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 عقائد العلويني يف سوريةحوار شامل حول 

 9102نيسان  92 اجلمعةيوم   لبنان -نت حواراتعرب موقع 

 

اوى َتَف ْتَرَدص  َ هم َواِتومعتقَد نَيعن العلويِّ كبرٍي بش    ٍ  احلديُث برَز ِةوريَّالس   ُّ األزمِة خالَل

 نَيعلويِّال غي  اِ  هم يف ظ   ِّهم وذحَبوب  الت  الل  تَل ،يِنهم من ال  دِّهم وإخراِجدعو إىل ت فرِيهم ت َ حبقِّ

 يينِّالدِّ مع الباحِث احواًر ِةيف الالذ يَّ( حوارات نت) . و د أجرى مراس  ُ اهم  ص  ًدغييِبأو َت اإعالميًّ

 األخرى وحوَل هم عن امل  هاه  ِحِزم  اُيَتَو نَيالعلويِّ عق  ا   ِد ال  دكتور أ   د أأي  ح أ   د حوَل العلويِّ

 هم.ضدَّ ُهجََّواليت ُت هِموالتُّ االفرتاءاِت

 ِةيف كليَّ اس ً مدرِّ يعمُ  9191عام  من مواليِد س  وريٌّ وباحٌث وحماض  ٌر كتور أ د كاتٌحوالدُّ

من  ديُدا تصاأ  ياسل. له الع -والربجمِة اإلحصاِء ة، باختصاِصتشرين يف سوريَّ يف جامعِة اال تص اأِ 

 والعلوِم ِةاال تص  اأيَّو ِةواألأبيَّ ِةينيَّالدِّ يف اجملاالِت اإلجناِز و يِد املنش  ورِ  واألحباِث فاِتواملؤلَّ ال تِح

 نهُر، )(الفضاِء لص فصا ِ  نبٌض(، )الواليِة ألهِ  اهلدايِة نوُر) أخرى، منها: ويف جماالٍت ِةاإلنس انيَّ 

 :احلواِر واآلتل نصُّ (.ياحلُّالسِّ اال تصاُأ(، )ِةاألمَّ مع  ا ِد مناجاٌ (، )العسِ 

 

ى َره  َت ويِّالعل يف املههِح ِةقيَّوالتَّ ِةيَّرِّالس    ِّ دعو إىل إنهاِءن َيني َمالعلويِّبني  هن ا َ  حوارات نتت  

 ة ذلك؟إم انيَّ

 القرآنلِّ صِّعلى النَّ َدِمعَتأن َي ب  جيُح أي والقياِسبالرَّ َهؤَخأن ُي ال مي ُن يينُّالدِّ احلديُث د. أمحد 

 :)ص( اهلِل وِلرس سيِّدنا من  وِل اانطالً  ِةقيَّالتَّ تعريِف لى وجوِ ع ُدن هنا نؤكِِّم، َوواإلماملِّ بويِّوالنَّ

 ِةقيَّعلى التَّ احملافظِة على وجوِ  ُدكما نؤكِّ (،هموِلُقُع ِرْدَقِب اَسالنَّ َملَِّ نا أن ُنْرِمُأ األنبياِء ا معاش   َرإنَّ)

 ْنُص) :)م( لاإلمام عل املؤمننَي مرِيأ موالنا يف  وِل عليِه منصوٌص ها أمٌرألنَّ اطلًقها ُمبإنهاِ  ف رِيالتَّ وعدِم

أن  اَ إيَّ ثمَّ اَ وإيَّ َةيَّقالتَّ ، واس  تعمِ اِأَنها بالِعُلقاِبن ُيَمنا ِلوَمُلِد ُع، وال ُتْبعناَ َأْوالهي َأ َكلَمِعَو َكأيَن

 أكيُدالتَّ جيُح باملقابِ  ْن، ل ُهُدعاِ  ُهأن حيلَّ َ  ب ِهللَّ اًدْقنا ال حن ُّ َعلها فإنَّ (،اليت أمرُتَك َةقيَّالتَّ َ رُتَت
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 ، وهل أمٌراألربعِة ِحاملهاه ُةوأ مَّ يعِةالشِّ بها رجاالُت َثدََّحإذ َت نَيبالعلويِّ ًةليست خاصَّ َةقيَّالتَّ على أنَّ

 .هِرإىل اجَل رِّلسِّمن ا أن تنتقَ   بَ  ِةديَّاحملمَّ عوِ الدَّ يف بدايِة املسلموَن عُهَباتَّ إسالملٌّ

 

 رِّ الس  ِّاالعتقاأ يف ي ول ْنرِّاإلميان الس  ِّ ليَس نَيالعلويِّ عقيدَ  بأنَّ القوِل ما هل حقيقُة حوارات نت 

 ؟املطلقِة ِهِتيَّوكلِّ اهلِل الهي حيتوي على م ِء

عين ال َت لعلويِّنا انهِج وفَق َةيَّرِّالسِّ ، ل نٌَّةيَّرِّس ِ  لديها تعاليُم املهاهِح ك َّ أنَّ املعروِ  مَن د. أمحد 

هم وا نفوس َ ُرَهالهين َن ِةاخلاص  َّ ُةها خاص  َُّغبُلَي ًةالهوتيَّ اعلوًم صُُّخنا عن اآلخرين، ب  َتتعاليِم إخفاَء

بأيدي  تقَع من أْنو ياِعوها من الض    َُّظِفَحَف خالص    ٍة ٍةنيَُّدَل َ عاِرَمم ِبُهدََّمعليهم وَأ اهلُل َحَتَفَف  ِنللرَّ

م ُكَرَروا ُأُحطَرال َت) :)ع( املسيح النَّيبِّ نادس يِّ  ها ا تداًء بقوِلوها عن مس ارِ ُفحِرَيوا بها َوُطرَِّفُيَف املار نَي

 ٍةمعرفيَّ أس  راٍرب  ب ومعتقداٍت بطقوٍس ُقال تتعلَّ األس  راُر وههِه (،هاِلها بأرُجدوس َ ا َتلئلَّ اخلنازيِر اَمدَُّ 

 ِهوٌث بني خلِقبثَم اهلِل رُِّس) :علينا س الُمهُ  اأقجعفر الص َّ  اإلماُم ها كما  اَلرفوَنعل ن ال َي اُساها النََّرَي

من  ٌز أكرُبْر، وال له ِحِهلِقَخ رٌّ إال وهو على ألس  ِن      س ِ  ا هلِلَمم، َفُهرََّفَعَل هم، ولو أراَأُرأكَث ُهال يعرُف

 (.ِههم ِبهِلَج

 

 ؟يِمال ر للقرآِن أو الباطينِّ ويفِّالصُّ رِيفسوالتَّ عن اهلِل نَيالعلويِّ ما هل رؤيُة حوارات نت 

نا ن توحيِدع ، وحني تسأُلوِرالنُّ بآيِة إالَّ فال مي نين أن أجيبَك نا هلِلِتؤَيعن ُر حني تسأُل د. أمحد 

 هناَ  إنَّ :، ب  نقوُلللقرآِن اص   وفيًّ اتفس   رًي هناَ  أنَّ ، وال نقوُلاإلخالِص يف س   ورِ  فاجلواُ  هلِل

على  اهلِل كتاَ  إنَّ) :علينا س  الُمُه اأقجعفر الص  َّ اإلماِم لقوِل ابها مجيًع نأخُه وباطنًة اهرً ظ اوجوًه

 طا ُفاللَّو اصَِّوللَخ واإلش    ارُ  امَِّوللَع : فالعبارُ واحلقا ُق طا ُفواللَّ واإلش    ارُ  وجوٍه: العبارُ  أربع ةِ 

 (.لألنبياِء واحلقا ُق لألولياِء

 

 ؟يبِّوبني النَّ بينُه والفرُق ُهُتَبوما هل مرَت عللٍّ ِةهيَّبألو ه  تعتقدوَن حوارات نت 

موالنا أمري املؤمنني اإلمام   وَل نا نلتزُمنا، ل نَّتِلَقاً  ِلدَعلنا كان َم ه اماتٍ ى من اتَِّرم ا جَ  د. أمحتد  

 اإلماُم موالناف ،(ْهَرَأ ْمَل اربًّ ُدأعُب ما كنُت) ؟ فقال:ُهَتْدَبَع حنَي َكبََّر : ه  رأيَتَ ِئحني س ُ  علل )م(
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 يبُّالنَّ هو )ص(د حممَّ َديِّ   السَّ ، كما أنَّالوصايِة أوَن لدرجٍة ِهمن شأِن ُ لَِّقوال ُن لُّ   هو الوص )م( علل

 رسوِل يِّدناس لقوِل ُهأن حيدَّ ألحٍد بينهما ال مي ُن ، فالوصُ ِ بوَّالنُّ فوَق لدرجٍة ِهأِن     من ش   وال نرفُع

، يا عللُّ) :ص() س  وِلالرَّ س  يِّدنا يف  وِل ُ يتمثَّ ص  َ الَف ل نَّ (،لمنِّ وعللٌّ ن عللٍّأنا ِم) :)ص( اهلِل

 هلِل الوالَء نَّأ نا العلويِّهِجى يف َنبَقَيَو (،يعِدَب ال نيبَّ ُهأنَّ إالَّمن موس    ى  ه ارونَ  ل مبنزل ةِ منِّ أن تَ 

ُت َلُ ْم ِأيَنُ ْم ْكَمْلاْلَيْوَم َأ) :الوأاِع تعاىل يف خطبِة ِهلقول ِ  عللٍّ والن ا مل الوالِء ب دونِ  ُعنَفال َي ِهورس    ول ِ 

 (.َعَلْيُ ْم ِنْعَمِتل َوَرِضيُت َلُ ُم اإِلْساَلَم ِأيًنا َوَأْتَمْمُت

 

 ؟يف نيبٍّ فرتٍ  ى يف ك ِّيتجلَّ واحٌد هم شخٌص نَيلدى العلويِّ األنبياَء أنَّ ما هل ف رُ  حوارات نت 

جعفر  ماِماإل لقوِل اهلِل ، ب  هم أنواُرنَيبش  ريِّ اليس  وا أش  خاص  ً  نا العلويِّيف نهِج األنبياُء د. أمحد 

 نا نوُرنَّأل من األرحاِم خرُجوال َن يف البطوِن ُ حَمال ُن األنبياِء َر           نا معاشإنَّ) :علينا سالُمُه اأقالصَّ

حيح هو ما ص  َّ، والخاطئٌة واحٌد ش  خٌص األنبياَء أنَّ مقولَة الل فإنَّوبالتَّ (،األأناُس ُهناُلالهي ال َت اهلِل

 (.اَل ُنَفرُِّق َبْيَن َأَحٍد مِّن رُُّسِلِه) :يف اآليِة ورَأ

 

، ِةواليهوأيَّ ِةيحيَّ      سَم   األخرى، ال ياناِتني من الدِّلدى العلويِّ ا تباساٌت ه  هناَ  حوارات نت 

 ذلك؟ وما هو تفسرُي

 ِلنا بإأخاهاِمواتِّ نا العلويِّنهِج ش    ويِهلَت األخرى حماولٌة ياناِتمن ال دِّ  اال تب اسِ  ف رُ  د. أمحتد  

أ وك  موس ى وعيسى وسليمان وأاؤو  ب الِم نا نؤمُن، ل نَّافرتاٍء نا وهها حمُضِدَقعَتإىل ُم اِتاإلس را يليَّ 

 ، وهها اجلمُعِهبيِت وأهِ  سوِلالرَّ نا ب الِمهم، كالتزاِمبتعاليِم هم ونلتزُمبأ واِل ، ونس تشهدُ )ع( األنبياِء

 ، وحنُنوا ِفالطَّ يف ك ِّ يِنالدِّ رجاِل ياغُة     هل ص املعتقداِت األخرى ألنَّ األ واِم مبعتقداِت ُقال يتعلَّ

علينا  أقاجعفر الص    َّ اإلماِم لقوِل املعص    ومنَي ب  أ واَل جاِلالرِّ مقاالِت ن ا العلويِّ يف نهِج ُعِبتَّال َن

 فيِه َ ن أخَمفيه، َو وُهُلكما أأَخ جاُلالرِّ منُه ُهأخرَج جاِلبرأي الرِّ يِنيف هها الدِّ َ َخن َأَم) :س   الُمُه

 (.أن يزوَل  بَ  اجلباُل ِتزاَل ِةنَّوالسُّ بال تاِ 
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 ؟يعُة والشِّ ُةنَّ   ها السُّرفُضواليت َي نَيلدى العلويِّ ِص   قمُّأو التَّ ِخ      ناسالتَّ ما هل عقيدُ  حوارات نت 

 ؟اِروالنَّ ِةباجلنَّ وه  تؤمنوَن ؟القيامِة يوَم ذلك مع مبدأ اجلزاِء وأال يتعارُض

 اًل يعين انتقاال ُصقمُّ، والتَِّصقمُّب  بالتَّ بني املؤمننَي ن اس    خِ ب التَّ  رُِّقال ُي ن ا العلويُّ نهُج د. أمحتد  

 ِصقمُّبالتَّ ؤمُنن لدينا، فنحُن هها مرفوٌض ، ألنَّترتيٍح أو انتظاٍم أوَن وآخَر بني جسٍد فِسعشوا يًّا للنَّ

 منها يف كتابل اجزًء ُتو د ذكْر ِهعلى وجوِأ واإلثباتاِت ِةمن األألَّ ال ثرُي ولدينا ٍةوعلميَّ ٍةأينيَّ كحقيقٍة

 ِةجلنَّا وال ينفل وجوَأ القيامِة يوَم ى مع مبدأ اجلزاِءناَفَتأن هها ال َي الًمِع( نور اهل داية أله  الوالية )

 نفس   ُه و تبلَغ، أال املَة ُهذاَت َقن حيقِّأ ا يس   تطيُعنَِّم ال أحَد ُهقتض   ل أنََّي اإلهللَّ العدَل ، ألنَّاِروالنَّ

احدٍ ، يف حياٍ  و ال ي وُن ها، وهها كما نعلُمها وأخطاِ ِبن ش  واِ ِم ُهل نفس َ فِّص َ عندما ُي إالَّ االطمئناَن

، ابِقالس  َّ  س  ِدها باجلارتباِط ها أثناَءأعماِل حس  َح اُقس َ ، وُتْتَمدَّفٍس مبا َ َن ى ك ُّجَزُت الوفاِ  َدْعَبَف

هم اىل على حاِلَس، والُ ِهيف اختباراِت ِهِمدَُّقَتَو ِهى اكتساِبَدَمِب، َوابقِةالسَّ ِهرهوٌن بأعماِلَم اإلنس انِ  فمص ريُ 

 به على  دِر َ ِمَعَو ُهأ اَم إالَّ اهلِل ى حقٌّ من حقوِقبَقى ال َيحتَّ املؤمُن وص   ف، وال َيدوَنلَِّبَتُم روَنص   َِّقُم

هل املأوى  ُةجلنَّا ، ت وُناعِةالسَّ  ياِم ، وعنَدُهَبوجتنَّ ُهرفَض إالَّ الباطِ  من أبواِ ، وال باٌ  ِهِتاستطاَع

 فيها أبًدا. ، خالديَنثوى لل افريَنهل امَل اُر، والنَّللمؤمننَي

 

هم َبمهَه نَّأو افانيًّرِعَو اثالًث اًبهَهها َموِنَ ِب ِةنَّوالس  ُّ يعِةعن الش  ِّ نَيالعلويِّ ُزميِّن ُيهنا  َم حوارات نت 

 ؟، فما هو تعليقَكافقهيًّ اليس منًط

 رايِةوالدِّ ِةعلى املعرف ُزكَِّراليت ُت العباأِ  األخرى مبفهوِم عن املهاهِح ُزيتميَّ نا العلويُّنهُج د. أمحتد  

 دنايِّس ما  اَلك ها باملعرفِةإال با رتاِن ُقال تتحقَّ العباأَ  أنَّ ندرُ  ، فنحُنوايِةوالرِّ ريِع     ش  ال على التَّ

نا ال يعين رِيغ نا وبنَيبيَن َزماُيهها التَّ ل نَّ (،م معرفًةُ ُلم إمياًنا أفض َ ُ ُلأفض َ ) :)ص( اهلِل وُل      رس  

 ناش  زٌ  نا، فعندما تأتل أياٍأحبقِّ َةاملقرتَف واإلس  اءَ  اهلجوَم ص  دُّ، ب  َناعاأي أحًدال ُن ، فنحُنالعداَء

نا من أنفس َ  َئرَِّبوُن أَُّرلنا أن َن املش  روُع ، فاحلقُّموهومٍة ومقاالٍت ومٍةس  مَم كتٍح ا عرَبمنَّ لتناَل وغاأرٌ 

 هم.والتُّ االفرتاءاِت
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 اَسالنَّ بأنَّ وَنيؤمن نَيالعلويِّ إنَّ :، ويقوُلاجيِةالنَّ الفر  ةِ  ف رَ  نَيالعلويِّ بعُض يرفُض حوارات نتت  

 ؟، ما هو تعليقَك ِفواوالطَّ األأياِن يف مجيِع موجوأوَن بنَييِّالطَّ

 اهلِل ِلرس    و عليها يف حديِث املنص    وِص اجيِةالنَّ الفر ِة ف رَ  أن يرفَض ُهُنمُ ُي ال أحَد د. أمحتد  

 نا العلويِّهِجَن وفَق جاُ والنَّ ، فاإلمياُنِةطحيَّها الس    َِّتها ال من ناحَيِرها يف جوَهُمنا نفَه، ل نَّاملعروِ 

 لهلَك اخلالِص الوالِءب ، ب  يرتبطاِنٍقض   يِّ على حنٍو يينِّالطِّ ِحس  َ والنَّ ا فلِّالطَّ باالنتماِء ال يرتبطاِن

 تعاىل: ِه  وِليف ، وهم املهكوروَنبقعٍة ِةوأيَّ م اٍن يف أيِّ ِهِتكلَم إلعالِء اهلُل ُمُهاختص    َّ رجاٍل بوجوِأ رُِّقُن

 (.ُهَو إالََّوَما َيْعَلُم ُجُنوَأ َربَِّك )

 

 س  ميَةت ابع هجري، وأنَّميالأي الرَّ العاش  ِر يف القرِن ظهَر املههَح أنَّ البعُض ُثتحدَّي حوارات نت 

 سمية؟على التَّ وما هو تعليقَك ابقُةالسَّ سميُةفما هل التَّ ني حديثٌةالعلويِّ

يف ( اصِّوخَلا خواصَّ) ىدَعُن اا أا ًمنا كنَّعلينا، ل نَّ ِةَقطَلامُل س   ميِةحول التَّ هنا  اختالٌ  د. أمحد 

 إلماِما ، ومنه أياِماخلواصِّ وخواصِّ وخواصٍّ إىل عوامٍّ اَسوا النَُّ رَّالهين َف املعص    ومنَي ِةاأل م َّ  عص    ِر

شعيح حممد بن  أبل نادإىل سيِّ نسبًة نَيص رييِّ ى بالنُّدَعا ُنكنَّ علينا س الُمهُ  العس  ريِّ  اآلخِر احلس نِ 

وا ُه، ُخل على اخللِقِتجَُّح بن نصرَي ُدمَّحم) :علينا سالُمُه العس  ريُّ  فيه اإلماُم الهي  اَل )ع(نص ري  

 بسبِح بِحوالهَّ ِ من القت لنا بال ثرِي َحه تسبَّأنَّ لنا رغَم وهها فخٌر (،لعنِّ اأُقل فهو الصَّعنِّ ما  اَل ك َّ

 حابِةالص    َّ نا على طريِقني، ل نَّالعثمانيِّ عاِ والدُّ الوهاِ  د بن عبِدوحممَّ َةتيمي َّ  فت اوى الغزالل وابنِ 

اس    ر وعمار بن ي الغفاريِّ كأبل ذرٍّ هم اخلالِصهلم على والِ  عقوبًة هاأَ وا الش    َّال هين نالُ  منِيامل رَّ

 االحتالِل َناعلينا إبَّ ْتَقطِلني فُأالعلويِّ ا تسميُةإخل، أمَّ …)ع( وصعصعة بن صوحان ورشيد اهلجري

نا نهِج من جوهِر ُريَِّغفهل ال ُت ُةسمَيالتَّ كانِت ايًّ، وأٍةواجتماعيَّ ٍةس ياس يَّ   ة ألس با ٍ لس وريَّ  الفرنس لِّ 

 .اإطالً  اخلصييبِّ صرييِّالنُّ العلويِّ

 

 أجرى احلوار  هيثم مزاحم


