
 بسم هللا الرحمن الرحيم

            األحباش    

 د. جهاد العرجا
الرحمن عبد هللا بن محمد بن يوسف بن عبد هللا بن  دطائفة تنسب إلي عبد هللا الحبشي ،وهو أبو عب األحباش :

هجري ، وقد درس في 1328ولد في مدينة ) هرر( حوالي سنة (،3( العبدري)2(،الشيبي)1)يالهر رجامع 

ها اللغة العربية والفقه الشافعي علي يد الشيخ سعيد بن عبد الرحمن النوري ، والشيخ محمد يونس جامع باديت

الفنون ، ثم ارتحل إلي منطقة جمة ، وبها درس علي الشيخ الشريف ، ومنها ظهر انحرافه حيث بايع علي 

صحيح البخاري وعلوم القرآن ( ، ثم ارتحل إلي منطقة داويء من مناطق آدمو ودرس 4الطريقة التيجانية )

تلميذ الشيخ  –الكريم علي الحاج أحمد الكبير ، ثم ارتحل إلي قرية قريبة من داويء فالتقي بالشيخ مفتي السراج 

ودرس علي يديه الحديث ، ومن هنا فقد  –بسيد الخلق  االستغاثةيوسف البنهامي صاحب كتاب شواهد الحق في 

 ( .5طريقة الرفاعية)توغل في الصوفية ، وبايع علي ال

وقد ظهر حديثا في لبنان مستغال ما خلفته الحروب األهلية اللبنانية من جهل وتفكيك وحدة المسلمين وصرفهم عن 

 قضاياهم األساسية .

حيث تعاون مع حاكم ) م بعد أن آثار الفتن ضد المسلمين ، 1950وقد ذكر أبنائه أنه قدم إلي سوريا ثم لبنان عام 

م فيما عرف بفتنة 1940ر هيال سيالس ضد الجمعيات اإلسالمية لتحفيظ القرآن بمدينة هرر سنة إندراجي( صه

فصدر الحكم علي مدير المدرسة إبراهيم حسن بالسجن ثالثا وعشرين سنة مع النفي حيث قضي نحنه في  كلب

ليم الدعاة والمشايخ إليه مع هيال سيالس ثم تس يمقاطعة )جوري( بعد نفيه إليها، وبسبب تعاون عبد هللا الهر ر

 ولذلك أطلق عليه الناس صفة )الفتان( أو ) شيخ الفتنة( .  وإذاللهم حتى فر الكثيرون إلي مصر والسعودية

ومنذ قدومه إلي لبنان وهو يعمل علي بث األحقاد والضغائن ونشر الفتن كما فعل في بالد الحبشة من قبل من 

لمذاهب الجهمية في تأويل صفات هللا ، واإلرجاء والجبر والتصوف نشره لعقيدته الفاسدة من شرك وترويج 

 والباطنية والرقص وسب الصحابة ، واتهام ألم المؤمنين عائشة بعصيان هللا.

علي يديه مجموعة كبيرة من المتبجحين والمتعصبين الذين ال يرون مسلما إال من أعلن اإلذعان والخضوع تخرج 

لي البيت ويلحون علي الناس ليتعلم عقيدة األحباش ويوزعون عليهم كتب شيخهم لعقيدة شيخهم ، فهم يطوفون ع

 بالمجان ومن أهم شخصياتهم بعد بعد هللا الهرري:

 ورئيس جمعية المشاريع اإلسالمية ، ويطلق عليه ) سماحة الشيخ( ، حيث  ينزار الحلبي : خليفة الحبش

لطرق ) ال للمفتي حسن خالد الكافر، نعم للمفتي يعدونه لمنصب دار الفتوي ، إذ يكتبون علي جدران ا

 نزار الحلبي ( ، وقد قتل مؤخرا .

  العديد من الشخصيات العامة مثل النائب البرلماني : عدنان الطرابلسي ، ومرشح آخر للبرلمان : طه

الذين وعدهم بالقضاء علي األصولية اإلسالمية ، وحسام  النصارىناجي حيث إن معظم أنصاره من 

نائب رئيس جمعية المشاريع اإلسالمية ، وكمال الحوت ، وعماد الدين حيدر ، وعبد هللا  قيراقر

البارودي، وهؤالء يشرفون علي أكبر أجهزة المخطوطات واألبحاث ، مثل المؤسسة الثقافية للخدمات 

دليلة ، فيدلسون ويميلون إلي اسم غريب ال يعرفه حتي طلبة العلم فمثال يقولون : قال الحافظ العبدري في 

علماء المسلمين مثل : الحافظ ابن حجر أو النووي ، وإنما علي الناس ، فيظنون أن الحافظ من مشاهير 

 هو في الحقيقة شيخهم ينقلون من كتابه الدليل القويم مثال.

 أهم أفكارهم ومعتقداتهم :
 م في الحقيقة أبعد ما يزعم األحباش أنهم علي مذهب اإلمام الشافعي في الفقه واالعتقاد ولكنه

عن مذهب اإلمام الشافعي رحمه هللا ، فهم يؤولون صفات هللا تعالي بال ظابط شرعي يكونون 

فيؤولون االستواء باالستيالء كالمعتزلة ، والجهمية وهذا خالف ما أجمع عليه المسلمون )من 

ن بوجوب اإليمان بما لدن( الصحابة والتابعين ومن سار علي نهجهم إلي يومنا هذا فإنهم يعتقدو

دلت عليه نصوص أسماء هللا وصفاته من المعاني من غير تحريف وال تعطيل وال تكييف وال 

سبحانه وتعالي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ، فال ينفون عنه ، بل يؤمنون بأن هللا  تمثيل

مه هللا تعالي " ما وصف به نفسه ، وال يحرفون الكلم عن مواضعه ، قال اإلمام الشافعي رح



آمنت باهلل وبما جاء عن هللا علي مراد هللا ، وآمنت برسول هللا وبما جاء عن رسول هللا علي 

مراد رسول هللا " وقال اإلمام أحمد رحمه هللا تعالي " نؤمن بها ونصدق" وال نرد علي رسول 

  هللا صلي هللا عليه وسلم وال نصف هللا بأكثر مما وصف به نفسه.

  هو  –عندهم  –أن القرآن الكريم ليس بكالم هللا تعالي ، فالذي أنشأ ألفاظ القرآن الكريم يزعمون

جبريل عليه السالم ، ومعلوم بنص القرآن والسنة وإجماع المسلمين ، وأن هللا تعالي يتكلم متى 

وفه يشاء ، علي الوجه الالئق بجالله سبحانه ، وأن القرآن الكريم كالم هللا تعالي حقيقة ، حر

ومعانيه ، كما قال تعالي " وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كالم هللا " وقال 

سبحانه " وكلم هللا موسي تكليما" وقال " وتمت كلمة ربك صدقا وعدال " ، وقال سبحانه " وقد 

 كان فريق منهم يسمعون كالم هللا ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ".

ويبقي الرجل عندهم مؤمنا وإن ترك الصالة وسائر األركان كالمرجئة  –لعمل عن اإليمان ايؤخرون 

ومعلوم أن عقيدة المسلمين التي كان عليها الصحابة والتابعون ومن سار علي هديهم إلي  والجهمية

يق يومنا هذا أن اإليمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح ، فال بد أن يكون مع التصد

 موافقه   وانقياد وخضوع للشرع المطهر .

وقد ثكاثرث النقول عن السلف الصالح في تقرير هذه العقيدة ، ومن ذلك قول اإلمام الشافعي رحمه      

من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، ومن أدركنا هم يقولون : اإليمان قول  اإلجماعهللا تعالي " كان 

 ن الثالث إال باآلخر.واحد م يجزيءوعمل ونية ، وال 

  يجوز عندهم التحاكم للقوانين الوضعية المناقضة لحكم هللا تعالي ، يقول الحبشي : " ومن لم

يحكم شرع هللا في نفسه فال يؤدي شيئا من فرائض هللا وال يجتنب من المحرمات ، ولكنه قال 

 ضا : "مؤمن مذنب"وهو مرة في العمر : ال إله إال هللا ، فهذا مسلم مؤمن ، ويقال له أي

  يزعمون أن هللا هو الذي أعان الكافر علي كفره وأنه لوال هللا ما استطاع الكافر أن يكفر كالجبرية

 والمنحرفة .

  بهم وطلب قضاء الحوائج منهم  واالستغاثةيحث األحباش الناس علي التوجه إلي قبور األموات

بهم ثم يعودون إليها ، كما يجيز  يثينالمستغألنهم في زعمهم يخرجون من قبورهم لقضاء حوائج 

من النار لكان  هللامن االستعاذة بغير هللا ويدعون للتبرك باألحجار ، ولو قال قائل : أعوذ برسول 

هذا مشروعا عندهم وهذا شرك أكبر بنص القرآن والسنة وإجماع المسلمين ، وهذا دين 

سبحانه عنهم : " ويعبدون من دون هللا  المشركين األولين من كفار قريش وغيرهم ، كما قال هللا

ما ال يضرهم وال  ينفعهم ويقولون هؤالء شفعاؤنا عند هللا " ، وقال جل وعال :" فاعبد هللا 

مخلصا له الدين ، أال هلل الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إال ليقربوا إلي 

يختلفون ، إن هللا ال يهدي من هو كاذب كفار" ، وقال  هللا زلفي إن هللا يحكم بينهم فيما هم فيه

النبي صلي هللا عليه وسلم " الدعاء هو العبادة " واآليات واألحاديث في هذا المعني كثيرة ، وهي 

أن المشركين األولين يعلمون أن هللا هو الخالق الرازق النافع الضار ، وإنما عبدوا تدل علي 

، ويقربهم لديه زلفي فكفرهم سبحانه بذلك ، وحكم بكفرهم وشركهم ،  آلهتهم ليشفعوا لهم عند هللا

 وأمر نبيهم بقتالهم حتي تكون العبادة هلل وحده.

  ويستشهدون باألحاديث الضعيفة والموضوعة بما يؤيد مذهبهم ، ويضعفون الكثير من األحاديث

 الصحيحة التي ال تؤيد مذهبهم ويتجلي ذلك في كتاب المولد النبوي .

 كثر الحبشي من سب الصحابة وخاصة معاوية بن أبي سفيان ، وأم المؤمنين عائشة رضي هللا ي

عنهم ، ويطعن في خالد بن الوليد وغيره ، ويقول : إن الذين خرجوا علي علي رضي هللا عنه 

وال سيما الشيخين إرضاء ماتوا ميتة جاهلية ، ويكثر من التحذير من تكفير ساب الصحابة ، 

الواجب علي المسلمين اإلمساك عما شجر بين الصحابة رضي هللا عنهم أجمعين ، للروابض و

وحفظ ألسنتهم مع اعتقاد فضلهم ، قربه صحبتهم لرسول هللا صلي هللا عليه وسلم ، وقد ثبت عن 

النبي صلي هللا عليه وسلم أنه قال :" ال تسبوا أصحابي ، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ 

م وال نصيفه" ويقول جل وعال :" والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا من أحده

وإلخواننا الذين سبقونا باإليمان وال تجعل في قلوبنا غال للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم " ، 



وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة يقول اإلمام أبو جعفر الطحاوي رحمه هللا تعالي " ونحب 

سول هللا صلي هللا عليه وسلم وال نفرط في حب أحدهم منهم ، وال نتبرأ من أحد منهم ، أصحاب ر

الخير يذكرهم ، وال نذكرهم إال بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان  ونبغض من بعضهم ، وبغير

   وبعضهم كفر ونفاق وطغيان.  

  من ربط معلال من أفعال  يعتقد الحبشي أن هللا تعالي  خلق الكون وأرسل الرسل ال لحكمة ، وأن

 هللا بالحكمة فهو مشرك.

 : كفر الحبشي العديد من العلماء من أمثال

شيخ اإلسالم ابن تيمية ، حكم عليه بأنه كافر ، وجعل من أول الواجبات علي المكلف أن  .1

 يعتقد كفره ، ويحذر أشد التحذير من كتبه.

 اإلمام الذهبي ، عنده خبيث . .2

 اب عنده مجرم قاتل كافر.الشيخ محمد بن عبد الوه .3

 الشيخ محمد ناصر الدين األلباني ، عنده كافر. .4

 الشيخ سيد سابق فيزعم أنه مجوسي كافر. .5

الشيخ سيد قطب فعنده من كبار الخوارج الكفرة .وال شك أن بغض هذه لجماعة لهؤالء  .6

عليه قلوبهم من الغل والحقد علي  الصفوة المبادلة من علماء األمة دليل علي ما تنطوي

فروق المفضلة من االعتقاد كل داع إلي توحيد هللا تعالي ، والمتمسك بما كان عليه أهل ال

 والعمل ، وأنهم بمعزل عن حقيقة اإلسالم.

أما ابن عزي صاحب مذهب وحدة الوجود ونظرية الحلول واالتحاد والذي شهد العلماء  .7

 سالم.بكفره فيعتبره الحبشي شيخ اإل

  يدعو الحبشي إلي الطريقة النقشبندية والرفاعية والصوفية 

  له العديد من الفتاوي الشاذة القائلة بجواز التحايل في الدين ، وإن النظر واالختالط والمصافحة

للمرأة األجنبية حالل ال شيء فيه، بل للمرأة أن تخرج متعطرة متبرجة ولو بغير رضا 

ر مع الكفار لسلب أموالهم ، وتجويزهم سرقة زروعهم وحيواناتهم زوجها،وكذلك إباحتهم للقما

بشرط أن ال تؤدي السرقة إلي الفتنة ، وتجويزهم تعاطي الربا مع الكفار ، وجواز تعامل 

 المحتاج بأوراق اليانصيب المحرمة.

 القة يبيح بيع الصبي الحر وشراؤه ، كما يجيز للناس ترك زكاة العملة الورقية بدعوي أنها ال ع

لها بالزكاة ، إذ هي واجبة في الذهب والفضة ، كما يجيز أكل الربا ، ويجيز الصالة متلبسا 

 بالنجاسة.

  حرفوا  آثار األحباش في أمريكا وكندا فتنة تغيير القبلة ، حتي صارت لهم مساجد خاصة ، حيث

أن األرض ( درجة ، وصاروا يتوجهون إلي عكس قبلة المسلمين ، حيث يعتقدون 90القبلة )

نصف كروية علي شكل نصف برتقالة ، وفي لبنان يصلون في جماعات خاصة بهم بعد انتهاء 

جماعة المسجد ، كما اشتهر عنهم ضرب أئمة المساجد والتطاول عليهم ، وإلقاء الدروس في 

  0رغما عنهم ، ويعملون علي إثارة الشغب في المساجد أفكارهممساجدهم لنشر 

 ة : نفي علو هللا سبحانه علي خلقه ، عقيدة المسلمين النقية التي دلت عليها ومن عقائدهم الباطل

آيات القرآن القطعية واألحاديث النبوية ، والفطرة السوية ، والعقول الصريحة : أن هللا جل 

وجالله ، عال علي خلقه ، مستو علي عرشه ، ال يخفي عليه شيء في أمور عباده قال تعالي :" 

لعرش" في سبعة مواضع في كتابه ، وقال جل شأنه " إليه يصعد الكلم الطيب ثم استوي علي ا

والعمل الصالح يرفعه " وقال جل جالله " وهو العلي العظيم " وثبت عن النبي صلي هللا عليه 

وسلم من األحاديث الصحاح الشيء الكثير ، ومنها قصة المعراج المتواثرة ، وتجاوز النبي 

ماء ،حتي انتهي إلي ربه تعالي ، فقربه أو ناداه ، وفرض عليه الصلوات صلي هللا عليه وسبع  س

خمسين صالة فلم يزل يتردد بين موسي عليه السالم وبين ربه تبارك وتعالي ينزل من عند ربه 

إلي عند موسي ، فيسأله كم فرض عليه ، فيجيبه فيقول : ارجع إلي ربك فاسأله التخفيف ، 

في الصحيحين من حديث أبي سعد الخدري رضي هللا  وتبثفيف ، فيصعد إلي ربه فيسأله التخ



عنه أن النبي صلي هللا عليه وسلم قال :" أال تأمنوني وأنا أمين من في السماء " ، وفي صحيح 

ابن خزيمة وسنن أبي داوود أن النبي صلي هللا عليه وسلم قال :" العرش فوق السماء ،وهللا فوق 

 عليه". العرش ، وهللا يعلم ما أنتم

 الجذور الفكرية والعقائدية لألحباش تتلخص فيما يلي: نمما سبق يتضح أ

 ( في قضايا الصفات الذي يقترب من منهج الجهمية.6المذهب األشعري ) 

 ( في قضايا اإليمان .7المرجئة والجهمية ) 

 ( 8الطرق الصوفية المنحرفة ، مثل : الرفاعية والنقشبندية.) 

 0عقيدة الجفر الباطنية 

  مجموعة األفكار والمناهج المنحرفة التي تجتمع علي هدف الكيد لإلسالم ، وتمزيق

المسلمين ، وال يستبعد أن يكون الحبشي وأتباعه مدسوسين من قبل بعض القوي 

الخارجية ألحداث البلبلة والفرقة بين المسلمين ، وكما فعل عبد القادر الصوفي ، ثم 

 يرها.المرابطي في أسبانيا وبريطانيا وغ

وينتشر األحباش في لبنان بصورة تثير الريبة ، حيث انتشرت مدارسهم الضخمة ، وصارت 

حافالتهم تمأل المدن ، وأبنية مدارسهم تفوق سعة المدارس الحكومية ، عالوة علي الرواتب 

المغرية لمن ينضم إليهم ويعمل معهم وأصبح لهم إذاعة تبث أفكارهم وتدعو إلي مذاهبهم . 

القالقل في كندا واستراليا شر أتباع المذهب الحبشي في أوربا وأمريكا ، وقد أثارت كما ينت

والدنمارك ، كما أثاروا الفتن في لبنان بسبب فتوي شيخهم بتحويل اتجاه القبلة إلي جهة 

 الشمال.

ومما سبق يتضح أن األحباش طائفة ضالة تنتمي إلي اإلسالم ظاهرا ، وتهدم عراه باطنا ، 

غلت سوء األوضاع االقتصادية وما خلفت الحروب األهلية اللبنانية من فقر وجهل وقد است

في الدعوة إلي مبادئها الهدامة وإحياء الكثير من األفكار والمعتقدات الباطلة التي عفي عليها 

الدهر ، مثل خلق القرآن ، والخالف المعروف في قضايا الصفات التي تصدي لها علماء 

تصدي لهم عدد من علماء أهل السنة ة في الماضي والحاضر ، وقد أهل السنة والجماع

والجماعة في عصرنا مثل المحدث الشيخ األلباني وغيره ، وقد أقتي سماحة الشيخ عبد 

هجري التي جاء فيها :إن طائفة 30/10/1406بتاريخ  2392/1العزيز بن باز الفتوي رقم 

معروف بانحرافه وضالله ، فالواجب  األحباش طائفة ضالة ،ورئيسهم عبد هللا الحبشي

 مقاطعتهم وإنكار عقيدتهم الباطلة وتحذير الناس منهم ومن االستماع لهم أو قبول ما يقولون.

 

 

 

 

 الهوامش
نسبة إلي مدينة هرر الواقعة في المنطقة الداخلية األفريقية ،يحدها من الشرق جمهورية الصومال ،  (1

 ا ، ومن الشمال الشرقي : جيبوتي .يومن الغرب: الحبشة ، ومن الجنوب كين

 .اآلننسبة إلي بني شيبة وهم بطن من عبد الدار من قريش ، حجبة الكعبة المعروفون ببني شيبة إلي  (2

 نسبة إلي عبد الدار وهم بطن من قصي بن كالب جد النبي الرابع. (3

، أخفي علي  هجري1150نسبة إلي أبي العباس أحمد بن محمد بن المختار التجاني المولود عام  (4

نفسه خصائص الرسالة ، بل صفات الربوبية ، كما آمن بوحدة الوجود ، وزعم رؤية النبي صلي هللا 

عليه وسلم وأنه لقنه الطريقة التيجانية ، وأن المدد يفيض من هللا علي النبي صلي هللا عليه وسلم أوال 

ه يتفرق علي جميع الخلق ، كما ادعي تم يفيض منه علي األنبياء ، ثم يفيض من األنبياء عليه ، ثم من

 0أنه يعلم الغيب –كذبا 

أحمد بن الحسين الرفاعي ، وهي طريقة صوفية منتشرة في العراق والشام ، نسبة إلي أبي العباس  (5

وقد جعل أتباعه ) الرفاعي( في المنزلة بعد األئمة األثني عشرة مباشرة ، ويسندون الطريقة 



مهدي الشيعة المنتظر( ، وتلتقي مع التشيع في شعار واحد وهو السواد  الرفاعية عن اإلمام الغائب )

 0، ولبس العمامة السوداء

هي فرقة تنسب ألبي الحسن األشعري ،يقدمون العقل علي النقل عند التعارض ، فسروا اإلله بأنه  (6

ع تأويل أكثر م إلوهيتهالخالق أو القادر ، وبذلك جعلوا التوحيد هو إثبات ربوبية هللا عز وجل دون 

صفاته كالوجه واليدين والعين والقدم واألصابع ، وكذلك صفتي العلو واالستواء ، بل توسعوا في 

باب التأويل حيث أولوا أكثر نصوص اإليمان ، أما مذهب السلف فإنهم يثبتون النصوص الشرعية 

  0دون تأويل

هذا صار من قولهم : لو أن اإلنسان المرجئة قوم يقولون : اإليمان تصديق ، والعمل خارج سماه ، ول (7

نطق بالشهادتين ، ثم قال : ال أعمل خيرا قط ، وال أترك شرا قط إال اقترفته ، أنه مع ذلك مسلم ، 

فاإلسالم عندهم ، هو النطق بالشهادتين فقط ، وإن فعل ما فعل فال يكفر حتي لو هدم الكعبة، وعطل 

  0الشريعة ، وقاتل المسلمين مع الكفار

الجهمية ففرقة تقول : إن هللا تعالي وجود مطلق ، ال يوصف بصفة وال يسمي باسم فأنكروا  أما

صفات هللا وأسماؤه ، ولهذا قالوا : القرآن مخلوق ، ألن العباد ليس لهم في الحقيقة أفعال وال إرادة ، 

قط ، والناس فأفعال العباد التي نراها في الظاهر هي ليس سوي أفعال هللا تعالي يفعلها فيهم ف

 كالريشة في مهب الريح.

م ( ، ويعتقدون أن المؤسس 1545طريقة صوفية نسب إلي محمد بن بهاء الدين بن لطف هللا )ت  (8

األول للطريقة النقشبندية هو أبو بكر الصديق رضي هللا عنه ، وهي تؤمن باالتصال الروحي ، 

األموات معاملة األحياء في خ الطريقة وبمعني يجوز عندهم التلقي عن الميت ، ولذلك يعاملون مشاي

النور والهدي منهم ، ومبايعتهم وأخذ العلم عنهم ، كل ذلك وهم في ميوضات االستغاثة وتلقي 

قبورهم ، ويعتقدون أن الصلة باهلل إنما تحصل بالتقرب إليه يوضع صورة الشيخ في مخيلة المريد 

أوثق من التي يؤديها المسلمون خمس  -عندهم –وعينيه عند ذكر هللا ، وتسمي عندهم الرابطة وهي 

وال يقتصر شيوخ الطريقة علي اإلنس ، بل الحيوانات شيوخ الطريقة  0مرات في اليوم والليلة 

كالفرس والهرة والفهد والنحلة والبازي وعندهم أن هللا يصلي ، وأن روح اإلنسان لها شبه باهلل ، 

 0 وأن بهاء الدين النقشبندي كان يحيي ويميت

عقيدة الباطن ، قالوا : إن الدين له ظاهر وباطن ، فظاهر الدين ما يعلمه الناس من القرآن والسنة  (9

التي يقرآها أي إنسان علي ظاهرها ، والتي جاء بها محمد صلي هللا عليه وسلم ، لكن هناك الوصي 

عة الباطنة ، يأتي فينسخ الشريعة الظاهرة ويحل محلها الشري –وهو إمام مستور وإمام وصي  –

فينسخون الصلوات الخمس باآللهة الخمسة ، وهم : علي وفاطمة والحسن والحسين ومحسن ، 

عندهم  –والنبوة  0والصيام ذكر ثالثين شخصا ، أو اإلمساك عن أسرار األئمة ، وعدم إفسادها 

كتابين ك  فيض يفيض من العقل واإلله الحقيقي هو العقل ن وقالوا : إن العلم الحقيقي موجود في

الجفر والجامعة وأن صاحب الرفان ، وهو اإلمام الثاني عشر دخل في السرداب ومعه الحفر 

وسوف يخرج من هذا السرداب في آخر  –وهو ثقب ال يستطيع الفأر أن يدخل فيه  –والجامعة 

نتقاما الزمان ، وسوف يقتل بعد خروجه جميع حكام المسلمين الظالمين وأولهم : أبو بكر ، ثم عمر ا

عندهم هو الذي يملك ويعطي للناس العلم ، فهذا العلم الحقيقي  –ولذلك فاإلمام  0لعلي وآلل البيت

والعلم الباطن ، فهو يفسر ويبين للناس حقيقة دينهم ، وهو موجود أو نوابه وأبوابه يبلغون الناس عن 

  0اإلمام ماذا يريد ؟ وماذا يتعبدون؟

  

 

    

 

 


