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 ردًا على الفتاوى الباطلة

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

، قانون العلويِّبال منَيِزلَتُمعرفة، اْلَمواْل العلِم ؤمنني أصححح اِ ُماْل للعلماِء قديِروالتَّ االحرتاِم كلُّ

 ذَرحممد بن نصري )ع( بقوله: )احلبو شعيب أ سحيِّدنا منه  َرالذي حذَّ والقياِس واْلُمْجَتِنبني لالجتهاِد

 احلذِر من علِم القياِس ألنَُّه يوجُب االنعكاَس، وبه اختَلَفِت األهواُء وتشعََّبِت اآلراُء(. كلُّ

مع  وتصبُح ،عن القانوِن البعيدة  ة الفرديَّ واألهواُء ة خصيَّالشَّ اآلراُء تنشح    أو أزمٍة نكبٍة مع كلِّ

 ا العلويَِّنِجهيف َن جائٍز وغرُي منوٌعَم اإلفتاَء مَّى )فتاوى(، علمًا أنَّسحَ ُم حتَت بهاٍتوشحُ  اًعَدححححِحب مِنالزَّ

َن ِبَما علينا سالُمُه: )ُخْصَلَتاِن ُمهِلَكَتان: أن ُتفِتي النَّاَس ِبَرأيَك، أو تدي ادِقلقول اإلمام الصَّ صحرييِّ النُّ

 ال َتْعَلُم(.

ِلَما  اتقليًد ،بها من سححلناٍن اهلل  اوى اليت ما أنزَلَتالَف ِتَرححححُحثوَك ِمايف هذه األيَّ غط لقد كثر اللَّ

 من وباِء اخلوِف ِةحبجَّ ِةينيَّالدِّ الفرائِض ألداِء نٍعن َمِم ة يعيَّوالشححححِّ ة يَّنِّالسححححُّ اُترجعيََّمبه اْل ْتقحامحَ  

 ُهفوَق وال القفُز قانوِنبال العُبالتَّ نَيصحححرييِّني ُنعندنا كعلويِّ جوُزال َي ُهأنَّ ُدنا نؤكِّفإنَّ )الكورونا(، وعليِه

 .مِنالزَّ عرَب ُرال يتغيَّ عصوم ثابٌتَماْل القانوَن ، ألنَّعليِه وال االلتفاُف

 باِتغوالرَّ واألهواِء لآلراِء خضححححُعال َت ها قائمًة، وجعَلعلينحا الفرائضَ  تعحا  قحد فر َ   فحاهلل  

 .وال ت جيٍل رٍيغيَت ها دوَنها يف أوقاِتِتَيعلى ت ِد رُّوَنِصُم نَيني نصرييِّكعلويِّ . وحنُنِةخصيَّالشَّ

 كويِنالتَّ منُذ لل قِّ هادة ها الشحححَّألنَّ من األوقاِت يف وقٍت دائمٌة ال تنقنُع قائمٌة هلِل هادة فالشحححَّ

ِط اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْلَعِزيُز  ُهَو َواْلَماَلِئَكة  َوأ ْول وْا اْلِعْلِم َقمِئَمًا ِباْلِقْسلقوله تعا : )َشِهَد الّلُه َأنَُّه اَل ِإَلَه ِإالَّ ِلاألوَّ

 ط  يف السحححَّماِءسحححوامتنَع الِق وحيِدالخَتلَّ ميزاُن التَّ اِممن األيَّ يف يوٍم هادة الشحححَّ ِتاْلَ ِكيُم(، ولو انقنَع

 .اَذ اهلِلَعواألرِ  َم

 ِتَلقد ُجِعها، فركعاِت بعدِد العُبها وال التَّأوقاِت غيرُي َتها والت جيل  جوُزال َي الَةالصححححَّ كما أنَّ

ِقِم الصَّاَلَة لقوله تعا : )َأ هاتقدمُيها وال ت خرُي جوُزال َي ،أوقاٍت على مخسِة نهاٍر وليلٍة يف كلِّ الة الصَّ

 إقامَة بهذا القوِل ، ف مَر اللَُّه(اِلُدل وِك الشَّْمِس ِإَلى َغَسِق اللَّْيِل َوق ْرآَن اْلَفْجِر ِإنَّ ق ْرآَن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوًد
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 الِةالصححَّ ضححاِءأو ق الِةالصححَّ أو ت جيِل نِيالَتبني الصححَّ ى اجلمِعفتاَو ها، وهذا يعين أنَّيف أوقاِت الِةالصححَّ

 .على اإلطالِق جائٍز غرُي هو أمٌر انهاًر ِةلياًل والليليَّ ِةهاريَّالنَّ

عبد اهلل دنا أبي ى لسححححيرَبالك  اهلدايِة يف كتاِ  ْتاليت ورَد ِةبويَّالنَّ ِةرَييف السححححِّ  ثوِرَمن اْلوِم

ها بغِرَم بعَد مَسالشحححَّ دَّموالنا أمري املؤمنني اإلمام علي )م( َر احلسححني بن محدان اخلصحححي  )ع( أنَّ 

 أمرُيموالنا ى لََّصف العصحححِر ها لوقِتِتَلنِزإ  َم مُسالشَّ ِتجَعَر حيُث دينِةَميف اْل ًة، ومرَّيف العراِق تنِيمرَّ

 مُسالشَّ َهَوِتا مالَتُها َصَيَضا َق، فلمَّنظروَنَي اِسالنَّ ومجيُع العصِر اهلل )ص( صالَة املؤمنني )م( ورسوُل

 ى ِلَمن أراَدالكرب اهلدايِة يف كتاِ  ومكتوبٌة ومشهورٌة معروفٌة واياُت، والرِّاخلاطِف رِقبها كالَبغِرإ  َم

 واالطالع. االستزادَة

 إالَّ ال تكوُن ِةالالصححَّ إقامَة على أنَّ اأيضحًح اللِة، بل للدَِّةعجَزُماْل فقط إلثباِت َثَدما َح ْنك ومل َي

 انهاًر َةالليليَّ لواِتالصَّ للُمصَحلِّي أن ُيَصلِّيَ  جوزفال َي ،يف ذلَك ذٍرُع يُّأ ، وال يوجُدِةَددََّ ها اْلُميف أوقاِت

لَّى قول اإلمام الصححادق علينا سالُمُه: )َمْن َص أبًدا بدليِل جائٍز لياًل، فهذا غرُي َةهاريَّالنَّ لواِتوال الصحَّ 

 يف غرِي الَوْقِت فال صالَة له(.

 األِهلَِّة ق ْل ِهَي ِنلقوله تعا : )َيْسَ ل وَنَك َع احلجِّ وقِت ال ُيؤدَّى يف غرِي احلجَّ وعليه أيضحًا فإنَّ 

ها، فهل ت جيل إلغاؤها و جوُزها، وال َيقِتيف َو إالَّ قاُمال ُت العيِد صححالَة َمَواِقيُت ِللنَّاِس َواْلَ جِّ(، كما أنَّ

  ربيٍعاألضحح ى يف ى صححالة عيِدمثاًل؟ أو صحلَّ  ِةيف ذي احلجَّ الفنِر عيِد ى صححالَةصححلَّ اأن أحًد ْمعُتِمسحَ 

 ل؟األوَّ

، العظيِم ِرالغدي يف يوِم ا حصححلَ ممَّ عترُبَي ، والعاقُلادِمالق للعاِم ُلؤجَّال ُت العيِد صححالَة كما أنَّ

، الوداِع ِةحجَّ بعَد للهجرِة العاشرِة نِةيف السَّ ِةمن ذي احلجَّ عشحححححَر امِنيف الثَّ الغديِر حيث كان يوُم

بع ال، ؟ بالنَّوُفرالظُّ أيًّا كانِت اليِةالتَّ نِةللسَّ الغديِر يوَم ُلؤجِّفهل كان سحيدنا النَّ  حممد )ص( سيُ 

ضحححِحيُت َلك ُم َوَر   بقوله: )اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلك ْم ِديَنك ْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيك ْم ِنْعَمِتياهلل تعا ُهثبََّت اليوَم ذلحكَ  ألنَّ

 (.ااإِلْساَلَم ِديًن

  

 إذن أيها اإلخوة:

، اإلمياِن واعَدق دََّلقد َب يكوُن ُهفإنَّ جِّواحَل وِموالصححححَّ الِةالصححححَّ إنَّ َمن غيَّر أو بدَّل يف مواقيِت

 ها مؤمٌن.دِّل َبال ُي والقواعُد
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 واألهواِء عن اآلراِء ِةابَعالنَّ ِةَفِرنَ ُمالفتحاوى الْ  أصحححح حا ِ  يِنالحدِّ  اِرجحَّ لُت الويحلِ  كحلُّ  فحالويحلُ  

ه تعا : )َفَوْيٌل لِّلَِّذيَن فيهم قول قَعفَي ِةالعالَي ِةالعلويَّ اِتعتقَدُمباْل َةياَسالسِّ ، الذين ُيدِخلوَنِةخصحيَّ الشحَّ 

ِلياًل َفَوْيٌل لَُّهم مِّمَّا َكَتَبْت َأْيِديِهْم ِه ِلَيْشَتُروْا ِبِه َثَمنًا َقَيْكُتُبوَن اْلِكَتاَ  ِبَ ْيِديِهْم ُثمَّ َيق ول وَن َهَذا ِمْن ِعنِد الّل

 َوَوْيٌل لَُّهْم مِّمَّا َيْكِسُبوَن(.

 بالقانوِن ذكرِيللتَّ نَيالعلويِّ العلمحاءِ  الجتمحاعِ  حتتحا ُ  روِفهحذه الظُّ  يف مثحلِ  األموَر لحذلحك فحإنَّ   

يُعوْا الرَّسحححُحوَل َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأِطيُعوْا الّلَه َوَأِطامتثااًل لقوله تعا : )َيا  بِه العمِل وتثبيِت ِهوترسححححيِخ

يف  والقياِس االجتهاِد نِعَمِل َوأ ْوِلي اأَلْمِر ِمنك ْم َفِإن َتَناَزْعُتْم ِفي شحَحْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى الّلِه َوالرَّسحُحوِل(، وذلَك

، له: )ال َتقيسحُحوا الدِّيَن فإنَّ أمَر اهلِل ال ُيَقاُس(أمري املؤمنني اإلمام علي )م( بقوى عنها َهين الذي َنالدِّ

دنا أبو شعيب حممد بن نصري )ع( بقوله: )ليس جائًزا بالعلِم، وال يليُق مبذهِب احلقِّ سيِّ منُه َروحذَّ

 الزَّيُغ والنِّفاُق واالرتياُ  والفتوى يف علِم اهلِل وتوحيُدُه بالرأي والقياِس(.

 

 نكتفي لعدم اإلطالة واهلل أعلم

 الباحث الديين العلوي الدكتور أمحد أديب أمحد


