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 النصريي اخلصييبالعلوي إعالن انتمائنا 

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 هل جيوُز أن ُنعِلَن عن وجوِدنا كعلويِّني ُنصرييِّنَي خصيبيِّنَي وقد أِمْرنا بالتَّقيَِّة؟

 

  ُُِِ نَي حبمِيُة َربِّ ُمَتَيقِّنَجَدٍل َدائٍر وَدائٍم بنَي الضِِفاءُِ  ائِئءنَي واأليويُِ  اْلهذا األمُر هو َموض

 الاِملنَي، ولإلجِبُة على هذا السفؤاِل َسأوِرُد الرِّوايَة اآلتيَة َعلَّهِ تكوُن نِفاًة للُِمريديَن.

أيُّهما أفضَُُُل  العباد يف ا الرُُِّرِّ مم ااما ك من يف   علينا سُُالُمُ: سُُُِلَل ااماُ  جع ر الصَُُّاد  

 ُمْرَتِترك ا دولِة الباطلك، أو العباد يف ا ظهورك احلقِّ وَدوَلِتِ: مم ااما ك من   الظَّاهرك؟اْل

 توضيح 

هوِر ظالشِِرُُر األورُل من السِِفؤال ت يقتعُِِر على ألمِن األئمرُة ط،  فقي، بد َيمتدف ِ ألمُِنُى  ترى 

دخلُت  مِلزِّ ط،   يث يَِل:روايُة سِِِيِّدنِ أبز محايف ال القِئِم املنتَظِر ط، ، وهو املقعِِِوُد بِلء يُف ِ 

فقلُت لى: أنَت صِ ُب هذا األمِر؟ فقِل: ت. فقلت: َفَوَلُدَك؟ فقِل: علينِ سِمُمُى  على موتَي جاءر 

َُِدَك ُهَو؟ يِِل: ت. فقلِت: فَ      َُِد َول لينِ ع َوَلُد َوَلُد َوَلُدَك؟ فقِل: ت. يلت: َمن ُهَو؟ يِلت. فقلِت: َفَول

لى اهلل صهِ َعْدًت كمِ ُمُلَئْت ُظلًمِ وُجوًرا، على َفْتَريٍف من األئمرُة، كمِ أنر رسوَل اهلُل ؤالذي َيْملط: سمُمُى

 . ُبُاَث على َفَ يٍف من الرفُسِدعليى وآلى وسلم 

 

ِة، الصََُّدَقةيف ا الرُِّرِّ واِ  أفضُُل من الصََّدَقِة ا العالنيَّ    سُالُمُ:   عليناأجاَب ااماُ  الصَُّادُ   

وكذلَك واِ  ِعباَدُت يف  ا الرِّرِّ مم إماِم يف  الُُُُُمْرَُُُُتِترك ا دولِة الباطلك وَتَكوُّفيف يف  من َعُدوِّكيف  ا دولِة  

 ا َجلَّ ِذكُرُه ا ظهورك احلقِّ مم إما ك احلقِّ الظَّاهركالباطلك وحالك اهِلْدَنِة أفضُُُُُل  َّْن َيعُبُد اَ  َع َّ َو

دولُِة احلقِّ، وليرَُُُُِع العبُاد يف مم اخلوِو ا دولُِة الباطلك مبُل العبادِ  مم ادمنك ا دولِة احلقِّ،    

ا َفَأَتمَّها، هواعَلُموا أنَّ َمن صَُلَّ  من   اليوَ  صُالَ  َفريضُة  ا ةاعة ، ُمرَتِتربا بها من َعُدوِِّه ا وقتِ   

َكَتَب ا يف ل: مخرُنَي صُالِ  فريضة  ا ةاعة ، َوَمن َصلَّ  من   صالَ  َفريضة  َوْحَدُه ُمرَتِتربا بها من   
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ُُة  َوحَدانيَّة ، وَمن   َعُدوِِّه ا َوقِتها َفَأَتمَّها، َكَتَب ا يف َع َّ َوَجلَّ بها ل: مخرُُبا وعيُُريَن صُُال  َفريض

فلة  ِلَوقِتها فأَتمَّها، َكَتَب ا يف ل: بها عيَُُُر صََُُُلواف  نوافَل، َوَمن َعِمَل من   صُُُلَّ  من   صُُُالَ  نا

َحرََُنة،، َكَتَب ا يف َع َّ َوَجلَّ ل: بها ِعيُريَن َحرََُنة  وُيضاِعُا ا يف َع َّ َوَجلَّ َحَرَناِف انِمنك من   إذا    

َ  ماِمِ: ون ِرِ:، وأمَرَك ِمن لراِنِ: أضعاف،ا ُمضاَعَ ة، إنَّ اَن أعماَلُ:، وداَن بالتَّقيَِّة عل  ديِنِ: وإَُُُُُأْحَر

 َع َّ َوَجلَّ كريٌ .

 توضيح 

ِِرِد   ِِمُمُى إنر اإلمَِم الع ُيؤكُِّد على وجوُب الابِديُف اليوَم وعدِم َترُكهِ، ألنرهِ تنبُ  من علينِ س

ُُ م  جهُِِدُ  ِ إيِِمُِة الابِِديُف والترقيِرُة، فِايِِمُة الابِديُف على          الِدرافِ  اإلاِِنزِّ   عنِد املؤمِن، وَتَتراف

ُُِِد إليُى املؤمُن من خمل الترءقيُى ِ ديُنُى     ُُ بِِلترو يُد ائِلِا الذي َيعِِ جِِنَبني: األورُل خِِ ي يتالَّ

احلسنُي ،  وسيِّدنِ طاحلجرُة أبو شايب حممرد بن ُنَعري  سِيِّدنِ والتربحفِر ِ الالوِم اإلمِميرُة اليت وثرَقهِ 

ِِي ف   ُُ بِاظهِِر مِ  ُب أن يظهَر من َمَاِِا الدِّيِن القويِم    ط، بُن محِدان ائعِِ ، وال ِرِنز عِِمي يتالَّ

  ِّ.ئعيوالالوِم الرفو يرُة العرِفيُة الدرالَُّة على ِرفَاُة وُرُيزِّ نهُجنِ الالويِّ النفعرييِّ ا

ُُ بِِلتفَقى وهو الترم ِفُد بِداُب أهِد البيُت       ًِِِ على جِِنبني: األورُل َيَتالَّ أمِرِ الترقيِرُة فهز أيضِِ

ُُ بِِتتِّقُِ  وهو  ءُا اروهِر املكنوِن ِ القلُب الْ    ِِوِن. َفَمِن اوالتااُمهِِ، وال ِرِنز يتالَّ لتاَم الابِديَف َمعِِ

ِِيِّدنِ اليت ُتابُِّر عن داِر الدفنيِ يبَد ظهوِر  والترقيرَة ِ دولُة البِطِد ضََِِد نَّْن ينتظُر القِئِم ط،  كِن أفس

َُ التااَمُى بِلابِديُف وَيستغيَن عن الترقيرُة، فأيَن هو ارهُد والَكدف واُردف وائوُف سِيِّدنِ   القِئِم ط،  لُيَحقِّ

ِّ اليتُمجِِهََِديُف وِرِي كلَ  من األثقِِل اليت ُت قُ  واْل  ُد كِهَد املؤمِن ِ دولة البِطِد، وَتاوُل ِ دولُة احل

 اإلمُِم املهديف الُِمنَتَظُر ط، ؟سيِّدنِ حيكُمهِ 

 

َُُقال الرَّائُل  ُجِعْلُع ِفَداَك قد واِ  َرغَّْبَتِني ا العملك، وَحب ُُْبُُ ول ْن أيفِحبُّ أن  َتِني عليِ:،ُُ

َُُل أعما ،  َّن ي وُن مم ااما ك الظَّاهرك من   ا دولِة احلقِّ و ُن  ُُِرَنا  ُن اليوَ  أفضُ أعَلَ  كيَا صُ

الِ  إنَّ   َسَبْقُتُموه  إىل الدُّخولك ا دينك اِ  َع َّ َوَجلَّ، وإىل الصَّ علينا سُالُمُ:  عل  ديٍن واحد ؟ فقال 

و ك واحَلجِّ، وإىل كلِّ خرٍي وِفْق: ، وإىل عبادِ  اِ  َع َّ ِذكُرُه ِسرَ ا ِمن َعدوِّكيف  مم إماِم يف  الُُمْرَُتِترك، والصَّ

ليفوِك الظََّلَمِة، ُمُمطيعنَي َلُ:، َصابرين َمَعُ:، ُمنَتِظريَن ِلَدوَلِة احلقِّ َخائ نَي عل  إماِم يف  وأن ِر يف  من اْل
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إماِم يف  وحقوِق يف  ا أيدي الظََّلَمِة، قد َمَنُعوكيف  ذلَك، واضُُُُطَّروكيف  إىل َحْرِل الدُّنيا  َتنظروَن إىل حقِّ

َُِب الْ  ِك مم الصَُُُُّىك عل  ِدين يف  وِعبَُاَدِت يف  وطُاعُِة إماِم يف  مم اخلوِو ِمن َعُدوِّك ، فبذلَك     وَطل َمعَُا

 .َضاَعَا ا يف َع َّ َوَجلَّ ل   ادعماَل، َفَهنيلبا َل يف 

 توضيح 

ِِاُب بك رٍي من اتختبِِر عنَد ظهوِر  ِِيِّدنِ إنر اتختبَِر ِ هذا األيرِِم َلُهَو أصِِ ِم املهديِّ اإلمِسِِ

ِِفغوُث واألثقِِِل وائوُف والُباُِد والُغرَبُة ويلَُّة الوفُِ  وك ريُف الكذُب     اْل ُمنَتَظِر ط، ، فِِليوُم م  كِدِّ الضِِ

َجِهُد جُد القِبَض على ديُنُى كِلقِبِض على مجريٍف من النرِِر، ُيُبهُِت، سَنوانتشِِر الترحريُف والُبَدِ، والشف

ِّ، وهذا ارهُِد   ِِفوُ  وإعم  كلمُة احل ِِررِّ ومواجَهُة الس َُِِى ُلَتَاليِم الالِم والترءقيُى ِ الدِّيِن وحمِربُة الش نءس

َيبَقى على    الذي َيأتز بِلالِم والُءْقُى والشررِ، والدِّيَن وتُمنَتَظِر ط،كليُى َينَتُءز م  وجوُد اإلمِِم املهديِّ اْل

 ٍةَوْجُى األرِض ُظْلٌم وت َشري إتَّ وُيَبُِد، فأيرُِمُى ط،  أيرُِم ساِديٍف وَرخٍِ  وأمٍن وطمأنينٍة، وأيرُِمنِ أيرُِم تاِس

 وخوٍف وإرهٍِب وجهٍِد.

 

قال الرَُُُّائُل  ُجِعْلُع فداَك َفَما ُتَرذ إذا َأَرْدنا أ َّ ن وَن من أصُُُلاِب القائ ك ويظهَر احَلقُّ، 

 ا سُُالُمُ: علينو ُن اليوَ  ا إماَمِتَك وطاَعِتَك أفضُُل أعما ، من أصُُلاِب َدوَلِة احلقِّ والَعْدلك؟ فقال  

َْْمَم ا يف سُُُُبلُاَن اِ ، َأمَُا ُتلبُّوَن أن ُيظهكَر ا يف تَ   ال لمَة  بُاَرَك وَتَعاىل احلقَّ والَعْدَل ا البالِد، وَي

َِلَِّا ا يف بني قلوب  خمتل ة ، و  َيعصُُُوَن اَ  َع َّ َوَجلَّ ا أرضُُِِ:، وُتَقاُ  ُحُدوُدُه ا خلِقِ:، وَيُردَّ   وُي

ا واِ    قِّ َمَكاَفَة أحد  من اخللقك، أَما يف احلقَّ إىل أهِلِ: َفَيْظَهَر، حتَّ    َيرَُُُتْكِ ي بيُُُيا  من احل

َيموُف من   َميٌِّع عل  احلالك اليت أنُتْ  عليها إ َّ كاَن أفضَل عنَد اِ  من كبرٍي من شهداِا َبْدر وأيفُحد 

 فَأْبِيُروا.

 توضيح 

ريُف، بد هو إشِريٌف بَِمقعوُد بأفَضليرُتنِ على شهداٍ  َبْدر وُأُ د على مستوى الاَمانى اْلت ُيؤَخُذ اْل

      ِّ إىل عظمُِة ورفاَُِة مقِِِم ادِِهِديَن ِ دولُة البِطِد  ينمِ  ِهدوَن إليِمُة الدِّيِن وإعمُ  كلمُة احل

وسيِّدنِ ن ُنَعري ط،  أبو شايب حممرد بسيِّدنِ ُمَتَم َِّلُة بَسَِديُف النرهِج وعلى رأُسهم والدِّفِِ، عن ال رَواُبُت اْل

 اَئَوَنُة يَنرتدِّميُف واْلاْلُمقعَِّروالنرِصبُة ِ مواجهُة اف ا اُت رجِتُت ط،  محدان ائعي ف  احلسنُي بُن
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ِِريي   ِِي   حَبقِّهمِِ، وإنر هذا ُمن أوَجُب الواجبُِت على كدِّ علوي  ُنعِِ ، وهذا ارهُِد امتداٌد خعِِ

ََِلَبْت َك َريًف بوتُئهِ ويقيُنهِ وَتَمسفُكهِ بِلدِّفِِ، عنللجهُِد ِ َبدر وُأُ د  يُث كِن  ديُنهِ  املسلموَن ُيلًَّة 

ِِوُلهِ، َفَمْن أراَد أن يكوَن كِْل ِِرِِ ُلُيدافَ  بى عن وَرس ِِمَل الالِم الع ُْ س ُِِ  ُمجِهُد ِ ماركُة َبدْر فْلَيمَتش

َِِ ِِْريف، فاِن اْنَتعِ ِِوًرا وُمَؤيرًدا دنوٍد ا َيَرهِ لقولالنرهِج الذي َظَلَمُى الترغييُب الَقسِ ى تاِىل: َر كَِن منعِ

ِِفْءَلى َوَكُلَمُة الِلُى ُهَز اْلُاْلَيِ َوا  ِلُى َعِايٌا َ ُكيٌم ، لطَوَأيِرَدُ  ُبُجُنوٍد لَّْم َتَرْوَهِ َوَجَاَد َكُلَمَة الَُّذيَن َكَءُروْا السِِ

: شِِِهداُ  ماركُة ُأُ د، وِ احلَِلتنِي َيَقُ  فيى يولى تاِىلوَمن ُيُتَد ِ سِِِبيِد هذا النرهِج الاظيِم كَِن ك

قَِعُسوَن طَوَمن ُيَقُِتْد ُفز سَُِبيِد الِلُى َفُيْقَتْد َأو َيْغُلْب َفَسْوَف ُنْؤُتيُى َأْجًرا َعُظيًمِ . أمرِ الذيَن َياِفوَن َفَيتَ 

ُِِهم األمرِريُف ََُلُب الدفنيِ وُمهَِدَنُة أعداُ  النر عن الدِّفِِ، عن هذا النرهِج، أو َتميُد بهم نءوسِ ِِفوُ  ل هِج بِلسِ

وُمسَِِيَرُتهم وتقديِم الترنِألتُت مم مقِبَد الدفنيِ وأليَنُتهِ ومُِلهِ َفُهم َكَمِن انَشغلوا بِلغنِئِم يوَم ُأُ د وا  

  ضُِِِدر ُمشِِِركز يري ُيُياوا أمَر النر ِّ ط  ، َفَحِصَِِِرهم خِلُد بن الوليُد الذي كَِن يِئًدا ِ جيِ 

 اإلسمِم وَيَضى عليهم أسَرى ومقتولني.

وعلينِ أن َناتَِر إمرِ أن نكوَن أ راًرا َننتمز للنرهِج الالويِّ النفعرييِّ ائعي ِّ، أو َأْسَرى بيُد 

ُِ الررسُِوَل ُمن َبْاُد َمِ َتَبير     َِْيَر َناحَلشِويِّنَي وامُلقعِّريَن، وكمِ يَِل تاِىل: طَوَمن ُيشَُِِي  َلُى اْلُهَدى َوَيترُبْ  

  .اَسُبيِد اْلُمْؤُمُننَي ُنَولُِّى َمِ َتَولَّى َوُنْعُلُى َجَهنرَم َوَسِ ْت َمُعرًي

 

 نكتءز لادم اإلطِلة واهلل أعلم

 البِ ث الديين الالوي الدكتور أمحد أديب أمحد


