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 احذروا املواقع املشبوهة اليت تدعي العلوية

 ٦١٠٢تشرين الثاني  3اخلميس يوم    تاميز مصرموقع  عربحوار 

 

( ِةنيَّعراب لنُّ املعرفُة) ة، ومنهت  هت  للعيتَّ  أنَّ يقت  ُ  ومعاقَع يف اإلنرتنيت  لل  موعلت      لُعنطَّ

 ًة معاقُع، فهل هي حقيقنَيلن العلعيِّ كثيًة مق ال   وغيه ، وهي تنشترُ ( ِةصتييَّ النُّ العقيدِة أسترارُ )و

هل  بهم. وال ارتب َط ِةحَّهل  من الصِّ ال أس َس ه  معاقُعأم أنَّ نَيالعلعيِّ ُلمتثِّ

الدكتعر  عريِّالسُّ العلعيِّ يينِّالدِّ مع الب حِث ملعقع مصر ت ميز هذا احلعاُر ك َن هذا املعضعِع حعَ 

 ،واملعاقِع جملوعل ِ لل  حمتعى هذه ا ُ ْعَل: لقد اطَّة شتتتي فيَّ لن  بكلِّ أمحد أديب أمحد حيث ق َ 

 مبعرفِة ُهتتيُسالذي َلَل  ن  هِرالطَّ ب لعلعيِّ ليُقالذي ال َي ي ِفتفيه  من اإلس ُ مب  وجْد ئُ عِجين ُفولكنَّ

 فيه  م  يثُي ورأيُ  ،مالُمُهتللين  س املعصعمنَي ِةاألئوَّ وآداِب نَيبيِّالنَّ بأخالِق ِهلُِّقَخَتِب  َمْ تتوتس ب ريِه

 بعَض ْ ني حقيقًة، حت  لع نشَره  للعلعيِّعه  أنَّمنه  كيال يظنَّ مت بُع ين أحذُِّروجيعل َكتتوالشَّ يَبالرَّ

، ِهوشبه ِت ِهن  لن أخط ِئشترتي موتَ ق دٌر أن َي ن  بري ء َحلن  ومَد َمن نشترَ  كلُّ ن ، فليَسن  وللعِممق الِت

 وال الكسعُة ُةينيَّالدِّ ُتغرين ، وال املن مُب ِةكتعراه اليخريَّالدُّ معن ، وال شه داُ  تنيُع املوعِّلنَي فال أمعاُ 

ن .ربِّ الع لي لنَد أَنونحن  الشَّهي اليت َت ُةرليَّالشَّ

 

ق   الب حث  ورواي    من مق ال   ُهوم  تنشتتتتُر واملعاقِع هتذه اجملوعل  ِ  مالبستتتت ِ  وحعَ 

،  ال خعًف  ه  حرمتتتًتِتمرن  بإق َماليت ُأ خمت ليتًة للحقيقتةِ    وروايت     هت  تنشتتتتُر مقت ال    : إنَّيينُّالتدِّ 

  للًو ،لن  كيِيلتَّوا تِموالشتتَّ بِّهرلعن ب لستتََّي، َوب ُحاليت ال ُت نَيالعلعيِّ ونه  لل  أنَّه  من أستتراِرظهُروُي

م هم لنه  بإنك ِرههم غيَّبعا أنيستَت، لكنَّبل يف أيدي اجلويِع  ِسلن النَّ ُمغيَّبة  غُي َةاإلهليَّ األستتراَر أنَّ

هم، لعرََّف ع أراَدهم، ولأكثُر ُهال يعرُف ِهلِقبثعٌث بني َخَم اهلِل رُّستِت) (:ع)  دقالصتتَّ اإلم ِم عه  لقعِ ُلِهَجَف

  ي ًنِل ألستتراَرا َيروَن  ُسف لنَّ (.ِههم ِبهِلمن َج حرٌز أكرُب ، وال لُهِهلِقَخ ِنرٌّ إال وهع لل  ألستُتستِت   هلِلَوَف

َلْيَك َوُهْم َوِإن َتْدُلعُهْم ِإَل  اْلُهَدى اَل َيستتْتَوُععْا َوَتَراُهْم َينُظُروَن ِإ) لقعله تع ىل:  قيًنه  َيشتتتهدوَنال َي لكْن

 ع ىل:لقعله ت وال إدراك  إمي ٍن دوَن ونهت  لكنْ بهت  ويردِّدُ  وعَنهت  ويتكلَّ ستتتتوععَنوهم َي (،اَل ُيْبصتتتِتُروَن

 (.ُهْم اَل َيْعِقُلعَنْنِعُق ِبَو  اَل َيستتتْتَوُع ِإالَّ ُدَل ء َوِنَداء متتتُتمٌّ ُبْكٌم ُلْوٌي فَ َوَمَثُل الَِّذيَن َكَيُروْا َكَوَثِل الَِّذي َي)
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 ، لقعله تع ىل:الِمال ب لظَّ عِري ب لنُّغنِّه ، وب لتَّوستتتِتَطال ِب احلقيقِة نت  بقع ِ ُأمْر ِةللحجتَّ   نت  إببت تتً   ولكنَّ

الستتتتِّرِّ ل ريًة من  اهَرجع أن نطرَح دوَن ولكْن (،  َمْن َحيَّ َلن َبيَِّنة لَِّيْهلِتَك َمْن َهَلَك َلن َبيَِّنة  َوَيْحيَ )

 ه  وتلتيَ جِله  بأردوستتَت  َتلئلَّ اخلن زيِر م قّداَمُكَرَرعا ُدُحطَرال َت) (:ع) ن  املستتتي ِدستتتيِّ لقعِ  الستتتِّرِت

(.كمَقوزُِّتَف

، ويُمالصَّ رُّهي السِّ ُه، لكنَّ معرفَتارًّليس  ِس بِّللرَّ ه دُة: الشتَّ  ًحالدكتعر أمحد معضتِّ  وأضت فَ 

 م رجٌلأ أم مح بيٌّ أم وليٌّ أم رسعٌ  هع نيبٌّ هل اهلُل لكْن (،ال إله إال اهلل) يف شته دةِ  معجعٌد رُّف لستِّ 

 ع ىل:فق   ت (ع) ن  معس  الكليمَدسيِّ ْ ستَ اليت آَن  ِراملن دي من النَّ الع ملنَي ربُّ ه اهلُلأم.......؟ أم أنَّ

 اا ِإنِّي آَنستْتُ  َن ًرَق َ  ِلَأْهِلِه اْمُكُثع اَفَلوَّ  َقضتَت  ُمعستَت  اْلَأَجَل َوستَت َر ِبَأْهِلِه آَنَس ِمن َج ِنِب الطُّعِر َن ًر)

شتَت ِطِ  اْلَعاِدي اْلَأْيَوِن  نلََّعلِّي آِتيُكم مِّْنَه  ِبَخَبٍر َأْو َجْذَوة  ِمَن النَّ ِر َلَعلَُّكْم َتصتْتَطُلعَن، َفَلوَّ  َأَت َه  ُنعِدي ِم

(؟ِفي اْلُبْقَعِة اْلُوَب َرَكِة ِمَن الشََّجَرِة َأن َي  ُمعَس  ِإنِّي َأَن  اللَُّه َربُّ اْلَع َلِونَي

 خم ليُة ُنعا كيف تكعُفم أن تتعرَُّت: إذا أرْد ًحومعضتتِّ احذًِّرُمَو اًلق ئ ُهالدكتعر أمحد حديَث وختَم

 املعاقِعو اجملوعل ِ  حني أمتتح ِباملستت ِف املب ني ف نظروا إىل مق الِ  املع ني ونقُض وتشتتعيُه راِطالصتتِّ

  عا مجيًعُبانتَس لق ئديًّ ، فهؤالء الذين املختلَّنَي وسق طِة نَي لِّالضَّ وسي هِة ريَناملبذِّ ، وشتروح  ِ ائيِةالزَّ

!! أو للبشتتتتِر ن  ل بدوَنعا أنَُّتهم لُيثِبحقِد هم وإلالِنعِلوا بيحِش ِفُرَكَو، َفاألب لستتتتِة إبليِس إىل حزِب

ليهم ل !! فَوَكَر اهلُلاحلقِّ نتت  لن نهِ فعا أبنتت َءحِرلنتت !! أو لُيخِرُجعا وَي متت  ال جيعُز ليقتلعنتت  بقعِ 

هم هم، وأمعاِلهم يف من طِقبِذَنَو القعيِم يِنهم للدِّ، وخم لي ِتواجلذاِم الربِص بع ه ِ   ِسالنَّ هم أم َمبيضِح

 ِةواألمعليَّ اظ هًر ِةاإلمتالحيَّ  ِةينيَّالدِّ للحرك ِ  النَيالرَّ ِلَبمن ِق هم املشتبعهةِ ي ِتمؤلَّ عه  لق َءاليت قبضتُ 

يف  ًةمنشقَّ بُ قد تص هم س دًة ملذاهَبنصيِبهم وَتدهم وتعظيِووجِيهم إىل َتبأتب ِل األمُر حقيقًة، حت  بلَغ

  هِرالطَّ   العلعيِّنجلسِد  دوريًّ  دُّ خس رًة لن ، بل تنظيًيَعهذا ال ُي ، ولكنَِّةالعلعيَّ لن األمعِ  املستتقبلِ 

 َوَيْوُكُر اللهُه َوِإْذ َيْوُكُر ِبَك الَِّذيَن َكَيُروْا ِلُيْثِبُتعَك َأْو َيْقُتُلعَك َأْو ُيْخِرُجعَك َوَيْوُكُروَن) جلالله: جتلَّ  ِهلقعلتِ 

 (.َواللهُه َخْيُر اْلَو ِكِريَن

 

 أجرى احلوار: وليد عرفات


