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 الفرق بني التجلي واحللول

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 النُّصرييَُّة هو حلوُل اهلِل بالبشِر كنزوِلِه يف جسِد علي؟العلويَُّة هل التَّجليِّ الذي تتحدَُّث عنه 

 

ا، منها النَّصيييي وال َّالتَّن  ُن من الوقوِ  خ ارِ اِر َّالريييي  َِّر،  حقوًقؤمِن ُمنَّ للمؤمِن على اْلإ

وتويِن َّإىل ما َت ،أهُل احللوِلن  ُن إىل ما قاَم بن تَّالما كان خ الدِّيِن َّالعق دِة، لذلَك َلِزَم  َّأعظُم الريييَّ ِّ

ا َّالتَّدق ُق ف ها َّالرباءةل منها، ُعهم اخلاصييَّال من أمورو ََّييَعها تيياَدُتهم َّاُب م اجعُته اِجَمكتُ هم ََّ

يِّ ُنسيِيَ  ز رَّر ا َُّبهتان ا لَنهِننا العلوََِّبَدِعِهم اليت  همبعضيي ا من بيُيُ هاتِ ا اجلواِب َّتييضََّييُِّ  خ هذ 

 الَّأِا اليت اُب َمعصوَمألقواِل اْللعان  احلق ق ََّا َم، َّتيضََّيُِّ  بالريَّ ِا الدَّق ِق الْ   اإلتيمم ِّ الن صيييِّ  

ََِذ على ظاهِ  الكمِم لقوِل ت ِّدنا ُت ُحْكم ا  : )ال َتوكلُموا حسَب الظَّاهِ  َّلكنز احكلُموا) (املس ِ  النَّيبِّ ؤ

 (.َعاِداًل

سييييَتِدلُّوَن ِق، َفُهم ال َيائَّاحلق ِقُ بالوح  ال بال ُّ تهمَيكتسيييي وَن َمعِ َفاحللول  وَن أنَّهم  يزعُم

عن َفهزِم  أهُل احللوِل ، لذلك َيييَيلَّ) (َّال  تييييِل  َّارن  اِءارئمَِّا ُمتواِتَ ِة عن بالق آِن َّال بارِ اِر اْل

ل  كائنو حلوَل اهلِل بالكائناِت العاقلِا َّغِي العاقلِا، َفكلحسَب رعِمهم )وجوِد ِلُ ثِ ُتوا َماْل َمرهوِداْلإث اِت 

ُُ َبَر  ا أكربَ إنَّما أكرُب َّأعظُم، فال  َكَه َئِتِن اهلَل تعاىلَيَ ى  واُن َّالنَّ اُت َّاجلماُد َّاحل  !!َّأعظَم ريُ  َيَ ا

 (.!!َّأعظَم أكرَب َجَماد اَّن ات ا ََّحَ وان ا َيَ ََّنُن 

تيينان قزحل َّتيي اد الدين العان  َّعل  بن ق مل َّعل  السييَّابق) )احللوِل  بدعِا َّمن أعمِم

خ بعض  رعموا، ح ث (ارمح  اقإتييوَّإمساع ل بن ِمَّد َّبن كرييكا العريييي َّريد احلاتييب  ا

 أهُل مال قِ  َّاحل واِن َّالكمِب َّاخلناريِ ...!!(، َّها هكَحلَّ خ مج ِع اربيييي اِء  اهلَلِعهم: )إنَّ َدبيِ 

ِّ ين الذين ُماحللوِل اْل ، َّلكنَّ كلِّ علموخ  نوخ كلِّ ََّاٍد َيه ُم، يتودَُّثم الرَّ اطُ)، َتَ اُه مَتَنزَُّل عل هتض

ٌَد  َم تور ،     همحديَث مَّ ب عِض وَوِ  َََّأَلَمحديُث َمن َق َأ بي ئ ا عن الْ َّهو تَي و   ََيوزل ، َََّع ز   تَيا

 ِتِنَدى ُتمَعبن أماَم َحفَنٍا من العوامِّ، ُي ِهُ ها َصنفسَيُن  الريَّ ِء، ثمَّ صَي َُّن خ قالٍب ِ اب ل ِلَ سيتع َ     

ُِدَّاِم ََِّص ُتُن َِ ِلِن ََّ  .ِنحديِثَّْفَقُن من قوِلِن ُيأكثُ  ممَّا  ِنََّجَلَ ال 
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تييابع   إالَّ حقَّ، َّال حق  إالَّ ه وىل: )ال واعن نهِج احلقِّ ح) قييالأهييل احللوِل  قييد ِ َدل

َّاربييييكاِل  اهل ئاِتخ كلِّ  اهلِلبذلك حلوَل  َّا!!(؛ أراُدحقًّال س ه وىل ت ُع ال َيحقل ، َّكيل   هَل وىل

ُِ، ف ها إلث اِت َّجو اهلللقد َحلَّ  -مرعِمه َّفَق -َّه ئاٍت ما َنَ اُُ من ُصورو ، فكل محسيب ُب َّحاِتهِ  ِد

أكرَب   ئٍابه ُناُُ مثَلَ ، إٌ كل  موجوٍد َيأم النَّ اِت أم اجلماِد تيييواَء كان ٌلك خ ال ريييِ  أم خ احل وانِ 

ٌَ أكرب، َّالرَّن ةل ت اُُ بن ًةالضِّفدُ  ي اُُ َفَدع ا َّ، أَخم ال رُ  ي ََّنُن بر  ا َفَمثًمَّأعظَم،   أكرب، معا

   ان ِّ ال َّج ِم!!الرَّ اهلل من هذا احللوِل

خ كلِّ  : يا ت ِّدي، اهلللح) ق ل لن الصَّادِق عن اإلماِمإنَّ هؤالء احللول َِّ) مل َيفَقهوا ما ُرََّي 

 اِت؟ : فهو خ اجلماِد َّالنَّق ل: )َبلز خ كلِّ مكانو(. عل نا تيييمُمُن مكانو أَّ خ مكانو دََّن مكانو؟ فقال

فقال: )ل َس هَو ف ِن كالرَّ ِء خ الرَّ ِء ُحلواًل، َّال هو ِارد  منُن كالرَّ ِء خ مكانو دََّن مكانو ُم اين ا(. 

: َأََُّموزَتِنب   لق(. : نعم َفَمثِّلز ل  ٌلَك. قاَل: )َيَيوُء الرييَّمِس َي للُع على اجِلَ ِي َُّيِظل  الن َ يَ ق ل

و : َفَظاِه   هق ل: ال. قال: )َّكذلَك هو(. ق لهو؟ فقال: )َأََُّموزَتِنب  َيييوُء الريييَّمِس عن اخَللِق؟(. 

: فما  لق: ال. قال: )َّكذلك هو(. ق لكضوِء الرَّمِس؟ قال: )َفَضوُء الرَّمِس َتَ اُُ اربصاُر َََّتوويِن؟(. 

 : ال. قال: )َّكذلك هو(.ق لَ ُض   الرَّمَس طلللوُعها على اجِلَ ِي؟(. َيُض  ُُ ُممَمَسٌا؟ قال: )أَف

َّبالتَّال   أهُل احللوِل،زعُم خ الكائناِت كما َي نُل  ال يعين حلواًلتَّالإنَّ هيذا القوَل يؤكُيُد أنَّ   

ات ا للونَِّا إث  احلقِّ، بل هو داللٌا على َّجوِد اخَلَوَنال َنَّ تد اْلُمَّاحلرييييويَّال َّاْلُمقصييييَِّ ةل  كما يتَّهُمنا

احلق  تعاىل ف: )إنَّ الصَّنَعَا على َصاِنِعها َتُدل (، اإلماِم عل  )م(املؤمن)  اح ا للَمَونَِّا، لقول أمِيَّإيَض

 ُِ وجوداِت َمائُ  اْلُِ َتنمو تُموَدثاِت، ََِّبَف ِض َُّجوِداْل دُم مج َععزَيَّاجُب الوجوِد ِلَذاِتِن ِلَكوِن َعَدِم َُّجوِد

 من اخَللِق َّالنَّ اِت.

ِر ه  أنَّ )ل لَا القد واح) َرَعُم م َكُهبيِي وافضييُولَ  منفسيِيِهضب منفسيَيُهأ أهُل احللوِلَّهكذا َج َّ 

أن  تييمم ِّاإلالن صييييِّ نهِننا العلويِّ اجتماُ  الواحِد َّالوحدان َِّا بارحِد!!(، فهل يق ُل العارُف خ 

 عزَّ َّجلَّ!؟ عاَلُم ارت اِب َّعاَلُم الَكرزِي باحلقِّحيلَّ 

وَل َلَعلَّكلمز قولن تعاىل: )َََّأِط ُعوْا الّلَن ََّال َُّت َّاح) فسَُّ أهِل احللوِل ٍا ت  َ تز على َنَ  زَّأيَّال َب

 مآليت) بقوهِلا َ)بييييارح واَ)(، فَزَعُمُت زَحُموَن(، َّقولن تيييي وانن: )ََِّللَِّن اْلِعزَّةل ََِّلَ تيييُيوِلِن ََِّلْلُمؤزِمنِ 

َُِماْل ُُ بالع وديَِّا كربيي اِ  ال َّاَعِا!!(،  الف اهللل ال َّتييوَل: )بيَياَرَ  ريي و ُموَكِم رَد خ ما َّ َ)ََّبيَياَطَ 

 تعاىل: ِناإلتيمم ِّ أنَّ اهلَل أمَ  بالسي نوِد تيينوَد طاعٍا للنَّيبِّ آدم ) ( خ قولِ  الن صيييِّ  نهِننا العلويِّ 
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ٌز)  ِمن َأرزَتْلَنا َماََّ(، َّلكنَّن أمَ  بع ادِة الذَّاِت اإلهل َِّا خ قولن ت واَنُن: )آلَدَم اتيزُنُدَّاْ  ِلْلَممِئَكِا قلْلَنا ََِّإ

 صييِيَ اٌ  َهَذا عزُ ُدَِّن ا َََّأنز(، َّقوِلِن: )َفاعزُ ُدَِّن َأَنا ِإالَّ ِإَلَن ال َأنَُّن ِإَل زِن ُنوِح  ِإالَّ رَّتييُيولو ِمن َق زِلَك

َِلِقِن، َََّجَعَل َطاَعَتُن  َرتوَلُنَأَقاَم  اهلَلنَّ را، َهِب اهلللَََّمن َيخزَتص ُن  لل َّتوِل ٌةاعال جائزال َّف (،م سزَتِق م  ِف  

، َّخ ٌلَك ال َّمَحال َّمتاُم الِعرَتِةَّ بضحكاِم الِكَتاِب َّالسيييي نَِّا فْلَنَتَق ََّدزطَياَعتَيُن، ََّاليد َعاَء ِإَل ِن ُدَعاء  ِإَل ِن،    

ٌَِلَك ِإَباَرًةالنِّ . أمَّا الع ادةل ن َربِِّناحل  ِب مِإَلى قل ِب  عمِا، َََّقد ق َن ت واَنُن َطاَعَتُن ِبَ اَعِا ال َُّتوِل، ََّ

، َّألطِلق الرِّ  ل ِتِلُم اْلدََّن ال َّتوَل الكفُ  على َمن َيعُ ُد  ِلَقألْطلذلَك  ،جلَّ َََّعم للوقِّ فغُي جائزٍة إالَّ

 .ال َّتوِلدََّن  ُم ِتَلاْل، َُّبِهَد بالتَّوح ِد ِلَمن َعَ َد ُم ِتَلال َّتوَل َّاْلعلى َمن َيع ُد 

 مهِمِهوم) بَفعصَمأقواَل اْل َّال فسيِّ ُ  مخ بي َ َنِتهِ  فضكثَ  أكثَ  واقد غ قل أهَل احللوِلَّقد َّجدنا 

َِم َّال َمم ب) َمر وَُاْل القوَل اَُّدأََّرفقد  ،اإلنكاريِّ  إالَّ َّمقاِمِنُِ ب) نوِر أي ل َس احلقِّ َّالعقِل: )ال 

ِل مقاُم رََّا العقأنَّ  َّااعترُب َنالذي احللول ِّ)، َّهذا من أفكاِر مقاَم احلقِّ هو العقُل َ)ٌَاتُيُن!!( جياعل  

ل س حلواًل، بل يعين أنَُّن ال َّاتيييي َا ب)  احلقِّمن  العقِل َبأنَّ قل ز أهُل احللوِل!! َّمل يفهم احلقِّ

 أق َب َِلًقا ْقُ ََِل ما َََّجمل  احلقِّ َّالعقِل، لقوِلِن تعاىل خ احلديِث القدت ِّ  اط  ا العقَل: )ََِّعزَّت 

 َََّصَل ما ،أمِضي  َّبَك َأحكلُم َّبَك ألعِ ي  َّبَك َعهِدي عل هم آُِذ َّبَك َِلِق  أظَه زُت َّلَك منَك، إل َّ

َِ ُتَك، َعَ َفَك َمن عنِّ  احتنَب َّال َجَوَدَ  َمن إل َّ  َدبِّ  ا(.ُم ف هم ََِّبُوكِم  نور ا للعاَلِمَ) َر

َلُهم فها ُهمز قد قالوا قو ارمساِء احلسنىادِة َ بِع َ)ري ك ُمأيضي ا   معَلُهَج أهِل احللوِلإنَّ بي َ   

سييعَ) )إنَّ هلِل تسيعًا َّت  عل نا تييمُمُن:ادق الصيَّ  اإلماُما قالن مَّع ): )اتيُم اهلل ٌاُتُن!!( غافل َمري وَُ اْل

ُِ ارمساِء َّكلُّها امس ا، فلو كاَن االتيُم هو الْ  ُمَسمِّ  َلَكاَن كل  اتمو إهًلا، َّلكنَّ اهلَل َمعنى ُيَدل  عل ِن بهِذ

تييمو، كما افم اوُر من احلكمِا ع ادةل  !!ارمساُء احلسيينىه  اإلهل ََّا اَت نَّ الذَّإ :اَنْلقل ، َفَلوغُيُُ(

ٌَُرَّْا َفادزُعوُُ اْلُوسييزَنى اَرتييزَماء ََِّلّلِنأنَّن تعاىل مل يقل: )اهللل هو ارمساُء احللسييَنى(، بل قال: )  ِبَها ََّ

  أمساِئِن.خ(؛ أي َيم لوَن عن احلقِّ َيعزَمللوَن َكاُنوْا َما َتُ نزَزَّزَن َأتزَمآِئِن ِف  ُيْلِوُدََّن الَِّذيَن

 

 اخَلَوَنِا َنيتدِّ اْلُمَّاْلُمقصييَِّ ِة َّاحلرييويَِّا عنَد عن مرييكلِا اخللِل  ال وَث لكلِّ ما تيي َق نؤُكُد أنَّ

ا، لذلَك فرنَّ هدُِّدنا، ََُّتع   صييورًة مرييوََّهًا عنَّ ُتريَيُكُل أكرَب عدَّل ُي َّاحللول َِّاالن صييييَِّا العلويَِّا بَ) 

لن  ، يِبَمسيييزلِك الغعلى ٌلَك اْل اإلتيييمم َّالن صيييييَّ نهَننا العلويَّ ديَن اليت تناََّل ز قحبوَث احلا

نهِننا نصِي خ ُمكَما صَيوََّرها َََّرَتَمها هلم أبال ُسهم، لذلَك نقوُل لل احِث الْ   ل َعَقاِئَدنا إالَّدِرَلها ُتَعنزَي
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 ِتِة الثِّقاَف عل ن كما ُهَو خ َحق قِتِن َّعنَد أهِلِن من السَّاَد: َين غ  أنز تتع َّاإلتيمم ِّ الن صيييَّ  العلويِّ 

 ع فِا َّالت قى َّال قِ).َمَمرهوِد هلم بالعلِم َّاْل امِ) اْلَماْل

 

 نكتف  لعدم اإلطالا َّاهلل أعلم

 ال احث الديين العلوي الدكتور أمحد أديب أمحد


