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  الباطنية وكتاب الجفر
  األستاذ الدكتور محمد حافظ الشريدة

  أمريكاعضو جمعية أهل الحديث في 
  في جامعة النجاحوالفرق العقيدة  وأستاذ

  
  :وبعد أجمعينه وعلى اله وصحب، والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين، هللا رب العالمينالحمد 

  
كانت الباطنيـة ومـا زالـت    : ما ملخصة، الحركات الباطنية: كتابة فيقول زميلي العالمة محمد الخطيب في

للمسـلمين   مـواجهتهم  إن اإلسالمدرك اعتداء أن أبعد ، ن وجدتأوالمسلمين منذ  اإلسالممصدر خطر على 
ولذلك كانت الباطنية بعقائـدها وفتنهـا   ، مآربهم إلىوجهاً لوجه لن يجدي شيئاً في تحقيق أهدافهم والوصول 

وهي فكـرة  ، عن طريق التدثر باسمه والتستر بحب آل البيت، والمسلمين لإلسالمجديد في الكيد  تجاهالنتيجة 
اليهودي الذي تظاهر باإلسالم وعمل من خالل ذلك علـى نفـث   خبيثة ماكرة حاكها ودبرها عبد اهللا بن سبأ 

، اهللا عنـه وعـن ذريتـه   طالب رضـي   أبيفادعى المواالة لعلي بن ، وبثّ مؤامراته بين المسلمين، سمومه
عليا هو وصي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  أنثم أعلن ، وحّرض على قتل عثمان بن عفان رضي اهللا عنه

  .طالب أبيفي علي بن  اإللوهيةالزعم بتجسد  إلىحتى وصل في نهاية األمر ، وخليفته من بعده
  

د لتالميذه ولكـل مـن يريـد الكيـد باإلسـالم      ومن خالل هذه األباطيل والمؤامرات استطاع ابن سبأ أّن يمّه
  .طريقاً خبيثاً سار فيه دعاة الباطنية بعد ذلك، والمسلمين

  
هي أفكار دخيلة علـى عقائـد السـالم تسـتر      وإنما، في شيء اإلسالمأن مصادر الفكر الباطني ليست من 

إال  أمامهمفلم يجدو ، اإلسالم حطمها وأساطيربعقائد  اإلسالميهادفين من وراء ذالك هدم المجتمع ، أصحابها
وتحت لواء هـذه الفـرق   ، وأهلهالتي تدل على الحقد الدفين في قلوبهم ونفوسهم على هذا الدين ، هذه الطرق

هادمـه  باطنيـة   مبادئروجت الدعاية السرية ، أغراضهمستاراً إلخفاء  اإلسالموالحركات التي اتخذ دعاتها 
  !؟ ركانهلإلسالم مفوضة أل

  
على لسـان أئمـتهم إلظهـار مشـروعية السـرّية      كتابه بعض الرسائل الملفقة  إلىدعات الباطنية وقد عمد 
  .والكتمان

وأفعال مزعومة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصحابته ، ويستدل هؤالء على مبدئهم بأقوال موضوعة
وبعـض  طالـب   آبـي بـن   النبي صلى اهللا عليه وسلم قد بثّ علي أنفهم يزعمون  –رضوان اهللا عليهم  –

والغرض من ذلك على حـّد  " ، ليسوا أهالً لذلك ألنهمخفية أخفاها عن بقية صحابته  وأسراراًصحابته علوماً 
  ."ألنها ما زالت كذلك مخفية عن غير أهلها مودعة عند أهلها ، زعمهم إخفاء أسرار اهللا تعالى عن غير أهلها

  
وسلم بالعلوم الباطنية حسب زعمهـم فهـم   ه ول اهللا صلى اهللا عليالذين خصهم رس، األسرار الربانية أهلأما 
  .ومن هؤالء سلمان الفارسي الذي يعتبر عند دعاة الباطنية صاحب السر العظيم، قلة
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بأنه أمر من اهللا بوجوب . " أهلها إلىاهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات  إن" ويؤول أصحاب هذا المبدأ قوله تعالى 

مودعاً عند أهله مضنوناً به علـى  ألن هذا السر الزال كذلك مستوراً مخفياً  أهلها إلىديتها وتأ أسرارهأخفاء 
، عليهم تعاليم مبدأ الباطنية تنطويمدرسة للمخاتلة والغدر  أينتصور  أنوعليه فإن من اليسر علينا . غيرهم

  .اوغة والخداعفقد أوجدت في بيئة التشيع نظرية خلقية أفردتهم بصفة بارزة هي المكر والمر
  

كما يقـول األمـام   سراً من األسرار  اإلسالممن معتقداتهم هذا هو الرفض البات بان يكون  اإلسالمأن موقف 
وكل من ادعى أن النبـي صـلى اهللا   ، وجهر ال سر تحته، فيهدين ظاهر ال باطن ه ألن" : اهللاه أبن حزم رحم

الصـالة  ه فأنه علي، ته فقد كذب على رسول اهللاوسلم خص أمر من الناس بعلم كتمه عن جمهور صحابه علي
أو صـاحب   أو عم أو أبن عم ابنة أومن زوجة  بهوالسالم لم يكتم من الشريعة كلمه وال أطلع أخص الناس 

وسلم سـر وال  ه صلى اهللا علي عندهوال كان ، عن األحمر واألسود ورعاة الغنم على شيء من الشريعة كتمه
  ."أمرولو كتمهم شيئاً لما بلغ كما  هليإلناس كلهم رمز وال باطن غير ما دعى ا

  
قد خصه بشـيء مـن علـوم    وسلم ه كان ينكر أن يكون رسول اهللا صلى اهللا عليه كما أن علياً رضي اهللا عن

ـ : ففي رواية الشعبي عن ابي جحيفة قال، وأسرار وسـلم  ه سألنا علياً هل عندكم من رسول اهللا صلى اهللا علي
إال فهم يؤتيه اهللا عز وجل رجالً في القرأن أو مـا  ، ال والذي خلق الحبة وبرأ النسمة: الفق. القرآند شيء بع

  .وال يقتل مسلم بكافر، العقل وفكاك األسير: وما الصحيفة ؟ قال: قلت، في الصحيفة
  

رار فهي في نظر الباطنيين تدل على حجب األس، تخالف بوضوح فهم المسلمين لها، أن التقية التي يؤمنون بها
لذا ، ألن هؤالء أقل ادراكاً من معرفة هذة الخفايا واألسرار، الربانية والحقائق األلهية عن جمهور عامة الناس

  .كما يزعمون عن أهلها بالتقية حتى يستطيعوا أن يخفوا هذة األسرار قالوا
  

هيالً لبثة بيـنهم دون  غرضهم من ذالك أوالَ وأخراً هو تضليل عامة الناس عن حقيقة معتقدهم تس أن والحقيقة
  .يتظاهرون هم به، اإلسالموبالتالي يكونون في مأمن من أهل ، أستثارة أحد منهم

  
  

ومن الجدير بالذكر أن األمانة هي المحور األساسي الذي تدور علية كل العقائد اإلسماعيلية ألن والية األمـام  
  .-حسب زعمهم–هي الركن الساسي لحميع اركان الدين 

  
قال بها ، بل هي عقيدة الشيعة على اختالف فرقهم، نسماعيليي، عقيدة خاصة باإلوليس عقيدة الوالية واإلمامة

ومن هنا جاءت اآلراء الشـيعية  ". ما هم االفرع من فروع الشيعة واإلسماعيليون، كما قال بها غيرهم، الغالة
فقولـه  ، األئمه من أهل البيتبان المقصود بها فهم يفسرون بعض األيات القرأنية ، عن اإلمامة واحدة تقريباً

أنـا  : هليإقال في شرح هذة علية وسلم  يزعمون ان رسول اهللا صلى اهللا" أنما انت منذر ولكل قوم هاد"تعالى 
  .المنذر وعلي الهادي من بعدي
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، علوم البـاطن كما ويعتقد األسماعيليونان الدين وعلومة وقف على األئمة من أهل البيت وأن هذة العلوم هي 
ألنهم وحدهم أصحاب علم الباطن كبرت كلمـة  ، الباطن من الظاهر من أختصاص أألئمة فقط استخالصوأن 

  .!تخرج من أفواههم 
  

تأويالً باطنياًال يعرفة االلراسخون في العلم وهم ) ظاهرة محسوس(ولقد ذهب األسماعيليون الى أن لكل شيء 
لعلم الباطن للكبارالدعاة بقدر معين ذالك ان التأويل بالباطن قد خـص اهللا  وهؤالء أألئمة يودعون هذا ا، األئمة
  .فكذالك علي ابن ابي طالب قد خص بالتأويل، فكما ان الرسول صلى اهللا علية وسلم حص بالتنزيل، بة علياً
ر اهللا قد تسلسل في األئمة من عقب علي رضي اهللا عنة وهم الـذين اشـا  أن هذا التأويل  اإلسماعيليةوتزعم 

، بمال عندهم من العلوم الباطنية، القرآنوهم وحدهم الذين لهم حق تأويل " والراسخون في العلم" تعالى اليهم 
  .)وعلي صاحب التأويل، أنا صاحب التنزيل(: قال وزعموا أن النبي صلى اهللا علية وسلم

  
وهم الكواكب والنجـوم  ، نسل فاطمة أن أسرار الدين متوقفه على تعليم األئمة من": كذالك اإلسماعيليةوتزعم 

كما ان العين المبصره بدون القمر والشمس والمصباح ال ، أتباعهمترسل نور المعرفة الى قلوب ، والمصابيح
  .تحقق الفائدة المرجوة

  
وتعتقد . الذي ينسب الى جعفر الصادق) الجفر(عن علي هوة  سماعيلية ان لديهم كتاباً توارثوهكذالك تزعم األ

ويتنـاول  ، ان علي ابن ابي طالب هوة الذي وضع أصولة ليستبقي علم التاويل بالباطن في ساللته ماعيليةاإلس
ويظهر ان هذا الزعم هوة الذي اوحى لجعفربن . كما يزعمون العلوم الغيبية والباطنية التي اورثها علي لذريته

  .كتاب األولالذي يعتبر امتداداً لل) الجفر األسود(منصور اليمن بتأليف كتاب 
  

وكفـروا مـن   ، لذا فقد أوجبوا األعتقاد بالظاهر والباطن، وبما ان األسماعيليين يزعمون بأن لكل ظاهر باطناً
  .يعتقد بالظاهر دون الباطن

  
فهو يتناول معظـم آيـات القـرآن    ، التأويل) قانون( يمكن اّن يخضع ل ليينيويبدو أن كل شيء عند األسماع

  .ائع ووالفرائض الدينيةالكريم واألحاديث والشر
  

فأولوا الحـالل بأنـه الواجـب إظهـاره     " ، فقد أولها لتتناسب مع مراميهم، أما التأويل للفرائض والتشريعات
وهكذا ينتهي بهم التأويل الى طرح كل أركان الدين وإباحة محرماته . والحرام الواجب ستره وكتمانه، وإعالنه

  .لباطنيةوهو الغاية القصوى التي تسعى اليها ا
  

يقوم على ترجمة القرأن الى لغـة عقيـدتهم وكـأن العقيـدة     ، فالغرض النهائي عند األسماعيليين من التأويل
  .السماعيلية هي في البدء مصاغى بمنئى عن القران والسنة النبوية

  :مور هيبالعلم الباطني يحققون اربعة ا ويلهمن والحديث والفرائض األسالمية وتأوهم في استشهادهم بالقرا
ودعـم  ، عدم رفض القران ككتاب ديني مقدس والتخلي عن احكامه وملزماته وفروضها من خالال تأويلهـا 

يبـرز الفـراغ   ، للقرآنحركتهم وعقائدهم وتعزيزها بأسانيد قرأنية وفي نفيهم أو تجاوزهم المعاني الظاهرية 
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تهم وتطلعاتهم كي تتحرك وتـؤثر بحريـة   لنزاعاالفكري الذي كانت تمأله تلك المعاني ومن هنا يفتح المجال 
  .بعيدة المدى

  
بل ، تمثل تجاوزاً خطيراً لكل العقائد والمفاهيم التي جاء األسالم من أجلها، انا العقائد الباطنية بمنهجها التأويلي

المفـاهيم   سالم كدين وان ترسي بـدالً منـه  تحاول ان تنسف األ انها في سعيها لنسف الظاهر وكشف الباطن
الـدعوة يفتتحهـا    هذهأن " : ورحم اهللا الغزالي عندما قال! لحادية الباطنية المشتملة على االباحية المطلقة اال

فأن مساقها ينقاد الى األنسالل من الدين كأنسالل الشعرة مـن  ، وال معتقد لنحلة معتضد بنبوة، منتسب الى ملة
  .العظيم وال قوة اال باهللا العلي حولوال . العجين

  
فجزى اهللا فقيه بيت المقدس زميلي الدكتور حسام الدين عفانه خيراً على المعلومات القيمة التي ذكرهـا   :وبعد

  .عن كتاب الجفر على صفحات جريدة القدس الغراء
  

وهـدى  . الدكتور موسى البسيط الذي أيد ما ذكرة الدكتور حسام وجزى اهللا خيراً زميلي األخر محدث القدس
اللذان ردا على هذين العلمين العالمتين بدون علم او وجـة حـق او   ) محمد الشويكي(و )محمد الرفاعي( اهللا 

أن زمن الخرافات قد ولـى الـى   : وأقول لدعاة الباطنية والشيعة وفرق الظالل والتصوف المنحرف! منطق 
وانتحـال   تحريف الغالينغير رجعة بأذن اهللا حيث أن في بيت المقدس من آلى على نفسة ان ينفي هذا الدين 

  .المبطلين وتاويل الجاهلين كالدكتورين حسام وموسى من نجوم بالدنا فلسطين


