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 العلوي التزامنا أفشل حماوالت التزوير لنهجنا

 ٦١٠٢كانون األول  31الثالثاء يوم    لبنان -وكالة آسيا نيوزعرب حوار 

 

ها أنَّ ُتثِبُت من مرحلٍة ، وكانت يف أكثِراريِخالتَّ ها عرَبوجوَد ْتأثبَت مسلللل ةٌ  هي فرقٌة ُةالعلويَّ

  . وما ااَدضلللنغِرامُل أقالِم بسلللبِ  واالفرتاِء لِممن الظُّ للكثرِي ْتضللَلها تعرَّ، مع أنَّوأصللل لٌة ٌةمركزيَّ

 َنالعلويِّ صوُمخ ، ح ث حاوَلوائِفالطَّ ِةن وبق ََّ بن العلويِّ العباداِ  مفهوِم هو اختالُف االلتباسلا ِ 

  .ًةخاصَّ وعباداٍ  ًةباطن َّ م ديانًةوا هلُبَسحن َن اإلسالميِّ يِنوهم عن الدُِّجخِرأن ُي

 

 يينِّالدِّ مع الباحِث آسلللل ا ن وا هحلا ا واُر لوكالِة كاَن َنالعلويِّ عنَد العباداِ  حق قلةِ  حوَل

 خلوِفا عبادُة ، فهناَكالعباِد حبسللِ  ُدتتعدَّ : العباداُ الدكتور أمحد أدي  أمحد الحلي قاَل العلويِّ

 َننا كعلويُِّت، أما عباَدجاِرالتُّ وهي عبادُة واِببالثَّ  ِعالطَّ عبادُة ، وهناَكعب ِدال وهي عبادُة من العقاِب

نا غرِي ننا وبَنب   . فالفرُقاألحراِر ها عبادُةألنَّ وهي األرقى واألفضُل كِروالشُّ وِقوالشَّ ا  ِّ فهي عبادُة

هم ِتهي كعباَد  اخآخرِةيف العبادَة أنَّ عتربوَنَي شريِعالتَّ أهِل َةوبق َّ َةَر قصِّلوال َةَقِنَخْنُ لل وال َةويَّلل ا ش أنَّ

هم !! وفاَتْتارَةهقتضي الطََّت جناسٌة يف اخآخرِة  ا هناَك، كأنَّالِةالصَّ أثناَء وقعود  يف األوىل، وضلوء  وق ام  

، األحراَر َناكريالشللللَّ ويِّالعل وح ِدالتَّ أهِل كوا مدارَكدِرأنَّى هلم أي ُي ، لكْنِةالعقالن َّ العبادِة معرفلةُ 

 !؟ِةين َّهم الدِِّتجاَرِتهم َوِتوديَُّبيف ُع هبَةوالرَّ غبَةبن الرَّ أرجحوَنَتوهم َي

 

: الباحُث قاَل َنالعلويِّ عنَد ِةرع َّالشَّ األحكاِم عين رفَضَي هحلا الكالُم نا إذا ما كاَنسؤاِل وحوَل

 هِمَف م بها دوَنهوا أنفَسُدهم ق َّها، لكنَُّت، ومفروض  عل هم إقاَمريعِةالشلَّ  ألهِل الامٌة ُةرع َّالشلَّ  الفرائُض

 َنُترَفُع عن العلويِّ ِةم . لكنَّ ق وَد العبوديَُّهَط ع ُلِبَحَف وا ا ق قَةُ ومل يعَل ريعِةوا بالشللَُّلِ  ها؛ أي َععاِنَم

 ا ق قَة  وَنعَلوَي اًركشلللُل ريعِةبالشللللَّ هم يع لوَننَّ، ألا قِّ ِةبربوب َّ يَنقرِّامُل العارفَن البالغَن املؤمنَن

 شللهدوَنَي، َوِرَدالَك من عامِل قاِءالنَّ جلي هلم عوامُلْن، وَتباهلِل روَنَيَو باهلِل سلل عوَنهم َي، وهلحلا فإنَّاإمياًن

وهكحلا  (،َحِك ُم الأَعِل ُمِإَله  َوُهَو الأ َوُهَو الَّحِلي ِفي السلََّ اء ِإَله  َوِفي الأَأْرضِ ) تعاىل:  ن لقولِهيف العاَل للحقِّ

جعفر  اإلماِم قوِل ، بدل ِلَةالكون َّ وا ا قائَقعرُفوَي البقاِء إىل عامِل وا من االرتقاِءُنهم ل ت كَُّل إميلانُ  لُ كأَي
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 اهلِل وِلق وهحلا هو تأويُل (،وُ ْسى َيبه األرُض حتَّ ْتا ضاَقَفلللللإنَّ املؤمَن إذا َص) :عل نا سالُمُه ادقالصَّ

ي، ُعِنسلَلال َت واألرَض  واِ السللَّ إنَّ) :القدسلليِّ يف ا ديِث( ع) موسللى الكل م النَّيبِّنا ِدلسلل ِّ لََّجَو عزَّ

 ف ِه َنسللللكمي أن َيَررام  على َحَحي، َوِمَرَح ي املؤمِنبِدَع قلَ  ، ألنَّي املؤمِنبلدِ َع ي قلل ُ ِنُعسلللَلَيَو

 ( .رييَغ

 

 رجاِ لدَّا إىل هحلِه رتقي باملؤمِنَي ا قائِق ومعرفُة ِضالفرائ التزاُم نا إن كاَنعلى سلللؤاِل اوجواًب

 بدوِن ُعنفال َي الفرائِض كلِّ والتزاُم األع اِل كلِّ بع ال يكفي هلحلا، فلإقلامةُ   اللدكتور أمحلد: بلالطَّ    قلالَ 

ُتِحبُّوا  صلِل َِّتي َأْنَهحِلِه ِهَي َو) قال: حَن ِهعوِتيف َد( ع) املسلل ُ  النَّيبُّنا ُدعل ها سلل ِّ اليت ارتكَز ِةاحملبَّ

اِئِه، َأْنُتْم َكَ ا َأْحَبْبُتُكْم، َلْ َس أَلَحٍد ُح ٌّ َأْعَظُم ِمْن َهحَلا َأْن َيَضَع َأَحد  َنفأَسُه أَلْجِل َأِحبَّ اَبْعضُلُكْم َبْعضلً  

م الحلين ُه، َفا قُّ ُنام اإلميُهَعَ َج َ ْنِل إالَّ ال تكوُن ُةاحملبَّ وهحلِه (،َأِحبَّاِئي ِإْن َفَعلأُتْم َما ُأوصلللِل ُكْم ِبِه

، املؤمِن لنفِس فاِءالصَّو دِقالصِّ هي مع اُر اإلميان َُّة ُةفاألخوَّ (،ِإنََّ ا الأُ ْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة) :ِههم تعاىل بقوِلَفَصَو

 : أيُّ األع اِلَلِئحن ُس عل نا سالُمُه ادقاإلمام الصلَّ  قوِل بدل ِل األع اِل قبوِل م زاَن جُِّ َراليت ُت وهَي

الِة والصللَّ عرفِةامل ، وال بعَدالَةالصللَّ ُل هحلِهَيعُد املعرفِة بعَد يٍءشلَل ْنا ِمَم) :؟ فأجاَباملعرفِة بعَد ُلأفضلل

احتُة ذلك جَّ، وفاَ  شلليء  يعدُل ذلَك ، وال بعَدوَمذلك شلليء  يعدُل الصللَّ ، وال بعَدكاَةشلليء  يعدُل الزَّ

 ( .ذلك َكِبرِّ اإلخواِن بعَد يَءعرفُتنا، وال شُه َمُتَ عرفُتنا وخاِتكلِِّه َم

 

 ويِهشللللالتَّ حماوالِ  كلَّ بهحله الوصللللايا فإنَّ نا ملتزموَن: وألنَّاًلقلائ  العلويُّ البلاحلثُ   وختَم

 اإلمياِن رُِّس، َففَنِرَحنامُل ا اقديَن ِلَبمن ِق ِلَشبالَف ْ باَء املعصلومِ  نا العلويِّهِجلَن زويِروالتَّ حريِفوالتَّ

دران  قوف  وال ُجللللللللل باب  وال ُسها غ ام  وال َضُبحُجال َي ا ق قِة نوَر ، ألنَّوبرُّ اإلخواِن محِنطاعُة الرَّ

( .ُيِريُدوَن ِلُ طأِفُؤوا ُنوَر اهلل ِبَأفأَواِهِهْم َواهلل ُمِتمُّ ُنوِرِه َوَلْو َكِرَه الأَكاِفُروَن) تعاىل: ، لقولِهالم وال َظ

 

 أجرت احلوار: علياء مجيل


