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 دعوة األنبياء هي التوجه لعبادة إله موجود

 7102 شباط 01اجلمعة يوم    تاميز مصرموقع عرب حوار 

 

َب َيباُي نيا لع العلويا    أكََّد الباحُث الديينُّ العلويُّ السوووووايُّ الدكأوا أدد أأيد أدد أنا َ ا

ْ  ععفة   العلو  َب ْ ال ُّصوييا   ال  ااي  ن د الأاعالي ِِ ِم الأاحَيَيا   ولع لَي   اعذاَد  اإلسالميا   ال  يوقَّفب

الأاشفيعيا  ، وَو ما انعكَس نلى اياهاِم اعذاَد  األخفى للعلويا   ال ُّصييا   والطَّعِن لها لسبد  ندِم ةبه ِِ 

 (.ع) وكالِم أَِل العصم   أَِل اعذاَد  للمعاني الأاوحيديا   الوااأة  يف كأاب  اهلل 

 

ْ  َأنَوةن األنبياَ  َأاا منيا  وقاَل الباحُث الديينُّ العلويُّ يف حديٍث خاصٍّ عوقِع مصووووف ياكان كاَن

إىل الأاَوجُّه  ل ع باَأة  إلٍه موجوٍأ، وكانوا َيُعدُّوَن َذا من األموِا اإلكانيا   العَااديا   األسووواسووويا  ، ولالأاالي 

ا لع  َِ الفااُن نلى قلب ه . َوظبلا الصووافاُع قاامنيَمن خأ إيَّاإلنكاُا لإلله  اعوجوأ  أمفنيا شوواا ا ي يَوُل له كاَن 

إثبات  الوجوأ  اإلهليا وإنكاِاه ، حأى لدأت  شووبه ن اإلنكاِا يأوسوواُع ل َأحلا َمَحلا اإلقفاِا يف قلوب  ك ِي  

ن نأااِج الك أن  صاَا اإلنكاُا اعوقَف اعأعااَف نليه  الذي ي حيأاُج ِل احلاادة . وكان ملبم ووووومن أَِل ال

إىل أليٍل وي لفَاٍن، لي ما صووواَا اعُمُن اعنَ فُّ َو اعنطالبُد لاثبات  الداليِل نلى إقفاِاه . حأى لاَت اعن ك ُف 

فاِا خلَف اِن وندِم احلكم  ، ولالأاَليد  وايجناعَصووواُف احلشوووويُّ َيَأحداى اعنَ فا اعُمَن ويأاِهُمُه لعدِم اإلك

َََواُه واينسووياِ  وااََ الاا ه . وصوواَا ايَأماُم لعل ِِ الأاحَيِم أمفنيا ُمسووَأهو نيا، واإلقفاُا اإلكانيُّ حيأاُج إىل 

ً  ووووودني حب نيا وي أااسأيربيٍف، لي ما صاَا اإلنكاُا اعغلَُّف لاي    الأعالي ِِ الأاشفيعيا   أمفنيا طبيعي ا ي َيس

 وي ي َيبنيا.

َبلبَد األموَا اأسوونيا  ََ ةب وحوَل أسووباب  انأشوواِا َذا اإلنكاِا يسوواََل الدكأوا أددن ما الذي َحَد

نلى َنَوٍد  وعااا وواَل ك ي  من الُّووووُّعفاَ  من أل اَ  اإلسووووالِم َذا الأاحوَُّل العويَد من اين اف    

ن ي إنكاِا وجوأ ه   وعااا َذه احلفُب الُّووافوُض  وودا أَِل الأاحَيِم العلويا اعَفا واإلقفاِا لالٍه موجوٍأ إىل

لاإلله  اعوجوأ   والكب لاسأخداِم كلا أساليد  الأاكفِي والسادا والشاأ ِِ  داَ ِ من خالِل الكأد  اعشحون   

 واألقاويِل اعبأةون   
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لَول ه ن إنا من أَ ِا أسووباب  احلفب  اععلبَ     وو دانا َي  األسووباَب هلذه احلفب  اًلوأ وواَف  لِّ

الأا اقُض لع سوطحيا   الأعالي ِِ الأاشفيعيا   ال  الَأَاَمها أَُل اعذاَد  واعلِل لشكٍل ُمطللبٍم، َوُنمِم َم هِج  

َِل اعذاَد  واعلِل إىل خوِض ك ٍي من أ العل ِِ الأاحَيَيا الذي اياَبَعُه اعُم وَن العلويُّوَن اعنَفُّون. لاإل اة  

َ  ن ها جوفاأ  الفأي الذي ي َسَ َد له وي أليَل نليه أوَن الأافكرِف   يف مسوااَل يوحيدياٍ  نميٍَ ، والأاحدُّ

ا بنيةيه ، ما أأاى إىل ظهوِا ييااات  احللوِل والأاوسووي ِِ والأاشووبيه  ةيما لي ه ِ، َوَيعصووُّد  ُأناي ه ِ َيَعصووُّ   

َُ ِ اع كفةب اع حفة ب،   َجَعلبه ِ ُيحواولوَن من خالل ه  يكفَي اعنَفايَن العلويَع َولبيا ُنُ ِم احلَيَ   ل أواة َم َأنوا

لوَيا   نفَسها، ةبي ما ُيو لُّ اعَفُّوَن العلويُّوَن البااي سبحانه نن مجيِع حيث مشَل ايخأالُف ةكفةب األ

ُْ له َُيَ احللوليُّون واجملسوووامون واعشوووباهوَن احلايت   السوووامات  وال ُّعوت  و األنفاِض الاااال  ، ُي ب 

احملسووسو ب ةيوق عوَن نليه احلايت  البشفيا ب كالويأة  واعوت  والَأِل واولوِض نلى الكفسيا ولعلوَن   

شبيه ، إا ولي واحللوِل، واإلثبات  والأاواأسونيا و....، ل َعَدِم قدَاي ه ِ نلى الأاففيِم لع الأا  اًلواج اله يدني

إناه ِ مل يأفكَّفوا لأأويِل اآليات ، لل أخذوا لاعظاَِف اعأ اقُّووو   وأنكفوا احلَااَم ال االأ ب، َوَجعلوا اإللَه 

ًَا وي اإلشووااةن إليه، لل اأاَنوا أناه ِ أأَاكوا ماَياَأُه أون َ منيا َمعدومنيا ي ككُن معفةُأُه وَي حلاج   إىل ا َو

شوهاأي ه ، وَذا اإلنكاُا للوجوأ  اإلهليا َو إنكاا  لشَوهاأة  اعشهوأ ، ألنا َمن اأاَنى الشاهاأةب أوَن إثبات    

َْ من أوِن   اعبشووووهوأ  كواَن كاالنيا م كفنيا للوجوأ  اإلهليا، ولالأالي ةانا اع كَف َيعُبُد الوَ َِ، كما أنا اعن ب 

هنيا ألناُه لعُل لإلله  صووفات  اعخلوقع، مع ةااٍ  واحٍد َو ن ظب ُِ َذه الصووافات  حع إةفاٍأ يكوُن ُمشوَوبا

 ُيوَصُف لها البااي يعاىل كأن يكون أكرَب وأنظ َِ وأ خ َِ وووو.

، ت كما أنا اع ك َف َو الذي َيففُّ من َذا الأاشبيه  لاعخلوقات  ليََع يف يشبيٍه شفٍّ م ُه َو َيشبيه  لاعبعدوما

َب نلماانا خطَف َذا    ألنا اعبعدوَم َو الذي ُيوصَوُف ل صو فبات  ال افي وي يوَصُف لصفات  الشُّهوأ . وقد أأا

َبُه إىل َنهو  ا      اينأَواأ  ةوأو وووَوحوا احلَيَو ب يف ُاأوأ َ ِ واحأوواجاي ه ِ، ولوي الك لبَوَجَد اإلنكاُا طفي

لاألةكاِا  ا من َذا اينأَاأ  اإلنكاايا ي أشُف اآلَن لسبد  الأأثُِّفالعلويا ال ُّصوييا اصصيِّا، ولكنا أنوانني 

 احلشويا   الأابشييا   الواةدة .

 

وحوَل األسواليد  اعأاَبع   يف احلفب   ودا العلويا   ال ُّصييا   قال الباحث الديين العلوي أددن   

َي أن َيُّووووعوا العلوَم الأاحَيَيا ب يف مَالِل الأعالي ِِ إنا أَوَل اعوذاَود  واعلوِل ايابعوا طفيَوً  خواأنوً         

الأاشوفيعيا  ، ث ِ يأكلَّموا لطفيٍَ  سطحياٍ  سااجٍ ، حبيث حياولون اياهاَم أَِل الأاوحيد  العلويا والطَّعَن  
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م وَن ل الث   اهلٍ  اَن ويُأََل العلويا   ال ُّصوووييا   يعبدوَن  َي اهلل  وي يعظَّمون الَف) لعَيَديه ِ لأهم   أنا

وأنا اهلل حلا جحمٍد ونليٍّ وسولمان، وليس ن دَ ِ لعث  وي ج    وي ناا  وي حساب ، وأنا كفَفَ ِ كفف   

أصولي  ي كفَف اأاٍة طااانيا نليه ِ، لذلك ةه ِ أكفُف من اليهوأ  وال اصوااى ولد اصفوُج نليه ِ وناُع يد    

َُف السووووابود  يف الوكب أنا أََل الأاوحيد  العلويا يعأمدوَن نلى العلوِم   وجو (،الطوانو   من أيوديه ِ      

 الأاحَيَيا   يف معفة   اهلل ويوحيد ه ، لي ما أَُل اعذاَد  واعلِل يعأمدوَن نلى الأعالي ِِ الأاشفيعيا   يف الك.

 هن إنا ُحَوَوه ِ ال وأو َح الدكأوا أدد أأيد أدد يف اأاه  نلى َذه الأُّه ِ وأصحالها لَول

ًَا للأا ايِل، أو لو أنا الأعالي َِ الأاشووووفيعيا ب  َيَب اوَا يف اياهام  ا كانْ يصوووولُح لو أنا الأاأويَل مل يكن مفاة

الَفانيا   واآليات   مشكل ب الأاُّاأا يف ال ُّصوِص من األموِا الغيبيا  ، أو ولا كانْ يسوأطيُع يفسَي الك يِ 

كمات  واعأشالهات ، لك اها لطبيعأ ها الساطحيا   ي يسأطيُع أن يفصَل يف َذه األموا، ةالذي يَوُل احمل

لل واِضن ُخُذوا الأعالي َِ الأاشووووفيعيا ب وايفكوا العلوَم الأاحَيَيا ب   َو كَمن يَوُلن لُد أن نعأمَد نلى  

َب اععَوَل، وَذا ي لوُز ألنا األم  َ  العَليا   ول ااَل احلسايا ب أومنياحملسوِض ون  يسْ َي معالُف للمداا

 حَيًَ  هلا.

 

وخأ َِ الباحث الديين العلوي لَولهن ُيعَأَبُف الأعالي ُِ الأاشووفيعيا ن وسوويلً  للوصوووِل إىل اععفة  ،   

َب معااُف ي يسأطيُع الأعال   الأاشفيعيا ن أن ي ُِولك اها ليسوْ الوسيل ب الوحيدةب إىل كلا اععااف ، ألنا َ ا

َب نلوم  وَيَيا   َي ال  يوصوو ُل إليها، ولالأالي ةانا اعُمَن العلويا العاقَل   يكوَن سووببنيا هلا، لل َ ا

َو الذي يسأعمُل الأعالي َِ الأشفيعي  ويَف لالعلوم الأحَيَيا   للوصوِل إىل معفة   احلما حما معفةأ ه .

 

 أجرى احلوار: وليد عرفات


