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حوار مع عالمة اجليل سليمان األمحد (ق) حول العلوية والشيعة
بقلم :الدكتور أمحد أديب أمحد
يف البداية أنوّه إىل أن هذا احلوار املفرتض جاء بعد رؤيا خاصة محلت يف معانيها كل التأييد والوعد
اإلهلي باحلماية والنصر ،وكان امم ،بجج،اء هذا احلوار صراًرا مس دريدل ال يأل امع دالم اهلل عليه
فأج،يته متوخيا الدقة يف نقل ما جاء يف أجوبة عالمة اجليل درررليمان اممحد (ق) مما كتبه ووثقه يف كتبه
وكالمه ووصاياه .وهذا هو:
 أمحد :السررالم عليك ورمحة اهلل وب،كاته .دررعيد جدا بلقائك وأشررك،ع علم من ي متسررعا مس الوقت
لتخصين حبديث يكون إلخوتي العلويني جناة هل يف ظل هذه ال ،وف العصيبة اليت من ،بها مس عداء
السرنة الوهابية واإلخوان املسرلمني وًعوته لقتلنا وما يفعله ال يعة يف ااوت ت يي أبناء ال ع
العلول مسررتخدمني بعا امًوا ال،خيصررة اليت مبلت خ ررائأل ًنيا ومنلفني من ،فني هدفه ن رر،
امفكار ال رريعية حب ة أن ال رريعة يقفون معنا يف هذه احل،ل اللعينة إلررد اإلرهال وعلينا أن نً،
اجلميل هل بأن نعتهره إخوة لنا يف الديس وأت نناق ه وت نواجه افرتاءاته !! بل علم العكس يقول
هنتء املت يعون :علم العلويني أن يأخذوا علوم امئمة مس ال يعة!! فهل هذا جيوز؟
 عالمة اجليل (ق) :وعليك السرررالم والت ية واإلك،ام .لقد قالوا( :إن الديس دررريادرررة) وأنا رًً
فقلت :إذا تبعت السيادة الديس فهي ًيس أما الديس فجذا تبعها فليس بديس.
 أمحد :نع إنه جيعلون الديس تابعا للسرريادررة ويتذرعون بأن ال رريعة علم وتية أمن املنمنني (م)
وامئمة املعصررومني علينا دررالمه لذلك وج السرركو عس افرتاءاته وعدم ال ً،عليه كما ي عمون
حب ة ال ،وف ال،اهنة.
 عالمة اجليل (ق) :لقد قلت يف وصررييت :أليس مس نكد ال مان ودرروء احلو واحل،مان ذاذل شرريعة
احلسني وتكاتف شيعة ي يد؟ أما واهلل إن مل نت د ونتآلف وي د بعضنا أزر بعا ونتمسك بع،وة الديس
الوثقم لننق،إلررسم مس هذه البقعة اليت هي أره ،بقاا امرض كما انق،ض أدررالفنا يف الع،اق .ولعلك
مجيعا مسعت ما رول عس اإلمام الصرراًق علينا دررالمه أنه قال لبعا أصر ابه( :أت نون أنك بوتيتنا
فقط تفوزون)؟ قالوا :بلم يا موتنا .قال( :ت واهلل حتم توالوا أولياءنا وتعاًوا أعداءنا) هذا ما أورًه
شيخنا وفقيهنا وقدوة مذهبنا السيد أبي عبد اهلل اخلصييب (ا) يف كتال اهلداية.
2

 أمحد :أجل إننا نوالي امئمة علينا دالمه ونوالي أولياء امئ مةِ داًتنا أبي اخلطال امد بس أبي
زين واملفضل بس عم ،وعم ،بس الف،ا وأبي شعي امد بس نصن (ا) ولذلك حنس الفائ ون إت أن
شرريعة التقصررن يعاًونه ويكف،ونه فكيف نتخذه إخوة يف الديس وأولياء لنا واإلمام الصرراًق علينا
دالمه حذرنا بقوله( :مَس كان مس أص ابنا فال يتخذن منه ولياً وت نصنا)؟
 عالمةة اجليةل (ق) :سررررك أيها املنمس خا أنت عليه وعا عليه بالنواجذ .لقد قلّ يف أمتنا العلماء
احملققون الذيس مجعوا بني املعقول واملنقول مدربال درريادررية وًينية معلومة وهذه حقيقة وإن كانت
جارحة جي قبوهلا واتعرتاف بها.
 أمحد :لكنه حيت ون علينا بكالمك بأنك خاربت ال رريعة باحلسررنم يف ردررائلك أنت وإمام ال ررع
ال يأل عبد اللطيف إب،اهي (ق) وي عمون أنك جعلتنا تابعني لل يعة املقص،ة يف قولك شع،ا( :يا شيعة
امل،تضم )...وقولك( :يا شيعة احلق!!)...
 عالمة اجليل (ق) :يا حسرر،ة علم الديس بل علينا بل علم إلررعف العقول وقلة العل  .أعيذع أيها
املنمس ونفسرررري بنور الوتيرة الذل َمسم اهلل به علينا .ت وربك ما كان يدور ألدل أن أحدا ممس يديس
بط،يقة احلسني بس محدان (ا) مس الف،قة النورية يعرتض علم مجلة فال خيدعنّك تأويل إلعيفِ عل ٍ
عَ ِ َ عس مع،فة احلقائق وامصول وادتوىل عليه ح ال ه،ة فذه إىل القياس املنهي عنه.
فمس ذلك قولي يف شرر،حي لديوان اممن حسررس بس مك ون السن ارل (ق) :امد بس أبي بك ،قد ُولِدَ
علم فط،ة الت رري وهو ربي موتنا علي (م) .وذك ،آل املقداً وزيد بس حارثة وعمار بس يادرر ،وأيبيّ
بس كع (ا) وقلت( :كلّه مت يعون).
 أمحد :نع وهذا مفهوم أنه مس موالي وأتباا اإلمام علي (م) وليس كما يتأول املت يعون هذه اميام.
كما أنه جاء يف البيان املع،وف (عقيدة املسلمني العلويني) املوقّ أنك ذك،مت بعا العبارا ممبل( :كل
علول هو مسرل العلويون شريعة مسرلمون العلويون ليسوا دون أنصار اإلمام علي مذهبنا هو مذه
اإلمام جعف ،الصرراًق وامئمة الطاه،يس مذهبنا هو املذه العلول الذل هو مذه مس ع،فوا بالعلويني
وال ررريعة معا) ونالحو أنك رك مت علم انتماء العلويني لألئمة الطاه،يس علينا درررالمه ومل وعلوا
العلويني تابعني لل رريعة املقصرر،ة كما حياول بعا امل ررائأل املت رريعني امل،وجني للت رري أن يتخذوا
كالمك يف البيان ذريعة لن رررر ،الت رررري

حيث يتذرعون خا ورًَ يف البيان بعبارة( :الطائفة العلوية

شرريعية املذه ) اليت قاهلا عبد اممن قبالن املفيت اجلعف،ل ال رريعي املمتاز وعبارة( :كل علول هو
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شرريعي املذه ) اليت قاهلا حسررس مهدل ال ررنازل املسررنول عس تن ي البيان بعدما أخذه ليطبعه يف
لبنان وكان مك،ا وخداعا منهما م أنك مل تورًوها أبدا يف كالمك إلمس نص البيان.
 عالمةة اجليةل (ق) :لو أن كرل أحرد مس اإلخوان يقف عند حده موقفي ويعرتف باحلقيقة اعرتايف ما
كانت كل هذه الض ة واإلشاعا  .فليس كل ما ممبرررررّل اإلنسان يقصد به ظاه ،لف ه لذلك جي أن
تعلموا أنك لس تررذوقوا حالوة اإلنرران حتم توالوا يف اهلل وتعرراًوا يف اهلل فرراتقوا اهلل فررجن املنمنني مس
الطينة الطيبة وحنس يا إخوان قومٌ وهلل احلمد عقيدتنا واحدة وإمامنا واحد وشرررريخنا واحد وم،جعنا
أهل العصمة فيما خنتلف فيه مس كتال اهلل فمس مل يفه ذوقًا ت ينتف بال ،وح واإلدهال.
فكلمة ال ريعة مس اإلدرالمية أقصد أن م،جعها كتال اهلل وأهل العصمة مس العرتة الطّاه،ة فيما اشتكل
مس تأويله وحنس الطائفة املوحّدة مس ال يعة فال عيبية بالنسبة للمذاه ال يعية كاحلنيفية بالنسبة
للملل الكتابيّة وإننا حنس الف،قة النمنية اخلصرريبية نعتقد ونديس أنّ احلق دررب انه أنع علم عباًه
بوجوًه عدل علم أهل امرض كما عدل علم أهل السماء.
 أمحد :ك أرحتين ب ،حك الوايف حول كلمة ال يعة منه حياولون ًجمنا وإحلاقنا ب يعة التقصن وه
ي،وون عنك روايا مغ،إلرررة يبتغون مس خالهلا تصررروي،ك أنك أنت وال ررريأل عبد اللطيف إب،اهي (ق)
كنتما مس الذيس أخذوا لق العالمة مس امل،اج ال رريعية وأنه من وكما هذا اللق والمببت كتك،ي لكما
منكما أصب تما متكلمان بامسه كما ي،وج بعا املبغضني لك !! فما قولك يف ال ً،عليه ؟
 عالمةة اجليل (ق) :لو جاز أن نبين العقائد علم ال،وايا حسرررر ما يفه ال،اول ويتأول لكمب ،اهل،ج
وامل،ج وأصرب لكل ام ،إهله هواه .ولألدرف فجن بعا مس عاص،ناه ملّا قصّ،وا عس مدن العل احلقيقي
أخذوا يتفننون بتلك التأويال البعيدة لئال يفوته اد العل والنسبة إليه وليقال فالن عامل يف التوحيد.
لرذلرك جير عردم أخرذنرا ب اه ،املفاظ الكتابية وامحاًيث امل،وية كما تتلم وت،ون وتفه مس ظاه،ها ًون
ال،جوا إىل أهل العصمة .أفنرتع احلقيقة مجل اجملاز ث نتط،ف فن عل اجملاز حقيقة ونتعامم عس احلقيقة!
 أمحد :إذن كان لف ك جمازل كلفو ديدنا اخلصييب (ا) بقوله:
دررررالمٌ علم السرررربعني ب،ا موحرردا

م س ال يعة الكهرن ومس خن رومته

دررالمٌ علم امرهار مس شرريعة اهلدن

موالي حسرني النور مس أهل نص،ته

فقد قصررد بال رريعة أصرر ال اإلمام احلسررني (ا) احلقيقيني ومل يكس آنذاع قد تبلور مفهوم مذه
ال يعة ومل يقصد كما يتأول البعا مذه ال يعة املقص،ة الالحق وأننا ف،قة تابعة لل يعة املقص،ة.
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 عالمة اجليل (ق) :قال اممن حسس بس مك ون السن ارل (ق):
واذذونرررري يف الغرررر،ام م ررررهدا

وشرررريعررةا احلررقت ارتضروا بسررنيت

وقد شر،حتُ هذا فقلت :ال ريعة امعوان وامنصرار وبل هذا اتد علم مَس يتوىل عليا وأهل بيته
كما شرريعة ال،دررل أتباعه وأنصرراره  .والسررنة هي الط،يقة لغةً وعُ،فاً وهي أقوال درريدنا امد ( )
وأفعاله وهي منه كالرف،ض مس اهلل تعاىل وهنتء النواص ينت لونها وأيرلق عليه اد السنة وأهل
السنة ولذلك يذك،ه ال اع ،م ال يعة للمطابقة اللف ية وال يعة والسنة مس املسلمني.
 أمحد :ما أًق هذا الكالم ..فعلم قيادره لو جاز أن نتب ال يعة املقص،ة كنا وفق هذا القول دنتب
السرنة الناصربة ونكون ج ءا منه  .ولكنك أوإل ت جليا أن ال يعة ه امعوان وامنصار وليس مذه
ال يعة املقص،ة احلالي.
 عالمة اجليل (ق) :بالتأكيد فأنا أخص ال ريعة املنتمية إىل البيت اخلصرييب املتصل بالنس ال ،يف
ال عييب وقد قال اممن املك ون (ق):
وهذه يف هرواها أشرر،ف ال،ترر ِ

وبال ررررعييب أيًعم بني شرعبتهررا

وقلت يف شر،ح البيت :ال رعييب نسربة إىل أبي شرعي امد بس نصرن (ا) وامل،اً بال رعييب ال يعي
احلقيقي يف ع،ف املتقدمني منه قد قام ف،ق عديدة وكلّره مس أهل اترتفاا ونس إليه بعا ال ذوذ
فكانت الف،قة ال عيبية ذا احلقيقة النادخة واجلامعة مد،ار تلك الف،ق كاإلدالمية يف امًيان.
 أمحد :وحنس لسنا ج ءا مس مذه ال يعة املقص،ة احلالي أليس كذلك؟
 عالمة اجليل (ق) :لقد ذك،ه اممن املك ون (ق) بقوله:
عس درربيله ما بني بدوٍ وحضرر،

وشررريعة التقصرررن عُ،ل الصرررمدِ

وقلت شررارحا شرريعة التقصررن ه املقصرر،ة الذيس يصرردون الطال عس الغو

يف عل اهلل بارنا كالع،ل

الذيس يصدون احل اج ويقطعون ر،يقه ظاه،ا.
 أمحد :فهل ذتلف شيعة التقصن عس ناصبة السنة يف موقفها إلدنا؟
 عالمة اجليل (ق) :لقد أجاً اممن املك ون (ق) جبوابه عس هذه النقطة فقال:
يذمُ مَس لِسرررَعيه اهللا شررَركا،

وراف راٌ لِسررررُن رميت جبررهلرره

وقد أوإلر ت يف شر،حي بقولي :ال،افا التارع عس بُغاٍ والسنة السنة والط،يقة وشك ،اهلل دعيه
أل قبِلَ َعمَلهُ وال،افا لسنيت الناصيب ومقص،ة ال يعة.
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 أمحد :ك يتوافق هذا م كالم ديدنا اخلصييب (ا) حني قال:
مل يسررررت يبوا ومل يل وا إىل وعد

وامخسررر،ون ذول التقصرررن ويله
وقال:

عمائه حتم إىل اجلهل حي رر،وا

وإن ذول التقصرررن ت ي،جعون عس

ولقد أوإل (ا) اتفاق موقفه م الناصبة إلدنا بقوله (ا):
ف رعُصررررربررَةص مررنرره ر مررقصرررررّ،ة

ترراهروا عرس احلررق كررالرهرازيررس

ذاع وم،جئررة ونرراصرررربررة فيررك

خرر ررا الررغررُلررو يرر،مررونرري

فررقررلررت إذ أكررمبرر،وا جبررهررلرره ر

عررلرريّ عرر تً أت فرركرريرردونرري

فه نصبونا العداء كما نصبه السنة لنا كما أشار بقوله:
قصّ جنرراحرراه ف ررل يف نصرررر

ودرررررراقررط مررقصررررر ،يف ًيررنرره
وكل هذا حلسده وحقده علينا إذ قال (ا):
مس املقصرررر،ة امإلررررررداً ويلرره

كفاه نقصررررُه فيمس يناقصررررنا

وحنس نفضررله فضررل الضررياء علم

ددع ال الم خا ذو الع،ش فضلنا

بل أشار (ا) إىل أن ال يعة املقص،ة أكمب ،ت دًا إلدنا وخط،ا علينا بقوله:
منررره شرررررر ،مرررس نرررعرررانررري

مرررقصرررررر،ا ت يررر،ن رشرررررراًا

وقد أجاً إمام ال ع ال يأل امدتاذ إب،اهي عبد اللطيف (ق) ب ،ح هذا بقوله( :املقص ،املعتقد مذه
التقصن وت ي،ن رشاًا ت يبص ،هدن وت دداًا وش ،مس نعاني أل أع وزرا وأكمب ،ش،ا مما نكابده
مس مجي الطوائف اجلراحردة والف،ق احلرائردة) .فمرا أوإلرررر هرذا الكالم وما أجاله ملس يفه العبارة
واإلشررارة وإنه أبلر رً علم اجملاًلني الذيس ي،يدون تمببيتَ مفاهي الت رري يف صررفوف العلويني م
أن ديدنا اخلصييب (ا) حذر مس احل،كا امل بوهة ومنها ح،كة الت ي بقوله:
فرركونوا رجررال احلق قوامَ ًينك

وإيرراك أن تنقصرررروا أو تقصررررّ،وا

فجن أشرررر،م اخللق مس كان ناقصررررا

ومس هو بررالتقصررررن يُلقم ويُك ردَرُ

وقد ش،ح ال يأل إب،اهي عبد اللطيف (ق) هذا بقوله( :إياك أن تنقصوا مس اتجتهاً فيه أو تقص،وا مس
العمل خوجبه أو تقولوا خذه املقصّ،ة وقوله فجن أش ،اخللق ....تبيانٌ ملعنم البيت قبله وحتذي ٌ،مس
املخرالفرة إىل مرا نهم عنره .ويُلقي ي،مي .ويُكردرُ خعنم يُنقصُ ويط،حُ أو هو مس ال لمرة والكدر) وقد
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ادتقم هذا ال ،ح مما قاله ديدنا اخلصييب (ا)( :أبعد ما يكون ال،جل مس مع،فة أمن املنمنني إذا قال
بالتقصرن وت ُبعدد أشر ّ،مس أن يقصت ،يف مع،فة اهلل) كما ذك،ه ديدنا البغداًل (ق) ووصفه باهلم
ال،عاا يف قوله( :اهلم ال،عاا ه املقصرر،ة الذيس ت يعبأ الله به فه أتباا كل ناعق للضررالل وه
جنس كما قال الله ع وجل إمنمَا امل ِ،كونَ نَ َسٌ).
 عالمة اجليل (ق) :اهلل املستعان علم اجلهل امل،ك فجنه الداء الذل أعيم امنبياء وامرباء وهو ًاء ما
له ر  .إن الت رركيك بالديس مس أشرر ،الفال فال تقف م أهل اجلدل إذ ليس املقصرروً منه مع،فة
احلق بل ابتغاء الغلبة والسمعة هكذا ًألَ اجملاًلون.
 أمحد :حنس ننته نه امئمة املعصرومني وأوليائه وأتباعه مس هذا البيت اخلصييب الطاه ،فنقول
كما قال ديدنا منت

الديس العاني (ق):
خَصرر رِيبِي تا اأَتعَدمن الصرر رموَالد

وإنرتي نرُمرِنِل فرِي اإلِنتِسررررررَالِ

شررررُعرَيبِي مررَا فِي يَقِينِي ارد ِتيررَالد
كما نقول :إننا نصرررنية ولكس البعا يته

علينا فيدعي أن هذا اللق أرلقه علينا ابس تيمية لعنه

اهلل وأن العلماء مل يذك،وه م أن ديدنا القدوة اخلصييب (ا) قال( :نصنلٌ ف،اتيٌ )...وقال( :إت
نصنيًّا يقول أهرةٍ )...وقال( :ف،اتيٌ نصنلٌ دليلٌ )...وقال( :نصنلّ يُ،فّعه العالءُ) وقال:
يررقررول أنم الررذل وحررد

نصررررنيررا وقررد ب،ح اخلفرراءُ

جه،ا

وقال:
كل نصررنلت الررررروَت جرررررراه،

ورحرررررررمة منررررررره إلخررررررروانِهِ

وقد شر،ح إمام ال رع ال يأل امدتاذ اب،اهي عبد اللطيف (ق) فقال :النصنل نسبة إىل ديدنا امد
بس نصن (ا) .ولكس مس حياربنا اليوم مس أبناء الطائفة لألدف حياربنا مدبال ع ائ،ية تافهة أو مننا
علم النه النورل.
ل ًور لعبته العصبية العمياء؟
 عالمة اجليل (ق) :أعوذ باهلل مس العصبية املنبعمبة عس امنانية املف،رة .أ ّ
وأل درلطان جائ ،تسرلط علم العقول فسرلبها الضياء اإلهلي الذل جي أن تنث،ه علم كل أثن .واهلل
الع ي لو أم،نا موالينا وداًاتنا ببغا بعضنا بعضا ملا فعلنا أكمب ،مما نفعل.
 أمحد :البعا حيت بالفتون القائلة( :ليس لدن العلويني مذه مسررررتقل للعباًا وامحكام املبنية
علم مع،فرة احلالل واحل،ام واملعرامال كراملواريث وبنها وذلك اعتماًا منه علم املذه اإلمامي
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اجلعف،ل الذل هو امصرررل وه ف،ا منه ف،جوعه إليه يف أصرررول الفقه وف،وعه هو الواج احلق
الرذل ت منردوحرة عنره وهو مل يرتع شررررارًة وت وارًة إت ذك،ها) م أنك قلت :املذه اإلمامي
اجلعف،ل نسربة لممام جعف ،الصراًق علينا درالمه ومل تقل :املذه ال يعي فأنت تدعو للتمسك
بالنه اإلمامي اجلعف،ل وتنبه للعوًة إىل امصل ولكنه يتأولون كالمك كما تهون أنفسه ومصاحله
املاًية.
 عالمة اجليل (ق) :الع

ممس يته

علم الفتيا ب،أيه وهواه وهي املوقعة يف اهلالع فقد أصرررب

الديس لعقة علم ال فاه وقل الديّانون وبل ح الدنيا اللعول علم أكمب ،القلول .هناع قاعدة فقهية
تقول( :ادتفتِ إلمنعا وإن أفتوعا) فاشدً يديك بها .مس أفتم بغن عل إللم أو أإللم وقد رول عس
اإلمام جعف ،علينا دالمه( :واه،ل مس الفتيا ه،وبك مس امدد وت وعل عنقك جس،ا ند للناس يوم
القيرامرة) من املفيت حيمرل وزره ووزر مس قلرّده إذا كان بن اق أو أفتم بغن عل ف،ح اهلل أهل
التسلي مس الضعفاء وديكون عقال مَس ينصّ نفسه للفتيا بغن ح ّة وت ب،هان عسناً بن يسن.
 أمحد :وماذا عس اتدرتناً إىل الكت امربعة للكليين والطودي والصدوق؟ إنه يتخذون كالمك ذريعة
جلعل العلويني تابعني للمذه ال يعي عقائديا.
 عالمة اجليل (ق) :الديس والعقائد ت جيوز أخذها إت عس أهل العصرمة ..واملسائل اتعتقاًية ت جيوز
محد أن يضعها إت عس أمناء الوحي.
 أمحد :كالمك واإلر فأنت تقصد أن العقيدة ت تنخذ مس م،اج ال يعة املقص،ة بل مس كت الساًة
املوحديس وعلم رأده ديدنا اخلصييب (ا).
 عالمة اجليل (ق) :نع إن اتجتهاً م وجوً النص تكلّف بن جائ شرر،عاً بل ا ور فاجملتهد
يف امصرول ت يُنسرَ إىل خطأ وصوال بل يُعدّ معانداً ولالفاً ليس إت وإمنا اتجتهاً ت يكون إت يف
الف،وا ًون امصول وت جيوز يف مقابلة النص ...إن ف،وا الديس ومنها ال واج والطالق واخلل وال هار
واإليالء ومنها أحكام كالديّا والقصررررا

والكفارا

وامل ارعة واملساقاة ودواها نعمل بها وفق نصو

ومنها معامال كالبي وال رررر،اء والضررررمان

مذهبنا اجلعف،ل ًون خِالف مستنديس إىل م،اجعه

الكمبنة وأهمها للفقهاء اجملتهديس الكت امربعة الكايف للكليين والتهذي واتدتبصار للطودي ومس
ت حيض،ه الفقيه للصدوق وللمقلِّديس (بكس ،الالم) ال،دائل العلمية وهي فتاون الفقهاء امل،اج
امصول املهمة مع،فة ما جي تقليده.
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فمس

 أمحد :نع كالمك واإلر جدا لذول العقول ال،اج ة (مس امصررول املهمة مع،فة ما جي تقليده)
فن س خنتلف عنه يف العقيدة وامصررول مننا موحدة وه مقصرر،ة أما هذه الف،وا وامحكام ال ر،عية
اليت ذك،تها فل يأتوا بها مس عنده بل نقلوا أحاًيث امئمة املعصرررومني علينا درررالمه فيها وكما
أوإل ت أن اتجتهاً ت جيوز يف مقابلة النص فليس هل فضل علمي إمنا ه مجعوا امحاًيث كما
مج البخارل ومسررل أحاًيث ال،دررول ( ) فمنها الصرر ي ومنها املنسررول وحنس نأخذ منها
الصر ي الذل أش ،إليه بذكاء فقلت (املقلديس) وتقصد به علماءنا الذيس ثبّتوا امحاًيث الص ي ة
لنع،ف ما جي تقليده فن س نقلد دراًتنا الذيس أخذوا العلوم الصرافية عس ديدنا اخلصييب (ا) عس
دريدنا أبي شعي امد بس نصن (ا) عس ديدنا عم ،بس الف،ا (ا) عس ديدنا امد بس املفضل (ا)
عس دريدنا املفضل بس عم( ،ا) اإلمام جعف ،الصاًق علينا دالمه وت نقلد رجات أهل التقصن الذيس
قادوا الديس.
 عالمة اجليل (ق) :اماً ت تقف ب،أيك وت تقس الديس بعقلك وقف عند حدع.
 أمحد :وه عدا عس ذلك حاربوا درررراًتنا واإلمام علي (م) يقول( :ت جيتم حبنا وح أعدائنا يف
جوف إنسرررران) فالكليين أورً يف الكايف الكمبن مس امحاًيث املسرررريئة لألئمة علينا دررررالمه وذم
أص ابه وأولياءه كسيدنا أبي اخلطال امد بس أبي زين (ا) وديدنا أبي شعي امد بس نصن
(ا) ومدح أعداءه مس أممبال زرارة بس أعني الكاذل وأص ابه التسعة والسف،اء امربعة كما أن كتال
الغيبة للطودري وكت ال،جال لل لي والك ري واملفيد وبنه قد وَصَرمَت ديدنا أبا شعي (ا) بأب
املفاظ أفليس مس الواج ال ً،عليه بتع،يته رأفةً بالضعفاء مس العلويني ومحاية هل مس اتجن،ار
خلفه وبنفس الوقت نهيا للمت يعني وداًته ال يعة املقص،ة مس اإلداءة لنه نا ولساًتنا؟
 عالمة اجليل (ق) :نع إن املوع ة احلسنة هي اليت تأم،ع بالصف عس أخيك كما أنها تأم،ع بً،
احل  ،مس حيث جاء.
 أمحد :لكس لألدررف هناع مس حياربنا وهو يدعي ابتك وأظس أنه إما منافقون خ بتك أو أنه
حاددون لنا أو أنه خيافون علم شه،ته وكأننا ننافسه عليها .فماذا تنص ه لنجعوا إىل احلق؟
 عالمة اجليل (ق) :لقد شُررغل كل أخ بررعداوة أخرريه عس ًيرنه وًنرياه وآخ،تره وأوته .يا قوم اترقوا
اهلل وت تنث،وا اهلون علم الرديس وت وعلوا أرواحك مطرايا أجسررررامك  .بئس العل عل ت يُطل إت
لل ه،ة الفاربة اليت يتأكل بها د تَ الدنيا.
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 أمحد :ماذا أقول لك؟ لقد رفعوا التقاري ،الكيدية بأنين أشرري الفتنة والتف،قة والت ،يا علم الدولة
ورعنوا بجناني ونسيب وانتمائي هلذا البيت ال عييب الطاه.،
 عالمة اجليل (ق) :ت يوح نك يف ر،يق احلق قلة أهله فج ن اإلدالم بدأ ب،يبا وديعوً كما بدأ وهذا
بعا خطال وجهناه إىل الذيس رفعوا يف حقنا تق،ي ،ا للسرلطة احلاكمة بأننا نتعارم السرريادة وال غ
علم الدولة بهذه الوادطة.
ت يكاً يتكل اإلنسان خ ،وا جيعله بسيطاً لتنوي ،امذهان حتم ينهال عليه التفسيق والتف ن مس كل
أول وصرول ويُنسر للم،وق يف الديس عس دقف امل،دلني .أنت ت،ن ما يفعله اإلخوان مس الدعوة إىل
قط ما أم ،اهلل به أن يوصرل مس رح اإلنان ون ر ،التف،قة بال ت والسبال والطعس يف امنسال مما
هو ظاه ،يدمي الفناً ويفتت امكباً.
ولألدرف إن بعا مس ينتمي إىل العل يف عص،نا ممس جياًلونك لبيان مقدرته العلمية ليس إت فجذا
أثبرتم ال راه ،نفوه وإذا نفيترَهُ أثبتوه وجعلوه العقردة اليت مَس حلّهرا قبلَ عاقدها أكلته وحوش الهر
وهوام الب .،
 أمحد :هل أرً علم إشاعاته وافرتاءاته حبقي؟
 عالمة اجليل (ق) :السركو أفضل جوال ل ً،المب،ث،ة عس امل،ء .فجذا كان نور ال مس ظلمة علم بص،
اخلفاش أنسميه ظلمة إك،اما لعني اخلفاش؟
 أمحد :كنت دعيدا جدا بهذا احلوار وكنت أ ناه أن يطول أكمب ،لوت أنين أع،ف إليق وقتك امل،هون
للصالة .السالم عليك ورمحة اهلل وب،كاته.
 عالمةة اجليةل (ق) :وفقرك اهلل وأنرار ًربك بنور وتيته وقواع علم أعداء احلق واليقني ومحم أبناء
هذه الف،قة النورية املنتمية إىل البيت اخلصييب املتصل بالنس ال ،يف ال عييب .عليك السالم ورمحة
اهلل وب،كاته.
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