرِمَم  َح نك ِ  اْلُواءن، كم  أنَّ ةضُنعةن للى المَََُّّّةن والشُِّب كتبن امدي ن لََّد المُّ

ُن َِّ هجن اْلَمكِّ ِّ، وكنَف َحةت وى األقهِر وامرِم اْل ِ  خالِل ٍن الشَّرلنَّةن الَملَّلل مَُِّّّنَّةن ك ةًَّة دارِس والكلِّنَّ 

ُن ك ةٌر، وةَق أح ديَ  وةت وي ِ  أنََّل اهلُل  َِنًِّت  حبجَّةن أنَّ ُن  ُن وأكلل َُُوَي ُن ويُُ ُن وذحبل ِن قتٌَّ العلويِّ وهرَ  َد
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ُن  به  ِ  سُلط ني!! وهو  ُن إلن ُن ِ  َدَل ُن َوَصَفمنحن  ورَد ل  ينخنهم اْلاْلمنقصِّرُة نفمن العلويَّةل  فندن أنَّ

الَُّّصُرييَّةل بأنَّهم ضنالٌَّل كفَّ ٌر!! وقلَم أنَّ أِرَي املمَِّنَي رمو َحكلَم ةنهم ب لقلتٌِّ والتَّحريِق ب لََّّ ِر!! وقلَم  

َِأنَّ األ مَّةل للنَّ  سالِنهنم قل دودوَن عَضوا للنهم ب لكفِر واخلروِج ل  اإلسالِم!! أي أنَّ العلويَّةل الَُّّصرييَّةل 

ُن!! َِدِ  أهٌِّ البن  ب قِرةن الكفَّ ِر، وإنن أظَهرنوا اإلسالَم َوَب لغوا ب 

 

ُن ةنقولن:  ُُالِن َّ د ن للنَّ  سُُ َُاد وا  فمكماََّبيت بعن اإلِ من الصُُ  )فملممَّا سااا ِصُلوا اَُّجَّةم َزاُغوا َو

ُِ  ولمَاَنه م الُفرقاان   َوَزَعم وا مذ ذلكم بنَّ إلمَهه م    ة نتق لن   لٍب(َينَتِقل  ِمن قمالٍب إىل قاَمقامالمَته م التَّوَرا

ُن ب ِمد ، والعلويُّوَن  ُن يعِّ إحاللل ةل التَّجمندن وِل، وقد َدَحضنَّ  ينبَهبراٌء ِ  هذا املالَُّّصرييُّوَن اإلل

ٍن الْ  ٍن المَّ بقةن، َمب لشُرا َُرَّا َهجِري إىلق    )وبنَّ األرواَح األزليَّةم هء اليت كاَنتأ   آدَم  ثمَّ َهُلمَّ 

 يبِّو  يوِدن للوي  نصريي  للى اإلَالَ  قد َحٌَّّ األرواَ  ب سنِّدنن  الََّّ يوِمنا هاا   واٍُد باَد آخَر( 

ُُنَهَدهنمن ِن  ُظهنوِرهنمن ذنرِّيََّتهنمن َوأليُ ِن  َبَّن  آَدَم  ُن تع  : رَوِإذن ألَخَذ َربُّكل  ُُودن قولل  آدَم رعو، ةيذا ك ن املقصُ

َِةن ِإنَّ  ُكََّّ  َل ن َهذَ  َُُِهدنَن  ألن َتُقوُلوْا َيونَم اْلقنَن  َُ بنَربُِّكمن قل ُلوْا َبللى ي ُُن ُُنِهمن ألللم غل ةنلننَيو ةقد ورَد  اَلللى ألنُفم

ٍ  خ صَّةير ن ذلكل ب   .ِق  

ِِ ال  ُِِبِ(؟( )فإذا كاَن اِالق    صور ََُده ما َخاِلق  َصا هذا هو و َمخُلوِق فمِبَما ي سَتَدل  على بنَّ ب

ِبدُأ أهٌِّ املوِل الذيَ  َيَّلموَن أنَّ الب ري قد حٌَّّ ب أِم دن البشِر، ةال تمتطنعن أن تفرَِّ  لََّده  بنَي 

ُن ب لرَّدِّ للى اَمَمربوبن، وهَّ كل أقواٌم تدَّل  املوَل ب كٌِّّ اْلالرَّبِّ واْل تِّه َِّ  ذاهبن والطَّوا فن، وقد قم

 .ِق ل خ ص ب ملوِل ب 

ٍَُة ِمن ِدينهم خرَج ِمن َمنِزلمِة     )َوقامالوا: إنَّ االْككاةم ِمن ِولا ِد آدَم كل  َمن صاااَااَر   بعلى َدَر

َموراا َهَخاُلهم َنصَااَرى   بشياٍ   َووموراا دهريٌَّة يقولوَن إنَّ األشياَ     ارمتحاِن والتَّصاِفَيِة فمه و َملمٌك  فم

 ةَّةن نتحدَّثن ل  لصُُُمةن الََّّيبِّ آدَم رعو وك نصُُُرييِّنَي ن  كعلويِّنَي ةيذا كََّّ  وحَد على غرِي اَّقيقِة( 

 ال كةل ِ  ِوْلدنُن!!؟َماألنبن ءن رعو ةكنَف َنَّمبن لُ أنَّ اْل

)فقد كاَن َيِجب  عليهم بن ر َيأُكلوا شااَايصاا من اللَّحَماِن ألنَّ الدََّوابَّ عنَدهم ُكل ها من ِول ِد آدَم 

َِ(   ُ وُِّلوا   صاااا  ُُرييِّنَي ةَم  ِ  العلويِّني  َوِرهم فْ َيجوز  بكال  ُلح وِم الُقربَاا دَّل  أنَّ هذُن َيالَُّّصُُ

ُن!؟ والقرابُة ِتعلِّقلٌة ب لََّّمٌِّ واجلَِّس. ٍن ه  ِ  قلَراَبتن  امنوان 
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ُن، جيبن أن يفهَم اجلمنعن نَّ اإلي رةل أ بعَد هذا الشَّرِ  املختَصِر لقوِل اإلِ ِم الصَّ دِ  للنَّ  سالِن

ُن للعلويِّنيَ    ٌِّ ، وقد ك ن المَُّ  ٌّن ِ  أهٌِّ الََّّندقةن، وك َن اجلوابن للمَّ الَُّّصُرييِّنيَ  ب هذا القوِل لنمَُ

الدن ة رَس عبدوَن اهللل، وهم أقواٌم َِّتشرٌة ب بقرُّوَن ب لتََّّ سِخ و  َيًَّه  لقومي ِ  أهٌِّ الََّّندقةن الذيَ  ينَوِن

تَّكفرِي ِّهوا بوصلةل الَو َّ أحٌد َِّكم األِور كم  خلطله  أهٌّن امقدن لننخلطلً  للصُِّنِي، ةال يَ واهلَّدن وصُو 

 إ  العلويِّنَي الَُّّصرييِّنَي وحَدهم دوَن غريهم.

 

 نكتف  لعدم اإلَ لة واهلل أللم

 الب ح  الديِّ العلوي الدكتور أمحد أديب أمحد


