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 ل احلقيقة ونفي بالعقودحنن منارس الشريعة ونعق

 ٦١٠٢آب  62اجلمعة يوم    إيران -وكالة مهر لألنباءعرب حوار 

  

 يعَة ويعقلون رالشَّ مير سون  ني صرييِّالنُّ نَّأأمحد أديب أمحد إىل  العلويُّ يينُّالدِّ البرحُث أشار   

هم ، ألنَّتالٌفلِة واألنبيرِء والرُّسِل تفرقٌة وال اخنز بني الكتِب الساَّارويَِّة ا م  ه ليس إىل إنَّ رًه، منوِّاحلقيقَة

 .واحٍد هو علُم احلقرئِق الذي ال خيتلُف وال يتغيَُّر على ديٍن

 ألنبرءللوكرلة مهر  خرصٍّ الدكتو  أمحد أديب أمحد يف حديٍث العلويُّ يينُّالدِّ البارحاثُ   د أكا  

، برلبرطِن ِكاسُّوالتَّ رهِرالظ  الفكريِّ، وإهارِل والتَّطرُِّف برلغلوِّ ِةصارييَّ النُّ ِةللعلويَّ هَةا وجَّ هرمرِتاالتِّ بأنَّ

ِة ا وسااوِ  على مبدأ الوسااطيَّ صاارييَّ ايصاييَّ يقو ُ نر العلويَّ النُّنهج  : إنَّرمضاايًف ِةحَّعن الصاِّ  عر يٌة

ِِ ا ساتقيِم يف قوله تعرىل:   َ  ِبكممت ع ن َفرتَِّبُعوُه و اَل ت تَِّب رو َأنَّ ه ذ ا صِار اِط  ُمستت ِقياً ) برلصاِّرا ُعوا  السُُّبل  َفت َفرَّ

 (.مت ت تَّقمون س ِبيِلِه ذ ِلكممت و صَّركمم ِبِه َلع ل كم

 

َِأو الصِّ الوسطيََّة نَّأ و يُّالسُّ البرحُث وأوضح  تطرِّفنِي، م موقٌف معتدٌل بني موقفنِي ا ستقيم  را

ِم والتَّفريطم، مسااتشااهدً  ًطر َأو اجَلرِهُل اَل ُير ى ِإال  ُمفِر) :أمري ا ؤمنني اإلمر  عل  ) (بقوِل  اوهار اإلفرا

أمري ا ؤمنني ر موالن كار قرل بَّر تت عنهار اآليةم الكرميةم برلسااااُُّبِل ا نه ِّ عن اتِّبرِعهر، لذلك ع  (،ُمَفرًِّطر

ليه وهو مر أشر   إ (،ردَّةم، أمَّر الطريُق الوسطى فه  اجَلاليانُي والشِّارُل طريُق ضاللٍة) :اإلمر  عل  ) (

رائِع فقط رلشااَّوا بهم الذين اعتقُد فرجلرهلون  (،َلتنيالفضاايلةم وسااٌط بني    ذي ) احلكيم بقوِلِه: أفالطوُن

َفضاُاِر   ) :رهرِة، لقوله تعرىلرعيَِّة الظ وِ  الشااَّوا إال برلصااُّوأنكروا احلقرئق  مطلًقر، وظنُّوا أنَّهم مل ُيكل فم

ُف يكوُن حسااااب  عِم فرالختال (،ذ اُ ب يتن ُهم ِبساااُاوٍ  ل ُه ب رٌ  ب رِطُنُه ِفيِه الرَّحتا ةم و َظرِهُرُه ِمن ِقب ِلِه ال ع 

 ، وإليهم عرئٌد.من األنبيرِء راجلرهلني واقًع

هرِة، رعلى سااابيِل مذاهِبهم الظ  اًلِة أقواسااال  يقولون  للعرمَّنَّ األنبيرء  والرُّأ و أى الدكتو  أمحد

دَّ األقواِل  ضاِالتبساا َة ا تشااربهَةجنُد األقوال  ا تضااردََّة وا  حون  للخرصااَِّة احلقرئق  ا عرفيََّة، لذلكويوضااِّ

 .ربتِةاحملَكا ِة الثَّ
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ينون  مر ُيثِبُت االعتقرد  برحلقرئِق هو التزاُمنر أنَّ كرفَة األنبيرِء والرُّسِل ال يد نَّأ  إال  بقوِلِه: رمضيًف

ن ذه احلقرئق، فلو كره إال هم وكرف ِة أقواِلهم هم وفرائضاِاإال بديٍن واحٍد، وال يريدون  من حقرئِق شاارائِع

 رائِع ظرهُرهر فقط فلارذا اختَلَفت أوامُرهر ونواهيهر وحتليلمهر وحترمُيهر.ا راُد برلشَّ

 

سل  من رُُّد حقيقَة مر و صَّى به تعرىل األنبيرء  واليؤكِّ القرآن  نَّأ إىل العلويُّ يينُّالدِّ البرحُث وأشر  

ُن القيُِّم يعلم  الشَّرائِع فيه خالٌف وتفرقٌة، أمَّر علُم احلقرئِق فهو الدِّ رائِع، ألنَّعلِم احلقرئِق ال علِم الشاَّ 

و اَل ت ِجُد ِلُسنَِّتن ر ) ه تعرىل:وقول (،اًلو َلن ت ِجد  ِلُسنَِّة الل ِه ت بتِدي) بقوله تعرىل: امستشهًد اًلوفع اًلربُت قوالثَّ

 :)ع(ا سيح  النَّيِّر دنومثُل ذلك مر و د  يف اإلجنيِل عن سيِّ (.ا رِتِهال  ُمب دِِّل ِلَكِل) وقوله تعرىل: (،اًلت حتِوي

 (.ه هو نفُسُه خرضٌع هلر من حيث هو إنسرنريعِة كار أنَّللشَّ ريغلطم م ن جيعُل اهلَل خرضًع)

 

 بني الكتِب الساااَّارويَِّة ا نزلِة واألنبيرِء والرُّسااالِ  ه ليس نَّأالدكتو  أمحد أديب أمحد إىل  ه ونوَّ

هم على ديٍن واحٍد هو علُم احلقرئِق الذي ال خيتلُف وال يتغيَُّر، بل االختالُف ، ألنَّرقٌة وال اختالٌفتف

زيِل بل نرهرةم ه  ا تحوِّلةم، أي ال اختالف  برلتَّرائُع الظ رهِر التَّشااريعيَِّة فقط، فرلشااَّمن جهِة علوِ  الظ 

 رائِع عن احلقرئِقعندمر احنرف  أصااااحرُ  علِم الشااااَّ  أويِلأويِل. وقد حصاااال  االختالُف يف التَّبرلتَّ

 اًلَكا ِة، وتعل قوا برالعتقرِد بر تشرِبِه، فتنرَقض تت أقوالمهم، و اغوا عن احلقِّ، فأ اغ  اهللم قلوب هم عدحتُااااال

ُه خ يتٌر اط ا َأنَّ ِبِه َأصااا رب  و ِمن  النَّرِس م ن ي عتُبُد الل ه  ع َلى ح رتٍف َفِإنت) منه تعرىل كار أخرب  عنهم يف قوله:

فريسراُن ا بنُي  ،(و ِإنت َأصا رب تتُه ِفتتن ٌة انَقَلب  ع َلى و جتِهِه خ ِسر  الدُّنتي ر و ال خِخر َة ذ ِلَك ُهو  ال ُخستر اُن ال ُاِبنيُ 

ُهو  ال ِذي  َأنز ل  ) :رائِع الذين يتَّبعون  ا تشاربهرِت ويككون  احملكارِت، لقوله تعرىل ألصاحرِ  علِم الشاَّ  

ٌٌ َفي تَِّبُعون  متع َليتَك ال ِكت ر   ِمنتُه آي رٌت مُّحتَكا رٌت ُهنَّ أم ُّ ال ِكت رِ  و أمخ ُر ُمت ش رِبه رٌت َفَأمَّر ال ِذين  يف قملموِبِه    يت

رَّاِسُخون  ِف  ال ِعل ِم ي قمولمون  آم نَّر ِبِه ت أ ِويَلُه ِإال  الّلُه و ال م ر ت شا رب ه  ِمنتُه ابتِتغ رء ال ِفتتن ِة و ابتِتغ رء ت أ ِويِلِه و م ر ي عتَلمُ 

ائِع ليس لالعتقرِد والتَّديُِّن، رفر تشااربُه كاثرٍل لعلِم الشااَّ (،كملٌّ مِّنت ِعنِد   بِّن ر و م ر ي ذَّك ُر ِإال  أموتلموا  األل ب رِ 

 (،وت  ِمن ظمُهوِ ه رو َليتس  ال ِبرُّ ِبَأنت ت أ ُتوتا  ال ُبُي) يقًة هو قوله تعرىل:ودليُل نف  االعتقرِد بعلِم الشاارائِع حق

 .(و أ ُتوا  ال ُبُيوت  ِمنت َأبتو اِبه ر) إنَّار االعتقرُد برحملكِم كاثرٍل لعلِم احلقرئِق يف قوله تعرىل:
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 رهرِةالظ  ريعِةالشَّ إقرمِة ني عن عدِ العلويِّ حول  قرُلعلى مر ُي ِةالعلويَّ ؤوِنيف الشاُّ  البرحُث ق وعل 

ريعَة الشَّ ني مير سون يِّصرينُّالني العلويِّ نَّأ اًدمؤكِّ هذا كالٌ  غرُي دقيٍق بأنَّ ِةالبرطنيَّ هم بر عتقداِتِكومتسُّ

مل  اهلَل نَّأ رًه، منوِّاًلمار هو معنى  فِع التَّكليِف، وَظنَُّه إهار  مل يفهمت لكنَّ البعض  ،احلقيقاةَ  ويعقلون 

ألنَّ  ركليًفرهرِة، بل   َفع هر عنهم تيفرضت على ا ؤمنني  العار فني  التَّكليف  بارالعتقارِد بارلشااااَّرائِع الظ     

لِزمًة لنر، ُم رالفرائُض فرائضاااًا ار هو وساااايلٌة و ِد ُع وقريٍة، وبقيِتالتَّكليف  الظا رهر  ليس  غارياًة، وإنَّ   

لنَّصِّ ويرفضون  ِض، ويتاسَّكون  حبرفيَِّة اا حتارائِع الالون  على االعتقرِد بعلِم الشَّفرحلشويَّةم وا قصِّرةم ي ح

حتسااا ُبُه و ال ِذين  َكَفُروا َأعتا رلمُهمت َكسااا ر اٍ  ِبِقيع ٍة ي ) هم تعرىل بقوله:َفصااا علم  احلقرئِق، فهم من الذين و 

ألنَّ ( ال ِحساا رِ  و و ج د  الل ه  ِعند ُه َفو ف رُه ِحساا رب ُه و الل ُه ساا ِريُع ريتًئالظ اتخُن م رء ح تَّى ِإذ ا ج رءُه َلمت ي ِجدتُه شاا 

َفب دَّل  ال ِذين  ) رائِع احملِض، فظلاوا أنفس هم وكرنوا كار قرل تعرىل:السَّرا   م ث ٌل على االعتقرِد بعلِم الشَّ

بديل  ألنَّ التَّ (،ا  ي ظ ِلُاون مِّن  السااَّا رِء ِبا ر َكرُنو اَفَأ تساا ل ن ر ع َليتِهمت ِ جتًز َغيتر  ال ِذي ِقيل  َلُهمت اًلَظَلُاوا  ِمنتُهمت َقوت

وهؤالء هم  (،َفب دَّل  ال ِذين  آمنوا) ر ني فقط، إذ مل تقل اآليةم:صَّ به الظ احلرصااال  يف علِم التَّشاااريِع خ 

 رهِر احملِض.رائِع الظ الذين َغرَُّهمت علُم الشَّ

 

رييِّ صاااانر العلويِّ النُّ: ال جيوُ  للعارقاِل اللبياِب ايبرِي يف نهجِ   اًلالادكتو  أمحاد قارئ    وختم 

 يرِ والصِّ كرِةالزَّو الِةكرلصَّ) الفرائِض حول  اثوِل، فريالُف ليس ل  حقيقًة للا ث ا اااايصييِّ أن جيعل  ال

ني  وا قصااااِّرين  هلذِه رائِع احلشاااويِّ شااااَّتأويِل أصاااحرِ  علِم ال  وغريهر، بل حول ( واجلهرِد واحلجِّ

العبرداِت، فرحلقُّ مر أتى به األنبيرُء والرُّسااُل وأهُل العصاااِة من احلقرئِق ال  ه  القوُل الثربُت الذي 

 )ع(ا سيح  النَّيِّنر دوقد جرء عن سايِّ  (،اَل ت بتِديل  ِلَكِلا رِت الّلِه) ال يتبدَُّل كار أشار   إليه تعرىل بقوله: 

قولوا ل : أللعلِم أ  العاِل أعطرنر اهللم الشااااريعَةق احلقَّ أقوُل لكم: إنَّ غريَة كلِم علٍم ه  تلَك ) قوله:

فجايُع الفرائِض واجباٌة وال ماٌة ألهِل اإلميرِن، لكنَّ معرفَة احلقرئِق ُمفت ر ضااااٌة عليهم ألنَّ    (،احلكااةم 

فويِض التَّ أهِل مَّ تغييُباإلميرِن ا مقرِّين  بوجوِدِه، وقد ت  ن أهِلِم إال األعاارل  ال ي قب لمهار اهللم جلَّ جاللمُه   

قصاارِي عنهر وكملِّفوا برحلدوِد الشااَّرعيِة فقط إلنكرِ هم، َفا ن تراَل االعتقرد  برحلقرئِق فقد ت ع دَّى ح د ا  والتَّ

برلعقوِد  العر ُف و َفى من حدوِد اهلِل، و ضااا يَّع  حقمر من حقوِقِه، فر ؤمُن العلويُّ النصااارييُّ ايصاااييُّ

ر ج ، لذلك ن اًلرائِع على ساابيِل التَّديُِّن جهعندمر أك د  اعتقرد ُه برحلقرئِق معرفًة، و فضاا ُه االكتفرء  برلشااَّ

ؤتِمُنون  ، ال ِذين  ُيذ ِلَك ال ِكت رُ  اَل   يتب  ِفيِه ُهًدى لِّل ُاتَِّقني ) قني يف قوله تعرىل:ن ا تَّوكرن ِم بر يِه مبعرفِة
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ل  ِمن َقبتِلَك ِزبِارل غ ياتِب و ُيِقيُاون  الصااااَّالَة و ِمااَّر     ق نا رُهمت ُينِفقمون ، وال ِذين  ُيؤتِمُنون  ِبا ر أمنِزل  ِإَليتَك و م ر أمن    

 (.و ِبرآلِخر ِة ُهمت ُيوِقُنون ، أموتَلِئَك ع َلى ُهًدى مِّن  َّبِِّهمت و أموتَلِئَك ُهُم ال ُاف ِلُحون 

 

 أجرى احلوار: حممد مظهري


