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 (جناحا النَّملِةكتاَب ) مهل قرأُت

 (عبد اهلل اجلعفريتِب الشِّيعي )للكا

  سيِّدنا الذي يتهجَُّم فيِه على

 احلسني بن محدان اخلصييبِّ )ع(؟

 وكيَف نردُّ عليه؟
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ِخ َلِفر ِق َألخرى هو َلنَّيااُ  مف ِررِتِننااز يدأُب مشاااازمااز لَ   

َّز َلعلويَِّة َلنُّصااَّيَِّة َيصاايِيَِّة َلي ن ُينصاِافتَّز َلنَّزليُخ نلف ُينصاِافِ 

 ِخ َلِفر ِق َألخرى على تكفَِّهز!!يطزِلمز هنزِك إمجزٌع مف مشز

 َُلَّذِمِخ َلشاااةيعِة َلتيأِط َّ علينز يف َآلننِة َألخَِّة أحُد مشاااز

َِعفر(،  ليُ  َ ِِ ز ُُ موٍم أمسساااْاحازن   َلنَّيا   مناَّز اكنازب  م     )عِاد َ

ِِ نَلبِزِِ َلفكر(ة مز يكف  للنَّعَِِّ عف   ِِ مف َلنَّبُِّ )جنازحز َلنَّملة، ري

َحلقِد َلشاااةيع ة َلدَّرجِت َز ُ  َلعلويَِّة َلنُّصاااَّيَِّة َيصااايِيَِّة َلي ن 

 َلنَّكفَِّ ألحد .حتمْ  يوًمز لوَِ  َلعدَِِ ن

َ  اازلادةرزِع عف ن َِّانز َلعلو(ة َلنُّصااااَّ(ة     َ مو لكنَّناز َليوم  ُمل

َّ هاذَ هو َََّزُد َلذ( أاِمرنز اِ يف ل دة ايِد َلكز ديف    َيصااااينة أل

  ِِ ِة ألهِ  َليقجِت  نإعمِِ المِن نحقِد َحلزتديف  نإيضااازِص ةاااولِة َحل

 ى.تعزىل شزِ  م ف شزِ  نأاى م ف أا

 

لقد انُِت اثًََّ يف هذَ َإلطزِل  نلكنَّين سأرنةُد َررتََِِت هذَ 

ِِ َلت  ُِ للََّّز ُتِيةُف مدى َحلقِد َلذ( ي ِمَّذَل علينز ع َلكازت نز أنلئِك حملا

َ  أ(ة ُم،ةٍل  حيُت ينََّّمنز هذَ َلت ِ ِمَّذَل مبز نتع  ايف ةاااادنِلهن دن

ًَِ ز: )أنز ع ِِ عندمز يقوُ  ُمسن َّ ََّ هانفِس ؤالِ لى ثقة  مف علٍن نَراة  أ
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ِ  َلنَّال ي  َلنُّصَّيَِّة َ  ازلشَّوَهِد َلصَّرحيِة ألنََّّن ل ِضعوَ حلي أنيِ  َّنمُّو

َِ ازإلرِك    ِِ َلقرِ َ  على نةاااا َلفوضااااو(ة مف َلي نازِع!! نهن ُيوَرقو

َ  َلوتز ع  ني نَألسااازطَّ!! نُي ِ  نُيَنةلن َ  َحلقز  َ  َلقلِو كمم !! حرةرو

َّ ماز جرى يف عَّاِد َلرَّسااااوِ  نَإلمازِم ترَجيديز نح     َ  أ ِكٌة نيَعمو

َّ َلنَّنَّ مسحوٌل،!! َ  أ  متثيليٌَّة!! نهن يَعمو

 

َِ شوَهد  ةرحية :  أم  ْنُهم ف َلذ( ُيؤ نةُ  اشكٍ  روضو(ة نادن

 ؟حنُف

ةااااو  ن )َألَّم حِوااِة ت مثيليا ز يف انزا  ن َلتَّإىل لنَين نََنظر

َّنَِ  إىل َأللِ  َلسااةنَِّة  ِِ ينَُ  يف يوِم عررِة يف أنَِّ  َل َ َّ عشاار،: )إ

ِِ أه   عررزت  مييًنز نمشزاًل!!،  نه  ذعلى ج م ٍ  أرر ٍق ُيصا زُ  ِاِفب  ي

 ن.َّن نَشنِزهزِتهن نأسزطَََِِّّتغيٌض مف ري ِض َررتَِ

 

َيُن جنزح    نساااأعرُ  اعض  شااا وَِهِدنز َلصاااَّرحيِة َلي ُتح 

ِِزَلسَّ ِِااااِالد َ على انزاَلشاةيعيَِّة   ِةََرَد  نعلى   )جنزحز َلنَّملة، ت

َ َِعِمَّز يفَلي َْخن ِلِقَألازذيِ   .َيِيثِة َلكزذاِة ِِ م 
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 ا:ـًتهزئــيقوُل يف معرِض حديِثِه ُمس

)هــل زوُ  التَّعــامــُل مو التَّوحيــِد على أنَــُّه أوجــٍُه؟ وكــلُّ م من  

 يستطيُو أن خيتاَر الوجَه الذي ُيناِسُب عقَلُه(!!؟

 

َّ َ  أنَّنز ال نعنمُد على   هاذَ َلتِمَّاذَل    إ حيازنُ  أَ ُيوِهن  َلقزل

َّ امن منَّز يفَُّن َلنَّوحيد   ِِ نال امِم أهِ  َلعصااامِة!! نأ مز اانزِب َ

ُِ!!حلو لِ نُيي  ُِ عقِل  نزس

   ُِ قِد ُِ يعيُش يف تفِص ح رماز هاذَ َلبِازُِ يف ِطرِص َلنَُّّمِة ناأنَّ

 !!َأللع ِف

َّ هنزِك نجوًهز عزمًَّة نخزةًَّة نأخُذ م أن يسمْع هذَ َلت بِوُ  أ

ُِ:اَّز مجيًعز لقوِ  َإلمزِم جعفر َلصااَّزدق  ِِ علينز ساامُم َّ انزب  َ  )إ

ُِ: رزلعِزلةا  ُِ نَحلقز  على ألاعِة نجو ُ : َلعِزلةا نَإلشاااازلةا نَللََّز 

ُِ لألنِيزِِ،. ُِ لألنليزِِ نَحلقز   للع و َمة نَإلشزلةا للب و َصة نَللََّز 
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 يف كتاِبِه ُمتَِّهًما إيَّانا: يقوُل

ََ علي  اـاهٍر هو علي بن أبي لـالـب بصــــفاِتِه اجلســــم     يَِّة )هنـا

ََ علي  بالٍن هو اهلُل تعاىل، وأنَّ عليًّا الظَّاهَر جمرَُّد اْلَم عروفِة، وهنا

 واهلُل هو عليُّ البالُن(!!؟ ،إمام 

 

ُِ هذَ َلت ِمَّذَل؟ خياُ  َألنالُد مز هذَ َإلساااافزُل َلذ( ي ن ِقوَّلا

َّريقِة  نال يوجُد علو(  ُنصاَّ(     صين  خَلصاةبزُل أَ ُيفكيرنَ اَّذ ُِ َل

ِِ َأللِ  يقوُ  هذ ُ َلعِزلَِت أن يعنقُد اَّز أن يقسة ِِ ُن ذَت على نج َ 

.،!! ِ  إىل تسم جِت )إمزٍم نإل

 

 ويكفي للرَّدِّ عليِه القوُل:

ِِ )ص،: َلتُمدحُض َررتَِ  هؤالِِ حنف ن  فرتيف  اقوِ  لساااوِ  َ

ِِ عَّ نج َّ  يساااِةُ   ِِ ذلِك)انُت أنز نعل  نوًلَ اجت يد( َ  َلنوُل َ

ِ  ِدمانيقدةُس  .األاعِة عشر  ألِ عزٍم، ُِ تِ  أَ خيل

رازلاذََُّت َإلَّياَّةا ال يكمُف ادَخِلَّز شاااا ٌِ نال خيرُ  منَّز    

شاااا ٌِ  نهاذَ َلنَِّعيُض ال نؤمُف ااِ إطمًتز َمنثزاًل لقوِ  موالنز أمَّ   
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عنَّز  ٍج نالااااوَلاااايزِِ اااااااااَملؤمنجت َإلمزم عل  )م،: )ليس  يف َألش

 فًيز للحلوِ  نَلنَِّعيِض.خبزلٍ ، ن 

إلماازم ؤمنجت  َُمرَّناازِك ررٌق اٌَِّ اجت  إجمِ  نتعظيِن أمَِّ َلت

ُِ يف نجوِد ُِ مف َلصااةفزِت َلكمزليَِّة  ناجت َساايِد  عل  )م، ِلم ز مينلكا

َ  انز لنًلَ!! رم ف ذَ َلذ( ي لِصَأللوهيَِّة يف جساٍن اشر(  امز يُ   قدُلقو

َ  أمَِّ َملؤمنجت َإلمزم عل  )م، نهو َلذ( تز  ريِ لسوُ  ِأَ ي  لُغ شأ

ِِ )ص،: )عل   ااازُب علم   نمِيةٌف ألمَّي مااز أالساااِالاات َِِ ف ِم ُت ااا

ُِ ا  ُِ نفزٌق،  امز تز  لِ )ص،: )أنت َلصةدةي ٌَ نابُض ُِ إميز عد(  حُّ

ِة نَلِزطِ ،  أِرِ عد   َألاُ،  نأنت  َلفزلنُق َألعظُن َلذ( يفرةُق اجت َحل

 قزِم َلرَّريِع ألمَّ َملؤمنجت َإلمزم عل  )م،!؟م كٌّ يف َلتهذَ ش 

رَّذَ  ش ر(ةل   َلِ ع  اسايِد َأللوهيَِّة يف جساانِ أَ ُننََّّن  ان  لكْف

َيلجت  ن نف  ع ِلساانز ُمَلنُّصااَّ(ة منزل  للنَّوحيِد ألنَّنز يف نَِّانز َلعلو(ة 

ِِ  نال ُم ِ  يف جسٍن  ا  ُما ساةمجت  نُ ا نجود  َإلل يف  ي قيًنز حةدو سةُد َإلل

 ِِ لقوِ  موالنااز أمَّ َملؤمنجت َإلماازم عل  )م،: )م ف تفكَّر  يف ذَِت َ

ِِ نلجع  اصولة  رذلك ن ل ِج َيٌ   نم ف تفكَّر  يف ذَِت َ ع  انف  رذلِك مع

ِِ نلجع  حبَّة  رذلِك ُموحةٌد،.  ُماسةٌن  نم ف تفكَّر  يف ذَِت َ
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ِِ لوجوِد  ُ حياوُل هذا اْل  وٍُّلِمهذار أن َينسـَُب لنا أنَّنا نسعى للتَّروي

ًرا وباإلماِم عليِّ )م( ناسًبا ُ وَّنا ُلُ  -حسَب  عِمِه -حمموٍد، ِلُنَبرَِّر

ََ  لو  حمموٍد ومذموٍم(!!  لســـيِّدنا اخلصـــييبِّ )ع( أنَُّه قال: )هنا

 رور  حمموٍد والم   ا بــَّنَــُّه ن  كُن تصــــوُُّر وجوِدوهو يربُِّر هــذ

  ٍَ حمموٍد وفاحشــٍة حممودٍ  وعقو   حمموٍد وســُحمٍم حمموٍد و ــر

 حممود!!

 

َّ حقااد  ُُ ن ُينقاِا ي ُردَّ ِلِقَّااز ِلن ْذ ُُ مف َلبرِق يف أنهاازٍم َْخيِاادن أ

زحشة  عنقُد اوجوِد رعليَّز  رَّ  مف عزتٍ  علو(  ُنصاَّ(  خصين  ي  

رك  حممود  حنَّى قوٍق حممود  أن سااُاحت  حممود  أن شااِاحممودة  أن ُع

َ  هنزِك غلو  حمموٌد!!؟  يكو

َّ هااذَ َلت  ُِ مود  انفسااااَِّحم ِمَّااذَل حياازنُ  أَ ُي،ةل  َلبلوَّ َلتإ

َإلمزِم عل  )م،: )ه ِلِك يفَّ لجمَ: أمَّ َملؤمنجت َلوَه  لقوِ  موالناز  

ِِ: )َلبلوُّ َلت ِ  ِغزٍ  ن ُمِِْبٌض ِتزٍ ، ليقو   يف تفسَِّ ُِ َلسَّبي حموُد م ُمِح

ِة أمَِّ َملؤمنجت   نَلتُمهو َلت ِِ،!!م ِزِلب ةا يف ح  ذموُم مبعنى َلنألي
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َّذَل ِمَلشةيعِة يف َإلمزِم عل  )م، مف خم  توِ  َلتنينَِّضُ  غلوُّ 

َّ َإلمزم  عل  لِ ِتْدٌل  نهذَ َلقدُل هو  ِِ: )إ عِد َِ ََعفر( نفساااِا

ٍَ نمرٍ  نشَّوة  نحزجة  ُح دنُد َلِشريَِّة مف نالدة  نمنو  نليزدة  نُنقصز

ر    ذَ ع وِت أخًََّ!! ا ُّ هم للبذَِِ نحزجة  إلطرَِص َلِفضااا مِت ثنَّ َلت

 لإلمزِم حقيقًة امز يعرُ  لنز متزًمز،!!

 

 ويكفي للرَّدِّ عليِه القوُل:

ٌِ أَ ُننََّّن  اعلويةجت  ُنصااَّيةجت   إلترَِلنز مبز ازلُبلاوة ان هو ِغري

ِِ مف عصااامة  مَلقة  تكوينيَّة  لألنِيزِِ نَلرُّساااِ   يف   جزِ  يف انزِب َ

ِِ مفزهيِن َلبلوة   ُِ ريِ اثٌَّ مف علمزِِ َلشةيعِة لنَِي َلوتِت َلذ( ي ن سازا

َحلقيق ة يف معنقدَِتَّن اقصد  ح صر  َإلمزم عل   )م، ازحلدنِد َلِشريَِّة 

ِِ َلبلوة أَ  علوَ  َلقزةااِار ِة َألنِيزِ  ن َأل مَِّةَلضاااَّعيفِة. ِرِمْف م صااا زدي

ِِ يف ا ة شاا ِ  ثن ُيفرةطوَ اَّن إىل دلجِة َلِشااريَِّة   نَلرُّساُا   شاارازِ  

ِِ تعزىل ح  َّ ريَّن أن َتَّح د  اَّن ِلِحجٍت ثن    ُمَلت َ َّ ساااازنياِة لناز  نااأ

ِ أعزد هن إىل اشاااريَِّنَّن ازلدنَجيَّة  ركر   يَّة  نَنفصااازٍم َعنقزد(  غري

ُّ.ُمنهذَ مز ال ميكف أَ ي ن ِفوَّ ُ  اِ َلت  سلُن َلعلو(ُّ َلنُّصَّ(ُّ ت



01 

 

ِ  اِ اثٌَّ مف أةحزِب   ا ُّ هذَ َالحنرَِل نَلبلوة َلذ( َتَّصا

َ  أنفساااا َّن ازالررتَِِ علينز ن ُمحزل ا ِننز يف ُمهاذ ُ َلت  بزالِة جعِلَّن ُيم وةُهو

ضر  ألنَّنز ل ِرْضنز أَ ُنسزير هن أن ُنس زِنم َّن على عقيدِة زضا  نَحلز م َلت

َ  غَّنَأل مَِّة َإلسمِم َحلقَِّة ن ِعْصم ِة   هن.َألنِيزِِ نَلرُُّسِ  )ع، رقِ دن

  )م، ال ُيمكننز أَ ُنقيةن  َإلمزم  عل -اعلويةجت  ُنصَّيةجت  -حنُف

ُِ  ألنَّنم مف هاذ ُ َلت  ُِ حقَّ لذ( ز نعنمُد على َلنَّصة َنزظَِّ َلي تساااالُِ

ُِ نأعَز ُُ َلت ُِ ريِم ارَّم  ُِ أَ نعرِر  .قزم  َلذ(  

ُِ ن َلَِّذيف  ِِ تعزىل: )ِإنَّم ز ن ِليُّكاُن َِ ن ل ساااُاولا  رَّو َلول ُّ يف توِل

َ   ن م ف ي ن و  َِّازِة ن ُهْن ل َِاُعو َ  َل َ  َلصااااَِّمِة ن ُيْؤُتو   َِّم ُنوَت َلَِّذيف  ُيِقيُمو

َّ ِح ُِ ن َلَِّذيف  ِم ُنوَت ِرِإ َ ،.َِ ن ل ُسوِل  َْب  َِ ُهُن َلتب زِلُِو

ُمِجُت يف تولِ تعزىل: )ن اا َّ شاا ْ ِ  أْحصاا ْين ز ُُ ِر   نهو َإلمزم َلت

ُِ ِإم زٍم ُمِِجٍت، نَلذ( رسااَّر  ُُ َإلمزُم َلِزتُر  ِِ:علينز ساامُم َّ علي ز  اقوِل )إ

ِا تِزلَإلمزم َلذ( أحصى  ِِ علن  ا ة ش ِ ،.َ  ِك نتعزىل ري

ِِ ُهًدى   ِ  ِري نهو َلكنازُب يف تولِ تعزىل: )ذ ِلِك َلتِكن زُب اِل ل ْي

ُِ ليلتُمنَِّقجت ، نَلذ( رسَّر  ُُ َإلمزُم َلِزتُر  ِِ: )َلكنزُب أمَُّ اقوِلعلينز سمُم

ِِ هًدى للمنَّقجت،.َملؤمنجت    ال ش كَّ ري
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علِن َلي ال ُيؤتى إليَّز إالَّ مف َلِزِب يف نهو اازُب ماديناِة َل   

ِِ )ص،: )أن  ز مدينةا َلعلِن نعل   ازُاَّز،.توِ  لسوِ  َ

ِة َلذ( حدَّد  َُ َحل ِِ )ص، اقولِ: سايةدنز   نهو ميََ لسوُ  َ

ُِ حيُث ُّ مع عل   ي دنُل م ع  ِة نَحل  مز دَل ،.)عل   مع َحل

َ  حممٌَّد )ص، َألترب    ِِ اقولِ )ص،: )أنز  نهو َلاذ( ااز إلي

 نعل   نل ُّ ا ة مؤمٍف ا عد(،.مف عل   نعل   منة   

)ص، يف دلجة  َِ سااااااوِ   لنمع ذلِك رم ي ساااااانو( مع  

ُِ مف م نَحدة  أن مقزٍم نَحد   ِر  َلوة ةحممَّد )ص، امقزِم َلنَّنة قزُماااا

صَّبرةا لِ: )أنت  ََملسي  )ع، َلذ( تز  لَلنَّنة مشعوَ َلصَّفز )م، مف 

 نعليِك ِأاين ِانيسي،.

َ اثنز انااااااااانم ف ازَ اَّذ ُ َلصةفزِت َالس  يَِّة ال ميكُف أَ يكو

ِِ )ص، َلت ِد لسلمزَ ُمسن مسزنًيز لِقيَِّة َلِشِر ا  هو نوٌل لقو  لسو  َ

َلفازلساااا  )ع، َلذ( تز : )مسعُت حِين حممَّد يقو : انت أنز  

ُِ تِ    ِِ ذلِك َلنُّوُل نيقدةُس ِِ عَّ نج َّ يسِةُ  َ نعل  نوًلَ اجت يد( َ

ِ  ِدم  أند ع  ذلِك َلنُّول   ِ  ِدم األاعِة عشاار  ألِ عزٍم  رلمَّز خل أَ خيل

ِِ يف  ُسملِة نز يف تتر   يف ش ِ  نَحد  حنى َرن   رلن يَْ  أنز نعلسُامِلِن

ِِ  رف َّ َلنُِّوَّةا نيف عل   َإلمزمةا،.ُمعِِد َلت  ََّل
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ِمهذار قوَلنا بعصــــمِة اانبياِل التَّكوينيَِّة يســــتنكُر علينـا هـذا الْ  

 ُمحمتجًّا بقولِه تعاىل: )َوَعَصى آَدُم َربَُّه َفَغَوى( قائاًل:

ا!! وإنَّ ُمسَتتَبَعِة عنهعصيِة والغوايِة اْلَماْل)إنَّ هذا القوَل صريٍح يف 

 كما هو  ــَُّن ســائِريوســَف ليإ إنَّ رجاًل يف دِمِه هرموُن الذُّكوَرِ  

 !!الرِّجاِل(

ُِ مز أتّذل  تفكَّ  ُُ.  ريز ن حِي

 

 ويكفي للرَّدِّ عليِه القوُل:

 َّ وم  )ع، ال خيَُئ نال يعص  اااااااااعصم ِدم  ََلي   َلت نزيَّنِإ

ُِ ُِ أعلى منَّز م نهو َلذ( ساااد ْت لِ َلت  لاَّ م كةا ساااود  طزعة  ألنَّ

نَّ ذاول يف تولِ تعزىل: )ن ع لَّن  ِد م  َأِلساْام زِ االََّّ ز ُثم ِتْدًلَ نلتًِة  نهو َلت

ع ر ضااا َُّْن ع ِلى َلتم ِمِ ِكِة ِرِقز   ِأنُِِئوِن  ِاِأسااْام زِ ه ااااااااُؤالِ ِإَ اانُنْن   

 ولِ: )ن ِإْذ تالتن ز ِللتم ِمِ ِكِة َسااْاُاُدنَت آلد م  ِرسااا ا ُدنَت ِإالَّةااا زِدِتجت ،  نت

َِفِ  َّ َِ َةاْا َ  ِمف  َلتِكزِرِريف ،  نتولِ: )ِإ ى ِإْاِليس  ِأا ى ن َساْان كتِ ر  ن ِاز

َ  ع ِلى َلتع زِلِمجت ،. أمَّز ِدُم َلعزةااا   ِد م  ن ُنوًحز ن ِ   ِإْار َِهين  ن ِ   ِعْمر َ

َ   نهوَلذَّ ُِ نت اَّر  نتكَّر  نَتَِّع  َلشَّيَز  ميُن )لع، رَّو َلذ( ع ص ى ل اَّ
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ِاْد ذاوُل يف تولِ تعزىل: )ن ِلِقْد ع َِّْدن ز ِإِلى ِد م  ِمف ِتُِْ  ِرن ِس   ن ِلْن ن م َلت

ًَْمز،. ُِ ع   ِل

ُِ مبوالنز َلوة ة يوس ِا تعزىلاااأمَّز ريمز ينعلَّ ُِ ِ )م، رز  ل ِرع 

َ  َلتز يقوُ  َلتعمَّ َ  لِقْدِل ُِ إىل اشااريَِّنَّن ََساامزنيَِّة رقز  ُمبزلو   ُمسااِقَو

َِ(  ز ن ااِاذ لاِاِكز ن ِعلتماًاتعاازىل: )ن ِلمااَّز ا ِلغ  ِأشااااُادَّ ُُ ِت ْيناا ز ُُ ُحكتمااً  ن ْا

ِِ رع لي  على ِلَلتُمْحساااِاِنجت ،  نن يقاْ : لجولاًة نرحولاًة!! نَلادَّ     ِن

ِِ َلنَّكوينيَِّة تو َْننالي ِن ِِ م ز ه اذ َ ا ش ًرَ ِإ  ه اذ َ ُ  نسو ِة مصر: )ح زش  ِلّل

ُِ لجٌ  اسااااز ِرِإالَّ م لِاٌك ِاِريٌن، ليأت  هذَ َلت  ِِ أنَّ  ِمَّذَُل ريَعن  جبَِّل

 َلرةجزِ !!
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ِمهـذار يف معرِض كتـابـِِه فيقُو يف  ــــَرِّ أفكـاِرِه عندما     َيتوُه هـذا الْ 

ــَبُ  يف الوجوِد؟   ــاَلُل أيُّهما أس ــَُه بقوِلِه اْليتس فتوِن: َمفُيجيُب نفس

ــَب   ــُد قبَل الرُّوِ(!!(، ُمَ وًِّن حس ــريَُّة قبَل النُّورانيَِّة واجلس )البش

ا رأيِه السَّخيِف قوله تعاىل: )ِإْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَمَلاِئَكِة ِإنِّي َخاِلٍ  َبَشًر

 وا َلُه َساِجِديَن(!!َفَقُعِمن ِلني ، َفِإَذا َسوَّْيُتُه َوَنَفْخُم ِفيِه ِمن رُّوِحي 

 

ِِ َيِيثِة؟مز هذَ َلبِزُِ َلت ِ ن ُمسااان فِحُ  يف نفسااِا  : يقوُ اي

ِا تعزىل تد أاَّد  نجود  َلنُّ ،!!َّ َلِشاااريَِّة تِ   َلنُّولَنيَِّة)إ  -ولَنيَِّةنَ

تِ   َلِشااااِريَِّة يف تولِ تعزىل: )ن ِإْذ ِتز   ل اُِّك  -م كاةِ م نه  عازُن َلت 

ٌِ ا ش ًرِللت ُِ: )ِإْذ ِتز   ل اُِّكم ِمِ ِكِة ِإنة  خ زِل  ِللتم ِلزِ ِكِة َ،  نتولِ ج َّ جملا

ٌِ ا ش ًر  ؟،َ ِمف ِطجٍتِإنة  خ زِل

ِ  ُنوِل(  سايةدنز  أن يقرأ تو    ِِ )ص،: )أنَُّ  مز ُخِل لسوِ  َ

َ ْ  نرتدَُّد يف  ُِ أنوَُل أهِ  ايي  رلن ن  وِل حنَّى نةااا لتنز َلنُّثن رانِقْت من

ِ  َلظيم   مف أنوَِلنز،؟ ِِ سنة   ثن خل  حازب  َلعظمِة يف مثزنجت  أل

ِا ِدم  )ع،  َ  ِ َ  تِ   أَ خيل ِِ )ص، از َّ لسو   َ ِأِلْن يقرِأ أ

ِِ عَّ نج َّ       اادلياِ  تولاِ )ص،: )اناُت أنز نعل  نوًلَ اجت يد( َ
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ِِ ذلِك َلنوُل نيقدةساُا ِ  ِدم األاعِة عشاار  ألِيسااِةُ  َ  ُِ تِ  أَ خيل

 عزٍم،؟

َّ َلرُّنص   َّ ََسد  تِ   َلرُّنِص نتد أنض   تعزىل أ ِ  يَعُن أ ناي

    ُِ ِِ ِمف لُّنِح  ِرِقُعوَت ِل ُِ ن ن ِفْبُت ِري ُِ يف تولاِ: )رِاِإذ َ ساااا وَّْيُن أسااااِ

ُلنح ن ز  زساا زِجِديف ،  نتولِ سااِحزنِ يف سااولة مرين: )ِرِأْلساا لتن ز ِإِلْيَّ  

ُِ:عِرن م ثَّ   ِلَّ ز ا شا ًرَ سا ِوي ز،؟ أن يقرأ تو   َإلمزِم َلصااَّزدِق     لينز سمُم

ٍَ،؟ ِا َلرُّنص  ام ا د  َ  ِ  )خ ِل

ُمشاِركا َلرُّنص  امز ُيدِلكا ََسد  ازلًفز تولِ  ه  ُيدِلكا هذَ َلت

م ز أانِتيُنن مةف ْمِر ل اة  ن تعزىل: )ن ي ساااْاِألاون ِك ع ِف َلرُّنِص تاِ  َلرُّنُص ِمْف ِأ

 َلتِعلتِن ِإالَّ ِتِليًم،؟
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 ِمهذار حنَي يقول:يفرتي علينا هذا اْل

 )إنَّ ه نل النُّصرييَِّة ُيشبهوَن الوهَّابيََّة يف معتقداِتهم(!!

 

 سنثُِت ازلشَّوَهِد نَألدلَِّة مز ُيثُِِت َلنقزِ  َلشةيعِة مع َلوهزايَِّة

 َلنَّقزِط:يف عدد  مف 

ِِ عند  َاف تيميَّة  َّ ت اسااين  َإلل ِِ َلت)لع، إ شااِوه ِة: م يف أتوَِل

ُِ لسااوُ   ِِ  لُس على َلعرِش  نتد أخلى مكزًنز ي قعُد ريِ مع َ َّ )إ

ِا على  ُِ... إذَ جلس  َ ُِ على َلعرِش مع ُِ لاُّ ََّ حممًَّدَ ُياِلُس ِِ... إ َ

 ِِ ٌِ اأطي  َلرَّحِ  ََديِد!!،  نعند  تلميِذ ُِ َاِف َلكرسا ة ُسِمع  لِ أطي

ِِ َلت)لع، َلقيةِن ََوليَّة  ُِ ميف توِل ِِ ُيْاِلُس لساااوِل ُِ م شاااِو ُِ: )إَ َ ع

 ُِ ُِ تزعٌد نال ُتنِكُرنَ أنِ ُيقِعُد ُُ!!،  ينوَر على َلعرِش.. نال ُتنِكُرنَ أنَّ

ِِ عند  َلشااةيعِة   ثولِة  اأتوَِ  أم ن َلتيف ااُنََِِّلتُمقصااةرِة مع ت اساايِن َإلل

ُِ  مَّلَ حممَّد تق  َلت ِِ تعزىل ي َنُل َحلسااجت  نُيصاازِرُح َ َّ م شااِو ُِ: )إ

  َ ُِ على ساااريٍر... ي َنُلهن َلرَّبُّ تعزىل نُيصااازِرُحَّن ني قعدن نيقعُد مع

معِ على سااريٍر نَحد  التةح زِد ُحكتِن َلعِوديَِّة مع ُحكتِن َلرُّاوايَِّة!!،  

يَّز م شِو ُِ: )َلنَّزُل ال تََُ  منأليم ًة ِلم ز رَلدةيف َلشةََّل( َلت نتوِ  ةادلِ 
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ُِ ريَّز  نه  إحدى  ََِّزُل ِتد م  مف َلنَّقِص نعدِم َالمنمِِ حنَّى ي ض ع  َ

ماا ذاول ت جت يف َلكرساااا ة!!،  نتوِ  َلَِاازطِااز    تينااِك َلقاادم جت َلت

ِِ ن ض ع  َلقدم  على َلَلت َ َّ  نَّزِل!!،.م شِو ُِ: )إ

ُِ حنُف نردُّ عليَّن اقوِ  َإلمزِم َلصااَّزدِق  ريِ  َلصااَّعلينز ساامُم

ِِ،  ناقوِ  سيةدنز  َ  عظمِة َ ِِ  ُيص بةرن َ ِِ َّ َلُبمِة ش رُّ خ ل اقولِ: )إ

 يف موَجَِّة ُشَِّ ِة َلنَّاسيِن: َيصينة )ع،

  ِِِاٍن أحزِط ااان  يف ِجسااااَّسن ال ت ا 

 حديِد ذ( ح د ِدُمَّ يِمُف ع ف ت ج  َّ َلت

َ  جسًمز لقو  َإلمزم َلصَّزدق  ِا تعزىل ال ميكُف أَ يكو لينز عرز

:ُِ َّ ََسن  م حدنٌد ُمن ن ز ُ   نهو ُما سةُن َألجسزِم،. سمُم  )إ

َّ َيمل  َلوحيد  اجت َلوهزايَِّة نَلشاااةيعِة  هو رِة َلتُمقصاااةإالَّ أ

ِِ ازلعِزدِة  رزاُف تيميَِّةعلى َلرَّبة َلذ( ي  َ  إلي ُِ  لع،) نوجََّّو نم ف ت ِِع 

ِِ َلفرتِة َليَيديَِّة َلت   اةَّن يَيد ُمبزِلي ِة ار مف َلوهاَّزاياَِّة ازنوَ على مذه

 ِِ اف معزنية اف أا  ساااافيزَ )لع، َلذ( أشاااازل  إليِ َاُف تيميَِّة اقوِل

ُِ لأى لاَّ َلت َّ َلنَّنَّ يذاُر أنَّ رٍر ِلجم ُُ ُِ يف ةااولِة شزب  ُموم شاِو ُِ: )إ

ِِ ِررٌَش ِمف ذه ِ،. َِ ِمف ذهِ على نْجَِّ  يف خضٍر عِليِ ن ْعم
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ِِ َلشاااةيع ة َلذيف  ل ع موم يف َلوتِت َلذ( خزِلِفَّن ُدعزةا َلت َ ذه

َّ َإلمزم  َحلسااجت   ُِ أ ِ   ميلكا ِطِيع ِنجِت: َألنىل نولَنيٌَّة تعلينز ساامُم

ِِ عندمز ي رر ِِ َلتَيل  لكوِت َألعلى  نَلثَّزنيةام عون ِ إىل مقزِم ةاااازح

  ُِ ُِ لَِيعة  اشااريَّة  ضااعيفة  َعلا ِِ عندمز ُيبضاِاعون  اشااريٌَّة اعد  َيل

ملسي   )ع، ََلنَّنَّ عيسى نَتًعز حتت  َلذَّاِ  امز أنتع  َلنَّصزلى سيةدنز 

ِِ  نهذَ طعٌف ِاِعصاااااام ِنَّمز  نعليَّن ن ِتع  تو   دنز سيةُ  حتت  َلصاَّل

ِِ  نال نحَّد  ُُ م ف   ُِ ازِيل ِِ م ف شااََّّ  ِِ )ص،: )مز ع ر ل  َ لسااوِ  َ

ِِ ذنوب  َلعِزِد،.  ِ  إلي  ن س 

 

عندمز نقوُ :  -اعلويةجت  ُنصااَّيةجت  خصاايِيةجت   -نلذلِك رإنَّنز

 عصومجت م )ِلسانز ررًعز مف َلشاةيعِة، ال نقصُد أنَّنز غَُّ موَلجت  لأل مَِّة َلت  

  ا  ُمِقصاااةريف ِمَّذَليف  نَلتامز ُيح وةُل امم نز اعُض َلت علينز سااامُمَُّن

ِِ َلشااةيع ة َلتم نقصااُد أنَّنز لساانز على َلت  ساايةُدنز  ق نتد ررَّ .ُمِن د ِعذه

 صينُّ )ع، ايننز ناينَّن رقز :َِي

َّ َ  اجت  م ف ع ر ل  َحِل  ِرِلش نَّز

َ  ج اف اانم   وِلاًم ازألمازِهاز
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َ  ازألموِل ُهن َلشةيعةا َلت  :ع،) ِقصةر ةا َلذيف ذار ُهن اقولُِمرزَزهلو

 ِِاالى ل اةا  عاِكاِازك  ي اان ا 

ِِااِلْس َْا ِِ ِمف ِح  ُت حِبْمِد َ

 م قنوِ  يف ِاْرا مي ِِك  على َلت

ِِاِ  َلرَّْحم ُف عف ِاافَّال خ   رِا

 ِِازِلاع اوِِ أرااِذًلَ مف ُسان اعاُم

 ِِاِاِاف ذ ناُن مااظاذُل ُُ أعان ُع
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 خامتة

 

َُ َلت ِِ مف أمثزِ  ه  يكو ِمَّذَل عِد َِ ََعفر( إالَّ اأسااامِر

ُّوس ة نَلكشة ة نَحللي ة نَلشََّّرسنزن  نَألشعر(ة نَلنَّازش ة  َلقمة ة نَل

ِ  َليوم  مُمنَلَ،(ة نَلنُّوخبية نَاف َلبضااز ر(ة نَلت  ف أمثزِ  فيِد نأترَِن

َة(ة نيزسااار َحلِيِ نامزِ  َحليدل(ة نيزسااار َلعودة   عِد َحلليِن َلِب

ِِ أَ ُمنعل  َلكولَن  َلعزمل ة نأمحد رول( َلت ِِ ازإلمزم  أسااأُ  َ لقَّ

 ن إىل يوِم َلقيزمِة نَلدةيِف.َُّي،ة نز من

 

 ويف اخلتاِم ن َيَسُعين إنَّ القوُل:

ُِ ال ِبساااان عندمز ينظُر ََزهُ  إىل جوهرة  ي  َّ عقِل ُّ اَّز أل

ُِ ال يسنَيُع أَ ُيِقدةل  ُُ ري لاَّز  نيِدأ ازننقزِد إشع حِمي  ُِ زِعَّز ألنَّ َعُن أنَّ

 ُيحِرُق َلع ين جِت.

 

 الدكتور أمحد أديب أمحد الباحث الديين العلوي

 ها 1441شوَ   4َملوَرِ م  7272أيزل  72انِ يف 


