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 ةمتعدد وال بتجسيم األلوهيـالوث الال نعتقد بالث

 ٦١٠٢تشرين األول  62األربعاء يوم    تاميز مصرموقع عرب حوار 

 

يف  اإللَه جيسِِِِِّّّّّ وَن، وبالثَّالوِث املتعدِِّد يعتقدوَن نَيأنَّ العلويِّ والكتِب من املواقِع يف كثرٍي نقرُأ

 نا ال جنُدحكى عنهم، لكنَّاليت ُت واألساطرِي واياِتمن الرِّ اونقرُأ كثرًي (،ص) سوِلالرَّ ابن عمِّ عليٍّ جسِم

 وإيضِِّّاِ  مِريف هذا األ حق ِقالتَّ . ومن أجِلاحلق قَة َحل وضِِِّّّ ُميتكلَّ اما نرى أحًد اًل،  قل اشِِّّا ً  اجواًب

ب الدكتو  أمحد أدي و يِّالسُِِِّّّّ العلويِّ يينِّالدِّ الباحِثمع  ملوقع مصِِِّّّر تاهذ هذا احلواُ  كاَن احلق قِة

 أمحد.

 

 ؟ِةى عن العلويَّحَكاليت ُت واألساطرِي واياِتالرِّ هذِه كلُّ ملاذا برأيَك مصر تاميز:

 ُهأول اَء عادوَنهم ُيجعَل ني اإلمام علي )م(أمري املؤمن موالنا أعداِء وإنكاَ  إنَّ جحوَد الـدتتور محدـد:  

من  نَيهم حق قة ولدينا كعلويِّ، لكن أنَّى يكون ال رتاِئاًدسَِِِّّّوَح اغضًِِِّّّوُب اقًدِح العصِِِّّّوِ  عرَب ُهوأتباَع

عل هم  ه َةالتُّ ردََّنما يكيي ِل ِةهم، بِّل ولِّدينا من األدلَّ  هم وكِّذبِ نِّا من تلي قِّاتِ  ِتمِّا يكيي لرباءَ  ِةاألدلَِّّ 

يف طاعتنا  ادوًم نا نرتقي، ولكنَّالباطلِة السَِِّّّلي َِّة هم سِِّّاَد عق دِت تهم، ونيضَِِّّحَقهم وزنَدكيَر ونكشَِِّّ 

اإلهليَّ الثابَت حني  احلكَم عن اهلوى، وهو الذي أوضَِِِّّّح الذي ال ينطُق( ص) اهلِل  سِِِّّّوِل سِِِّّّ ِّدنال

َلَ َك ِمن نِذَل ِإَيا َأيَُّها الرَّسُِِِّّّوُل َبل َغ َما ُأ) :املبا كِة باآليِة الوداِع ِةعندما أمَرُه يف حجَّ بلََّغ  سِِِّّّالَة  بِِّه

 (،َكاِ ِريَن َّبَِِّّك َوِإن لََّم َتيعَعَل َ َ ا َبلََّغَت ِ سَِِِِّّّّاَلَتُه َواهلل َيَعصُِِِِِّّّّ َك ِمَن النَّاهلِل ِإنَّ اهلل اَل َيَهِدي العَقَوَم الع  

ني اإلمام  ؤمنِِِِّّّّأمري ال والنا ِِِِّّّّل ارًيِِِِّّّّمش العظ ِم الغديِر يف يوِم األشهاِد على  ؤوهلِل الواليَة ا قال مبل ًغ

ن نصَِِّّرُه َم َروأبِغَض َمن أبَغضَُِِّّه وانصُِِّّ وأِحبَّ َمن أحبَُّه وعاِد َمن عاداُه واِل َمن واالُه اللهمَّ) :علي )م(

 (.َمن خذَلُه واخذَل
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كعة طيى الشَِِّّّكالدكتو  مصِِّّ والسُِِّّّعودينَي املصِِّّريِّنَي الكتَّاِب    ا كتَبُه بعُض ماذا تقوُل مصــر تاميز:

 اِتكامنٌة يف الذَّ َةاجلس  َّ َةالبشريَّ عليٍّ أنَّ صياِت بأنَّهم يذع وَن نَيالعلويِّ ه وَنيتَّ وغريه، ح ث أنَّهم

 ؟ِةاإلهل َّ

علي كنُت أنا و) (:ص) اهلِل  سِِّّوِل سِِّّ ِّدنا بقوِل امليرتيَن هؤالِء ا رتاَء حنن ندحُض الدتتور محدد:

 اُت الذَّ (،عاٍم ألِ ب آدَم اهلُل قدُِّسُه قبل أن خيلَقالنوُ  وي عذَّ وجلَّ، يسبُِّح اهلَل ذلَك بني يدي اهلِل انوً 

 لقوِل اًلاامتث ابه إطالًق ال نؤمُن بع ُض، وهذا التَّمنها شِِّّيٌء وال خيرُج ها شِِّّيٌءبداخِل ال يك ُن ُةاإلهل َّ

 بع ِض.التَّو للحلوِل انيً ( وال عنها خبا ٍج يف األش اِء بواجٍل ل َس) :أمري املؤمنني اإلمام علي )م(موالنا 

 

هم أي إهاُن ؛الوِث املتعدِِّدهو بالثَّ النصِِِِّّّّرييَِّة إذن أنَّ أوَل اعتقاِد العلويَِّة ك   ُيقاُل مصـــر تـاميز: 

 ؟بثالثِة آهلٍة

 اإلسِِِِّّّّالميِّ نا العلويِّرهلِل على نهِجالشَِِِِّّّّّ مل َيخُِّل وقٌت من األوقاِت من اهلجومِ  الـدتتور محدـد:  

يف كتِبهم  طان ََّة أوهاَمهم الشَِِِّّّّ وِّ وَنصَِِِّّّالذين ُي السَِِِّّّّلي ِّنَي من قبِل وح ديِّالتَّ اخلصِِِّّّ يِّ صِِِّّّرييِّالنُّ

، وإن ا رتاءاِتهم لسِِِّّّذاَجِتها تكاُد تكوُن مدعاًل للسُِِِّّّّخريِة واألسِِِِّّّ ، هي َوَمن  هم املشِِِّّّبوهِةومقاالِت

ِكَذ على لعلويَّ اإلسِِّّالميَّ القويَم املرت: إنَّ ديَننا انا أن نقوَلهكُن هلا وينشُِِّّرها، لكَن ُيصِِّّدِّقها وُيروُِّج

أمري املؤمنني والنا م شِِِّّّرٌ ، وقد قالَ  الوِث املتعدِِّدتعاىل هو ديُن توح ٍد،  يي االعتقاِد بالثَّ اهلِل كتاِب

َن َثنَّاُه َ َقد َجذََّأُه، َوَمَ  اهلَل سَُِِّّبَحاَنُه َ َقَد َقَرَنُه، َوَمَن َقَرَنُه َ َقَد َثنَّاُه، َِِِِِِّّّّّّمَن َوصَِِّّ) :اإلمام علي )م(

 :)م(لقوله  ِهاِتيف ذ اًِِِِِّّّّّئمتجذِّ اهلُل أن يكوَن من األحواِل حباٍل وال هكُن (،َوَمَن َجذََّأُه َ َقَد أشَِِّّاَ  ِإَلَ ِه

 ُض، ِِِِِِِّّّّّّّاُلُه التََّجِذَئُة َوالتََّبِعَواَل َتَن اَل َتَقُع األَوَهاُم َلُه َعلى صَِِِِّّّية، َواَل ُتَعَقُد العُقُلوُب ِمَنُه َعَلى َكَ ِي َّة،)

ولكنَّ اهلَل خِّا ٌج عن األعداِد،  أوَُّل األعداِد هو الواحُد واهلل أحٌد   (،َواَل ُتِح ُط بِِِّه األَبصَِِِِّّّّاُ  َوالعُقُلوبُ 

اَل َتُقوُلواع َثاَلَثٌة َو) لقوله تعاىل: الوِث املتعدِِّدالثَّ وهذا ينيي شِِِِّّّّرَ  (،ُقَل ُهَو اللَُّه َأَحٌد) لقولِّه تعِّاىل:  

 ِّنَي امليرتيَن وهو أبنُي دل ٍل على كذِب أولئَك السَِِِّّّّلي (،انَتُهواع َخَ ًرا لَُّكَم ِإنََّ ا اهلُل ِإَلٌه َواِحٌد سَُِِِّّّبَحاَنُه

أهَل  يا) :ِهم تعاىل بقوِلُهوا الشُِِِِّّّّّبهَة عنهم، وقد ذكَرذيُلُ الِّذين َغُلوا يف ديِنهم واتَّه ونِّا بهذا الغلوِّ لِ  

ُمَب َّضًَِِّّة  اِبُهوَن ُقُبوً ُتشَِِّّ) (:ع) املسِِّّ ح النَّيِّدنا   هم قول سِِّّ ِّ وقد وقَع (،الِكَتاِب ال َتَغُلوا يف ِديِنُكم
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: ِمَن اَتظعَهُر ِمَن خَِّاِ ٍج َجِ  َلًة َوِهَي ِمَن َداِخٍل َمَ ُلوَءٌل ِعَظاَم َأَمَواٍت َوُكلَّ َنَجاسٍَِِِِّّّّة، َهَكَذا َأَنُتَم َأَيضًِِِِّّّّ  

 (.اَوَلِكنَُّكَم ِمَن َداِخٍل َمَشُحوُنوَن ِ َياًء َوِإَثً  اظعَهُروَن ِللنَّاهلِل َأَبَراً َخاِ ٍج َت

 

ــر تاميز: ، ما هو عليٍّ يف جسِِِِّّّم ِةاأللوه َّ جتسِِِّّّ َد العظ ى وتذع وَن َةاأللوه َّ أنَّكم تنكروَن يقاُل مص

 كم؟تعل ُق

لُكُه يف ِلَ ا هت املؤمنني اإلمام علي )م( أمري موالنا وتعظ ِم إجالِل بنَي كبرٌي  رٌق هناَ  الدتتور محدد:

 !!الوه َِّة يف جسٍم بشريٍّ ك ا يلصقوَن بنا زوً ياِت الك ال َِّة، وبني جتس ِد األوجوِدِه من الصِّ

 سِِِّّّ ِّدناوهو الذي قال   ه  أمري املؤمنني اإلمام علي )م( موالنا َ ن ذا الذي يقد  أن يبلُغ شِِِّّّأَن 

عليٌّ باُب عل ي، ومب ٌِّن ألمَّيت ما ُأ سِِّلُت به من بعدي، حبُُّه إهاٌن وبغُضُه  ) (:ص) اهلِل  سِّولُ 

أنت الصِِِِِّّّّّدِّيُق األكرُب، وأنَت اليا وُق األعظُم الذي ييرُِّق بني احلقِّ ) (:ص) ك ا قال له (،نياٌق

 !؟أمري املؤمنني اإلمام علي )م( والنامل  ِع الرَّ أَ َبعَد هذا شكٌّ يف املقاِم (،والباطِل

 لنَيسنا معط َل العلويِّ نانا يف نهِجألنَّ وح ِديف جسٍم عليٍّ  هذا مناٍف للتَّ األلوه َِّةلكن أن ُنتَّهَم بتجس ِد 

مري املؤمنني ألقوِل موالنا  اق ًنَي جنسُِِِّّّد اإللَه يف جسٍِِّّم، بل موحِّدينَ  ، وال جمسِِِّّّ نَياإللِه نيي وجوَدَن

َمن تيكََّر يف ذاِت اهلِل َوَ ِجَع بنيي  ِِّّذلَِِّّك معطِِّّ ٌل، وَمن تيكََّر يف ذاِت اهلِل و جَع ) :اإلمِِّّام علي )م(

 (.بصو ٍل  ذلك ُمجسٌِّم، وَمن تيكََّر يف ذاِت اهلِل و جَع حبريٍل  ذلَك ُموحٌِّد

 

 وار: مححمام رماا احل محجرى


