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 الطوسي الشيعية الطائفة شيخ

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 الطَّائفة بني عداوٌة َكهنا وهل ؟النُّصرييةِة العلويةِة للطَّائفِة شيًخا ُيعَترُب الشيييعيةةِ  الطَّائفِة شييخ  هل

 الشيعيةِة؟ والطَّائفِة النُّصرييةِة العلويةِة

 

 نهُجنا كاَن التَّاريِخ وعرَب ِل،َلِمواْل ذاهِبَمواْل الطَّوائِف من أحًدا عاديُت ال النُّصريريَّيَُّة العلويَُّة

 .اريِخللت زوِّريَنُمواْل احلاقديَن ِنألُس من َنسَلْم مل هذا مع لكْن وتدبٍُّر، وتوحيٍد وفقٍه علٍم نهَج

 من فقط ابيٌّهَّو ٌَّتكف هو هلم التَّكفََّ أن يظنُّوَنالنُّصَّيِّ  العلويِّ نهِجنا أبناِء من الكثَُّ هناَك

 !!الضَّال طريِقهم على كان وَمن الوهاب عبد بن دوحممَّ تيميََّة ابن عن ورَد ما خالل

 أبنائنا راءِ َبِل ،ُمقصِّريريريَرِ اْل يعِةريريريالشِّ كتِب أمَّهاِت يف لنا تكفٍَّ من موجوٌد هو عمَّا َغِفلوا لكنَّهم

 ورَد ما على منهم آخَر جزٍء ستَِّوَت ِخ،يشاَماْل من جزٍء وإهماِل قصَِّوَت فيها، َدَرَو مبا أكثِرهم هِلوَج

 قوٍم فعِلب الرَّاضي: ))م( علي اإلمام قول فيهم ليقَع ،ُمقصِّريريريريريَرِ اْل يعِةريريريريريالشريِّ  كتِب أمَّهاِت يف حبقِّنا

 اكُ السَّ(: )ص) الرَّسريول  قول فيه وقَع عنه وسريك َ  بفعِلهم راٍض يكْن مل وإْن ،(معهم فيه كالدَّاخِل

 (.أخرس شيطاٌن احلقِّ عن

 اختالِفهم َمرغ بنا للطَّعِنالنَّاِصَبِة واْلُمقصريَِّرِ    سرياد ِ  بنَي االجتماِع هذا سريرُّ  ما :دوًما وأتسرياءلُ 

 كشريرييِخ قاَباألل تلَك عليهم أطلَقهو الذي  وَمن؟ األحكاِم من كثٍَّ يف والتقاِئهم التَّاريِخ يف وتعاُرضريرِيهم

 ذلك؟؟ وغَّ الطُّوسي الّشيعيَِّة الطَّائفِة وشيِخ تيميَّة ابن اإلسالِم

 للطَّائفِة اشريرييً  الطُّوسريريي الشريريِّيعيَِّة الطائفِة شريرييِخ اعتباُر األحوال من حاٍل بأيِّ ميكُن اللذلَك 

 ورَد ما ذلَك ومن ،)ع( نصَّ بن حممد شعيب أبي بسيِّدنا جرحِيِهوَت عِنِهَط بسريببِ النُّصريَّيَِّة   العلويَِّة

 بن حممد لساِن على والّتربُِّؤ اللَّعن من جرى ما بسبب)ع(  شعيب أبي لسرييِّدنا  عٍنَل من الطُّوسريي  عن

 بن عثمان وأبوُه هو كاَن وما بالعلِم الوثاقَة ادَّعوا الذين األربعِة النُّوَّاِب من وهو ريَِّمالُع السريريَّمَّان عثمان

 اإلماَم أنَّ ىالكرب اهلدايِة يف ورَد حيث ،علينا سالُمُه العسكريِّاحلسِن  لإلماِم للماِل وكيالِن إالَّ سعيد

 كياًلو كان سلمان أنَّ إليه ُنِقَل أو َمِلَع أحٌد منكم: أصحاِبِه من جملموعٍة قال علينا سريالُمهُ  العسريكريِّ 
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 جََّته؟ُح كان أنَّه إليكم وُنِقَل علمُتم قد أفليَس: قال. سريريرييِّدنا يا ال: قالوا ؤمنني؟ُماْل أمَّ ماِل على

 سعد نب وعثمان حجَّيت نصريريريريَّ بن حممد يكوَن أن أنكرُتم الذي افَم: علينا سالُمُه فقال. بلى: قالوا

 فهل ،(اهلُل يقبضريرَيُه أن إىل حجَّيت نصريريَّ بن حممد أنَّ عليَّ واُداشريريَه: )علينا سريريالُمُه قال ثم وكيلي؟

 الشريريِّيعِة دىل سريرينًَّة صريريبَ فُت ِدِه،سريرَيَح بسريريبِب)ع(  شريريعيب أبا سريرييَِّدنا يلعَن أن عثمان بن دحملمَّ حيقُّ

 وهو العسكريِّني إلمامنيل اللَّعَن هذا وينسبوا)ع(  شعيب أبا سيَِّدنا َعنواْلَيِلُمتشيِّعنَي اخلونِة ُمقصَِّرِ  واْلاْل

 منهما؟ صدْرَي مل

 َيِقَب نَم لكنَّ ،اإلماميَِّة الشريريريِّيعِة إخواُن العلويََّة أنَّ وزاِتاحَل أوسريريرياِ  يف رتدَُّدَي اآلن ىوحتَّ

 فإْن ،بالسُّكوِت ناطالبوَنوُي مثَلهم، ونصبْ  نتشيَّْع مل إْن يكفِّروننا أنَّهم أي ؟لعوٌنَم اٍلَغُم فهو َّيًّاصريَ ُن

 صريريريادقوَن لكنَّنا ،كعلويِّنَي أحًدا نكفُِّر ال أنَّنا لًماِع ِن،َتالِف وإثارِ  كفَِّهمبَت ونااتَّهُم هاِتهمُبشريريرُي َرَدْدنا

 .كغَِّنا رائنَيُم نافقنيُم كنَّا وإالَّ جماملٍة، دون ِبَعَوِرِه واألعوَر ِبَعَماُه األعمى ارُحَصُن

 فِّرواكُي أن هلم حقَُّي ال إذ لنا، حقٌّ تيميََّة ابن أو الطُّوسريرييِّ على  كان سريريواَء آخُذَماْل وهذه

 َمن وكلُّ كفَّيٌّ،ت هو بفتواُه تيميََّة ابَن يوافُق نَم فكلُّ اليوم، تابعيهم إىل متتدُّ آخُذَمواْل سريريرياَدتنا،

 الرَّدُّ الواجِب نِم لكْن بالتَّكفََّ، التَّكفََّ نبادُلُه ال وحنن أيضريرًيا، تكفَّيٌّ هو بافرتائِه الطُّوسريرييَّ يوافُق

 .، ولن َيفيُئوااحلقِّ إىل فيئواَي ىحتَّ عليهم

 ،(ص) اهلِل رسريريوِلل الئقٍة غَّ أحاديَثالنَّاصريريبِة  مؤلِّفو نسريريُبَي عندما الغرابِة كلَّ وأسريريتغرُب

 بعُض ينتفُض ثمَّ ،علينا سالُمُهم عصومنيَماْل لألئمَِّة الئقٍة غَّ أحاديَثُمقصَِّرِ  اْل الّشيعِة مؤلِّفو نسُبوَي

 هؤالء اختاَر هلف!! )ع( نصريريَّ بن حممد سريرييِّدنا وكفََّر جترَأ عمَّن فاِعللدَِّن واْلُمتشريرييِّع العلويَِّة ِخيمشريريا

 رائنَيوُم بناٍءج نِم َلهم اَيَف يكن مل وإْن بصراحٍة، هذا واولُيعِلُن أحراٌر مُهَف ذاك كاَن إْن التَّشيُِّع؟ قطاَر

 .الكرامِة دمييوَع نافقنَيوُم

 

 :القوِل ملخةُص

 النَّيبُّو الكريُم والقرآُن اإلسالُم) وهو جمُعناَي ما فهناك ،ألسريباٍب طائفيَّةٍ  أحًدا ُنعادي ال حنُن

 بشرِ  داِتهممعتق يف أحراٌر وهم ،(والنَّار واجلنَِّة والنُّشريورِ  بالبعِث واإلمياُن َنوعصريوم َماْل واألئمَُّة العظيُم

 بعلوِمِه ُعيرتفَّ الذي األرقى، نهِجنا عن ندافَع أن قِّناَح نِم لكْن .تكفَِّنا يف حدوَدهم دَّواَعَتَي أالَّ

 إىل وما تعِةُماْل وزواِج الكبَِّ وإرضاِع رأِ َماْل دبر إتياِن يف لديهم احلديِث كتِب رطقاِتَه عن يمِةريريريريالعظ
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 ألمثلِةا بعَض وسريريأورُد ،علينا سريريالُمُهم عصريريومنَيَماْل واألئمَِّة اهلِل لرسريريوِل ُينسريريَب أن جيوُز ال اممَّ ذلك

 :دالئَل من راُهَي امَب دوًما حيكَم أن وللقارِئ

 :وهو منسوٌب حديث مسلم صحي  يف ورَد -

 تعين) فأَتْ  بيتهم يف وأهله حذيفة أبي مع كان حذيفة أبي موىل أن بكر أبي بن  عائشريرية عن

 أرضريريعيِه) :النيب هلا فقال. شريرييًئا ذلك من حذيفة أبي نفس يف إنَّ: فقال  النَّيبَّ( سريريهيل ابنة

 ذهبف أرضريرَيْعُته، قد إنِّي: فقال  فرجَعْ ،( حذيفة أبي نفِس يف الذي ويذهَب عليه، َتحرمي

 !!!حذيفة يأب نفِس يف الذي

 :هو منسوب حديث للطوسي األحكام وتهذيب االستبصار كتابي يف ورَد -

 إْنو ،ِولِدها من شريرييٍء كلُّ عليِه رَِّمُح امرأٍ  لنِب من الرَّجُل رضريريَع إذا: قال أنه اهلل عبد أبي عن

 من شيٍء لُّك عليه رَِّمُح رجٍل لنِب من رضَع وإذا .هاِنَبَلِب ُهْتَعأرَض كان  الذي الرَّجِل غَِّ من كاَن

 !!أرضعْتُه اليت رأِ َماْل غَِّ من كان وإن ،ولدِه

 :منسوبان حديثان للطوسي االستبصار كتاب يف ورَد -

 !!ضَيْ ر إذا بأَس ال: قال بِرها؟ُد يف رأَ َماْل يأتي الرَّجِل عن اهلل عبد أبو سئَل: األول احلديث

 من آيٌة هاأحلَّْت: قال بِرها؟ُد يف خلِفها من رأَ َماْل الرَّجِل إتياِن عن الرِّضريريا سريريئَل: الثاني احلديث

 !!الدُّبر الَّإ يريدوَن ال أنَّهم َعِلَم( َلُكْم َأْطَهُر ُهنَّ َبَناِتي َهريُؤالء: )لوٍ  قوُل تعاىل اهلِل كتاِب

 ،(راٌمح أمَِّتي على النِّسريرياِء َمَحاُش: )بقولِه( ص) اهلِل رسريريوِل عن ورَد الدُّبِر إتياِن حتريَم أنَّ مع

 !!حمظوًرا كْني مل وإن ذلَك جتنُُّب األفضَل ألنَّ الكراهيَِّة من ضرٌب الوجُه: قائاًل الطُّوسيُّ فعلََّق

 أكتفي عِةتُماْل عن كثٌَّ  منسريريوبٌة أحاديُث للطُّوسريريي األحكام وتهذيب االسريريتبصريريار كتابي يف ورَد -

 :عصومنَيَماْل لعصمِة إساَءتهم يبيُِّن منها واحٍد بإيراٍد

 ماُماإل فقال ؟(األربعة جياِتالزِّ أي) األربِع من َأِهَي تعَة،ُماْل له ذكْرُت: قال أعني بن زرار  عن

 القوِل؟ صادِق عن القوُل هذا يصدُر فهل!!! مستأجرات فإنهنَّ األًف منهنَّ َتزوَّْج: الصَّادُق

 

 نكتفي لعدم اإلطالة واهلل أعلم

 الباحث الديين العلوي الدكتور أمحد أديب أمحد


