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 والسنةالنصريية  بني العلوية

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 وماذا ِبَعلي؟ وَناذا أنتم ُمغالَمنِّيَِّة؟ وِلالسريريريُّ والطَّائفِةالنُّصريريريرييَِّة  العلويَِّة الطَّائفِة بني هو الفرُق ما

 ُمقارنًة به؟ (ص) لكم حممَّد ُيَمثُِّل

 

 واَتَمسريريريَّا ُةنَّوالسريريريُّ بالِعْتَرِة َتَمسريريريَّا نا ُنصريريريييِّنَيكعلويِّنَي  أنَّنا اجلوهريَّ فيما َبيننا إنَّ الفرَق

 َبعِد م  ُةوالتِّسريعَ  واحلسرينيُ  واحلسريريُ  اإلمام علي )م( املؤمننَي أمُي هم بالِعرَتِة قصريريوُدَموال  بالصريَّاابِة  

ٌف امتثااًل لقوِل رسوِل اهلِل )ص(: )إنِّي ُمخِل (ع) ُمنَتَظِرال  هديَِّمال  َمجيِء حتَّى إماٍم بعد إماًما احلسني

 فيُام كتاُب اهللِ وعرَتتي أهل بييت  ما إْن َتَمسَّاُتم بِه ل  َتِضلُّوا(.

علينا عصريريريومني َممَِّة ال لألئ الواليِة ِبَمبدأ ُنِقرُّ أنَّنا السريريريُّنَِّة ع  كعلويِّنَي ُنصريريريييِّنَي ُيَميُِّزنا َفَما

 بني صريريريَّاابِةال وانتخاِب اخلهفِة كأَحقِّيَِّة كثيٌة ُفروٌق عنُه َيَتفرَُّع اجلوهريُّ الفرُق وهذا سريريريهُمُهم 

 ينا سهُمُه عل الصريَّادقِ  جعفر اإلماِم مدرسريةِ  م  الفقهيََّة ُعلوَمنا نأخُذ أنَّنا ع  َعَدا وُمخاِلِفني  َمَياِمنَي

 وَم  ألربعِة ا َمَذاِهِبهم يفعلينا سهُمُه  الصَّادِق اإلماِم تهميِذ اجتهاداِت م  علوَمُهم يأخُذ السُّنَُّة بينما

 .السَّواقي م  َيرتوي ال النَّبِع م  َيرَتوي

راَءُتنا م  ُمَقصِّرُة هلم طريريريريريريُل الُوُلوِّ وأساُسُه  ثبَتْت َبال كما احلشريويََّة  ُمنَخِنَقَة ال مَّا َثَبَت أنَّ وَل

الُوُلوِّ  َوَقد َحذََّر سريرييُِّدنا َّمَّد ب  ُنصريرَيي )ع( م  الُوُلوِّ يف قوله: )لقد َقَرَن اهلُل سريريبااَنُه هذِا األ اَء  

َواَل َتُقوُلوا  َثَهَثٌة  وقال تعاىل:  ال ِاَتاِب اَل َتْوُلوا  ِفي ِديِنُاْمَيا َأْهَل ِبَنفِسِه ومل َيقرْنها ِبوِيِا فقال تعاىل: 

 (.َواِحٌد ُسْبَااَنُه انَتُهوا  َخْيًرا لَُّاْم ِإنََّما اهلُل ِإَلٌه

ََأُنُه. هذا َيع  أنَّه   فالولوُّ خطٌأ يف االعتقاِد  وهو إثباُت التَّجسرييِم والتَّركيِب لذاِت اإلَلِه عزَّ 

يًها  بل ؤمُ  ُمفِرًطا وال ُمَفرًِّطا  َفَعِقيَدُتنا الصريريَّاياُة ليسريريت ُوُلوالا وال َتسريرْيفِ ُمفَراٌط َوَتفريٌط؛ وال ُيَرى ال إ

 (.َوَكَذِلَك َجَعل َناُكْم ُأمًَّة َوَسًطاهي َوَسطيٌَّة لقوله تعاىل: )

 دوَن الوصريرياَيِة  وال َنرَفُع األنبياَء)م( ِلَمقاٍم اإلمام علي وحنُ  ال ُننِقُص م  َريريأِن أمِي املؤمنني 

رَّسريرُيوَل َوَلِا رَِّجاِلُاْممِّ َأَحٍدَأَباُمَامٌَّدَكاَنمَّاِلَمقاِم األلوهيَّة  والدَّليُل يف قوَلُه تعاىل: ))ع( والرُّسريريَل 
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)ص(  وأنَُّه خامُت  لنُّبوَِّة لَسيِِّدنا َّمَّد(. فإذا كاَن القرآُن الاريُم قد َصرََّح بالرِّسالِة واالنَِّبيِّنَيَوَخاَتَماللَِّه

  فقدََّم الواليَة على (ِإنََّما َوِليُُّاُم اهلُل َوَرسريريرُيوُلُهاألنبياِء  وبأنَّ الواليَة أعلى م  الرِّسريريرَيالِة لقوِلِه تعاىل: )

 فهل ِم  أَحٍد َيجرُؤ على تاذيِب القرآِن الاريِم؟ الرِّسالِة.

ِة واألنبياِء والرُُّسِل )ع( ع  اخلطأ والنِّسريريريياِن والضَّعِف والعجِز هو الذي َدَعا إنَّ َتنزيَهنا لألئمَّ

َز ُمَقصريريَِّرِة إىل اتِّهاِمنا بالُوُلوِّ   فإذا كان هؤالء ُيجيُزوَن الضريريَّعَف والعج ال واحلشريريويَِّة ُمنَخِنَقِة ال ُكهًّ م  

فناُ  ال ُنجيُز ذلَك  ألنَّ ذلَك َيتناَفى مع العقِل والدِّيِ   بل حن  نسريريريتنُد  لألئمَِّة واألنبياِء والرُّسريريريِل

ئَل: حني سهُمُه علينا سريري(  وقوِل اإلماِم الصريَّادق  َوَما َقَتُلوُا َوَما صرَيَلُبوُا َوَلِا  َرُيبَِّه َلُهمْ  لقوله تعاىل: )

فايَف ووُت اإلماُم؟  (  ويف هذا القوِل  : )املؤمُ  ال ووُت  واإلواُن ال ووُت اإلمرياُم ووُت؟ فقالَ 

 ردٌّ كاٍف على َم  خالَف مبدأ احللِّ.

م ُمَواِلنَي َزَعُموا أنَّ للباري ماِهيًَّة ولاْ  ال ُتدَرك  وهؤالء انطبَل عليهوال بدَّ م  التنويِه إىل أنَّ ال 

ًة َمهما َتَعدََّدِت الطريُّرُق وتنوََّعْت  َسواَء كانت ِحسِّرييَّ(  َفًئاريْيََ ال َالِِّمَ  ُيْوِنياَلالظَّ َّنَِّإقوله تعاىل: )

 َماديًَّة أو َمعنويًَّة عقليًَّة  فإنَّها جسوٌر ومعابُر لهستدالِل فقط.

أنَّ اخلالَل عنُي ب االدِّعاُءخلوِق َوَجعُلُه َذاًتا للخالِل  وهو َمفالتَّعريُف الصريريَّايُ  للولوِّ هو رفُع ال 

 والرَّبَّ عنُي املربوِب والالَّ واحٌد  وحنُ  م  الولوِّ براٌء. خلوِقَمال 

 

 ناتفي لعدم اإلطالة واهلل أعلم

 الباحث الدي  العلوي الدكتور أمحد أديب أمحد


