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 ـ مقدمة:ـ
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد.
من حترير بعض القرى النصريية، املطلة ــ بفضل هللا تعاىل ومّنه ــ فقد متكن اجملاهدون الثوار 

، من الطغمة األسدية الطائفية اجملرمة، واليت منها قرية " القرغلّية "، الساحلية ينة الالذقيةعلى مد
لشيخ الطائفة يف  ــ يرجح أنه يعوداملهجورة ت من بيوهتا جبوار برج القصب، ويف هذه القرية، ويف بي

هام تتكلم عن جانب دت هذه املخطوطة النصريية، اليت ج  ــ و   رية، ورمبا يف الساحل السوري كلهالق
 من عقائد، وزندقة، وكفر الطائفة ..! 

( واحد ومخسني سنة  13هـ؛ أي قبل )  3131واملخطوطة قد كتبت خبط صاحبها، سنة 
" هذا الذي مسعته ممن سب "، حيث قال:تقريباً، كما أشار لذلك يف السورة املسماة " سورة النّ 

النور عمي وشيخي وسيدي امساعيل رمحه هللا تعاىل  أنقذين من الضالل إىل اهلدى، ومن الظلمة إىل
من هجرة احملمدية  ..."، مث ذكر سنده فيما قد مسعه من شيخه وعمه امساعيل إىل أن  3131سنة 

أيب شعيب حممد ابن نصري العبدي البكري النمريي الذي هو باب وحجاب إىل موالنا " انتهى إىل 
وهو بذلك يريد أن يقول: أن هذه النصوص التسليم ".  احلسن األخري العسكري منه السالم وإليه

املسماة بالسور، واملدونة يف هذا املخطوط، قد تلقاها بالسند من كبار شيوخ الطائفة النصريية، إىل 
ق ودقة عن لطائفة " حممد بن نصري النمريي "، وبالتايل فهي تعرب بصدإىل مؤسس ابسنده أن يصل 

  ! عقائد، وطقوس الطائفة
ومن جهيت قد قد آثروين على أنفسهم، فأعطوين هذا املخطوط،  اهدون ــ حفظهم هللا ــواجمل

هذه الطائفة من كتمان وسرية، به ملا تتمتع وعدهتم بطبعه ونشره، لتعم معرفة الناس بالقوم أكثر، و 
 وغموض، حتمل الكثري على الظن بأهنم مسلمون .. وما هم مبسلمني! 

فقد قمنا بتصوير بعض  يطمنن القار  إىل صةة ما ذكرنا ــ وحىت وتوثيقًا للمخطوط ــ
مع التنبيه إىل وجود بعض األخطاء ونشرناها يف أول املخطوط ..  .. صفةاته، والسور املدونة فيه

شّر  سائاًل هللا تعاىل أن يكفّ ، من قبيل األمانة يف النقل .. فرتكناها كما هي ،اإلمالئية والنةوية
 قة الكافرة عن الشام، وأهل الشام .. وعن مجيع ديار املسلمني، اللهم آمني.هذه الطائفة املار 

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
 عبد املنعم مصطفى حليمة
 " أبو بصري الطرطوسي "

 م.  04/8/3104هـ.  6/01/0141
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 .سورة الرتابية -3
 بسم هللا الرمحن الرحيم

يب ا حبيدره وأن  أمري املؤمنني أملكح بوالية األجلح بقدس معنوية موالي قد أفلح من أصب
 مرجو منه بدا األمر وإليه يعود. تراب غاية الغايات مبدي املبديات منهي النهايات حاضر 
ل   ك  َل سال  أسألك اللهم مبسائل سني سلكون سلكًا َسلَ  ةمد مبرشد املرشدين مب ك  س 

بواحد ومخسني أن تآلف بني قليب وقلوب اخواننا املؤمنني على الرب  ياملصطفى التقي األمني املصلّ 
والتقى والعلم واإلميان والدين وتنجينا وإياهم من كيد الكائدين واجعلنا وإياهم شيعًا وتبعًا إىل يوم 

تك اجلارية القيامة والنسب والدين نذكر حضرتك الطاهرة وقدرتك الباهرة ونعمتك الشاملة وسنّ 
 امل أ األعلى الذي زم وحقك الواجب طويب ملن عر  ااهره وباطنه وأخذ سبيله إىلوفرضك الال

حلقنا احلسني ابن محدان اخلصييب اللهم أان لقد دلنا عليه شيخنا وسيدنا أيب عبد هللا هو السيد سلم
 لمه وعامله ألن علمه علم الشفاء وعامله عامل الصفا وحمله حمل الصدق والوفا: بسم هللا وباهللعب

 وسر السيد أيب عبد هللا العار  معرفة هللا سر تذكاره الصاحل سره سعده هللا. 
 * * * * * 

 .سورة السجود -2
 بسم هللا الرمحن الرحيم

ين هبذه الدار ين  هلل السجود يا سيدي يا حممد يا فاطر يا نور هللا األعظم بك استعنت ع  
لعلي الكبري إليه نقصد وات واألرض وهو اين من عذاب النار هللا نور السمري وبك استجرت ج  

ضام: بديه وخمرتعه ومسميه صمدًا ال يرام عزيز ال ي  ونشري حممد اسم ملعناه جل  باريه مكونه وم  
عنا علي باحلقيقة عبدت وسجدت وسجد وجهي الفاين البايل لباب قصدت ولالسم سجدت وللمل  

لوحدة يا علي لك القدرة يا علي لك اإلهلية يا لوجهك الدائم الباقي. يا علي يا كبري يا علي لك ا
مامية ووصية وباطنك علي لك العبودية يا باطن يا ااهر آمنت بباطنك وااهرك ألن ااهرك إ

 درك يا موالي يا علياً يا عظيم. تيه يا غيب ال ي  معنوية ال هو 
* * * * * 

 .تقديسة ابن الويل -1
 بسم هللا الرمحن الرحيم
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 أبو احلسن حممد ابن علي اجللي الذي أجلى قلوبنا بالعلم واإلميان وأخرجنا سر الويل ابن الويل
من الشك والشرك إىل طاعة الرمحن اللهم أقمنا يف طاعتك وارزقنا يف اآلخرة شفاعتك لنا ولكافة 

  املؤمنني يا عليا يا عظيم.
* * * * * 

 .تقديسة أبو سعيد -4
 بسم هللا الرمحن الرحيم

زل يا تواب يا من إذا دعاه عبده املؤمن ا مالك امللك يا علي يا واهب يا أياللهم إين أسألك 
أجاب أن ترفعنا إىل حضائر قدسك العالية وبيوتك السماوية حبقه الذي أخذ حقه بيده من قفا أبو 
دهيبة: فعلى أبو دهيبة ما يستةقه من هللا وعلى أبو سعيد ميمون بن القاسم الطرباين السالم ورمحة 

 آمني يا علياً يا عظيم. هللا 
* * * * * 

 .سبسورة الن   -1
 بسم هللا الرمحن الرحيم

ي هلل أحسن مسعي واستماعي من شيخي وسيدي وفقهي احسن توفيقي باهلل وطريق
س. أشهد وأقر هبذه الشهادة وهذه م.  م علي  كما أنعم هللا تعاىل عليه مبعرفة ع.ومرشدي منع

ذي مسعته ممن أنقذين من الضالل إىل اهلدى ومن الظلمة إىل النور عمي العبادة وهذا القرار وهذا ال
من هجرة احملمدية على صاحبها أفضل  3131وشيخي وسيدي امساعيل رمحه هللا تعاىل سنة 

من السيد أيب الصالة والسالم والتةية إىل علي ابن عيسى اجلسري ومسع علي ابن عيسى اجلسري 
نبالين من أبو حممد عبد هللا اجلنان اجل صييب ومسع السيد اخلصييبمحدان اخل عبد هللا احلسني ابن

حممد العابد الزاهد املذكور بالفارسي ومسع أبو حممد اجلنان من حممد ابن جندب يتيم الدين ومسع 
ي الذي هو باب وحجاب حممد ابن نصري العبدي البكري النمري ابن جندب من السيد أيب شعيب 

ا يقول الضالون علّواً  م  الم وإليه التسليم تعاىل موالنا ع العسكري منه السإىل موالنا احلسن األخري
   كبرياً سر موالنا احلسن األخري العسكري علينا من ذكره السالم.

* * * * * 
 .سورة الفتح -6

 بسم هللا الرمحن الرحيم
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جًا فسبح حبمد هللا والفتح ورأيت الناس يدخلون يف دين هللا أفوا إذا جاء نصر  قوله تعاىل: 
هدانا موالي أمري املؤمنني هو الذي أفتح لنا فتةًا مبني وأ شهدت أن   .ربك واستغفره إن ه كان تـَو اباً 

ونطق لساين وشهدت جوارحي وثبتنا على الصراط املستقيم وبذلك آمنت وصدقت وباحلق بنطقت 
ذاته وغاية خرتع السيد حممد من نور ري املؤمنني هو احلق املبني واألنزع البطني اوجناين أن موالي أم

ه وجعله بابه ومسبب أسبابه فال متجلياته وأشهد أن السيد حممد خلق السيد سلمان بأمر باري
يتام الكرام ن الباب اختص إىل نفسه اخلمسة األدخول إىل هللا إال منه مال معرفة إال به. وأشهد أ

ألزهر واملسك األزفر والياقوت األمحر والزبرجد اهم أوهلم اليتيم األكرب والكوكب ااهم وكن  ومس  
وأبو الذر جندب بن جنادة الغفاري وعبد هللا  ملقداد ابن عمر وابن االسد الكندياألخضر االلف ا

ري وعثمان ابن مضعون النجاشي وقنرب ابن كادان الدوسي عبد موالنا أمري ابن رواحة األنصا
يف سائر األقطار من جابلقا إىل هم وزادهم نورًا حبلمه وبث يف علمه ورث املؤمننياملؤمنني وهو الذي أ

إىل سر مر ة الذي اتفق فيه املؤمنني مستورين ا إىل مدينة النيب حممد صلى هللا عليه وسلم جايره
وعلى اعدائهم منصورين متفقني على رأي السيد أيب عبد هللا احلسني ابن محدان اخلصييب مسرورين 

ال يف سر هللا يبيةون وال خيرقون هلل حجاب وال يدخلون إال من الباب سر ال يشكون وال يشركون و 
 حممد وفاطر واحلسن واحلسني وحمسن الفتح ومن فتح الفتح ومن كان الفتح على يده اليمىن، سر

   مجعني.السالم صلوات هللا تعاىل عليهم أ وأمسه السر اخلفي سرهم علينا من ذكرهم
* * * * * 

 .سورة السالم -7
 بسم هللا الرمحن الرحيم

سجدت وسلمت وهللت وكربت ووجهت وجهي الفاين البايل للنور الذي فطر السموات 
القدمي السالم  ا من املعىنواألرض، سلمت وهلل تسليم العارفني إىل يوم القيامة والدين السالم بد

لسالم مجعني اسالم على اخلمسة األيتام الكرام أعلى احلجاب العظيم السالم على الباب املقيم ال
تام السالم على النقبا السالم على النجبا السالم على املختصني على األبواب السالم على األي

 السالم على املخلصني السالم على املمتةنني. 
 السالم على املقربني السالم على الكروبني السالم على الروحانني السالم على الالحقني

بواب وآخرهم الالحقني السالم على السالم على مجلة مراتب القدس أهل الصفا أمجعني أوهلم األ
الردى وطاع امللك األعلى  أوهلم وآخرهم، السالم على من اتبع اهلدى واهتدى وخشي عواقب

قر  يف نبوءة حممد املصطفى ومعنوية على املرتضى، السالم على سيدي املقداد اليمني وشهد وأ



9 

 

حسن السالم على مجلة األنبياء واملرسلني، وأ بو الذر الشمال السالمالم على سيدي أسال
 والتسليم علينا وعليكم يا اخواين يا عباد هللا الصاحلني واحلمد هلل رب العاملني. 

* * * * * 
 .سورة اإلشارة -3

 بسم هللا الرمحن الرحيم
ي العظام ؤمنني يا حممري املموالي يا ألعزة واإلشارة اليك يا موالي يا هلل ارتفع القصد وا

ويف اآلخرة ال خاسرين وال نادمني حبق  م اجعلنا يف دنيانا كاسبني غامننيالدوارس وهي رميم: الله
وهو  مكة وراكب على اهر مطيته البيضا بوابعاك هبا السيد حممد وهو خارج من أالدعوة اليت د

املؤمنني  ور النور يا من بيده عزميات األمور أن تسكنينادي ويقول احلراب احلراب اجلهاد اجلهاد الن
يف  ى يقول ما من عبدًا مؤمناً قاهلادا من قبل العلي األعلائك فإذا النّ  جنتك النعيمة مع خاصة أصفي

ت حسناته وحموت سيناته ليلة نصف شعبان أو عشية اجلمعة أو مخسة ليايل شهر رمضان إال كتب
 رمحته آمني آمني واحلمد هلل رب العاملني.  سكنته جنيت وأسقيته من كاسوأ

 * * * * * 
 .سورة العني العلوية -9

 بسم هللا الرمحن الرحيم
حدية املعىن علي سر امليم احملمدية املصطفية اهلامشية عني العلوية الذاتية األنزعية األسر ال

لسيد سليمان سر ع.م.س. احلجابية السيد حممد سر السني السلسلية اجلربائلية السلمانية البابية ا
 خر دعواهم أن  احلمد هلل رب العاملني. فيها سبةانك اللهم وحتيتهم فيها سالم وآدعواهم 

* * * * * 
 .سورة العقد -31

 بسم هللا الرمحن الرحيم
العرش يطو  أشهد أن هللا حق وقوله احلق املبني وأن النار مثوى للكافرين واملاء من حتت 

تعاىل هللا رب العاملني ومحاالت العرش الثمانية الكرام وهم إىل هللا مقربني  قعلى احلور العني وفو 
  يف كل وقت وكل حني سر عقد ع م س. شديت فهم اهلدى والسبيل وهم عديت 

* * * * * 
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 .سورة الشهادة -33
 بسم هللا الرمحن الرحيم

قسط ال إله إال هو بال م قائماً شهد هللا أن ه ال إله إال هو واملالئكة وأولوا العلقوله تعاىل:] 
نزع املعبود وال حجاب إال السيد ال موالي أمري املؤمنني األشهدت أن ال إله إ العزيز احلكيم [.

ملقصود وال مالئكة إال اخلمسة األيتام الكرام وال حممد احملمود وال باب إال السيد سلمان الفارسي ا
محدان. اشهد علي  يا حجاب هللا العظيم اشهد علي  يا اال رأي السيد أيب عبد هللا احلسني ابن  رأي

يا حجاب هللا العظيم اشهد علي  يا  باب هللا املقيم أشهد علي  يا سيدي املقداد اليمني اشهد علي  
يا سيدي أبو الذر الشمال اشهد  باب هللا املقيم اشهد علي  يا سيدي املقداد اليمني اشهد علي  

بذاك وهللا تعاىل شهيد بيين وبينك اشهد علي  كما شهدت على نفسك خي وسيدي علي  يا أ
 الطاهرة الزكية باحلق احلقيق بالعقد الوثيق عقد الدين عقد موالي وموالك يوم عيد الغدير. 

أشهد أن الصورة املرئية هي الغاية الكلية وليس كلية الباري وال باري سواها هي هو وال 
حال إىل حال بل  عًا وال احناط وال انتقل موالي منوعيانًا ال كاًل وال مج واجيادًا وحقاً  هو هي اثباتً 

باب. أشهد أن الهو مقيم على فرد حال وال انفصال بني املعىن واحلجاب وال دخول إىل هللا إال من 
إال علي املعبود وال إله هذه هي شهادة احلق خالصة خملصة تقية نقية مشعشعة نورانية. أشهد أن ال 

ود وهذا ديين واعتقادي وعليه سلمان الفارسي املقصالسيد ب إال حممد احملمود وال باب إال حجا
حيا وعليها أموت أشهد أن هللا حيي ومييت نت نار الوادي وعلى هذه الشهادة أادي وبه آماعتم

ر بيده اخلري والرمحة وهو العلي الكبري سر السادة األبرار أولوا العلم واالقرار والسمع والبص
 والفؤاد كل أولنك كان عنه مسؤوال.

* * * * * 
 . سورة االمامية -32

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 مري املؤمنني هو ريب وربكمي ويا ساَديت احلاضرين ان موالي أاشهد علي  يا أخي وسيد

وريب وهو إمامي وإمامكم وإمامكم وإمامي وهو إمام األئمة ورب العزة وسراج الظلمة  وربكم
ح الرمحة جبار اجلبابرة وقيوم الدنيا واآلخرة الظاهر من عني الشمس القابض على كل نفس ومفتا 

عت له الرقاب وهانت له األمور الشدائد الصعاب سر إله يف السماء وسر إمام يف سبةانه من ختضّ 
حممد وبابه السيد سلمان  العصر والزمان سر حجابه السيد كل إمام علي صاحب  األرض وسر إمام

  ذكرهم السالم.  نا منعلي
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 * * * * * 
 .سورة التسبيةة أو املسافرة -31

 بسم هللا الرمحن الرحيم
هلل بسم هللا وباهلل وسر السيد أيب عبد هللا وسر السيد أيب  صبح اللكأصبةنا وسبةنا وأ
ن قاليم الدنيا والديهللا الواحد ومخسني الذين تشعبو يف أربع أ يب عبدشعيب وسر أوالد السيد أ

عشر خمفية، على باب مدينة حران ساجدين  ةعشر شامية وسبع ةوهم سبعة عشر عراقية وسبع
عابدين يأخذون باحلق ويعطون باحلق قالوا يف مقاالتنا وشهد يف شهادتنا من وافقنا وفقه هللا ومن ال 

 والد الشيخ سرهم اسعدهم هللا.من هللا سر الشيخ وأيوافقنا عليه ما يستةق 
* * * * * 

 .سورة الطورية أو سورة البيت املعمور -34
 بسم هللا الرمحن الرحيم

والسقف املرفوع والبةر املسجور  والطور وكتاب مسطور يف رق منشور والبيت املعمور
ركان البيت سر يت وأربع أالبالغة ملوالنا العلي األعلى سر الب والكلمةة الواضةة أشهد أن احلج

ب البيت الشريف العلوي اهلامشي القدمي علينا من ذكرهم محزة وطالب وعقيل وجعفر سر صاح
  السالم. 

* * * * * 
 .سورة احلجابية -31

 بسم هللا الرمحن الرحيم
بو ر سيدي املقداد اليمني وسر سيدي أسر حجاب هللا العظيم وسر باب هللا املقيم وس

القائمني غري  الذر الشمال وسر حجاب هللا األقصى وسر حجاب هللا األدىن سر األمامني
ينا لواحلني سر العاملني سر العامل الكبري النوراين وسر العامل الصغري الروحاين ع مسطوحني فهما احل ن

  سعدهم هللا. امت صلواهتم الرضا والسالم سرهم أمن بركاهتم وخ
* * * * * 

 .سورة النقيبية -36
 بسم هللا الرمحن الرحيم
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سر سيدي جنيب النجبا حميص سر سيدي نقيب النقبا و  قوله تعاىل فنقبوا يف البالد هل من
نصاري واملنذر ابن عمر ابن لي والرباء ابن مضرور األشهتيهان األبو اهليثم مالك ابن الأول النقبا أ

لك العجالين وأسعد ابن حصني األشهلي وعباس ابن لودان ابن كناست السعدي ورافع ابن ما
ن خرام وهو جابر ابن عبد هللا نوفلي وعبد هللا ابن عمر ابنصاري وعبادة ابن الصامت العبادة األ

رافع ابن ورقا وبالل ابن رباح يب ابن كعب و امل ابن عمري اخلزرجي االنصاري وأ  نصاري وساأل
نوي سر االثين عشر نقيب الزكية سر الثمانية وعشرين جنيب النورانية الذين اختارهم رسول هللا الش
 رجل سرهم أسعدهم هللا أمجعني. السبعني من ليلة العقبة يف

 انتهى
 

* * * * *  
وإشارات مالحظة: أعلم أن يف النصوص الواردة أعاله كلمات غامضة، ورموز 

ال يعر   ستشكل على كثري من القراء، بالطائفة النصريية، واعتقاداهتا،باطنية خاصة 
لعلين أقوم الحقًا ــ إن ، يف العمر متسع وبقّيةوإن كان معناها ودالالهتا إال املختصون .. 

من ذوي غرينا ولو وجد  واإلشارات ..تلك الكلمات والرموز وتفسري شاء هللا ــ بشرح 
 االختصاص من يقوم هبذا العمل، فجزاه هللا خريًا.

 " أبو بصري الطرطوسي "
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