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َرة  َمَلّف الِكَتاب َوالِعت ْ

 النَّاِطق الِكَتابُ  :زء الثَّاِلثالجُ 

 م28/3/2016 والثَّالثُون  ةُ عَ السَّابِ  ةُ قَ لَ الحَ 

 (يزء الثَّانِ الجُ  -الُغالة و  الغُُلو )
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 َوَجَد َمنْ  يْ الَّذِ َما وَ َوَجَدك  اَذا فَ َقَد َمنْ . مَ .بَِقيَّة اهلل ..َياءيِه يَ َتوجَُّه اأَلْولِ ِإل يْ الَّذِ  ك يَا َوْجه اهللَساَلٌم َعَليْ 
 !!فَ َقَدك

 . .بَ َناِتيْ  أَبْ َناِئيْ  يْ َواتِ َأخَ  يْ َوتِ ُكم ِإخْ َساَلٌم َعليْ 

 

 ن لن  ت هذا العنواحلديث حتا  أن  ويبدو ِل  (،الُغالةو  الغُُلو) احللقِة املاضيِة بعنواٍن جديدشرعُت يف 
 الغُُلو ) وانًا هلذا العنستمرار اِ كون ست ،معةالُ  اهلل يومُ  اء  ش   خرى إن  فهناك حلقٌة أُ  ،ل يف هذه احللقةكمُ ي  
 (.الُغالةو 

 :نااحللقة هناك مالحظتبيانه يف هذه أشرع فيما أريُد  قبل أن  و  

الغُُلو )ند الس  يخ حمم د الش  ن عاصريراجعنا وعلمائنا املتاباً ألحِد م  يف حلقِة يوم أمس كِ  ذكرتُ - األولى
 !الُغالةو لغُُلو انا عن لمائِ أقالم عُ بب تِ يما كُ ا قرأُت فِ م   تاب من أفضلِ بأن  هذا الكِ  لتُ وقُ  (،الباطنية رقُ والفِ 
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ال يعين  خصيةٍ و على شأ أيٍ ثين على ر أذكرها حني أمدُح كتابًا أو حني أ   أن   أردتُ الحظة صغرية مُ  
 رأيٌ  هُ عليه ألن   تُ نت أثنيكُ   إن  أي و ر  ك الذل ين أقبلُ وال يعين أن   ،آرائهِ  لِ خص يف كُ مع ذلك الش   فقُ  أت  ّنِ أ  
ة ون هذه القضي  تكَّت  ح ول هذاأق ،اتحاظمن اللِ  بلحاظو  من اآلفاق فقٍ ن يف أُ س  ح   رأيٌ  هُ ألن  و  ،قبولم  

ال يت آلراء امجيع   أتبّن  أّنِ  رورةِ  بالض  فحني  أمد ُح ِكتابًا ال ي عين ،ِل أحاديثيويف كُ  على طول الربنامجواضحة 
دحي وملك أو تِ  ةِ خصيلش  اهذه  نائي علىا يأيت مدحي هلذا الكتاب أو لذاك وث  وإّن   ،يف ذلك الكتاب ذكرُ تُ 

 تبّن  أين أن   ن جهةِ مال  ،هةه المن هذ ،نصاف العلمياالِ  العلمية ومن جهةِ  األمانةِ  اآلراء من جهةِ  لرأي من
 ،ما يقول عي آخر يف مجقٍ قِ و حمُ ع باحٍث أمفق ت   يأن   قٍ حقِ مُ لِ أو  ،ثٍ احِ ب  لِ أو  ،خصٍ ش  كن لِ ال يُ ف ،اآلراء هذهِ 

هذه  ،ريةيف أشياء كث عهمف م  أختلو  ،ما م يف رأيٍ ِـ م أو مع ذاك العالِـ مع هذا العال فقُ ت  قد أ ،ال يكن هذا
سألة تكون هذه امل حَّت  ة لقضي  على هذه ا هتُ ذا نب  لِ  ،البشر طبيعةُ  وهذهِ  ،العلم ةُ طبيعو  ،البحث طبيعةُ 

ين رورة أن  لض  با ينيع الفًا أير  أمدحُ أو  ،شخصاً  أمدحُ أو  ،كتاباً   حني أمدحُ  ،واضحة دائمًا على طول اخلط
 ذكرهاال يت م اآلراء لكتاب أو تلك هذا ايفرت كِ ُذ ال يت  تلكم اآلراء أتبّن   ينوكبرية أو أن    صغريةٍ فق معه يف كلِ أت  

 .هذه املالحظة األوىل ،مِـ العال ذلك

 ، رمضانشعبان وشهرُ  رجب وشهرُ  شهرُ  ،مةادِ هذه األشهر الق   أن   أيضاً  ذكرتُ - انيةوالمالحظة الثَّ 
ين ولكن   ،فكث  ثقايف مُ ورس معريف و اشة عرب شاشة القمر مبثابة كُ رب هذه الش  مة عِ قد  مُ ـتكون هذه الربامج الس
قرتب من عات خصوصًا وحنُن ن  مااهد أو العامل املدارس أو طلبةِ  بةِ ل  ائي وبنايت من ط  ت نظر أبنلفِ  أُ أن   د  البُ 
 ،رجاتلوا أعلى الد  ص  يُ  هم وبأحباثهم وأن  سو هتماِم بدر هم أواًل على االِ ين أحث  إن   ،نة الدراسيةاية الس  نِ 

عادات اهناك تكون س ،يد هذه الربامج على شاشة التلفزيونحنن سُنعِ  أوالً  ،فكث  مُ ـهلذا الكورس ال سبةِ وبالنِ 
فمن مل يستِطع أن  يُتاِبع بسبِب  ،نعيد الربنامج بكاملهِ  ،ت فصليةاعاداحَّت  و  ،سبوعيةعادات ااو  ،يومية

يد هذه عِ سنُ  ،تعاىل أيضاً  شاء اهللُ  راسة حنن سنعيد هذا الربنامج بعد شهر رمضان إن  االمتحانات وبسبب الد
يكون ال ال يت دان لجبودة عالية وجبودة أقل للمناطق أو للب ،أيضًا بصيغة الفيديو والربامج موجودةٌ  ،الربامج

ت ننرت قل لإلوهناك فيديو جبودة أ ،ريعت الس  ننرت فهناك فيديو جبودة عالية لإل ،نرتنت بسرعة عاليةفيها اإل
هيل األمر على أبنائي وبنايت من ولتس ،mp3الـ وت فقط بصيغة وأيضًا هي موجودة بالص   ،األقل سرعة
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ابقة ات الس  امللف  و  ،سم املطبوعاتيف قِ أيضًا هذه الربامج ستكون فإّن  ،من طلبة الامعاتو  ،ارسطلبة املد
وبرنامج املختار  ،وبرنامج يا عليّ  ،امتالكتاب الص   ملف   ،يعيالعقل الشِ  ملف   ،أويلنزيل والت  الت   ملف   ،أيضاً 

 شاء اهلل ستكون يستعجلوا يف هذا املوضوع وإن   أنا طلبت من األخوة أن   ،هذا الربنامجحَّت  و  ،قفيالث  
 فرتة ممكنة بِ ستكون كل هذه الربامج يف أقر  ،تابع ألجل اختصار الوقتيُ أن  قرأ و  يريد أن  ن يُ م  مطبوعة لِ 

هناك  ،ل األخطاء قدر ما يكنقلِ نُ  حنن حناول أن   ،ءاال ختلو من األخطفهي قطعًا و  ،مطبوعةو ودة موج
غلون على تشيسحَّت  ال ذين باعة و من يشتغل على الطِ  وهناك أخطاء سيقُع فيها ،أخطاء أنا أقع فيها

ولكن تبقى األخطاء  ،نما نتمك   بقدرِ  لكن نا حُناول أن  نُقِلل مساحة األخطاء ،أخطاءصحيح سيقعون يف الت  
 طبيعةُ  ،باألخطاء املطبعية وهذا شيء طبيعي وهو مشحون ال يوجد كتاب من هذه الكتب إال  ف ،موجودة

هو ل تمامهم األو   يكون اهبنائي وبنايت من طلبة املدارس واملعاهد والامعات أن  أللذا أقول  ،هي هذهِ  البشرِ 
أطرحُه هو حماولة ال ذي الفكري  وعر هذا املشو  ،هادات العاليةهم وحتصيل الدرجات العالية والش  سو بدر 

 يعةُ الشِ  نا حننُ يفتوظ ،ه عليهوسالمُ  اهللِ  إلمام زماننا صلواتُ  متهيدي   متواضعة كي يكون خطوًة يف عملٍ 
وإذا  ،سبهِ ن وكلٌّ حِب  ما نتمك   ه عليه بقدرِ وسالمُ  اهللِ  إلمام زماننا صلواتُ  مهيدُ الت  هي وظيفتنا األوىل واألخرية 

ه عليه وسالمُ  اهللِ  مهيد إلمام زماننا صلواتُ الت   يف جوِ  إذا أردت احملاولة والدخول يف هذا الوّ  ،م أيضاً  أنتُ أردتُ 
عرفة إىل هذه امل م حباجةٍ أنتُ  ،أشكاهلا لِ قٍف يتلك املعرفة بكُ ث  تمٍع مُ اِء مُ ن  حنن مجيعًا حباجٍة إىل بِ و فأنتم وأنا 
الهل علينا أن نكافح  ،نةد اختصاصات معي  نع ال تقفُ  ،ختصاصاتف االِ ويف كِل صنو  ،األكاديية

بّن احلضارات ال تُ  ،سنيهندِ مُ  نواو اء أو يككونوا أطب  ي   نائهم أن  ألبريدون الميع يُ  ،ي املوجود عندنااعاالجتم
ويف بناِء  ل االختصاصات هلا مدخلية يف بناء املدنيةكُ   ،ت مفيدةاكل االختصاص  ،نيصو باختصا باختصاصٍ 

 ،ةمهم   اتصاالختصا مجيعُ  ،أشكاهلا البشرية بكلِ  يف إعمار األرض ويف التنميةِ و اإلنسان  ءانب ويفاحلضارة 
 اء اجملتمعنبجد ًا يف  كبريةٌ   العلوم اإلنسانية هلا أمهيةٌ و  ،يةات اإلنسانختصاصاالِ  ،رتمةحمُ ات يع االختصاصمجو 

االجتماع وعلم التأريخ وعلم  علمُ  ،تبين احلياةال يت هي اإلنسانية  ويف بعض املقاطع الز مانية االختصاصاتُ 
ال يف متمعاتنا  ،ناء اإلنسانهلا مدخلية يف بِ ال يت الختصاصات ا احلضارات وعلم النفس والكثري من هذه

 هذهِ  ،سائر العلوم األخرىيوجد ِاحرتام هلا كاحرتام االختصاصات املرتبطة بالعلوم املختربية كعلم الطب أو 
يف بناِء ٌة هم  ت مُ امجيع االختصاص ،يف أمهيتها أكثر من غريهاوقد تكون يف فائدهتا و  فيدةٌ االختصاصات مُ 
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 ،والعرتة مع منطق الكتابِ يتوائم ال ذي عيد بناءه بالشكل يعي ونُ يد تفكيك العقل الشِ نُعِ  أن   إذا أردنا ،تمعنامُ 
رسم طريٍق  خطوة يف حماولةِ هي  !؟ليست ناجحة  خطوة ال أدري هل هي ناجحة أمالربنامج إال   اذوما ه
الث قافة  يف ساحةِ  دخلمما  ا حلق بهِ ي مم  حماولة تنقية العقل الِشيعو  ،يعي وإعادة بنائهقل الشِ تفكيك الع   إلعادةِ 

ين عليه ذي بُ اخرتق األسس واخرتق البناء ال   ،عن أهل بيت العصمة بعيدٍ  ومن فكرٍ  من فكٍر ناصبٍ الِشيعي ة 
نة يعين املتديِ  بةُ خوالن   ،نةخبة املتديِ ن خالِل الن  ها م عقلُ بّن  نة يُ املتديِ  ممُ واألُ  ،نةمتديِ أُم ٌة  يعةُ الشِ  ،يعيالشِ  العقلُ 
ة ي  نيالد   سةُ واملؤس   ،ق وبأيٍد شيعية بالفكر املعادي ألهل البيتاخرتُِ قد ة يني  ة الدِ س  املؤس   عقلُ و  ،ةيني  سة الدِ املؤس  
مع  ،الفاً ملنطق أهل البيتالعقل مُ فجاء هذا  ،يعيل المعي الشِ قعسس لبناء القواعد واألُ ت املفردات والصب  
د فرزدُق لسيِ لكما قال ا  ،بيتلعلى أهل امع األسف هي قوهلم عُ  بيت لكن  لع أهل امهي  يعةِ قلوب الشِ  أن  

سني يوف كانت على احلُ الس   (،هم معك وأسيافهم عليكبو  قلنَّ إ) :ثُه عن أهل الكوفةدِ هداء وهو يُ الش  
ها نتائجُ  ت بطريقةٍ ب  عقوهلا صُ  ا لكن  إمام زمان   معيعة قلوب الشِ  .؟!.سنيحلُ ا يف الكوفة كانت مع والقلوبُ 

اخرتقت  ليمة ال يتغري الس   الث قافةِ بسبب وذلك عليه  العقولُ و  ةِ ج  مع اإلمام احلُ  فالقلوبُ  ،إمام زمانا علىهي 
  .يعيالواقع الشِ 

 ،فقط يعةِ حت يف تنبيه الشِ ة لو ن  ولمن برامج هو حما هُ قحمن برامج وما سيل نامج وما سبقهُ هذا الرب و 
ام ة فقط إىل هذه الط   يعةِ الشِ  لو نحت يف تنبيهِ  ،هذه الربامج قد آتت مثارها ين أعتقد بأن  لو نحت فإن  

 الواقع ما مل يتغري  ولن  ،ري الواقعباجتاه تغي كواا لو تنبهوا لتحر  رمب  لف ،الث قافة الِشيعي ةربى املوجودة يف ساحة الكُ 
 ،فونأنتم األكادييون املثق ،أخاطبكمال ذين أنُتم وأنتم  ،يعي ويُعاد بناؤه من جديدالشِ  العقل ناءُ ك بِ يتفك  

 ،لمالع تقوموا هبذا أن   تستطيعونال ذين انوية واملعاهد والامعات أنتم املدارس الث   بنائي وبنايت طلبةُ أنتم أ
حِصلوا ما ت ستطيعون أن  حُتِصلوا من الش هادات  ،ليات العُ اهاد الش  اديية وإىلاألك الث قافةِ ىل إ فأنتم حباجةٍ 

ا البحث والدراسة لو وواص ،موا يف دراساتكم الامعيةتقد   ،ليا بقدر ما تتمكنونالعُ  ومن الِدراسات الامعي ة
 رى تنفعكم أكثر ميِن  مصادر أختُ دأو إذا وج ،تسمعونا ميِن  يتال  لث قافة اهذه  بهاجبانلتكن  لكنليا و العُ 

املنهج وميزان  ،يطاّنالش   محاّن واملنطقُ الر   املنطقُ ميزان  ،موا املوازينكما قلت لكم تعل  و  ،ردهوا لتلك املصافتوجّ 
موا على ما تسمعوه من ك واحواحكموا على ما تسمعوه ميِن  موا هذه املوازينتعل   ،هرائيالبطائين واملنهج الز  
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كم إىل أهل البيت بُ قرِ وما إىل ذلك ممّا ي فضائيةً  أو كتاباً أو   ،منهجاً أو  ،ثاً تحدِ مُ أو  ، وجدت طريقاً أّن  و  ،يغري 
 ،ق وهذا احلديثوهذا املنطالث قافة هذه فامجعوا إىل الدراسة الامعية  ،كميد فم ويكنفعي هو الذيلك أكثر فذ

 إمامُ ف ،ةعون من اخلدمة احلسينيأضيفوا إليها ما تستطي ،ليهاوأضيفوا إأو امليزانني حوا هبذين السالحني تسل  
وايات الرِ و  ،زماننا يريد عقوالً  إمامُ  ،والعلم الث قافةِ من  خاليةٌ  رُ و دور فقط والص  دريد لطمًا على الص  زماننا ال يُ 
ق فيجمع على رؤوس اخلالئِ  يضع يدهُ أن هو  يقوم بهِ  يءٍ ل ش  أو  فحني يظهر  رمصاحب األ ثنا أن  دِ هكذا حتُ 

 ألن   ،س اخلالئق فيجمع بذلك عقوهلمو رؤ  على ع يدهُ ضفي ،ِعل واليته التكوينيةف  هنا يُـ  واإلمامُ  ،بذلك عقوهلم
على  طمٍ إىل ل   ال يتاجُ و ِفكر   وإىلإىل ثقافةٍ  يتاجُ  ،ال يتاج إىل أجسادو إىل عقول  يتاجُ  املشروع املهدويّ 

ٌة من املشروع طم على احُلسني وأن  الد موع  على احُلسني منفيّ الل   هذا ال يعين أن   ،إىل دموع وال ،رو دُ الص  
يا بنايت حباجٍة إىل  أنُتم يا أبنائي و (،الُحسين ِعبرٌة وَعبَرة) :كما يقول صادقهم  املهدوي   املشروعُ  ،املهدويّ 

 !نيس  ى احلُ عل عُ ز  ال  هو من ثقافة الكتاب والعرتة  وجزءٌ  ،ثقافٍة أكاديية وحباجٍة إىل ثقافة الكتاِب والعرتة
صاحب األمر  وال أن   ني  س  احلُ  ال أن   ،الث قافةهذا جزء من  !نيس  والل دُم على احلُ  الل طمُ  !على احُلس ني موعُ الد  

 ،لعقلا موع معالد  بل املطلوب هو  ،اً يف املشروع املهدويّ ل شيئشكِ لوحدها ال تُ موع الد   ،ا الزع فقطريد من  يُ 
ل ثِ اب يُ الرت   ،اب لوحده ال يكفيالرت   .؟!.ومن تراب من ماءٍ  د  البُ إاّل بتوّفر املواد الالزمة، فال يكتمل  البناءُ 
 واملاءُ  ،حني هو العقلالط   ،وطحني تصنع خبزًا من دون ماءٍ  تستطيع أن  ال  أنت !ل العاطفةثِ واملاء يُ  !العقل

من  هناك جزءٌ  ،هبّ و   زءًا منهُ جُ  أن   صحيحٌ  لُ قعوال ،من عقلٍ  د  والبُ  من عاطفةٍ  د  البُ ف ،العاطفةو هي الدموع 
 ،ن لتحصيلهِ يسعى اإلنساالبد أن  الكسبّ  ءوهذا الز  ،كسبّ   جزءٌ أيضًا ناك ولكن هُ  ،من اهلل العقل وهبٌّ 
 جارب العلميةِ من الت   ينشأُ ال ذي  يّ لأو العقل العم ال يستغين عن العقل التجربّ  طري الوهبّ فالعقل الفِ 

 ِم والث قافةِ يللتعاو  من الرتبيةِ أيضًا  ينشأُ ال ذي و  !أشكاهلا لِ ناة يف احلياة بكُ امن املع ينشأُ ال ذي و  ،والعملية
 !ن اإلنسان من التواصل معهايتمك  ال يت ل ائسراك املعاّن مبختلف الو دوحماولة إهم ة الف  ولوحما ،مه  والف  
ال يت ت واياهذه الرِ  !؟واملعرفة العلمِ الك بب ة يف بناء العقل فماهلا مدخليّ  ثنا أن  بعض األطعمةِ دِ حتُ  واياتُ الرِ 
 اإلنسان يستطيع أن   أن  انتباهًا إىل ثري عندنا يف بناء العقل هي تُ  هلا مدخليةٌ ال يت  ثنا عن بعض األطعمةِ دِ حتُ 

منها ما هو  و  ،وهبّ  العقول منها ما هو فطريٌّ  دفائنُ  ،قولدفائن العُ   إلثارةِ وما جاء األنبياء إال   ،هُ يبين عقل  
هو  ؟ربعملية التفك  يقوم ال ذي من -رك  فَ ا ت َ يهَ فِ  يسَ  لَ ة  ادَ بَ ي عِ فِ  يرَ  خَ  َل َل أَ )-بعمله نسانيكسبه اإل كسبٌّ 
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ل ه هُ ولكن   ،أيضاً  لقعالهو  ؟ريقوم بعملية التدب   ال ذيمن -(رب  دَ ا تَ يهَ فِ  يسَ لَ  اءة  رَ ي قِ ير فِ  خَ  َل َل أَ -قلعال
من دون ثقافة  ! هل يستطيع أن  يتدب ر يف الِقراءةِ ؟رتةمن دون ثقافة الكتاب والعِ  ر يف العبادةِ ك  فيستطيع أن يت
ٍت  يف متاها مشااًل ويدخلُ ينًا و ي  سيذهبُ هُ فإن  الث قافة من دون هذه  ر يف العبادةِ ك  ف! إذا ت؟رتةالكتاِب والعِ 

ًا ومشااًل ويأتينا يين سيذهبُ  هُ فإن  وإذا ما قرأ وتدب ر من دون ثقافة الكتاِب والعرتة  ،مثالً  الص وفية تكمتاها
 اهللِ  وا عن منهج علي  وآل علّي صلواتُ ذ  ن ش  وغريهم مم   الُغالةِ و  ةِ ني  طارق البكار الفِ مبختلف األفكاِر كأف

م ة إلمام زماننا يف واقع األُ  متهيدٍ  هوض يف مشروعِ إذا أردنا الن   إذًا أنتم وأنا مجيعنا !ه عليهم أمجعنيوسالمُ 
هو مموع العقول  يعي المعيالعقل الشِ  ؟ييع العقل الشِ بّن  وكيف يُ  .؟!.يعيبين العقل الشِ ن   علينا أن  الِشيعي ة 

 سِ ر ومن خالل الد   ،يةِ األكادي الث قافةِ يأيت من خالِل  ،ا يأيت من هناإّن   وبناء العقولِ  ،ال يت يملها األفراد
اجر يسب األرباح الت   ألن   ؟ملاذا ،دة العقلاي التجارة تكون سببًا يف ز تنا يقولون لنا بأن  أئم   ،حليلتوالفكِر وال

ٌة يّ مان املناسب واملكان املناسب وهي عمليٌة حتليلارته ويبحث عن الز  تصريف جِت  ةِ ر يف كيفيّ فكِ يُ  واخلسارة ُث  
 يلٍ للية التاجر هذه هي عملية فكٍر وحتفعم ،اختصاص من االختصاصات س يف أيِ ار ة يقوم هبا الدعلميّ 

م املختربية والعلوم العلو  ، العلومصون يف متلفِ رة بالقياس إىل ما يقوم به املتخصِ صغ  مُ  ودراسةٍ  وحتقيقٍ  وحبثٍ 
راراً عليكم كِ  رتُ ي إىل ّناء العقل البشري ومن هنا كر  يؤدّ  ألن  التفكري والتحليل ،يةالرياضية والعلوم اإلنسان

 منطقُ  ،هنا ينيالد   وِ ليف ا ثُ ين أحتد  ة ألن  ي  نياحة الد  عملوا هبذه املوازين على األقل يف الس  ت   ومرارًا حاولوا أن  
لربامج وفيما بينكم ا وا مساع هذهعاود ،الز هرائي ةاملنهجية البطائنية واملنهجية ّث  ،يطانومنطق الش   محانِ ر  ال

أذكرها ال يت راجعوا املصادر  ،كمأجيلوا آراء   ،أي حوهلاينكم ناقشوها وأديروا الر  فيما ب   ،فيها باحثوات  و ناقشوها 
 ،اشة بني أيديكمها على الش  ضُ رِ عأال يت هذه املصادر  ل  ر كُ ا ال تتوف  مب  رُ  ذ  إ ،منها قل ال ذي يتوفر لديكمعلى األ

 ،نائهبِ  ي وإىل إعادةِ يعفكيك العقل الشِ حنُن حباجٍة إىل ت   ،يتوفر منهاال ذي ل على األق ،كممن وال تكون قريبةً 
تمع تفكيك عقل مُ  ألن  فلن يكننا ذلك، ة نات املادي  اكالكافية واإلم ساتلك املؤس  كن ّنمل ن   وهذا إن  
 ،اجتماعية ساتٍ إعالمية وحباجة إىل مؤس   ساتٍ تعليمية وحباجة إىل مؤس   ساتٍ ه حباجة إىل مؤس  نائِ وإعادة بِ 

عماء ين وبتأييد زُ عماء الدِ وبتأييد زُ  اسةِ يت بتأييد الس  ظِ ح  عليمية إذا االجتماعية واإلعالمية والت   ساتاملؤس  و 
عقل اجملتمع  من تفكيكِ والبشرية  املادية رت هلا اإلمكاناتُ سات إذا توفّ ن هذه املؤس  تتمك  حينها  ،اجملتمع

يف  هِ ا كان عليفضل مم  بشكٍل أفليم الكامل الس   كلِ ن بالش  كُ مل ي   إعادة بنائه إن  و  ق به من قذاراتوتنقية ما حل ِ 



 2 ج الغلّو والُغالة( 73)الحلقة                                    للشيخ الِغّزي / الكتاب الناطق :3 الجزء –ملّف الكتاب والعترة 
 

- 7 - 
 

 ،بهس  حِب   لٌّ يبدأ األفراد كُ  ل أن  فعلى األق !سيتوفر هُ وال أعتقد أن   !رًا بأيديناولكن هذا ليس متوفِ  ،سابق األيام
 هذا الربنامج والربامج األخرى ،وهذه الربامجُ  !يعيد طريقة تفكريهِ  أن   ،عقلهِ  عيد صياغة  يُ  ن  به أ  س  حِب  إنسانِ  لٌّ كُ 
 طريقةِ  عدتكم على إعادةِ اسملِ  يغتأساسًا هذه الربامج صِ  ،يتستأال يت مج ات والرب نرتنلى اإلعجودة املو 

ن  مِ بّن  يُ  قلي وبعد ذلك أن  ناء الع  فكيك البِ ت   م على إعادةِ كُ ين  عكي أ  ها بطريقةٍ غتُ هذه الربامج أنا صِ  ،كمتفكرِي 
قول العُ  ث   ،العقل الفردي أوالً  لُ سس مبجموعها يتشك  وأُ صطلحات وبديهيات وقواعد اً ملفردات ومُ ق  فـ  جديد وِ 

على تشكيل  ستكون قادرةً  ها ودعوهتا للحقيقةِ عيِ ًا من خالل س  يعل عقاًل مجشكِ تُ  رادات أن  الفردية إذا ما أ
 ري  وهكذا تتغ ،حيحكل الص  بناء اجملتمع بالش   عادُ هكذا يُ  ! من الدرجاتجةٍ ر يكن كاماًل فبد مل عقٍل مجعي إن  

م د حُم   وآلِ  م دٍ حُم  دقيقة مبسرية  وبعبارةٍ  مبسرية األنبياءِ  من بعيدٍ  هُ ا نتشب  ّن  ن إِ حن   !لك هي وظيفة األنبياءتِ مم و األُ 
 م إىل هذهِ كُ ه  بِـ نـ  أُ  أن   بتُ ين أحب  ة لكن  ضي  ل يف هذه القو يث قد يطدواحل ،ه عليهم أمجعنيوسالمُ  اهللِ  صلواتُ 

بعد و تعاىل بعد شهر رمضان  اء اهللُ ش   وإن   ،سميوم أ لقةِ يف ح   ا مر  من كالمٍ م  املسألة كي تكون توضيحًا لِ 
ال يستطيعون ال ذين أم ا  ،تواصلوا مع هذه الربامج يذين يستطيعون أن  ف لل  قايف املكث  متام هذا الكورس الث  

بعد شهر رمضان  واالمتحانات وللمنشغلني بالدراسةِ  تغلنيللمشنا سنعيد هذه الربامج خصوصًا إن  فل واصُ الت  
أنا من عاديت يف و  ،واءي أسئلتكم يف هذه األجلقِ ت  يضًا برنامج بعد شهر رمضان لِ اك أولكن سيكون هن

جيب وال أُ  ،الش خصية ال يت تتعل ُق بشخصييت ال ُأجيب على األسئلةِ  ةيونيز ويف الربامج التلفم ة االع دواتِ الن  
يف و  ؟ما هو رأيك يف زيد ؟ما هو رأيك يف فالن ،باألشخاص اآلخرين قُ تتعل  ال يت خصية الش   على األسئلةِ 

دل تثار للجدل مبا هو ج  ال يت  ةُ وكذلك األسئل ،عليها جيب  أُ  لو أرسلت إلينا سوف لن   هذه األسئلة ؟ُعبيد
يف جِو ثقافة و  هذه الربامج جوِ  يف ،ليها إذا كانت يف هذا الوّ سأجيُب ع أنواع األسئلة ةُ بقي   ،فائدةمن دون 

ستكون و  ،يلابرب املو سائل عِ ى الر  تلق  وسن علن عن عناوين للربيد االلكرتوّنسنُ  ويف حينها ،الكتاِب والعرتة
وإذا كانت هناك ضرورة  ،راتاستفسعين يف هذه الربامج وحدثت عنده املن تاب هناك وسائل لتلِقي األسئلة

ورة يف هذه احللقة ويف صُ  مكعطي أُ ين استطعت أن  أن   قدأعت ،نى هذه الربامج متواصلة حبسب ما نتمك  ستبقف
دمة ام القاسواء يف هذه احللقات أو األي   ،قايف املعريفوجز عن هذا الكورس الث  مُ  ابقة ولو بشكلٍ احللقة الس  

وفيق وأسألكم الدعاء شعبان وشهر رمضان ودعائي لكم بالت  هر رجب وشهر خصوصًا يف ربيع املعرفة يف ش  
 .مجيعاً 
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 .ضيةقِة املاتقدم يف احللال ذي كمال حديثي إل أذهب إىل فاصل وأعود إليكم بعد ذلك 

يف موضوع  معليه ىلهلل تعاُعلمائنا رضوان اع كلماِت نتتب   واضحة إذا ما أردنا أن  هناك مشكلٌة 
 ،ثاالً مِ  لكم ذُ ال سأأخيل املثلى سبع !ط واضحهناك ختب   .؟!.الغُُلوة ضي  ويف ق   وآل عليّ  علي   عتقادهم يفاِ 

الكتاب  هذا ،الفقاهة حا بن مصم ،امسزء اخلالُ  (،الفقاهة حُ ا بمص) :هُ هذا كتاب ،نا اخلوئي رمحة اهلل عليهدُ سيِ 
هر رجب ش / 13 : خلوئي وكتب تأرخياً االسِيد مة كتبها قدِ هناك مُ  ،1373نة ه س  باعتُ ت طِ مة مت   حبسب املقدِ 

 ،ضوعذا املو لنا هب أن  شال  (،يف والية الفقيه الكالمُ ) :وضوع حتت عنوانوامل ،للهجرة 1373املرجب /
اخلوئي يف  د السيِ ا يقول ماذ ،نييهم أمجعه علوسالمُ  اهللِ  لواتُ ص   األ ِئم ةِ بعقيدتِه يف  ا يرتبطُ عم  هو احلديث 
  !؟ء اخلامس من كتاب مصباح الفقاهةمن الز  ،35صفحة 

 ليتهمفي وَ  بهةَ ل شُ -كالم مجيل واضح-ليتهم على المخلوق بأجمعهمفي وَ  بهةَ ل شُ  هُ أنَّ  اهرُ الظَّ 
أنَُّه ل  الظَّاهرُ ف-يعين من غري اهلل سبحانه وتعاىلعلى املخلوق  ،مطلقاً -لى المخلوقعَ -م دحُم   وآلُ  م دٌ حُم  -

الولية المطلقة على  حابُ فُهم أص ،من األخبار كما يظهرُ  ليتهم على المخلوق بأجمعهمُشبهة في وَ 
ِلَكوِنهم واسطٌة في -جداً   عالٍ معّنً هذا -هم واسطٌة في اإليجادونِ كَ لِ -فيقول بنِي يُ  ُث  -المخلوقات جميع

ل ما خلق تقول أو  ال يت الروايات ويف جاء يف أحاديثنا  وهذا هو نفس املضمون ونفُس الكالم الذي- اإليجاد
 ،واية أو الشري إىل هذه الرِ اخلوئي يُ السِيد  ال أدري أن   ،خلق األشياء باملشيئة اهلل املشيئة خلقها بنفسها ُث  

 شيئ ة بِن فِسها): موجود يف هذه الرواية لكن هذا املضمون
 (،ةيئ  املشِ شياء بِ األ   ق  ل  خ   ُث   أو ل م ا خ ل ق  اهلل خ ل ق  امل

وا ثُ ك  م  ة ف  م  اطِ ف  ا و  ي  لِ ع  و   اً م دحُم  ق ل  خ   ة ُث  ي  انِ حد  و الًا بِ د  رِ ف  تـ  ل مُ ز   يـ  اىل مل  ع  ارك وتـ  ب  بحانه تـ  ه سُ إن  ) :ويف هذه الرواية
ون مُ رِ ُي  و  ،وناءُ ش  ا ي  م   ون  ل  م يُِ هُ فـ   ،هاق  ل  م خ  هُ د  ه  ش  أ  ا و  يه  ل  م ع  هُ تـ  اع  ى ط  ر  أج  اء ف  ي  ش  األ   يع  مج ِ  ق  ل  خ   ر ُث  ه  د   لف  أ  
- وبهم الوجود-؟بعدوماذا- لكونهم واسطة في اإليجاد-ةكثري   هذا املعّن ورد يف رواياتٍ و -(وناءُ ش  ا ي  م  

هذه و  ،ميف الوجود اشتق من أنواره شيءٍ  ل  كُ ف   ،حقيقة الوجود قائمة حبقيقتهم يعين أن   ،والوجود قائم هبم
ما اس كلهم وإنَّ لق النَّ ا خُ مَ ولهم لَ إذ ل ،في الخلق وهم السببُ -عاّن واضحة يف أحاديث أهل البيتامل
 التكوينيةُ  هم الوليةُ بل ل-ة الوجوديف إفاض-في إفاضته وهم الواسطةُ  ،وبهم وجودهم ،لقوا ألجلهمخُ 
 سةِ س  أليس يف املؤ  ؟غالأعتقده أنا فلماذا يُقال عين مُ ال ذي هذا هو و  ،هذه هي عقيدتنا-ا دون الخالقمَ لِ 
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غال ويدعو إىل فالنًا الفالّن مُ   بأن  عيِن  قالُ يعي العام يُ قايف الشِ يف الوسط الث  و ياسي ويف الوسط السِ  ةِ ي  ينالدِ 
ال يت بيت هي لأهل ا ا أحاديثُ هكذا ليس مبزاجي وإّن   وأنا أعتقدُ  ،هكذا هذه هي عقيديت أنا أعتقدُ  !؟ُلوالغُ 

هبذه  وأنا اعتقدتُ  ،األخبار هكذا تقول-من األخبار كما يظهرُ -يقول ُهنا اخلوئيالسِيد و  ،ذلك تقول
ما دون الخالق فهذه التكوينية لِ  بل لهم الوليةُ -ثتنا وهكذا أخربتناخبار عنهم هكذا حد  األ العقيدة ألن  

كانت هي   وإنْ  يجاديهإ على الخلق وليةٌ -ةينفس الوالهي -تعالى اهللِ  ليةِ و  نحوُ -واليتهم- ةُ الولي
يت اآلن بيت ال  لأهل ا عقيدةُ هي هذه و  ،إىل آخر الكالم-خلقلية اهلل تعالى على الإلى و  سبةِ ضعيفًة بالن  

هذه هي  ،هذه العقيدة ين أعتقدُ ألن  الغُُلو وصف بأنا أُ و  !هذا غلوّ  نو ي ة سيقولنيالدِ  سةِ س  ها على املؤ لو عرضتُ 
ذكرِه  بِ س  اخلوئي هذا الكالم ذكره يف هذا الكتاب وحِب  السِيد و  ،هاشيئاً وراء   ال أعتقدُ و  ،م دحُم   عقيديت يف آلِ 

هذا املوضوع أي أّن – عو ضفي هذا المو  بهةَ ل شُ  هُ نَّ أَ  اهرُ فالظَّ -حني يقول اً صاه خصو هلذا الكالم فهو يتبن  
 ..1373سنة الكالم كان هذا لنا قُ  ،بنِي و واضح 

هذا الكتاب إذا ذهبنا  ،اّنوهذا هو الزء الث   (نقيح يف شرح العروة الوثقىالت  )نذهب إىل كتاٍب آخر 
 رتأخِ هذا الكتاب مُ أّن  أي ،1380انية /مجادى الث   / 3 ،مةمقدِ  اخلوئي كتب لهُ السِيد مته أيضًا قدِ إىل مُ 
إذا  ،1380انية /مجادى الث   /3كما قلنا   ،1380 بتاريخ هذا الكتابو  ،1373 بتاريخ الكتاب كذاف ،زمنّياً 

الُغالة من -ومنهم-ةباملر  متلفة أخرى  بطريقةٍ هنا م اخلوئي يتكل  السِيد  سنجد أن   ،85نذهب إىل صفحة 
-إىل أن يقول- منهمو  ..وائف منهمعلى ط ُغالةُ ال-ث يقول (،الُغالة ناسةُ ) 84العنوان يف صفحة  ألن  

يعتقدون ال ذين  لك العقيدة بكثري ويعترب أن  هي دون تِ  عقيدةً  سيذكرُ  ستجدون أن هُ  ،الُغالةمن  يعين- ومنهم
 قلنا العنوان ،الُغالةسبة هلذه اجملموعة من بالنِ  تهم وسيأيت كالمهُ ما حكم بنجاسأنّه صحيح  !؟الُغالةهبا من 

 يعتقدُ ل  ومنهم من- وصلنا إىل هذه اجملموعة إىل أن   ،يبدأ يذكر مموعات مموعات ُث   (،الُغالة ناسةُ )
لة األمر وُ  الطاهرين األَِئمَّةِ من  وغيرهُ  هُ أنَّ  ما يعتقدُ وإنَّ  ويض األمور إليهفأمير المؤمنين ول بت بربوبيةِ 

ل  ،فينسبوا إليهم الر زَق والخلق ونحوهما ،ن عندهيالمخلوقهم أكرم وأنَّ  حانهُ هم عاملون هلل سبوإنَّ 
 هُ ألنَّ  ل بمعنى ِإسنادها إليهم حقيقةً -خرىبينما الكالم كان هناك بطريقة أُ -حقيقةً  بمعنى ِإسنادها إليهم

هلم بأّن  الكالم كان هناك-ِك الموتلإلى م  هو اهلل بل كإسناد الموتِ فيها حقيقةً  لَ ملعاا يعتقد أنَّ 
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اتة ملك املوت أخذ القدرة على اإلم يعين أن   ،حتت ُسلطتهمهو م ل ُك املوت و  ،الس لطة على كِل املخلوقات
عيسى أساساً و -إلى عيسى لى ملك المطر واإلحياءإلى ملك الموت والمطر إ بل كإسناد الموتِ -منهم

كما ورد في   إلى عيسى حياءِ واإل-والية علي  و   م دٍ حمُ  ةِ بنبو  باإلقرار  هِ تِ يف نبو    قد أعلن ميثاقهُ هُ امتلك القدرة ألن  

سبحانه  وغيرُه ِممَّا هو من إسناد  فعل  من أفعاِل اهللِ  ،{َوُأْحيِ ي اْلَمْوَتى بِِإْذِن الّلهِ } :الكتاب العزيز

ُه من الغُلوالسِيد اخلوئي -إلى العاملين له بضرب  من اإلسناد ومثُل هذا العتقاد ومثُل هذا العتقاد -عد 
دوق عن الصَّ غيُر ُمستتبع  للُكفر ول هو إنكاٌر للضَّروري فعد  هذا القسم من أقسام الغُلو نظير ما نُقل 

هو يسّمي -بهذا المعنى األخيرالغُُلو و  ،الغُُلوة جر د لُ بي أوَّ هو عن النَّ في السَّ نَ  بن الوليد إنَّ ا عن شيخهِ 
رت يف كِ ُذ ال يت العقيدة و -في الجملة مناص عن اللتزام بهِ  بل ل محذور فيه ا لمَّ مِ -غلّواً  لعقيدةا هذه

من  علهُ اخلوئي يف التنقيح ج  السِيد ذكرُه ال ذي هذا املعّن ف !؟املعّن شيء خيتلف عن هذاهي  مصباح الفقاهة
 ،الغُُلوّ من  هنا جعلهُ ولكن   ،الغُُلوو وال عن أِي شيٍء آخر له عالقة بلُ لم يتحد ث ال عن غُ فأم ا هناك  ،الغُُلوّ 

كن االعتقاد بِه روري ولكن يُ ر وال بإنكار الض  فكُ كومًا عليه بالهذا االعتقاد ال يكوُن حم  بأّن  ومع ذلك قال
  .فاصيلالملة من دون الت  اخلوئي يعتقد هذه املعاّن بِ السِيد  يعين أن   ،يف الملة

  ؟ "بالملةما املراد من عبارة "

 ونهذا الك هلم تأثري يفو  ،زقلرِ يف قضية او ة اخللق هلم تأثري يف قضي  و  ،منزلة تألهل البي أن  املراد 
  ."باُلملةمن كلمة "املقصود هو هذا  ، وأخرىبدرجةٍ 

 !؟ابقس  الكالم من الكالم الهذا إذاً أين ف

قد هذا الكالم حَّت  ند  ،امِه األخريةاخلوئي العقائدية يف أي  السِيد نذهب إىل إجابات  وإذا أردنا أن  
 ،ط واضحختب  وهذا  ،من حياهتم كبريةٍ   بسهوهم يف مساحةٍ و  ،مبسهو املعصو  نتفى إىل أن وصلنا إىل االعتقادِ اِ 

اخلوئي السِيد  ،وزويل الواقع احلثِ اخلوئي يُ السِيد ف ،هو األبرزو هو األعلم  هي باعتبار ئو اخلالسِيد  وأنا أخذتُ 
ل الواجهة العلمية ثِ اخلوئي اآلن يُ السِيد و  .؟!.ابقةرب القرون الس  عِ و رب العصور وزوية عِ ل اخلالصة احلثِ يُ 

السِيد تشرب من منهج  ،من هذا الفكر بهي تشر اآلن ي ة نية الدِ يمالكثري من املدراس العلوالكثري  ،اهرةالظ  
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 ط فيما كتبهُ ردت أن أذكر هذا املثال لبياِن التخب  أ فقط ،نيي ة واضحة عند املختصّ هذه القضو  ،اخلوئي
  .الُغالةو الغُُلو علماؤنا خبصوص موضوع 

  !.؟.يةعقيدًة يف أعلى مستويات املعرفة العقائد فهو يف مصباح الفقاهة يعتقدُ 

ا مع أن   :ليقو  ُث   .؟!.والغُلُ  ن درجاتهذه املرتبة من االعتقاد درجة م يعد  حَّت  يف التنقيح  ينتكسُ  ُث  
مل من هذه  املعّن اجمليفأي  ،لةملُ  ايف االعتقاد حيرجِ  هُ كن  روري لال تستلزم الكفر وال تستلزم إنكار الض  

 .هذا املثال فقط أخذتُ  ،قيدةالع  

ما نقلُه  أقرأُ  ،امن عشروهذا هو الزء الث   (معجم رجال احلديث) دنا اخلوئيوأذهب إىل كتاب سيِ 
 ،صرييةرقة الن  ست الفِ أس  ال يت خصية هي هذه الش   ،ابن ُنصري النمرييم د حمُ خصية اخلوئي عن ش  السِيد 

السِيد نقل  ،تب األخرىاخلوئي نقاًل عن الكُ السِيد ما جاء يف كتاب  أقرأُ  ،الُغالةو الغُُلو عن هو فحديثنا 
هري صير الفِ نُ  ابنِ محمَّد  بنبوةِ  وقالت فرقةٌ ي: ل الكشِ مريي عن رجاصري الن  ابن نُ حمم د يف ترمجة اخلوئي 
اإلمام -رسلهالم أسكري عليه السَّ العَ  مَّد  حَ مُ ابن   عليَّ رسول وأنَّ  ه نبي  عى أنَّ ه ادَّ وذلك أنَّ  ،النميري
سيعود  هُ اإلنسان حني يوت فإن   أن  هو  ،تصرمُ و مل ل مُ كشخ بناسُ ت  لا-الغُُلوخ و ناسُ تَّ لوكان يقول با-اهلادي
اُسخ، و خماسُ الت  ، و خاسُ نت  ى بالسم  عقائد الفرق الباطنية ما يُ و الُغالة وهناك يف عقائد  ،إنسان آخر بصورةِ  ، الرت 

ن سفي أبي الحَ الغُُلو خ و ناسُ وكان يقول بالتَّ -صغريٍة وكبرية ريد الوقوف عند كلِ ال أُ و  ،إىل آخرهِ  ،الت فاُسخو 
ويحلل نكاح الرجال  ويقول بإباحة المحارم بوبيةالر ويقول فيه ب-يعين اإلمام اهلادي-الم عليه السَّ 

م حر  اهلل لم يُ  نَّ هوات والطيبات وأبه أحد الشَّ  لو من الفاعل والمفع هُ بعضهم بعضاً في أدبارهم ويقول إنَّ 
رأى بعض  هُ ويعضدُه وذكر أنَّ سن ابن ُفرات يُقو ي أسبابُه ابن موسى ابن الحَ محمَّد شيئًا من ذلك وكان 

من  إنَّ هذا :فقال ،فرآُه على ذلك-يعين يلوط فيه-  وغالم على ظهرهِ صير عياناً ابن نُ حمَّد مُ اس النَّ 
يلوط  يعين كان هذا الغالم-رقًا فِ  هُ اس فيه بعدوافترق النَّ  ،رك التجبّ اللذات وهو من التواضع هلل وترْ 

 ،ي يف رجالهالكشِ  رهُ هذا الكالم ذك ،الطوسيالش يخ ينقل عن  ُث   ،يصري حبسب ما ينقل الكشِ ابن نُ م د حمب
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رقم الرتمجة صفحة  11931 ،رييمري الن  ابن ُنصحمم د ترمجة اخلوئي ذكره يف السِيد و  ،383قم احلديث املر  
 .امن عشر من معجم رجال احلديثمن الزء الث   ،317

محمَّد ب أبي ن أصحايري مملن  اصير ابن نُ محمَّد كان الطوسي: الش يخ اخلوئي عن السِيد نقل ي   ُث  
حمَّد مُ م أبي جعفر عى مقاادَّ -يإمامنا العسكر -مَّدحَ مُ الم فلما توفي أبو السَّ  معليه ن ابن عليّ الحس

 وهُ  هُ أن  -ةَلُه البابيّ  وادَّعى-حُلج ةإلمام ااعن  الِنيابةاد عى -المالسَّ  مان عليهِ صاحب إمام الزَّ  هُ ابن عثمان أنَّ 
جاء هو  قطعاً -ن لهُ امابن عث مَّدمحبي جعفر  أنِ عْ عالى بما ظهر منه من اإللحاد ولَ ت اهلل وفضحهُ -ابالب  

 ِتَجاِبه َعنهواحري ه منه وتب-اّنالث   فريُ هو الس   انمابن عثحمم د أبو جعفر و  ،ةج  مام احلُ إلل اب  باللعن من قِ 
الب األنباري ال أبو طَ ق-ةج  م احلُ إلماايابة عن لنِ اعى ريعي أيضًا اد  الش  -يعيرَ عى ذلك األمر بعد الش  دَّ وا
 ،كله ذَ لغَ بَ نه ف َ أ مِ برَّ تَ وَ -اّنفري الث  الس  -عنه أبو جعفر رضي اهللُ  لعنهُ  ُمحمَّد ابُن ُنصير ِبما َظَهرر هَ ا ظَ مَّ لَ 

عبد  عد ابنُ وقال س ،ائباً خ هُ وردَّ  بهجَ وحَ  ن لهُ ليه فلم يأذعليه أو يعتذر إِ  بقلبهِ  جعفر ليعطفبا فقصد أ
أرسَله -م اهلادييعين اإلما-دمحمَّ بن ا ليَّ ع بي وإنَّ نَ  رسولٌ  هُ عي أنَّ ري يدَّ يمصير الن  ابن نُ محمَّد اهلل كان 

ارم للمح ةاحيقول باإلبوبية و الرببالم ويقول فيه سن عليه السَّ بي الحَ في أ ويغلو وكان يقول بالتَّناُسخ
 .ركر  تالم الك نفسو  ،إىل آخر الكالم-جال بعضهم بعضاً في أدبارهموتحليل نكاح الر  

ة تتم   طوسي ولهُ يُخ الالش   رهذكال ذي هذا الكالم  ،ينقل كالمًا عن الطربسي يف كتاب االحتجاج ُث  
كتابه   يف كان  لطوسياالش يخ كالم   ،وعندي مطالب أختصر احلديث بقدر ما أمتكن الوقت جيري سريعاً 

-ذلك يضًا ذكرأحتجاج حب االالطربسي صاو  ،عني كذباً واب املد  فراء والن  ث عن الس  الغيبة حينما حتد  
عى دَّ ا ا توفيفلمَّ -لعسكريايعين اإلمام -الحسنمحمَّد صحاب أبي من أ يمير صير النَّ ابن نُ حمَّد مُ 

إىل آخر -خناسُ والتَّ و الغُلُ و حاد بما ظهر منه من اإلل الم ففضحه اهللة لصاحب الزمان عليه السَّ البابيّ 
  .الكالم

حيا أَ  مَّ ثُ سبأ قال:  ابن ذكر عبد اهلل بعد أن   و ليف الزء األ (املناقب)تابه كا ابن شهر آشوب يف  وأم  
صير نُ  ابنُ حمَّد مُ ه سمُ ا ثُمَّ أحيا ذلك رجلٌ -سبأ يف الغُلويعين أحيا طريقة عبد اهلل ابن -ذلك رجل
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صيرية  في هذا العصر وأنَُّه علي  وحده فالشرذمة الن  إلَّ  رهُ ظهِ عالى لم يُ ت اهلل م أنَّ عَ زَ  ،صريالبَ  يمير الن  
إىل آخر  -وا المنهيات والمحرماترعيات واستحلّ دات والشَّ ابعة تركوا الينتمون إليه وهم قوم إباحيّ 

 .كالمه

جال فيها جال وكتب الرِ تب الرِ ماؤنا يف كُ  علهذا كالم نقلهُ  ،يلت هناكلمٍة قِ   ل   كُ أتبّن   ريد أن  أنا ال أُ 
خصوصاً  ،اليُق شيءٍ  قون كل  دِ صم يأن   ، وهيجال وبني علمائناوهناك مشكلٌة واضحة يف كتب الرِ  ،وفيها

 ريد أن  أنا ال أُ  ،هذه القضية موجودة إىل يومنا هذاو خيتلفون معهم ال ذين خاص عن األش إذا ما قيل شيءٌ 
ا هو أسوأ من ذلكف مريي هو رجل صاحل وفاضلصري الن  ابن نُ م د حمُ  أقول بأن   العلمية  لكن ين من الهةِ  ،ُرمب 

وهذه املضامني يف  النعم إذا وجدُت هذه األقو  ،قبل هذه األقوال أستطيع أن  أنا ال أحبسب قناعيت  أقول
تب نقل يف كُ كالم يُ   در  ا مأم   ،تكون تلك قرينة واضحةها و أقبلُ فإّّن  ،أنفسهم الةِ للغُ ي ة نيتب العقائدية والدِ الكُ 
 ،ة واضحة ومعروفةهذه القضي   ،األ ِئم ةلعنه وقد ملعون  يمري الن  أّن صحيٌح  ،أبين عليه ال أستطيع أن  فجال الرِ 

هذه  ،مرييه عليه قد لعن الن  وسالمُ  اهللِ  احلسن العسكري صلواتُ  ون بأن  صريية يقرّ نفس الن   سهمهم أنفُ 
مقتِل املريزا اإلخباري  ةِ ص  مر  علينا يف قِ  ،كالٍم يُقال  ل  بل كُ ريد أن  أقين ال أُ لكن   ،مهبكت  ة موجودة يفقضي  ال

قات العنربية يف الطبقات العب)يعة الكبار ع الشِ مرجع من مراج عليكم من كتاب اهلل عليه وقرأتُ  ةُ رمح
يف أنّه وبضرٍس قاطع   كتابهيذكر يف كيف أنّه  ،اهلل عليه رمحةُ  ءاحسني كاشف الغطحمم د يخ للش   (العفرية

عبادٍة  الوزير ومن معه ورأوا شيخ جعفر كاشف الغطاء وهو يف حالةِ و  هب الشاه اإليراّنا ذ  م  ليلة املباهلة ل  
هذا الكالم وهذا  ،ي وجدوه يف حالة لواطار ىل خيمة املريزا اإلخبإا ذهبوا م  ول   ،عالية حانيةٍ و ناجاٍة وذكٍر ور ومُ 

الش يخ  كالماً ذكرهُ   د أن  ر  ليس مُ  !؟لكالم صحيحاهذا  فمن قال بأن   ،مراجع يكتبونه يف كتبهمهناك االفرتاء 
سبة ل بالنِ  ،هذا الكالم صحيح أن   ينيع هِ بي يف كتاد اخلوئيِ سال فالن أو فالن وأثبتهُ  وسي أو ذكرهُ الطُ 

األصل يف أّن و  ،يثبتحَّت  حة عدم الص  هو نا صل يف كالم علمائاألهي أّن أعمل هبا ال يت م ة اعالقاعدة ال
رٍي من يثبت خالف ذلك بسبب تقصحَّت  واب والكمال والعصمة الص  و  حةالص  هو البيت حديث أهل 

بل  ،اهلل عليهم نقصًا يف كالمهم صلواتُ هناك أن   يثبتحَّت   يعينيثبت خالف ذلك حَّت  أقول ال  ،واةالر  
 فيما نقلُه الر واة ما زال ال يوجد عندنا دليل على نقصٍ ف ،تبيف الكُ و واة قص والتقصري يف الر  الن  حَّت  يثُبت 
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بينما  ،وهذه الكلمة جتمع كل  ذلك ،لعصمةاو اهلداية و احلكمة و حة الص  و واب الص  هو فاألصل يف كالمهم 
  .هو عكس ذلك نا حبسب جتربيتاألصل يف كالم علمائ

  :أنقل لكم هذه الحكاية 

ئون طفِ يُ أّّن اإليرانية  سعروف يف اجملالوامل ،ميلدعاء كُ  ةِ ءلسًا لقراقيم م  ا نُ ن  ينات كُ مانِ يف بداية الث  
االً فسحوا مي   هم يفعلون ذلك ألجل أن   ،عاءعند قارئ الد   اً غري ص   اً صباحمِ  ،يسرياً  اضوءً األضوية ويرتكون 

وال يشغلونم  سحةعطوا للحاضرين فُ يُ حَّت  من ذلك، شيء  بأيِ  ،هٍ بتأو   ،بسجودٍ  ،وا ببكاءٍ عربِ يُ  للحاضرين أن  
مع قارئ و  عاءواصل مع الد   الت  تركيز يف هناك يكون يفعلون هذا ألجل أن   ،واألجواء من حوهلم باألضواء

فيه  انبنا هذا فوجدحنن جر   ،كي يقرأ دعاء كميل  كتاب  ال بهاء يرى عالد   مناسباً لقارئ اويرتكون ضوءً  ،الد عاء
ونقرأ  نُطفئ األضوية ،نقيم فيه اجملالسال ذي يف املكان  تناميل يف حسينيّ قيم مالس دعاء كُ ا نُ ن  فكُ  ،فائدة

 يف نصف ون دعاء كميل لوحدهِ أالس العراقية يقر يف اجملو  ،اإليرانية ريقةِ على الط  األ ِئم ة زيارة  ُدعاء ُكميل ونقرأ
ا يف ساعتنيفإنّه يف اجملالس اإليرانية أّما  ،ساعة تقرأ  ،بيتلمصائب أهل اخالله ر ذك  تُ إذ أو أكثر  يُقرأ ُرمب 

املضاّدة عايات الدِ ولكّن  ،نقوم بهكّنا ال ذي  هذا  فنحن ،بقى اجمللس طويالً يو ث يدحااألذكر تُ و  ،زياراتال
بسبِب املضامني وبسبب باب الش   هذا اجمللس أخذ جيتذبُ  ألن  وذلك  ،ءابيوت العلم خرجت من داخلِ 

س لاجمل قامُ وبعد ذلك يُ بيت لاضرة يف معرفة أهل القي حمُ نت أُ كُ إذ أّنين   ،عاء كميلدُ  يسبقُ ال ذي ث يداحل
 ،يأتون إىل هذا اجمللسهناك الكثري من الشباب املثقف  كاناملعنويّة  بسبب هذه األجواء و  ،عاءملس الد  

لماء وينصحون عوائل من بيوت العُ  خترجُ  تاكانت الدعايف ،بابري من الش  ثالكثري والك بدأ اجمللس جيتذبُ و 
 ،ليلة المعة يُقامكان اجمللس   يف ملسهم كذا وكذا!! لونهؤالء يفع هم بأن  باب وينصحون آباء  هؤالء الش  

ال ذي عاء والد   ،دة املعصومةًا من حرم السيِ قريب جد   ،دة املعصومةيف جوار السيِ هو نقيم فيه ال ذي واملكان 
 هؤالء بأن   يقولونكانوا   !؟اسيقولون للن   كانوا  ماذاولكن   ،ومفتوح عامّ ملس  واجمللس ،دعاء كميلهو قرأ يُ 

  ،نتشر هذا احلديثاِ و  ،يطفئون األضوية ويارسون عملية اللواط بشكل مجاعي .؟!.يتالوطون يف هذا اجمللس
 ثون هبذه املعلوماتيتحد  وهم  يف لندن إىل هذا الوقتناسًا أُ هناك  وا أن  قُ وثِ  ،مانياتهذا يف بداية الث  كان 

والعياذ  ّنارس هذا األمر نفرتض أنّنادعونا  وعلى سبيل اجملادلة، أنا يف وقتها قلت ،اليوم اإىل هذ الكاذبة
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عاء  سني وعند قراءة دُ يف احلسينية وبشكل مجاعي ويف ملس احلُ  بهولكن ما ال ذي جيربنا أن  نقوم  ،باهلل
ن بيوت رج مهذا الكالم خ   ألن   ،قوااس صد  الن  ولكّن  !؟ ذلكيف فائدةُ ما الو  ؟يف ذلك ذةُ ما الل   ،كميل
 ،يالالعُ  ملكتب املرجعيةِ  نيهنا يف لندن من التابع ، بعض اخلطباءأتعلمون أن   ،وإىل اليوم هذا احلديث ،ءاالعلم

يقولون  ،على املنرب على املنرب واهللِ يقولون ة م قناة املود  ايف أي   ،السيستاّن دام ظلهالسِيد ابعني ملكتب من الت  
يف قناة  يوجدوماذا  ،ةشاهدة القنوات اإلباحية أفضل من مشاهدة قناة املود  مُ  ن  إوعلى منرب احُلسني اس للن  

 وآلِ  م دٍ حُم   وفقًا حلديثِ  تفسرُي القرآنِ  !سنعن احُلج ة ابن احل   برنامج !الِزيارة الامعة الكبرية شرحُ  ؟ةاملود  
يكنكم أن  تُراجعوها و  موجودة إىل اآلن على اليوتيوبة وبرامج قناة املود  ! !مها نقدِ ن  كُ ال ذي  هذا  !م دحُم  

وأكثر الالسني هم  ،شيئاً  قال أحد امو  وما اعرتض أحد ،وكان هذا يُقال يف اجملالِس العام ة ،وتشاهدوها
 ومثلُ  ءاب العلمومن مكات اتب املرجعيةِ كهذا الكالم خيرج من مو  ،يشاهدون برامج القناة ويشي هذا الكالم

من وخبِط أحد اجملتهدين  هاتني قرأتُ  بعيين   واهللِ ! ؟مكُ ثحدِ أُ  شيءٍ  ثكم وعن أيِ ماذا أحدِ  ،هذا كثري
وكتبوا البيانات يف  مرجع أعلى وال مرجع أدّن إال  ال  حني تويف مل يبق   ،تويف اآلنقد و  ،الكبرية تالشخصيا

 ،هِ هذه قرأت وحفظت الكالم خبِط يد بعيين   ،األمساء عن حال بغض النظرِ  على أيِ  ،وجهادهِ  ومنزلتهِ  هِ ضلف  
 ،موجودة ولكن هذه الوثاق كانت ،كتبهو الذي  غريه وإّّنا هو مل يكتب ذلك  صحيح هناك من يقول

طوات التالية اذ اخلين جيب اخترِ نو  مُ نا من غري الـيعارض ون ص ه: ال ذي ،هاتني بعيينّ 19 81هذا قرأته سنة و 
  :هضد  

  .اتياعبالدِ  إناكهُ -أوالً 

  .فهاو بالت   إشغالهُ - ثانياً 

 .اظهاون تغيري بألفبة من دتو كي مهواهلِل هكذا  ،لهاٍت أجنبية ِاهِتامُه بالتجس ِس والعمالةِ -ثالثاً 

  .إناكه بالِدعايات-أوالً 

  .بالت وافه إشغالهُ -ثانياً 

  .هاٍت أجنبيةل ِاهِتامُه بالتجس ِس والعمالةِ -ثالثاً 
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  .املالية هِ ادر ك يف مصالتشكي-ابعاً ر 

 تأليب ينيع (...نيمللظاإىل اء اللجو  وإن  ) :ليقعث يأيت هذا الت ،لطات احمللي ة عليهتأليب الس  -خامساً 
ىل الظاملني إون من الرك عد  لك ال يُ ذني يف املاللجوء إىل الظ   وإن  )حَّت  الب عثيني مكان  يِ السلطات احمللية يف أ

 (!حتقيِق هدفنا العظيم سبيلإذا كان ذلك يف 

 ،تهد الفقيهجملا ذلك كتبهُ مل ي ،حبسب ما يقولون ، هذا الكالمأقنع نفسي بأن   لو أردت أن  حَّت  و 
هذه  مانينات إىلاية الث  منذ بد ق ذلك وأناصدِ  أُ كيف أستطيع أن  ولكن    ،كذباً و عليه  افرتاءً  وكتبُه آخرون

 لكالم مل يكتبهُ اهذا  ق أن  صدِ يف أُ ك  ،وميًا وعلى عائليت وعلى القريبني ميِن ر يو  هذه األمي  ل  انية جتري ع  الث  
ت به ،هيقذلك الف   ها وال شتُ ر أنا عهذه األمو و  ،من جنسه آخرشخص  فقد كتبهُ هو  وحَّت  لو مل يكن قد ك 

فكيف  ؟يِن ع اذا يكتبونموا أاقر نت و نرت ادخلوا على اإل ،مانينات وإىل هذه اللحظةنذ بداية الث  أعيشها مُ  لتُ زِ 
كان   لوحَّت  جال تب الرِ كجاء يف   تقضي بأّن ال ذي اإلنسانية جربةالت  أّن  ين! يع؟هذا الكالم مثل قصدِ أُ 

كم ما ل وما ذكرته ؟!..يلقِ ذي ال  مررت بتجارب أكثر وأكثر من هذا قد وأنا  هقصدِ يف أُ كف ،اً يالكالم حقيق
 شيء ال  إ ارب ما هيها من جت  إلي تُ شر أ  ال يت هذه األمثلة  ،ٍر كبري برأس اإلبرةيء أخذتُه من حب   ش  هو إال  

ن قد أكو و طئًا أكون م قد ،عيةهذه قضية طبيو نا ال أثق بكالم علمائفأنا لذلك  ،برة برأس اإلأخذته من حبرٍ 
ات در هذه املفو  ،داتر فم موعةن يف داخل اإلنسان من ملقناعة شيء يتكو  ا لكن   ،هذه قضية أخرى ،صيباً مُ 

ومن  ،اتالقناع تكو نتهكذا و  ،نفسية ةمنها معانا ،منها حاالت وجدانية ،منها جتارب ،ماتمنها معلو 
يث  دذا احلهبا أحِدُثكم إّن  و  ،تائجإىل هذه الن ين أصلُ حقيق املتواصل فإن  الت   ب علمية ومن خاللِ ر اجت خاللِ 

حَّت  ب او عدم الص  هو ا نعلمائ كالم   األصل يفبأن   ين أقطعُ ملاذا أقول إن   ؟هذا الكالم لكي تعرفوا ملاذا أقو 
وهذا يدث  ،لكذغري ت  يثبُ هو العصمة حَّت  بأنّه  أهل البيت أقطعُ األصل يف كالم  وأن   !؟وابيثبت الص  

  !اخس  ن  لل اب  ن قِ مأو اب ت  ل الكُ ب  من قِ أو واة ل الر  ب  أو خلل من قِ إذا كان هناك من نقص 

ة هذا شخصية ضال   ،صري شخصية ملعونةابن نُ م د حمُ جمل أن  شخصية مُ ـلكن هذا املضمون بال
م مل ينقلوا هذا الكالم ألن   ،ذلك يُثبتأجد ما حَّت  أقبلها  فاصيل اللكن الت   ،جملمُ ـقبله بالاملضمون أنا أ

أي ًا كانوا هؤالء من  ،عن أفراد من الِشيعةل قِ فكالم نُ  ،نيعن رجاليّ و  ،لماءعن عُ  لوهقنوإّّنا  نيمعصو عن امل
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ت عن ل  قِ نُ  اللعنةُ بينما  ،فكيف أُرّتب عليه األثر نياملعصوممنقواًل عن مل يُكن هذا الكالم و  ،الِشيعة
لت قبل قليل هم يثبتونا يف باملناسبة كما قُ  عنةُ وهذه الل   وهلعن األ ِئم ةُ ف ،اهلل عليه  لذلك أقول لعنةنيمو عصامل
إّن هم يقولون لكن   ،صريه عليه قد لعن ابن نُ وسالمُ  اهللِ  صلواتُ  يّ كر  اإلمام احلسن العسبأن   :يقولون ،تبهمكُ 

ال أقول تأويل  ،ل البعيدل والتأو  أو  لتاقضّية  ،رق الباطنيةة معروفة يف الفِ وهذه القضي   ،رمحةإّّنا هي عنة هذه الل  
يف  ل كما مر  لكن هناك تأو   ،حقيقتهُ  علمُ ما ي  أي و تأويله  وما يعلمُ  ،يء إىل حقيقتهِ الش   إرجاعُ هو أويل الت   ألن  

 ومل يُؤت  ُه ت أويل   نمل ُيسِ  ل شيئاً تأو   ،ًا من عندهِ يئل ش  تأو   ،أويالً ت   ل  و  أ  ت ضا عن البطائين أن هُ حديث إمامنا الرِ 
هم  ؟ملاذا ،ري ولكن هذه اللعنة رمحةصلعن ابن نُ  سن العسكريّ اإلمام احل   ؟ماذا يقولون يف كتبهم ،هُ لم  عِ 

إن  اإلمام احل س ن العسكري ل ع نُه  ،ميف كتبه ما قرأتهُ  اذهو  اإلمام احلسن العسكري ن  إ :يقولون ،هكذارونا يربِ 
 ف بأن  رِ وع   تلهُ وى ق  فلم ا ن   ،هميعة وبدأ يقتلُ الشِ  املتوكل العباسي بدأ يعتقلُ  ألن   ،فظهِ عنة كانت حلِ الل   وهذهِ 

أّنم هم يبدو ن  هكذا هم يقولون ولك ،محةً ر   عنةُ فكانت الل   ،تركُه املتوكل نهُ ع  سن العسكري قد ل  اإلمام احل  
ل تِ العباسي قُ  فاملتوكلُ  ،باألتراك يف زمان إمامنا اهلادي ستعانةِ ُه بااله ولدُ ل  تـ  قـ   ،لاملتوكل العباسي قُتِ  أن  بجيهلون 

فأين املتوكل  ،254إمامنا العسكري كانت بعد سنة  ةُ امفإم ،254د سنة شهِ ي استواإلمام اهلاد ،248سنة 
! إذًا الزء األو ل ؟عن ابن ُنصريمريي بت قتل املتوكل عن الن  ج  لعنة اإلمام العسكري ح   فكيف أن  ! ؟آنذاك

وهذا ليس  ،اً يحليس صحفاّن من كالمهم ا الزء الث  أم   ،عنهُ سن العسكري قد ل  اإلمام احل  وهو أّن  صحيح
 لهم عندهم معلومات وتفاصي ،ت صحيحةليسيف كتبهم فإن  املعلومات التأرخيية املوجودة عندهم  بغريب
ال ذين يؤِسسون  اع هؤالءبتأ ،ولكن أتباعُهم ،مئة باملئةمعلومة خاطئة هذه و  ،مثل هذه املعلومة ،ون هباينفرد

رون هلم ويربِ  ،لون هلم األخطاءا يتأو  إّن   ! بشكل واضحهذه الِفرق يقبلون منهم ولو كانوا يرون اخلطأ خطأً 
اجملموعات اآلن  ،هلل ابن سبأ وإىل يومنا هذانذ زمان عبد اعلى طول اخلط مُ  وهذه القضية موجودة ،التربيرات

ال يت ق الباطنية أو من غريها من ر  من الفِ  ،هذه املشكلةنفس ساليب تقع يف هذه األ فس ن  تتبّن  ال يت و دة املوجو 
 !لة وشواهد على ذلكوستأتينا أمث ،ربير لألخطاء باألخطاءعملية الت  وهي  ،بعت نفس األساليبات  

 .كمل حديثيم بعد ذلك كي أُ كينذهب إىل فاصل وأعود إل
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س هو ليو  ،حلاضرا عصرنا يفنوان الواضح العُ هو و  ،(الُغالةو الغُُلو )هو عنوان حلقتنا كما تعلمون 
لبلدان يف ا العديد من يفنتشرة ًا واملالكبرية جد  و رقة األكرب لكن الفِ الُغالة دة من تعدِ ق مُ ر  هناك فِ ف ،ديالوح

إىل   ر منهمجناك من هافهُ  ،ؤالءهم ه ربيةدول الغ  ثل اليف املناطق البعيدة مِ حَّت  رق األوسط و قة الش  طمن
واسعة هلذه  ساحةمِ  سط هناكرق األو ولكن يف منطقة الش   ،إىل دول أورباو  ،إىل الواليات املتحدةو  ،اكند

  .صرييةرقة الن  الفِ 

  يديّ بنيل يت الكتب اوبعد ذلك سأشرع بعرِض  ،هاسعن بداية تأسي خالصة تأرخييةأعطيكم واآلن  
  ..ق هبمتتعل  ال يت و 

خذت فأُ  ،مرييصري الن  ابن نُ حمم د فهو  ،ريصابن نُ م د حمُ ذ من خِ أساسا أُ  "صرييةالن  "هذا اإلسم 
م د حمُ و  ،من هناكانت   البدايةُ ف ،سهاأس  ال ذي وهو  ،صريية هي منسوبة إىل ابن ُنصريالن  و  ،من إمسهِ  سميةُ الت  

وهو من  رألمحا ه إسحاقُ مسُ وكذلك هناك شخٌص آخر ا ،م زمانناماة إج  لإلمام احلُ ة عى البابيّ صري اد  ابن نُ 
بشكٍل  ه يف كتبناد ذكرُ رِ مل ي   رحاق األمحسلكن إ ،أيضًا من رواة احلديث ابن نصريحمم د و  ،رواة احلديث

عى البابية د  ر ااألمح حاقُ إس .عكٌر أوس  ه ذِ د ل  ر  و  فقد صري ابن نُ حمم د ا أم   ،ورد ذكرُه ولكن بنحٍو قليل ،واسع
برغم فيما بينهما  صري ووقع اخلالفُ ابن نُ حمم د وكذاك  ،سناحل  ابن ة ج  هو الباب إلمام زماننا احلُ أي أنّه 

الت فاصيل ال يت سأعرضها عليكم من كتبهم يف هذه  ،إىل نفس العقيدةو  ،واحدة يدعوان إىل عقيدةٍ أّنما 
هو  هُ عي بأن  لكن هذا يد   ،ن إىل البابّيةااالثنان يدعو فهذان  ،عاىلت شاء اهلل معة إن  يوم الالقادمة  احللقةِ 

 حاق إسال يعين أن  وهذا  ،انتشر أمرهُ ال ذي صري هو يف آخر األمر ابن نُ  ،هو الباب هُ بأن   عيالباب وهذا يد  
الفرقة وهم  ،ُيسم ون اإلسحاقيون العلويني هناك مموعة منف ،منا هذاو يأتباع إىل  لهُ بل  ،أتباع ليس لهُ  األمحر

م د حمُ هو  س هذه الفرقة كما قلتفمؤسِ  ،صرييةائعة اآلن هم الن  رقة العلوية الش  الفِ  ،اإلسحاقية ولكن ها قليلة
مَّت  ،غرىنوات األوىل من زمان الغيبة الص  يعين يف الس   ،للهجرة 270سنة  تويف وقد ،يمري الن  صري ابن نُ 
نا العسكري السنة ال يت اسُتشِهد فيها إمامُ  ،للهجرة 260الصغرى سنة  بدأت الغيبةُ  ؟الصغرى يبةُ لغا بدأت

سكري فتويف يف بداية الغيبة صري هذا كان معاصرًا لإلمام اهلادي ولإلمام الع  نُ  وابنُ  ،عليه اهللِ  صلواتُ 
عُه ولكن ال بِ هناك من ت   ،بريالك إىل ذلك احلدِ ضعيفة مل تتسع ال زالت عوة بعد وفاتِه وكانت الد  و  ،غرىالصُ 
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ابو السِيد و  ،أب شعيبالسِيد كتب وهي  تب معروفة اآلن فيما بينهم هناك كُ  ،ات الواضحةتوجد هناك األدبيّ 
السِيد أبو  ،أبو شعيبالسِيد ونه سم شاع فيما بينهم يسم  هذا ا ،ي نفسهمري الن   شعيب هو حُمم د ابُن ُنصري

هل هذه الكتب  ،ينهمبكتب منسوبة إليه وهم خيتلفون فيما   هناك ،مرييالن   يب هو هذا حُمم د ابن ُنصريُشع
 كرةً يكم فِ طأع ريد أن  ا أُ إّن   ،ة صغرية وكبري يف كلِ  ريد اخلوضأنا هنا ال أُ  ،نقلها عن آخرينأم  ؟فعاًل هو كتبها

  .عن هذه اجملموعة

علومات ملك تّن نا الألن   ،حبسب ما هم يقولونهو قطعًا هذا التأريخ  ،ث هناك خللبعد وفاته حد
وأنا  ،لهمن تفاصييعرفو  هم فقط ؟صيل يف داخلهامن يعرف التفاف ،وسرية ةهذه فرق باطنيف ،خارج إطارهم

  أعلمينن كتبهم وإن  حلديث منقل األذلك  ،يلصافن الت  و فيعر  هم الاءأعد ألن  ريد أن  أنُقل عن أعدائهم ال أُ 
الفراغ  فبعد حالة ،ياترك يف ا أويف سوري ذلك كان  إن   ،اراألخب ين العديد منهم أيضًا يتابعونين كما تصلأن  

كن مل خصية لذه الش  برزت ه ،صريابن نُ ندب وهو من أتباع ابن جُ حمم د هذه برزت شخصية هي شخصية 
  .ذلك التأثري الكبرييكن هلا 

 الن انم د حمهو  ،انن  الد السيِ هم يسمونه  ،ابن جندبحمم د يذ مللت ،ميذهلكبري صار لتالتأثري ال
 ،وعةمر هذه اجملم من أ  الكثري ري  إليه غ   رمهذا الرجل حني صار األ ،األصل يّ إيراّن فارسوهو  ،المبالّن

ما هو و  يِنٌ ف سُ التصو  و  ،رسيفاف الصو  ت  لافهو كان متأثراً ب ،صوفية أواًل جاءهم بطريقةٍ  ،وأدخل الكثري أيضاً 
من  يعةِ ك من الشِ ناه لكن ،فةتصوّ وا امللبيت لعنوأهل ا ،بيتفًا يف ثقافة أهل التصو   نحُن ال ّنتلكُ ف ،بشيعي

ع التشي   ،ويفع صُ ندنا تشي  ع يوجد لكن ال فةمتصوِ  هناك شيعةٌ  ،املخالفني ُمتأثِرًا بفكِر الصو في ةِ صار صوفيًا 
ة إىل ف شيعي نسبناك تصو  ه ،ةيّ وفصُ  ولكن هناك شيعةٌ  ،عاً صوفياً تشي   لكُ تحنن ال ّنو مأخوذ من أهل البيت 

ًا إىل يف موجودلصو  ار ثاأل ل هذاوال زا ،صوفية اءهم بطريقةِ المبالّن جف ،بيتسبة إىل أهل الال نِ  الِشيعة
  :ن جهتنيف مصو  الت جاءهم صرييةُ الن  ف ،صرييصريية أو يف االجتاه الن  اآلن يف اجملموعة الن  

 .جاءهم من جهة المبالّن -
  .كر ابن عربوجاءهم من فِ  -
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ودخل إلينا ة الُغالىل إدخل  ،ةكبري   م ةاطهو  فكر ابن عرب هذاو  ،أيضاً فكر ابن عرب روا بفهم قد تأثّ 
وايا وأسرار ن  نبحث يف طأ أردناو عي ة الِشينية درسة العرفاسرار املوأ بحث يف طوايان لذلك إذا أردنا أن   ،أيضاً 

املدرسة  ال أن   ،عرب ابنفكر بعتني اجملمو  سببه هو تأثر ،اً يف بعض املواطناهبُ الفرق الن صريية سنجد هناك تش
من ابن  ذواوهؤالء أخ ،بر عن ابن خذوا م هؤالء أولكن ألن   ،صرييةرقة الن  قد أخذت من الفِ الِشيعي ة نية افالعر 

قبل هو طعاً مبالّن قال ،حالٍ  على أيِ  ،يشرتكان يف هذه الهةومها فصار هنا شيء وصار هنا شيء  ،عرب
  .للهجرة 287لمبالّن تويف سنة وا ،270 تويف سنةفقد صري البن نُ  سبةِ النِ ب ، الذاكرةإذا مل ختيِن و  ،عرب نبا

دان مح   ابنِ  سنياحلُ  وهو :ةصرييتأريخ الن   يف همّ األ لشخصيةُ  زمنية برزت ابفرتةٍ  وبعد المبالّن
تسميتهم هم  لكن حبسبو  ،صييناحلُ و  ،ضيينُيكتب احلُ و  ،ندنا ُيكتب احُلصيبتب عِ عض الكُ ويف ب   ،صيباخلُ 

 وه هُ قول بأن  ن كن أن  ب ييصسني ابن محدان اخلُ احلُ و  ،صيباحلسني ابن محدان اخلُ فهو  وهم أعرف بصاحبهم
جملموعة او  ،صرييةلن  موعة اة واجملاإلسحاقي ةمجع بني اجملموعال ذي هو  هُ ألن   ،صرييةس الن  فعاًل هو مؤسِ 

د قفهو  ،خُلصيبا فضيلةِ و  علميةِ و  على قدسيةِ  نقاففالطرفان يت   ،آمنوا بإسحاق األمحرال ذين هم  اإلسحاقية
وفيًا ووضع منهجاً نهجًا صُ ضع م  مبالّن و ال أنّ صحيح  ،رياً كامالً نظِ ت   ر  ظ  ن   ُث   ،صرييةوالن   مجع بني اإلسحاقيةِ 

ال و  ،نه ما يعجبهمأخذون ميانوا كو  ،صريية قبل المبالّن كانت تعتمد الفقه االثين عشريالن   قهيًا ألن  فِ 
اته يف بداييعيًا ش  كانصريبن نُ ام د حمُ  شيء طبيعي باعتبار أن  وهذا  ،يعتمدون الفقه االثين عشري بكاملهِ 

آنذاك  ةر كانت متوفِ   ال يت لكتبوا ،بعد ذلك ضل  واحنرف ولُِعن ِمن ِقب ل املعصومني وكان من رواة احلديثو 
 اً فقهاً خاص   ضع هلمو  بالّن ا جاء المم  ل  و  ،فكانوا يأخذون فقههم من هذه الكتب ،كتب االثين عشريةهي  
هو ظري كمل هذا التنل ذي أكن ال ،اً هبموضع هلم فقهاً خاص   مثل ما وضع هلم طريقًة صوفية خاص ة هبم ،هبم

هلم  وضعو ر هلم العقائد نظ  و يث صيب مجع هلم احلداخلُ و  ،346تويف سنة ال ذي صيب و احلسني ابن محدان اخلُ 
 ،رت وبدأت تنتشي وثابٍل رمسلن صريية بشكا رقةست عليها الفِ ية علمية تأس  ثكرية عقائدية حديقاعدة فِ 

 ،رتتشما انو هذه الفرقة  انقرضت امب  ر ليب فصنا اخلُ ذفحولو  ،صرييةرقة الن  الفِ  أيضًا اخُلصيب هو ال ذي نشرو 
كيا بشكل ر نتقلت إىل تُ د ذلك اوبع ،بيصهو اخلُ ام ويف العراق ويف إيران الد الش  رها يف بِ اب انتشسب  ال ذي ف

  .أيضاً  يبصبب يف انتشارها هو اخلُ فكان الس   ،واسع
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ة ءت شخصيدُه جاالّلي وبعحمّمد ابن علّي  هوو برزت شخصية معروفة لديهم  صيببعد اخلُ و 
هنا  ،426سنة  ذي تويفأبو سعيد ميمون الطرباّن ال  وامسه شخصية بارزة معروفة عندهم  وهو ،تلميذه

  :ايت ذكرهتء ال  لذلك هذه األمسا ،تكاملة من مجيِع الهاتأصبحت الِفرقة الن صريية فرقة م

  .إسحاق األمحر -
  .حمم د ابن ُنصري -
  .حُمم د ابن ُجندب -
  .اُلمبالّن -
  .ال ِلي -
  .اخُلصيب -
  .الطرباّن -

 رآنلقُ مونا على ابل يقدِ  رآنالقُ مصادر يتعاملون معها كهي وكتبهم  ،هؤالء هم الر موز األوىل املقّدسة
م يكمون مبا يف كتب هؤالء على القُ  لفقِه لألصلية املصادر صارت كتب هؤالء هي اوهكذا  ،رآنألن 

م فهم وا بعد  ومجيع من جاءُ  ولألحكاِم وللتفسرِي وللمعارِف وللث قافةِ  وللعقيدةِ  ن من كتِب نهلون ويأخذو يإن 
هذه أّن  أعتقدو  ،فكرهافقهها و و بعقيدهتا الن صريية بدينها و ال ذين تديُن هلم هم وهؤالء األمساء  ،هؤالء األعالم

ول  حبسب ما يقال ،ن هما يقولو موجزة عن الفرقة الن صريية من الوجهِة التأرخيية حبسب مو صورة متصرة هي 
 .غريهم

 :موعاتالثة مثإىل ال يت سأتناوهلا الكتب  ذكرُت يف احللقِة املاضية أن ين قس متُ  

  .أر خت للفرقة الن صرييةكتب   :األوىلاجملموعة 

صريية حتد ثت عن الن  ال يت تب الكُ  من أهمِ  عد  يُ وهذا الكتاب  ،على سبيل املثال أأخذ هذا الكتاب
لكن ين جئُت بِه كي  ،صريية يرفضون هذا الكتابالن   ألن   ؟ملاذا ،ين لن أعتمده يف احلديث عن عقائدهملكن  

ض هذا احلديث صحيح هو يُعر   ،حديث موسوعي هوهذا احلديث ال ذي أطرحُه عليكم أبني  لكم بأن  
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 ،على املصادر عِ الًا يف االطمرجعية واسعة جد   حديث لهُ هو هذا احلديث  لكن   ،عليكم يف ساعات قليلة
 (،صرييةالن   السليمانية يف كشف أسرار الديانةِ  الباكورةُ )وهو  صرييونه الن  يعرفبني يدي ال ذي ب هذا االكتو 

مسه سليمان فه امؤلِ  ،مة كتابهِ دِ قهو يقول يف م ،للهجرة 1250كما يقول مولود سنة   فهُ هذا الكتاب مؤلّ 
 ،نصرانياً  ار مسيحياً صو  د  عن هذه الفرقةرتولكن ُه ا ،صرييةالن   سليماٌن هذا هو من الفرقةِ و  ،ّنذ  أفندي األ  

 :على هذا الكتاب لهتني ال أعتمدُ  ينن هنا قلت إن  وم ،صار نصرانياً كتب هذا الكتاب عد أنبو 

ات اءفرت ه اِ ل  اب كُ ذا الكته ولونهم الن صرييون يملون محلًة شعواء على هذا الكتاب ويق :الهة األوىل
 .يباذوأك

تٍب يف ك اذا أقرأمل ،هم همكتبىل  أذهب إس فإن ينأعرف احلقائق  أن   ذا أردتُ  إينإن   :ةانيلهة الث  او 
ة يانترك الدِ  هولكنّ  ةيصري لن  لرجل كان من ااهذا  أن   صحيحٌ  ؟ون هلمادُ ع  هم مُ هؤالء األشخاص و  ،ألشخاص

 ،احلقائق يس بعيدًا عنل كتابهُ و  ،ابهين تتبعت كتومع ذلك أن   !؟نهع مِ توق  فماذا يُ  ،ار مسيحياً صصريية و الن  
 .ندكمعكتملة ورة مكون الص  تَّت  ح  هذاا أوردتُ إّن   ،صرييةعن الن   لن استعمله وثيقٌة يف احلديثِ ين ولكن  

يف أول -ا بعدمَّ أَ : ؟ّنذ  فندي األ  ماذا يقول سليمان أ ،هذا الكتاب ًا منعلى سبيل املثال أقرأ شيئ
-ني المعتزل عن اإليمان الوثنيذَ األَ ليمان ى ربه القدير سُ نَ ا بعد فيقول العبد الفقير إلى غِ أمَّ -الكتاب

 ال نستطيع أن  ف ،بيتلهم ليسوا وثنيني هم منحرفون عن عقيدة أهل ا ،نيةث  ا و  صريية بأن  يانة الن  لدِ ايعرب عن 
ينة أنطاكية في مد ي ولدتُ إن   ،ثني المعتنق اإليمان المسيحيالمعتزل عن اإليمان الوَ -يم بالوثنينيهمّ سن

 ،ت فيها نحو سبع سنينوأقم-صرييةومدينة أنطاكية ال زالت إىل اليوم تعد  مهداً للن  -هجرية 1250سنة 
سرارهم طلعونني على أامنة عشر من العمر أخذ بنو طائفتي يُ الثَّ  ةا بلغت السنمَّ نة ولَ دَ إلى أَ  انتقلتُ  مَّ ثُ 

 وفي ذات يوم اجتمع منهم جمهورٌ  ،نشرين أو سن العِ من بلغ هذا الس   لِ ل يكشفونها إلَّ الَّتي الباطنة 
قههم رب اخلمر يف فِ ون شُ يستحل  الن صرييُة هم -ح خمردَ إليهم وناولوني قَ  واستدعوني ةوالعامّ  ةِ من الخاصَّ 

ا البعض منهم يُ  ،وسآيت بكتبهم فون حترمي ين هم الو  ،قيةحتت عنوان الت  هو  ارهذا اإلنك نكر ذلك ولكن  رمب 
ذا ه سهم اخلاصة فإن  اللكن على أولياء اهلل ويف م ،هلم قوبةً اخلمر حمر م على أعداء اهلل عُ  بأن   يقولونو اخلمرة 
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عبد النور هو ف (،عبُد النور) بكلمةويصطلحون عليه  ،ينيةقٌس من طقوسهم الدِ ط  هو رب اخلمر شُ  اخلمر وإن  
 (النور عبدُ )يرمزون إليه هبذا الرمز فإّنم تبهم كُ ثون عن اخلمر يف  حني يتحد  و  ،صريي للخمرنُ  مصطلحٌ 

آثار موجودة يف كتبهم  سليمان أفندي لهُ  لكن ين أقول هذا الكالم ال ذي قالهُ  ،وسنأيت على ذكِر ذلك
ُقل بسر إحسانك يا  :وقف النقيب بجانبي وقال لي مَّ ح خمر ثُ دَ ني قَ و وناول-جليّ  وواضحة وبشكلً 

 سر  ل لي بِ قُ -رِب مُ و  دشكما يقال مر   ينوُمصطلح للمرشد الديعنوان  ،ديوسيِ عمي -ديي وسي  مَّ عَ 
الكأس التفت  ا شربتُ مَّ ولَ  ،ا لك تلميذ وحذاؤك على رأسيأسي أنَ رَ  اجَ دي وتَ ي وسي  م  انك يا عَ إحسَ 

  :فقلتُ  ؟دكإكرامًا لسي   هؤلء الحاضرين على رأسك ترفع أحذية إليَّ اإلمام قائاًل لي هل ترضى أنْ 
أمروا الخادم فأتى بحذاء  مَّ ثُ  ،فَضِحك الحاِضرون لعدم قَبولي القانون ،دي فقطبل حذاء سي   ،كالَّ 

ي صل  قيب يُ أخذ النَّ  مَّ ثُ  ،بيضاء خرقةً  ووضعوه عليه وجعلوا على الحذاء المذكور فكشفوا رأسيالسي د 
فهذه  ،وأوصوني بالكتمان وانصرفوا الة رفعوا الحذاء عن رأسيالصَّ  من غرِ ا فَ مَّ ر ولَ لكي أقبل الس   يَّ لَ عَ 

 ي إليهم ووقف السي دُ ناستدعو آخر و  ربعين يومًا اجتمع جمهورٌ  بعد أمَّ ثُ  ،المشورة يسّمونها الجمعيةُ 
ا العين فهي علي  أمَّ  (ينس ،يمم ،ينع) رّ أقول سِ  الكأس وأمرني بأنْ  ينمر فسقاس خَ بجانبي وبيده كأ

وأمَّا السين فهي سلمان الفارسي  ،ونه السم والحجابويسم  مَّد حَ مُ و ا الميم فهوأمَّ  ،معنىويسمونه ال
 ،فعليٌّ هو املعّن ،ر يف علي  ه  اهلل ظ   عتقدون بأن  ي صريية فهمعند الن   ديهذه عقيدة الت وح-ويسّمونُه الباب 

وهي التوحيد عندهم  دةُ هذه عقي ،ا سلمان فهو البابوأم   ،احلجابو  سمُ فهو االِ  ،فهو اسم اهللم د حمُ ا وأم  
-صادق هو هنا وما قاله جل فكالم الر   ،شاء اهلل القادمة إن   تناوهلا يف احللقةِ نسو  ،تبهمواضحة على طول كُ 

وأمَّا السين  ،ونه السم والحجابمَّد ويسم  حَ مُ  ا الميم فهيوأمَّ  ،ا العين فهي علي  ويسمونه المعنىأمَّ 
 ،صريابن نُ حمم د موا يف يضخِ  أن   مون يف سلمان ألجلِ هم يضخِ و -ويسّمونُه البابي سلمان الفارسي فه

ألن ُه هو  ،جزءًا من التوحيداآلخر  هو كي يكون  يدوحجيعل سلمان جزءًا من الت   حُمم د ابن ُنصري باألحرى
فرض  هُ لك قال لي اإلمام إنَّ ذ بعد مَّ ثُ -لكن ال هبذه املعاّن ،ندهم أبوابع ةُ م  ئِ األُ و  .؟!.البابيُعترب أيضًا 

النصريية  جدًا يف العقيدةِ  ح مهمٌّ لطهذا املص- (ينس ،يمم ،ينع) رّ تلو هذه اللفظة وهي سِ ت عليك أن
 رضٌ ه فَ قال لي اإلمام أنَّ -وسني سلمان الباب ،د االسمم  حمُ وميم  ،املعّن فعني عليّ  (،نيس ،يمم ،نيع)
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وني بالكتمان أوص مَّ ثُ  ،ةيوم خمسمائة مرَّ كل   (ينس ،يمم ،ينع) وهي سرّ  تتلو هذه اللفظة عليك أنْ 
يف هذا الكتاب على هذه  ويستمر احلديث-جمعية المليكبونها انية يسم  ا وهذه الجمعية الثَّ و فوانصر 

  .الشاكلة

ية صري الن   هيرفض ا الكتابهذ (،صرييةنة الن  ايالُسليمانية يف كشف أسرار الد الباكورةُ )هذا هو كتاب و 
ا أإ ،عليه لن أعتمد ينومع ذلك فإن   ،مموجودة يف كتبهاليت فيه وإن كانت هذه املعاّن  أن   وردتُه ألجلِ ّن 

 .مجيعاً  تكون الصورة واضحة عندكم

هو   يديّ  نيب  ذي ال  اب هذا الكت ،صرييةتب الن  من كُ  ،كم من كتبهملعلى سبيل املثال سوف أقرأ 
اطن ين البم الد  ي تعليع فضِ وُ  كتاب    أهم  -هم يقولون ؟ماذا يقولون عنه (،م الفتاوياحلاوي يف عل)كتاب 

ميمون  أبو سعيدهو  ةقالثِ  ابش  لا ،هذا هو مصطلح عندهم ؟ذا الشاب الثقةهمن هو -قةاب الث  فُه الشَّ صنَّ 
أهم  كتاب -(لِثقةاالش اُب )قب ا الل  نهم هبذفُيعرف بي ،ي هبذا اللقباللّ  عليّ  ابنُ م د حمُ ستاذه أُ  بهلق   ،الطرباّن

سين قة أبي الحُ الث   الشَّيخم كال  قاه مناست تصنفيناً منه الث قة ُوِضع في تعليم الد ين الباطن صنَّفُه الشَّابُ 
وهو -ويلَ عليم العَ التَّ  د فياألوح في مئة وعشرين مسألة وهو المرجعُ  ي ووضعهُ الجلّ  ابن عليّ محمَّد 

 رقم 54صفحة دي يف  بني يل يتابعة حبسب الط   ،كتاب احلاوي يف علم الفتاوي  ،للعلويني مبثابة رسالة عملية
  ؟ماذا يقول ،13

 أنا هنا لستُ  ،طقوسهملهذه مصطلحات -يقلعوما معنى التَّ  معنى ُشرب السَّار بالتخصيص وما
 هذا يفجودة رأهتا مو قال يت و ّن ذ  أل  ليمان اذكرها سُ ال يت املضامني بأّن  ريد أن  أقولبصدد شرحها ولكن ين أُ 

 لتعيينِ ار بارب السَّ عنى شُ ا مَ وأمَّ -؟ماذا يقول ،يء ذكره هو صحيحش   ل  قول كُ  أريد أنّ أنا ال أُ  ،الكتاب
أم  ًا شريفًا كانكبير م  ًا أعال الجماعة صغير ن نِ يُوضع على رأسِه مِ  وأنْ -يقول إىل أن  -لشخص  واحد

 لى الر أسضع الِنعال عضي ة و قعين ي-إلى المؤمنين قيب األدب الشريف حال دخولهِ فهمه النَّ يُ  وأنْ وضيعًا 
  .اّنم الفتاوي للطرب يف كتاب احلاوي يف عل ،ذكرها موجودة يف هذا الكتابال يت 
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ر و  ل يشرب عبد النهُ لف أنَّ حَ ن ومَ -77يف رقم  79مر فمذكورة يف صفحة وأم ا قضية ُشرب اخل
قت و في الميقات  شربهُ  هُ لجوز وَمن َحلف أنَُّه ل يشرب عبد النور في-قلت هذه رسالة عملية-فيجوز لهُ 

 ،عاىلتب إىل اهلل ر  تقلى المر عون بشرب اخلنم يستعيباعتبار أن   ،ة يشربيف وقت الص ال-الة ل غيرالصَّ 
 يفروايات ِئم ة األ  عن ادق و أوردوا عن اإلمام الص  فقد  ،تبهموهذا الكالم موجود يف كُ  ،هكذا هم يعتقدون

قولون هذه توايات الرِ  درِ ني نو لماذا حف ،الُغالةمن أحاديث  ةٌ كتبنا خلي    بأن  هذا ال ذي قُلتُه يوم أمس و  ،ذلك
ن ال ذيهم ّنم بأ م ةن عن األ ئِ ينقلو فهم  ،لكم سأقرأهاوال يت  ،هي هذهِ الُغالة أحاديث ! ؟الُغالةأحاديث 
 ..77رقم  79يف صفحة  ،مراخل   رب  شُ  أجازوا هلم

 .!!."د النورعب"يِث ىل حدنعود إ ذلكبعد قرتب نذهب إىل فاصل األذان والص الة و  الة اِ وقت الص  

 أتل           ومني ثكلت           ك أم            ك
 

 ولِ تُ             بن             ي البَ  لءِ ف             ي وِ  
 ع                   دهُ بَ وق وَ ذُ ا أَ َم                    قْ ذُ  

 
 ولِ ُض     ن الفُ ِم      اءُ َش     ا تَ ل َم     قُ      

 مهِ ح             ب  بِ  ع             تُ رَ لق             د كَ فَ  
 

 ي              لِ لِ اًء للعَ فَ الً ِش              َس              عَ  
 هُ اؤ فَ لل َص              ال              ز   ث              لُ مِ  

 
 ي                      لِ بِ نجَ كالزَّ   هُ اُج                      زَ مِ وَ  

 الِ َض          العُ  اءِ وا ال          دَّ دَ  ي          هِ فِ  
 

 يلِ حِ س                تَ مُ الْ  يلِ مس                تطالْ  
  

ا فيم (مانيةالسلي الباكورةُ ) تابهِ  كيف فندي ليمان أ  كره سُ شري إىل ما ذ  نت أُ قبل فاصل األذاِن والص الة وكُ 
م احلاوي يف عل) كتاب اء يفجإىل ما  تر وأش ،يف كتبهم كورٌ ذ  هذا األمر مبأن   قلتُ  ،ق بشرب اخلمريتعل  

سالة مبثابة رِ هو ب قلت هذا الكتا ،77مسألة  رقم، 79صفحة  ّنألب سعيد ميمون الطربا (الفتاوي
 شربهُ  ُز لهُ فيجو -دهمر عناسم للخم هو تقلوعبد النور كما -نورل يشرب عبد ال هُ ومن حلف أنَّ -عملية

لِه لَِقو -الةالص   شرب وقتيأن  هُ ال يشرب جيوز ل هُ يلف أن  ال ذي هذا -في الميقات وقت الصَّالة ل غير

يِن ِمْن َحَرج  } :َتعالى  على أيِ ! ؟عو ضة هبذا املو اآليذه هالقة عما أقول -{َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الد 

 !!عن عبد النورهو  حاٍل فاحلديثُ 
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 ،صرييةالن   ةِ رقن الفِ عثت حتد   ال يتتب من الكُ وهو  ،ليهاإأردُت اإلشارة ال يت كتاٌب آخر من الكتب و 
  لكذ ؟ليمانع اسم سمكلتهم ي ما مشر دال أ (،سليمان نةُ سسو ) هامسُ  الكتاب ،ونهُ وهذا الكتاب أيضًا يذمّ 

سليمان وهنا  (،ديانائد واألسليمان يف أصول العق سوسنةُ )وهذا امسه  ،(يمانيةلالس لباكورةُ اكان امسه )
 املسيحي فهملؤلِ  و لكتاب هاوهذا  ،بليمان الن  ث عن سُ ليمان يتحد  سُ  سوسنةُ هنا  ،ث عن سليمانيتحد  

هذا الكتاب ف ،1876 ِه سنةتلطبع بني يديّ  ال يتهذه صورة الكتاب و  ،اهلل ابن جرجس نوفل نوفل ابن نعمة
هو و  ،بلك الكتاذتاب طبع بعد يعين هذا الكِ  ،ومن مصادره ذلك الكتاب ،ميالدي 1876سنة  مطبوع
عن  ثيتحد  يانات ه الدِ مُجلة هذ ومن ،ملسيحية واليهوديةاعن حَّت  يف العامل  يانات الدِ  لِ كُ   ث عنيتحد  

صادر ال يت من أهِم امل ،قليلة ي املصادرألن ُه احلقيقة ه ،مدهايعتال يت املصادر من أهم ف ،صرييةالن   الديانةِ 
 أنا فقط (،ةي  يمانسلرة الالباكو )تتحّدث عن تفاصيل وأسرار هذه الِديانة بشكل تأرخيي هو هذا الكتاب 

اكورة الب)اب من كت هاأخذ أمه  هذا الكتاب املضامني املوجودة يف و  ،لعت عليهاطّ وقد ردت الكتاب و أ
 .ن عليه محلة شديدةلو وهذا الكتاب أيضاً هم يم ،(الُسليمانية

أمني غالب  حمم د ووه لويّ فه عمؤلِ  (،تأريخ العلويني) وهو بعنوانالث كتاٌب كبري الث   الكتابُ و 
 ،علويّ ف ملؤلِ ا ،تاريخ العلويني ،هجري 1343 ،ميالدي 1924طبوع سنة هذا الكتاب م   ،لالطوي

 كبار مشايخ  دُ كتاب أحذا الن نقض همم  و  ،فضون هذا الكتابم أيضًا ير  أن  ث عن تأرخيهم إال  ويتحد  
ما  ه يف مناقشةِ فكتاب أل    ،(وتقرير قدٌ  ن  لوينيتاريخ الع  ) هذا كتابه بني يديّ  ،اخلرِي  الرمحن عبدالش يخ العلويني 

لى عظهرت ال يت  ورةلص  ا أن  هو املؤلف يقول ب ،إشكاالت كثرية وأورد عليه ،جاء يف كتاب تاريخ العلويني
 ..اخلري الرمحن عبدالش يخ الشاشة هي صورة 
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 ،عاصرةمُ وإّّنا هي  ،ني ة اآلاحلل قو ال أ ،ةلوي  خصيات الع   هو من أبرز الش  اخلرِي  الرمحن عبدالش يخ 

 يفية ملع أبرز شخصية علوية رمبا هو ،الرمحن اخلرِي  عبدالش يخ  ،1986تويف سنة فقد عاصرت هذا الزمان 
املؤِلف حمّمد و  ،1986يف سنة كما قُلت تو   ،إىل الوسط اإلعالميو  أل العلينظهرت إىل املالعصور املتأخرة 

عند و ويني عند العل فيعٍ بيٍت ر  د إىلبه يعو س  ن   فيقول بأن   ،يف آخر الكتاب هُ ب  س  هو يذكر ن  أمني غالب الطويل 
من آل  همُه سالف أسرة وأن  ألُ ا ه ينتسب إىل هذهفهو يقول بأن   ،نجاريإىل بيت املكزون السِ  ،صريينيالن  

م كانوا من أمرائهم  ،يار نجاملكزون السِ  ألن   ،كبري  خالفٌ اك هنو  ،ممن رموزهو من مشاخيهم و يقال بأن 
 البغ أمنيحمم د  النتيجةب ،تلفةاألقوال مفلذلك  ،يةصري يست واضحة عن تأريخ الن  ل أرخييةت  لا لالت فاصي

 اخلرِي  يخ عبد الرمحنش  الن كا   وإن  ر العلوية املعروفة وكما هو يقول يف كتابهِ س  الطويل هو علوٌي ومن األُ 
ن ين أيضاً لك ،لت فاصيلا هبذه ل أن  وال ش ،نجاريمن آل املكزون السِ  هُ يف دعوى أن   ،عوىك يف هذه الد  شكِ يُ 

  .ةيقيقصلية احلسأعود إىل الكتب األوإّّنا  ،على ما جاء يف تأريخ العلويني سوف لن  أعتمد

نية وال احة العلالس   جودة يفن مو  فهي مل تكوإال   ،رةات املتأخّ رت الكتب األصلية احلقيقية ظهرت يف الفو 
ر يف أنا أتذكّ  !وبةصعية اليف غا ا ستصُل إليهاإليها األيدي فإن   إذا ما وصلتو  ،بسهولة ييدتصل إليها األ

 ،لغةبا  وبصعوبةً و كتابنيتاب أعلى ك إال  ل حصِ أحبث عن مثل هذه الكتب فلم أُ  نتُ مانينات كُ بدايات الث  
 .اً د  سع جطاق وامل تكن على نِ  رت وإن  تب وتوف  لكن يف الفرتة األخرية ظهرت هذه الكُ 
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يف املسألة  اذا يقولم (،رباّنعلم الفتاوي للط احلاوي يف) لقليمنه قبل  قرأتُ ال ذي يف نفس الكتاب 
ئزة تها جاطنة فهديَّ ب الباتُ لكُ ا اوأمَّ - يقول ،94مسألة  ،ية للعلوينيلمقلت هذه رسالة ع ؟عنيستالرابعة وال

 (اويوي يف علم الفتاحلا) كتاب  ثلم ،أنا أقرأ منها اآلنال يت هي هذه الكتب  ،تب الباطنةالكُ -رامها حَ وبيعُ 
ب تُ ا الكُ وأمَّ -ها حرامبيعُ و جائزة  تهاي  فهد ،سأقرأ عليكم منها يف احللقة القادمة كثرياً ال يت تب وأمثال هذه الكُ 

ياًل قَلِ ُروْا ِبآيَاِتي َثَمنًا َوَل َتْشت َ } :عالىله تخس لقو البَ  منُ ل يجوز الثَّ  مٌ راها حَ وبيعُ  تها جائزةٌ الباطنة فهديَّ 

ها ًا نسخُ قطع-زها جائا ونسخُ هعارتُ إولكن -تـُق ّدرليست هلا قيمة أّن هذه الكتب يعين -{َوِإيَّاَي فَات َُّقونِ 

 .حرامللعوام ها هذه الكتب وطباعتُ  نسخُ ف للخواص وإال  

ي أو صري الن   عين غريي ،همقاصر الف-ة لقاصر الفهمب الباطنيجوز نساخة الكتوال : 95يف املسألة 
لى عداء ولكن ععلى األ مةر  مسألة اخلمر يقولون هي حمُ  ،مرصرييني ولكن كقضية اخللو كان من الن  حَّت  

ا يف مالِس أم   ،صريينيري الن  لِس غيعين يف ما ،س األعداءاليشرب اخلمر يف م صريي أن  األولياء ال جيوز للن  
 ة الكتب الباطنة لقاصر الفهميجوز نساخ ول-95يف مسألة  ،بسائل التقر  و  وسيلة من فاخلمرةُ  الن صرييني

 .إىل آخر الكالم-وعادم الخط والعلم

بينما  ،ودةبع وموجطي تُ هلذلك  ،من الكتب الباطنة عد  هذه الكتب مثل كتاب تاريخ العلويني ال تُ 
  :بوىل من الكتموعة األاجمل لة منإذاً هذه أمث ،تب الباطنةاحلقائق موجودة يف الكُ  ؟احلقائق أين موجودة

  .ةينماياكورة السلبال -
  .سوسنة سليمان -
  .أمني غالب الطويلم د وتاريخ العلويني حمل -

 ين لن  كن  ل ،رارهممن أس ث عن تفاصيلهم والبعضتتحد  و  ،خ للعلوينيجملموعة من الكتب تؤرِ ا هذه
 عن ل  متلف ما قي رفعكي ألقيق ها بشكل دعتُ  عليها وتتبّ تُ علّ  هبا واطئتُ ا جِ ية وإّن  هادها يف النِ أعتم

 .العلويني



 2 ج الغلّو والُغالة( 73)الحلقة                                    للشيخ الِغّزي / الكتاب الناطق :3 الجزء –ملّف الكتاب والعترة 
 

- 29 - 
 

 ،تور أسعد عليّ ين الدكملعاصر من رموز العلويني ا ،ب العلويني من املعاصرينمن كت هناك مموعة ثانية
ائد لر  دار ا (،نجارين السِ ملكزو اهلل وا معرفةُ ) :ثال جئت هبذا الكتابمموعة من الكتب على سبيل امل وعندهُ 
 ..آلن ترونااشة اى الش  صورته عل أسعد عليّ كتور الد  ،ة الدكتور أسعد أمحد عليّ اسحتقيق ودر  ،العرب

 
هو  ني يديّ بل ذي الكتاب اوهذا  ،أستاذ جامعيو ر ل ومفكِ راز األو  قف من الطِ أديب ومث   ،معاصر

لى عللحصول  ةيسوعمعة الية الارقيالش  ب امت ملعهد اآلددِ هو رسالة قُ و  ،نجاريون السِ ز معرفة اهلل واملك
  .ال أالرميشألب ارئيس املعهد الدكتور الفلسفة بإشراف املستشرق الفرنسي درجة الدكتوراه يف 

ق أم من ار نجار العنجاري من سِ علمون هل هو سِ هم ال ي  لكن   ،صرييةاملكزون السنجاري من رموز الن  و 
نجار وهناك سِ  ،امسها كثريًا بعد ظهور داعش فهذه سنجار العراقبع ا مسُ ورمب  نجار فهناك سِ  ،سنجار سوريا

 ،فاصيل التأرخيية غري معلومةالت   ألن   ،بصورة دقيقة فهم ال يعلمون ،عمانة الن  معر   نةيمن مديف سوريا قريبة 
 ،583سنة  دتهُ والذلك غري معلوم،  ،من سنجار العراق أم سنجار سوريا فهذا املكزون الِسنجاري هل هو

راز من الطِ  ويفٌ صُ  شاعرٌ وهو  ،صرييةكرية للطائفة الن  من الرموز الفِ هو نجاري زون السِ املك ،638ووفاته 
ال يت صوص الن  ففي  ،هما جاء عن وقرأتُ   نثرهُ أتُ عرُه وقر شِ  حني قرأتُ  ،ر بابن عرب تأث  هُ أن  بأنا أعتقد و  ،لاألو  

ابن  ،تويف فيها ابن عربال يت نة الس    يف نفسبة هو تويفّ وباملناس ،اً جد   اً حعرب واضنُقلت عنه أرى تأثرياً البن 
لكن ابن عرب كان مولوداً قبله  ،للهجرة 638تويف سنة نجاري واملكزون السِ  ،للهجرة 638عرب تويف سنة 

نـ ُهما توفيا يف سنٍة لك ،من املكزون الِسنجاري مخسة وعشرين سنة ابن عرب أكرب ،خبمسة وعشرين سنة
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ا ال رمب  و ما أعتقد  سبِ صريية حبفة الن  ائإىل الط  رب كر ابن ع  خل فيها فِ د   يتالبداية األوىل ال   وأعتقد أن   ،واحدة
أنّه نجاري واضح من شعرِه املكزون السِ و  ،نجاريكزون السِ كر دخل يف فرتة املالفِ هذا  أن   دقأعت ،قول نيقبلو 

ربة ل دِ  ألن   ،صريح ولكن ال بشكلٍ  (،نيس ،يمم ،نيع) شري إليها قبل قليلأُ  يتالعقيدة ال  يمل نفس 
فهو بنفس  ،رموزهم أعرفُ فإّّن أشعارهم  قرأُ فحني أ ،وفيةرموز الص    أعرفُ عر الصويف فإّنِ الشِ  رسة معومما
فعني  (،نيس ،يمم ،نيع) عقيدة ،هذه العقيدة نجاري عنث املكزون السِ الرموز يتحد   ة يففيالصو ريقة الط  

فإن  اهلل  ،سم اهللوهو اِ م د حُم   وميم إشارة إىل ،ا هم يعتقدونذكه ،اهلل حقيقة وهو املعّن وهو إشارة إىل علي  
هو  نيسو  ،املعّنو هو احلقيقة  وعليٌّ  ،واحلجاب اإلسمُ هو م د ح  مُ ف   ،ههر حبقيقتِ ظ   ُث  يف البداية ظهر  بإمسِه 

  .نجاريث عنها املكزون السِ يتحد  اليت العقيدة هي هذه  ،باهو البو سلمان الفارسي 

 ثفحني يتحد   ،ملعاّنتعومي ارار و ريقته فهو أستاٌذ ماهٌر يف متييع األسطعلى هو الدكتور أسعد علي و 
 سعد عليِ بها الدكتور أكتل يت  اقات حقينقرأ الت   ن  ك إذا أردنا ألذل ،ث بطريقٍة خيفي فيها احلقائقيتحد  فهو 
ني ما بو  ،بر عا قاله ابن ن بني ميقار  وأخذ ،طريقة عنهث هبذه الحتد  و  ،الصوفية ةكبقي    ب عن صويفٍ ت  ك    هُ وكأن  

ة اير د تكون لهُ  ن  ن دون أمراجعها يُ  يعين من أراد أن   ،هأطروحة دكتورافهي  ،ما قاله آخرونوبني  ،قاله الغزال
عاّن يف متييع امل عد عليّ تور أسومن دون أن  يكون عارفًا بأسلوِب الدك ،الشعر الصويفوفية يف بالرموز الصُ 

ن عث فيتحد   ،ضحوا شكلٍ امني بح باملضصرِ يُ  ه ال يريد أن  ألن  فإنّه لن يفهم حقيقتها،  ،وتعومي احلقائق
لعقيدة أسرار ابعارفًا   يكنمل يستخرج املضامني إذا أن  أحد ال يستطيع و  ،فو عن فيلسو  صوفيةٍ  شخصيةٍ 

  قرأتهوال أقصد أّن   ،اضحةو ندي صورة بإمعان لكي تكون ع ت عليه وقرأتهُ لعومع ذلك أنا اط   ،رييةصن  ال
ا قا أذكرُه من مآلن عن اكم ثُ حدِ ا أُ وإّن   ،وقرأتهُ  هذا الكتاب منُذ سنني طويلة كنت قد طالعتهُ ف ،اآلن بل رمب 

 .1981 بوع سنةكتاب مطال ،فيه على هذا الكتاب لتُ ص  ح  ال ذي ال أذكر التأريخ  ،شرين سنةدود عِ حُ 

ويني نقد اشة وأشرت إىل كتابِه تأريخ العلوهناك شخصية ثانية قبل قليل ظهرت صورهتا على الش  
تأريخ ) بهآثارِه وكت هذه بعضُ  ،عبد الرمحن اخلرِي الش يخ هو و  ،أمني غالب الطويلحمم د نقد لكتاب  ،وتقريظ

ف كتابًا يف لذلك أل   ،ل يف كثري من القضايايو أمني غالب الطحمم د فهو ال يتفق مع  ( وتقريظالعلويني نقدٌ 
 .نقد ما كتب الطويل
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عبد لش يخ و لهالكتاب  هذا (،ملسلمني العفريني العلوينيا عقيدتنا وواقعنا حننُ )بعنوان هناك كتاب و 
 كاتبهُ حكم بأّن  سأإّّن ف ،فملؤلِ ااسم أعرف  من دون أن   الكتاب يُعطى ل وأقرأههذا  أنّ لو و  ،الرمحن اخلرِي 

ي نفس ويني هدة العل عقيأن  فهو يقول ب ،جف األشرفيف حوزة الن   علمٍ  طلبةُ بالض بط  ،ضحم   أصولٌّ هو 
 (، العلوينيمني العفرينيسلن املعنا حنعقيدتنا وواق)عنوان الكتاب  ،يعة االثنا عشريةعليها الشِ  يتال   ةالعقيد

 كتاب يّ ر أو ألمظف  لمامية ئد اإلعقا  مثالً هُ هذا الكتاب وكأن   ألن   ،أقرأ عليكم شيئًا من هذا الكتاب فلن
 يعين ال ،فاصيلر الت  يف سائو يف الفروع و صول يف األ ،جف األشرفمن حوزة الن   عامٍل أصول   كتبِ آخر من  
أنا  ،ية هي هذهصري قائد الن  ع بأن   هو يقولو  ،صرييةيف كتب الن   ةائد املوجودقع بالاخلرِي الش يخ  ها ذكر م  عالقة لِ 

صرييني ن مموعة الن  وجودة مرقة مأن  هناك فِ  أو ؟ عقيدتهغري   يخ عبد الرمحن اخلرِي ش  لا ال أدري هل أن  
ما أو  ،لكالزيةو اجملموعة الفرقة أ اهناك مثالً  ،يةصري هناك اختالفات فيما بني الن   !؟اثنا عشرية ا شيعيةٌ عقيدهت

ونم ويسم   ،وسيةموعة املاخهناك اجملو  ،الزيةاجملموعة الكهذه هي  ،ورينيالن   ،نينيوراالن   ،ةوراني  ونم الن  يسم  
ن و لعلويا ،يا خيتلفونيف ترك لعلويونوا ،أخرى هناك مموعاتو  ،هناك اجملموعة اإلسحاقيةو  ،نو يّ ة أو الغيبيّ الغيب

نشداداً ثر اِ يف سوريا أك لعلويونكن اون ولهم علويل  كُ   ،وجودين يف سوريااألتراك خيتلفون عن العلويني العرب امل
  .ة القديةليصصريية األتب الباطنة وإىل العقائد الن  إىل الكُ 

أو  ،رتكيةرة باللغة الت متوفِ ليس صرييةة والكتب الن  رتكيا بسبب اللغة الإم   ،ن يف تركياو ا العلويأم  
ن يف فويّو الص  و  ،فويةالص   ريقةط  ع الفويني وملص  ا ياسي معسِ يين والتباط التأرخيي الدِ ر أخرى حبكم اال بباسأل

ذكر لكم هذه ين أكن  ل ،يلالتفاص  هذهكلِ   ريد الدخول يفأنا هنا ال أُ  ،صوفية طريقةٍ  بصحااألصل هم أ
فما قاله  ،م عقيدهت مضامنيريية كي نصل إىلإمجالية عن واقع الط ائفة الن صكي ترتسم صورة املقتطفات  

 اعي ألن  ما الد  ف ، كذا وكذاعقيدتهُ  بأن   الر جل هو يقول ،بهكذِ أُ ريد أن   وأنا ال أُ عبد الرمحن اخلرِي  الش يخ
  !؟ب ما يقولكذِ أُ 

 تعصبة للمدرسةم صوليةٍ أ شريةٍ عاثين  شيعيةٍ  دةٍ ث عن عقيد  يتح (،عقيدتنا وواقعنا) :ما ذكره يف كتابه
  !صولينيأكثر من األ أصولٌّ أنّه يعين  ،األصولية
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تور شاكر لى الدكع دلر  ا (،حول املذهب العفري العلوية سائل مهم  رسالة تبحث يف م) :يف كتابهِ 
ك أسئلة هنا ،عليقلت  ج إىل اا ء حتتأشيا ذكر يح عبد الرمحن اخلرِي الش   ألن   ،هذا الكتاب سأقُف عنده ،ىمصطف

 الوقت ال يسع ألنّ  ،هاًا منأقرأ بعضوسأذهب إىل األجوبة و  ى ال مال لقراءهتا،سأهلا الدكتور شاكر مصطف
  :لقراءة كِل شيء

 ،مشقدِ  ،كتبة الفيحاءموهذا الكتاب  ،20صفحة -اني الجواب على األسئلة بإيجازسم الثَّ القِ 
ي  الَّتيوم هي لوية العة العلجما نعم إنَّ -أشرف على طباعته هاّن اخلرِي  ،لوليدا ابنخالد  مطبعة ،1993

عبد ش يخ الكالم هو  هذا ف ،علويةن الو سم  اآلن هم يُ  ،صريية يف التأريخالن  -صيرية سابقاً ى الن  مَّ كانت تسُ 
صيرية ى الن  مَّ سُ تالَّتي كانت  هيو يوم ة اللجماعة العلوي نعم إنَّ -بطائفتهِ  اس خربةً  وهو أكثر الن  الرمحن اخلرِي 

عناهم  الَّذينفاض ر أو األ افضةرَّ ق عليها لقب الطلَ كان يُ الَّتي  يعة وهي من صلب المسلمين الش   سابقاً 
َأرَفُض فإنَّني  لوصي  رفضاً ب  اان حُ إْن ك) :ة ومنهار و في أقوالِه المشه-افعييضاً رجعنا إىل الش  أ-افعيالشَّ 

 .(فإنَّني َأرَفُض الَعِباد)أو  (الُعبَّادِ 

-لجبل سابقاً ا مَّ ذي عَ لَّ ة اصيرين  ب البب في لقالسَّ -رِي خلعبد الرمحن االش يخ يقول  ،21صفحة يف 
صريية هكذا الن   ن  أل ،بل بعد سقوط حلبال وا إىلوقد لأ ،يهاسكنوا فال يت ناطق البلية املهي  ،البل

صريية لكن يف تأريخ الن   ،يف كتب املؤِرخني اآلخرينبينما ال توجد هذه املعلومة  ،تأرخيهمخون يف ويؤرّ يقولون 
ويعتقدون بأن  سيف الّدولة وآل  ،كان يكمها سيف الدولة احلمداّن كانت ُنصرييةال يت  الدولة احلمدانية  أن  

إىل البال  ،العلويون إىل البل رات فر  ابعدها من إمما و  ةبعد سقوط الدولة احلمدانيو  ،يونصري هم نُ  محدان
في    في لقب الن صيرية الَّذي َعمَّ الجبل سابقاً  السَّببُ -قطنونا اآلنيت يإىل املنطقة ال  و ام الد الش  بيف 

و لسم أحد القادة الفاتحين أ سبةٌ نِ  هُ يقول إنَّ  بعضهمختلٌف فيه كثيرًا فغرافيا مُ والجُ كتاِب التأريخ 
فتح البالد  مَّ تَ الَّتي فاتحين جاءت نصيرة لمن سبقها من العشائر العربية المسلمة  من اللجماعة  

 يزعم أنَّ  موبعضه ،هو ر بي فهاجر إليهم ونصآمنوا بالنَّ الَّذين  ارسبة لألنصنِ  هُ ذكر أنَّ وبعضهم يَ  ،بجهادها
ولكن يبدو  ،يس دقيقاً األوىل والث انية هذا الكالم لهذه األسباب -صيرن نُ ابحمَّد مُ ى سبة إلبب هو الن  السَّ 
وبعضهم -نصري نبام د حمُ إىل  سبةً نِ هم صريية الن  ف القضية معروفة وإال   ،م املعاّنوِ  يُع يريد أن  اخلرِي الش يخ  أن  
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ؤالك عن أمَّا س-يقول ن  إىل أ-المعروف بأبي شعيب يزعم أنَّ السَّبب هو الن سبة إلى ُمحمَّد ابن ُنصير
تكون  أنْ حة فال تعدو كان لها نصيب من الص    ها فإذاكر ذ تي تالَّ  لسلةِ عالقة الجماعة العلوية بالس  

عن الدين  زةً دينية متميَّ  ف ليس عقيدةً التصو   ة ومن الواضح أنَّ ية عقائديَّ نعالقة صوفية ل عالقة دي
ية املوجودة عند رِ صريية هو مثل القضايا السِ ي عند الن  سرِ  الانب الأن  بيقول أن  يريدهو باألخري -اإلسالمي

 .ة جعفريةهم فرقة مسلمة شيعي  ف وإال   ،الصوفية

 ،اهلفت ذا هو كتابه-(تفْ الهَ )القة البتة للمسلمين العلويين بكتاب ل ع:  22يف صفحة 
يف   ويستمر  -الشريفال تلبتة للمسلمين العلويين بكتاب الهفل عالقة ا-هو يقول ،ريفالش   اهلفتُ 
 ،امرتعارف وهو يني بنانل  اب الت  أحد الكُ بعُه يف البداية ريف ط  فت الش  ب اهلكتا  ،عن هذا املوضوع كالمهِ 

 ،صرييةب الن  تداد الكُ يف عِ و  ةويلعكتب الهو بالفعل موجود يف ِعداد الو  ،ليني وإىل العلوينييُه إىل اإلمساعب  س  ون  
 عتقُد بهِ يخ سُ نات  ع الموضو و  ،خناسُ الت   موضوعهو  الشريف ب اهلفتايف كت ةوأهم املوضوعات املوجود

 !؟أو شيء آخر صرييةِ لى الن  ي هل انقلب عر د هنا ال أعبد الرمحن اخلرِي الش يخ بالنتيجة  ،صرييونالن  

 هذا الكتاب (،ةحاني  و لر  األدوار انية و ن ورااألكوار ال) وهو كتاب إىل أهِم مصادر الن صرييةإذا ما ذهبنا و 
 ت  بإذا ما ذهو  (،لر وحاني ةدوار ارانية واألاألكوار الن و )صريية للفرقة الن   للمؤسس األولأي صري ابن نُ م د حمل هو

نفس  وهوخ سُ ناضوع الت  ويستمر يف مو  (،خناسُ القول يف الت  )بعنوان  هناك فصل كاملف ،126إىل صفحة 
 هذه د الرمحن اخلرِي عبش يخ الفيه  ثيتحد  ال ذي مان لكن يف الز   (،ريفاهلفت الش  ) الكالم املوجود يف كتاب

 اب اهلفتوكت (،فاهلفت الشري)تب مثل كتاب خرجت بعض الكُ نعم  ،رةالكتب الباطنة مل تكن متوفّ 
عند  سخة املوجودةن الن  ع تالف فيها اخلينييسخة املوجودة عند اإلمساعالن  و  ،دةخ متعدِ س  له نُ  الش ريف
 ،ةوجودم هي خ هيماسُ الت  و  خاسُ نت  هذه قضية األكوار واألدوار وال ،ولكن بالـُمجمل الكالم هو هو ،العلويني

يخ عبد ش  الحال  أيِ  لكن على ،صرييةالن   دتب أخرى غري كتاب اهلفت عنيف كُ  موجودة اروهذه األفك
  .صرييةهذا الكتاب هو للفرقة العلوية الن   ينفي أن   هنا الرمحن اخلرِي 
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لدكتور ا-البصطفى غَ للدكتور مُ فيما بعد هذا القول  رتُ وكرَّ : يقولفشري يف مكاٍن آخر ويُ 
ال يت سخة ذه الن  ه ،خطاءأفيه و  بعد أن  خرج الكتاُب األو ل ق هذا الكتابحق  ال ذي مصطفى غالب هو 

صطفى مُ  نيلدكتور قول لفيما بعد هذا ال رتُ وكرَّ -ريفق كتاب اهلفت الش  حق   ،قها مصطفى غالبحقّ 
ة رسالته ا مناقشد حضورنعب-؟مَّت-عليّ الزعبي في بيت الدكتور أسعد  عليّ الشَّيخ محمَّد و  البغَ 

يف نفس الو  حننُ ين يع ،بهذا الكتا-(معرفة اهلل والمكزون الس نجاري)في الفلسفة حول  للدكتوراه
هناك خر و بعض اآلىل الإيشري تب بعضها يعين املوضوعات مرتابطة والكُ  ،يف نفس هذه األجواء ،ثنتحد  

 نتيجةبال ،املوضوع ملة عنورة مأعطيكم ص ريد أن  أُ  ،شيء عليكم ل  كُ   تفاصيل كثرية أنا ال أستطيع أن  أقرأ
 .نفي املعاّن املوجودة يف هذا الكتابيالش يخ عبد الرمحن اخلرِي 

بن ااهلل  ب عبداي كتفد جِ او لَ  كَ وإنَّ -حتت عنوان كتاب عبد اهلل ابن سبأ ،66وأيضًا يف صفحة 
ثنا عنه يوم أمس-بجزأيه األّول والثَّاني سبأ داية بيقول يف  ،سكريتضى العد مر للسيِ  الكتاب ال ذي حتد 

بد اهلل عتقرأ كتاب  نْ أليك في إ غبُ الفات الوهمية أر الخِ  واختالق وللتأك د من ِافتراِء الن َحل-الكالم
ّول بأ بجزأيه األس ابن بد اهللعوإنََّك َلواِجد في كتاب  ،مرتضى العسكرية مفه العالَّ ابن سبأ لمؤل  

هو  لسماذلك  ضحة أنَّ ة الواالصادق لبراهين واألدلةبال للسياسة  مِ لع طالب العلم للعقنِ ما يُ  والثَّاني
ي الش يخ عبد أ هُ ن  إ ،ليللت قبل ققُ  كما-أي  عصر  من ُعصور اإلسالم لم يُوجد في لشخص  ُخرافي 

 ،هكذا هو عالً ف ا الر جلوُرمب   ،ملعاّنا هذه كل    ينفيهو ته و اصوليني يف كتابأكثر من األ صولٌّ أُ الرمحن اخلرِي 
ا  ث هنا عن حنن نتحد   ،ن اخلرِي د الرمحبعب لنا ولكن ال عالقة ،اجتاه جديدعنده  ترك ذلك الكالم ونشأ أنّهُرمب 

اهلل  شاء تفصيل إن  وهلا بالسأتنا هذهو  ،ؤلفاهتممثل ما جاءت يف مو  ،مثل ما وردت يف كتبهم صرييةالعقائد الن  
 .تعاىل يف احللقِة القادمة

  :لباطنةلك الكتب اهي تِ  ،ث عنهاسأحتد  ال يت تب ثة من الكُ الِ اجملموعة الث   

تني لكم قائمة طويلة تتجاوز السِ  عنها قبل قليل ويف يوم أمس قرأتُ  مر  احلديثُ ال يت باطنة الكتب ال
وهو  وأهِم كتاٍب من كتبهم  بأول كتابٍ  تبدأُ ال يت ة تب الباطنمموعة الكُ  ،ب الباطنةعنوان هي هذه الكت
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أو  ،صرييةالن   العقيدةِ  ساس يف بناءِ وهو األاب أو ل كتهو هذا  (،ةألدوار الروحانياألكوار الن ورانية وا) :كتاب
ال يت يائية هي اجملموعة لالعو  ،ى العليائيةسم  وقدياً كانت تُ  ،ى يف زماننا ووقتنا احلاضرسم  العقيدة العلوية كما تُ 

عبد اهلل ابن  سلسلة هي يفو  ،الُغالة عقيدة من عقائدوهي  ،األ ِئم ةالعليائية كانت يف زمان  ،صرييونثها الن  رِ و  
مر  احلديث ال ذين من وفالن وفالن  يار الشعري اب األجدع واملغرية ابن سعيد وبش  لة أب اخلط  سبأ وسلس

هم فقه   م ونقرأُ عقيدهت   م يف احللقة القادمة وسنقرأُ تب سأستعرضها لكهذه الكُ و  ،وم أمسعنهم يف حلقِة ي
ين سأأخذ ّناذج لكن   ،تب كثرية والكالم طويل وعريضالكُ ف قطعاً أأخذ ّناذج وإال   ،همهم وطقوس  تفسري   ونقرأُ 
  .ورة واضحة لديكم وبشكٍل كاملتكون الص  حَّت  تب هذه الكُ  لِ من كُ 

  .؟!.مهمة من التنبيه على نقطةً  بُدَّ لكن ل 

مني اوالكثري من املضهناك فيها الكثري من احلقائق ف ،قئا هذه الكتب تشتمل على حقأن  وهي 
اآلن يف كتب  ،الكتب فرِ كيف أحَّت  له إىل آخره جتد كتابًا يكون باطاًل من أو   ال يكن أن  ف ،حيحةالص  

وهناك الكثري  ،إحلادية عديدة خصوصًا يف الغرب اآلن هناك مدارس ،لمًا يف زماننااإلحلاد صار عِ و  ،اإلحلاد
 وقد قرأتُ  ،تب اإلحلادلو أخذنا كُ  ،ن يف هذا االجتاهبو ن يكتالسفة مم  اب ومن الفّ ت  ومن الكُ رين من املنظِ 

تب اإلحلاد ق خصوصًا كُ ئاد فيها الكثري والكثري من احلقجِ ننا سن  اإلحلاد فإ تبلو أخذنا كُ  ،الكثري منها
فيأتون  ،رهموّ م وتصهم حبسب فهمه ،يأتوك حبقائق علمية ؟اآلن امللحدون كيف يُثبتون اإلحلاد ،املتأخرة

 ،هذه احلقائق غري صحيحةبأّن  نقول تطيع أن  سنال و حقائق صحيحة  ،ية من علم الرياضياتملحبقائق ع
ك فيزيك أو وانتِ تكنولوجي أو من الكيأتون مبعلومات من النانو  ،إلثباِت فكرِهم اإلحلادي فونام يوظِ هُ لكنـ  

يأتون هبا مثالً من ال يت هذه املعلومات و  ،همراد  مُ  اتو بِ ثلمية كي يُ ظريات العِ حدث الن  من أو  ،كانيكا الكممن مي
ظرية يأتوك بالن   ،لى أرض الواقعلية عممعلومات ثابتة وهلا تطبيقات عو  ،حةمعلومات صحي انتك فيزيكو الك
إثبات لك إىل ذ  يقودهم بعدمعني   مفهوم ن إلثباتِ لو ومن خالهلا يدخ ،قنيةلمية الت  سبية وبتطبيقاهتا العِ النِ 

فحينما نتناول هذه الكتب ونقرأُ  ،فيما يعشقون مذاهبُ  اسِ وللن  كما يُقال   ،اإلحلاد حبسب ما هم يعتقدون
حني نقرأ مثاًل ما   ،وهكذا ،جتاه خاطئف يف اِ وظ  ها تُ هذه احلقائق صحيحة لكن  ف ،فيها هذه احلقائق العلمية

فلسف هو قد و  فو ركس فيلسماف ،يحةماركس هي ليست صح بهاكلمة كت  لّ ليس كُ ف ،كتبه ماركس
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براهني و  وجاء بأمثلة ،يةوذكر معلومات واقع ،ق تأرخيية موجودةئاتب عن حقك  فإنّه   ،فحني كتب ،االقتصاد
تب من الكُ  ابٍ  كتيف أيِ  ،صحيحةتكون تمامها باركسية ملومة ا املنظلكن ليس بالضرورة أن   ،صحيحة هي

 من هنا اغرت   ،وستجد كالمًا ليس صحيحاً  ،واالجتاهات كالمًا صحيحاً  ختلف الديانات والفرقملستجد 
فاهة ومن جرتار ومن الس  ومن االِ  يحسطمن الت قد سئمواكما قلت و   من االثين عشريةِ  عةِ يالشِ  بعُض شبابِ 

 ،لبيتبفهم أهل ا رآنِ تتعارُض مع منطق القُ ال يت ؤنا ومراجعنا و انا وعلمابُ ت  ها كُ كتبُ ي  ال يت العقائد املريضة 
جال علم الرِ و  جالبقذارات الرِ  فُ ضع  تُ ال يت حاديثهم يف زياراهتم ورواياهتم وأ لبيتِ مع منطق أهل ا تعارضُ وت

  :عندناال يت حاديث ووجدوا أحاديث كاأل صرييةِ تب الن  ميقة يف كُ ووجدوا معاٍن ع  

  .وهو من كتبهم أيضاً  ،من كتبنا (،قولف العُ حتُ ) :بكتا -
  .من كتبنا وهو من كتبهم أيضاً  (،ل ابن عمرللمفض   ديالت وح) :كتاب -
  .هو من كتبنا وهو من كتبهم أيضاً  (،اإلهليليجة حديث) :كتابُ  -
 ،كتبنا  هي من ك نسخة معروفة موجودة اآلنهنا ،توجد أكثر من نسخة (،الكربى ةُ ياهلدا) -

ث يدلغة يف أحابامُ  خس  لن  ا هناك يف بعض ارمب   ،األحاديث املوجودة يف هذا الكتاب هي أحاديثُنا
 ،ملنازلوما هلم من ا ألبواباضية موا فيها قعوا البابية جاءوا بأحاديث ضخ  ألن  ال ذين اد   ،األبواب

من  يعةِ ك من الشِ فهنا ،اآلن ليس فقطو رب العصور وهذه تركت انعكاساهتا على الث قافة الِشيعي ة عِ 
قبل أن  يزور  هُ ليقرأ الفاحتة و  هُ ر زو اتوا يال ذين م يعةمًا من علماء الشِ عالِ األ ِئم ة ام من إم لِ كُ جيعل لِ 
بواباً فيفرتضون أ ،ذاهفعلون ي عةِ يثري من الش  والك   ،وال فصل ال أصل لهُ و  من القول اءٌ هر  اوهذ ،اإلمام

هوا إىل املدرسةِ  إىل طريقة  ،ّنالعرفا الوِ  ويش يفار د  يقة الر طالعرفانية وبالذات إىل  خصوصًا ال ذين اجت 
ضخيم تلهو او  ،الطقوس ثل هذهون مبيقومهوا هبذا االجتاه يها اإليرانيون ال ذين اجت  سمِ درويشان كما يُ 

 .املبالغة يف الرموز الِشيعي ةو 

 هذا الغُُلو يف ،أساساً  يعةِ و يف الشِ لُ لغُ ا ملغال فإن  ا نا نذهب وندرس تفاصيل االجتاهلو أن   ويف احلقيقةِ 
 هم يغالون ُث   ،بنفسهِ  هُ غاالت  بلون مُ قياملغاالة آلخرين ف وينقل هذه !غال بنفسه أوالً هناك من يغلو ويُ  ،األساس

ن م   ل البيتِ  فأهوإال   ،بيتُلو يف أهل الى بالغُ سم  كر املنحرف ال ذي يُ ن الفِ لو فينق ونيبدأ ذلك بعدفيه و 
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 صرييوحيد الن  عليه الت  نحرف كهذا الفكر ال ذي مُ  سون لفكٍر عقائديٍ هم يؤسِ ولكن   !؟غال فيهميُ  يعرفهم حَّت  
ومن هنا يبدأ  ،لمان الفارسي البابس   ،وسني ،سمم د االِ حُم   ،وميم ،عليٌّ املعّن ،فعني (نيس ،يمم ،نيع)

  . معّن البابفخ يفضخيم والن  الت  

وجودة لبيت املاأهل  مل على عدد وفري من أحاديثشتصحيحة وت   عانٍ تب تشتمل على م  الكُ  فهذهِ 
كما و كما ذكرت   ،يحليٌّ صر جيها فرتاء فحريف واالِ هناك أحاديث الوضع والت  و  ،يلةيف كتبنا ويف أصولنا األص

رفعوا هذه  ةاأل ِئم   لكن  و  حةاإلباو ندقة ث الز  يد الُغالة وضعوا أحابأن  ) ناثُ يدر أئم تنا وكما ذكرت أحاكذ 
 وأنا هنا حني ،اإلباحةو  ندقةِ ث الز  يدد أحان   لن  فلذلك حني نرجع إىل كتب حديثنا  (،ث من كتبنايداألحا

جدت و ما  واهللِ  ،تبيهل الحديث أ أنا أالزمُ و أربعة عقود ما يقرب من ف ،م اخلربة بذلكا وأنا أزعُ أقول أقوهلُ 
ذين باشروا ِئم ة هم ال   األ  لى أن  عوهذا أدل  دليِل  ،واإلباحة دقةِ نمعاّن الز   ىلحديثًا يف كتبهم يشتمل ع

 كلِ   واإلباحة يف قةز ندث اليدأحا كتب الُغالة وجدتُ   ني قرأتُ حلكن ين  ،وا هذه األحاديثلبأنُفسهم فأزا
 .جهاهتا

 ؟قد تقول ما المراد من الزَّندقة 

لكن  ،رىمعاٍن أخ دقةِ نا للز  مب  رُ  ،بيتلمبصطلح أهل اد يوحيف عقيدة الت   هو اخلللُ  :ندقةراد من الز  امل
ندقة ة فتلك هي الز  تل  قيدًة مُ وحيد ع  لت  ا عقيدةُ  حني تكونُ  ،وحيديف الت   هو اخلللُ  عند أهل البيت معّن الز ندقة

  .مبصطلح أهل البيت

ليس  ،حكامنواع األأوع من أّي ن ،ةيعبأحكام الشر  زامِ هو عدم االلت :اد منهار ا اإلباحة فاملوأم  
ي صلِ يُ  ناسنإلامثاًل أن   ،حكامنوع من أنوع األ أيّ  ،الانب النسيب تبطةر تكون األحكام امل أن   بالضرورة

إلباحية هي او  !باحةإهذه ف الوضوء حكم   فهو هنا يستبيحُ  ،أ وهو يقول ال حاجة للوضوءيتوض  أن  من دون 
  .هذه

ة اخللل يجنت إىل ؟ة نتيج أيّ ال يت توصلنا إىل ندقة األحاديثُ الز   أحاديثُ  ،واإلباحةندقة الز   فأحاديثُ 
 .ريعةااللتزام بأحكام الش   إىل عدمِ  وأم ا أحاديُث اإلباحة فهي األحاديث ال يت ُتوصلنا ،يدوحيف الت  
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تب كم الكُ أعرض بني أيديس ،معةم الُ تعاىل يف حلقِة يو  شاء اهللُ  احلديث تأتينا إن   ةُ تم  أكتفي هبذا وتِ 
 فلن املوضوع اذ هيف اآلن تُ رعش ين لوألن   ،فاصيل ال يت ترتبُط بعقائدهم وطقوسهمالباطنة وسأتناوُل الت  

وعد امل نفسُ و  ىلهلل تعااء اش معة إن  وموعدي معكم الُ  ،قطةلن  ا حديثي عند هذه لذا سأقطعُ  ،يكفي الوقت
 .مراشة شاشة القّ الش   اطق ونفسُ الربنامج الكتاب الن   ونفسُ 

 ..رمَ اية القَ عَ م في رِ كُ أتركُ 

ى لَ ا عَ ينَ عِ ابِ ُمتِ ا وَ ينَ دِ اهِ ُمشَ  وهِ جُ وُ ا وَ نَ وهِ جَ وُ  نْ عَ  ربَ ف الكَ شِ ين اِكْ الُحسَ  يكَ خِ ِه أَ جْ ن وَ عَ  بِ رْ الكَ  فَ اشِ كَ يَا  
 ..ينيَك الُحسَ خِ ت ِبحق  أَ رنِ تَ ن ْ اإل

 ..وُلْطفاً يا َقَمر. .َساَلماً يَا َقَمر

 ... في أماِن اهلل.أسألكم الدعاء جميعاً 
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