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 أين املفرتين من علومنا التوحيدية ورياضياتنا التجريدية؟

 ٦١٠٢تشرين األول  91األربعاء يوم    تاميز مصرموقع عرب حوار 

 

 اًبُتُك ا البعُضهاليت يظنُّ من الكتِب كبريًة جمموعًة ِةالعموميَّ على اإلنرتنيت ويف املكتباِت نقرُأ

 ْتَعِبوُط( ى احلريريأبو موس) هااليت نشَر العلويِّ راِثالتُّ سللللة   نقرُأ اًل، فمثِةالعلويَّ ائفِةللطَّ ًةباطنيَّ

ها!! شِرا وَنهبتدقيِق ِهقوِل حلَب وقاَم( رواء مجال علي) اًرها مؤخََّرَشاليت َن الكتُب يف لبنان!! وكذلك 

( ِةصللرييَّالنُّ انِةيالدِّ أسللراِر يف كشللِ  ِةليمانيَّاللللُّ الباكورِة) ككتاِب اسللابًق َرعما ُنشلِل ثٌةحمدَّ هم نلللٌ و

 ازوًر ُبما ُينللللَل والعجائِب اليت حتتوي من الغرائِب وغريها من الكتِب( نانا وتقاليِدعاداِت) وكتاِب

 نَيالعلويِّ كتُب اًقي َحه ِةاإللكرتونيَّ اإلنرتنيت واملكتباِت عرَب املنشللورُة !! فهل الكتُبِةالعلويَّ ائفِةللطَّ

؟ُةالباطنيَّ

مع الدكتور أمحد أديب أمحد  ريُحالصللَّ مصللر تا ه هذا احلواُر ملوقِع كاَن هذا املوضللوِ  حوَل

 ِةكليَّيف  اًسمدرِّ ، يعمُلم9191عام  دمشَق ، من مواليِدسوريٌّ علويٌّ ديينٌّ وباحٌث وحماضلرٌ  وهو كاتٌب

 اإلجناِز وقيِد املنشورِة واألحباِث فاِتواملؤلَّ من الكتِب ة. له العديُديف سلوريَّ  تشلرينَ  جبامعِة االقتصلادِ 

نور اهلداية ) ا:أخرى، منه ويف جماالٍت ِةاإلنلانيَّ والعلوِم ِةواالقتصلاديَّ  ِةواألدبيَّ ِةينيَّالدِّ يف اجملاالِت

االقتصللاد (، )ةمع قائد األمَّ مناجاٌة(، )نهر العلللل(، )فضللاءلصللفصللا  ال  نبٌض(، )ألهل الوالية

(.ياحياللِّ

 ن أحِدم ، وكاَناإلسللالِم ضللرَب ِةاملاسللونيَّ املا كان هدُ ط : ل اًلقائ ُهالدكتور أمحد حديَث وبدأ 

، األعاصللرُي ُه تهدُّالذي ال وُرواللللُّ ياُحالرِّ ُهالذي ال تههُّ اجلبُل ِهباعتباِر العلويِّ هِجالنَّ ضللرَب اهمهاِم

 هم هي تكفرُيُتعَبل ْتوا علينا وباَتصللَّصلُلَجَتوا َولللَّللُلَجالذين َت املدَّعنَي بعَض ِةاملهمَّ هذِه ألجِل ْتيَّأوَه

على  وَنًة عندما يعتمد، خاصللَّاالجتماعيِّ واصللِلالتَّ واإلنرتنيت وعلى صللفتاِت على اإلعالِم نَيالعلويِّ

 ومواقَع اٍتوصللفت ًةإعالميَّ قنواٍت ؤوَننشلِلُي، َوالعلويِّ الباطِن ها كتُبى أنَّعل املنشللورِة الكتِب بعِض

الذي  ملنرِبا عليهم على نفِس دِّمن الرَّ ، لذلك البدَِّهومفاهيِم ِهِممعاِل وتشللويهُ  هِجهذا النَّ ها ضللرُبهدُف

 اٍتنصللللَّم واملآذَن خذوا امللللللاجَدذين اتَّالل  نَياإلرهلابيِّ  هم، ألنَّ َمَثللهم كَمثَللِ  اِتلعمليلَّ  امقرًّ وُهُذخلَ اتَّ



 www.alawis.net  المجمع العلوي السوري

2 

 

 هم، وحنن سللنضللرُب هم حيُثأن يضللرَب إالَّ هم فما كان من اجليِشاصللاِتفهم وقنَّهم وقواِذلصللوارِخ

 الِمالظَّ ِشكخفافي هم كما هم، وليَسِتروا على حقيق ظَهفلَي كانوا صادقنَي ، وإْنْمُه حيُث ئاَبالذِّ هؤالِء

.بالعتمِة ريَناملتلتِّ

من أن  ، وأطهُراآلمثُة األقالُم ُهل صلللِلَت من أْن أعظُم العلويَّ هَجالنَّ : إنَّالعلويُّ الباحُث وتلابعَ 

ها أنَّ عوَنيدَّ تٍبك وننا بنشِرهم حياصلرُ أنَّ وَنكانوا يظنُّ ، فإْناحلاقدُة فوُسوالنُّ الفارغُة ؤوُسالرُّ ُهل تتخيَّ

ها بها ألنَّال نكُت ة نا احلقيقيَّعلوَم أنَّ دروَنهم ال َيألنَّ خاسللل نَي وَنتدُّهم سلللري، فإنٌَّةباطنيَّ ٌةعلويَّ كتٌب

 ، فكيَ وعباراٍت ها بكلماٍتَرتصلللُلمن أن َن أكرُب ِةاإلهليَّ اِتالذَّ ، فمعرفُةاًلأصلللل للكتابِة قابلٍة غرُي

؟ٍةبشريَّ وصفاٍت وأمساٍء وحدوٍد ها بصوٍرحنصُر

ألنَّ ف اًللوي ُحجلِّالتَّ ِتَمِهقد ف  احلاقدُة األدمغُة ِتإن كاَن :اًتالدكتور أمحد موضلللِّ وأضلللاَ 

وا ِبآَياِت ك َمَثِل اْلِتَماِر َيْتِمُل أ سلللْلف اًرا ِبْ َس َمَثُل اْلق ْوِم الَِّذيَن ك ذَُّب) :الكر ِة َمَثل هم كملا ورَد يف اآليلةِ  

اليت  ِةواألرضيَّ ِةماويَّللَّا ِهبآياِت اهلِل نا نقرُّ بوجوِدأنَّ هو العلويِّ نا الفلللفيِّ ي يف مفهوِمجلِّالتَّ ألنَّ (،اهلل

 (،ِلَبَجْلِل ُهبُّى َرلََّجا َتمَّل ف ) أمثاهلم، لقوله تعاىل: على املنكريَن ُةحتى َتثبُلَت احلجلَّ   اِنيلَ هلا للعِ ُرظِهُي

منني اإلمام أمري املؤموالنا  وِلوق (،ِهاِتَذال ِب ُهق ل الذي َخ ِهوِرُنى ك لََّجَت) :معلينا سللللالُمُه ِةاألئملَّ  وقوِل

ل ْم ُتِتْط ِبِه اْلأ ْوَهاُم ) :اأيًض )م(وقوله  (،َتَجلَّى َصاِنُعَها ِلْلُعُقوِل َوِبَها اْمَتَنَع َعْن َنظ ِر اْلُعُيوِن) :علي )م(

(.َبْل َتَجلَّى ل َها ِبَها

 ي بقوله:جلِّالتَّ(  ) حامللي النَّيبُّنا ُدسيِّ أثبَت فقد دِةاملتعدِّ رائِعالشَّ فوَق الواحَد اهلِل ديَن وألنَّ

(.ٍةبقوَّ الِّي ملكوِت اهلِل آتًيَجأن َيَروا َت قبَل ذوقوا املوَتنا لن َيُهَه من القائمنَي اوًمق  إنَّ)

 ُكدِرأنا ُأ) ال:ق حنَي رينيه ديكارت أجاَد ياضيَّالرِّ الفيللوَ  فإنَّ على ما نقوُل اعلميًّ اوإثباًت

 العلوِم ن هذِهم املفرتيَن . فأيَن(.يينَعِب ين أراُهأنَّ ُبأحللَل ما كنُت احلكِم ِةما يف ذهين من قوَّ تِضَمِب

 ها وبرهاَنِم طالسلللِللََّحها َوكَّ رموِزف  املللللللُم اليت يتقُن العلويُّ ِةجريديَّالتَّ اِتياضلللليَّوالرِّ ِةوحيديَّالتَّ

اتها؟نظريَّ

 هييُ والتَّ تريُ والتَّ أليُ م التَُّهَعنف لن َي : لذلك ِهبقوِل ُهكالملَ  العلويُّ اللديينُّ  البلاحلثُ   وختَم

ِفُ وا ُنوَر الل َِّه ُيِريُدوَن ِلُيْط) تعاىل: ِهوا منهلا لقوللِ  اُلنلَ ن أن َيهم أدنى ِمألنَّ ِةوحيلديلَّ  التَّ ِةنلا العلويلَّ  لعلوِم

(.ْلك اِفُرونِبأ ْفَواِهِهْم َوالل َُّه ُمِتمَُّ ُنوِرِه َول ْو ك ِرَه ا

 : أحالم رمضانوارأجرت احل


