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 سالم تاميزإ باحث ديين علوي يكسر حاجز الصمت عرب

 7102شباط  9اخلميس يوم    لبنان -موقع إسالم تاميزعرب ار حو

 

 اٍ شخصي  بروِز مع ًة، خاصا  ة صاري   نا عن النُّمبعلومات  اليت حتيُط الكثرية  املتناقضاا    يف ظلِّ

 وطقوٌس ٌةسر   ٌمهلم تعالي ٍةباطني  فرقٍة ُدهم جمر حكى عنهم بأن ا ُ هم أرقى ممَّأن  ُحتوضِّ ٍةوعلماني  ٍةد ني 

 نم، وكيَفمن عقائد  جمموعٍة حوَل من احلوارا   العد ُد ، كاا  ننا   بهاا الممو ُ  حييُط ٌةخااصاااا  

وتعاىل. ُهسبحاَن اهلل  دوُ تعب رو  وَ رو  و فسِّ فكِّ

د الدكتور أمح وريِّالساااُّ  العلويِّ  ينِّالدِّ مع الباحث  اخلاصُّ وكا  إلساااتا تاهذ ناا احلواُر

ال كما  هم،عن أنفساااا  ثوَ كما  تحد  نَيقرؤوا عن العلو ِّأ  َ  جيُب اَسالن  أ   َدب أمحاد الاي أكَّ أد ا 

خفوا أ ، واخلائفنَيار ِخللت  اوتذو ًر احقًد أخفوا الفضااااائَل احلااقد نَ  عنهم، وأ   احلااقادو َ   حتاد  َ 

 نصُّوناا  .نينم كعلو ِّكفَِّرأ  ُ  من أحٍد وَ قبلهم ال َ فإن  ، لاالا    ار ِخللتا   اوتذو ًر اُجبناً  الفضااااائالَ 

 احلوار:

 ة و  العل الفرقة  الااي  لفُّ  الكبرِي المموِ  دكتور أمحاد، ماا نو ساااابابُ    يف البادا اة    :إسالم تاميز

؟ة صري  النُّ

 ها إىل ما فوَقيم لتعا ارتقاء  ها رغَمنفسااا  ة صاااري  النُّ ة العلو   بالفرقة  ُقال  تعلَّ المموُ الدكتور أمحد: 

، رؤوَ هم ال  قنا نو أن جتاَن عاني منه اجلميُعالاي ُ  المموَ  ، لكن نَيواحلشااو ِّ نَيالساا يحيِّ أذناِ 

 جيوُز ننا: نل بتساااااؤٍل وا لي أ  أبدأ . وامسُحال تقرُأ ة األكثر   لكن  (،اقرأ) نا أم ُةأن  قاالُ ه ُ مع أنا  

 ِامفهو وفَق اجلااانااِل يِّاألمِّ) األعظِم سااااوِلإىل الر  الوحُي أ   ااأتَي  ِندِّوالاا واملنيِق العقااِل حبكِم

 يبُّلن ا فريفُض( اقرأ) :بقوله  جرب ُل ُه!! و أمَرمن جرب َل اخوفاً  ُهفرائصاااَا فرتتعادَ ( !!!اجلاانلنيَ 

!!؟(!ما أنا بقارٍئ) ليقول: املعصوُا

هم، ربِّ م ملعرفة نوقاَد اإلساااتِا ة ؛ الاي أا  أم األميِّ يبِّلن ا حبقِّ فسااارييُّوالت  ارخييُّالت  ناا اإلسااافاُ 

ِم شأِ  ظ عاا. فمن أنمِّ أدلَّة  ع  نا بشكٍليف جمتمعات  ٍبوتعصُّ مانٍبوَت قوقٍعوَت من جهٍل ُهمثرُتُه ما جنُد

عن  جاَءو (،اقرأ) ة  العلِق:نو قولُه يف ساور  ُه الكر َمالعظيُم رساول   القراءة  أ   أو َل ما خاطَب به اخلالُق
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  ُلنذَل جرب) :علينا سااتُمُه حيث قال (،ْتإن ها أو ُل سااورٍة نذل ) :علينا سااتُمُه الباقِرحمم د  اإلماِا

لينا ع د اجلو ادحمم  ودليلُه يف قوِل اإلماِا وا ة وناا على حسااب  الرِّ (،أد اقَر:  ا حمم د فقاَلعلى حمم 

وإن ما  -لساًنا وسبعنَي أو قال: بثتٍ  -وسبعنَي باثننِي اهلل   قرأ و كتُب لقد كا  رسوُل واهلل ) :ستُمُه

 ْنَمى َوَر أا  الُقَرا ْنُتى، وذل  قوله تعاىل: ل َرالُق من أم ها   ُةألن ُه كاَ  من أنِل مكَّة ، ومكَّ ساُامَِّي األمِّيُّ

ثِّ  القراءة ، بل نو على سبيِل حلُّ من أْ   فتقَر إىلَجأ ( ص) ج َدَمُمد اْلناا وإ   السايدَد حمم   (،هال ْوَح

(.ًةَناط َبًة َوَران ًة ظ َمْعن  ْمُكْيل َغ َعَبْسأ َو) ، إذ قال تعاىل:احلقيقة  اُسالمرِي على القراءة  اليت بها ُ درُ  الن 

هم؟حبقيقت  نَيفوا على العلو ِّعر َتى َ حت  اِسمن الن  فما نو امليلوُب برأ    :إسالم تاميز

 َ هم، ال كما حتد عن أنفساااا  وَ العلو ُّ ُ كما  تحد  نَيقرؤوا عن العلو ِّعليهم أ  َ تور أمحدد:  الددك 

ا نااااهم مع تراث فيلٌة بأْ  جتعل ااااكر َدًة، أل   القراءة  اااايقة  جمااااوا احلقاُمعنهم، ناا إذا َر احلاقدوَ 

 لينا ستُمُهع ما عر فُه اإلماا الص ادُقحيُح نو اااابيُل العلِم، والعلُم الص ااااسايف ال عليه، فالقراءُة ااااالص 

 (،ظيًماَع ماوا  ساا ال يف ملكو   َيُدع  وعلََّم هلل  لََّم هلل َعَت ْنَم) (:ص) بقوله اهلل  رسااوِل ساايِّدناعن  ًتنق

يف  فَربه الس  اَدما أر، إن املعروُ  نُي ال  قصاُد به البلدُ والصاِّ  (،نِيولو بالصاِّ  وا العلَماطلُب) (:ص) وقوله

م ُكوا درَرُح تيَرال) (:ع) املساايح عيسااى الن يبِّدنا ساايِّ لقوِل ه وكتمان  احلقِّ لعلِم يانة والصااِّ ِمالعل طلب 

 امللِل  عند يميِعأمٌر معهوٌد رِّالسااااِّ فحفُظ (،ْمُكق ذَِّمُتف  لتفَتها وَتها بأرجل ا تدوساااَالئلَّ اخلناز ِر اَاد قاُ 

بيين  اهلُلَتُه فأو أضاااْع َت ناا العلَمأذْع إْ ) :ه ساااينا لتلميا  ابُن ُهما قال  ن ذل  ، وم والعلماء  والفقهاء 

(.إشارٌة ُه، فهاا العلُم أكثُروبين  

إىل  َتْضتعر  إىل الكتِا مت من الص  خرَج جريٍء علويٍّ كباحٍث : أنَتنا القوُلنل هكُن :إسالم تاميز

؟  وحوارات    على كتابات  اِسالن  من قبِل معارضٍة

 املعرفُة هم تنساُبقلوُب ُةامليمئن  ، فالعاقلوَ واجلانلنَي العاقلنَي من وجود   خيلو األمُرال الدكتور أمحد:

َم أ ن ُه اْلَحقُّ م ن َول َيْعل َم الَّا  َن ُأوُتوا اْلع ْل) بها لقوله تعاىل: وَ حَي، فَيلساِلالسا   العاب  نم كاملاء يف صادورِ 

 ننا   باملقابِل ولكْن .(ل ُه ُقُلوُبُهْم َوِإ   اللََّه ل َهاد  الَّا  َن آَمُنوا ِإل ى ص َراٍط مُّْسَتق يٍم ر بِّ   ف ُيْؤم ُنوا ب ه  ف ُتْخب َت

م ن  ، وكاَ ًةفتن ُلشااع فُي منُه َمن نو أعلُم ملقالة  اناقًد ُهصااُِّب نفسااَ َنوُ  القراءة  َمن  رفُض من اجلانلنَي

 (.االختتُ  قط َسل  علُمن ال َ َم َتك لو َس) احلكيم: ساقراط    العظيم وسا لالفي قوَل التذَا ُهلو أن  األسالمِ 
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 وَ ات نم  عمل، فللعمِل ًتياتعي َمن  كتُب قُدا نت ُهن اولك أ   كتَب تييُعاوال  س وننا  َمن ال  كتُب

 (.وُلُه َواْلُمْؤم ُنوَ ُسَوُقِل اْعَمُلوْا ف َسَيَرى الّلُه َعَمل ُكْم َوَر) :تعاىل  قوُل اهلل  مع أ   أ   عمَل ألحٍد وال  ر دوَ 

 ًةحج  علُمال   مل ْن ليَس) :علينا ستُمُه ادُقالص  اإلماُا وقد قاَل علُمعلى َمن َ  و تياوُل َمن جيهُل وننا  

 العلِم فيأتي إىل أنِل ومنحرٌ  َمن نو خميٌئ وننا   (.على العامِل للجاانلِ  ة ، وال حجا  على َمن  علُم

ِإل ى الن َجاة   َوَ ا ق ْوِا َما ل ي أ ْدُعوُكْم) قوله تعاىل: اناسًي ه اعوجاج  وفَق القو َمنم مساَر َ حِرلَي املستقيمنَي

 (.ل ى اْلَعِذ ِذ اْلَمفَّاِرِإَوَتْدُعوَنن ي ِإل ى الن اِر، َتْدُعوَنن ي ل أ ْكُفرَ ب اهلل َوُأْشِر   ب ه  َما ل ْيسَ ل ي ب ه  ع ْلٌم َوأ َنا أ ْدُعوُكْم 

 صاارييِّلنُّا العلويِّ هِجعن الن  فاُعالدِّ ه ال جيوُزهم وظنًّا منهم أن جهل  بساابب  َ واخلائف ُةاألكثر   وننا  

 ناه  كاَ م ناا ليَس ْت، اصُمْهَم) :وا وقالوا ل  هم انتفضاُ اساتياعت   هم على قدِر، فإذا علَّمَتاخلصاييبِّ 

(.!!!؟فتنٍة ، ال داعي إلشعاِلاألحاد ث 

نؤالء؟ على كلِّ   ما نو إذ  ردُّ :زإسالم تامي

 والناممع  (ص) اهلل  رسااوُل ساايِّدنابه  ُ  تحد  ، فما كاَ مقاٌل مقاٍا هلم: لكلِّ أقوُل الدكتور أمحد:

به  ُ  تحد  ، وما كاَ ه أصااااحاب  ة بقي  به أماَا ُ ا  تحد كا  أخص  ممَّ إلمااا علي )ا( أمري املؤمنني ا

 ة عام  به أماَا ُ ا  تحد كاا  أرقى مماَّ   ه حاابا   أصاااا مع خواصِّ أمري املؤمنني اإلمااا علي )ا(  موالناا 

هم ثقيف هم وتوتعليم  اِسالن  أماَا من احلد ث  ُهْعاقي مل متَنالر  احلاد اث    ة ، لكن  خصااااوصاااايا   اِسالنا  

 عظِممن أ وكاَ  ،(ِإالَّ ُوسااْاَعَها اال  ُ ك لُِّف الّلُه َنْفسااً ) هم لقوله تعاىل:تكليف  حدود  بهم ضاامنَ  واالرتقاء 

، فهل بيَنو ما ظهَر ة وحياد ا   الت  وفياه من العلواِ ( البتغاة   نهِج) كتاابُ  التوحياديِّ  الفكريِّ را  التُّ

 حلد ُثر ٌا اَح، نل نو ُمه وباطن  ه ظانِر بكلِّ الكر ُم القرآُ  فياه؟ وكاال     َ جاائٍذ أ  نتحاد    كاا  غريُ 

.ه استياعت  حبسب  هِجوالن  من القرآِ  فيه؟ أا كلٌّ  أخُا

بها  َحأ  تبو خيافوَ  ٌة  سااارِّ  كما ذكرَ ؟ نل لد كم تعاليُم البعُض لكن ملاذا خياُ  :إسدددالم تاميز

؟اِسللن 

نا لنا تعاليُم ٌةباطني  نا فرقٌةنا أن أعدائ  عاَءادِّ ُدتؤكِّ لألسااف  اخلائفنَي مقولة  لألسااف إ   الدكتور أمحد:

 عوَ ! ونؤالء  د !البشااَر فينا كأ   قولوا: نؤالء  عبدوَ  نا مبا ليَسهام التِّ وابًةواليت كانت ب ُة  رِّالسااِّ

..!!…همنم وغلماَننساَء لوَ هم حيلِّ!! وأن من عليٍّ اًلد بدعلى حمم  قد أخيأ ونذَل الوحَي أ  
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 أو بدوِ  بقصااااٍد -همهاا فإن ، وباحلاقد َن أقواِل وفَق اجملتمِع نظرة  ُد ؤكِّ ر قة اليَّ هم بهاه حاد ثَ  إ  

 ُةالد ني  ُةالعلمي  واملناقشاُ  كانت احلواراُ  نا. لال  به أعناق   قيعوَ  قاطٍع نا بسيٍف ضاربونَ  -قصادٍ 

هم د ن  بأموِر اجلانلنَي نَيالعلو ِّ نم بعُض ُل: األو نم قسااااماِ  حقيقيًّا بنا. فاخلائفوَ  اتعر فاً  اقياةُ الر 

 اانب امل اني نم من أبناء ، والث مَتالصااا  لوَ فيفضاااِّ اآلخر َن هم أماَاجهل  ن كشاااف م والا ن خيافوَ 

 متثيِل لى عرِشهم عَعبَُّرهم وَتسيوَت َئيف فُي اطُعالس  العلويُّ وُرناا النُّ أ   شرَق األخرى الا ن خيافوَ 

!!و رئاسٍةأ على سيادٍة ٍةدنيو   منافسٍة نو موضوُع املوضوَع ، وكأ  اإلستِا

؟جر ئٍة يف خيوٍة واحلد ث  مت الص  حاجِذ على كسِر   َعما الاي شج  :إسالم تاميز

 ا باُلَم، ف على باطٍل ولو كاَ  ُم تكلَّ ، فالكلُّاحًق وال  نصاااُر اجمًد ال  صااانُع اخلوُ  الدكتور أمحد:

.اوال د ًن افكًر وَ الا ن ال هتلك كالفارغنَي امتنَيالص  !؟ إ  صامتنَي احلقِّ أنِل

هلم: معكم  وُل!! نل نقوالعصياِ  سياِ والنِّ والموا ة  باجلهِل يب وا الن حماور نا نعُت أ   اًلَدَج فلنفرْ 

نا وتعاليُم يٌّنا سرِّهلم: د ُن نل سانقولُ  ؟محة الر  نيبِّ على عصامة   ًتها دليُمسانقدِّ  ٍة؟ أ  ُة حج !!حقٌّ

(؟!!اجنسيًّ ْقب الش ) دعن حمم  األحاد ث   أتي إلينا بعشرا   على ونابيٍّ سنردُّ!؟ كيف ٌةخاص 

 فحسب، يننتقدوَنال َ  نتقدوَ أو امُل هم، فاخلائفوَ وا مع أنفس أ   تصااحلُ  ناا  عين أ   على اجلميِع

 سيِّدنا نتقدوَ   اخلائفنَي بعُض ، كما كاَ اله يميًع الاي منتثُل واملرسلنَي األنبياء  منهاَج بل  نتقدوَ 

 يِّدناس هم فلن  ؤمنوا ل !! فهل خالَفوال تناقشاْ  ْمُهْع، َدر َشُقله: ما ل    ول  و قولوَ ( ص) ساولَ الر 

؟هم آناا  هم وحيات على مصاحل  للخائفنَي واستجاَب سالة الرِّ بنشِر ه ربِّ أمَر )ص( سوُلالر 

 فيقولو  له: ملاذا أنت ذانٌب أمري املؤمنني اإلماا علي )ا( موالنا  نتقدوَ  اخلائفنَي وكماا كا  بعضُ 

 َتف رُّوَ  ِإَذا ُكْنُتْم م َن اْلَحرِّ واْلُقرِّ) دنا؟ فقال هلم: ا سيِّ فو  الصاُّ  معاو ة؟ نل ننا  داٍع لشاقِّ  حملاربة 

 ؟ أا أ  األوجَبإلماِال اا كتٌانك فهل  قاُل (.ف أ ْنُتْم واللَّه  م َن الس ْيف  أ ف رُّ. َ ا أ ْشَباَه الرَِّجاِل وال ِرَجاَل

 إالَّ اإلستِا  ب لتخر اطر ًق ُ ما وجْد) ونو الاي قال: فوَ الصاُّ  شاق   ه ت َنْتف الاي ب  ملعاو ة  قيَل ُهلو أن 

؟ة اإلستمي  ة ى من األم قََّبوحيمي ما َت َعْدالص  َبرأ َيل  اإلماُا فانَب (،فيه  خوَلالدُّ

على  َجخُرفقالوا له: ال داعي لَت علينا ساااتُمُه قد انتقدوا موالنا احلسااانَي ائفنَياخل وكما كا  بعُض

 من أجِل األبر اء  وقتِل فو  الصُّ بشقِّ ُبتتسب  عليه، وسوَ  على االنتصاارِ  اقادًر  ذ د فلساتَ  احلاكِم

 ذ َد  عه ضااد وا مُدأ  جيان  هم تياولوا على موالنا احلسااني بدَلعلى حيات  هم خائفوَ !! أألن لية السااُّ
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 احلسنَي وا اإلماَاُلَاَخ، ف يف بالسا   لية على الساُّ  والقابِض للملماِ  اكِحوالن  مع القرود  التعب  يياِ الشا  

 جيانُد وبقَي ،(اهلل  على الن اكثنَي الا َن  نقضااوَ  األهاَ  بعَد توكيد نا لعنُة) الاي قال: علينا سااتُمُه

 سيبقوَ و املتخاذلوَ  اخلائفوَ  ، وندَاه إىل ربِّ ع موالنا احلسنُي، وُرفوا شاهداءَ ق الا ن ارَت ه مع أصاحاب  

.نادمنَي نِرالد  كال  أبَد

 اكروَ هم كانوا َ ألن  قا نا الثِّوعلى سااااادت  ة األئم  على أصااااحاب  كانوا  تحاملوَ  ادوًم اخلائفنَي إ  

 عداَء ناا ساااايذ ُد أ   ة حبج  ،أمري املؤمنني اإلماا علي )ا( موالنا ومعجذا   البيت  أنِل فضااااائالَ 

( كربىاهلدا ة ال) انتقدوا كتاَب هم!!؟ لال  لسيوف  ا!! ومساتقرًّ ٍةبَهشاُ  هم موضاعَ هلم وجيعل  املعاد َن

 اإلماا أمري املؤمنني موالنا معاجِذ ِح من إظهاِرَتساْاه مل َ ، ألن ه يف عصااِر )ع( اخلصااييبِّ األجلِّ نادلساايِّ

مري املؤمنني أملوالنا  مُسالشاا    ُرد  كيَف تحد َ ف ،معلينا سااتُمُه املعصااومنَي ة األئم  ومناقب  علي )ا(

 رٌّ، فهل ناا ساا ا  عن الميبي  ، وكيف أخرَباألمواَ  ، وكيف كلََّمالقمَر ق وكيف شاَا ،اإلماا علي )ا(

 الكتب  من الكربى وكثرٍي اهلدا ة  يف كتاب  وُمعل ٌن األشهاد  على رؤوِس ونو حاصالٌ  اخلائفوَ  خيشااهُ 

 )ص( ٍدم حم سيِّدناعلى  اها كانت حكًرَتهم؟ أا أ  رؤَ بعيون  ناه املعجذا   ؟ أمل  َر اجلميُعة ارخيي الت 

 ة حج  أثناَء ِرالمد  اني يف  وِاللقاصااااي والد  بليُغبني منهم؟ أمل  كن الت املقر  وبعِض )ا( عليٍّموالنا و

 ف َما َبلَّْمَت ِرساَاال َتُه ن ر بِّ   َوِإ  لَّْم َتْفَعْلَ ا أ  َُّها الر ساُاوُل َبلِّْغ َما ُأنِذَل ِإل ْي   م ) حني قال تعاىل: الوداِع

 وقال: لي )ا(أمري املؤمنني اإلماا عملوالنا الوال ة  ( ص) سوُلالر  سيِّدنافبلََّغ ( َوالّلُه َ ْعصا ُم   م َن الن اسِ 

(؟ُهل َان َخَم ْلُاواْخ ُهَرَصن َنَم ْرُص، واْناُهاَدَع ْنَم وعاد  االُهن َوَم اِلَو اللهم )

، ار ِخللت  اوتذو ًر اُجبًن وا الفضائَلأخف  ، واخلائفنَيار ِخللت  اوتذو ًر احقًد وا الفضاائلَ أخف  احلاقد َن إ  

؟اليقنِي أنِل دعِم بدَل احلاقد َن بدعِم ادائًم اخلائفوَ  فلماذا  سانُم

 ، وناا ال جيوُزِساللن  ة العلو   األسراَر   تبيُحأن   عتقدوَ  احلد َث ما أ   َمن  عارضوَ رب  :إسالم تاميز

يف ناا؟ !! ماذا تقوُلكما  قاُل ٌةباطني  برأ هم ألن كم فرقٌة

اليت  ة باطني ال ِقَرعن الف  كما شاااااَع ٌةباطني  بأن نا فرقٌة الكثريوَ  كما  ظنُّ األمُر ليَسالددكتور أمحدد:   

، لكن نا و ِمالق اإلماميِّ هِجعن الن  ْتواحنرف  علينا ستُمُه ريِّالعساك  احلسانِ  اإلماِا غيبة  بعَد ْ انتشارَ 

 اإلماِا لقوِل اهلل  ر اوا سُفااش كَتهم أقفاٌل لن َ أ   َمن على قلوب  ، وندرُ ومنَياااا  املعص ة األئم  نلتذُا تعاليَم

 ننا وجَب لكْن (.مُهف ر َعل  نم، ولو أراَدأكثُر ُهال  عرُف ه مبثوٌ  بني خلق  اهلل  رُّس ) :علينا ستُمُه ادِقالص 
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 ها اهلُلُبِهال َ  ٌةاني ارب  وٌااعلبل ني  قوِساواليُّ قاليد اوالت  بالعادا   ال تكوُ  ة اا   رِّاا اا أ  أنوِّه إىل أ   السِّ

ني اإلماا أمري املؤمن موالنا ها لقوِلل ْمَح  سااتييَع ْنها فل من أنل  ا َمن مل  كْن، أم اهًموف  ايًقها ُنألنل  إالَّ

ِإ   أ ْمَرَنا صاَاْعٌب ُمساْاَتصاْاَعٌب ال َ ْحم ُلُه ِإال َعْبٌد ُمْؤم ٌن اْمَتَحَن اللَُّه ق ْلَبُه ل إلَهاِ ، وال َ ع ي   ) :علي )ا(

  ِنالدِّ جاِلر كباُر ُهواجٌب أقاَم رِّبالسااااِّ ة اجملانَر ُاَدَعف  (،حَاد  َثنَاا ِإال صاااُاُدوٌر أ م ينَاٌة وأ ْحتٌا َرِز َنةٌ   

 ة قي نو معنى الت ، وقنَياحملقِّ والعلماء  البالمنَي واحلكماء  الفتسفة  وكباُر واملوسويِّ واملسيحيِّ ميِّاإلسات 

، ُهوقبول  ُهنا ليَس معرفَتأمِر إ   احتماَل) :علينا سااتُمُه ادِقالصاا  اإلماِا بها يف قوِل نا أ  نلتذَاْرم اليت ُأ

 روَ باِّها املبها، وخالف  اإلهاِ  أنُل فالتذَا (،من أنله  ن ليَسعم  ُهوساارُت ُهنا نو صااوُنأمِر إن ما احتماُل

 أ  نؤالء  ْ دِر ُتمل اَسالن  ولكن  (،ِإ   اْلُمبَااِِّر َن كا اُنوْا ِإْخَواَ  الشاااا َياط نيِ  ) تعااىل فيهم:  قاالَ  الاا نَ 

ها، وا من أنل يساُاهم لوا إليها كوَنُلصاا  َ هم ملألن  ة احلقيقي  بوحوا باألسااراِراْلُمَباِِّر َن مل  سااتييعوا أ  َ 

 ،العظيِم عن األمِر احملجوبة  ة َحهم املساايَّأخماخ  مبقداِر وفهموُه نشااروا ما عرفوُههم حاولوا أ  َ ولكن 

: بمباٍء  قوُل ْننا ممَّساْال  فنحُن (. َنِراك امل  رُيَخ ُهواللَّ ُهاللَّ َرك َموا َوُرك َمَو) لقوله تعاىل: احمميًّ األمُر َيق َبف 

، وناا نَينا كعلو ِّفَِّرك أ  ُ  من أحٍد !! وال نقبُلاٌركفَّ واملسيحي  يعي والشِّ ي نِّالسُّ ، وأ  مؤمٌن العلوي  أ  

 راقاٌ ن غرينم، بل نو إشأو م  نَيكانوا من العلو ِّ سواَء ة بني أ دي العام  اموجوًد ليَس ر السِّ  عين أ  

هم دوا، ألن ُوج ومكاٍ  زماٍ  يف أيِّ والرباننِي الكراما   أصااحابَ  املخلصاانَي ُهبها عباَد اختص  ٌةاني رب 

ُنَو َوَما  إالَّ َوَما َ ْعل ُم ُجُنوَد َربِّ  ) كما قال تعاىل: د َقوصاَا آمَن َمْنل  ُةج َحوامل  على َمن أنكَر ُةج احُل ادائًم

 (.ذ ْكَرى ل ْلَبَشِر إالَّن َي 

 

 سالم تاميزإ: مصدر


