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 زيارة أضرحة األولياء تعظيم لشعائر دين اهلل

 تاميز مصرموقع عرب حوار 

 2102 شباط 2اخلميس يوم 

 

َّبه  كت ُ شي خريةوإل  اسالي        ِ  اسالريينةَّةا الض جريت املؤرِّخني والعلويَُّة النُّصريييَُّة رقةة  ن  الرق

والبتحثني  اسالينةِّني، ونتَلب نت مل تتنتْلهي رقةة  إالينةَّة  أخقى ن  اهلْو   وال َّشويها واالررتاءا، رغمت أنَّ 

ي هيم كم يف جيالٍت وجكتالٍت راحلتجقت يكشفي عكست ذلَك، رلمتذا ييقتل: إنَّ العلويِّنيت يضةِّعون عقوَل

يع مدونت وال  آيتتاها يؤننون!؟ وإنَّ ةقآنتكم نت تيملةها أوهتنيكم، وإنَّ آيتتا ةقآناكم نت يب دعيهي  على الققآن 

ورالريريوُلهي َّنَّكم أخريريتعوا نرتهةمت عبتاألا اَّحْتر  وةتاوا وراءتهم    ت ةتله اهلُلخةتُلكم...  عةدي ت يف ذلك عمَّ

 كم!!ق دي إال  أةوالاي إالَّ  وعةكم وال تتعامجتعتٍت ال تت

هو  الدُ ور أمحد أايش أمحد وريِّالسريريريُّ العلويِّ إنَّ ن  اواعي إجقاء هذا احلوار  نع البتحثا

إرسريريت ي التل  للقَّاا واسيضريريت   يف نواجكةا االررتاءاتا الض ويجِّكتبه جريريادَّهم  أنيكم ال يسريري دلقونت  تلققآن  

َّولةتءا الض نتأَلته البيات عندتهم هي نوٌع ن  الشريريريريِّق ا وال  ريتَّخبتر  امل واتقألا ع  النِِّّ، وأنَّ نااراتا ا 

  تهللا والعبتاألا هلم!!؟

 

يف حديثاها ملوةع نصريق تتزا ةتل البتحث العلوي أمحد: ينبيي االل رتتي إ  خيٍء هت   وهو أنَّ  

وننيت )ع(، ونت ه عصريريالكي ت نع احلشريريويِّنيت املرت ِّصريرينيت  نت أشي أن يبدَأ  تلك تلا الكقيم  رأحتايثا امل

ُتديوا الواليَة وُذَّ وا     ييعق ضه ع  الواليريةا ييعريذَّله  ريتلعذالا اَّانى  مَّ اَُّ  ، رتلذي ت ُرقوا هم الذي ت جت

رالريريول  اهلل ) ( الض ا ت ي ذُقيهت وخريريقحيكت إ  ُ تٍل  الريريةِّدنت القِّالريريتلَة، ركذَّ وا الكثيت ن  أةوال  

يةا رإنَّ عمَلهي ممنوٌع ن  الَقبول  َّنَّ الواليَة أالريريريتقي َةبول  العمل . رأوَّلي خريريرييٍء  ُتنٍل، َرمت  ال يققُّ  تلوال

 - أ ِّقي تنأني املؤننني اسنت  علي ) ( يكقِّريهي هؤالء احلشريريويُّونت املرت ِّصريريونت  نت عد   بوتا واليةا نوالنت 

ت قنيت اَّوَّلنيت مل : )وأنَّت عليٌّ ركثٌي ن  السريريَّ قول السريريَّلريِّ ال َّكرييِّ ا   تةمةََّة - قصريريٍد أو  دونت ةصريريٍد

ني املؤننني أيت َّباعوهي ومل ييبتيعوهي، وُثٌي ن  الصريريَُّت ةا وال ت عنيت ةتتتلوهي(، ونعقوٌ  أنَّ ا  ت تةمةََّة أنكقت 
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ك تلا( نعتذت ال رقتل يف حقِّه أنَّهي: )أخطَأ يف الريريبعَة عشريريقت خريريةمَّت،  مَّ ختتَلفت رةكت نت َّ اسنت  علي ) ( 

اهلل؟!! وهكذا رإنَّ احلشريويِّنيت يقولونت ع  ُلِّ خريتهٍد جادَّهم أنَّهي نوجوٌع، ح َّى أنَّ ُثيَّا ننكم أنكقوا   

وختقِّ القمق  وإحةتءا املوتى وتكلةم  اجلمْمةا وغي ذلك ن  نعْااتا  اليقةدا روايتتا راِّ الشريَّمس  يف  قةع  

شت الض ةريتَلكريت على املنريت ق  َّنَّكت ال توارقي عقةدتتكم    طريَ ، ُمريت أنكقوا ا ُ ) (اسنريت  علي  أني املؤننني 

ْتشي!  املنُقرَة، َركيم يقرضونت نت ال يواراُقكم وهنت العت

 

أجتل الدُ ور أمحد  وحول الريؤالنت: نت هو  تعثي نت أالريَّسريتهي هؤالء تبعَّت لألهواءا الشََّّصةَّةا!؟   

ْانت العلويِّ أايش أمحد: ييَّطئي ُثيَّا نت   صريريريريييِّالنُّ يدَّعي أنَّهي يسريريريري طةعي أن يقفت على عقتندا نك

َت هؤالء اَّعداءي  َُ تبتهي عنه أعداءينت وخصريونينت، نكمت  ل ، وُمثتٍل على ذلك وا صو ي وعلوناه وآاا اه ممت 

ْا ملدَّعي حممد اَّنقي نت أوراتهي ا، وُذلَك النُّصييِّ نت العلويِّري عيةَة لك تلا )البتُورأل السلةمتنةَّة(  نك

أنني غتلش الطويل عنَّت يف ُ ت ه )تتريخ العلويني(. هلذا يك سريريريشي البُثي ع  نشريريريكلةا ا ليا الذي  

وةعوا  ه أهمةًَّة ُبيأًل، رمشريكلُة ا ليا  نيت احلقتنق  واَّوهت   تيشريتكِّلي أُ ت عدو  يكدِّاينت، وتعطي رورأًل   

أنَّ: ع  املسريري شريريقةنيت    ًينق نت أوراتهي عبد القمح   دوي اًلعلى ذلَك لةس نقبو نشريريوَّهتًة عنَّت، وُمثتٍل

ْا      ت العلويِّن)الرقةريَة العلويريََّة النُّصريريريريييريََّة هي رقةُة البنتويَّة!!(. لذلَك رإنَّ وثت احلشريريريريويَّةا ع  نك

متكت ريريريتنت إال ُمت رتوَّرتهت وترتالكم إاراَ  عقتنداج  اليقيشا ل  أعلت  تال طتع اريريريمنكريريريعلى ذلَك ال النُّصييِّ

ْا     احلشويَّةا نت عندتأعداءي هذا النَّكج ، وةد عتبَّقت ع  حتلةا الصريِّقاع  الشريَّديدا واالجريطقالا الكبي  ملركو   نك

 يف ُ ت اه )إالريريي   ي كعةنت تتبتنَّوهي ن  أركتر  الُك َّتلا املؤيِّدي ت للمنكج  السريريَّلريِّ الوهت يِّ ُمصريريطرى الشريريَّ

نذاهش(، ونترريريق القرتري رريريتحشا املؤلَّرتتا املشريريكورألا جريريدَّ العلويَّةا النُّصريريييَّةا. لذلَك نقولي للبتحثا    

ْاأنَّه يت النُّصييِّ العلويِّ املنصريفا ع  النَّكج    لستن  أهلاها  هانت ُمت هو يف حقةق انبيي أن ي عقَّ ت على نك

َُّ اها، وأنَّت  تةي ُةَُة الثَّالصريريريَّ  ةُْة أنَّ اَّالََّةوووثا علمتناها. والنَّ ِ  الطق ت  َة ُلقكت تيقخريريريادي إ  رريريري ق

توى ُةٌح نيع تبتٌق، وُلُّ نت ذتُقوهي ال يتعديو ُونتهي جمقَّات اتعتريَُّ اكت الةٌل رريريرلم يتُقمه على را ويَّةاريريريريري  احلش

َّة  تتنَّة ، وهنت ال  ُْق  ةوله تعت : )وتييال تتسريري ندي إ   قهتٍن رريريُةٍح، وال تتنكهي  كت حي ق يدي اللههي  دَّ نا  ذا

َُق هت اْل ُتقَّ وتييبهطالت اْلبتتطالت وتَلوه  ُاقَّ اْل ُاقَّ احَلقَّ  اَكلامتتتاها وتيتْقَطعت اتا اقت اْلَكتراق ي ت، لاةي ْهق نيونت(.َأن يي  مي
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دَّالريريةا املق واملقتنتتا املااراتاوحولت الريريؤالانت ع  املعتني الض يقصريريديهت العلويُّون ن  خيل ةيترألا 

عندتهم حةثي ييقتل أنَّ املااراتا الض نتأَلته جبتل  العلوينيت النُّصريريييني  تالريريم  اَّولةتءا هي خريريق   ونوٌع  

أجريتل البريتحث العلوي السريريريريوري أمحد: نامَّت ال خريريريريكَّ رةه أنَّ اَّنمََّة واَّنبةتءت     ن  العبريتاألا هلم!؟ 

تعريت  )ع( هم ن  أ قة  عينتتا اي   اللهها، إذه أنَّكم ُتنوا خيت والريريريريةلٍة س ي    والقُّالريريريريلت وأولةريتءت اهللا  

وع ن  ت إنَّمت هي نهرالريتلةا اهللا. وال خريَك أنَّ ةيترأَل أجريقحةا اَّولةتء وتشقيرتتكم ونااراتاكم والدُّعتءت عندت   

سنت  ل القَّالريريول  ) ( ةولي ا تعظةم  خريريعتنق  اي   اللهها الريريبُتنه. رقد ورات يف ُ تلا افا العقول  ع  آ 

ْاةشت لامت ه اتعتتهي(.  علةنت الريريريريينيهي:علي اهلريتاي   ُاشُّ أن ييدهعتى رةكت َرةتسريريريريه ت )إنَّ هللا  اَقتعت نتُمواتأًل يي

ُتشُّ   ُتشٌّ يف  يقعتٍة النتسريتبه أحدت القُّاليل ، وهلذا ُدي الكثيت ن  اَّنتُ   املقدَّالتةا الض ييسه ت  رتلدُّعتءي نيسريه ت

َُمتقتنتتا الريريةِّدانت  لةنت عا ضريريق  واسنت   علي ةي   العت دي  واسنت   احلسريريني  رالريريول  الواليةا الدُّعتءي رةكت 

ونقتنتتا  مريريريريريوالسريَّةدألا ةينش والسريَّةدأل نقيم العذراء وتامللكا جعرقت الطَّةتر وتنتقتنتتا  ته هتخ  الريينيكيم،  

ت   تر )ع(، ونقمَّعمتر    يتالريريريق وحْق    عدي ونةثم الثَّ ُت ةااَّنبةتءا والقُّالريريريل  )ع(، ونقتنتتا الصريريريَّ

الشَّةخ يتبهقِ( يف حلشت، وغي هت ن  أجقحةا وتشقيرتتا ونااراتا )ريريريريرياملعقو ا  )ع( السريَّةدا ا صريةِِّّ   

ُتشي الدُّعتءي عندتهت. لك َّ احلشويِّنيت أخَطؤيوا يف َركهم  نعنى الريريريريريتاألا املؤنننيت الض ييسريريريري السَّ اتا ماارريريريريري ت

 مااراتا ُتنت نا  اتألا أعداءاريريريريريريريريريعندنت، ر تتهيوا يف نت تتهتتٍت، وُأنَّكم مل يعلميوا أنَّ النَّكيت ع  ةيترألا ال

رالريريولت اهللا ) ( ُتنت يقفي عندت احَلْق  اَّالريريواا وييقبُِّلهي، رمت حيكميكيم  الريريةِّدنت رالريريول  اهللا ) (، َّنَّ 

 على رالول  اهللا ) (؟

: حن ي نق دي  كذا النَِِّّّ العظةم  َرنيَقبِّلي احَلْقت، ولك ه ال خيطقتنَّ ًيةتنوأجت  الدُ ور أمحد 

وةي َّنَّكت مَّت ال ختكَّ رةه أنَّ عبتاتأَل رتحشا الق   ال جت ابتتل  أحٍد أنَّنت نقصدي عبتاأَل اَّحْتر  والقبور !! َرما

 قيرتتاشيرعلي ذلَك عند ةيترألا اَّجقحةا وال َّخريق  ، ولك ه لةست على وتجهها اَّرض  نؤنٌ  علويٌّ نصييٌّ  

واملااراتا. إنَّ هريتدتَرنت ن  ةيترألا املااراتا هو أنَّ ذلَك املكتن يت تمت َّعي  امتنا َلٍة الريريريريتنةٍة، وهو إعيٌ  للْةل   

َّمت عل    ىاحلتجريريريق  والقتا    أنَّكم أوجريريريتُوا لنت طقيقت احلقِّ واهلدى. ركةفت أوةي للُشريريريويَّةا أن ت ك

ُْق  اللهها ونشريريريق  ايناها وأحكتناها، نع أنَّ  أرريريريُتلا املااراتا ن  اَّولةتءا الصريريريَّتحلنيت الذي  ُتنوا ايعتأًل لاذا

الريذي يتطَّلاعي على ُليريتةا ةيتراتا املااراتا عندتنت يتلمتسي اَّالت القَّرةعت  اويجريريريرييوٍ  ن   ني  جتنتبتتتا الدُّعتءا.   

كم نا ت الذي ت يتقصديونت نااراتا السَّتاألا اَّولةتءا املؤنننيت وأجقحت ت النصييِّ ويِّكج  العلرنُ ي أ نتءي هذا النَّ

 شريقيرتتاكم، واسخترأُل هنت إ  جتوتاة  َطَلشا ال َّ ُّ ا  عدت اليةتلا  تَّروا   املقدَّالتةا للسَّتاألا املؤنننيت امل َّقنيت وتت
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حيضيور هام،  ُ  ن  السَّتاألا املؤنننيت امل َّقنيت  عد غةت كم رُةٌح ُمت يفن  خيل  ال َّ ُّ ا  امتاارتاتاك مه، رتل َّ ُّ

ُانت مبقت   الةِّدنت الرةلسو ا القَّ َّتنيِّ عمتاا الدِّي  املعقو ا  تلشَّةخ  أمحد  ققرة  ، وتنتَقت   الشةخ  ِ() ُ  ُّ

الشريريريَّقعةَُّة يف حمترظةا )محته(  املعقو  ) أ ي طتةة( الذي اع متدتته علةها احملكمُة)ِ( يوالريريريف  ق عو 

َُقيٍُ  ن  اَّرُتن  للبتبِّ يف َةضريتتيتهت، وتَغيهام الكثيي ن  السريريَّتاألا اَّولةتءا املؤنننيت عندنت والذي ت ياوريهم  

 أ نتءي مجةع  املذاهشا والطوانفا ن  اسالي   واملسةُةِّنيت َّنَّكم أرُتلي ُقانتٍت ُتنب رمحًة للعتَلمني.

 

نوجريريوع الذ تنح  والنُّذور  الض يقدِّنونكت عند هذه املقتنتتا أوجريريح البتحث العلوي أمحد  وحول

ُه تضريريا ي املااراتا.ًيأايش أمحد ةتن وةد ذُقت اهلُل  : إنَّ النَّذهرت حقةقة  نعقورة ، وخترريريًَّة يف  يانت الض تت

َُتنت ختقُّهي قار : )ييوُرونت  اتلنَّذهر  وتيتَّتتُرونت يتتعت  النُّذورت  قولاها يف الريورأل اسنسريتن  وهو ي ُدَّثي ع  اَّ    وهنَّت 

ت نيق يدي نانُكمه َل نيسريريه تطايَّا، وتييْطعاميونت الطَّعتت ت عتَلى حيبِّها ناسريريهكاةنَّت وتيت اةمَّت وتَأالريريايَّا، إ نَّمتت نيْطعاميُكمه لاوتجهها اللَّها 

َّدت على أنَّ أهلت ا وتتتَققُّ َّت ننهي  سزتن  ييوُرونت  انيذيور هم هللا، َرةيَقدِّنونت الققا نيت تتضتقُّعَّتجتاتاء وتَلت خيُكورَّا(، رأ

تعت ، وتييطعاميونت هذها الذَّ تنحت والققا نيت للميسريري ُقِّنيت ن  الرققاءا والة تنى واملسريريتُني  ا  يتءت نقجريريتألا اهللا  

االن ثتلي لألوانق ، حةث أنَّكم يقونونت  أوانق  اَّنمةا جريتلَّ جيلرُيهي. وإنَّ الورريتء  ريتلنريَّذر  يف هريذه ا ية هو       

ذترهتيم نِّ  َّنق ها الريريبُتنتهي وتعت ، لقوله تعت : )وتنتت َأنَرْق يم نِّ  نََّرَقٍة َأوه نت اًلوالنَّبةِّني واملقالريريلني )ع( ان ثت

نتتا حةث ورات يف ييقبتلي النَّذري  وجواا خيٍء ن  احملقَّ نَّذهٍر َرإ نَّ اللههت يتعهَلميهي وتنتت لالظَّتلامانيت نا ه َأنصتتٍر(. وال

)ال نتذهرت يف نعصريريريةٍة(، وتوتجتشت أن يكونت  نوالنت أني املؤننني اسنت  علي ) (:ُ تل اف العقول ةولي 

 ييق اه  اها اهلَل ومل )نت ه َةقَّلت ُةق تتنَّت لامتاتاٍر يف اَّرض  نوالنت أني املؤننني اسنت  علي ) (:لاوتجريها اهللا لقول   

ركأنَّمت ييَققِّ يهي لاصريريتنتٍم ن  أرريرينت   ُةقتيو(، وهذا هو الطقيقي إ  املأل اَّعلى، لقولاها تعت : )َل  يتنتتلت اللَّهت  

ُيونيكتت وتَلت اانتتؤيهتت وتَلكا  يتنتتُلهي ال َّْقوتى نانُكمه(.  ُل

 

أجرى احلوار: وليد عرفات


