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 الشهادة الثالثة وتربة احلسني

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

وذلَك  ،أن أردَّ على ما جيري من استهتاٍر حبقِّ العلويِّنَي "جبل حمسن"طلَب منِّي بعض اإلخوِة يف 

رَة افيها الشَّهادة الثالثة )أشهُد أن عليًّا وليُّ اهلل( ويضعوَن فيها الفخَّ يف أحِد اْلَمساجِد اليت يرفعوَن

حب،َِّة عدِم درايِة القيِّمنَي على اْلَمسُُُّّّ،د،  ،والرَّدِّ الذي صُُُّّّاَر األخِذخاصَُُُّّّّةع بعد عنَد السُُُُّّّّ،ود، 

رغبِتهم أكتُُّب هُّذا الرَّدَّ علُّ ُي يُوُن وُّافع ا      دوتربيِر البعِض اآلخِر جلواِز هُّذ  البُّدِ.و ووالو ع عنُّ   

 وُمذكِّر ا ِلَمْن َوِسَي، واهلل اْلُموفُِّقو وهذا هو:

 

دما الذي حذَّرُت منه عن ، إنَّما هو ضمن مشروع التَّشيُِّعنامساجِدالبدعَة يف هذه إنَّ َمن ُيمارُس 

، ليهسالم اهلل عَم على سيِّدنا اشصييبِّ "حسنيني اششنين" حنَي ج  َّ   رَدْدُت منذ عامني على اْلَمدعوِّ

ْْ ضنيدِّي ايامةا اْلُمتشيَِّنَي من    إذ رَدْدُت عليِه بفيديو خاص امسه "حقيقة الغلو عند اْلُمقصنيِّر""، ققاَم

َرُعوا يتَّ مونين بالفتنِة وما  نينينيابَ  ا وويَوَن ج ة أوىل، واْلَمشنينينيايِا اابناِم من ج ة يانية، و نينينيَ 

َُوا إىل يذيراجال، واليوَم نشنيني ُد   الرِّوايات اْلَم ََب وإبَاِد النَّاِس عنِّال كيال يسنينيتِم َذوبِة لتشنينيويِه سنينُيم

ْْ الَلويِّنَي، ق ل عرَف ااميُع َمِن ُص؟احلري َمِنواْلُمفِتُن  بََض صوِر التَّشيُِّع اد اخرتَا

َِ م الدِّينيَِّة اْلُمقصنينيِّرِ" ومشنيني للدِّقاِع عن ويتذرَُّع ب ا إنَّ اْلُمفِتَن هو الذي يتلبَُّس بالسنينيِّياسنينيِة   اري

دُّ على ُرَي ٌط لل  وِم على كلِّ َمنشنينينينِيرَّ، وهو موظٌَّف َنُماشبيثِة يف جباِل الَلويِّني، ألنَّه يريُد هلا أن َج

َمشروِع التَّشيُِّع، وَمن ال َيرى ِمن الغرباِل ق و أعمى.

"جبل حمسنين" بلبنان، كضضاقة عبارِ"   مسنياجِدنا يف اليوَم نشني ُد البدعَة اد انللقْ يف أحد  و

 .سنينيب معِم ماحلسنينيينيَِّة حالتُّربِة أو الفخَّارِ" )َأ نينْيَ ُد أنَّ َعِلي ا َوِلالُّ اهلِلإ إىل األذان، والسنينيُّ وِد على  

 لذيَنا، خاصنينيًَّة مع بروِم نادَّ على ما جيري من اسنينيت تارحب  قِّرَّمنِّال البَض اإلخوِ"  طلِب ونزواًل عنَد

وضُِّح حقيقَة البدَعَتني.ََلني ووضََُ ما موضَع االستحباِب وااائِز، أجربيَر الِف وَنواولا

 



 www.alawis.net  المجمع العلوي السوري

2 
 

:ألذاِنلشَّهادِة الثالثِة يف اأو ع: فيما يتعل ُق با

إنَّ َما ُيضنييفاُه اْلُمقصنيِّر"ا لاذاِن بقوِل بَِض م مرَّجني: )َأْ َ ُد أنَّ َعِلي ا َوِلالُّ اهلِلإ، واوِل بَِض م   

يَس ل آلَخِر: )حممٌَّد خرُي الَبشنينَيِر وعلالخ َخرُي الَبِريَِّةإ، واوِل رخرين: )حممٌَّد ورُل حممَّدخ خرُي الربيَِّةإ،ا

، ا ِمْن قاصنينينُيوِل األَذاِن َقَقد ابتَدَع يف الدِّيِنعلى أنَّ  ذه األاواِلوَمن أجى ِب  .من قصنينينيوِل األذان واإلاامِة

َاُم اهلل َوَرسنينينُيولاُه َو اأمري املؤمنني علي ألنَُّه اسنينينيتغلَّ كوَن موالنا  الَِّذيَن هو الولالُّ يف اوله جَاىل: )ِإنََّما َوِليُّ

َُوَنرَمُنوْا الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصَّاَلَ" َوُيْؤُجو  باألصوِل.إ، ولَنَّ هذا ال يربُِّر الَبَثَن الزََّكاَ" َوُهْم َراِك

ْْ ب وهؤالم ال خيتلفوَن عن احلشنينيويَِّة ال َََمِلإ، مسنينيَح من األذاِن واإلاامِة )َحالَّ على َخرِي ال

ْْ  و ُ م أنَّ اْلُمؤذَِّن َغإْذ َوَرَد يف َموِطِئ ماِلَك أنَّه َبَل ،عبارَ": )الصَّال"ا خرٌي من النَّوِمإيف أذان الف ِر أضنياَق

ال"ا خرٌي من : )الصنينينينيَّله َدُه ناِئًما، ققاَلَقَوَج الف ِرمرَّ"خ إىل عمَر بِن اشلَّاِب ُيَؤذُِّنُه ِلصنينينينَيالِ"  جاَم ذاَت

ولَنَّ الرَّدَّ علي م يف اوِل موالننينيا أمرِي  !الف ِر أذاِنأن َي َََل نينيا يف بن اشلنينياب النَّوِمإ قنينيرمَرُه عمر 

أنا الصَّال"ا َوُهُم النَّوُمإ. نَّين ا، إنِياْلمؤمنني اإلماِم علال )مإ: )واهلِل ما َخَرُجوا من ا إالَّ ِبَقلب

:احلسينيَّة ارة أو التُّربةثاوي ا: فيما يتعل ُق بالفخَّ

الَلويِّنَي أنَّ م َدَعوا إىل السنينينيُّ وِد على جربِة احلسنينينينِي أو التَّربُِّ  ب ا على   ِئناِرْد عن علمامل َي

ائمَِّة وها موًرا لقصنينينيَِّرِ" الذيَن دسنينينيُّوا أاوااًل ونسنينينيبُ اإلطالِق، وال جنُد هذا اهلراَم إالَّ يف كتِب رجاِل اْلُم

.، وهال جتناَقى مع مبدأ الَصمِةعلينا سالُمُ م اْلَمَصومني

شنيبوهِة اْلَمنسوبِة لائمَِّة علينا سالُمُ م يف موضوِع التُّربِة، القول: )يف طنِي  َموأبرُم األحاديِث اْل

والقول: )موضنينيع ارِب احلسنينيني منذ يوِم ُدِقَن قيِه  واُم األكرُبإ!ارِب احلسنينينِي  نينيفاٌم من كلِّ دامخ وهو الدَّ

ِِ اانَِّةإ، و  لُُّه والقول: )اللِّنُي ك )موضنيُع ارِب احلسنِي جرعٌة من جرِع اانَِّةإ! القول: روضنيٌة من ريا

يه  فاًم من ، قضنَّ قحراٌم كلحِم اشنزيِر، وَمن أكَلُه يمَّ ماَت منُه مل أاصنَيلِّ عليِه، إالَّ طنُي ارِب احلسنيِ 

وغريها. كلِّ دامخ، وَمن أكَلُه بش و"خ مل يَن قيِه  فاٌمإ!

ومل َيَتِف اْلُمقصنينينيَِّر"ا بَتِب م، لَنَّ م جلاَولوا قَدسنينينيُّوا يف كتاب "اهلداية الَربى" اْلَملبوِع يف  

بوا لى َاربي بناًم وجتنََّاظِم علينا سنينينيالُمُه: )وال َجَلاوا عمام موسنينينيى اللبنان والَراق اواًل منسنينينيوًبا لإ

دِّي احلسنينينيني قضنَّ اهلَل إالَّ جربةا ج جمربٌةمياَرِجال وال جرخذوا من ُجرَبب جراًبا ِلَتَتَبرَّكاوا قضنَّ كلَّ جربةخ له 

ََِتنا وأولياِئناإ! وهو من هذا القوِل براٌم .جَاىل جََل ا  فاًم لشي
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 كتاب يف سنينيالم اهلل عليهوال صنينيحََّة ِلَما يروُِّ  له بَُض اْلَمشنينيبوهنَي من أنَّ سنينييِّدنا اشصنينيييب 

تلُف أكََّد على حاديِة القتِل يف كربالم   َِّة أنَُّه ال خي -ابل يريِفِه واإلضاقِة عليه -اهلداية الَربى

أن هذا اشرب رواُه حممد باار اجمللسنينينيال يف  ار األنوار  نَيقيِة علماِم الشنينينيِّيَِة، متذرِِّعيف ذلك مع ب

 ييبِّلخصلوَن َلاوكرنَّ م بروايت م ُي ،والقلب الراوندي، والب ب انال وصاحب صحيفة األبرار وغريهم

كَّ برام"خ واعرتافخ بَلويَِّتِه وإماميَِّتِه!َص سالم اهلل عليه

نَّ من َج ُر عََس ما ُيبِلُن، ألظِ نفَسُه، وال ُي ال ينااُض سنيالم اهلل عليه  سنييِّدنا اشصنيييبَّ  إنَّ 

 ومن اْلَمَروِف واْلَمريوِر عن سنينييِّدنا . م ظاهَرهمعالَن م وباطُنإرُّهم أن يواقَق سنينِياْلَمَصنينيومنَي الصنينيَّادانَي 

ِِ اشصنيييبِّ سنيالُم اهلِل عليه اوله:   ٌم إ ومل يقل: ارب، واوله: )سالِهِجضَراحلسني وَح )سالٌم على أر

ََ الِمِضُمور اْلعلى النُّ  :أيًضا واوله .رابربالإ ومل يقل: التُّب

 ؤمنني الَارقني بزورِجِهَممن اْل  ار نورحب بَربالوَّسالٌم على ُم

 ، والزِّيار"ا جَوُن ِلَمَانحب باَرَكُه اْلَمَصنينيوُم قصنينياَر بقًَة مبارَكًة، ال لقربحب ضنينَيمَّبَربال ومل يقل: اربحب

 رقاَت الَظاِم.

 :ديواِنِه الشَّ ري يف واوله

 روِرنينينينيفرُجْم بالسُّنينيحب ظنينينينيحلس  ورحبنيني َد ننينينيرون َمشنيزَّائنيأيُّ ا ال

 زوِرنيقِّ اْلَمنيِل َحنينينينَي بَفضنيعارق  أن جَونوا يا  يََة احلقِّ ُمرُجْم

 وِرنينينيباألُم اًلنينياهنيان جنين كنيوَم  قَّنيتَّاَن بني َمن عرَف احلنينيقَلَش

وهذا اول واضنينيٌح يفرُِّق بني اْلُمقصنينيَِّرِ" اااهلنَي باألموِر، والَلويِّنَي النُّصنينيرييِّنَي الَارقنَي  قِّ  

الم اهلل اشصييبُّ ساإلماِم احلسنيني من خالِل جنزيِ ِه عن القتِل والتَّنَيِل، وهذا ما أ نينياَر إليِه سيِّدنا  

 عليه بقوله:

  وِرنينينينينيوِرِه اْلَمشنينُيوُه بننيرقنيواع  اُحسيًن قااصُدوا  يََة احلسنِي

َْ صمِّ الَقَنا وصلِب الذُّكوِر  رًبانياَت صنيه َمنيإنَّ :وانيقولنينيال ج  ي

َْ  وِرنينيبنيًدا يف القنيلَحنُيال وال كان م  ادخنياللََّني ابِن مي يِلنينيخ ي

 يِح عيسى النَّذيِرنينيسَمكتَاِلال اْل  َاىلنييِّدي وجنينيلَّ عن ذاَ  سنيَج

ََشنيت اٌن يف حنيام  ُهنيلنيَننيزَّ ِمن أن َينيوَعاَمى نينينيوجس  رِينينينينيزبنِيِه وال
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 ويف اخلتام:

ََوَن اهلسنينيترييِّ الب نشنيني ُدها كلَّ عا نينيورام، والب َيسنيني ال داعال للتَّذكرِي ببدِع اللَّلِم والتَّلبرِي

لرتوجِي ا بَلِّ الوسنينينينيائِل اْلُممَنِة. كما أنَُّه ال داعال للتَّذكري ببدعة موا  اْلُمتَِة عند اْلُمقصنينينينيَِّرِ" الب 

 جقابلا ا بدعةا الزَّواِ  الَريفِّ عند احلشويَِّة، وسيَوُن لنا حوَل هذا مقاٌل خاصخ.

 

 القول: وخالصُة

بنوِر  اإنَّ اْلُمقصنيَِّرَ" واحلشنينيويََّة جوهٌر واحٌد لإقراِو والتَّفريِط الشنيَّيلانالِّ، قاحذروهم، ووسنينيََّو  

 احلقِّ اشصييبِّ الذي أنََم اهللا به علينا، وهدانا به إىل صراوخ مستقيمحب.

 نَتفال لَدم اإلطالة واهلل أعلم

 محدالباحث الديين الَلوي الدكتور أمحد أديب أ


