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َ  جناباب لناملةة(    مهل  رأت    كتلب

نلةلتللب للِّ( لن)للللاهلل   ج  لل  ل     

ِ(  ة    لجل فأي  لنليي يتجَّمم  يهلل

لحلسلللل  دا  لل ل   سللللهللللا  للب

 لخلصهلليبا جع ؟

 وكهللف   أدُّ  ةهللِ؟
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ِخ الِفَرِق األخرى هو يدأُب مشاااما زاَل 

يَِّة النَّيُل من ِفرَقِتنا العلويَِّة النُّصااَّيَِّة ايصااي 

اليت مل ُينصااِاف اا التَّاُيُخ  لن ُينصااِاَفاا  اَل ا 

ِخ الِفَرِق األخرى على يهناَك إمجاٌع من مشااااا

 تكفَِّها!!

أ اَالَّ علينااا و اِ اااِة األخَُِّ أ ااُ   

ُُِ اذِخ الشِّيعِة ال يمشاا  ، )ع   اهلِل اجَلعفري( ا

  وٍم أمساُهساااْاحاا َل النَّياَل مناَّا اكتااب  مَ    لُي

)جنااا ااا النَّ لااة( فيااِت من التَّل ُِّا  ال  اااِ    

الفكريِّ ما يكفي للتَّع َِّ عن احلقِ  الشااااِّيعيِّ 
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ليت ال َّفنِي جتاَه العلويَِّة النُّصَّيَِّة ايصي يَِّة ا

 التَّكفَِّ أل   .مل حت ْل يوًما لواَ  الع اِ   

ِِنا   ََ اال ِّفاِع عن َاا ََمو لكنَّناا اليوَم ُمل

ََّ هاذا هو    العلويِّ النُّصااااَّيِّ ايصاااايذِّ أل

اجلاااُد الاذي ِأِمرااا اات و َُدِّ  يِ  الكاَ يَن     

ِّ ألهِل    قِ  احلاق يَن  إيضااااِص ةاااوُُِ احل

اليقنِي،  إعالِ   ل ِتِت تعاىل شاَ  َمن شاَ   أاى 

 ى.َمن أا
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   ،ُِ لقاا   ت ااُث   ًَّا و هااذا ا  ااا

اذاُ ِ  لكنَّين ساانفنُِّ  افءا اِ  هذا الكاتِ  ال 

 ِلُت لنا حلَّاا ُت يُِّن م ى احلقِ  الذي َيعليناا عَ 

ٍُ،  يااُ    ََ أيِّ ُمحِّ ُِه  د  أ لئااَ  و ةاااا  

ِ اذاُ مبا  قَع ات انفساِاِت عن ما  يتَّا نا هذا ال 

ًََِا: )أاا على ثقة  من علٍ   راة   جتيقوُل ُمسَتا

َّ هؤال  النُّصااااَّياَّةَ  ََ االشااااَّواهِ ال َي أ  ات ُّو

الصااااَّرألاِة ألاَّا  َُ اااِاعوا  لياَ  التَّن يِل    

ََ على  الفو ااااويِّ من الَيناااِع!!  ه  ُيوافقو

َِ اا فِ   األسااا َّ!!  يُ  ََ  َُِّ ةااِ  القرِ  
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َِ  يُ الوقااََع  يَ  ََ احلقااَ ََ الكالقل و َم!! حرِّفو

َّ ما جرى و عاِ  الرَّسااوِل  ا ماِم  ََ أ  يَع و

َّ تراجيا ياا   َ   ََ أ  كٌة مت يليٌَّة!!  ه  يَع و

 النَّذَّ مسحوٌُ(!!

 

   َِ َمن الذي ُيَؤ ُِّل اشاكٍل فو اويِّ  ا  

 ؟أم حنُن ُهْ شواهَ  ةرألة : 

ا و َ ح و ِة َت  يليًّ  ال اايتإىل ُ   اااظر

َّ اهلَل ينَُل  ا تاا   )األةاول السِّتََّة عشر(: )إ

َّ اِل إىل األُِ  على  و يوِم عرفااَة و أ َِّل ال
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يًنا يِت أهَل عرفاَ  ميذَجَ ٍل أفَرٍق ُيصااَااُل ِاَفل

  ااِت مشاااال!!!(،  هي ضيٌ  من فَيِ  افءا 

  .ا   اشت اهاِته أسا َِّ

 

 ساانعرُ  اعَ  شاَاواِهِ اا الصااَّرألِة  

دًّا على ُالشِّيعيَِّة  اجلراَدُِاليت ُتَحطُِّ  جناَ ي 

 على  ،( لةلنَّجنا ا ا) قِااالساااَّ ِتاااااااِا تاا

ََاِعِ ااا و اليت اْخَتَلَقاأل ااييا      ي ِة اي ِت َم

 .الكاياِة
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ِ( م س  ب:ًلتجزئلليقول  يف م أِض ا يث(

      ِ ُ  لنتم لبمل   مل لنتمواهللل (  ة  ت م جهل  وو

  ِ ٌِ؟ وك ُّ مؤمٍا يسللتعهللل  ت  اتبر  لنون تون 

ِ  !!؟  لنيي ي ابس(ِّ   قَة

 

َّ َُِ هذا ال  إ ألا ُل أَ ُيوِهَ  القاَُئ  اذا

أاَّناا ال اعت اُ  على  تااِب اهلِل  ال  الِم أهاِل     

َّ  الا منَّا يفاُ  التَّو يَ    ا   العصاااا اِة!!  أ

 ناسُ  عقَلُت!!لت  ُي حلوَي
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 ف اا هاذا ال  ااُ  و َ رِص التُّا ِة   ناَّتُ   

 !!يعيُش و قفِص  قِ ِه األَُعِن

َّ هناااَك َ أمل يساااا ْع هااذا ال  ل وُل أ

 جوًها عامَّة!  خاةااااَّة! انخُذ ااا مجيًعا لقوِل 

َّ  ت علينا سالُمُت:ا ماِم جعفر الصَّادق  اَب )إ

ُِ اهلِل على أُاعااِة  جوه : ال ُِ  ا شااااااُ ع اااُ

 ُِ ُِ للَعَوامِّ  ا شاااُ ُِ: فالع اُ  اللَّطاَُ   احلقاَ

      ُِ لالالَاَواوِّ  اللَّطاااَُ  لء لياااِ   احلقاااَ

 لءا ياِ (.
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ِ( م تمِجًلب إيمب ب: يقول   يف كتبد(

جهاللبَ   ة ظ هللبهٌأ هو  ة  دا تد   للبنللِّ 

ِ( لجلسللللهللمة(    أوية(، وهابَ   ة ظلْنل دصلللفب (

دلب ٌا هو ل     لب ، وت م  ةهلل ب لناهبهأ  َّأمد    

 ول   هو  ة ُّ لن ب ا  !!؟ ،إمبٍم

 

ماا هاذا ا ساااافاُي الذي َيَتَقوَِّلُت هذا   

ُُ أَ ُيفكِّر ا  ال  ِ ااذاُ؟ جُِل األ الُد الصااااِّ ا

ااااذِه الطَّريقااِة،  ال يوجااُ  علويي ُاصااااَّيي 
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األُِ  يقوُل هذه الع اُاِ   خصيذي على  جِت

 ُ  ياَ  اهلِل إىل قساااَ نِيأ  يعتقُ  ااا أ  يقساااِّ

 )إماٍم  إلت !!(.

 

ِ( لنقول :  ويتف  نةأمدا  ةهلل

 فءيَنال ُ   ُ  افءاَ  هؤالِ  حنن ااَا

ًُا  اقوِل ُسااوِل اهلِل )و(: ) نُث أاا  علي او

 ُُ اني ي ي اهلِل عَّ  جلَّ، يس ُِّح اهلَل يلَ  النو

َِ ااا يق ُِّس  انُاعَة عشَر أل  ِدمُت ق ل أَ جل

 .عاٍم(
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فالذَّاُ  ا هليَِّة ال يك ُن ا اخِلاا شيٌ  

 ال جرُج مناا شيٌ ،  هذا التَّ عيُ  ال اؤمُن 

ااات إ القاا!ا امت اااال! لقوِل موالاااا أمَّ ا ؤمنني 

ٍج اوالاااياِ  اااااااَس و األشا مام علي )م(: )لي

 لحلوِل  التَّ عيِ .فًيا ل ال عناا خباٍُج( َا

فاناااَك فرٌق   ٌَّ انَي إجالِل  تعظيِ  

أمَِّ ا ؤمننَي ا مااام علي )م( ِل اَاا ميتلكاِاُت و 

 جوِدِه من الصااِّفاِ  الك اليَِّة،  اني جتساايِ   

ََلصااِااأللوهيَِّة و جساااٍ  اشاااريي   ا ُي انا  قو

ًُا!! فَ ن يا الذي َي ََ أمَِّ أَ َي ق ُُز    لُغ شان
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ا مااام علي )م(  هو الااذي قااال فياات ا ؤمنني 

ُساااوُل اهلِل )و(: )عليي ااُب عل ي،  م يٌِّن 

ٌَ ع ي،   ُُّت إمين َاِم ُث اِتألمَّيت ما ِأُساااِال  ا

 ا ضاااُاُت افااٌق(،   اا قال لت )و(: )أاث   

ُِ األ ُح،  أاَث الفاُ ُق األعظُ  الذي  الصاااِّ ِّي

ِّ  ال ا ِل(، أَفَ عَ  هذا شاَا  و  ٌّيفرُِّق اني احل

 قاِم الرَّفيِع ألمَّ ا ؤمنني ا مام علي )م(!؟َ ال 

 ِساااايااِ  األلوهيااَِّة وأَ ُاتَّاَ  اَت لكْن

اَّنا فاذا مناي  للتَّو يِ  أل ليي الَ َشريَِّع جسا ِ 

ِِنا العلويِّ  لنَي َانفي طَِّعَلسنا ُمالنُّصَّيِّ و اا
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 وساااُِّ  ا لَت َِساااِّ نَي ُاَِ جوَد ا لِت،  ال ُم

 ِّ يَن َيقيًنا لقوِل موالاا أمَّ َوجسااااٍ ، ال ُم

ا ؤمنني ا مااام علي )م(: )َمن تفكََّر و ياِ  

َُِجَع انفي فاذلاَ  معطٌِّل،  َمن تفكََّر و    اهلِل َ 

ياِ  اهلِل  ُجَع اصااوُُ  فذل  ُمِسااٌِّ ،  َمن  

 تفكََّر و ياِ  اهلِل  ُجَع حبَُّ  فذلَ  ُمو ٌِّ (.
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ل(جيلر ت  ي اس ِّ  ناب ت ماب  س   لْنحيبول  هيل 

اسِّ   -حملوٍد، ن(ا   أار  وٍّة نةتمأويِج نونود( غ 

)ِ ُ ة غ  -ُ ل( ًرل ووم ب دبإلمبِم  ة ا جم   بسلللً ب 

ِ  ربل: جهابَ  غةوظ   نسلهللا  ب لخلصهلليبا جع  ت م

ِ  ال حملوٌد ومليموٌم !! وهو يِّار  هلي   ل دأ م

غأوٍر حملوٍد وهةٍم  ميلتلا   صلللوُّر  ونود(  

حملوٍد ويللبا)للللٍة حملودٍو و قوٍد حملوٍد 

 وس حٍت حملوٍد وشأٍ  حملود!!
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َّ  قاَ ُه مل ُينقِاْذُه من ال رِق و     ي ا   أ

َلَقااا ِلَيُردَّ عليااا، فاال من عاقٍل    َتأ هااٍم اخْ 

ا شة  عتقُ  اوجوِد فعلويي ُاصاَّيي خصيذي يَ 

حم ود  أ   قوٍق حم ود  أ  ُسحث حم ودُ  أ  ُع

ََ هناااَك ضلوي     شاااِا رك  حما اود   اتاَّى يكو

 حم وٌد!!؟

َّ هاذا ال   َُ ال لوَّ  إ ِ ااذاُ ألا ُل أَ ُيحِّ

 أمَّح وَد اتفسااااَِِّه الواهي لقوِل موالاااا َ ال 

ا ماااِم علي )م(: )َهلاَاَ  وَّ ُجالَ: ا ؤمنني 

ُمحِا ي َضاٍل َ ُمْ ِ ٌ  َقاٍل( ليقوَل و تفسااااَِِّه  
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  ااَل َاِة و  ُ ح وُد هو ال َ السااااَّليِ : )ال لوُّ ال 

ذموُم مبعنى  اَا اا ِّ أماَِّ ا ااؤمااناانَي،  الاا  

 التنليِت(!!

 يتَّضِاُح ضلوُّ الشِّيعِة و ا ماِم علي )م(  

ِ اااذاُ ع اا  اهلل اجلعفري  من خالل قوِل ال 

ٌُ،  هذا الق ُُ هو  ََّ ا ماَم علي لت َقْ  افِسِت: )إ

ٍَ    ُد ال شاريَّةِ ُ  من  الدُ   منوي  زيادُ   ُاقصا

 مرٍ   شاااوُ    اجة  لل ذاِ    اجة    راِص 

 وِ  أخًَّا!!  لُّ هذا َعَرَ َ الَفضاَاالِ  ث َّ ال  

 لإلماِم  قيقة!   ا يعرُ  لنا متاًما(!!
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ِ( لنقول :  ويتف  نةأمدا  ةهلل

 ا  هاو ضَاريااٌ  أَ اُاتَّاَ   علويِّنَي     

ُِاا مبا جاَ  و  ت ُاصَّيِّنَي االُ ِلوِّ اِب اهلِل  قرا

من عص ة  مطلقة  تكوينيَّة  لءا ياِ   الرُّسِل، و 

ُِ فيات   ٌَّ من عل اِ      الوقاِث الاذي َيَتساااااا

ِِ مفاااهيِ  ال لوِّ احلقيقيِّ و   الشااااِّيعااِة لتط ي

معتقا اِتا  اقصااااَ  َ صااااَر ا مااام عليي )م(   

ُِ الضاااَّعيفةِ  َفِ ْن  .ااحل  ِد ال شاااريَِّة القاةااِاَر

ِِ ال لوِّ أَ اعلوا  اَ  األا ياا األَ ااََّة َمصاااَاادي

 الرُُّسَل شر اَ  هلِل و  لِّ شي   ث  ُيفرِّ وا اا  
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َّ اهلَلُ إىل دُجِة ال شاااريَِّة ال   ساااا يِة لنا،   ن

تعاىل َ لَّ فيا  أ  اتََّحَ  اا  ِلِحنٍي ث  أعاَده  

صاااااٍم  اافإىل اشااااريَِّتا  ااازد اجيَّة  فكريَّة   

اعتقااديي ضريا  ،  هذا ما ال ميكن أَ َيَتَفوََّه   

 سلُ  العلويُّ النُّصَّيُّ قاُّ.ُ ات ال 

 لُّ هذا االحنراِي  ال لوِّ الذي اتَّصَ  

 االُِ جعَلا  ُ اات   ٌَّ من أةااااحااِب هذه ال   

ََُاِتنا و ََ أافسااَاا  ااالفءاِ  علينا َ ُمحا  ُيَ وُِّهو

ََُفْضنا أَ ُاسايَره  أا ي  احلا ر، ألَ ال    اَّنا 
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ُاساَااِ َما  على عقي ُِ ا سااالِم احلقَِّة َ ِعصاْاَ ِة 

ََ ضَّه . األَ َِّة   األا ياِ   الرُُّسِل )ع( فقا د 

 كننا ال ُي - علويِّنَي ُاصاااَّيِّنَي -حنُن

 ناظَِّ اليتَ أَ ُاقيَِّ  ا ماَم علي )م( من هذه ال 

ي اعت ُ  على النَّصِّ الذتساااال ُاُت  قَُّت، ألاَّنا  

قااَم الاذي ااُ  أَ اعرَفُت    َ  رَّمَاُت  أعطااُه ال   

 .فيت

 فاو الوليُّ و قولِاِت تعاىل: )ِإاََّ ا َ ِليُِّك ُ 

ََ الصَّ َُُسوِلُت َ الَِّذيَن َِمُنوا  الَِّذيَن ُيِقيُ و َُ اهلل َ  اَل

ََ، َ َمن َيَتَولَّ َُاِ ُعو َُ َ ُهْ   َّ اَاا ََ ال هلل ا َ ُيْؤُتو
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 ِ  َّ َُساااُاولاَاُت َ الااَِّذيَن َِمُنوا  فاَاِ   ُهُ  ََْب اهللَ 

.)ََ  ال َ اِلُ و

ُ  نُي و قولت تعاىل: )َ ِ لَّ  هو ا مام ال 

شاَاْي   أْ صاَاْيَناُه ِفي ِإَماٍم ُمِ نٍي(  الذي فسااََّرُه 

ََّ عليًّعلينا سااااالُمُت ا مااُم ال اقُر   ا اقوِلِت: )إ

َ  َك  تعاىل فيِت علت اُا مام الذي أ صى اهلِل 

  لِّ شي  (.

 هو الكتاااُب و قولاات تعاااىل: )َيلاِاَ   

َُيْاَ  ِفياِت هُاً ى لِّل ُ تَِّقنَي(  الذي      ال ِكتَااُب اَل 

: اقوِلِتعلينا سااااالُمُت فسااااََّرُه ا مااُم ال اقُر  
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ال شاااَا َّ فيااِت هااً ى  )الكتاااُب أمَُّ ا ؤمننَي 

 لل تَّقني(.

ليت ال ُيؤتى  هو ااااُب ماا ينااِة العلِ  ا

إلياا إالَّ من ال اِب و قوِل ُسااوِل اهلِل )و(: 

 ا م ينِة العلِ   عليي ااُااا(.)أا

ِّ الذي   ََّد َُ احل ساااايِّ اا   هو ميَا

  ِّ ُسااااوُل اهلِل )و( اقولاات: )عليي مع احل

ُُ َمَعُت  يُ  ُّ مع عليي َي   َُ(. احل   ا دا
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ََ حم ااٌَّ  )و( األقرَب   هو الااذي  ااا

اقولات )و(: )أاا من عليي  عليي منِّي،   إلياتِ 

  عليي  ليُّ  لِّ مؤمٍن َاع ي(.

سااااااوِل ُ مع يلَ  فال َيسااااااتوي مع 

)و( و دُجااة   ا اا ُ  أ  مقاااٍم  ا اا  ، اهلل 

يِّ الوةحم َّ  )و(   قاِم النَّذِّ قاُمااااُت من َ َف

ي ا سيح )ع( الذالنَّذِّ مشعوَ الصاَّفا )م( من  

ُِ  عليااَ  َأاين  ا قااال لاات: )أاااثَ  لصااااَّلر

 َ نيسيت(.
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َ ااذه الصِّ يَِّة ااَن اتااافا ِ االس َمن  ا

ََ مسااا ًيا ل قيَِّة ال شِر ال هو  ال ميكُن أَ يكو

ٌُ لقول ُسااول اهلِل )و( ال  ُ سااَنِ  لساال اَ  او

الفااُسااااي )ع( الاذي قال: )مسعُث   يذ   

ًُا اني ي ي     حم اَّ  يقول:  ناث أااا  علي او

ُُ  يق ِّسااُاُت اهلِل عَّ   جلَّ يسااا ُِّح اهلَل يلَ  النُّو

 َِ انُاعَة عشَر أل  عاٍم، فل َّا  ِدمق َل أَ جل

َِ ِدَم أ َدَع يلَ  النُّوَُ و  فل  يَْل  ،ُسالَلِتِتخل

ُساللِة  نا وق َرأاا  علي و شي    ا     تى افَت

ُِ  و عليي ا مامِةُ ع ِ  ال   (.طَّلِ ، ففيَّ النُّ وَّ
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ل(جيلر روَناب د صللللة( يسلللتاتأ   ةهللاب هيل لْن

ِ(   للب :  لأل  هللللب ( لنتمتوياهللللمة( م حتَّلل ب دقونلل

ِ  َيغ و ى  ربئاًل:  جو   ص   آد م  ر دم

  صللهللة( ولنغولية(ل جإ م هيل لنقول  صللأيٌ  يف لْن

ل سلللت ت    ة(  اجب!! وإ م يوسلللف  نهلل  إاله  لْن

ِ( هأمو   لنيُّكور و( شلللأ    كلب هو رناًل يف دم(

 !! سبئِأ لنأانبِل

َُ تفكََُّه.  فيا َ أَلُت ما أقّذ

 



26 

 

ِ( لنقول :  ويتف  نةأمدا  ةهلل

 َّ ع( وَم )اااااااعصَ ِدَم اجلليَل ال  نايَّا إ

 هو الذي سَِ ْ   ،ال جطُئ  ال يعصي ُاَُّت

ًُا َ لت ال  الَكِة سِوَد  اعة  ألاَُّت أعلى مناا َقْ 

َم ذ وُ و قولت تعاىل: )َ َعلََّ  َِدَ  ُت ة!،  هو ال 

اَل اأَلساْاَ ا  ِ لََّاا ُث َّ َعَر اَاُاْ  َعَلى ال َ اَلََِكِة َفَق

َأاِ ُئوِاي ِاَنسْاَ ا  َهاااااُؤال  ِإَ ِ نُتْ  َةاِدِقنَي(،  

 قولاات: )َ ِإْي ِقل ناَاا ِلل َ اَلَِكاَاِة اساااْاِاُاُ  ا  َِدَم 

َُِ  ا  ِإالَّ ِإْاِليَس َأَاى َ  ََ ِمَن اسااْاَتك َ َفسااَا َر َ َ ا

َّ اهلل اةاااْاَطَفى َِدَم   ال كاَااِفِريَن(،  قولاات: )ِإ
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ََ َعَلى ال َعاَلِ نَي(.  َ ُاوً ا َ َِل ِإْاَراِهيَ  َ َِل ِعْ َرا

أمَّا ِدُم العاةاي الذَّميُ  )لع( فاو الذي َعَصى  

ََ،  هو   َُاااَُّت  َتِ ََّر  تك ََّر  اتَّ َع الشااااَّيطااا

َم قولت تعاىل: )َ َلَقْ  َعِاْ َاا ِإَلى َِدذ وُُ و  اَ ال 

ًَْما(. ِِْ  َلُت َع  ِمن َقْ ُل َفَنِسَي َ َلْ  َا

ُِ مبوالاااا الوةاااايِّ    أمااَّا في ااا يتعلَّ

ََُفَعُت ع َّا يقوُل اااااااااااا يوس   )م( فاهلِل تعاىل 

ََ ال ال  ُِِه إىل اشااااريَِّتا   ُ  ااالو ََ لقاَاْ  ُ سااااِقطو

ُش َُّه َِتْيَناُه َغ َأَاَل اجلس اايَِّة فقال تعاىل: )َ َل َّا

َِي ال ُ ْحسااِاِننَي(،  مل اا َ ِعل ً ُ ك ً  ِْ  َ َ َذِلَ  َا
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ُِيقاْل: ُجولاة!  فحولة!!!  ال َّ   ِتِت فَعليل على 

   الَيِتِت التَّكوينيَِّة قوُل اسَوُِ مصر: )َ اَش ِلّلِت

َْ َهاااَذا ِإالَّ َمَلٌ  َ ِريٌ ( لينتي   َما َهاااَذا َاَشًرا ِإ

ُُ فيَعَ  جباِلِت أاَُّت ُجٌل  ساااااَِر ال هذا  ِ اذا

 الرِّجاِل!!
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ِ( يهللقل  يف  ي توه  هليل لنْ  ل(جليلر يف م أِض كتبد(

شلل أا تيتبِره(  ا مب يتسللب  ل  تيُّجلب تسلل     يف   

ِ( لْن ِ  دقونلل( وِ : ل فتلنونود(؟ يهلل َّهللللِّ   فسلللل 

جلن )لللأيلمة  ر ل   لناُّورل هللمة( ولجلسللل   ر       

ِ( لنسلللم هللف(   لنأُّوِح!! ، م ؤ وااًل اسلللِّ  رتي

ََ ن(ْةل ةلَلبئ(تلَلة( ِإ ا   َا رلَلبل  ر دللُّ رونللِ   للب : جِإ

ِ  و   َف ات   َ ل سلل وميات   خ بن(ٌ  د )لل ًأل م(ا  (ٍ ، َيِذ

ِ  س بن( (يا  ! ِ( م(ا رُّوا(  َيَق  ول َن  !ي(هلل
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ُ سااااَتفِحُل و افساااِاِت  ما هذا ال  اُ  ال 

َل َّ ال شااااريََّة ق إ) : يَ  يقوُل  اي ي اِة؟ 

 اهلِل تعاااىل قاا  أ ااََّ   جوَد    !(!النُّوُاايااَِّة

شااِريَِّة ق َل ال  -الَكِةَ  هي عامُل ال  -النُّوُاايَِّة

َُاَُّ  ِلل  َ    ََِكِة ِإاِّي اَلو قولات تعااىل: )َ ِإْي قَااَل 

ٌِ َاشااااَ  (،  قولت جلَّ جالِلُت: )ِإْي َقاَل اًرخَااِل

ٌِ َاَشًرَُاَُّ  ِلل َ   ؟(ِمن ِ نٍي اَلاََِكِة ِإاِّي َخاِل

ُسوِل اهلِل )و(: سايِّ اا  أمل يقرأ قوَل 

ُُ أهِل  ُِي، ث  ِفتَقْث منُت أاوا َِ ُاو )أ َُّل ما ُخِل

ُِ  تَّى  ةاااَال نا ََْل اءدَُّد و النُّو  اييت، فل  َا
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َِ ث  خ ِاَب العظ ِة و مثاانَي ألِ  سنة ،  ل

ُِاا(؟  الظِّالَل من أاوا

ََ ق َل  َّ ُسااوَل اهلِل )و(  ا َأَلْ  يقرَأ أ

َِ اهلِل ِدَم ) ع( ااا ليااِل قولاات )و(: أَ جل

ًُا اني ي ي اهلِل عَّ  جلَّ،  ) نُث أاا  علي او

  َِ ُُ  يق ِّساُاُت ق ل أَ جل يساا ُِّح اهلَل يلَ  النو

 انُاعَة عشَر أل  عاٍم(؟ ِدم

َّ اجلسَ  ق َل الرُّ ِص  ق     يَ  يَعُ  أ

ُِ و قولت: )َفِ َيا  َّ الرُّ َص أسااا  أ  اااَح تعاىل أ

لاَاُت  ُث ِفيااِت ِمن ُُّ ِ ي َفَقُعوا ساااَاوَّْيتاُاُت َ َاَفلاْا
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ساَااِجِ يَن(،  قولت ساا حاات و سااوُُ مري :  

ُُ َ َنا َفَتَ  ََّل َلَاا َاَشًرا َس َُْسل َنا ِإَلْيَاا  ِويًّا(؟ )َفَن

 علينا ساااالُمُت:أمل يقرأ قوَل ا ماِم الصاااَّادِق 

ٍَ(؟)َخَل  َِ اهلِل الرُّ َص اال َاَ 

ُِِك هاذا ال     الرُّ َص   ا  ُ شااااِرِكهال يُا 

ُِِك اجلسااَ  لالف!ا قولت تعاىل: )َ َيْسَنِلوَاَ   ُي 

َُاِّي َ ماَاا ِأ ِتيُت   َعِن الرُّ ِص قاِاِل الرُّ ُص ِمْن َأْمِر 

 مِّن ال ِعل ِ  ِإالَّ َقِليال!(؟
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 ل(جيلر ا   يقول:يفرتي  ةهللاب هيل لْن

جإ م هؤال  لناُّصللَّيمة( ي )لل جو   لنوهمبدهللمَة يف  

 م تق ل (جم !!

 

سااان  ُث االشاااَّواهِ   األدلَِّة ما ُي ِ ُث  

 التقاَ  الشِّيعِة مع الوهاايَِّة و ع د  من النَّقاِط:

َّ َتِسااايَ  ا لِت عنَ  اان تي يَّة  لع( )إ

َّ اهلَل الُس على و أقوالِاِت ال   َ شاااا وَهِة: )إ

العرِش،  ق  أخلى مكاًاا َيقعُ  فيت معُت ُسوُل 
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َّ حم اًَّ ا ُيِِلساااُاُت ُاُُّت على العرِش  اهلِل...  إ

معُت... إيا جلَس اهلِل على الكرساايِّ ساُاِ َع لت 

أ يٌا  ن يِا الرَّ ِل اجل يِ !!(،  عنَ  تل يِذِه 

 وِه: )إَ َ شو قوِلِت ال )لع( ااِن القيِِّ  اجلوزيَّة 

ِِْلُس ُسااااولاَاُت معااُت على العرِش..  ال  اهلَل ُي

عاٌ   ال ُتنِكُر ا أات ُيقِعُ ُه!!(،  ُتنِكُر ا أااَُّت قاا  

ُِ مع َتِسايِ  ا لِت عنَ  الشِّيعِة   ل ُ قصِّرُِ ايتواف

نثوُُِ،  انقواِل مَّزا حم َّ  تقي   اَ و ِ ُتِ ا  ال 

َّ اهلَل تعاااىل َيَ ُُ احلساااانَي  ال  َ شاااا وِه: )إ

 ُيصاااِفُحُت  يقعُ  معُت على سااريٍر... َيَ ُُه   
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ََ معت على الرَّبُّ تعااىل  ُيصاااااِفُحا     َيقع  

سااااريٍر  ا    التَِّحاِد ُ ك ِ  الع وديَِّة مع ُ ك ِ  

ُِ ال ِّين الشاااَِّّازي   الرُّاوايَِّة!!(،  قوِل ةااا 

ُُ ال تَاُل متنلَِّ ة! ِلَ ا فياا من ال  َ شاااا وِه: )النَّا

ُُ َقَ َمُت  النَّقِص  ع ِم االمتالِ   تَّى َيَضَع اجَل َّا

ََُتلق َمني ال فيااا،  هي إ  ى تينَ  ا  ني َ ذ و

 وِه: َ شااو الكرساايِّ!!(،  قوِل الط ا  اَي ال 

.)!!ُِ َّ اهلَل َ َ َع الق َم على النَّا  )إ

حنُن اردُّ عليا  اقوِل ا ماِم الصااااَّادِق 

َّ الُ الَُ شاَارُّ علينا سااالُمُت  الصااَّريِح اقولت: )إ
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ََ عظ َة اهلِل(،  اقوِل سيِّ اا  ِِ اهلِل، ُيَص ِّر  َخل

 و مواجاِة ُش َاِة التَِّسيِ : ايصيذِّ )ع(

 ِتِاٍ  أ اَط اااَ  و ِجساااسَّاَِاَ ال َت

 ح يِ  يي َ َ ِدُ َايِ ُن َعن َتَجلَّ ال 

ََ جسااااً ا  فاهلِل تعاىل ال ميكُن أَ يكو

َّ اجلس علينا سالُمُت:لقول ا مام الصَّادق  َ  )إ

َِسُِّ  األجساِم(.  َمح  ٌد ُمَتَناه ،  هو ُم

َّ ايالَي الو ياَ  اني الوهااايَِّة    إالَّ أ

هو على الرَّبِّ الااذي ال ُ قصااااِّرُِ  الشااااِّيعااِة 

ََ إلياِت ااالع اادُِ، فاااُن تي     َي  (لع) َةيَّتوجَّاو
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 َمن َتِ عاَاُت من الوهااَّاايااَِّة  ااااوا على مااذهااِ  

ن ُ  اااِلياَاِة اَراِّا  يَياا  االفرقااِة اليَياا يااَِّة ال 

َُ إليت  معا ية ان أاي ساافياَ )لع( الذي أشااا

َّ النَّذَّااُن تي يََّة اقوِلِت ال   يذ ُر أاَُّت َ ش وِه: )إ

ُِجالُه و خضٍر  ُأى ُاَُّت و ةوُُِ شابي ُموفٍر 

َِ ِمن يها  على  ْجِاِت ِفراٌش ِمن    عَليات َاْعال

 يَه (.

ُِ ال   ِ  ذهَ و الوقاِث الذي خاَلَفا  ُدعا

َّ ا ماَم احلسنَي   لينا عالشاِّيعيِّ الذيَن َزَع وا أ

ميلِ  َ  يَعِتنِي: األ ىل اوُاايٌَّة ق َل سااااالمُاُت  
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ِِ عناا مااا َيرفعوااَات إىل مقاااِم ةااااا ااِ    ايل

ِِ  ال َّاايِة اشااريٌَّة اعَ  ايلكوِ  األعلى، َ ال  ل

عن ما ُيلِضعوَاُت لط يعة  اشريَّة   عيفة  جتعِلُت 

 اقًعا حتَث الذَّاِح   ا أ قَع النَّصاااُى ساايِّ اا 

ا ا سيَح )ع( حتَث الصَّلِ ،  هذالنَّذَّ عيسى 

اا سيِّ  عٌن ِاِعصااااااَ ِتا ا،  عليا  َ َقَع قوُل  

 َمن شااا ََّاُت ُساااوِل اهلِل )و(: )ما َعَرَي اهلَل

ِِ،  ال   اََّ ُه َمن َاساااَاَ  إليِت ياوَب    اااَيل

 الع اِد(.  
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 علويِّنَي ُاصااااَّيِّنَي  - لااذلااَ  فاا اَّنااا

عن ما اقوُل: )َلساااانا فرًعا من  -خصااااي يِّنَي

الشااااِّيعِة( ال اقصااااُ  أاَّنا ضَُّ موالنَي لءَ َِّة  

ُُ  الَمنا علينا سااالُمُا عصااومنَي َ ال     ا ُيَحوِّ

نا ُ َقصااِّريَن، ال اقصااُ  أاَِّ اذاُيَن  ال اعُ  ال 

 .ُ  َتَ ِعذهِ  الشِّيعيِّ ال َ لسنا على ال 

ننا صاايذُّ )ع( ايساايُِّ اا اَي  ق  فرََّق

  اينا  فقال:

َّ ََ انَي َمن َعَرَي احَل  َفَلَشتَّا

ََ َجان  ا َم ُِاال! ااألمااِهاا  و
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ََ ااأل ُِ ُه  الشِّيعِة ال فاجلاهلو ُِ َقُ مو صَِّر

 الذين ي َرُه  اقولت:

َُاِّاي عاِكا ااك  َيااَ َا  ِتاالى 

َْاِتااَلْس  ُث حَبْ ِ  اهلِل ِمن ِ 

 َ قتوِل و َ ْرَاالَي ِكي على ال 

 رِاِتاَ  الرَّْ َ ُن عن َ افَّال َخ

ًُا من ُساَتاعاُم  ِتااِلاَعاوِ  أفااِذ

 ِتاِا ان َيااُ  مااظاذُُُه أعاَ ُع
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 خبمتة

 

َُ ال   ِ ااذاُ ع   اهلل اجلعفري  هال يكو

إالَّ  انسااااالفِاِت من أم اِل الق ِّيِّ  الطُّوساااايِّ    

 الكشااِّيِّ  احللِّيِّ  الشااَّارسااتااي  األشااعريِّ  

 الاناَِّاااشاااايِّ  الاطاحيِّ  النُّوخبيتِّ  اان      

 فيِ   أقراِاَت اليوَم من أم اِل ع  ُ ال ضاَريِّ  ال 

ِّيِّ  ياسر احل ي     اِل احلي ُيِّ  احلليِ  الِ 

 ياسااار العودُ  علي الكوُااي العامليِّ  أ   
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لقَِّ  اا مامي أساااانُل اهلَل أَ ُيحَِّنا ُ فوزي ال 

   إىل يوِم القيامِة  ال ِّيِن.امن
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 ويف لخلتبِم ال ي س   ين إاله لنقول :

عناا مااا ينظُر اجلاااهااُل إىل جوهرُ    

َّ عقلَاُت ال يَ  ِلسااااَتَي   أ ِلاا،  يحِ  ُّ اااا أل

َُُهاااتقاِد إشاااَع  اِعاا ألاَُّت ال يساااتطيُع أَ ُيَق ِّ

 َعُ  أاَُّت ُيحِرُق الَعيَننِي.فَي

 

 لن باث لن يين لن ةوي

 لن كتور ت   تديِّ ت  

 م 7272أياُ  72 ت  و 

 ها 1441شوال  4ا وافِ 
 


