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 وتعظيمهم إىل درجة العصمة حنن ضد تربيب األشخاص البشريني

 7102كانون الثاني  5اخلميس يوم    تاميز مصرموقع عرب حوار 

 

 نَّملوقع مصررررمي  ا   أ خاصٍّ الدكتور أمحد أديب أمحد يف حواٍر العلويُّ يينُّالدِّ الباحُث َدأكَّ

 خاِصاألشرررر هم ضرررردَّ  مي  ِب، وأنَّاجلعفمييِّ العلويِّ هِجعلى النَّ ٌةحم ديَّ مسررررل ٌة ني هم فميقٌةالعلويِّ

 عليٍّ إلماِما املؤمننَي أمرِي  عميوِة  سررُُّ هم هو التَُّعجَ ما َي ، وأنَّالعصرر ِة هم إىل درجِةو عظ ِ  نَيالبشررمييِّ

احلوار: ا نصُّوهذ كميَّم اهلُل وجَهُه.

ن هي ؟ وَملكالِمهذا ا ِةى صحََّد. ما َمخمتلفٍة ٍقمَيإىل ِف ٌةَ مقسَّ َةصررييَّ النُّ ُيميوى كثرًيا أنَّ مصرر تاميز  

؟ُةصرييَّالنُّ ُةالعلويَّ الفميقُة

قطفوا َ ِل لجؤوَنَ اٍد سرررَرَو إىل أيِّ اُسالنَّ حتاُرَي ال وَم ُهع شرررُرالفوضرررى الذي نَ  يف زمِن الدكتور أمحد 

 من أكثمِي ُةصرررييَّنُّال ُةنا العلويَّفميقُت  كوُن شررارَ هم. و كاُدنهلوا َملَ  هوَنسرر توجَّ بٍعَن هم، وإىل أيِّاَرَ ِث

 بوَنرررتعصُِّ ررركتَبُه ال اها،  دًءا ممَّ ارخِي عرَب  ويمِيوالتَّ حمييِفوالتَّ عِنت للطََّضاليت  عميَّ ِةاإلسالم َّ ِقمَيالِف

له على  ُضقاٍس نتعميَّ من هجوٍم ال وَم اُهمَيا َنمَب ، وانتهاًءالنَّاصرربِة ِةنَّوالسررُّاملقصررِّميِة   عِةالشررِّ من رجاِل

 ،كالقميضررراوي والعميعور والعمييفي وأمثاُلهم من جهٍة نَيكفرييِّالتَّ نَيوالوها  ِّ املسررل نيَ  اإلخواِن لسررانِ 

 ن جهٍةميكُب ركَبهم موياسمي حب ب وَمن َي غ ياحلل م العبد  من أمثاِل املنحميفنَي  عِةالشِّ وعلى لسرانِ 

لنا  هم  َةني وال عالق اسم العلويِّ أو املدسوسوَن أو املأجوروَن على ما كتَبُه املنحميفوَن ديَنِ عَتأخميى، ُم

هم اليت  ناولوها يف أحاديِث د أمني غرالب الطوي  وأ ي موسررررى احلمييميي وغريهم. ومن األمورِ ك ح رَّ 

 ٍقمَيعلى ِف نَيعلويِّال أنَّ ضوَناملغمِي عى هؤالِء، ح ث ادَّاخليَّ  َتنا الدَّ األمور اليت ختصُّ هي  لَ  ٍةو شدَّ

.افرتاٍء ُدوجمميَّ صح ٍح ، وهذا غرُيٍ  خمتلفٍةوِنَح

 ُهى  ن اَنسررَرالذي أر اجلعفمييِّ العلويِّ هِجعلى النَّ ٌةحم ديَّ مسرررل ٌة هي فميقٌةالنُّصررررييََّة  َةالعلويَّ لكنَّ

 ، فنحُن)ع( ص يباحلسني  ن محدان اخَل نادى أع دَ ُه س َِّنوَ )ع( ري َصد  ن ُنأ و شع ب حم َّ نادس ِّ

 اًلها امتثان اِنُ  فِّها ورسوِخَص  وحدِة ُ اليت  ت سَّ دُةاملوحِّ ُةص ب َّاخَل ُةصرييَّالنُّ ُةاجلعفمييَّ ُةالعلويَّ الفميقُة
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ْم َأْعَداء َفَألََّف ِ َحْبِ  الّلِه َجِ  ًعا َواَل َ َفميَُّقوا  َواْذُكمُيوا  ِنْعَ َت الّلِه َعَلْ ُكْم ِإْذ ُكنُتلقوله  عاىل: )َواْعَتصرررِرُ وا  

َ ْ َن ُقُلوِ ُكْم َفَأْصَبْحُتم ِ ِنْعَ ِتِه ِإْخَواًنا(.

 ٍةالََّض ٍةَدتعدِّم ٍقمَيم إىل ِفُكانقساِم حوَل دوُرالذي َي الكالِم وراَء الكامُن بُبما هو السَّ  ميأيَ  مصر تاميز 

؟وكافميٍة

حلقِّ إىل حق قِة أنَّ صمياَع ا ين أعوُد، لكنَّ هذا األممِي مُيعندما أفكِّ الغميا ِة ك َّ أسرتغمي ُ  الدكتور أمحد 

يف  وِّوالعد  ني الوليِّ ج عوَنَي  النُي، فالشررررَّاألرِض إىل هرذهِ  قرامم   أ ردي   مع البرالرِ  صررررمياع  أزلي   

 أو...!!!(؟ لكن يبِّأو النَّ اإلماِم فالن و نَي ِد ِّفالن أو السَّ  ِخسراووَن  ني الشَّ ُي هم!!؟ واأل السرةُ والِم

 فهذا هو الغلوُّ ،العص ِة هم إىل درجِةو عظ ِ  نَيالبشمييِّ األشخاِص نا ضدَّ  مي  ِبال نفعُ  ذل  ألنَّ حنُن

:ُل ساَءيف َشمَيِكِه أ ًدا. وهنا أ أن نقَع الذي ال  كُن

ها  عاىل يف يت أقميَّال نا  الواليِةْرنا أقمَي؟ ه  ألنَّه ونا  الكفمِيل تَّ يِنيف الدِّ الق راسِ  يرأ ي أهر ُ   حقٍّ  رأيِّ 

َراِكُعوَن(، وهذه ْم ُهقوله: )ِإنََّ ا َوِل ُُّكُم الّلُه َوَرسرُروُلُه َوالَِّذيَن ََمُنوا  الَِّذيَن ُيِق ُ وَن الصررَّاَلَة َوُيْؤُ وَن ال ََّكاَة َو

ُة قصررَِّ ِه وهو راكع  يف املسررجِد والخباَ  دََّقصرَرحني َ أمري املؤمنني اإلمام علي )م( يف موالنا  ْتاآلية ن َل

 ُةاعَ فالن أو الدَّ ُخ ول ُّنا، ول س الشَّ د ول ُّنا، وموالنا علي نا حم َُّد ُّنا، وس ِِّلَو ُهسربحانَ  معميوفٌة، فاهلُل

لَِّه ال َحقِّ ُهَو لقوله  عاىل: )ُهَناِلَ  ال َوَلاَيُة ِل امنَياخلطَّ للبشررررمِي ال  كوُن الواليَة فالن، ألنَّ ُ فالن أو املل

َخْ مي  َثَواً ا َوَخْ مي  ُعق ًبا(.

هم الذين َ اَدررررررسرر ُمعصرِرنا ال َنالل؟ ه  ألنَّونا  الضررَّهُ ل تَّ يف العقامِد االجتهاِد يأ ي أهُ  حقٍّ و أيِّ

 )ع( عن ك ِّ َ ُسوالميُّ األنب اَءو َةفقط األم َّ ،    نعصُماحلقِّ  غرِي اهلِل وهم أر اً ا من دوِنوهم وا َّخُذُعَصَن

 ِةلبشررمييَّا واخلطأ واحلاالِت سرر اِنهو والنِّوالسررَّ لِبوالصررَّ والقتِ  واملوِت هم من الوالدِةقاِممَب ما ال يل ُق

 نا؟ الواقعِة

م؟ ميأيك حديِدهم  التَّهم؟ وما هي غايُتعنهم غاياِ  ُثهؤالء الذين  تحدَّ ُقحقِّه  ُي مصر تاميز 

هم ديَن قرام وَن  طراعرِة السررررَّ ِع وُنكمياِن ُحجَِّة اهلِل  الع ِ ، ألنَّ    نرافقونَ ُ ال  أولئر َ  الردكتور أمحرد   

هم، وَلح عاِعالميُّ  هم ومجُع اِسالنَّ إعجاِ  هم كسُبُت، وغاَيوجماملٌة ونفاق  رياء  والق اسيَّ االجتهاديَّ

 ني  هم جي عوَنأنَّ ميِّقني، واحلق قُةَفُم غرُي ِةلل حبَّ جامعوَن هَم رأنَّ  بج ر ِ والتَّ عظ ِموالتَّ املرديحِ  ومسراعُ 
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هم، بهاِ ميوا ُشنشر َ ِل العلويِّ احلقِّ أهِ  صرفو ِ   فمييَق   نه ا،    حياولوَن قوَنوال يفميِّ والبالِ  احلقِّ

 ألشرررخاِصل م  ِةالذَّ الع  اِء ِةالعصرررب َّ نا ن عَةُ  يف جمت ِعشررعِ هي اليت ُ  هم امل خميفُةوأفعاُلهم فأقواُل

، عدَلنايف الوُي احلقَّ ف  ا خيالُف لميجٍ   شمييٍّ خطَّاٍء املميِء ، وهي مناصرميةُ العصر ةِ  أهِ  دوَن جاِلوالميِّ

إكمياًما  امِةاهلدَّ  عاِتالنَّ على إضمياِم ها  قوُم، ألنَّ ِ الشَّ ًكا يف  فمييِقْتها َفوأكثمِي  عاِتالنَّ ن أخطمِيوهي ِم

 ولكْن عِلهم القب ِحوا أن يقوموا  ِفُلِبَلَ ا َق  صلٍة للحقِّ  صلٍة، ولو أنَّ هؤالء  تُّوَن للحقِّ  تُّوَنلميجاٍل ال َي

ُقوُد َأْعَ ى ُعْ َ اٍن، َوِإْن َكاَن َأْعَ ى َي املسررر ح )ع(: )ُاْ مُيُكوُهْم، ُهْم ُعْ َ ان  َقاَدُةالنَّيبُّ دنا سررر ِّ ك ا يقوُل

.حدِةالو و فت ِت  ِ الشَّ ومت يِق ناكمِيي إىل التََّيْسُقَطاِن ِكاَلُهَ ا ِفي ُحف مَيٍة(، وهذا ما يؤدِّ

 لقوِل اًلهم، امتثاذَّرونا من شررميوِرالبدَع وأهَلها وسررادَ ها، وَح وَنسررادُ نا وعل اانا العلويُّ حارَ  ولذلَ 

مع  الق امِة َميو اهلُل ُهَثَع، َ من عصرررب ٍَّة من خميدٍل بٌَّةَح يف قلبِه )ص(: )َمن كاَن اهلِل رسررروِلسررر ِّدنا 

مل و الذين خالفوا احلقَّ العل اِء ألشررررباِه ُةهي العصررررب َّ املذمومُة ُةالعصررررب َّ (، وهذِهِةاجلاهل َّ أعمياِ 

 إىل غرِي َرَروا الدُّألَقو وَّروا وأ احوا احملظوَرَزفوا َوخمَيميَّفوا وَزوَح يِنوا يف الدُِّع،    ا تَدِهبِلَحوا ِ ُ عتصررِرَي

.يِنوالدِّ الق امِة م إىل يوِمُهَعِبن َ َ هلم وِل الويِ  ك ُّ  ها فالويُ ستحقُِّم

منكم؟ ذِراحل إىل أخِذ ا اآلخمييَنَعكم، وهذا ما َدا ألنفِسجدًّ بوَنكم متعصِّأنَّ قاُلُي لكن ك َف مصر تاميز 

  لنا ميَّوَع املذمومِة ِةمن العصرررب َّعل نا سرررالُمُه لقد حذََّرنا موالنا علي زين العا دين  الدكتور أمحد 

 خري  من جُ  شمياَر قوِمِهى الميَّمَيها، أن َيَة اليت يأثُم عل ها صاحُب: )إنَّ العصرب َّ عندما قاَل اخلرِي لمييَق

قوَمُه على  عنَيأن ُي ن العصرب َّةِ ِة أن حيبَّ الميجُ  قوَمُه، ولكن ِمن العصرب َّ ِم خ اِر قوٍم َخميين، ول َس

من  ، ول َسِةالعلويَّ نرا وإخواننا يف الواليةِ ِ جلردَ  نرا وأ نراءِ  حمبَُّتنرا ألهلِ  ِةن العصررررب رَّ ِم (. فل َسلِمالظُّ

اىل: )َوَجاء ِمْن لقوله  ع هو احلقُّ ، فهذانَيقِِّحُ رررررال قاتالثِّ نا العل اِءِ سُّكنا  ساَدَ والانا وَ  ِةالعصرب َّ 

مُّْهَتُدوَن(. مَأق َصى ال َ ِديَنِة َرُج   َيْسَعى َقاَل َيا َقْوِم ا َِّبُعوا ال ُ مْيَسِلنَي، ا َِّبُعوا َمن الَّ َيْسَأُلُكْم َأْجمًيا َوُه

 ِدجميَُّ ، ِلهلِلا عن رمحِة ُمبَعديَن ذمومنَيَم  ميجاٍل أشررمياَر امهوَنالتَّ َ أن يت سررَّ م  َةالذَّ َةالعصررب َّ ولكنَّ

 األنواِر وإنكاِر ِة  َّالالهو األسمياِر كإفشاِء هم القا لِةعن خمالفاِ  ظمِيالنَّ  غضِّ ِةن ويَّهم الدُِّ همَيشرُ هم َوِتمكاَن

هم رأَيهم مبحبَِّة ُقواِفك َّ َمن ال ُي والع الِة الِلوالضرررَّ  وا  الكفمِيِه، ويتَّام ِةالسرررَّ املميا ِب عاِءوادِّ ِةاإلهل َّ

أو  ملذموِمذل  ا أو قمييِة مييمِيذل  الشررِّ من أسررميِة امهنَيهؤالء التَّ أنَّ ِدجميَُّ !! ِلاألشررمياِر املنحميفنَي هؤالِء

مجاعِة ذل  امُلِض ِّ!!
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؟دٍةعَدمتِّ إىل عشاممَي كم منقس وَنأنَّ ن يقوُلكم ف َ ف ا قوُل مصر تاميز 

 نَّأ فهم هؤالء اجملميموَنعنها حق قٌة؟ أمل َي ثوَناليت يتحدَّ العشرراممَي أنَّ اًلَمن قال أصرر الدكتور أمحد 

 ِةعشرررراممييَّال هذِه ني( لتكمييِس) اريخ العلويِّ ُهكتاَ  )حم د أمني غالب الطوي ( كتَب املأجوَر الكرا بَ 

؟غاياٍت ماديٍَّةل قس  اِتالتَّ من هذِه واملستف دوَن  ها جهلُة القوِم فَ لحَق نا العلويِّعن جمت ِع الغمييبِة

ُدنا نت ي س َِّي شريٍةع ِةخربونا: إىل أيَّ ها صح حًة فلُ  امهوَنهؤالء التَّ تقوَُّلالعشاممييَُّة اليت َي ولو كانِت

 دناأو سرر ِّعل نا سررالُمُه أو اإلمام احلسررني موالنا أمري املؤمنني اإلمام علي )م( د )ص( أو حم َّالنَّيبُّ 

سل ان الفارسي )ع( أو....؟

حني  اِرلدَّا يف يوِمملوالنا أمري املؤمنني اإلمام علي )م(  وال ُةُ رال ريُةررر هي العش احلقُّ ريُةرر العش ْتأل َس

، ِهليِّ وخالَفِتع ؛ أي أ لغهم أممَي اهلل يف واليِة(: )َوأْنِذْر َعشرررِررَيَ َ  األقمَي نيِهن َل قوله  عاىل على نب ِّ

وله ى يف قالوثَق وهي العميوُة )م(مرام علي  إلاموالنرا أمري املؤمنني    عميوِة نرا هو التَّ سررررُّ ُ ج ُعمرا يَ  ألنَّ

َبُة ال ُأُموِر(؟ِق عاىل: )َوَمن ُيْسِلْم َوْجَهُه ِإَلى اللَِّه َوُهَو ُمْحِسن  َفَقِد اْسَتْ َسَ  ِ ال ُعمْيَوِة ال ُوْثَقى َوِإَلى اللَِّه َعا

األع ى؟ ِبعصُّكم  التَّهُ ن يتَّفتنِة َم  ميأيكم ملواجهِة ف ا هو احل ُّ ز مصر تامي

 ح ِدسرررعى إىل  وحم وٍد َي ٍبصرررَُّعإىل َ  من أن ندعَو األع ى ال دَّ ِبعصرررُّالتَّ ملواجهِة الدكتور أمحد 

هذا  أل ناِء ِةاألخالق َّ واملنعِة ِةاملعميف َّ ِةالع َّ ، وحتق ِقنا املعصرررروِمعلى نهِج للحفاِظ واجلهوِد األهداِ 

ُبُكْم )ِإْن َكاَن ال ُ دَّ ِمَن التَّعصرررُِّب َفل َ ُكْن َ َعصرررُّ أمري املؤمنني اإلمام علي )م(:موالنا  قاَل ، لذلَ هِجالنَّ

 وصرر انَة يِنعن الدِّ فاَعوالدِّ للحقِّ َبعصررُّالتَّ ِلَ َكاِرِم اخِلصرَراِل َوَمَحاِمِد اأَلف َعاِل َوَمَحاسرِرِن اأُلُمْوِر(، ألنَّ 

، وأصدُق قوى اهلل ع َّ وج ََّتض   على أحٍد إال ِ ألحٍد َف ، ول َساحمل وُد ُبعصُّهو التَّ املؤمننَي كمياماِت

ِه َأْ َقاُكْم(.ُكْم ِعنَد اللَّكميََّمهو قوله  عاىل: )ِإنَّ َأ فاضِ ى مق اًسا للتََّقوالتُّ شاهٍد على جعِ  اإل اِن

 

 حلوار  وليد عرفاتأجرى ا


