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 دعائم اإلسالم عند النصريية

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

تماعيِّ: ِل االجـابيٍَّة على مواقِع التَّواصـمَّياٍت وهَّـــ ا يوجُِّهُه إليَّ جمهولوَن حتَت ُمســ  دائم ؤاٌلــ ُس

 النُّصرييَُّة َتدَّعوَن أنَّكم مسلموَن، فَما هي َدَعاِئُم ديِنُكم؟إذا ُكْنُتْم أيُّها 

 

ٍ  شلي التَّيٌُُّّّ، ص مشد     ٍ  ل  م ٍ  اتلة مع أنَّ هذا السُُّّالا ت كيٌُُّّّ،ٌّودا مدا ما  م  يتينُُّّصليَ بينُُّّص،ت

ٍص شل،الا   ل،ملمصات الوه ب،اونت اْل لال كع ىل: )متسُُّّتوتا  ا لقومميُُّّتٌّوٌّونت ب  التَّينُُّّدي، ا َّ أ أهَّال  بدَّ ما ااب ب

ٌٍ شل،هم أهَّهم مسصعوا اجلوابت م  يملمص وا ملشتَلْ،ه ْم َأَأهذتْركتهمْم َأْ  َلْم كم ذصْرهمْم َ  يمْلمص مونت(ا َّ أ أنَّ رتدَّه  هو حجَّ

ٌٍ ل   أهَّ   مل هتسٌّيْت حنيت متبتبت الٌّال م.  كم  فعلت أبدادمهم مع رسو   اهللص )ص(ا محجَّ

  َفخراا أهَّ   العلوياون الذيا يممتثِّلونت أصُُُّّّلت ااسُُُّّّال  ا ماجلعةرياونت الذيا يممتثِّلونت اليَُُُّّّّر ت   َكة هت

ٍَا مشلي  احملمَّديَّا مال اينريياونت الذيا يممتثِّلونت فصٌّرتهم السَّويَّا ماخلين،ب،اونت الذيا يممتثِّلونت فلستَةتتالم العم،ق

 دش  مم ااسال   الذي مل يب،ت ش دتهم م الم َّ أ رتمسمالم.هذا فدش  مم الدِّيات ش ده  هو 

 

 أخربني بَدعاِئِم اإلسالِم اليت ال َيَسُع أحٌد التَّقصرَي علينا سالُمُه:قيَل ملوالنا اإلمام الصَّادِق 

 َعَمَلُه، ُهعن معرفِة شيٍء منها، واليت َمن َقصََّر عن معرفِتها والعمِل بها َفُسَد ديُنُه ومل َيقَبِل اهلُل من

 وَمن َعَرَفها وَعِمَل بها َصُلَح َلُه ِديُنُه وُقِبَل منُه َعَمُلُه!!

 )َشهاَدُة أن ال إلَه إالَّ اهلل، واإلمياُن بأنَّ حممَّد ا رسوُل اهلِل(. علينا سالُمُه: فأجاَب

 توضيح:

ٌٍ. مك،فت  ّممَّد  )ص( لم ونت ب ل َّيبِّي هتل كمقبتلم شته دتكمهم هللص دمنت معرَفتصالص؟ َّذن شه دتكمهمم ب طل

 رسوً  مهمم جيعلوهتالم بيراا مثلهم خيطئم مي ستي ميتسهو محيبا ال ِّس  ت ميتعينو اهلَل؟

ه  مو ه  متيُّْهمودص كم  مصةَ حنام العلوياونت ال اينُّريياونت هتيُّهتدم أن   َّلالت َّ أ اهلل شُّه دًل لل ،ِّ الْ   

 دتلي َّ ميت ن  مَّ يَق ن  مَّ ْخالص  مَّ ْذشت ن (ا ملذلَ    يدخلم اليَّ ُّ للوبت   لقولال أمريم امللم ني ) ( بقولصالص: )شتهت
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 تََّّهت ممكع ىل: )متاْشبمْد رتبََّ  حتتَّي يتْأكص،تَ  اْل،تقصنيم(ا محنا هيهتدم أنَّ س،ِّدته  ال َّيبَّ ّممَّد )ص( رسو م اهللصا اْل

اآلي تص  لسُّ  ل  سُُّّأ ت شا شل،   سُُّّالممالم ٍص بدل،ل لو   اام    الرِّضُّ   شمَّ    يل،،م بالص ما احل  تص البيُّريَّ 

ٍص: )محَيَ ا اكَّ،  اهلَل م  ك سْب َّىل أهب،  ص اهللص الةواحشتا م  كتأمَّْ  كت بت اهللص برأيَ (.مماْل  تي به

 

 اهلِل(.)واإلقراُر مبا َجاَء بِه من عنِد علينا سالُمُه: وتابَع اإلماُم الصَّادُق 

 توضيح:

ر ا مهمم مم ٌَّمعرمفص مال َّهو شا اْلب  ت رسُُُُّّّّو م اهللص )ص( ب لٌّت بص الذي   ريبت ف،الص ما مر  ب ْل

   شٌُُُّّّّوا بهذا الٌّت بص مكتختلأةوا ش الا لقولال كع ىل: )متَّ ذتا لص،لت َلهمْم كتعت َلْوْا َّ َلي مت  َأهَّت ت الُلالم متَّ َلي الرَّسُُّّمو 

ُم مالة رم رتَأْيتت  ِصمم مالينِّدِّي،م ا ك قم اْلمم ت فصقصنيت يتينُّمدامنت شت َ  صمدممداا(ا فهو الق هونم احل كمم مالداستورم ال َّ 

) (ا مأمترما اامُُّّ   شلو معرمفص مهو أمريم امللم نيت ا شظمم بنيت احل،ِّ مالبُُّّ طُُّّل ا مهترتاهمم هتهتوا شا اْل

مفص؟ فق  : معرحنيت سمئصلت: م  ا مرم ب ْلشل،   سُّالممالم  لو   اام    الينَُّّ دق   مم ٌَّر  مهم أشداؤمهما بدل،ل  ب ْل

ََِلم هم حتقأالم(. م شل،   سُُُّّّالممالم:مم ٌَّرم؟ ل  ت عرمفم أمريم امللم نيت شلو(ا ل،لت: فمت  اْلمت)اْل لقدت ملعت )اللأذان  

كتْقتمليونت(ا     َكذَّْبتمْم متَفر يًقر يًقبتْركمْم َفَةْهوتى َأهةيسمٌّيمم اْستتٌّْف،هم لولال كع ىل: )َأَفٌّيلأمت  بت  كيْم رتسُّمو   بصمت  َ  كت 

ٍص الُّمموتحِّدتلص. ٍص ال اينرييَّ  فأبت حموا لتلت العلويا

 

 )والواليُة اليت أمَر اهلُل عزَّ َوَجلَّ بها رسوَلُه(. علينا سالُمُه:وتابع اإلماُم الصَّادُق 

 توضيح:

ٍص أمري  امللم نيت  ٍص جَّ) ( حنيت أمرت اهللي رسوَلالم )ص( كتبل،غته  يف حماام   شلو فأيات هل  ص ما م يت

ٍْ مت  أيهَّ  ت َّ َلْ،َ  مصا رَّبَِّ  متَّ ن لأْم كتْةعتْل َفمت  بتلأْغتت  سُُّّت َلتتالم متالُلالم ر الودا   فق  ت كع ىل: )يت  َأياهت  الرَّسُُّّمو م بتلو

 ممَ  مصات ال َّ س (ا فقد أهٌّرممه  مكولأوا ش ه . يتْعينص

 

: َنَعْم، الُمُهعلينا س هل يف الواليِة َفضٌل ُتعَرُف بِه؟ قال علينا سالُمُه:فقيَل لإلماِم الصَّادِق 

ي اََأْمِر ِمنُكْم(، وقال ْوِلقـاَل اهلُل َعزَّ َوجـَلَّ: )َيا َأيَُّها الَِّييَن ََمُنواأ َأِييُعواأ الَلَه َوَأِييُعواأ الرَّســــُوَل َوأُ  
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رسوُل اهلِل )ص(: )َمن َماَت ال َيعِرُف إماَم زماِنِه ماَت ِميَتًة جاهليًَّة(، وكان رسوُل اهلِل )ص( وكان 

 اإلماُم علي )م(. فقال اآلخروَن: كان ُمعاويُة!!

خروَن: . فقاَل اآلماعلينا سالُمُه: ثم كاَن احلسُن ثم كاَن احُلَسنُي علينا سالُمُهوتابع اإلماُم 

 يزيُد بن معاويَة واحُلسنُي وال سواَء.

 توضيح:

ٍَ هللص مرسولصالص مأملو ا مرا فأشرتَك هل   بدل،ل  لولصالص كع ىل: )ذتلصٌّيم بصَأهَّالم  لقد مضَّحت اهللي أنَّ الو ي

أشُُّّرتكوا كع ل،مت  مَّ ذتا دمشصوت اللأالم متْحدتهم َكَةْركمْم متَّ ن يميُُّّْرتْك بصالص كمْلمص موا َف ْل مٌّْمم لصلأالص اْلعتلصوِّ اْلٌَّبصري (ا كم  أهَّه

لتَّلمودص ال،هوديِّ بتعُّ ل،م  القرنن  الٌّريم ا فنن ليل   مم اربعوا َّىل القرنن  الٌّريم  َكَةرما بالا مَّْن دتشت همم  ا

ٍص نمت وا به ا كم  فعلت أسُُّّالفيهم حنيت رتَف ُُّّموا لو ت    ،ِّده  سُُّّشُُّّ،وخمهم الوه ب،اونت َّىل كع ل،مصهم التَّلمودصيَّ

)ص(:  ل َّيبِّا َفل،ت ظيْر َّىل شتلصوٍّا شتلود مع احَل،ِّ حت،ثم ك نت(ا ملو ت رسُُُّّّو   اهللص )ص(: )متا أرادت احَل،َّ

ٍَ با أبو سُّة، ن لص،م ُُّّت،ِّعوا    )ي  شلواا حتربمَ  حتربو مسُّصْلممَ  سُُّّصلمصو(ا فٌّ،فت ب هلت مم أن يمواليوا مع مي

ٍَ الَِّّهدي،ت متلص،ًّ  َل ٍص لإلم    شلو ) (!؟ ميتجعلوا ما مع مي ( همم مهو الذي ح ربت اام  ت شلو ) ف لت الو ي

 مب لتَّ لو ح ربت رسو ت اهللص )ص(؟

مك،فت ب هلت مم أن يمسُُّّت مما بنيت رحي هتر رسُُّّو   اهللص )ص( مهم  اام م ن احلسُُّّا ماحلسُُّّني 

ًٍ لص شل،   سُّالممهمم   ٍَ فق ليوا: )  سُّوا ت( كق،َّ ارت دي صهم يف ةيوا أسر،مْخا مبني الَِّّهدي،  اللأعني  يَّيدص با مع مي

ٍَ )لع(!! ُم ابام ك،م،َّ  شب دتلص يَّيد الر دتانت به  بتداهم ا ك

 

هُّذهص هو دتشُّ  صمم الُّدِّيا  ش ُّده  ملٌّ َّهم   يتعَلمون لقولال كع ىل: )متمتثتلم الأذصيات َكَةرممْا َكمتثتل  الأذصي     

 شمْمو  َفهمْم َ  يتْعقصليونت(. يتْ عص،م بصمت  َ  يتْسمتعم َّ  أ دمشت   متهصدتا  صممد بمٌّْم 

 

 هٌّتةو لعد  ااط لٍ ماهلل أشلم

 الب حث الديَ العلوي الدكتور أمحد أديب أمحد


