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 شهادة احلق أساس النهج العلوي النصريي

 ٤١٠٢ متوز ٤٢األحد يوم    إيران -لألنباءوكالة مهر عرب حوار 

 

للفرقِة  ْتَهجِّاليت ُو ه م ِتو ي الدكتو  أمحد أديب أمحد إىل االتِّالسااُّ يينُّالدِّ الب حُث أشاا َ 

 هوَنيتوج  همأل   ه دِ ب لشاااا  هم ال ينطقوَنن وأ  و العقياد ِ هم وثنيُّمساااالوأن وأ   هم غرُيبان    ِةالعلويا  

 وينطقوَن إىل االسااااالِ  ينتووَن اًلعأ ِفالعلويِّ على أن  اًدشاااادُِّم !!اخل لِق دوَن إىل املخلوِق با لعبا د ِ  

 ه .ِقْدِصِل اليت هي أس ٌس املعرفِة بتحقيِق إالَّ ه دُ الش  تمُّال َت لكْن ه دِ ب لش 

 يينِّالدِّ مع الب حِث لأل ب ءوك لة مهر  ْتأجَر َأصاااارييِّالنُّ َأعناد العلويِّ  ها د ِ الشاااا  وَلوح

 الت لي: احلواَ  الدكتو  أمحد أديب أمحد السو يِّ العلويِّ

 

 ؟اإلسالِ  شه دَ  شهدوَنكم ال َتأ   ن يقولوَنعلى َم م  تعليقَك :لألنباءوكالة مهر 

ِِ شااَاِهيٌد ِبْيِني َوَبْيَنُكمْ  ُق) يقول تع ىل: د. أمحد: ن ِم وقد ب َت ن(ْل َأيُّ شااَاْيَء َأكرَبُر شااَاَه دً  ُقِل الله

أن  أشهُد) :نيُفاحل يُنه  الدِّتن  اليت فرَضوا شه َدُبكذُِّيَو ن  لإلساال ِ أعداؤ   ب  تو ِئ يطعَن أْن ِلخِجامُل

َِ  ذلك ال جيوُزن لاحلقِّ بشااه دِ  إالَّ تمُّال َي احلقِّ اإلمي ِن فوبدُأ (ناهلُل  سااوُل اًدحمو  اهلل وأن  إالَّ ال إل

ُِ  دقجعفر الصاا  اإلم ِ  لقوِل ن بل ك ملًة  قصااًة احلقِّ شاه د ُ  أن تكوَن  ه  كفٌرُلأو  كلوٌة) :علين  سااالُم

َِ" :و ق َلن فَله  إمي ٌنوآخُر  (.َرَفَك لك َن َتَكوَس "ال إل

 

ن ملوجوِدا للح ضاااِر كم تشاااهدوَنأ   كم تد عوَنم هو أ  ُكه ِمالتِّ   البعَضَعم  َد إن  :لألنباءوكالة مهر 

 به ؟ قصدوَنوم ذا َت املوجوِد للح ضِر ه دِ   هو معنى الش َوَف

ى حت  ديَقصوالت  واليقَأ قتضي املعرفَةَي هوُدوهذا الشُّ (نَدِهَش) من الفعِل ْتج َء ه دُ ااااالش  د. أمحد:

َِ ِإال اللَِّال َأن  شاااه دَ  البالغِة يف  هِج َدأكَّ أمري املؤمنأ اإلم   علي ) ( ووال  فين جلِّالت  َقيتحقَّ  : ِإَل

هلِل لقولِ   دِ هَتكوُن يف الشااا  رِّ اإلمي ِنُ  سااِا َوُذ فإن  لذلَك (نشااَاَه َدُ  ِإمَي نإ وِإيَق نإ وِإْخالوإ وِإْذَع نإ)

ِة اليت يكوُن معه  قولِ إىل القو  ف ليقُأ طريٌق للوصااااوِل (نالرَيِقُأَواْعبُاْد َ با َك َحت ى َينرِتَيَك   ) تعا ىل: 
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َِ ِإالَّ ُهَو) تع ىل: ه  لقولِ ِقْدصااِااليت هي أسااا ٌس ِل املعرفِة إال بتحقيِق ه دُ الشااا  تمُّال َت ولكْن (.الَّ ِإَل

 (. ِفِظَأَوَم  َشِهْدَ   ِإالَّ ِبَو  َعِلْوَن  َوَم  ُكن   ِللرَغْيِب َح) تع ىل:

 

 ؟َُِل شهدوَنَتَف الغيَب علووَنكم َتأ   عين ذلَكوهل َي :لألنباءوكالة مهر 

 ؟ ألن ِ ه دب لش  اإلساال ُ  علم مل ذا ج َءهل َت ن لكْن إطالًق الغيَب علُمَي وال أحَد ال حنُن  طبًع د. أمحد:

لب  ين ا وجوَد وينكروَن  َناألوث ك  وا يعبدوَن( و) دحمو  الن يبِّ   ِدسااايِّ بعثِة عنَد مشاااركي قريَ 

 ُباألوَج  َنوك (نً َرْهَج َِ  اللََّ ِ َأ) وق لوا لِ:( ع) ىاموس الن يب    َديِّاا سوا اا ُضالذين ع َ  وك  وا ك لقوِ 

م  الد ليُل ) :(و) حمود الن يب    َدساانلوا ساايَِّيَو( ع) موسااى الن يب    َدساانلوا ساايِّأن َي لو ك  وا مؤمنَأ

هوًدا شااشااهوَدن ألن  م  ال يوجُد َموجوَد َمال تكوُن إال إلثب ِت َم (الد ليِل) فكلوُة (نعلى وجوِد الب  ي؟

ِِن  مع اإلشاااا  ِ  (نم  الد ليُل عليِ؟) ال ُيقا ُل:  ِِن وامَلَثَل غرُي املوثوِل ب إىل أن الد ليَل غرُي املدلوِل علي

 األدلََّة واألمث َل ُطُرُق االستدالِل. ولكن 

 

يف  كم تقولوَنأ   ق ُلُي ُِأ   ًة؟ خ صااا عليٍّ اإلم ُ  املشاااهوِد ب ملوجوِد هل املقصاااوُد :لألنباءوكالة مهر 

َِ) كم:ِتشه َد  (؟علي إالَّ ال إل

َِ) : قوُل بل حنُن د. أمحد:  َرِكوقد ُذ ىنسَناحُل اهلِل من أمس ِء( العليِّ) واسُم (نالعظيُم العليُّ إالَّ ال إل

ِِ هو م  أشاا َ  املشااهوِد ب ملوجوِد املقصااوَد ن ولكن اَتمر  ت ساِا الكريِم يف القرآِن املؤمنأ  أمري موال   إلي

 ُمع َل فإذا ك َن (نه دِ والش  يِبيف الَغ ِِى اللََّوقرَتِب ْميُكَلَع) :ب لوسيلِة املعروفِة يف اخلطبِة اإلم   علي ) (

على  ليِلوالد  سِّاحِل هو ع مُل ه دِ شاا ال َمع َل ن فإن وِ والصااُّ عن املوادِّ ِداجملر  عن الوجوِد عب  ٌ  الغيِب

ِِالت و رِكمن الشِّ اخل ليِة املطيعِة والقلوِب ِ َريِّالن  العقوِل ألصح ِب املستوِ  يِِّفاخَل رِّالسِّ  .شبي

ُِ الَّ ) ُمحتجَِّأ بقولِ تع ىل: اًله دَ  ح لُة  قصإ ُمْوَتِنعٌة أصااَزَعووا أن  الشاا  هوَناملشاابِّ ف ملشااركوَن ُتْدِ ُك

ن ألن  اآليَة َ َفْت إد اَك اإلح طِة ومل وهذا اساااتدالٌل خ طٌأ أ ادوا بِ  فَي الوجوِد اإل يِّ (ناأَلْبصااَا ُ 

ِِن وال جيوُز أن يكوَن الب  ي ونوَع  اه دَ ن ألن  م  ال يكوُن مشاهودً َتنِف الشا   ال ميكُن االسااتدالُل علي

 اإلد اَك ب لعِأن ومل َتنِف الشااا ه دَ ن إْذ إن  َمن مل َيشاااَهدوا للحقِّ  ْتالكرميُة إذن َ َف الوجوِد. ف آليُة

:ِِ  اللَِّ ِبُكفرِرِهْم َوَق ُلوار ُقُلوُبَن  ُغلرٌف َبل لََّعَنُهُم) ك  ت شااااه َدُتُهم ب طلًةن َمَثُلُهم َكَوْن ذكَرهم تع ىل بقوِل
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شاااد ِ  نكرٌ  وبعيدٌ  عن اإلمي ِنن ال تنتفُع مب  َتَرى َوَتسااْاَوُع لألن  قلوَبهم ج حدٌ  وم( م   ُيْؤِمُنوَن اًلَفَقِلي

ٌأن َفَلو   َج ءْتُهْم آَي ُتَن  ُمْبصااِاَرً  َق ُلوا َهَذا سااِاْحٌر مُِّب) إ ك ِ ه  عن ًدا واساااتكب ً ا وجحوًدا لقولِ تع ىل:

ُِ لقولِ تع ىل (نَوَجَحُدوا ِبَه  َواساْاَتْيَقَنْتَه  َأ ُفساُاُهْم ُملرًو  َوُعُلو ا  َوَأشاْاَرَقِت ) :ف هلُل ال مينُع عنهم معرفَت

 وهو الد الُّ بوجوِدِه لعب ِدِه املؤمنَأن ولكن  املشاااركأ اسااْاَتَحبُّوا الَعَوى َعَلى اُ َدى( الرَنْ ُض ِبُنوِ  َ بَِّه 

ِِ م بَا ًب  مَِّن الساااا َو ِء فَ َوَلْو َفَتْحنَا  َعَلْيهِ ) أل  هم ال حيتولوَن إشااااراَق  وِ  احلقِّ لقولاِ تعا ىل:   َظلووار ِفي

 عن صااراِا احلقِّ ألن  عيوَ هم عوٌي (نَيْعُرُجوَنن َلَق ُلوار ِإ  َو  ساُاكَِّرْت َأْبصاَا ُ َ   َبْل َ ْحُن َقْوٌ  م ساْاُحوُ وَن

ِِ َوُق) بقولِ:امَلشهوِدن فلم ُيبِصروا اآلي ِت الس و ويَة اليت أمهَره  مع أ  ِ أكََّد على إمه ِ ه   ِل الرَحْوُد ِللَّ

ِِ َفَتْعِرُفوَ َه   (.َسُيِريُكْم آَي ِت

 

هم بربِّ  ِسن ال تعريُف ؟ وكيف يتمُّمعدومٌة ؤيُةوالرُّ للوشهوِد ه دُ الش  تكوُن وكيَف :لألنباءوكالة مهر 

 دوا لِ؟شَهلَي

 ْل َأيُّ شاَاْيَء َأكرَبُر شاَاَه دً  ُقِل اهللِ ُق) تع ىلن لقولِ تع ىل: احلقِّ ال شاايَء مينُع من شااهودِ  د. أمحد:

ُِ ِ مشي ً  ن فنعلَون  أ  ي ً   وَبيعين أيُّ شيَء أكرُب وجوًدا وِع (نَشِهيٌد ِبْيِني َوَبْيَنُكْم هوٌدن ال شيَء حيجُب

ُُُه يف احلقيقِة  حب جَة همهمن أل  أ فسااِا املخلوقَأ ال ميكن أن تبدأ من تلق ِء ه دَ الشااا  ن لكن أو يسااا

 بوَنخ ِطهم ُيو املالئكِة تع ىل على لسااا ِن ُِقوُل ج َء همن لذلَكِقب  يهم وخ ِل ِلَبمن ِق واإل شااا ِد عليِمللت 

 َلأو  فإن  وعلى هذا األس ِس ن(َق ُلوار سُاْبَح َ َك اَل ِعلرَم َلَن  ِإالَّ َم  َعلَّْوَتَن  ِإ  َك َأ َت الرَعِليُم الرَحِكيمُ ) هم: ب 

ن  خمفي  انًزك كنُت) :القدساايِّ يف احلديِث ِِلقوِل للخلِق  عليًوَت ُِجالُل جل  ِِاللَّ هي شااه دُ  ه دِ لشاا ا

ُِ َأ) و ذا ج ءت اآلية الكرمية: (نَفعَرُألكي  اخللَق ُتلقرَخن َفَفعَرأن ُأ ُتْبفنحَب َِ شاَاِهَد الله ُِ اَل ِإَل   

َِ ِإالَّ ُهَو الرَعِزيُز الرَحِكيُم  وار الرِعلرِم َقآِئًوِإالَّ ُهَو َوالرَواَلِئَكُة َوُأْوُل ن الذي ُلاألو   هُدهو الش  ف هلُل ن(ِب لرِقْسِط اَل ِإَل

َِ ه دُ الشاا  تكوُن ن وكيَفُِللب  ي ساابح َ  ه دِ ر ف اخللَق معنى الشاا َع  َدِهشاَان َفموجوَد مشااهوَد إلل

 .ب حلقِّ أولو العلِم ن وشهَدُِْتمل  عرَف املالئكُة ِتوشهَد األ بي ُء

 إىل مق ِ  َعِجن ثم َ ُهغرُي وال مشهوٌد ش هٌد ن إذ مل يبَقِِِتعلى وحدا ي  اجلوِع يف مق ِ  ِِبذاِت َدِهشاَ  ف هلُل

   ب لقسِطق ئًو ِدشَهمَلا يف ذلَك ِِِتعلى وحدا ي  وأولي العلِم من املالئكِة ِهمع غرِي ِِبنفساِ  َدِهشاَ َف فصايلِ الت 

ِِوجتلِّ ِِوكو ِل ِهمن جوِد ُِحقَّ ذي حقٍّ كلِّ بإعط ِء ِهمظ هِر يف تف صايلِ  ِلْدللَع  قيًوُم  ِهاستعداِد سِبحب ي
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َِِِواسااتحق ِق  ُلصاِافال َي وِعاجل ب عتب ِ  شاايَء كل  ُرقَهالذي َي الق هُر العزيُز يِنَدشااَهيف امَل َوإال ُه ن ال إل

ِِ ُِِين َفشاايَء كل  ِِحبكوِت ُربَِّدالذي ُي ن احلكيُمأحٌد إلي  لقولِ تع ىل: فصاايِلالت  بِ ب عتب ِ  ليُقم  َي عطي

ِِ َشِهيًد) ِِ َوالرَوآلِئَكُة َيْشَهُدوَن َوَكَفى ِب لله ُِ ِبِعلرِو ُِ َيْشَهُد ِبَو  َأ َزَل ِإَلْيَك َأ َزَل  (.الَِّكِن الله

 

 ُِولكن  ِنعن العيو ِ غ ئٌبعلى أ   ٌةجم زي  س ِنب للِّ املوجوِد للح ضِر ه دُ فهل الش  :لألنباءوكالة مهر 

 ؟واألذه ِن يف القلوِب ح ضٌر

من  ه دِ الش  حتقيِق فقطن وبَأ سا نِ اللِّ من جهِة ه دِ ب لشا   طِقبأ النُّ شا ساعٌ  فرقٌ  هن َك د. أمحد:

ُِ أهَل الساا ِنه  ب للِّطِقُ  بعَد العقِل جهِة  ع ىل:ت حقيِق عن أهِل اجمل ِز يف قولِ تن وقد مي َز اهلُل ساابح ُ 

ِِ ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَّ ) ِذيَن َيْعَلُووَن َأم ْن ُهَو َق ِ ٌت آَ  ء اللَّْيِل سَا ِجًدا َوَق ِئًو  َيْحَذُ  اآلِخَرَ  َوَيْرُجو َ ْحَوَة َ بِّ

جوَدن ثم ينُفوَن عن فنهُل الت حقيِق هِم الَّذيَن يشهدوَن الُو (نَوالَِّذيَن ال َيْعَلُووَن ِإ  َو  َيَتَذكَُّر ُأْوُلوا اأَللرَب ِب

ِِ تعا ىل ما  ال يليقُ    ن أم   أهُل اجمل ِز َفَيشااااهدوَن هلِل ب لوحدا ي ِة من غرِي حتقيِق ُِجالُل باِ جال    ذاتِا

. فُنطُق حيصإوجوَدن بال هم مقلاُِّدوَنن كَون وجَد غرَيُه على طريقَة فت بَعُهم عليه  بدوِن تدقيقإ وال    

ِِ ن وهذا م  أش َ  ال إمي ً   دُّ  ف ًقَعن ُي تع ىل حتقيًق ِِللَّ ِةب لعبودي  س ِن فقط دون إذع نإه دِ  ب للِّالشا    إلي

 (نُقُلوِبُكْم يَق َلِت الرَنْعَراُب آَمن   ُقل لَّْم ُتْؤِمُنوا َوَلِكن ُقوُلوا َأساااْاَلْوَن  َوَلو   َيْدُخِل الرِإمَي ُن ِف) تع ىل بقولِ:

 الذيَن ملؤمنَأا يف معرفِة الفيصااُل ن فهو احلكُمب لعقِل ه دِ الشاا  ن وحتقيُقساا ِنب للِّ ه دِ الشاا  ُقطر  ُ أم 

أبو  قُةثِّال يُخوهو الشااا  الع  فَأ املؤمنَأ أحِد ُ ن وهكذا ك  ت شاااه َدموافقَأ األ بي ِء ك  وا على  هِج

 ن آِلع العقوِل ُفَحُت) ِِكت ِب مِةيف مقدِّ )ق(ا ي حلسااأ بن شااعبة احلر  د احلساان بن علي بن احمو 

َِ أْن أشااهُد) (:سااوِلالر   طُقُ و ويِّالطَّ عن إخالِو ْتَغَزن شااه دً  َبَُِل ال شااريَك ُهاهلل وحَد إالَّ ال إل

 إْذ شيٌء ِِِلْثِوك ى ليَساحلسَن لِ األمس ُء ُ صوِّامُل الب  ُئ اخل لُق ُِإ   يٍِّفَخ عن صادقإ  به  عب  ٌ  سا نِ اللِّ

ُِِبشااْاال ُي وك َن ِِِتشااايَ من َم الشااا يُءك ن  ُِ مكوُِّ  هم   حتقيًق ِلوب لعق   طًق سااا ِنب للِّ  هدوَنف لشااا  (نُه

ْشَهَدُهْم َعَلى َأَوِإْذ َأَخَذ َ بَُّك ِمن َبِني آَدَ  ِمن ُمُهوِ ِهْم ُذ ِّي َتُهْم َو) :اًلهم ق ئقِّ عندم  خ طَبللَح  هدوَنالش 

هم ُته َدَش ين ُقبَلْتالذ ِةاحلقَّ ه دِ الشا   أصاح بُ  ْمهؤالء ُه (نَأ ُفسِاِهْم َأَلسْاُت ِبَربُِّكْم َق ُلوار َبَلى شَاِهْدَ     

ُشَهَداء  لَِّتُكوُ وار  ًطاااااَوَكَذِلَك َجَعلرَن ُكْم ُأم ًة َوَس) همن لقولِ تع ىل:َعِبَت ْنَوِل  وا أن يكو وا  رباساً ف ساتحقو 

هم تع ىل َبلذين خ َطا( و) حمود الن يبِّ   ِدسيِّ وهم أ ص ُ  (ناَعَلى الن  ِس َوَيُكوَن الر سُاوُل َعَلْيُكْم َشِهيدً 
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ِِ شُاَهَداء ِب لرِقسْاطِ  ) بقولِ: ( ع) املسيح الن يبِّ   ِدسايِّ  وهم أ صا  ُ  (نَي  َأيَُّه  الَِّذيَن آَمُنوار ُكوُ وار َقو اِمَأ ِلله

َهْد ِبَن  َن  َوِإْذ َأْوَحْيُت ِإَلى الرَحَواِ يَِّأ َأْن آِمُنوار ِبي َوِبَرساُاوِلي َق ُلَوار آَمن   َواشاْا) :ِِ ىل بقوِلهم تعالذين ذكَر

 (.ُمْسِلُووَن

 

 أجرى احلوار: حممد مظهري


