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العلوية.. نهج التوحيد وميزان احلق

 

 يه:قال ف ملوقع مصر تاميز اًلأمحد أديب أمحد مقا ِةينيَّالدِّ ؤوِنيف الشُّ وريُّالسُّ الباحُث كتَب

 

 نَينا كعلويِّع أنَّ، ومواهليئِة كِلوالشَّ ماِنوالزَّ مكاِنـيف ال ُهمياثُل فعٍل دِّن َرِم فعٍل لكلِّ البدَّ

ــايا الدِّ للجداِل ُقال نتطرَّ ــ ٍ  كلِّ ِةنا حلريَّالحرتاِم ِةينيَّيف القض  ، فإنَّاألحِد  اهِلإىل ِهوجُّبالتَّ ش

 حملمديِّا نا العلويِّهِجَنِل احلقائِق وقلِب شـــويهِ التَّ عن حماوالِت ظَرالنَّ لنا أن نغضَّ ُرربِّهذا ال ُي

ــ اإلس ـــ ين: ونا بني خيارُعاإلنرتنيت، فأوَق ها مواقَعأصحاُب عندما است دَم ًة، خاصَِّحِمالسَّ الميِّـ

 ِةالعامَّ عنَد قيقًةح ويصبَح الباطُل فينتشَر !! أو أن نسكَتحريِضبالتَّ نا البعُضُمِهتَّفَي ا أن نردَّإمَّ

 تشــويِهب املشــوِّهوَن ى ال يســتمرَّحتَّ دَُّر، وحنن اخرتنا أن َناحلقِّ بكلمِة احلقِّ أهُل ُهْهذ مل يواِجإ

 هََّمَتَو، عن الباطِل احلقِّ أهُل َتَكســَـ  حنَي) :أمري املؤمنني اإلمام علي )م( موالنا لقوِل احلقيقِة

 (.قٍّهم على َحأنَّ الباطِل أهُل

 املوساِد ِخيف مطاب مطبوخٌة اإلسالميِّ ديِّاحملمَّ نا العلويِّلنهِج شـويهِ التَّ حماوالِت كلَّ أنَّ اعلًم

أمري املؤمنني  ناموال من نهِج يَلالنَّ تريُد ٍةوسلفيَّ ٍةوإخوانيَّ ٍةوهابيَّ متآمرٍة جهاٍت وبإشراِف اإلسـرائيليِّ 

ؤ ربُّوالتَّ اِعفبالدِّ ضليِلالتَّ من مواجهِة لذلك كان البدَّ ،معلينا سالُمُه املعصومني ِةواألئمَّ اإلمام علي )م(

ــوال الكاذبِة االفرتاءاِت من هذِه ــَوامُل رِةزوُِّمـــــ  والرباهنِي ِةباألدلَّ واملؤيَِّد اجلامِع دِّالرَّ ، من خالِلِةَللِّضـ

ــَ ْمُتْنُك إْن ْمُكاَنَهْروا ُباُتَه ْلُق) بقوله تعاىل: قتديَنُم ــيِّدنا لقوِل ادينيًّ اواجًب ُهوهو ما نعترُب (،نَيِقاِدص  س

 (،اهِل لعنُة ليِهَعَف ْلفَعمل َي ، فإْنُهلَمِع العامُل ِرِهْظُيْلَف يف األرِض ُعَدالِب ِتإذا ظهَر) (:ص) اهِل رســـوِل

 نا.علي ُهبحاَنُس من اهِل ، وهي نعمٌةهاِتُبالشُّ ِضْحَدكفي ِلما َي العلِم من سالِح منتلُك وحنُن

ــََو ، اَءج من حيُث َرَجوا احَلدُُّر) :أمري املؤمنني اإلمام علي )م( موالنا اقتداًء بقوِل اوًمَد نردُّسـ

لقوله  رِكبالشِّ َلتمثِّامُل ُهلَمُظ َلِطبُيِل املنافِق رَّبه َش ُعدَفَي خرٌي املؤمِن رَُّشَف (،رُّالشَّ إالَّ ُهُعدَفال َي رَّالشَّ  فإنَّ

 األصــناِم عبادِة اَمكما كان أيَّ اهِرظَّال ِهبشــكِل اًلمل يعد متمثِّ ُكْروالشِّ (،يٌمِظَع ٌمْلُظَل َكْرالشِّ إنَّ) تعاىل:

ي ِتيف أمَّ رُكالشِّ) بقوله:( ص) األكرُم ســوُلالرَّ ســيِّدنا منُه َرذََّح يٍِّفَخ إىل شــرٍك َل، بل حتوَّواألوثاِن

َّ ملِةالنَّ ى من دبيِبأخَف ــْعلى امِل لماِءالظَّ يف الليلِة وداِءالس ــَو ِحس ِّ (،ِداألس ــَ خلفيُّا رُكوهذا الش  ُهُبَبس
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ــال عتناُقا ــوال ِةواحلشويَّ ِةَقِننَ ُمــ  منهما اإلماُم َرذَّذين حأي اللَّبالرَّ واالجتهاِد ي القياِسَبذَهَمِل ُةَرقصُِّمــ

(.معَلمبا ال َت ديَن، أو ُتبرأيَك اَسالنَّ هلكتان: أن تفيَتُم صلتاِنُخ) حني قال: علينا سالُمُه ادُقالصَّ

باختصار:  أقوُل اتاًمِخ

ــِم ُثيتحدَّ ، وممَّْنِةَراملزوَّ ، واألقاويِلالكاذبِة ءاِتمن االفرتا براٌء حنُن  اوًرُز نَييِّالعلو باسـ

ــِهلم ِب وال ميتُّ ــ ٍ  من كلِّ براٌء ، وحنُنٍةَلص ــلِّياًء وُير عتلي املنابَروَي افاًقِن يَنالدِّ يلبُس ش  ُلض

 ِهاملواِج صييبِّخَلا صرييِّالنُّ احلقِّ ميزاَنو العلويِّ وحيِدالتَّ نهَج اخمالًف لٍةومعطِّ ٍةَهمشبِّ بآراٍء اَسالنَّ

شعيب  ونا أبُدسيِّ َر، وقد حذَّلالنعكاِس طريٌق القياَس ألنَّ قصرييِّالتَّ واالجتهاِد احلشويِّ للقياِس

 .(االنعكاَس ُبوِجه ُيألنَّ القياِس من علِم احلذِر كلُّ احلذُر) :فقاَل منُه )ع(ري َصد بن ُنحممَّ

ُــّ على املنهاِج نا اهُلَتثبَّ ــييبِّأي اخَلوالرَّ القويِم عييبِّالش ِّ احلكيِم ص ــتقيِم العلويِّ ِطراوالص  املس

ــْاَلِمَوَمن َيْبَتِغ َغْيَر اإِل) لقوله تعاىل: وال ارتداٍد وال احنراٍف نفاٍق دوَن اجلامِع احلقِّ اإلســـالِم وديِن  سـ

 (.ِديًنا َفَلن ُيْقَبَل ِمْنُه
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