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 أصالة العلويني يف دحض شبهات التكفرييني

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

وريِّ ملوقع املركِز الس   ُّ أمحد أديب أمحد مقااًل  ِةينيَّالدِّ ؤوِنيف الش   ُّ  وريُّالس   ُّ الباحُث كتَب

 قال فيه: للدراساِت

 

(، ُهَل ال ديَن ُهَل ن ال أدَب، وَميِنقبل الدِّ يِنالدِّ )أدُب س    ُُمُه: عليناادق الص    َّ اإلماُم يقوُل

 ش  مولنيَ امَل العارفنَي البالغنَي قنَياحملقِّ العلماِء ص  تاتِ  ، وهو من أوجِبعنُه ال تنازَل أص  ل   فاألدُب

فهو  وِءبالس   ُّ األمِر ا أس   اُ َم َربَِّي(، أمَّلقوله تعاىل: )ِإنَّ النَّْتَس أَلمَّاَرٌة ِبالس   ُّوِء ِإالَّ َما َرِح ِهاللَّ برمحِة

ِبَأْهِلِه(. إالَّ تعاىل فيه: )َوَلا َيِحيُق اْلَمْكُر السَّيُِّئ الذي قاَل ُئيِّالسَّ واملكُر يطانيُّالشَّ والوسواُ  اجلهُل

مام املؤمنني اإلموالنا أمري  وقد قاَل ياِءوالرِّ معِة     للسُّ عي العلَمبها َمن يدَّ س ق َ  وكم ِمن هتوٍة

 املعص  وِم صِّبعيًدا عن النَّ برأيِه ُثَمن يتحدَّ ْتأس  قَط لٍَّةن َز)يس  رُي الرِّياِء ك  رٌ (. وكم مِ  علي )م(:

: تاِنَكهِلُم تاِن: )خصلفقاَلعلينا س ُُمُه ادق  الصَّ اإلماُم وقد حذََّر علٍم ي بغرِيِت تُي   َف امغِةالدَّ ِةواحلجَّ

(.علُممبا ال َت ديَن، وأن ُتبرأيَك اَ النَّ تيَتأن ُت

 قنَياملدقِّ العلماِء ى بص  تاِتأن يتحلَّ ًما على قوٍم كان من الواجِب      عال ُهنتس َ  فَمن نص  ََّب

، للمؤمننَي بٌِّح، ُمُهظاهَر ُه، وباطُنُهإعَُن ُه، وس    رُُّهعَلِف ُهقوُل وافُقُي العارَف العاِلَم ، ألنَّنص    تنَيامُل

 عرَب م علماَءهرى كثرًيا ممَّن نص  َّبوا أنتس َ ، فما لنا َناهلِل يف س  بيِل جاهد ُم، َواحلقِّ هلم بواليِة مواص ل  

 َمن فيهم قوله تعاىل: )َوِمَن النَّاِ  ليقَع الب اط لِ   وا بطعِمُذوتل ذَّ  روا احلقََّجق د هَ  اإلس    ُميِّ اريِخالت َّ 

ُيْعِجُبَك َقْوُلُه ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوُيْشِهُد الّلَه َعَلى َما ِفي َقْلِبِه َوُهَو َأَلدُّ اْلِخَصاِم(!؟

على  ، والذين غلَبِةرييَّ     صالنُّ ِةوا للعلويَّ     ُضَرالذين َع وَناذُّ     الشَّ الباحثوَن َر     وكم انتش

 ِةاس  يَّوالعبَّ ِةاألمويَّ يف العص  وِر ِةياس  يَّالس  ِّ ها إرض  اًء للمص  اِحِتعلى س  اَد قمِةالنَّ هم هاجَساِتص  نيتَت

 مشَقخطيَب د حني خاطَبعلينا س ُُمُه  علي زين العابدين  اإلماِم فيهم قوُل ، والذين وقَعِةوالعثمانيَّ

ها يُّأ ًخا: )ويلَكفقال له موبِّ)لع(  ليزيَدإرض    اًء علينا س    ُُمُه احلس    ني  اإلماِم مِّيف َذ الذي بالَغ

(.اِرمن النَّ مقعدَ  ْأبوََّتَف اخلالِق خِ ُسِب املخلوِق مرضاَة ، اكرتيَتاخلاطُب
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دان دنا احلسني بن محوسيِّ)ع( ري َصد بن ُننا حممَِّدبس يِّ  عِنالطَّ حماوالِت ن هنا كانت كلُِّمَو

 عنَد نَيكترييِّالتَّ نَيخاملؤرِّ ، ويف كتِبال     ُمقصَِّرِة يعِةالش ِّ  عنَد ِةَقاملوثَّ جاِلالرِّ يف كتِب)ع(  اخلص ي ِّ 

ي واحللِّ يهرس تاني واألكعري والكشِّ جاك ي والش َّ  ي والغض ارري والنَّ القمِّ ، من أمثاِلالنَّاص بةِ  ِةنَّالس ُّ 

ة.... إخل.كعة والقرضاوي وابن تيميَّوالقلقشندي والغزالي والشَّ

 ديِّحملمَّا لإلس  ُِم ِةهم املش  وَِّهمش  اريِع من خُِل هم التتنَةذاهِبَمِل فوَنهؤالء املتطرِّفقد أك عَل  

َنَة ِمن َقْبُل ، وقد قال تعاىل: )َلَقِد اْبَتَغُوْا اْلِتْتِةياس  يَّالس  ِّ للمش  اريِع خدمًة ، حيث قلَّبوا األموَرِحالس  َِّم

ا عليهم واجب  حتى لو ندَّقُّ َوَظَهَر َأْمُر الّلِه َوُهْم َكاِرُهوَن(، لذلك فإنَّ َرَوَقلَُّبوْا َلَك اأُلُموَر َحتَّى َجاء اْلَح

ْتَنٌة َوَيُكوَن قوله تعاىل: )َوَقاِتُلوُهْم َحتَّى اَل َتُكوَن ِف نا نلتزُمألنَّ به ذا الواجبِ  نتتخُر ، وحنُنفتن ةً  مسَّوُه

َُ ُعْدَواَن ِإالَّ َعَلى الظَّاِلِمنَي(. الدِّيُن ِلّلِه َفِإِن انَتَهوْا َف

نا كما يتَّهُمِة احلش  ويَّ ِةنَّوال للس  ُّ ال     ُمقص  َِّرةِ  يعِةنا للش  ِّدَّ ال يس  توجُب منَّا تكترَيهذا الرَّ إنَّ

 لنقوَل نَيكترييِّلتَّا يف وجوِه دَّنا هو ص  رخٌةَر هم ض دَّنا، بل إنَّ ِتفتَن إلك  عاِل هم كمربٍِّرأنتس ُ  كترييُّوَنالتَّ

 لكم أن تكتِّرون ا جج َِّة ما كتبُه علمامكم من دونِ   أح ًدا، وال ققُّ  َرأن يكتِّ قِّ أح دٍ ن َحِم هلم: ليَس

والنا أمري مًدا )ص( َوَواَلى حممَّس    يِّدنا النَّ َّ َمن أطاَع  ، فنحُن أص    ُلوال تدبٍُّر وال تدقيٍق محيٍصَت

ا وعنَّ ،ِةاخلاص  َّ ُةخاص  َّ وَنالعلويُّ وحنُن علينا س  ُُمُهم، املعص  ومنَي َةواألرمَّاملؤمنني اإلمام علي )م( 

 َلوَّأن يتح الع  دِل ألح ٍد، إذ من غريِ  ت ابعنيَ  أن نكوَن األخرى، وال ميكُن وامل  ذاه بُ  الترُق ْتع َ تترَّ

من  اعِةواجلم ِةنَّالس  ُّ أهِل عنَد األربعِة و املذاهِبس ُ ، فإذا كان مؤس  ِّإىل فرٍع والترُع إىل أص  ٍل األص  ُل

 نهُج أهِل ، ويصبَحلوا إىل أصٍلأن يتحوَّ ُلعَقفهل ُيعلينا س ُُمُه  ادق جعتر الص َّ  اإلماِم مدرس ةِ  تُميِذ

وا بنا!!؟اعرتُف ( إِناخلامَس هم )املذهَبزعِم حسَب فرًعا هلم لنكوَن األصليٍّ البيِت

على ا سُُمُه علين العسكريِّ احلس نِ  اإلماِم غيبِة بعَد ُهُممعاِل ْتَحض َ اتَّ يعيُّالش ِّ  املذهُب كذلَك

قي على ، فَمن َب)ع( ريص َ د بن ُندنا أبي ك عيب حممَّ لس يِّ  األعداِء من أك دِّ  الذي كاَن يِّس عد القمِّ  يِد

وا من والذين أَت يَّالقمِّ بَعن اتَّا(، وَمص  رييًًّ)ُن َيمِّوس ُ  ِهِتعلى علويَّ حافَظ)ع( أبي ك  عيب  نادس  يِّ نهِج

 ميُةعليهم تس     ْت، وثبَتاهرَةهم الظَّعين مواالِتوالذي َي البي تِ  هم أله لِ ِعح افظوا على تش    يُّ  ِهبع دِ 

(.صِّرِةَق)امُل
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 أهِل ك  يعِة هم من عموِملغي كوَننتي وال ُتال َت ُةالتقهيَّ نَيالعلويِّ ُة: خص  وص  يَّس  يقوُل البعُض

!!!اهريَنالطَّ البيِت

موالنا أمري املؤمنني اإلمام  يف كنِف أْت    اليت نش ِةاخلاصَّ ُةوخاصَّ ُل    األص هلم: حنُن نقوُل

 ُقَرا الِتعنَّ ْتعتترَّ باستمراٍر يعمُل الغرباَل وألنَّ علينا سُُمُه، املعص ومنيَ  ِةمع األرمَّ ْتوالتزَمعلي )م( 

 خيالُف ُهم ألنَُّكخيصُّ فهذا رأي  الترُع وحنُن هي األص لُ  رَةاملقص ِّ  يعَةالش ِّ  أنَّ تروَن ْمكنُت األخرى. فإْن

نا، ِتمن ساَد ِةاصَّاخل َةخاصَّ ْتَرقد كتَّ يعِةلدى الشِّ َةاملعتمَد جاَلالرِّ كتَب م أنَّ. ونذكِّرُكديَناملوحِّ كَُم

تنا!؟ساَد َمن يكتُِّر ِبْكَرِب نا إىل االلتحاِقدعوَنفهل َت

 يِن الدِّيف احلديَث .. ألنَّرضى بذلَكفُ َن ا حنُن.. أمَُّهفهذا كأُن من التروِع أن يكوَن ن أراَدفَم

( كما عيِفالضَّ من املؤمِن إىل اهلِل وأحبُّ خري  القويُّ املؤمُن).. وواجملاملِة تاِقعن النِّ البعيدُة ُهله أص ولُ 

.. نا املنايف للجهِللِمِعنا َوهِمَتِبنا.. َوِتعيََّبَت نا وعدِمِتبأصاَل أقوياُء )ص(، لذلك حنُن سوُلالرَّس يِّدنا   قاَل

 ِةبعيَّلتَّا دوَنعلينا س   ُُمُهم  املعص  ومنيَ  ِةواألرمَّموالنا أمري املؤمنني اإلمام علي )م(  نا بنهِجِكوبتمس  ُّ 

 يعِةش  ِّولس  نا فرًعا ال من ال األص  َل ُلثَِّم.. لذلك ُنريَناملقص  ِّ االجتهاِد وأهِل نَياحلش  ويِّ القياِ  ألهِل

آخر.. وال من أحٍد صِّرِةَقامُل

 املشارِخ بعُض ُهَع( الذي وقَّالبيِت أهِل كيعِة نَيالعلويِّ املس لمنيَ  )عقيدِة ببياِن البعُض جُّحَتَيس َ 

 ُهْتصاَغ ذا بيان : هاإليضاُح املاضي.. لذا وجَب القرِن منتصِف منُذ ريازيِّالشِّ يعيِّالشِّ اعيِةالدَّ بإكراِف

 هِموالتُّ فرتاءاِتاال إليهم نتيجَة قتاجون ليٍد متتدُّ وَنالعلويُّ كاَن يف وقٍت يعُةالش    ِّ ُهَوَرعت ْ  ُهت ْ وح اكَ 

مَّ َتمنهم.. َف رٍيمن كث ْتناَل ووهابيٍَّة ٍةعثمانيَّ جمازَر م مم َّا َدعَ ا إىل ح دوثِ   جقِِّه ِةكتريي َّ والتت اوى التَّ 

هم وأنَّ ِةا وباألرمَّبيًّد نا ومبحمَّباهلل ربًّ هم يؤمنوَنفيه أنَّ ثبتوَنُي وا على بياٍنوقُِّعُيهم ِلِتح اجَ  اس    تغُُل

!!!!اهلِل معاَذ اهلِل ديِن هم على غرِي!!! وكأنَّالبيِت أهِل كيعِة على منهاِج

، بل احلاليِّ يعيِّالشِّ من املذهِب نا فرع أنَّ بذلَك ( فُ نقصُدالبيِت أهِل ا: )ك يعةُ لَنُق فإْن

، لبيِتا أهِل الو وأتباُعَوُمرو َوناص  ِ نا ُم، أي أنَّواألتباَع تعين األنص   اَر يعِةالش   ِّ معنى كلمِة إنَّ

 احلس   ني بن محداندنا س   يِّ بقوِل ، وهم املقص   ودوَنحيحِةالص   َّ حافظوا على الواليِة وَنفالعلويُّ

ًُ  يعِةالشِّ مبعشِر املقصوُد البصرياِت(، فكاَن .. من أهِليعِةالشِّ ال يا معشَر)َأ :)ع( اخلص ي   دلي

ًُ على أنَّ البص رياتِ  أهِل ، وبعبارِةالبيِت ألهِل على االنتماِء  باحلقِّ صِّروَنَبواملَت روَنبص ِ هم امُلدلي

.األصليِّ العلويِّ هِجوا بالنَّوالذين التزُم
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 من أتباِع هم اعرتفوا بنا كمسلمنَيأنَّ عتربوَنَي األزهِر يف اجلامِعاحلشويَِّة  ِةنَّالسُّ علماُء كاَن فإْن

بهم  اخلاصَّ عيَةاهم أرسلوا الدَّأنَّ عتربوَنَي (مٍُّق)يف  صِّرِةَقامُل يعِةالشِّ !! وإن كان علماُءاجلعتريِّ املذهِب

واإلخوان  نَييِّمن الوهاب وَنكترييُّالتَّ .. فلماذا يتهكَُّمٍةي عش    ريَّإثَن بنا كش    يعٍة نا واالعرتاِفِتهل دايَ 

د حممَّ ِهِتَلوَس َةتيميَّ ِناب كترِيالتَّ نا تطبيًقا لتتوى ك يخِ نا وذَجقتَل ويش رَّعونَ  األزهِر املس لمني باعرتافِ 

 وال يعرتفوَن ذكوِرامل بالبياِن يعِةالش  ِّ من علماِء فوَنواملتطرِّ بوَناملتعص  ِّ بن عبد الوهاب!! وملاذا يتهكَُّما

 فنحُن ِةكتريَّهم الِتوا على عقيَدَقوا.. وإذا َبَدفقد اهَت ك  يعًة ُةص  رييَّالنُّ أص  بَح : إْنبه.. وملاذا يقولوَن

أعدامهم!!

وموالنا )ص( د مَّحمالنَّ ِّ دنا نا فق  لس   يِِّتنا وتبعيَِّتينا باس   تقُليَّإْن ناَد خمطئنَي فهل نكوُن

؟؟()ع نا املوثوقنَيِتهم من ساَدَعِبوَمن َتعلينا سُُمُهم  البيِت وأهِلأمري املؤمنني اإلمام علي )م( 

.. ِهوخلص  اِر ِهِتأرمَّو ِهه ونبيِّلِل إالَّ ألحٍد ِةبعيَّالتَّ وعدِم نا باالس  تقُِلعن حقِّ ندافُع ا حنُندينيًّ

 ِةمعنا هو كقصَّ وَمالي ما قدُث ألنَّ ،هادِةللشَّ نا متتوح دُرَصَف بِببنا هلذا الس َّ  طعَنَيِل البعُض جاَء فإْن

عنهما!!! اهلُل َيِض.. كُهما َرواملقتوِل القاتِل

 ماِروع بن صوحاَن وصعصعَة الغتاريِّ نا أبي ذرٍِّتمع س ادَ  ملا حص لَ  معنا هو امتداد  ما قدُث

 هم علىهم ألنَّبإس   ُِم عُنالطَّ وغريهم من الذين متَّ)ع(  بن عديٍّ وحجِر اهلجريِّ ورك   يٍد بن ياس   َرا

نوا وا ومل يهاِدلجاِممل ُي ادَةالسَّ هؤالِء هم.. لكنَُّتَيص تِ َت ْتومتَّموالنا أمري املؤمنني اإلمام علي )م(  واليِة

 ٍةميانيَّإ على أرٍض أحًدا طاملا نقُف َلجاِمُن إالَّ بهم جيُب اقتداًء اهم.. وحنُنض  َ بوا ِركس  َ َيِل املنافقنَي

..صلبٍة

 .. فنحُنَبعصُّ التَّوال ترقَةال يعين التَّ ي ٍّ صَخ رييٍّ صُن علويٍّ ونهٍج نا كتكٍرتقَُل اس علًما أنَّ

أن  ريُدال ن هم.. فنحُنأَنك َ نا َوأن يرتكوا أبناَء إالَّمنهم  .. وال نريُدأحٍد ال نعادي أحًدا وال ندعو لقتِل

ا صافًيا ا علويًّيًًّدنا حممَّإسَُم .. نريُدوال أن نتمجََّس وال أن نتهوََّد وال أن نتنصََّر وال أن نتسنََّن نتشيََّع

 املعص  ومِة ِةميَّواإلما ِةبويَّالنَّ ص  وِصًدا على النُِّمعَت.. ُمنَياحلش  ويِّ وقياِ  ريَناملقص  ِّ خالًيا من اجتهاِد

عًضا ا َبصًّا َننَِّم أخَذ م إال عمَّْنُك: )ال تأخذوا ديَن)ع( ص ري د بن ُنبي ك عيب حممَّ دنا أس يِّ  لقوِل اًلامتثا

(.عن بعٍض

النَّ ِّ نا ديِّ     س لنا بقوِل نا واإلساءَةتكترَي كلِّ َمن يريُد يف وجِه بصرخٍة مقاَل     ال وأختُم

الذي  ، وبالكيِلَنوداُنُت دينوَناليت بها ُت ينونِةكم بالدَّوا.. ألنَّداُنوا لكي ال ُتديُناملسيح )ع(: )ال ُت
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  يف عينَكاليت بُة  ا اخلش، وأمَّأخيَك ى الذي يف عنِيَذ الَق ُر   نظلكم.. وملاذا َت كاُل   ُي كيلوَنبه َت

؟... ينَكيف ع ، وها اخلش  بُةَكى من عيِنَذالَق ُجخِر: دعين ُأألخيَك هلا؟ أم كيف تقوُل ُنتَطفُ َت

(.أخيَك من عنِي ىَذالَق َجخِرًدا أن ُتجيِّ ُربِصُت ٍذ، وحينَئَكيِنمن َع اًل اخلشبَةأوَّ ْجِرْخاري، َأَريا ُم

 دى..الرَّ عواقَب َيِشَخى َوَداهُل بَعن اتَّعلى َم ُُموالسَّ
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