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 اإلميانالنجاة بفرائض اإلسالم و

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 مسلِم إذا حقََّقها؟مؤمننَي؟ وهل تضمُن جناَة اْلما هي اخَلمُس اليت َفَرَضها اهلُل على اْل

 

ُن يف الفرِق كُمَياخلونِة  َنيرتدِّاْلُم اْلُمقصِّرِة وواحلشويَِّة وبنَي نصريييِّني  إنَّ الفرَق بيننا كعلويِّنَي 

   ٌ َ  باارة  ُنَردُِّدنا دامماا بند برناِن أيَِّة نرريَّة،، وني: شرر ِِ ننا بنَي اإللزاِم والكفايِة، ففي الرِّياضرييَّا

 الِزٌم ولكنَُّه غُي كاف،(.

ٌ  الززُم نو اا اتتَمَع    بليِه أاَّة  اإلسزِم ان الفرامِض اخلمَسِة الواتاِة بلى كلِّ اسلٍم  فالشريَّر

 َوَتلَّ ف َر ََ شإنَّ اهلل  َبزَّ بلينا سزُاُه:وتوباا تااًّا ال ِتداَل فيِه وال ُرخ صًة، بدليِل قوِل اإلاام الصَّادِق 

ز ثواَب ٌر هلِل بلى اا أنَعَم بِه بلينا، فمخساا ف َرخََّص يف أربٍع ومل ُيَرخِّص  يف واحَدة،(، ألنَّ أداَءنا رك

 يلَحُق بإقاَاِتها، ولكنَّ ترك ها ُيوِتُب الَغَضَب والعذاَب.

ِِ اْل ُمَحدِِّث الشريريِّيعي أبي تعفر الك ليع بلى نذا احلديِ  أنَُّه قال: شل َعلَّ وقد تاَء يف تعليقا

ٌ  الصَّزِة بن احل اِم لَنا ِبِه، ِض والنَّفَساِء، وبن ف اِقِد الطُّهوَريِن أيضاا، إن  ق وتَه الرُّخَصِة يف األرَبِع ُسقو

 طيقوَنُه(!!بن الذيَن ُي َبمَّن  ل م َيسَتِطع ، والصَّوِم غ  َاال ُه النَِّصاَب، واحل جِّوالزَّكاِة َبمَّن مل َيال 

صِّ القرآنيِّ، وال يتواف ُق اع النَّ َمخُنوُق ال ط امَل انُه وال ِبربة  فيِه، ألنَُّه غُي دقيٍقنذا الشَّرُح اْل

رِ  فالرُّخَصة  اعنانا ُه. أاَّا يف الشَّؤيسُي له، وليَس   إلغافالرُّخصرَية  يف اللُّغِة ني التَّسهيُل يف األاِر والتَّ 

نَّ تفسَيُنم َرِة ألقصُِّمخفيف،. ونذا ُيناِقُض قوَل الشريريِّيعِة اْلاا ُيَغيَُّر ان رريكِل األاِر األلريليِّ إي ُيسريٍر وتَ   

ٌ  الفريَضِة ال التَّيسَي هلا، ونذا ُاخاِلٌف للحقِّ، ألنَّ الفريضة  ال تتجزَّأ  وال َتسق ط  أبداا.  يعع سقو

لينا سريريريزُاُه بنا اإلااِم الصريريريَّادِق َرك وحتََّى نفَهَم الرُّخصريريرَية  البدَّ أن ُنَعدَِّد نذه الفرامَض ال  َ 

َ  أخرب ِني بن الدِّيِن الذي افرَت ََ اهلل  َبزَّ َوَتلَّ بلى الِعَااِد، َاا ال َيسريرَيُعُهم بنداا سريرُيِلَل: ُتِعْلُ  ِفَدا

 شرريهاَدة  أن  ال إلَه إال  اهلل وأنَّ ُاحمَّداا رسولُ  بلينا سريزُاُه: َته ل ُه وال ُيقَاُل ِانُهم غ ُيُه، اا نو؟ فقال 

َ  رريهِر راضاَن وَحجُّ الايِ  َان استطاَ  إليِه َسايًز(، ثمَّ َسك  اهلِل، وإقاُم الصريَّزِة وإيتاُء الزَّكاِة ولرَيوُم   
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َر ََ اهلل  بلى شنذا الذي ف  بلينا سزُاُه:شوالوالَية  للحقِّ َارَّتنِي(. ثمَّ قاَل  بلينا سزُاُه:قليًز، ثمَّ قاَل 

 الِعَااِد، ولكن  َان زاَد َزاَدُه اهلل (.

يوضُِّح اخلمَس وني الشَّهادة  والصَّزة  بلينا سزُاُه إنَّ القسريَم األوََّل ان تواِب اإلااِم الصريَّادق   

والزَّكاة  والصَّوُم واحلجُّ، والرُّخَصة  كان  يف األربِع األخيِة ومل َتك ن  يف الشَّهادِة، واعنى الرُّخَصِة ُننا 

ٌ، للفريضريريِة يف تفسريريِينم، ألنَّ ك لَّ اسريريلٍم ُيقيُم نذه الفرامضَ ليَس إي اا  نَب إليِه الشريريِّيعة  ان إسريريق  ا

حسريريَب اعِرف ِتِه إ   ال ُيك ل ُف ايميُع نفَس التَّكليِف لقوله تعاي: شال ُيك ُلُف الُلُه َنْفسريرياا ِإال  ُوسريري َعَها(،   

وِر، فهي ُشإال  بالق  مِق لذلك  مل ُتك ل ف ال ُتطيُق بلَم احلقااخلونِة  َنيرتدِّاْلُم ومقصَِّرِة فنفوُس احلشويَِّة واْل

قوِد، لنُّا وال ِاَن الزَّكاِة إال  إنفاَق ،والعطَش ن الصريريَّوِم إال  ايوَ ناُل ان الصريريَّزِة إال  َحركاِتها، وال ِاال َت

ُه ِان  ن  لريريريرَياِمٍم َاا ل األحجاِر، بدليِل قوِل أاِي املؤاننَي اإلااِم بلي شم(: شك م  ِا وال ِان احلجِّ إال  بلوَغ

ألْكَياِس الريريريرِييرَياارِيِه ِإال اْلُجوُ  والر مرَيم ، وك م  ِان  ق اِمٍم َاا ل ُه ِان  ِقَياِاِه ِإال  السريريريريََّهُر واْلَعَناُء، َحاََّذا َنو ُم     

واخلوِف  الثَّواِب ِة يفوِإْفط اُرُنم (، ومل َيجعل  هلم يف  لك  ِانًَّة وال ثواباا، ألنَّ بااَدَتهم قاممة  بلى الرَّغا

مؤاننَي فهي رريريكٌر هلل بدليِل قوله تعاي: شاب َمل وا آَل َداُووَد رريرُيْكراا َوق ِليٌل اِّن   ان العقاِب، أاَّا بااَدة  اْل

 ِبَااِدَي الشَّك وُر(.

 

 بناُه:أج عنَد العلويَِّة النُّصرييَِّة؟ وأيَن ال جتوُز الرُّخَصِة؟ الرُّخَصُةما هي  فإن سأَل سائٌل:

 

َِ وأِاروا بالشَّهادِة ألنِل التَّوحيِدإنَّ الرُّخصرَية  خالريَّة     ، ونم الذيَن اكَتفوا بُغرف ة، ان نهِر طالو

ُِ الصريريريَّزِة دوَن إقاَاِة الصريريريَّزِة بتحقيِق الشريريريَّهادِة لقوله َتَعاي: شَيا أ يَُّها  احلق ِة، فز ُتقَاُل انهم حركا

 ُه والتَّعطيُل.ْقَرُبوْا الصَّز ة  َوأ نُتم  ُسك اَرى َحتََّى َتع ل ُموْا َاا َتق ول وَن(، فالسُّكُر نو التَّشايال ِذيَن آَاُنوْا ال  َت

وال ُيقَاُل انهم بناُء ايوِ  والعطِش، ف صريرَيوُاُهم كما قاَل رسريريوُل اهلل ش)(: شالصريريَّوُم ُتنَّة  ان  

ِِ الْ النَّاِر(، والنَّاُر ننا ني ناُر الوقوِف بنَد  ِِ التَّشريايِه لذا َِ، فزبدَّ عاوِد، والذي يقوُد إي الشَِّمإثاا ر

َِ الشَّهاَدِة إفراداا ونو اْلمؤاُن اْلإ ن أن َيتَاَع اْل  َموسوُم باي نَِّة.ُمَوحُِّد إثاا

ي ِر ِاوال تعع زكرياُتهم إنفرياَق النُّقوِد ألنَّ زكرياَتهم ني تزكيرَية  النَّفِس ةعرفريِة الشريريريريَّهاَدِة لقوِل أ      

 غ يي(. ُمؤاننَي َوَاا ل هم َزك اة مؤِاِني َن اإلااِم بلي شم(: شأنا َااُل اْلاْل
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ِِ الشريريريريَّهرياَدِة ط وافرًيا يف قوِلِه تعاي: شَوْلَيط وَّف وا ِباْلَاي ِ      جُُّهوال ُيقارَيُل حَ  م إي اكرياٍن دوَن إثاريا

ِِ اْل ال يتحق ُق  اي: شف ْلَيع ُاُدوا َربَّ َنَذا اْلَاي ِ (، ونو ااَمشريريريريُهوِد بااَدًة يف قوله تعاْلَعِتيِق(، وإفراِد َ ا

 ألنِل احلشو والتَّقصِي ِلَتل وُِّث نفوِسهم بَعَوار َِ الدُّنيا.

وله تعاي: وِر دوَن ابتقاِدنا لقشريرُييف ممارسريريِة الق النُّصريريييِّ ف َرخََّص اهلل  ألنِل التَّوحيِد العلويِّ 

 اْلُيس َر َوال  ُيِريُد ِبك ُم اْلُعس َر(.شُيِريُد الُلُه ِبك ُم 

وأاَّا الواحدة  ال  ال جتوُز الرُّخصريرَية  فيها يف قوِل اإلاام الصريريَّادِق بلينا سريريزاه: شإنَّ اهلل  َبزَّ  

 ة َوَتلَّ ف َر ََ مخساا ف َرخََّص يف أربٍع ومل ُيَرخِّص  يف واحَدة،(، فهي كما يتَِّضُح ان الشَّرِح الشَّهادة  احلق 

ِ  الشريريَّهاَدة  بقوِلنا:   ِِ تاَء ال  جيُب أن ُتعَرَف يف ل فِرها َوَتوَنِرنا ِلتتحق َق إقاَاة  الفريضرَيِة، ففي الل ف

 ( ششأرريريَهُد أن  ال إلَه إال  اهلل وأرريريَهُد أنَّ ُاحمَّداا رسريريوُل اهلِل( وقد اتَّفَق بليها أليُع األناياِء والرُّسريريِل  

َ ، أاَّا يسريريوُ  فهو اْل مسريرييِحلنَّيبِّ اْلبدليِل قوِل سريرييِّدنا ا سريرييُح الذي مش (: شأنَ  اإللُه احلقيقيُّ وحَد

 أرَسْلَتُه(.

ٌ  الزاة  لولاِن ولكنَّها غُي كافية، بدوِن  قيِق    فإقااة  الصريريَّزِة والزَّكاِة والصريريَّوِم واحلجِّ رريريرو

اِن مؤاُن العلويُّ النُّصريريريييُّ، ألنَّها ليسريريرَي   بالُلسريريري  اْلالشريريريَّهاَدِة احلق ِة ال  ال ُيقيُمها يف توَنِرنا إال  

ة  ألنِل َول اَية  ِلل ِه احل قِّ(، وني خالَّيف قوله تعاي: شُنَناِلك  ال فحسُب، بل ني رهاَدة  الوتوِد اإلهليِّ

(، أي والية  احلقِّ َارَّتنِي اإللاِن العلويِّنَي النُّصريريييِّنَي وهلذا أتَاَع بلينا سريريزاه قول ُه: شوالوالَية  للحقِّ

يف السريريريريَّمرياِء يف قولريه تعاي: شَوالل ُه َوِليُّ اْلُمتَِّقنَي(، ووالية  احلقِّ يف األر َِ يف قوله تعاي: شَوالُلُه َوِليُّ   

ُه إي الِقل ة  ُمَوحِّديَن، والذي ال يالُغ  قيق مؤاننَي اْلاْلُمؤ ِاِننَي(، ونذا نو الذي ف َرَضُه اهلل  بلى العااِد اْل

ِِ َوق ِليٌل اَّا ُنم (.  لقوله تعاي: شِإل ا ال ِذيَن آَاُنوا َوَبِمل وا الصَّاِلَحا

ِِ واراتِب السَّزِم وحقوِق اإلخواِن.  وأاَّا الزِّياَدة  فهي اعرفة  العاادا

 

 نكتفي لعدم اإلطالة واهلل أبلم

 الااح  الديع العلوي الدكتور أمحد أديب أمحد


