حقيقة النصريية
حبث مقدم حلولية كلية الدعوة اإلسالمية بالقاهرة

إعداد

د/حممد عمر حممد خالد
األستاذ املساعد بقسم األديان واملذاهب بالكلية
1435هـ2014-م

بسم اهلل الرمحن الرحيم


احلمد هلل رب العاملني ،وأصىل وأسلم عىل أرشف النبيني ،وخاتم املرسلني

ورمحة اهلل للعاملني سيدنا وموالنا حممد ،وعيل آله وصحبه أمجعني .

وبعد ،فمنذ قيام ثورة مارس  2011م ىف سوريا ضد النظام القائم ،وما تبعها

من أحداث جسام  ،حصد فيه اآلالف من أهل السنة واجلامعة  ،عىل أيدي الرئيس

العلوي النصريى « بشار األسد » ،يعاونه ىف ذلك «العلويون» النصرييون واإليرانيون

وكل من له مصلحة ىف حماربة اإلسالم والقضاء عىل املسلمني.

ولقد تفكرت كثريا ىف أسباب عداء النصريية للمسلمني ،وعلة املبالغة ىف
قتلهم  ،وارتكاهبم ىف ذلك فظائع تدل عىل ّ
أن الرمحة ىف واد وهم ىف واد آخر .
وتساءلت  ،هل يعد ما بذره «عبداهلل بن سبأ » اليهودي الذي تظاهر

باإلسالم وأبطن الكفر والبغضاء للمسلمني سببا ىف ذلك العداء وتلك الشحناء ؟

وهل يرتتب عىل ذلك استباحة دماء املسلمني واعتبارها قربة يتقرب هبا النصرييون

إىل معبودهم ؟

وهل ينطلق النصرييون ىف عدائهم للمسلمني من عقيدة ؟ وهل تعد «النصريية»
مسلمني ؟ وهل يتفقون ىف قضايا العقيدة من إهليات ونبوات وسمعيات مع املسلمني؟
وهل مصدرهم الذي يستقون منه عقائدهم هو القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة؟
أم ّ
أن هلم مصادر أخرى هي أبعد ما تكون عن اإلسالم؟ وهل النصريية كانوا موالني
هلل ورسوله واملؤمنني أم ّ
أن هلم والء آخر؟ وهل كانوا منارصين للمؤمنني أو لغريهم
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؟ وهل هم أذلة عىل املؤمنني أعزة عىل الكافرين ؟ وهل هم أشداء عىل الكفار رمحاء
بينهم  ،أو العكس من ذلك كله ؟ .
لعل هذا البحث جييب عن بعض تلك التساؤالت ،وقد قسمته إىل أربعة

مباحث :

املبحث األول  :التعريف بالنصريية.
املبحث الثانى  :أهم عقائد النصريية.
املبحث الثالث  :اجلوانب الترشيعية عند النصريية.
املبحث الرابع  :أخالق النصريية وأثرها ىف الواقع املعارص.
وأرجو من اهلل العيل القدير التوفيق والسداد والصواب  ،إنّه تبارك وتعايل وىل

ذلك والقادر عليه  ،هو حسبنا ونعم الوكيل  ،وعيل اهلل فليتوكل املؤمنون .

14

حقيقة النصريية

املبحث األول
التعريف بالنصريية
النصريية  :من مجلة الشيعة الغالة  ،حيث ّ
إن اعتقاداهتم ومقاالهتم ىف سيدنا
عىل بن أبى طالب  تبتعد عن عقيدة املسلمني  ،كام ّ
أن هلم انحرافات وجتاوزات

يأيت ذكرها ىف ثنايا البحث إن شاء اهلل تعاىل .

وهم ينتسبون إىل زعيمهم «حممد بن نصري النمري» أو النمريي من أهل القرن

الثالث اهلجري(.)1

املطلب األول
اجلذور التارخيية القدمية للنصريية :

للمذهب العلوي النصريي جذور قديمة ترتبط بعقائد خمتلفة  ،حاولت

النصريية االستفادة منها وتوظيفها وصبغها صبغة إسالمية لتخدم مزاعمهم .

وترتبط أفكار النصريية بتوابع الفتوحات اإلسالمية وما خلفته لدى كثريين

من الفرس الذين قيض اإلسالم عىل جمدهم وإمرباطوريتهم .

باإلضافة إىل وجود هذا احلقد عند اليهود عىل نبي اإلسالم سيدنا حممد ^ ،

وهم كذلك حريصون عىل إفساد وختريب العقائد اإلسالمية .

ومن ثم فقد قاموا بتجنيد «عبداهلل بن سبأ» املعروف بابن السوداء  ،والذى «

تتلخص رشوره يف إحداثه يف هذه األمة ثالثة أمور  ،كان لكل واحد منها األثر البالغ

يف تفريق كلمتها  ،وتشتت أمرها :

(((راجع  :امللل والنحل للشهرستانى جـ  1ص  188ط مصطفى احللبي بمرص  ، 1976ومعجم
املصطلحات واأللقاب التارخيية ملصطفى عبدالكريم اخلطيب ص 423ط  1مؤسسة الرسالة
بريوت  1996م.
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األمر األول  :كان هو أول من أحدث القول بوصية رسول اهلل ^ لعيل بن

أيب طالب  باإلمامة  ،فعيل ويص الرسول ^ وخليفته عىل أمته من بعده بالنص .
عيل  إىل الدنيا بعد موته،
األمر الثاين  :كان هو أول من أحدث القول برجعة ّ

وبرجعة رسول اهلل ^ أيضا .

األمر الثالث  :كان هو أول من أحدث القول ّ
بأن عل ًّيا  مل يقتل  ،أنّه ال يزال
ح ًّيا  ،وأنّه يسكن السحاب  ،وأن الرعد صوته ّ ،
وأن الربق سوطه  ،وأن فيه جزء ًا إهليا

 ،وأنّه البد أن ينزل إىل األرض فيمألها عدال كام ملئت جورا .

وأكثر هذه القضايا مأخوذ عن اليهودية التي كان يتعارفها قومه يومئذ  ،بل

إنّه كان يستدل ملن خيدعهم عىل صحة هذه القضايا ببعض ما عرف من أحوال مويس
 مع شئ من التمويه والتحريف» .

()1

وعقب الشيخ «حممد حميي الدين عبداحلميد» بقوله « :ومن هذه اآلراء الفاسدة

التي نفث سمومها «عبداهلل بن سبأ» هذا تفرعت آراء كثري من الفرق  ،فمن تعاليمه

تشعبت أقاويل الغالة من الرافضة .

()2

وإذا كان الغالة هم أكثر الناس تأثرا بالفكر اليهودي ّ ،
فإن هناك تقارب ًا شديد ًا

بني أفكار الرافضة واليهود « فالرافضة هيود هذه األمة  ،يبغضون اإلسالم كام يبغض

اليهود النرصانية  ،ومل يدخلوا يف اإلسالم  ،رغبة وال رهبة من اهلل  ،ولكن مقتًا بأهل
اإلسالم  ،وبغ ًيا عليهم  ،وقد حرقهم عىل بن أيب طالب  بالنار  ،ونفاهم إىل البلدان

 ...وذلك أن حمبة الرافضة حمبة اليهود  ،قالت اليهود  :ال يكون امللك إال يف آل
داوود ،وقالت الرافضة  :ال يكون امللك إال يف آل عىل بن أيب طالب  ،وقالت اليهود:

ال يكون جهاد يف سبيل اهلل  ،حتى خيرج املسيح املنتظر  ،وينادي مناد من السامء ،
(((مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني لإلمام أيب احلسن األشعري حتقيق حممد حميي الدين
عبداحلميد جـ  1ص  11والكالم للمحقق نرش املكتبة العرصية بريوت  1990م .
((( املصدر السابق .
16

حقيقة النصريية

وقالت الرافضة  :ال جهاد يف سبيل اهلل حتى خيرج املهدي  ،وينزل من السامء ... ،
واليهود تبغض جربيل وتقول  :هو عدونا من املالئكة  ،وكذلك الرافضة تقول :

غلط جربيل يف الوحي إىل حممد  ،برتك عىل بن أيب طالب . « ..

()1

وأما الفرس فإهنم مل ينسوا ازدهار إمرباطوريتهم اثني عرش قرنًا من الزمان ،

وأن جيوشهم وصلت إىل اليونان ومرص  ،حتى قىض العرب املسلمون عليها القضاء
األخري  « ،إال أن بعض أبناء الفرس الذين مل يتمكن اإلسالم من قلوهبم تلك األيام

مل يغفلوا عن جمدهم الغابر  ،ومل تطمئن قلوب البعض منهم للرشيعة اإلسالمية ،
باإلضافة إىل حماولة البعض اجرتار الديانات املختلفة التي عجت هبا رقعة الرشق
كاملسيحية واليهودية والزرادشتية واملانوية واملزدكية ( )2وسواها  ،فحاولوا تلوين

اإلسالم هبا حتى خيلقوا التوافق بني ما كانوا عليه وما هم فيه  ،مع رغبة الكثري منهم

ىف االنتقام من العرب املسلمني  ،الذين قضوا عىل إمرباطوريتهم الواسعة املرتامية
األطراف .

فأدى كل ذلك إىل توجه أفكارهم إىل ما بذره «ابن سبأ»  ،فأنشأوا خمتلف

الفرق الغالية  ..وأسسوا شتي النزعات املتنافرة لتمزيق الوحدة اإلسالمية  ،بعد
((( تاريخ اجلدل  .اإلمام حممد أبو زهرة ص  78،79ط  2دار الفكر العريب بالقاهرة  1980م
(((الزرادشتية  :أصحاب زردشت بن يورشب الذي ظهر ىف زمان كشتاسب بن هلراسب امللك
 ،وأبوه كان من أذربيجان وأمه من الري  ،زعموا أن هلم أنبياء وملوكا  ،أوهلم كيومرث ..
ولزردشت كتاب يسمي “ زند أوستا “  ،وتدعي الزردشتية له معجزات كثرية .
املانوية  :أصحاب ماين بن فاتك احلكيم  ،الذي ظهر ىف زمان سابور بن أردشري  ،وقتله هبرام
بن هرمز بن سابور  ،وذلك بعد عييس عليه السالم  ،أحدث ماين دينا بني املجوسية والنرصانية
 ،وكان يقول بنبوة املسيح  وال يقول بنبوة مويس  . زعم ماين أن العامل مصنوع مركب
من أصلني قديمني  ،أحدمها نور  ،واآلخر ظلمة  ،وأهنام أزليان مل يزاال  ،ولن يزاال .
واملزدكية  :أصحاب مزدك  ،الذي ظهر ىف أيام قباذ والد أنورشوان  ،ودعا قباذ إىل مذهبه
فأجابه  ،واطلع أنو رشوان عىل خزيه وافرتائه فطلبه وقتله .أحل مزدك النساء وأباح األموال
وجعل الناس رشكة فيهام .ومذهبه ىف األصول واألركان أنهّ ا ثالثة  :املاء واألرض والنار  ،وملا
اختلطت حدث عنها مدبر اخلري ومدبر الرش  ،فام كان من صفوها فهو مدبر اخلري  ،وما كان
من كدرها فهو مدبر الرش.راجع  :امللل والنحل للشهرستاين جـ  1ص . 249 ، 244 ، 236
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اختاذهم من حب آل البيت – واستبشاع ما حل بسيدنا عىل  وأوالده وأحفاده من

أيضا الدعوة إىل دين املجوس .
ستارا خيفون فيه حقيقتهم»( )1وكان هدفهم ً
بعده – ً

()2

كام كان حرصهم شديدً ا عىل  « :امللك واالستيالء والتبسط ىف أموال املسلمني

وحريمهم  ،واالنتقام منهم فيام اعتقدوه فيهم وعاجلوهم به من النهب والسفك ،

وأفاضوا عليهم من فنون البالء»(.)3

وال شك َّ
أن فساد معتقداهتم وخبائث مذاهبهم توضح حقيقة أهدافهم

وتربهن عليها  ،وكان الباعث الذي دفعهم إىل اختاذ تلك املسالك «ما حدث هلم

عىل أيدي املسلمني من قتل وضياع ملك ّ ،
وأن بداية هذه الدعوة كانت عىل يد مجاعة

من املجوس واملزدكية والثنوية والفالسفة الذين كانوا ينكرون الصانع واحلرش
والنرش واملعاد ويكذبون الرسل  ،وأهنم تشاوروا وفكروا كيف حيتالون عىل املسلمني

حتى يردوهم عن دينهم فوجدوا أن أفضل طريقة هي أن ينتحلوا عقيدة الشيعة ،
حيث إنهّ م أقل أهل هذه األمة عقولاً وأسخفهم رأ ًيا وأقرهبم للتصديق باألكاذيب
املزخرفة  ،كام رأوا أن يتحصنوا باالنتساب إىل أهل البيت  ،وذلك عن طريق التودد
إليهم بام يالئم طبعهم من ذكر الظلم الذي وقع لسلفهم  ،والتباكي عىل ما َّ
حل بآل

البيت  ،ليتوصلوا به إىل تطويل اللسان ىف أئمة السلف الذين هم أسوهتم وقدوهتم
وذلك حتى يطعنوا ىف الرشع الذي وصل عىل أيدهيم وبروايتهم  ،كام أوصوا بالتأويل

وذلك حتى يقضوا عىل ما تبقي لدى هؤالء من ظواهر القرآن وذلك حيث إنهّ م

سيصريون أكثرية بانضامم الشيعة إليهم  ،وبذلك يستطيعون أن يلبسوا عىل سائر

الفرق إذا استجاب هلم البعض».

()4

(((طائفة النصريية تارخيها وعقائدها للدكتور سليامن احللبي ص  29 ، 28بترصف ط  2نرش
الدار السلفية بالكويت  1984م .
((( راجع  :الفرق بني الفرق للبغدادي ص 42نرش مكتبة دار الرتاث بالقاهرة .
((( فضائح الباطنية لإلمام أيب حامد الغزايل ط 1ص  14نرش دار البشري عامن  /األردن 1993م .
((( راجع  :املصدر السابق ص  13وما بعدها .
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من هنا نشأت الباطنية التي كان من أهم غاياهتا احلرص عىل هدم اإلسالم
وإسقاط دولته .
وتؤكد مقولة جاءت عىل لسان أحدهم مفادها  »:يِّإن أضيق بدين حممد ،
وليس عندي جيش أحارب أهله به  ،وليس لدى مال  ،ولكنِّى ىف احليلة طويل الباع
 ،بحيث إذا لقيت عونا من أحد قلبت دين حممد رأسا عىل عقب»(.)1
فالباطنية حريصون أشد احلرص عىل هدم اإلسالم من ناحية  ،وإسقاط دولته
()2
من ناحية أخرى .
فالباطنية كان هدفهم من دعوهتم الوصول إىل احلكم  ،واستخدموا كل
أساليب املكر ليفوزوا بذلك  ،واستغلوا حب املسلمني آلل البيت فانتسبوا هلم
ليفوزوا بتأييدهم ثم بعد أن استولوا عىل احلكم انغمسوا ىف الشهوات وترف الدنيا
ومتاعها  ،ولكي ينجوا من سخط املسلمني قالوا ّ
ظاهرا وباطنًا  ،ليربروا
بأن للرشيعة
ً
()3
ما يفعلونه من منكرات من ناحية  ،والنسالخهم وانسالخ العامة عن الدين .
ويمكن القول بأن الفكر الباطني عىل وجه العموم قد تشبع باألفكار
واملعتقدات والفلسفات القديمة  ،بل « إن أكثر احلركات الدينية الباطنية ىف األمة
اإلسالمية كان مزجيا من الفلسفة اليونانية والفارسية والسورية واملرصية واهلندية..
وقد مزج العلويون كغريهم  ..الوجوه الرئيسة ىف تلك الديانات  ،بآراء تتالءم
مع مواقف سياسية أو اجتامعية أو فكرية ىف عرص معني  ،استطاعت هذه األفكار أن
تعرب الزمن ضمن معتقدات أتباعها»(.)4
(((الباطنية وتياراهتا التخريبية لعبداحلميد العلوجي ص 186نرش دار الشؤون الثقافية العامة
ببغداد  1989م .
(((راجع  :الفكر السيايس عند الباطنية وموقف الغزايل منه ألمحد عرفات القايض ص  142وما
بعدها نرش اهليئة املرصية العامة للكتاب  1993م .
(((ابن تيمية وموقفه من أهم الفرق والديانات يف عرصه للدكتور حممد حريب ص  245بترصف
ط  1نرش عامل الكتب بريوت  1987م .
(((مدخل إىل املذهب العلوي النصريي جلعفر الكنج الدنديش ص  19نرش دائرة املكتبة الوطنية
– إربد  :الروزنا  2000م .
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وأخذ العداء لإلسالم وحماولة هدمه من داخله « ابتداع مناهج الباطنية ىف

تأويل الرشيعة عىل نحو يفيض إىل نسخها واالستعاضة عنها بخليط عجيب من

احلكمة  ،جيمع بني خرافات الفرس ووثنية اإلغريق وعقائد اليهود الذين حرفوا

دينهم من قبل»(.)1

هلذا مل تلبث أن ظهرت تلك العقائد اليهودية املطعمة بالوثنية الفارسية

واإلغريقية  ،بعد صبغها بصبغة إسالمية خادعة  ،كفكرة النور املحمدي  ،وعصمة

األئمة ومعجزاهتم  ،وتقديس األئمة  ،والغيبة والرجعة  ،واحللول  ،وجتسيد األلوهية
 ،والتأويل والتشبيه  .وغري ذلك من األفكار والعقائد .

()2

وهذه األفكار واالعتقادات ليست جديدة  ،فهي أفكار جاء هبا بعض علامء

وأولوا التوراة عىل أسس الفلسفة األفالطونية احلديثة  ،وقالت هبا
اليهود من قبل َّ ،

أيضا طائفة هيودية هي طائفة القبالة .
ً

()3

شوهت التوراة وحرفتها عن طريق التأويل الباطني  ،وا ِّدعاء الكشف
والتي َّ

عن الغيب وأرسار احلروف وغري ذلك من التلفيق الواضح بني فلسفة اإلغريق
واألفالطونية احلديثة ورواسب من عقائد الفرس  ،وهذا االجتاه التلفيقي كان

واضحا ىف جمتمعات الفالسفة ىف اليونان واإلسكندرية  ،وهي التي كانت تعرف
ً
بجمعيات أهل العرفان أو ( اجلمعيات الغنوصية )( « )4الذين يرون ّ
أن علمهم الباطن

(((احلركات الباطنية ىف العامل اإلسالمى  .د /حممد أمحد اخلطيب ص  21ط2مكتبة األقىص
عامن األردن 1986م .
((( املصدر السابق .
(((املصدر السابق  ،وكلمة قبالة تطلق عىل التأويل اخلفي للتوراة  ،وهي خليط من الفلسفة
والتصوف والسحر  .انظر املعجم الفلسفي  .د  .مجيل صليبا جـ 2ص  183ط دار الكتاب
اللبناين بريوت  1982م.
((( العرفان  :هو العلم بأرسار احلقائق الدينية  ،والعرفاين  :هو الذي ال يقنع بظاهر احلقيقة
الدينية بل يغوص ىف باطنها ملعرفة أرسارها  ،ويطلق اسم العرفانية أو الغنوصية عىل املذهب
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هو العرفان  ،الذي هيبط عىل القلوب إرشا ًقا أو وح ًيا دون واسطة ودون معلم ،وهذه

اجلمعيات الرسية وجدت منذ زمن بعيد  ،وحاولت نسخ األديان املوحي هبا من

هيودية ومسيحية وإسالم  ،عن طريق رضب بعضها ببعض ثم رضهبا مجيعا ببعض

اآلراء الفلسفية  ،لفتح الطريق أمام ما يسمونه الدين العاملي .)1(»..

ويعرتف مؤلف نصريي ّ
أن « من أظهر ما يعرف به العلويون  ،عنايتهم

بالفلسفة الروحية العاملية  ،ومقابلتها باألديان اإلهلية  ،وتوفيق ما يمكن توفيقه  ،ورد
ما خيتلف إىل البدع واهلرطقات التي كان يلفقها معارضو الدين والفلسفة الصحيحة

 ،ويستنتجون من كل ذلك وحدة األديان  ،ووحدة غايتها التي جاء اإلسالم بالربهان
عليها  ،ودعمها باحلجج الدامغة».

()2

ومقتىض ذلك أن العلويني يستثمرون الفلسفة اإلنسانية ىف القول بوحدة

األديان  ،تلك الفكرة التي تستهدف املسلمني  ،وحتاول تذويبهم وانخراطهم داخل

جمتمعات ومعتقدات النصاري واليهود ليخرجوا بذلك عن امللة احلنيفية السمحة

واإلسالم الصحيح .

قال تعاىل :ﱫ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﱪ النساء٨٩ :
ثم يردف املؤلف قائال  »:هذه الظاهرة الفكرية التي يمتاز هبا العلويون  ،هي
ما جعلت بعض اجلهالء  ،وذوي الغايات الدنيوية  ،يلصقون هبذه الطائفة هتم الوثنية
والكفر  ،وينسبوهنم إىل غري دين اإلسالم»(.)3

الذي انترش ىف القرنني الثاين والثالث للميالد  ،وامتد بطريق األفالطونية احلديثة إىل فالسفة
اإلسالم  ،وخالصته أن العقل البرشي قادر عىل معرفة احلقائق اإلهلية ،وأن احلقيقة واحدة،
وإن اختلف تعليمها  ،وأن املوجودات فاضت عن الواحد  ،وهلا مراتب خمتلفة ..املعجم
الفلسفي جـ 2ص  72بترصف .
((( احلركات الباطنية ىف العامل اإلسالمى  .ص  22، 21بترصف .
(((العلويون ىف دائرة الضوء  .الشيخ عىل عزيز اإلبراهيم ص  383ط  1نرش مركز الغدير
للدراسات اإلسالمية بريوت لبنان  1999م
((( املصدر السابق نفسه .
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ولقد استمدت النصريية معتقداهتا من الوثنية القديمة ،و قدسوا الكواكب

والنجوم وجعلوها مسكنا لإلمام عىل .

وتأثروا باألفالطونية احلديثة  ،ونقلوا عنهم نظرية الفيض النوراين عىل

األشياء .

وبنوا معتقدهم عىل مذاهب الفالسفة املجوس .
وأخذوا عن النرصانية  ،ونقلوا عن الغنوصية النرصانية  ،ومتسكوا بام لدهيم

من التثليث والقداسات وإباحة اخلمور .

ونقلوا فكرة التناسخ واحللول عن املعتقدات اهلندية واآلسيوية الرشقية .

()1

وينحدر املذهب العلوي النصريي من مذهب املفضلية  ،أتباع «املفضل بن

عمر اجلعفي»  ،وقد عارص «املفضل» «أبا اخلطاب» (.)2

(((املوسوعة امليرسة ىف األديان واملذاهب واألحزاب املعارصة إرشاف  .د  :مانع بن محاد اجلهني
املجلد االول ص  397ط  3نرش دار الندوة العاملية للطباعة والنرش بالرياض 1418هـ  ،و
عصمة األئمة عند الشيعة  .أنور الباز ص  20ط  1دار الوفاء بمرص 1998م .
(((أبو اخلطاب  :هو حممد بن أيب زينب األسدي األجدع مويل بني أسد  ،وهو الذي عزا نفسه إىل
أيب عبداهلل جعفر بن حممد الصادق ، فلام وقف الصادق عىل غلوه الباطل ىف حقه تربأ منه
ولعنه  ،وأمر أصحابه بالرباءة منه  ،وشدد القول ىف ذلك  ،وبالغ ىف التربي منه واللعن عليه
 ،فلام اعتزل عنه ادعي اإلمامة لنفسه .زعم أبو اخلطاب أن األئمة أنبياء ثم آهلة  ،وقال بإهلية
جعفر بن حممد  ،وإهلية آبائه ريض اهلل عنهم  ،وهم أبناء اهلل وأحباؤه  ،واإلهلية نور ىف النبوة ،
والنبوة نور ىف اإلمامة  ،وال خيلو العامل من هذه اآلثار واألنوار  ،وزعم أن جعفر هو اإلله ىف
زمانه  ،وليس هو املحسوس الذي يرونه  ،ولكن ملا نزل إىل هذا العامل لبس تلك الصورة فرآه
الناس فيها  ،وباإلضافة إىل ذلك استحل أبو اخلطاب املحارم ورخص فيها  ،وكان أصحابه
كلام ثقل عليهم أداء فريضة أتوه  ،وقالوا يا أبا اخلطاب خفف علينا ،فيأمرهم برتكها  ،حتى
تركوا مجيع الفرائض  ،واستحلوا مجيع املحارم  ،وارتكبوا املحظورات  ،وأباح هلم أن يشهد
بعضهم لبعض بالزور قال من عرف اإلمام فقدحل له كل يشء  ،كان حرم عليه  ..وملا وقف
عييس بن مويس صاحب املنصور عىل خبث دعوته  ،قتله بسبخة الكوفة  ،وافرتقت اخلطابية
بعده فرقا  .امللل والنحل للشهرستاين جـ 1ص  ، 180 ، 179واإلمام الصادق حياته وعرصه
لإلمام أبى زهرة ص  .125نرش دار الفكر العريب بالقاهرة .
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الذي يعترب أول مؤسس للمذاهب الباطنية ىف التاريخ اإلسالمي  ،حيث ّ
إن

أكثر هذه املذاهب انحدرت عن مذهب اخلطابية  ،وكان ذلك خالل إمامة« جعفر
الصادق»  اإلمام السادس عند الشيعة اإلمامية .)1(...

أخذ أبواخلطاب ومن لف لفه يدعون إىل الزندقة  ،والرشك واحللول  ،متذرعني

بمحبة الناس «جلعفر الصادق» ومنزلته عندهم  ،وما آتاه اهلل عز وجل من حكمة بالغة .
ولك ّن اإلمام الصادق قطع عليهم الطريق  ،وأعلن عىل مأل األمة الرباءة
منهم ،ونرش أولياءه ىف العراق يكذبون ويبينون أباطيله  ،وكان لذلك أثره ىف صفوف

أصحابه  ،فقد أحدث بينهم فرقة وانقسا ًما  ،فأعلنت طائفة منهم براءهتا من أيب
اخلطاب  ،ولكنّه كان قوي الشكيمة شديد التأثري ىف املتصلني به  ،ولذلك استمر
عىل دعايته بعد هذه الرباءة  ،وفوق ذلك قد كان مدفو ًعا بدافع من الرغبة ىف إفساد
العقيدة اإلسالمية بني أهلها  ،فلم يكن ضالاًّ حتى يعود إىل احلق إذا غضب اإلمام

عليه  ،بل كان مضلاًّ يتخذ من اسم اإلمام سبيلاً لتضليل الناس  ،وكان أنصاره عىل

هذا املنهاج  ،يريدون هدم اإلسالم  ،ويريدون هدم احلكم اإلسالمي العريب  ،وإعادة

احلكم املجويس الفاريس .

()2

وكان من أتباع أيب اخلطاب « ،املفضل بن عمر اجلعفي»  ،الذي تويف ما بني سنة

 167و  170هجرية 772 ،ميالدية عىل وجه التقريب  ،وقد محل أتباعه اسم أتباع«

حممد بن نصري»  ،أو النصريية  ،بعد أكثر من قرن من وفاته ،ولقد انفصلت النصريية
عن اإلسامعيلية منذ وفاة اإلمام «جعفر الصادق » . 

()3

((( مدخل إىل املذهب العلوي النصريي ص . 15
((( اإلمام الصادق حياته وعرصه  .اإلمام أبو زهرة ص .126 ، 125
((( مدخل إىل املذهب العلوي النصريي ص  15بترصف .
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املطلب الثاني
نشأة النصريية
تدّ عي النصريية االنتامء إىل الشيعة اإلمامية االثني عرشية  ،ولكنّهم ىف واقع

األمر يعدون من غالة الشيعة الباطنية الذين تبنوا آراء منحرفة وعقائد باطلة انتهت
هبم إىل اخلروج من اإلسالم .

()1

وقد احتال «حممد بن نصري» لاللتصاق بالشيعة اإلمامية  ،الذين يدعون ّ
أن

«احلسن العسكري» هو إمامهم احلادي عرش  ،وكان «ابن نصري» أحد امللتفني حوله .
«وحينام تويف «احلسن العسكري» سنة  260هـ ،ومل يكن له عقب كام شهد

بذلك أخوه «جعفر»  ،احتال «حممد بن نصري» فا ّدعي لشيعة « احلسن العسكرى»
أن « للحسن » ولدً ا اسمه «حممد» ّ ،
ّ
وأن اإلمامة قد انتقلت إليه  ،وأنّه قد اختفي
ىف رسداب أبيه  ،وأنّه «املهدي املنتظر»  ،وأنّه سيعود فيمأل األرض عدلاً كام ملئت

جورا ،ثم زعم «حممد بن نصري» هذا أنّه هو باب «املهدي املنتظر»  ،غري أن شيعة
ً
«احلسن العسكرى» مل يصدقوا «ابن نصري» عىل أنّه «الباب» للمهدى وإن وافقوه عىل

وجود هذا الولد املختفي ىف الرسداب حيلة منهم لبقاء مذهبهم .

ثم اختار هؤالء الشيعة رجال كان يبيع الزيت عند باب بيت «احلسن

العسكرى» وادعوا أنّه هو باب املهدى  ،فهرب منهم «حممد بن نصري» وأسس فرقة

النصريية « .

()2

وباإلضافة إىل هذا التلفيق الواضح والكذب املتعمد من «ابن نصري» فإن

«األفكار واآلراء التي تبناها «ابن نصري »  ،ودعا إليها  ،ومل يقرها واحد من األئمة ،

(((دراسة عن الفرق يف تاريخ املسلمني “ اخلوارج والشيعة “ للدكتور أمحد حممد أمحد جيل ص
311ط  2نرش مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية بالرياض  1988م .
(((األديان والفرق واملذاهب املعارصة لعبدالقادر شيبة احلمد ص  86نرش مؤسسة الطباعة
والصحافة والنرش بجدة .
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ومل يؤيدها واحد من عامة الشيعة فضال عن علامئهم وجمتهد هيم  ،وإنام رصحوا بأهنا

أفكار غالية  ،وأن مصدرها ليس اإلسالم  ،وليس األئمة وإنام املجوسية  ،والدهرية
 ،واهلندوسية  ،وأعلن األئمة عليهم السالم براءهتم منها  ،ولعنوا مدعيها  ،والداعي

إليها وكذلك فعل الشيعة أسوة بأئمتهم واقتداء بعلامئهم».

()1

وكان اإلمام «احلسن العسكرى» نفسه قد كتب إىل أحد أتباعه قائال  »:إين أبرأ

إىل اهلل من «ابن نصري النمريى»  ،و«ابن بابا القمي»  ،فابرأ منهام  ،وإين حمذرك ومجيع

مواليى  ،وخمربك أين ألعنهام – عليهام لعنة اهلل – فتانني مؤذيني  ،آذامها اهلل  ،وأرسلهام

ىف اللعنة  ،وأركسهام ىف الفتنة . « ..

()2

وعىل هذا فيمكن القول بأن مذهب «ابن نصري» غريب عن الشيعة عامة وعن

اإلمامية خاصة  ،وأن هذا املذهب ينحو نحو الوثنية والرشك واإلحلاد  ،كام سيظهر

ىف املبحث اخلاص بعقائدهم .

أو ً
ال  :أبرز مؤسسيها :

يرجع تأسيس هذه الفرقة إىل «أبى شعيب حممد بن نصريالنمريي» املتوىف سنة

 270هـ  ،وقد عارص ثالثة من أئمة الشيعة وهم « :عىل اهلادي بن حممد»  ،و«احلسن
العسكرى بن عىل »  ،و«حممد املهدى بن احلسن » .

زعم« حممد بن نصري » أنّه الباب إىل اإلمام «احلسن العسكري»  ،وأنّه وارث

علمه  ،واحلجة واملرجع للشيعة من بعده  ،وأن صفة املرجعية والبابية بقيت معه بعد
غيبة اإلمام املهدى  ،كام ادعى النبوة والرسالة  ،وغال ىف حق األئمة إذ نسبهم إىل مقام

األلوهية .

((( راجع  :العلويون أو النصريية للسيد عبداحلسني مهدي العسكري ص  44بدون بيانات .
((( املصدر السابق ص . 4
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وخلفه عىل رئاسة الطائفة « :حممد بن جندب»  ،ثم «أبو حممد عبداهلل بن

حممد اجلنان اجلنبالنى » 287 -235هـ  ،ثم «حسني بن عىل بن احلسني بن محدان

اخلصيبى» املولود سنة  260هـ .

ظهر فيهم عصمة الدولة «حاتم الطوبان» حواىل  700هـ – 1300م  ،وهو

كاتب الرسالة القربصية .

وظهر «حسن عجرد» من منطقة أعنا  ،وتوىف ىف الالذقية سنة  836هـ 1432م

 .ثم «سليامن أفندي األذنى» املولود ىف أنطاكيا سنة  1250هـ .

ثم «حممد أمني غالب الطويل»  ،ثم «سليامن املرشد» وكان أصحابه ينادونه

بسلامن وأعدم شن ًقا سنة 1946م  ،وجاء بعده ابنه «جميب»  ،وادعى األلوهية  ،لكنّه
قتل أيضا عىل يد رئيس املخابرات السورية آنذاك سنة  1951م  ،وما تزال فرقة

املواخسة النصريية يذكرون اسمه عىل ذبائحهم .

ويقال بأن االبن الثاين «لسليامن املرشد» اسمه «مغيث»  ،ورث – حسب

زعمهم – الربوبية عن أبيه .

واستطاع العلويون – النصرييون – التسلل للتجمعات الوطنية ىف سوريا ،

واشتد نفوذهم ىف احلكم السوري منذ سنة  1965م بواجهة سنية  ،ثم قام جتمع

القوى التقدمية من الشيوعيني والقوميني والبعثيني بحركتهم الثورية ىف  12مارس
سنة  1971م  ،وتوىل العلويون احلكم عىل مستوى رئاسة اجلمهورية .

()1

(((حمارضات يف الفرق واملذاهب للدكتور حممد الفاضل الاليف ص  94 – 91بترصف ط  1دار
الكلمة للنرش والتوزيع باملنصورة  2005م .
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ثانياً  :طوائف النصريية :
أما طوائف النصريية فهي كاآليت :
أ-أاحليدرية  :نسبة إىل حيدر وهو لقب سيدنا عىل .

ب-بالشاملية  :أو الشمسية  ،وهم الذين يقولون إن علي ًا  ىف السامء يسكن

الشمس وإن الشمس هي حممد ^.

ج -الكالزية  :أو القمرية  :يعتقدون أن عليا يقيم ىف القمر  ،ويعتقدون أن

اإلنسان إذا رشب اخلمر الصافية يقرتب من القمر  ،وينتسبون إىل الشيخ «حممد بن

كالزى»

د -الغيبية  :يقولون إن اهلل تعاىل – حسب زعمهم  -جتىل ثم غاب  ،والزمان

احلايل هو زمان العودة .

وهم جيردون اهلل من صفاته مثل اإلسامعيلية .

()1

وىف العرص احلديث هم أيضا طوائف  ،جيمعهم هدم اإلسالم وحماربة املسلمني.
ومن بني هذه الطوائف  :البناوية ومنهم «سليامن املرشد» الذى متادى ىف

التضليل كام متادى ىف الكفر فادعى األلوهية .

وتلقفه الفرنسيون املحتلون فأظهروه ورفعوا من شأنه جاها وسلطانا

ومظهر ًا.

()2

(((راجع  :مذاهب اإلسالميني أ د عبدالرمحن بدوي جـ 2ص  1239وما بعدها نرش دار العلم
للماليني  1997م  ،ودراسات ىف الفرق واملذاهب القديمة واملعارصة  .عبداهلل األمني ص
. 121
(((النصريية يف امليزان ملحمد عبداهلل اخلطيب وعبداملنعم سليم جبارة ص  33بترصف نرش
مكتبة دار األنصار بالقاهرة .
27

حقيقة النصريية

« وكان سليامن هذا ذكي ًا  ،مثل الدور متثي ً
ال جيد ًا  ،وكان صاحب حيلة انطلت

عىل السذج والدمهاء  ،فكان يلبس ثيابا فيها أزرار كهربائية  ،وحيمل ىف جيبه بطارية
صغرية متصلة باألزرار  ،فإذا أوصل التيار  ،أضاءت األنوار  ،فيخر له أنصاره
ساجدين  ،وكان املستشار الفرنيس من وراء هذه اللعبة الساذجة  ،واأللوهية الزائفة

حيث كان يسبق الساجدين  ،وخياطب سليامن بقوله  ( :يا إهلي ) .

وقد اختذ «سليامن املرشد» رسوال له اسمه « سليامن امليده » وكان يشتغل مجاال

عند أحد املزارعني ىف محص  ،ومن الطريف أن «سليامن املرشد» كان راعى أبقار ،
ً ()1
وهكذا  ،يكون اإلله راعيا  ،والرسول مجاال «.
وقد عاون املحتلون الفرنسيون «سليامن املرشد» عىل الوصول إىل الربملان

السوري كنائب عن النصرييني .

وقبل اجلالء الفرنيس عن سوريا أمدوه ومن معه من النصرييني بكميات

ضخمة من السالح  ،فأعلن سليامن العصيان وبدأ جيهر باالستقالل حتى اعتقله
«صربي العسيل» وأعدمه  ،فظهر من بعده ابنه «جميب» ليعلن نفسه إهل ًا عىل طريق
الضالل والتضليل ولكنّه مل يلبث أن قتل .

والنصرييون وهم يذبحون ذبائحهم اليوم يقولون  :باسم املجيب اهلل أكرب من

يدى إىل رقبة أبى بكر وعمر .

ومن بني فرقهم األخرى فرقة الالذقية  ،ويعتقدون أن عليا حيل ىف القمر ليال

وىف الشمس هنارا .

أما فرقة املواخسة فهم ال خيتلفون عن الفرق األخرى إال ىف الفرعيات .

()2

(((من طوائف الغالة النصريية أ د عىل حممد عبدالوهاب ص  74 ، 73حولية كلية الدعوة
اإلسالمية بالقاهرة عدد  11سنة  1997م .
((( النصريية ىف امليزان ص  33بترصف .
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فالطوائف املذكورة قدي ًام وحديث ًا  ،برهان عىل العمل لصالح الغرب  ،والعودة
إىل الوثنية  ،والسعي إىل هدم اإلسالم والنيل من عقائده  ،وحماربة املسلمني وتدبري
املكائد هلم ىف اخلفاء .
والنصريية يسكنون ىف الشام بالبالد الواقعة غريب هنر العايص  ،ويستوطنون
منطقة جبال خاصة هبم ىف الالذقية باإلقليم السوري  ،وحينام اطمأنوا إىل أن أحد ًا
ال يريد هبم رش ًا  ،أخذوا خيتلطون بالناس ىف الوقت احلارض  ،وهم يؤلفون حوايل
عرشة باملائة من عدد سكان سورية مجيعها  ،كام يشكلون ىف تركيا اثني عرشة باملائة
من جمموع السكان .
ويوجد عدد كبري منهم أيض ًا ىف غريب األناضول  ،ويعرفون باسم ( التختجية
واحلطابني ) فيام يطلق عليهم رشقي األناضول اسم ( القزل باشيه )  ،ويعرفون ىف
أجزاء أخرى من تركيا وألبانيا باسم ( البكتاشية )  ،وهناك عدد منهم ىف فارس
وتركستان ويعرفون باسم ( العىل إهلية )  ،وعدد منهم يعيش ىف لبنان (.)1

ثالثاً  :أشهر املؤلفات واملؤلفني فى النصريية

كتب ماسينيون ىف سنة  1937م جممال عن كتب النصريية  ،ويمكن
تلخيصها ىف اآليت :
املؤلفون الذين أدرجوا فى الرتاث الكتابي للنصريية :

أ«املفضل اجلعفى» ( املتوىف  180هـ ) يلقب بالعامل وهو معتمد عندهمبوصفه راويا للكتب املنسوبة لإلمام «جعفر الصادق » ،أشهرها كتاب الرصاط ،
(((راجع  :اجلذور التارخيية للنصريية العلوية للحسيني عبداهلل ص 117نرش مركز اخلليج
للكتاب اإلسالمي بديب  ،و الشيعة والتشيع فرق وتاريخ للشيخ إحسان إهلي ظهري ص
257ط  10نرش إدارة ترمجان السنة الهور باكستان  ،واألديان والفرق واملذاهب املعارصة
ص  ، 86والعلويون ىف تركيا نسخة إليكرتونية بدون بيانات  ،و املوسوعة امليرسة يف األديان
واملذاهب واألحزاب املعارصة املجلد األول ص . 395
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وكذا العقود  ،واألساس للعامل – بكرس الالم  -واألشباه واألظلة  ،وهى خمطوطات
بباريس .
ب يونس أو يوسف بن ظبيان الكوىف ،له  :حقائق أرسار الدين .ج  -حممد بن سنان الظاهرى (املتوىف  225هـ)  ،له  :األنوار واحلجب .
د – جعفر بن حممد بن املفضل اجلعفى  ،له  :آداب عبداملطلب .
هـ – أبوشعيب حممد بن نصري النمريى البرصى (املتوىف  270هـ )  ،له  :املثال

والصورة  ،خمطوط بباريس  ،واللعنة  ،ومسائل «حييي بن معني»  ،وكتاب األكوار
واألدوار  ،وكتاب التأويل ىف مشكل التنزيل .

و – حممد بن جنان اجلنبالنى ( املتوىف  287هـ )  ،له  :اإليضاح ىف سبيل

النجاح .

ومن مؤلفى النصريية األقدمني :اخلصيبى « أبو عبداهلل احلسني بن أمحد بن محدان » ويلقب بالشيخ يرباق  ،توىف

ىف حلب 357هـ  ،له  :اهلداية الكربى  ،أهداه لسيف الدولة  ،وكتاب املائدة واملجموع .
و«احلىل حممد بن أمحد»  ،وله رسالة ىف باطن الصالة  ،ورسالة مسيحية ،

والفتق والرتق وغريها .. ،

والقطيعى «أبو الفتح حممد بن حسن البغدادى » ،له  :الرسالة االسمية .
واجلرسى «عىل بن عيسى » ،له  :كتاب األوحد .
وأبو ذهيبة «إسامعيل بن خالد»  :من بعلبك وهو من اإلسحاقية  ،له  :كتاب

الفحص والبحث .
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والشيخ الطربانى «أبو سعيد ميمون بن قاسم»( املتويف بعد سنة 426هـ )  ،له:

جمموع األعياد ،واحلاوى ىف علم الفتاوي  ،والدالئل ىف معرفة املسائل  ،والرد عىل

املرتد وغريها .

ومن مؤلفى النصريية ىف احلديث :
الكركى «عىل بن احلسني » ،له  :الرس اخلفى  ،واإلفادة ىف إيضاح الشهادة .
و«حممد بن يونس كالزوجرانى» من أنطاكية  ،له  :التأييد ،واجلدول النورانى،
والباطن .
والشيخ «إبراهيم مرهج » ،والشيخ «حسني أمحد مهني» تلميذ املرهج  ،له :
اليمنية  ،والزبدة  ،واالبتهاالت  ،واملنهل املورود  ،وغنيمة السفر .
وللشيخ «عىل ماخوس » :الوراثة .
و«سليامن األذنى»  ،وله  :الباكورة السليامنية .

()1

وأهم مؤلفاهتم عىل اإلطالق  :كتاهبم الذى يقدسونه املعروف بـ ( كتاب
املجموع )  ،الذى يمثل أعظم مصدر للراغبني ىف الوقوف عىل النصريية  ،وهو
كتاهبم املقدس  ،يتكون من ست عرشة سورة تضم صلواهتم وكل عقيدهتم  ،وكذا
أذكار وابتهاالت وتراتيل نصريية  ،وال نعرف متى وضع هذا الكتاب وإن جاء فيه أن
()2
اخلصيبى هو الذى صاغ عقيدة وابتهاالت النصريية ىف شكلها النهائى ..
أما سور املجموع فهي كاآليت :
السورة األويل وتسمي «األول» ،والثانية تسمي «تقديسة ابن الويل «– يقصدون
به أبا احلسن حممد بن عىل ،والثالثة « تقديسة أيب سعيد»  ،والرابعة « النسبية»،
((( راجع  :مذاهب اإلسالميني جـ  2ص  1171وما بعدها .
(((دراسة فلسفية لبعض الفرق الشيعية للدكتورة زينب حممود اخلضريي ص  88بترصف ط دار
الثقافة للطباعة والنرش بالقاهرة .
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واخلامسة «الفتح»  ،والسادسة «السجود»  ،والسابعة « السالم»  ،والثامنة «اإلشارة»،
والتاسعة « العني العلوية»  ،والعارشة « العقد»  ،واحلادية عرشة « الشهادة» والعامة
تسميها « اجلبل»  ،والثانية عرشة « اإلمامية»  ،والثالثة عرشة «املسافرة»  ،والرابعة عرشة
()1
«البيت املعمور»  ،واخلامسة عرشة «احلجابية» ،والسادسة عرشة « النقيبية» .
ومن ثم أعرض النصريية عن القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة  ،ومتسكوا
بكتب وضعها بعض رؤساء نحلتهم الباطلة  ،فانحرفوا عن املسار اإلسالمي إىل
طريق الزيغ والتضليل .

املبحث الثاني

أهم عقائد الشيعة النصريية
متهيد:
وفيه تسرت النصريية على عقائدهم
حياول النصريية إخفاء عقيدهتم وعدم البوح هبا  ،يدفعهم لذلك أمور تتصل
بمعبودهم  ،وبأحداث تارخيهم وما تعرضوا له من قسوة احلكام عليهم بسبب فساد
اعتقادهم  ،ويرون أيضا حجب معرفة الذات اإلهلية – عىل طريقتهم – بحقيقتها
وأرسارها عن العوام كي ال تبذل بني أيدهيم  ،باإلضافة إىل أن هذه العلوم يعلمها
اخلواص فقط وجيب حجبها عن عوام املسلمني .
وهلذا الكتامن املقصود جذور تصل إىل فرتة حياة النبي ^  ،وتتصل أيضا
بوالية عىل  والتي تطورت فيام بعد إىل ألوهيته حسب الفكر النصريي  ،حيث
زعموا أن الدين مل يكمل إال بوالية عىل  ، وشبهوا ذلك بنزول القرآن الكريم
تدرجييا بحسب الوقائع واألحداث .
(((راجع  :كتاب املجموع نرش ىف باريس سنة  1900م  ،وكتاب الباكورة السليامنية يف كشف
أرسار الديانة النصريية لسليامن أفندي األذين ص  7وما بعدها بدون بيانات ..
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حيث ذكر النبي ^ طرفا من والية عىل وكتم البقية – حسب زعمهم وحاشاه

^  -يقصدون ألوهية عىل وباقي مذهبهم الضال .

ففي ضوء قول اهلل تعاىل  :ﱫ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﱪ املائدة ، ٣ :قالت النصريية  »:إنّه ملا أعلن كامل اإلسالم
كان ال يزال بعض العقائد مكتوم ًا وخفي ًا  ،ولذلك بقي إىل هذا اليوم مكتوما
بخصوصيته  ،وبتعبري أوضح إن بقاء عقيدة العلويني مكتومة هو من كامل اإلسالم ،

مرض به  ،ألن الرسول ^ برش املؤمنني بوالية عىل  ،وبذلك كمل اإلسالم،
وإعالهنا ٌّ
ولكنّه بقي حريص ًا عىل كتامن البقية من كامل اإلسالم أيض ًا  ،وهذا هو تعليل تكتم

العلويني ىف عقيدهتم .

وهم يقولون أيض ًا إن بني هاشم  ،كانوا يعرفون ىف زمن النبي ^ أحكام ًا ما
كان يعرفها األمويون  ،وإن أهل البيت تعلموا علوم ًا مل يسمعها غريهم  ،وهنا مبدأ

أرسار العلويني .

ومن مجلة أسباب تكتم العلويني أن بيعة «غدير خم» مل تكن إال إفشاء لبعض

حقوق أهل البيت واألمر باتباعها واحرتامها « (. )1

ويف ضوء قول اهلل تعاىل  :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﱪاألحزاب ، ٧ :نسبوا
إىل «جعفر الصادق » القول« :فدخل الكتامن ىف امليثاق الذى أخذه أى اهلل عىل األنبياء

واألوصياء  ،وقال هلم  :اسرتوا ذلك واكتموه  ،ملا علم ما ىف قلوب األعداء « .

()2

وملا كانت ألوهية عىل  وما يندرج حتتها من عقائد فاسدة يأيت ذكرها ىف ثنايا
البحث – أمر ًا غريب ًا بل مستبعد ًا لدى مجهور املسلمني من غري النصريية فقد زعموا
((( خطط الشام  .حممد كرد عىل جـ  6ص 266بترصف مطبعة املفيد بدمشق  1928م .
(((اهلفت الرشيف من فضائل موالنا جعفر الصادق رواه املفضل بن عمر اجلعفي حتقيق الدكتور
.
مصطفي غالب ص  31ط  2نرش دار األندلس بريوت
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أن « هلل أرسار ًا  ،فأحب أن يعبد رس ًا  ،ومعني ذلك أن الرس ال يطلع عليه وال يعرفه
البرش  ،وكذلك نفس اإلنسان رس  ،ألن املعني ( أي عىل  عندهم ) أرس ذاته عن
العامل املنكوس ( أي هل اجلحود والكفر من غري النصريية ) وأوجب أن يعبد رس ًا ،

وأن تعرفه رس ًا بكيفيته  ...فكان ال يعرفه إال من اصطفاه ملعرفته».

()1

والسطور اآلتية توضح مدي حتفظ النصريية عىل أرسار عقيدهتم  ،وعدم
البوح هبا لسواهم  »:فاملرأة عندهم ال تعطي هذا الرس مطلق ًا  ،ألهنا ىف نظرهم ضعيفة

العقل واإلرادة ال تؤمن عىل هذا الرس  ،وهي ال دين هلا  ،أما الرجل فال يسلم الرس

إال متي بلغ التاسعة عرشة من عمره  ،فيعقدون إذ ذاك االجتامع اخلاص لتسليم رس
الديانة  ،ويكون االجتامع مؤلف ًا من بعض معلمي الطريقة مع كفيلني أو شاهدين
يشهدان باستعداد الشاب لقبول الرس ويضمنان حمافظته عليه  ،وهكذا يلقنونه رس

ديانتهم بعد أن حيلف اليمني املقررة عندهم بأنه ال يبوح به ولو أريق دمه».

()2

فهذه الضامنات كلها من أيامن وضامنني أو شاهدين لصون العقائد واألرسار

النصريية من االفتضاح واإلعالن  ،وهلم كتب يذكرون فيها أنهّ م عىل عقيدة وإيامن

املسلمني ال يفرتقون عنهم ىف يشء  ،وال خيالفون ما جاء به الرسول ^  ،بدافع التقية

كام هو معلوم .

« وقد حياول أحدهم استكشاف أخ له  ،فام عليه إذ ًا إال أن يبادره بالتحية  ،فإذا

جاءه الرد  ،عمد إىل بقية الرموز معروضة ىف هذه احلوارية املوجزة :هل لك أب ؟  -نعم

 – .ما اسمه ؟  -حسني  .هل أبوك شيخ ؟  -نعم  – .كم دورة لعمته ؟  -ست عرشة .
واملراد باألب  :واضع املذهب أو الطريقة أو الديانة وهو «احلسني ابن محدان»  ،أما

عدد دورات العمة فيقصد به السور الست عرشة التي تركها للقوم ( ىف كتاب املجموع ) .

(((كتاب الرصاط املنسوب إىل املفضل بن عمر اجلعفي ( ت  180ه –  796م ) حتقيق املنصف
بن عبداجلليل ص 169 ، 168ط  1دار الكتب الوطنية بنغازي ليبيا  2005م .
(((دائرة معارف القرن العرشين  .حممد فريد وجدي املجلد العارش ص  249ط  3دار املعرفة
بريوت 1971م .
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ومتي توافقت صيغ احلوار عىل هذا الوجه  ،وقع االطمئنان بني االثنني وزال

كل حتفظ» (.)1

ويزعم النصرييون أنهّ م عىل احلق  ،وأن مقالتهم مقالة أهل التحقيق  ،ويرون

أن خطاب الديانة والبالغ عنهم رس مصون ال جيوز ألحد أن يذيعه ولو أدي ذلك

إىل قتله  ،وعالوة عىل حتليف الشاب كام تقدم وأن التكتم أول الرشوط التي تشرتط
عليه  ،فإنه هيدد كل نصريي بالوعيد الشديد إذا باح بالرس  ،فاألرض لن تقبل جثته
 ،وصورته سوف متسخ إىل صورة حيوان  ،وهناك هتديد باإلحضار والقطع ملن يبوح

بأرسار معتقداهتم .

()2

وينكر الشيعة اإلمامية عىل النصريية ذلك املسلك  ،إذ العقيدة السليمة تذاع

وتشاع عىل اجلامهري  ،وجيهر هبا عىل مجيع الناس  ،وال خييش من إظهارها وإعالهنا .

فمع أن التقية مبدأ عام لدى الشيعة مجيعا  ،إال أن الشيعة اإلمامية يذكرون

« أنّه ليس معنى التقية عندهم أن تصبح مجعية رسية لغاية اهلدم والتخريب  ،كام أنّه
ليس معناها أن جتعل الدين وأحكامه رسا من األرسار ال جيوز أن يذاع ملن ال يدين

به»(.)3

(((اإلسالم يف مواجهة الباطنية للمجاهد الكبري أيب اهليثم ص  77بترصف ط  1دار الصحوة
للنرش  1985م .
(((راجع  :دراسات ىف الفرق  .د  .صابر طعيمة ص  ، 44واحلركات الباطنية يف العامل اإلسالمي
للدكتور حممد أمحد اخلطيب ص 385ط  2مكتبة األقيص عامن األردن  1986م .
((( عقائد اإلمامية  .حممد رضا املظفر ص  76نرش شبكة الفكر بدون بينات .
35

حقيقة النصريية

املطلب األول
اجلانب اإلهلي فى النصريية
لقد انحرفت النصريية عن الرصاط املستقيم ىف عقائدها وأفكارها  ،ورشدت

عن التوحيد اخلالص بأفكار ضالة خبيثة تعود هبم للوثنية وتعدد الرشكاء  ،وزعموا

أن اإلله حيل ىف البرش  ،وقالوا بثالوث يشبه ثالوث النصارى .

فمعبودهم الذي يؤهلونه هو اإلمام عىل بن أيب طالب  ، الذي اعتقدوا قدمه

وأزليته وأنّه موجود قبل خلق الساموات واألرض  ،وأنّه يسكن السحاب  ،فإذا مر

هبم السحاب قالوا  :السالم عليك يا أبا احلسن  ،وعندهم أن الرعد صوته  ،والربق

ضحكه  ،وهم من أجل ذلك يعظمون السحاب .

ويرون أن ىف عىل  طبيعتني الهوتية وناسوتية مضاهاة العتقاد النصاري ىف

املسيح  ، لذا فهم حيبون عبدالرمحن بن ملجم قاتل عىل ريض اهلل عنه  ،زاعمني

أنّه خلص الالهوت من الناسوت ( ،)1خمطئني من يلعنه .

وزعموا أن ىف عىل  جزء ًا إهلي ًا وقوة ربانية  ،فهو عندهم  ،الذي ظهر اإلله

بصورته وخلق بيديه وأمر بلسانه .

()2

(((هذه الفكرة نرصانية ذات أصول هندية  ،تقوم عىل أن ىف املسيح  –وحاشاه – طبيعتني
 ،الهوتية أي إهلية  ،وناسوتية أي برشية .راجع  :هداية احلياري يف أجوبة اليهود والنصاري
لإلمام ابن قيم اجلوزية حتقيق الدكتور أمحد حجازي السقا ص  322وما بعدها نرش دار
الريان للرتاث بالقاهرة  ،واألديان القديمة أ د حسن حسني اهلواري ص61ط  1دار الطباعة
املحمدية باألزهر  1988م .
(((راجع  :امللل والنحل للشهرستانى جـ 1ص  ،189والتشيع بني مفهوم األئمة واملفهوم
الفاريس ملحمد البنداري ص  33ط  3دار عامر للنرش بعامن األردن  1999م  ،والفرق
يف امليزان أ د حممود حممد رسالن ص 174 ،173نرش مكتبة املطيعي بالقاهرة  ،والباطنية
وتياراهتا التخريبية ص. 172 ، 171
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ومن ثم فإن عليا  " إله ىف الباطن إمام ىف الظاهر  ،مل يلد ومل يولد ومل يمت

عىل حممد ًا  ،وحممد متصل بعىل لي ً
ال منفصل
ومل يقتل وال يأكل أو يرشب ...فقد اختذ ٌّ

عنه هنار ًا «

()1

وتتسع دائرة اإلهلية وتعدد الرشكاء واخلالقني لدى النصريية حيث يعتقدون

ّ
أن « الباري خلق روح عىل وأوالده وفوض العلم إليهم فخلقوا هم األرض
والسموات؛ قالوا  :ومن هنا قلنا ىف الركوع  :سبحان ربى العظيم  ،وىف السجود :

سبحان ربى األعىل ؛ ألن اإلله األعىل (عىل ) وأوالده  ،وأما اإلله األعظم فهو الذى

فوض إليهم العامل» .

()2

ومن مظاهر انحرافهم ىف األلوهية كذلك قوهلم باحللول  ،وهو  « :قيام موجود

بموجود عىل سبيل التبعية « وهو حمال عىل اهلل تعاىل .

()3

ويستعمل بشكل عام عند احلديث عن  « :انتقال روح اهلل إىل غريه وبخاصة

إىل البرش «  .إذ يأيت القول باحللول الحقا « لقضية القول بوجود إله واحد  ،مصدر

للخلق  ،وعنه تنتقل الروح أو القوة إىل بقية املخلوقات عن طريق احللول « .

()4

وتعتقد النصريية أن حلول اإلله ىف البرش منذ أول اخلليقة فهو قديم حسب

زعمهم  ،وهناك سبعة أدوار للظهورات اإلهلية  ،اختذت ىف كل دور وظهور رسوال

ناطقا  « ،فالظهور األول كان ىف هابيل ثم ىف شيث وكان آدم هو الرسول الناطق ،
ثم انتقلت األلوهية إىل سام والنبوة إىل نوح  ،وبعدها انتقلت األلوهية إىل إسامعيل
والنبوة إىل إبراهيم  ،ثم انتقلت األلوهية إىل هارون والنبوة إىل موسى  ،ثم انتقلت

((( إسالم بال مذاهب ص . 333
((( الشيعة معتقدا ومذهبا للدكتور صابر طعيمة ص 203ط  1نرش املكتبة الثقافية بريوت  1988م .
(((الفرق اإلسالمية للشيخ حممود البشبييش ص 84ط  1نرش املكتبة التجارية الكربي بمرص
 1932م .
((( املصدر السابق .
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األلوهية إىل شمعون الصفا املعروف عند النصارى ببطرس والنبوة إىل عيسى  ،وظهر
للمرة األخرية ىف عىل بن أبى طالب والنبوة ىف حممد ^"

()1

وبات احللول وظهور اهلل – تعاىل وحاشاه – ىف صورة أشخاص عندهم أمرا

طبيع ًّيا  ،وبعبارهتم ّ :
إن « ظهور الروحاين باجلسد أمر ال ينكره عاقل  ،إما ىف جانب
اخلري فكظهور جربيل  ببعض األشخاص والتصور بصورة أعرايب  ،والتمثل
بصورة البرش  ،وإما ىف جانب الرش فكظهور الشيطان بصورة إنسان حتى يعمل الرش

بصورته  ،وظهور اجلن بصورة برش حتى يتكلم بلسانه  ،فكذلك نقول ّ :
إن اهلل تعاىل

ظهر بصورة أشخاص»(.)2

وملا مل يكن بعد رسول اهلل ^ شخص أفضل من عىل  وبعده أوالده

املخصوصون وهم خري الربية  ،فظهر احلق بصورهتم ونطق بلساهنم وأخذ بأيدهيم ،

فعن هذا أطلقنا اسم اإلهلية عليهم  ،وإنام أثبتنا هذا االختصاص لعيل دون غريه ألنه
كان خمصوصا بتأييد إهلي من عند اهلل تعاىل فيام يتعلق بباطن األرسار»

()3

وعند النصريية أن اهلل تعاىل حل ىف عىل ويف أجساد رؤسائهم  ،كالنبي ،r

وفاطمة  ،واحلسن  ،واحلسني  ،وأيب احلسن العسكري ريض اهلل عنهم  ،وأهنم آهلة ،

تعاىل اهلل عام يقول الظاملون علو ًا كبري ًا .

()4

ومن ثم فإن الرشك وتعدد اآلهلة واضح ىف معتقدات النصريية  ،وواضح

عندهم تفضيل عىل  عىل سيدنا حممد  ،rوإن كان االثنان مشرتكني ىف اإلهلية حسب
تصورات وضالالت النصريية .

((( حركة الغلو وأصوهلا الفارسية لنظلة اجلبوري ص 25ط  1نرش مكتبة ابن تيمية  1989م .
((( امللل والنحل جـ 1ص .188
((( املصدر السابق جـ 1ص . 189 ،188
((( راجع  :الباطنية وتياراهتا التخريبية ص  ، 184والشيعة معتقدا ومذهبا ص . 204
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وهاك بعض عباراهتم الفلسفية ىف بيان العالقة بني عىل  وسيدنا حممد ^

عن طريق احللول كام جاءت ىف كتاب املجموع  »:أشهد بأن موالي أمري النحل عىل
اخرتع السيد حممدا من نور ذاته  ،وسامه اسمه ونفسه وعرشه وكرسيه وصفاته ،
متصل به وال منفصل عنه  ،وال متصل به بحقيقة االتصال  ،وال منفصل عنه ىف

مباعدة االنفصال  ،متصل به بالنور  ،منفصل عنه بمشاهدة الظهور  ،فهو منه كحس

النفس من النفس أو كشعاع الشمس من القرص أو كدوي املاء من املاء أو كالفتق من
الرتق أو كلمع الربق من الربق أو كالنظرة من الناظر أو كاحلركة من السكون  ،فإن

شاء عىل بن أيب طالب بالظهور أظهره  ،وإن شاء باملغيب غيبه حتت تأللئ نوره «

()1

وبحسب تعبريهم فإن عليا  حمتجب ىف سيدنا حممد  ،rوهذا االحتجاب قد

مر قبل سيدنا حممد ^ بستة أطوار  ،أو سبقه ستة أطوار من االحتجاب حيث جاء

ضمن أسئلة تعاليمهم وأجوبتها :

س  :إذا كان هو ( أي عىل ) الرب  ،فكيف جتانس مع املتجانسني ؟
ج  :إنّه مل يتجانس بل احتجب ىف حممد ىف دور حتوله واختذ اسم عىل .
س  :كم مرة حتول ربنا ليتجيل ىف صورة إنسانية ؟
ج  :سبع مرات فقد احتجب :
أ -ىف شخص آدم باسم هابيل .
ب -ويف شخص نوح باسم شيث .
ج -ويف شخص يعقوب باسم يوسف .
د – ويف شخص مويس باسم يوشع .
هـ  -ويف شخص سليامن باسم آصف .
((( كتاب املجموع ص . 188 ، 187
39

حقيقة النصريية

و – ويف شخص عييس باسم باطرة .
ز – ويف شخص حممد باسم عىل .
س  :كيف احتجب هكذا ثم ظهر ؟
ج  :هذا رس حتوله الذي ال يعلمه إال اهلل كام قال هو .
س  :هل سيظهر مرة أخرى ؟
ج  :نعم كام هو بدون حتول ىف جمده وجالله .
س  :ما الظهور اإلهلي ؟
ج  :هو ظهور البارئ بواسطة االحتجاب باإلنسانية وألطف غالف ىف جوف
غالف .
س  :وضح هذا أكثر .
ج  :ملا دخل ( املعني ) ىف ( الباب ) احتجب ( باالسم ) واختذه لنفسه كام قال
موالنا جعفر الصادق .
س  :لكن ما املعني وما الباب ؟
ج  :هؤالء الثالثة ال ينفصلون كام ىف قولنا بسم اهلل الرمحن الرحيم  ،فاهلل هو
()1
(املعني ) والرمحن هو ( االسم ) والرحيم هو ( الباب ) وهكذا .
وهذا عني القول بالتثليث وسيأيت توضيحه .
وعند النصريية أن سيدنا حممد ًا ^ هو الذي خلق سلامن الفاريس  ،وأن

سلامن هو الذي خلق األيتام اخلمسة  ،وهم يؤكدون هذا املعني بقوهلم « :وأشهد
بأن السيد حممدا خلق السيد سلامن من نور نوره  ،وجعله بابه وحامل كتابه فهو

((( الشيعة معتقدا ومذهبا ص . 209 ، 208
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سلسل وسلسبيل  ،وهو جابر وجربائيل  ،وهو اهلدي واليقني  ،وهو باحلقيقة رب

العاملني  ،وأشهد بأن السيد سلامن خلق اخلمسة األيتام  ،الكرام  ،فأوهلم اليتيم
األكرب ،والكوكب األزهر  ،واملسك األذفر  ،والياقوت األمحر  ،والزمرد األخرض

 ،املقداد بن أسود الكندي  ،وأبو الذر الغفاري  ،وعبداهلل بن رواحة األنصاري ،
وعثامن بن مظعون النجايش  ،وقنرب بن كادان الدويس  ،هم عبيد موالنا أمري املؤمنني

لذكره اجلالل والتعظيم  ،وهم خلقوا هذا العامل من مرشق الشمس إىل مغرهبا وقبلتها
وشامهلا وبرها وبحرها وسهلها وجبلها ما حاطت اخلرضا  ،وحوت الغربا .)1(»..
وللحلول جذور تارخيية قديمة متتد إىل الديانات الثنوية اإليرانية
« فالذين أهلوا عليا حميون عقائد قديمة هلا صلة بعقيدة النور القديمة عىل

صورها املختلفة  ،التي عاشت ىف أرض العراق ىف عصور عريقة ىف القدم التي هي
األساس ملذاهبهم املختلفة  ،حيث ّ
إن « الفرس اعتادوا أن يروا ىف ملوكهم أحفادا
منحدرين من أصالب اآلهلة  ،فنقلوا هذا التوقري الوثني إىل عىل  وذريته»( ،)2مما
يدل عىل أن الفكرة مأخوذة عن الفرس .

ويرى «املعرى» أن فكرة احللول تعود إىل أصل فرعوين  ،فيقول  « :وهذه

املذاهب قديمة تنتقل ىف عرص بعد عرص  ،ويقال إن فرعون كان عىل مذهب احللولية
 ،فلذلك ادعي أنّه رب العزة» .

()3

ويستنتج الدكتور «عبداهلل السامرائي» أن فكرة احللول جاءت الحقة لقضية

القول بوجود إله واحد  ،هو مصدر للخلق  ،وعنه تنتقل الروح والقوة إىل بقية

املخلوقات عن طريق احللول .

()4

((( كتاب املجموع ص . 188
(((الغلو والفرق الغالية يف احلضارة اإلسالمية للدكتور عبداهلل سلوم السامرائي ص  126ط دار
احلرية للطباعة ببغداد  1972م .
((( رسالة الغفران للمعري ص  359ط  1مطبعة هندية بالقاهرة  1903م .
((( الغلو والفرق الغالية ص. 126
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ويربط اإلمام «الشهرستاين» فكرة احللول بمذاهب اليهود والنصاري حيث
يقول  ..« :وإنام نشأت شبهاهتم من مذاهب احللولية ومذاهب التناسخية ومذاهب
()1
اليهود والنصارى» .
ويؤكد «ابن خلدون» ذلك  ،فريبط بني فكرة احللول والعقيدة املسيحية بقوله:
« وهذا االحتاد هو احللول الذي تدعيه النصارى ىف املسيح عليه السالم  ،وهوأغرب
()2
ألنه حلول قديم ىف حمدث أو احتاده به» .

وقد أنكر علامء اإلسالم فكرة احللول ووصموا أصحاهبا بالكفر والزندقة ،
()3
ألهنا تؤدي إىل نفي عقيدة التوحيد التي هي الركن األساس ىف العقيدة اإلسالمية .

الثالوث والتجسيد عند النصرييني :

ومما يدل عىل فساد عقيدة النصريية أن لدهيم ثالوثا مقدسا عندهم  ،يشبه
ثالوث النصارى الذى يؤمنون به .
يتكون هذا الثالوث من عىل  ،وحممد ^ وسلامن الفاريس . 

ذكر صاحب الباكورة السليامنية أن النصريية يعتقدون بأن حممدا ^ متصل
بعيل ليال ومنفصل عنه هنارا  ،ويعنون أن الشمس هي حممد ^  ،ويعتقدون بأن
حممدا ^ خلق السيد سلامن  ،وهؤالء الثالثة هم الثالوث األقدس  ،فعيل عندهم
()4
هو اآلب وحممد االبن وسلامن الفاريس هو الروح القدس .

فالتجسد عندهم يدور حول هذه األسامء الثالثة التي يرمز إليها بحروف  :ع
م س  ،ويقولون إن اهلل حل ىف ثالثة هم عىل بن أيب طالب  ،ويرمزون إليه باملعني
 ،وحممد ^ ويرمزون إليه باالسم  ،وسلامن الفاريس ويرمزون إليه بالباب (.)5

((( امللل والنحل جـ  1ص . 173
((( تاريخ العالمة ابن خلدون املجلد الثاين ص  870نرش دار الكتاب اللبناين بريوت  1999م .
((( الباطنية وتياراهتا التخريبية ص . 184
((( الباكورة السليامنية ىف أرسار الديانة النصريية  .سليامن األذين ص . 20 ، 19
(((تاريخ اإلسالم السيايس والديني والثقايف واالجتامعي أ د حسن إبراهيم حسن جـ 4ص
254ط  14نرش دار اجليل بريوت  1996م .
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ويقصدون الغيب املطلق من املعني  ،واالسم الصورة الظاهرة للمعني  ،أما

الباب فهو الطريق املوصل إىل الغيب املطلق .

()1

ويذكر النصرييون أنهّ م يتقدمون إىل الباب  ،ويركعون أمام االسم  ،ويعبدون

املعني  .وهذا يربهن عىل اعتقادهم بأن عليا أقدس من اجلميع .

()2

ويذهب النصريية إىل أن العالقة بني أطراف هذا الثالوث عالقة إجياد  ،فعيل

ىف زعمهم خلق حممدا  ،وحممد خلق سلامن الفاريس  ،وسلامن الفاريس خلق من

أسموهم باأليتام اخلمسة (.)3

وملا كان يسوع هو كلمة اهلل باملفهوم النرصانى  ،فعىل أيضا هو املعني عند

النصريية (.)4

وجاء ىف السؤال الثالث عرش من تعاليم النصريية :
ما أسامء « املعني» و « االسم» و «الباب» وكيف نميز بينها ؟
واجلواب  :هذه األسامء ثالثة  :مثلية  ،وذاتية  ،وصفاتية .
فاملثلية خاصة «باملعني» والذاتية خاصة « باالسم» والصفاتية هي التي

استخدمها « االسم» ولكنها ىف الواقع تنتسب إىل «املعني» مثلام نقول  :الرحيم ،

الباري  ،الغفور .

()5

((( إسالم بال مذاهب أ د مصطفي الشكعة ص 273ط  8الدار املرصية اللبنانية بالقاهرة  1991م .
((( املصدر السابق ص . 93
(((راجع  :الباكورة السليامنية ص  ، 30 ، 29ودراسة عن الفرق ىف تاريخ املسلمني اخلوارج
والشيعة ص . 318
(((غالة الشيعة وتأثرهم باألديان املغايرة لإلسالم للدكتور فتحي حممد الزغبي ص 517 ، 516
ط  1مطابع غبايش بطنطا  1988م ..
((( مذاهب اإلسالميني ج 2ص . 1221
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واضحا ىف
وهنا نجد الطابع النرصاين  ،وبتعبري أدق الطابع األفالطوين جل ًيا
ً

صيغ التثليث املذكورة  ،والقول بأن سيدنا حممدً ا صيل اهلل عليه وسلم من ذات عىل

كالشعاع من القرص  ...إنام هو تعبري كنيس قديم  ،وصف به انبثاق االبن بالنسبة

إىل ذات األب  ،وأما جمموع الثالثة ( عىل وحممد وسلامن ) فهو األقانيم الثالثة ىف
العقيدة النرصانية  ،بل إن طريق التسلسل الذي تصف به عقيدة النصاري عالقة

كل من األب واالبن والروح القدس بعضهم ببعض  ،هو نفسه التسلسل الذي تبنته
األفلوطونية احلديثة .

()1

وتتلخص أفكار أفلوطني ىف الناحية اإلهلية بام ييل :
1ـــ إنّه تعاىل واجب الوجود ومنشئ الكل .
2ـــ أول يشء صدر عن هذا املنشئ هو العقل الذي له قوة اإلنتاج .
3ـــ إن هذا العقل الفعال قد انبثق عنه الروح القدس الذي هو وحدة األرواح

مجيعا  ،ثم عن هذا الثالوث يصدر كل يشء .

ومن هذا التزاوج نتجت عقيدة التثليث  ،وإن افرتقا أحيانا ىف بعض التفاصيل

 ،فاألب ىف عقيدة التثليث يقابل منشئ الكل عند أفلوطني  ،والعقل املنتج عند هذا
هو االبن وهو الكلمة لدى النصارى  ،وليس روح الكل ىف األفلوطينية
سوي روح القدس عندهم .)2(..

وللتثليث جذور تارخيية ترجع إىل الديانات الوثنية  ،حيث ّ
إن أكثر األمم
البائدة الوثنية كان لدهيا تعاليم دينية جاء فيها القول بالالهوت الثالثي  ،ويف اهلند
()3
يوجد ثالثة أيضا هي  :برمها وفشنو وسيفا وهي غري منفكة .
((( اإلسالم ىف مواجهة الباطنية ص . 75
((( املصدر السابق ص . 76
(((العقائد الوثنية ىف الديانة النرصانية  .حممد بن طاهر التنري البريويت بتحقيق  .د  .حممد عبداهلل
الرشقاوي ص  55ط  1نرش دار الصحوة بالقاهرة  1989م .
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ويناقش الشيخ «حممد أبوزهرة» منشأ الوثنية ىف الديانة الربمهية بقوله عن

اهلنود  « :إنهّ م كانوا يعبدون القوي املؤثرة ىف الكون وتقلباته ىف زعمهم  ،ثم مل يلبثوا
أن جسدوا تلك القوي  ،بأن اعتقدوا حلوهلا ىف بعض األجسام  ،فعبدوا األصنام

حللوهلا فيها  ،وتعددت آهلتهم حتى وصلت إىل ثالثة وثالثني إهلا  ،ثم عرا عقائدهم
التغيري والتبديل  ،حتى انحرصت اآلهلة ىف ثالثة أقانيم»( )1كام تقدم .

وعند البوذيني ثالوث أيضا  ،فمعبودهم ( فو ) واحد لكنّه ذو ثالثة أشكال،

والصينيون يعبدون ( تاو ) ويزعمون أنّه العقل األبدي  ،لكن انبثق منه واحد ،
ومن الواحد هذا انبثق ثان  ،ومن الثاين انبثق ثالث  ،ومن هذه الثالثة صدر كل

يشء  ،واملرصيون القدماء كانوا يعبدون إهلا مثلث األقانيم مصورا ىف هياكلهم ،
ويظن أهل العلم  :أن الرمز الذي يصورونه وهو  :جناح طري  ،ووكر  ،وأفعي  ،إن
هو إال إشارة عن ذاك الثالوث واختالف صفاته  ،وكان الفرس يدعون (مرتوسا )

الكلمة والوسيط وخملص الفرس  ،وكان اليونانيون – القدماء الوثنيون – يقولون

 :إن اإلله مثلث األقانيم  ،وإذا رشع قسيسوهم بتقديم الذبائح يرشون املذبح
باملاء املقدس ثالث مرات  ،ويرشون املجتمعني حول املذبح باملاء ثالث مرات ،

ويأخذون البخور من املبخرة بثالثة أصابع  ،ويعتقدون أن احلكامء قد رصحوا أن كل

األشياء املقدسة جيب أن تكون مثلثة  ،وهلم اعتناء تام هبذا العدد (الثالوث ) ىف كافة
أحواهلم الدينية  ،وكان الرومانيون الوثنيون القدماء يعتقدون بالتثليث  ،وهو أوال

اهلل  ،ثم الكلمة  ،ثم الروح  ،وكان األشوريون والفنيقيون يعبدون آهلة مثلثة األقانيم

 ،وكان للفنلنديني – وهم برابرة كانوا يسكنون بروسيا ىف القرون اخلالية – إله اسمه
( تريكالف ) وقد وجد متثال له ىف (هرتونجريج ) له ثالثة رؤوس عىل جسد واحد
 ،وكان االسكندنافيون يعبدون إهلا مثلث األقانيم يدعونه ( أودين  ،وتورا  ،وفري)
 ،وكان الدرديون يعبدون إهلا مثلث األقانيم وهم ( توالك  ،وفان  ،وموالك ) ،

(((الديانات القديمة مقارنات األديان اإلمام حممد أبوزهرة ص  2نرش دار الفكر العريب بالقاهرة
 1986م .
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وسكان سيبرييا القدماء كانوا يعبدون إهلا مثلث األقانيم  ،ويدعون األول خالق كل

يشء  ،والثاين إله اجلنود  ،والثالث روح املحبة الساموية  ،والترت الوثنيون عبدوا
إهلا مثلث األقانيم  ،وعيل أحد نقودهم املوجودة ىف متحف بطرسربج صورة له ،

وسكان اجلزائر ىف األقيانوس – املحيط – عبدوا إهلا مثلث األقانيم فيقولون  :اإلله
األب  ،واإلله االبن  ،واإلله روح القدس  ،واملكسيكيون يعبدون إهل ًا مثلث ًا يدعونه

(تزككتليبوكا ) ومعه إهلان آخران  :أحدمها عن يمينه واسمه (إهوتزليبوشتكي )

واآلخر  (:ثاللوكا ) .

()1

واحلاصل أن توحيد النصريية مشوب بالرشك والوثنية وتعدد اخلالقني ،
ونسبة األلوهية لعىل  ، مما يبعد بالنصريية عن اخلط اإلسالمي متاما  ،وينأي هبم
عن سبيل املؤمنني  ،وهذه العقائد املنحرفة جتعلهم يرتكسون ىف الكفر واإلحلاد ،
باإلضافة إىل قوهلم بثالوث يضاهي ثالوث النصارى  ،يتكون من األب الذي هو عىل
عندهم  ،ويرمزون إليه باملعني  ،واالبن الذي هو سيدنا حممد ^ وحاشاه  ،ويرمزون
إليه باالسم  ،والروح القدس الذى هو سلامن الفارسى  ، ويرمزون إليه بالباب .

املطلب الثاني
النبوة فى العقيدة النصريية

يعتقد النصريية ىف حق األنبياء أن النبي ( اسم ) ال بد له من معني يرتجم عنه .
واملعني  :هو الذي يمتلك القدرة عىل التنفيذ  ،فهو القادر املقتدر .
فمثال  :آدم هو االسم  ،واملعني  :شيث .
واالسم  :يعقوب  ،واملعني  :يوسف .
فيعقوب حسب أباطيلهم مل جياوز منزلته حيث قال ﱫ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﱪيوسف.٩٨ :
((( العقائد الوثنية ىف الديانة النصريية ص  68 – 58بترصف .
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أما يوسف فقال  :ﱫ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﱪيوسف ، ٩٢ :فلم يعلق األمر عىل أحد ألنه هو اإلله ،
الذي يملك الترصف  ،وهكذا كان لكل نبي معني  ،وحممد ^ هو االسم  ،وعيل هو
املعني وكذلك األئمة من بعده .

()1

وسار النصريية عىل هذا املنوال ليجعلوا من كل « معني « ر ًّبا قادر ًا  ،ومن

ثم فإهنم « جيعلون مويس هو االسم  ،ويوشع هو املعني  ،ويقولون  :يوشع ردت
له الشمس ملا أمرها فأطاعت أمره  ،وهل ترد الشمس إال لرهبا ؟ وجيعلون سليامن

هو االسم  ،وآصف هو املعني القادر املقتدر  ،ويقولون  :سليامن عجز عن إحضار
عرش بلقيس  ،وقدر عليه آصف ألن سليامن كان الصورة  ،وآصف كان املعني القادر
املقتدر  ..ويعدون األنبياء واملرسلني واحد ًا واحد ًا عىل هذا النمط إىل زمن رسول اهلل

^ ..ويوصلون العدد عىل هذا الرتتيب ىف كل زمان إىل وقتنا هذا».

()2

ومن ثم فالنبوة ختتلط عندهم باأللوهية  ،وال يكتفون بذلك بل يسقطون

ذلك االختالط عىل اإلمامة ورتبة الشيخ حيث يعتقد النصريية أن اإلمامة منصب

إهلي كالنبوة  ،ولكن منهم من سوي بني األنبياء واألئمة  ،وقال  :إنهّ م معصومون من

اخلطأ والذنب والسهو  ،ليطمئن املؤمنون إىل االقتداء هبم ىف مجيع أقواهلم وأعامهلم(.)3
ومنهم من رأي غري ذلك وقال  :إن اإلمامة أعيل مرتبة من النبوة  ،ويرفعون

األئمة ملرتبة أعيل من األنبياء « ألن األنبياء يوحي إليهم بواسطة جربيل  ،أما األئمة

فيكلمون اهلل تعاىل بغري واسطة  ،ويأتيهم اإلهلام الرباين مبارشة» .

()4

((( الشيعة معتقد ًا ومذهب ًا ص . 206
(((جمموع فتاوي شيخ اإلسالم ابن تيمية حتقيق عبدالرمحن حممد قاسم املجلد  35ص  146نرش
وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد بالسعودية  2004م.
((( إسالم بال مذاهب ص . 400
(((العقائد الفلسفية املشرتكة بني الفرق الباطنية للدكتور حممد سامل إقدير ص 201ط  1نرش
مكتبة مدبويل بالقاهرة  2006م .
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وعند التأمل ىف حال من يساوي بني األنبياء واألئمة  ،وحال من يرفع األئمة

فوق مرتبة األنبياء  ،تتضح نظرة النصريية ملقام النبوة الذي حياولون هدمه بكل
معول  ،والنيل منه كلام الحت هلم فرصة االنتقاص منه  ،وعندهم أن األئمة يمتازون

بميزات خاصة عن باقي البرش  ،فهم ال يولدون كغريهم من البرش  ،بل يولدون
بكيفية خاصة وال يزامحهم فيها غريهم  ،وهم معصومون ألن اخلطايا رجس .

()1

وقد قال تعاىل  :ﱫ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﱪاألحزاب.٣٣ :

قال «حممد غالب الطويل» عن األئمة  « :فهم هبذه الصورة مصدر اإلرادة

اإلهلية ىف أقواهلم وأفعاهلم ونوايا قلوهبم «

()2

ويفرق الطويل بني النبوة واإلمامة  ،مفضال اإلمامة عىل مقام النبوة بقوله :

« إن األنبياء يوحي إليهم بواسطة األمني جربيل  ،وبعضهم كان يكلم اهلل سبحانه
وتعايل بغري واسطة  ،ويأتيهم اإلهلام الرباين  ،وهم أصحاب رشائع مستقلة ومعينة .

أما األئمة املعصومون واملطهرون  ،فهم مصدر اإلرادة اإلهلية بدون وحي وال

واسطة  ،ألهنم حتت تأثري اإلرادة اإلهلية  ،فتكون مجيع أعامهلم وأقواهلم ونواياهم أي
أعامهلم القلبية موافقة لإلرادة اإلهلية املؤثرة .

ومل يرد ىف القرآن الكريم  -والكالم للطويل  -أن األنبياء منزهون عن اخلطأ

 ،بخالف الذين وردت اآليات بعصمتهم وطهارهتم .

واحلاصل أن اإلمام يصح أن يكون من بعض الوجوه أعيل من بعض األنبياء

منزلة « )3(.حسب زعمهم وادعاءاهتم .

(((طائفة النصريية تارخيها وعقائدها  .سليامن احللبي ص  ، 51والعقائد الباطنية وحكم اإلسالم
فيها  .د  .طعيمة ص  313وما بعدها ط 2نرش املكتبة الثقافية بريوت 1991م .
((( تاريخ العلويني ملحمد أمني غالب الطويل ص 174ط مطبعة الرتقي بالالذقية  1924م .
((( املصدر السابق ص . 175 ، 174
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وإيل جانب اإلمامة توجد رتبة الشيخ  ،والشيخ حييطه النصرييون هبالة

من القداسة والتعظيم « ويعتقدون بأنه يعرف الغيب وما سيحصل ىف املستقبل ،
ويعمدون إىل استشارته ىف كل صغرية وكبرية  ،ومتي حكم الشيخ ىف يشء يكون

حكمه مربما ال يقبل اجلدل سواء كان حمقا ىف ذلك أم مبطال» (.)1

وقد تقدم أن «حممد بن نصري» كان قد ادعي أنّه الباب إىل اإلمام «احلسن

العسكرى» – وهو احلادي عرش ىف قائمة األئمة – أي املمثل الوحيد له واملرجع
للناس من بعده .

()2

« فلم يقف « ابن نصري » عند زعمه أنّه « الباب « وإنام جتاوز ذلك إىل ادعاء «

النبوة والرسالة «  ،وصار من حقه أن يرشع  ،وأن ينسخ ما شاء من رشائع من سبقه
من األنبياء واملرسلني  ،وبخاصة الرشيعة التي جاء هبا الرسول العريب ^  ،فهي
أجدر من غريها بالنسخ  ،ألهنا وحدها املسؤولة عن هدم ديانة قومه الفرس  ،وجعله
مويل لبني نمري»(.)3

يوضح «ابن أيب احلديد »ادعاء «ابن نصري» النبوة رصاحة  ،فيذكر األلفاظ

التي تشري إىل هذا املعني  ،كقوله  :إنّه رسول اهلل  ،ونبي من قبل اهلل تعاىل  ،وأنّه أرسله
«عىل بن حممد الرضا»  ،وجحد إمامة «احلسن العسكري»  ،وإمامة ابنه.

()4

وهذا االدعاء يؤكد أن النصرييني يؤهلون األئمة إذ كيف يتصور أن اإلمام

يبعث نبيا ؟(.)5

((( العقائد الباطنية .د  /طعيمة ص . 316
(((راجع  :تاريخ العلويني للطويل ص  ، 202وحركات الغلو والتطرف ىف االسالم  .د /أمحد
عبدالقادر الشاذىل ص  89بدون بينات.
((( العلويون أو النصريية ص . 43
(((رشح هنج البالغة البن أيب احلديد حتقيق حممد إبراهيم املجلد الرابع جـ  8ص  274ط  1نرش
دار الكتاب العريب ببغداد  2007م . .
((( العقائد الفلسفية املشرتكة بني الفرق الباطنية ص . 201
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وأن النبي عندهم أقل رتبة ومنزلة من اإلمام حيث ّ
إن اإلمام عارف لعلوم

األولني واآلخرين  ،ألن اجلهل منقصة  ،وليس ىف اإلمامة منقصة  ،وأن اجلهل ضاللة

وليس عند إمام ضاللة  ،وإنام عنده اهلداية .

()1

وملا كانت العصمة مالزمة للنبوة  ،أضافت النصريية العصمة إىل أئمة أهل

البيت  ،فاألئمة بنظرهم معصومون من أي خطأ  ،فقد وردت اآليات بعصمتهم

وطهارهتم  ،ويقصدون اآلية الكريمة  :ﱫ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﱪاألحزاب.٣٣ :

أما األنبياء بنظرهم فلم يرد نص بعصمتهم  ،متجاهلني قول اهلل تعاىل (:)2

ﱫﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﱪ النجم ، ٣ :وزعموا أن « للنصوص الرشعية ظاهرا
وباطنا  ،والباطن غري ما يدل عليه الظاهر  ،وتأويل ذلك يعلمه األئمة ودعاهتم فقط

 ،ومن هنا فقوهلم  :بمثابة الوحى ال جتب خمالفته وإال كان اإلمام آثام «

()3

وقد تقدم تأثر النصريية باخلطابية  ،الذين قرروا فيام زعمه «أبو اخلطاب» أن

« األئمة أنبياء  ،ثم آهلة  ،وقالوا بإهلية «جعفر بن حممد»  ،وإهلية آبائه ريض اهلل عنهم ،
وهم أبناء اهلل وأحباؤه بزعم اخلطابية  ،واإلهلية نور ىف النبوة  ،والنبوة نور ىف اإلمامة

 ،وال خيلو العامل من هذه اآلثار واألنوار « .

()4

ومن ثم فإن النصريية استخدموا احللول ىف هدم األلوهية والنبوة .
وقد أكد اإلمام «ابن تيمية » رمحه اهلل تعاىل وجود من يذهب هذا املذهب ،
وكيف أن هؤالء الغالة أنزلوا اهلل سبحانه وتعايل إىل الناس كافة بشكل مل يبق فيه حد
أو فاصل بني اهلل واإلنسان وال بني إنسان وآخر حيث قال  »:وعندهم أن اهلل هو

((( طائفة النصريية  .د  .سليامن احللبي ص . 51 ، 50
(((راجع  :تاريخ العلويني  .ص  ، 175 ، 174ودراسات ىف الفرق واملذاهب القديمة املعارصة
ص . 163
((( عصمة األئمة عند الشيعة ص.20
((( امللل والنحل جـ 1ص . 180 ، 179
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الذي يركع ويسجد وخيضع ويعبد ويصوم وجيوع ويقوم وينام ،وتصيبه األمراض
واألسقام ،وتبتليه األعداء ،ويصيبه البالء ،وتشتد به الألواء .ورصحوا بأن كل كرب
يصيب النفوس فإنه هو الذي يصيبه  ،وأنّه إذا نفس الكرب فإنام يتنفس عنه»(.)1
وقد حكم عليهم اإلمام «ابن تيمية» رمحه اهلل تعاىل بأهنم من أكفر خلق اهلل

وأعظمهم نفاقا وإحلادا وعتوا عىل اهلل وعنادا .

()2

ومن هذا احللول املطلق والوحدة املطلقة  ،انتفت رضورة وجود الرسالة ،

وألغيت كل العمليات والرشوط املرتتبة عىل وجودها  ،وهكذا تقدم الغالة خطوات
حتى وصلوا إىل إلغاء الرسالة برمتها – بحسب عقائدهم ومزاعمهم – وبذلك

انعدمت الفوارق بني اهلل تعاىل وبينهم فال حاجة للرسل والرساالت .

()3

ويتابع النصريية حماوالهتم هلدم مقام النبوة  ،حيث هيامجون معجزات النبي ^

وعيل رأسها القرآن الكريم  ،الذي قاموا بتأويله وحتريفه وتشويه مضامينه  ،فهاجم

بعضهم إعجازه باالدعاء أن فصاحة «أكثم بن صيفي»( )4تفوق فصاحة القرآن .

وقال آخر  « :إن القرآن كالم غري حكيم  .وإن فيه تناقضا وخطأ وكالم ًا يستحيل».
وكذا السنة النبوية التي سعت النصريية إىل إفسادها  ،حيث عمدوا إىل وضع

األحاديث املكذوبة عىل رسول اهلل ^ .

()5

(((جمموعة الرسائل واملسائل  .ابن تيمية املجلد الثاين جـ 4ص  87ط  1دار الكتب العلمية
بريوت  1983م .
((( املصدر السابق ص . 88
((( الغلو والفرق الغالية ص . 128
(((أكثم بن صيفي بن رياح التميمى  ،حكيم العرب ىف اجلاهلية  ،وأحد املعمرين  ،أدرك االسالم،
وقصد املدينة ىف مائة من قومه يريدون اإلسالم فامت ىف الطريق ومل يرالنبى ^ توىف سنة 9هـ
راجع  :األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملسترشقني
خلري الدين الزركيل جـ  2ص  6ط  5دار العلم للماليني بريوت  1980م
((( الباطنية وتياراهتا التخريبية ص . 186
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وتوجه النصريية إىل عىل  ،ليجعلوا من بعض ما أجراه اهلل تعاىل عىل يديه

معجزات ختدم مزاعمهم ،كمكاملته للجن ،وقلعه باب خيرب ،وعلم التأويل ،وقتال
املنافقني .

()1

وهم – ىف طور من أطوار مزاعمهم – حريصون عىل اجلمع بني عىل  وسيدنا

حممد ^ ىف الرسالة .

()2

بل يذهبون إىل تفضيل عىل  عيل سيدنا حممد ^ ،كادعائهم أن عليا

خمصوص بالتأويل  ،والنبي خمصوص بالتنزيل .

()3

وأوردوا ىف هذا حديث ًا عن أيب سعيد  قال  :كنا مع رسول اهلل ^ فانقطعت
نعله فتخلف عىل خيصفها فميش قليال ثم قال « :إن منكم من يقاتل عىل تأويل القرآن
كام قاتلت عىل تنزيله فاسترشف هلا القوم وفيهم أبو بكر وعمر ريض اهلل عنهام  ،قال
أبو بكر  :أنا هو؟ قال  :ال  ،قال عمر  :أنا هو؟ قال  :ال ولكن خاصف النعل  ،يعني
عليا  ،فأتيناه فبرشناه فلم يرفع به رأسه كأنه قد كان سمعه من رسول اهلل ^ "(.)4
وأن علي ًا كان خمصوص ًا بتأييد إهلي من عند اهلل تعاىل فيام يتعلق بباطن األرسار،
أما النبي ^ فلم يكن له سوي احلكم بالظاهر  ،وأوردوا ىف هذا نص ًا زعموا أنّه
حديث عن رسول اهلل ^ يقول  « :أنا أحكم بالظاهر واهلل يتويل الرسائر»(.)5
((( راجع  :امللل والنحل جـ 1ص . 189
((( راجع  :التشيع بني مفهوم األئمة واملفهوم الفاريس ص . 33
((( راجع  :املدخل إىل دراسة األديان واملذاهب ص . 310
(((احلديث  :أخرجه احلاكم يف املستدرك وقال  « :هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل
خيرجاه  ،حديث رقم  ، 219 /4621جـ  3ص . 132
(((« أمرت أن أحكم بالظاهر واهلل يتويل الرسائر «ذكر املال عىل القاري أنّه « ال وجود له ىف كتب
احلديث املشهورة  ،وال األجزاء املنشورة  ،وجزم العراقي بأنه ال أصل له  ،وكذا أنكره املزي
وغريه  ،وممن أنكره احلافظ ابن امللقن ىف « ختريج البيضاوي «  ،وقال الزركيش  :ال يعرف
هبذا اللفظ  ،وقال السيوطي  :هذا من كالم الشافعي ىف الرسالة  ،وقال احلافظ عامد الدين ابن
كثري ىف ختريج أحاديث املخترص  :مل أقف له عىل سند  .األرسار املرفوعة ىف األخبار املوضوعة
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وبنوا عىل ذلك ما اعتربوه حجة هلم من أن النبي صيل اهلل عليه وسلم كان يقاتل

املرشكني الذين كفرهم ظاهر ،أما عىل فقد كان يقاتل املنافقني الذين يبطنون الكفر .

وعقدوا مشاهبة بني عىل وعييس  ، الذي زعمت النصارى أن اهلل حل
فيه  ،ولكن يبدو أنهّ م خشوا من أن يرموا بالكفر كام كفرت النصارى بدعواها هذه ،
ومن ثم أوردت النصريية نصا مكذوبا نسبوه للرسول ^ يقول فيه لعيل  »:لوال أن
()1
يقول الناس فيك ما قالوا ىف عييس بن مريم  ،لقلت فيك مقاال» .
وزعموا أن هذا النص يتضمن مشاهبة بني عىل وعييس .

()2

اخلضر فى العقيدة النصريية
يقدس النصريية «اخلرض»  ،وعبادهتم له من أعجب األشكال التي يتجىل فيها

اإلحساس الديني الشعبي البسيط  ،و«اخلرض» عند املسيحيني هو «مار جرجس»

أو«سان جورج » ،وىف األساطري الوثنية القديمة  :املخلص األعظم .

أيضا  ،وكانت أعظم كراماته فيام يدعون ختليصه
وهو لدى النصريية املخلص ً
للبالد من وحش أسطوري رهيب كان ال بد من تقديم فتاة صغرية له كل عام  ،وهذه
األسطورة توجد عىل امتداد الساحل الفينيقي .
وقصة اخلرض مع موسى  ذكرهتا سورة الكهف بدون حتديد اسم حيث
يقول اهلل تعاىل  :ﱫ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊﮋ ﱪ الكهف ، ٦٥:لكن النصرييني يضمون خاء اخلرض.
والغريب أن كتاب املجموع مل يذكره سوى مرة واحدة (.)3
املعروف باملوضوعات الكربى للمال عىل القاري حتقيق حممد لطفي الصباغ ص 136 ، 135
ط  2املكتب اإلسالمي بريوت  1986م
((( احلديث املذكور مل اقف عليه .
((( دراسة عن الفرق ىف تاريخ املسلمني ص . 316
((( انظر كتاب املجموع ص . 186
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وقد يكون اخلرض رمز ًا لكل الرسل ومنهم عيسى وحممد عليهام السالم .
أما العامة من النصرييني فعندهم أن اخلرض يمثل ألوهية عىل . 
وتقدم النصريية للخرض قرابني خمتلفة من خيول ومجال وبغال كام ينذر له

األطفال – أو للقديس جورج  -وبخاصة الفتيات  ،وتدفع النذور لرئيس الدير ،
ولكثرة هذه النذور يعني الدير وكالء جلمعها ىف اجلبل .

()1

واحلاصل  :حماولة النصريية هدم مقام النبوة من خالل املبالغة فيام يسمي

عندهم باملعني  ،الذي يضفون عليه صفات األلوهية  ،كالقدرة ونحوها ليتضاءل

بذلك النبي أمام املعني  ،وكذا االرتفاع بمنصب اإلمامة – وكذا رتبة الشيخ –

ليضعومها فوق النبوة .

وادعاء «ابن نصري» النبوة يفتح هذا الباب الذي أغلق بخاتم النبيني سيدنا

حممد ^  ،وطعن النصريية ىف عصمة األنبياء  ،وتفضيل عىل  عىل سيدنا رسول
اهلل ^ ،وادعاؤهم املشاهبة بني عىل  ورسول اهلل عييس  ، وطعنهم ىف القرآن

الكريم  ،وحماولة إفساد السنة النبوية املطهرة  ،وتقديم القرابني للخرض  ، ألنه
رمز لكل الرسل عليهم السالم  ،وهذه االدعاءات خترج عن امللة  ،وتنال من ثوابت

الدين بل وهتدمها .

((( دراسة فلسفية لبعض الفرق الشيعية ص  88 ، 87بترصف .
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املطلب الثالث
طريقة النصريية فى التعامل مع السمعيات
إن هناك بواعث انطلقت النصريية من خالهلا جانح ًة إىل التأويل  ،من أمهها

 :عجزهم عن استاملة الناس نحو طريق الزيغ واالنحراف  ،وإبعادهم عن الكتاب
والسنة  ،وضامن انقياد األتباع إىل مواالهتم ومنارصهتم  ،وهروهبم من سيوف املسلمني

إذا جهروا بمعتقداهتم ومزاعمهم  ،ويف ذلك يقول اإلمام «أبو حامد الغزاىل» رمحه
اهلل تعاىل :إن الباطنية « ملا عجزوا عن رصف اخللق عن القرآن والسنة رصفوهم عن
املراد هبام إىل خماريق زخرفوها واستفادوا بام انتزعوه من نفوسهم من مقتيض األلفاظ

إبطال معاين الرشع  ،وبام زخرفوه من التأويالت تنفيذ انقيادهم للمبايعة واملواالة ،

وأهنم لو رصحوا بالنفي املحض والتكذيب املجرد مل حيظوا بمواالة املوالني  ،وكانوا
أول املقصودين املقتولني».

()1

أضف إىل ما ذكر عدم اعرتاف الباطنية بألفاظ القرآن الكريم وكذا السنة

النبوية املطهرة  ،وحتريفهم الكلم عن مواضعه  ،وما ورد فيهام مما يتصل باملعاد

يقولون فيه :هذه أمثال رضبت لنفهم املعاد الروحاين .

()2

ويفهم من هذا النص أن الباطنية ينكرون حرش األجساد ويقولون بحرش

األرواح فقط .

()3

ومن ثم فإن النصريية قاموا بتأويل العقائد تأوي ً
ال خيرجها عن حقيقتها  ،ألمور

أخرى تتصل بعقائدهم اخلاصة  ،ففرسوا القيامة بأهنا « قيام اإلمام املحتجب صاحب

الزمان ليحكم بني أتباعهم وخصومهم  ،وحيقق السيادة هلم وحدهم ضد خصومهم
((( راجع  :فضائح الباطنية  .ص . 9
((( راجع  :جمموع الفتاوي البن تيمية جـ 2ص . 214
((( ابن تيمية وموقفه من أهم الفرق والديانات ىف عرصه ص . 259 ، 258
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من أتباع اخلليفتني األول والثاين ومن شايعهام  ،وعندها يعلن الدين ويظهر كل خفي
ومكتوم منه  .وهذه القيامة هي الرجعة الكربى والكرة الزهرا .

()1

ويصور كتاب املجموع معبودهم علي ًا  "قابض ًا عىل كل نفس  ،واألسد من

حتته  ،وذا الفقار بيده  ،واملالئكة خلفه  ،والسيد سليامن بني يديه  ،واملاء ينبع من بني
قدميه  ،والسيد حممد ينادي ويقول  :هذا موالكم عىل بن أيب طالب فاعرفوه وسبحوه
وعظموه وكربوه  ،هذا خالقكم ورازقكم فال تنكروه «

()2

فقيام اإلمام املحتجب حام ً
ال السيف  ،واخللق ىف قبضته عىل النحو املذكور

هو القيامة  ،التي تقع ىف الدنيا وليس ىف اآلخرة حسب زعمهم .

وقد اختذت النصريية التناسخ سبي ً
ال إلنكار املعاد حيث ذهبوا إىل أن أرواح

أهل اخلري إذا خرجت دخلت ىف أبدان خرية فاسرتاحت  ،وأرواح أهل الرش تدخل

ىف أبدان رشيرة فتُحمل عليها املشاق  )3(.وسيأيت توضيح ذلك ىف موضعه .

وكالم النصريية رصيح وواضح ىف أنّه « ليس قيامة وال آخرة وإنام هي أرواح

تتناسخ ىف الصور  :فمن كان حمسنا جوزي بأن ينقل روحه إىل جسد ال يلحقه فيه
رضر وال أمل  ،ومن كان مسيئا جوزي  :بأن ينقل روحه إىل أجساد يلحق الروح يف
كونه فيها الرضر واألمل  ،وليس يشء غري ذلك  ،وأن الدنيا ال تزال أبدا هكذا «

()4

ويذكر اإلمام «ابن حزم» كيف أنهّ م جعلوا الثواب والعقاب لألرواح ىف الدنيا

عن طريق التناسخ بقوله « :وذهب هؤالء إىل أن التناسخ إنام هو عىل سبيل العقاب
والثواب  ،قالوا  :فالفاسق امليسء األعامل تنتقل روحه إىل أجساد البهائم اخلبيثة

((( دراسات ىف الفرق واملذاهب القديمة املعارصة ص . 170،171
((( كتاب املجموع ص . 195 ، 194
((( راجع  :تلبيس إبليس لإلمام ابن اجلوزي ص  85ط دار الكتب العلمية بريوت .
((( مقاالت اإلسالميني جـ 1ص . 119
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املرتطمة ىف األقذار واملسخرة املؤ مَلة املمتهنة بالذبح  ،واختلفوا ىف الذي كانت أفاعيله
كلها خريا ال رش فيها فقال بعضهم  :أرواح هذه الطبقة هي املالئكة.)1(»..

وأكد «أبو سعيد نشوان» ذلك بقوله  »:وما فعل أصحاب التناسخ ىف تنقل

األرواح ىف األجساد وصالحها بعد الفساد ومثوبة املحسنني باألبدان اإلنسية واهلياكل

احلسية  ،وعقوبة املقدمني عىل اجلرائم بأبدان أعجم البهائم ودوام الدنيا عىل األبد»(.)2

وينكر النصرييون البعث واحلساب  ،ويعتقدون أن اجلنة والنار ىف الدنيا

وحدها فال بعث وال حساب وال عقاب وال جنة وال نار .

بل عندهم أن األرواح تتناسخ  ،فإذا انتقلت الروح من بدن إنسان إىل بدن
حيوان فإهنم يسمونه مسخ ًا  ،وإذا انتقلت روح اإلنسان إىل حرشة فهو فسخ  ،وإذا
انتقلت إىل الشجر والنبات فهو رسخ .

وعندهم أن اجلنة هي معرفة ألوهية موالهم عىل بن أبى طالب  ،واجلحيم هو

الكفر واجلهل به .

()3

وبناء عىل ذلك فالروح حسب اعتقادهم « عندما تفارق اجلسم باملوت تتقمص

ثوبا آخر  ،وهذا الثوب يكون عىل حسب إيامن هذا الشخص بديانتهم أو كفره هبا ،
وعىل هذا فهم يرون أن الثواب والعقاب ليسا ىف اجلنة والنار وإنام ىف هذه الدنيا عىل
حسب الرتاكيب والتقمصات الناسوتية واملسوخية التي تصيب الروح»(.)4

والكافر ىف اعتقادهم يمسخ ىف كل يشء ما عدا الصورة البرشية  ،وذلك

ملا سبقه من الكفر واجلحود واإلنكار ألهل احلق وهم النصريية فيعاقب ويعذب
(((الفصل يف امللل واألهواء والنحل لإلمام ابن حزم حتقيق د حممد إبراهيم ونرص و د عبدالرمحن
عمرية
((( احلور العني أليب سعيد نشوان احلمريي ص  115بدون بيانات .
((( من طوائف الغالة النصريية ص  86 – 84بترصف .
((( احلركات الباطنية ىف العامل اإلسالمي ص . 355
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برتكيبه بكل يشء ما عدا الصورة البرشية من بقر وغنم وإبل ودواب وطري وهوام

 ،وكل ذي روح من قردة وخنازير مما يؤكل وال يؤكل  ،وهذا ىف نظرهم هو املسخ
والنسخ  ،فالذي يؤكل منه هو نسخ  ،والذى ال يؤكل هو مسخ .

وهذا كله – كام يزعمون – عدل من اهلل عز وجل هلؤالء اجلاحدين ألهل
احلق  ،لقول اهلل تعاىل  :ﱫ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ ﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﱪ االنفطار١٢ - ٦ :
فمسخهم اهلل لتكذيبهم بعىل بن أبى طالب حسب زعمهم .

()1

والتناسخ الذى يقع عىل الكافر بمعتقداهتم الضالة جيرى عليه ألف موتة
وألف ذبحة  ،وذلك عن طريق املسخ والنسخ .
ويستدلون عىل ذلك أيضا بآيات منها قوله تعاىل  :ﱫ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﱪ الواقعة .٦٢ - ٦١ :وقوله تعاىل :
ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﱪ اإلرساء. ٥١ - ٥٠ :
ويعتربون اخللق الذى يكرب ىف الصدور الذهب والفضة واجلوهر باعتبارها
من معادن اجلبال لقوله تعاىل  :ﱫ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﱪ فاطر. ٢٧ :
فاجلبال ىف نظرهم هم اجلبابرة والطواغيت الذين ظلموا أهل احلق النصريية
فمسخوا عىل هذه احلالة  ،حتى ينتهى هذا الدور  ،فيمسخوا مرة أخرى حيوانات
()2
تؤكل وترشب .
((( اهلفت الرشيف ص . 66 ، 65
((( كتاب الرصاط ص .147
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ويبقى عذاب املسخ والنسخ عىل الكافر بمعتقدهم ىف مجيع األدوار إىل أن

يظهر القائم الغائب وهو حممد بن احلسن العسكري فريد هؤالء ىف صورة اإلنسانية ،

ثم يقتلهم من جديد فتجرى األودية بدمائهم كام جيرى املاء .

()1

وعندهم أن « الكافر يتكامل كفره ويمسخ ويعذب ويرتفع درجة درجة حتى

يستكمل الكفر وينتهي فيه  ،فإذا انتهي يرتكب ويعذب ىف املسوخية» .

()2

وهم يوضحون – ونسبة الكالم إىل «الصادق»  كيفية تركيب الكافر

اجلاحد ملعتقداهتم ىف احليوانات املأكولة ليتعرض للذبح عىل أيدي األولياء واألعداء
ىف الدنيا بقوهلم  »:إن أول ما يركب فيه املأكول مما حل أكله فيعذب عىل أيدي أولياء

اهلل  ،وكذلك بيد أعداء اهلل  ،أما رأيت الكافر يتقرب إىل اهلل بقربان ويذبح الشاة

والبقر وينحر الناقة ؟  ...فهذا عذاهبم عىل أيدي األعداء  ،أما عىل أيدي املؤمنني ،
فام ينحر من البقر والغنم لألكل ىف أعيادهم ويف القربان والنذر وغري ذلك  ،كقوله

تعاىل  :ﱫ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﱪ
األنفال ، ٦ :وال يعرفون األعداء وال األولياء وال يستطيعون الكالم  ،وكقوله تعاىل

:ﱫ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﱪ احلرش، ٢ :
فبيوهتم أبداهنم وهي بيوت األرواح  ،وقوله تعاىل  :ﱫ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﱪ القمر:

 ، ٤٨وهذا معني الذبح والقتل واملسخ».

()3

واصطدمت النصريية بجملة من اآليات  ،وهي رصحية ىف املعاد األخروى

فقاموا بتأويلها عىل غرار ما تقدم  ،وهذا كالمهم  »:وقوله تعاىل  :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﱪ القمر ، ٥٠ :أى أمرهم بأمر واحد وهو معرفة اهلل

واألبواب  « ..وقوله ﱫ ﭕ ﭖ ﱪ مل يعرفوا من احلق شيئا .
((( اهلفت الرشيف ص .55
((( املصدر السابق .
((( املصدر السابق ص . 56 ، 55
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وقوله تعاىل  :ﱫﯛﯜ ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ

ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵ ﯶ ﱪ فاطر، ٣٧ :يقولون ربنا أخرجنا من األبدان املسوخية ومن هذا

العذاب إىل األبدان الناسوتية لكي نعمل صاحلا . »..

()1

ويتأول النصرييون السعادة والشقاوة ىف قوله تعاىل  :ﱫ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﱪ هود ، ١٠٥ :بأن « أهل السعادة هم
أهل التوفيق والقبول واإلجابة ( أي لتعاليمهم )  ،وأهل الشقاوة هم أهل الشك
واجلحود واإلنكار  ،فهم ىف النار خالدون  ،والنار هي املسوخية  ،فإذا أخرجوا

منها ردوا إىل الرسوخية كام قال اهلل عز وجل  :ﱫ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﱪالنساء.٥٦ :

()2

والنصريية ىف الوقت احلارض ال تنكر هذا االعتقاد مطلقا  ،بل ال تزال تؤمن به

وتربره بكل ما يعنيه هذا االعتقاد من كفر وإنكار .

يقول «هاشم عثامن النصريى»  »:إن إنكار وجود البعث يشء طبيعي  ،وهو

كان ذائعا ىف العرص العبايس قبل ظهور اصطالح النصريية «

()3

وكأن وجود هذا االعتقاد يربر إنكار النصريية للبعث والنشور .
وعند النصريية أن اجلنة هي املعرفة  ،ومن بلغ هذه الدرجة فعليه أن يسأل

مواله أن يعرفه كل املؤمنني ليزورهم ىف البرشية والنورانية  ،والنار  :هي املسوخية.

()4

((( املصدر السابق .
((( كتاب الرصاط ص . 147 ، 146
((( العلويون بني األسطورة واحلقيقة هلاشم عثامن ص 77ط  2بريوت  1985م ..
((( كتاب الرصاط ص . 49
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وهم يؤكدون أن النار هي املسوخية  ،وعدم اخلروج منها معناه أن أصحاب

النار ال خيرجون إىل املعرفة .

()1

وقوله

تعاىل:

ﱫﯢﯣ ﯤﯥﯦﯧ ﯨﯩ

ﯪﯫﱪاألنبياء ،١٠١ :معناه عندهم مبعدون « عن املسوخية  ،ألن املعرفة
واإلقرار سبقا هلم  ،وصارت هلم املعرفة بالتامم  ،فأزالت عنهم الشك واجلحود والكفر
العذاب  ،وكذلك اخلارج عنها إىل البرشية يصري ال حيل ىف يشء من املسوخيات  ،ألن
املعرفة واإلقرار ثابتان له وإنام عليه رد وكرور وتصفية» .

()2

كام أن اجلنة عندهم « رجل أمرنا بمواالته وهو اإلمام  ،والنار  :رجل أمرنا

بمعاداته وهو ضد اإلمام»(.)3

وعيل هذا فاجلنة والنار رمز دنيوي .

()4

واحلاصل  :جعل النصريية الثواب والعقاب يف الدنيا وليس اآلخرة ،

وتأويل كل ما له صلة باجلنة والنار بأمور دنيوية  ،هبدف قطع الصلة بالدار

اآلخرة مطلق ًا .

((( راجع  :املصدر السابق ص . 138
((( املصدر السابق ص . 130 ، 129
(((جذور الفتنة ىف الفر ق اإلسالمية للواء حسن صادق ص 117ط3نرش مكتبة مدبوىل بالقاهرة
1997م
((( الفرق ىف امليزان ص . 175
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املطلب الرابع
موقف النصريية من الصحابة رضوان اهلل عليهم
يقف النصريية من صحابة النبى ^ موقف العداء واحلقد واعتبارهم أبالسة

ظاملني لعىل  ،وبخاصة أبو بكر وعمر وعثامن  ،فيصبون اللعنات والشتائم عليهم ،
ويلعنون فاطمة بنت رسول اهلل ^ وولدهيا احلسن واحلسني رىض اهلل عنهم أمجعني

 ،ويسبوهنم بأقذع السباب  ،ويقذفوهنم بكل بلية  ،ويقطعون بأهنا وابنيها رىض اهلل

عنهم شياطني تصوروا ىف صورة اإلنسان .

()1

ويقولون إن إبليس األبالسة هو عمر بن اخلطاب  ، ويليه ىف رتبة اإلبليسية

أبو بكر  ، ثم عثامن .

()2

ويرصح كتاب الرصاط بأن « رأس الباطل والكفر هو عمر ،ثم أبو بكر ثم

عثامن  ،ويكون كفر الناس باتباعهم» .

()3

وعندهم أن عمر بن اخلطاب  شيطان  ،وظلمة بال نور ،وأصل كل ظلمة ،
وكان عدوا لعىل  ىف مجيع ظهوراته عن طريق التناسخ  ،فهو مثال قابيل عندما ظهر
ىف صورة هابيل كام يتصورون .
واجلهاد عندهم هو ذكر الشتائم عىل أبى بكر وعمر وعثامن وغريهم من
الصحابة ( ،)4وكذا الفقهاء والعلامء كأيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد  ،ألهنم
يأكلون من خريات عىل وال يعبدونه  ،فهم – أيضا ىف نظرهم – أنجاس  ،ألهنم
()5
نصبوا أنفسهم لضاللة من اتبعهم فصدوا الناس عن آل البيت .
(((الفصل يف امللل واألهواء والنحل جـ  5ص  ، 50وأثر احلركات الباطنية ىف عرقلة اجلهاد ضد
الصليبيني  .يوسف إبراهيم الشيخ عيد الزامىل ص  86سنة 1988م بدون بيانات.
((( اجلذور التارخيية للنصريية العلوية  .إعداد وتعليق احلسيني عبداهلل ص . 32
((( كتاب الرصاط ص . 52
((( راجع  :الباكورة السليامنية ص . 18 ، 17
((( راجع  :احلركات الباطنية ىف العامل اإلسالمي ص . 364،365
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وىف املقابل فإن النصريية تقدر وحتب عبدالرمحن بن ملجم قاتل عىل رىض اهلل

عنه  ،وتعتربه أفضل الناس ألنه خلص الالهوت من الناسوت بقتله  ،وبذلك ختلص
الالهوت من ظلمة اجلسد وكدره .

()1

ومن ثم فإن النصرييني يقفون من صحابة النبي ^ هذا املوقف العدائي ،

وكتبهم مليئة بالكفر البواح حيث تتضمن السب والقذف ىف الصحابة الكرام ريض

اهلل عنهم أمجعني .

تعظيم النصرييني لسلمان الفارسي  واأليتام اخلمسة :
يذكر بعض الباحثني بعض أسباب تعظيم النصريية لسلامن الفاريس  بقوله

 :إن « واضعي تعاليم النصريية وسائر فرق الباطنية هم جموس الفرس  ،وغرضهم

منها إفساد اإلسالم  ،الذي مجع كلمة العرب حتى متكنوا من فتح بالد الفرس وإزالة

ملكهم  ،ولذلك أمجعوا عىل تعظيم سلامن الفاريس  ألنه منهم  ،وعيل بغض أيب

بكر وعمر ريض اهلل عنهام ،ألن األول جهز اجليش لفتح بالدهم  ،والثاين هو الذي

فتحها بالفعل وقيض عىل املجوسية وملكها « .

()2

وبناء عىل ما تقدم  ،فإن النصريية يعظمون سلامن الفاريس  وما يسمي

عندهم باأليتام اخلمسة  ،ويقصد هبم  :املقداد  ،وأبوذر الغفاري  ،وعبداهلل بن رواحة

 ،وعثامن بن مظعون  ،وقنرب بن كادان  ،رىض اهلل عنهم أمجعني

أخذت النصريية عن الشيعة تعظيم سلامن وكذا األيتام  ،ولكن بوجه آخر ،

وهو اعتبار سلامن واأليتام اخلمسة هم الذين خلقوا العامل واملوكلون بأموره .

((( انظر  :الفصل ىف امللل واألهواء والنحل  .جـ  4ص . 188
(((النصريية طغاة سورية أو العلويون كام سامهم الفرنسيون لشيخ اإلسالم تقي الدين بن تيمية
ص  ، 9نرش دار اإلفتاء بالرياض ( ،وعنوان الكتاب وكذا الكالم للمحققني من دار اإلفتاء
بالسعودية )
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فسلامن ىف نظرهم هو النفس الكلية التي انبثقت من العقل – حممد ^
ويعتقدون أن سلامن أو النفس الكلية هي التي خلقت السموات واألرض  ،وخلقت
كذلك األيتام اخلمسة  ،واملقداد باعتباره أول األيتام اخلمسة فقد خلق الناس ،
()1
ولذلك فهو رهبم  ،تعاىل اهلل عام يقولون.
وهذا االعتقاد ىف الواقع  ،دخيل من عدة مذاهب واعتقادات  ،لذا جيب ربطه
بصورة طبيعية بالفلسفة األفالطونية احلديثة  ،التي تقوم عىل أن املوجودات
فاضت عن الواحد وهلا مراتب خمتلفة  ،أعالها مرتبة العقول املفارقة .

()2

((( احلركات الباطنية ىف العامل اإلسالمي ص . 361
(((املعجم الفلسفي للدكتور مجيل صليبا جـ  2ص  72نرش دار الكتاب اللبناين بريوت  1982م
 ،ولقد تأثر النصريية بفالسفة اليونان ىف فكرة العقل األول حيث أوضحها أرسطو ىف املسألة
السادسة ىف أنّه ال يصدر عن الواحد إال واحد حيث قال  :إن « الصادر األول هو العقال
الفعال « .راجع كتاب النفس ألرسطو ترمجة الدكتور أمحد فؤاد األهواين ص 113 ، 112
ط عييس احللبي بمرص .وهو املفيض للصور واألعراض عىل العنارص واملركبات بسبب ما
حيصل هلا من االستعدادات املسببة عن احلركات الفلكية وأوضاعها  .راجع  :املواقف ىف علم
الكالم  .عضد الدين اإلجيي ص  263ط عامل الكتب بريوت  .وهذه املوجودات العلوية –
لدى الفالسفة – ترتتب ترتيبا تنازليا  ،فأفضلها وأكملها  :هو املوجود األول ثم العقول
برتتيبها  ،ثم األجسام الفلكية برتتيبها  .والعقل العارش هو املسمى العقل الفعال صاحب
التأثري فيام دون فلك القمر  .امللل والنحل للشهرستانى بتحقيق األستاذ أمحد فهمي جـ 3ص
 ، 578ويقول اإلمام ابن تيمية  « :إن ما يثبته املتفلسفة من « العقل « باطل عند املسلمني  ،بل
هو من أعظم الكفر  ،فإن « العقل األول « عندهم مبدع – بكرس الدال – كل ما سوي اهلل ،
و « العقل العارش « مبدع – بكرس الدال أيضا « – ما حتت فلك القمر  ،وهذا من أعظم الكفر
عند املسلمني واليهود والنصارى « كتاب الرد عىل املنطقيني  .ابن تيمية ص  196ط الهور
باكستان  1978م .
وأما عن اقتصار سلسلة العقول عىل عرشة فقط وكون األفالك تسعة  ،فإن أرباب هذه
النظرية أقاموها عىل مذهب ( بطليموس ) ىف الفلك  ،ويدعي فيه أن األرض مركز العامل ،
وأن الكواكب السيارة تسعة وقد ثبت اآلن خطأ هذه النظرية علميا  ،وتبني أن الشمس هي
املركز  ،وأن األرض والكواكب األخرى هي التي تدور حوهلا  ،كام اكتشف حديثا كواكب
جديدة  .وإن فلك القمر الذي نسبوا إىل عقله تدبري هذا الكون وجعلوه مصدر النبوة  ،قد
وطئه اإلنسان بقدميه وهبطت أول مركبة فضائية تقل رجلني أمريكيني عىل سطحه ىف رحلة
(أبوللو  ) 11سنة  1969م  ،ووجد أن سطح القمر أحجار وصخور  ،ال ختتلف ىف جوهرها
عن أحجار وصخور األرض  .الرسول ^ والوحي أ  .د  :حممد سيد أمحد املسري ص 198
نرش املؤسسة اإلسالمية العربية احلديثة .
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ونربطه كذلك بمذهب الصابئة الذى يقول  :إن للعامل صانعا فاطرا نتقرب إليه
باملتوسطات املقربني لديه وهم الروحانيون املطهرون ( )1املقدسون لدهيم  ،وهم أيضا
()2
األرباب واآلهلة والشفعاء عند اهلل رب األرباب ويوجهون املخلوقات .
وينبغى أيضا املقارنة بني قائمة األيتام عند النصريية ،وتعدد اآلهلة لدى اهلنود

()3

(((يؤمن الصابئون املندائيون بالروحانيات  ،التي حتتل عندهم مكانة خاصة  ،فهم خملوقون
هلل منزهون عن املادة مفطورون عىل الطهارة جمبولون عىل التقديس والطاعة  ،ومع ذلك
توجد الوثنية الكاملة  ،حيث يعتقدون أن معبودهم يليه ىف املنزلة ثالثامئة وستون شخصا قد
أوتوا أن يفعلوا أفعال اآلهلة إال أنهّ م ليسوا بآهلة  ،وال هم ىف عداد القديسني ألهنم مل يكونوا
برشا قط  ،وال يعدون ىف املالئكة وإن كانوا صنفا منهم  ،ألن منهم من يبارش أعامل اخللق
كمورودربوتو وهيويل زيوو  .وهم – حسب العقيدة املندائية – يعلمون كل يشء ويعرفون
الغيب من املستقبالت  ،ولكل منهم ىف عامل النور مملكة يتوىل أمرها  .أما أصل وجودهم
فإهنم ليسوا خملوقني كغريهم من الكائنات  ،ولكن معبودهم ناداهم بأسامئهم  ،فوجد كل
منهم من تلقاء نفسه حال ما جهر باسمه وأجاب نداءه  ،وهم متزوجون بنساء من نوعهم ،
وهلم أوالد ،غري أن أوالدهم ليسوا ثمرة هذا الزواج  ،ولكن الواحد منهم يلفظ كلمة فتحمل
امرأته  .وهؤالء الثالثامئة والستون متفاوتون ىف املنزلة والقدرة وكلهم يعبدون اهلل ويوحدونه
 ،ومجيعهم حتت إمرأة مورودربوتو  ،الذي هو أول زعامئهم وأعالهم مقاما  .راجع  :تاريخ
اجلدل لإلمام حممد أيب زهرة ص 29ط  2دار الفكر العريب بالقاهرة 1980م  ،والصابئون  .أ
 .د عبداهلل سمك ص 100 ، 99بترصف ط  1مطبعة العمرانية لألوفست بالقاهرة 1995م،
واملوسوعة امليرسة املجلد الثانى ص . 727
.
((( احلركات الباطنية ىف العامل اإلسالمى ص361
(((راجع :املصدر السابق  ،ولقد ذكر األستاذ العقاد أن الديانة اهلندية اشتملت عىل أنواع شتي
من اآلهلة  ،ففيها آهلة متثل قوي الطبيعة وتنسب إليها  ،فيذكرون املطر ويشتقون منه اسم “
املمطر “ فهو اإلله الذي يتوجهون إليه ىف طلب الغيث  .ومن هنا اسم “ أندر “ إله السحاب
املشتق من كلمة “ أندر” بمعني املطر أو بمعني السحاب  ،وكذلك يذكرون إله النار وإله
النور وإله الريح وإله البحار  ،وجيمعوهنا ىف ديانة شمسية تلتقي بأنواع شتي من الديانات .
اهلل  .لعباس حممود العقاد ص  44ط 1نرش هنضة مرص بالقاهرة  1994م  .وملا كثرت اآلهلة
كثرة جاوزت حد الفوىض – أي ىف الديانة اهلندية – حاول الكهنة أن يعيدوا نظام التوحيد ،
ولكن قرصت مهتهم عن الوصول إىل كامله الصادق  ،فقالوا:إن اهلل واحد  ،أخرج العامل من
ذاته  ،وهو الذي حيفظه  ،وهو الذي هيلكه  ،فهو من حيث اخللق واإلجياد للعامل ( برامها )
ومن حيث حفظه واإلبقاء عليه ( فشنو ) ومن حيث تدمريه وإهالكه ( سيفا ) األديان القديمة
 .أ  .د  .حسن حسني اهلواري ص  . 61 ، 60ويتجه امليل عندهم إىل التفاضل بني آهلتهم
املختلفة  ،والتفكري ىف كل منها بدوره كأنه أسمي من غريه  ،وما زالت فكرة تعدد اآلهلة هي
الغالبة حتى اليوم ىف اهلندوسية .
ذيل امللل والنحل للشهرستاين  .تأليف د  .حممد سيد كيالين ص .10
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واحلاصل أن مصادر النصريية برشية وهي متعددة  ،حيث تأثروا بفالسفة

اإلسالم الذين نقلوا عن فالسفة اليونان نظرية العقول واألفالك والنفوس والعامل

عن العقل األول  ،عىل مراتب متدرجة  ،فسلامن الفاريس  انبثق من سيدنا حممد
^ ،واأليتام اخلمسة خلقوا من سليامن  ،والناس كلهم خملوقون من املقداد ، 
الذي هو أول األيتام عندهم .

وقد أثبت العلم احلديث أن نظرية العقول واألفالك وما يرتتب عليها حتكامت

فلسفية باطلة  ،وأن سطح القمر عبارة عن أحجار وصخور  ،فام بني عىل باطل فهو

باطل .

وتأثر النصريية كذلك بالصابئة  ،الذين اعتقدوا بوجود ثالثامئة وستني شخصا

 ،يفعلون أفعال اآلهلة ويلون ىف املنزلة معبودهم  ،لكنّهم ليسوا بآهلة خالفا للنصريية ،
الذين اعتقدوا بأن كل من ييل عليا ريض اهلل عنه إله .

كام تأثروا أيضا باهلنود  ،الذين لدهيم أنواع شتي من اآلهلة .

املطلب اخلامس
عقيدة التناسخ لدى النصريية

اصطلح الباحثون عىل تسمية التناسخ هبذا االسم  ،وبـ « جتوال الروح» أو

«تكرار املولد» .

والتناسخ هو  « :رجوع الروح بعد خروجها من جسم إىل العامل األريض ىف

جسم آخر»(.)1

ويراد به أيضا  « :انتقال الروح بعد املوت من جسد إىل جسد»(.)2
((( أديان اهلند الكربي أ د أمحد شلبي ص61ط  11نرش مكتبة النهضة املرصية بالقاهرة  2000م .
((( الشيعة معتقدا ومذهب ًا ص . 209، 208
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أو  « :رد الروح إىل بدن غري البدن األول»(.)1
وهذا يتضمن أن الروح بعد املوت ترجع أو تنتقل أو ترد إىل جسم آخر غري

الذي خرجت منه .

«وسبب التناسخ أوتكرار املولد هو :
أوالً  :أن الروح خرجت من اجلسم وال تزال هلا أهواء وشهوات مرتبطة

بالعامل املادي مل تتحقق بعد .

وثاني ًا  :أنهّ ا خرجت من اجلسم وعليها ديون كثرية ىف عالقاهتا باآلخرين البد
من أدائها  ،فال مناص إذ ًا من أن تستويف شهواهتا ىف حيوات أخرى  ،وأن تتذوق
الروح ثامر أعامهلا التي قامت هبا ىف حياهتا السابقة»(.)2

والقول بالتناسخ استمد من مصادر خمتلفة  ،فارسية وهندية وإغريقية  ،حيث

كان التناسخ مقالة لفرقة ىف كل نحلة من املجوس املزدكية واهلند الربمهية .

()3

ولقد تأثرت النصريية بتلك الفلسفات  ،وصار التناسخ عقيدة ثابتة لدهيم ،

حيث «ذهبوا إىل أن البرش كانوا كواكب ألقت هبم اخلطيئة إىل األرض  ،فينبغي أن

تنتقل أرواحهم من جسد إىل جسد آخر سبع مرات  ،فإن كانت صاحلة فإهنا تذهب
إىل الشمس أو اإلله أو الكواكب  ،وإن كانت رشيرة فإهنا تدخل ىف جسم امرأة أو

حتل ىف احليوانات النجسة كاخلنازير والقردة  ،أو حتل ىف جسد إنسان يسء  ،وبعد أن

تتخلص من الرشور تعود للدخول ىف األجسام البرشية املتأملة أو ىف أجساد اخلريين ،

ثم تعود إىل مكاهنا ىف السامء بعد أن تكون قد انصقلت» .

()4

(((األضحوية يف املعاد البن سينا حتقيق د حسن عايص ص 109ط  2مؤسسة اإليامن بريوت
 1987م
((( أديان اهلند الكربي  .أ د  .أمحد شلبي ص . 61
((( الباطنية وتياراهتا التخريبية ص . 184
((( املصدر السابق .
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والصلة بني التناسخ النصريي واهلندي  ،هي استمرار الروح تعمل ىف جسد

آخر حتى تقيض شهواهتا وتويف ما عليها من دين لآلخرين .

لك َّن النصرييني سخروا تلك األفكار ىف خدمة عقائدهم  ،ونحوا هبا نحو
الوثنية والرشك  ،حيث ّ
إن املؤمنني بألوهية عىل ريض اهلل عنه  ،تذهب أرواحهم
إىل الشمس أو اإلله أو الكواكب  ،عىل نحو ما كانت قبل حسب زعمهم .
أما السواد األعظم من املسلمني  ،الذين يكفرون هبذه الوثنيات املنحرفة ،
فتصري أرواحهم ىف حيوانات كالكالب ونحوها .
ويذهب النصريية إىل أن املؤمن عندهم يتحول سبع مرات قبل أن يأخذ مكانه
بني النجوم  ،فإن اإلنسان إذا مات رشيرا ولد من جديد نرصانيا أو مسلام حتى يتطهر
ويكفر عن سيئاته  ،أما الذين ال يعبدون عليا فيولدون من جديد عىل شكل كالب أو
()1
إبل أو بغال أو محري أو أغنام .
وكالم النصريية واضح غاية الوضوح ىف أن األرواح اخلرية حتل ىف النجوم ،
()2
والرشيرة ىف أجسام احليوانات النجسة «
وهناك تقسيم للنصريية أنفسهم يصنفون به ذواهتم  ،بحسب تقبل تعاليم
ديانتهم  ،ففي البداية كانوا حسب ادعاءاهتم وختيالهتم نجوم ًا أو كواكب المعة
متوهجة ال يأكلون وال يرشبون وال يتغوطون  ،وكانوا يشاهدون عىل بن أيب طالب
بالنظرة الصفراء  ،فداوموا عىل هذا احلال سبعة آالف وسبعا وسبعني سنة وسبع
ساعات  ،تنعم برؤية عىل  ،tلكن حدث اآليت :
استغرق صنف من النصريية ىف تأمل ذواهتم  ،دون معبودهم  ،ومضمون
خلق أكرم منهم فعوقبوا من قبل عىل  بالطرد والنفي من
هذا التأمل أنّه مل يخُ لق ٌ
األرض ،والسجن ىف أجساد إنسانية .

((( مذاهب اإلسالميني جـ 2ص .1233
((( الفرق ىف امليزان ص . 175

68

حقيقة النصريية

ولكي يعودوا إىل السامء نجوما مضيئة مرة أخرى  ،البد أن يتكرر حلوهلم ىف

األجسام البرشية سبع مرات .

ويسمون هذه العودة للسامء بالرجعة البيضاء  ،حيث ينعمون مرة أخرى

عيل وهو يظهر من عني الشمس .
برؤية ٍّ

وصنف منهم زنادقة – ويبدو أنهّ م بحسب املفهوم النصريي ال حظ هلم سوي

االسم فقط وال يعملون بمقتيض تعليامت رؤسائهم – وهؤالء حتل أرواحهم ىف
أجساد حيوانية تصلح للطعام اإلنساين .

وتلقي صنف منهم الدعوة النصريية ثم شك فيها  ،فيحلون ىف أجساد القرود .
وصنف بحسب تعبريهم ال يتساوي عندهم اخلري والرش – واملطلوب من

اجلميع بعد التكتم عىل العقائد اخلاصة التخلص من غري النصريي – وهذا الصنف

يبعث ىف حياة برشية أرضية ثانية ولكن ىف دين آخر .

()1

وهنا مالحظات :

األوىل  :أن التجسد ىف أجساد احليوانات كعقاب  ،يشبه عندهم اجلحيم ىف

األديان األخري  ،وكذا العودة لألرض تثري عندهم خوفا ال مثيل له  ،وهي هتديد
ملن يفيش رس دينهم .

الثانية  :إيامن النصريية بمفهوم اخلطيئة األصلية أو اخلطيئة األوىل املزعومة ،

وهي عند النصاري أن البرش يولدون حاملني خطيئة آدم  بزعمهم حني أكل من
الشجرة املنهي عنها  ،ويقابل ذلك ىف الفكر النصريي تأمل النصريية لذواهتم عندما

كانوا نجوما بدال من تأمل معبودهم عىل . 

((( راجع  :الباكورة السليامنية ص  ، 60 ، 59ودراسة فلسفية لبعض الفرق الشيعية ص . 85
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الثالثة  :اعتقاد النصريية أن املسلمني بعد موهتم يتحولون إىل محري  ،وأن

النصاري يتحولون إىل خنازير  ،واليهود إىل قرود .

الرابعة  :إلغاء الفكر النصريي البعث بعد املوت  ،وإنكار الدار اآلخرة مطلقا

 ،وما يقع فيها من حساب وعقاب وجنة ونار حيث جعلوا األجسام حمال لتناسخ
األرواح ىف الدنيا فقط .

«فبهذه العقيدة نفسها يتخيل  ،بل يتقني النصريى  ..أنّه مر ىف أجيال وسيمر

ىف أجيال ال حدود ملبدئها وال ملنتهاها  ،فال بعث وال جنة وال نار  ،وإنام املثوبة ىف
االنتقال من األدنى إىل األعىل  ،كام أن العقوبة جمرد اهلبوط من األعىل إىل األسفل ،
مرورا بمختلف الطباق  ،من اإلنسان إىل احليوان إىل احلرشات إىل النبات إىل األقذار

واألحجار» .

()1

وبناء عىل ما تقدم فإن التناسخ عندهم أنواع بياهنا كاآلتى :
النسخ وهو حلول الروح ىف جسد برشى أقل مرتبة .
واملسخ وهو حلول الروح ىف جسد حيواين .
والفسخ وهو حلوهلا ىف نبات .
والرسخ  :هو انتقاهلا إىل مجاد .
والوسخ  :وهو انتقاهلا إىل هواء أو دبيب (.)2
وليس عند النصريية بناء عىل أخذهم بعقيدة التناسخ بعث كىل يبعث فيه كل

البرش بل عندهم رجعة فردية تعتمد عىل جهود كل فرد ىف حتقيق الرجعة البيضاء .
((( اإلسالم ىف مواجهة الباطنية ص .186
((( دراسة فلسفية لبعض الفرق الشيعية ص  ، 87والنصريية ىف امليزان ص . 28
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وثمة أوجه شبه كثرية بني التناسخ النصريى وذلك الذى يقول به كل من
البابليني والفرس  ،وهو نفس املذهب الذى شاع عند األفلوطينيني وعند كثري من
()1
الغنوصيني الذين عاشوا ىف سوريا .
والذي هيمنا هو  :أن األرواح تنتقل بعد املوت من بدن آلخر  ،واملؤمن بأفكار
النصريية املتكتم عىل عقائدهم  ،تذهب روحه ألعيل  ،حيث الشمس أو الكواكب أو
معبودهم عىل .
والكافر بعقائدهم كالسواد األعظم من املسلمني  ،متسخ أرواحهم ىف محري
وكالب وخنازير  ..حسب ادعاءاهتم وتصوراهتم.
وبناء عىل هذه النظرة قام العداء من النصرييني ألهل السنة واجلامعة ىف سوريا،
والذي بلغ مداه من قتل وذبح واعتداءات وحشية  ،ويستمر هذا العداء.
إىل وقتنا هذا  ،وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم .

املبحث الثالث
اجلوانب التشريعية عند النصريية

وفيه ثالثة مطالب :

املطلب األول
العبادة لدى النصريية :

ىف الفكر النصريي ال ترتبط العبادة باألقوال واألفعال بل هي عبارة عن
معرفة معبودهم وهو اإلمام عىل  ،وهذه املعرفة من األمور اخلاصة لدى النصريية،
لذا فهم يسموهنا «املعرفة احلقيقية»  ،يوضح ذلك «املكزون السنجاري» بقوله  :إنهّ ا
« شجرة ذات أصل ثابت وفرع باسق  ،ال تنال ثمرهتا إال برفع أيدي السؤال إىل
فروعها الزكية :
((( دراسة فلسفية لبعض الفرق الشيعية ص . 86
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فأصلها األزل  ،وفرعها األبد  ،وثمرها الرسمد « يقصد بذلك  « :املعني» و
«احلجاب» و «الباب» كام تقدم .
ويستطرد «املكزون »ىف بيان صفة العبادة عىل الطريقة الباطنية بقوله  « :وإنام
ذكرت ذلك ليعرف العبد الوسائط التي بينه وبني باريه احلق  ،وال سبيل إىل معرفة
هذه املقامات إال بمعرفته  ،ومعرفته ال تصح إال بذاته  ،وذاته ال تعرف إال برؤيته ،
()1
ورؤيته ال متكن إال بتجليه  ،وجتليه ال يدرك إال بكامله» .
والعبادة الظاهرية التي يؤدهيا املسلمون ال فائدة منها لدى النصريية  ،كام أن
كثرهتا ال تغني شيئا بدون املعرفة احلقيقية  ،وهم ينسبون للباقر قوله ىف ضوء قول اهلل
تعاىل  :ﱫﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠﯡﱪ النجم « ، ٣٢ :ال حيتجن أحدكم بصومه وصالته وحجه وجهاده فإن اهلل
غني عن ذلك كله  ،وهو أعلم بعباده البار منهم والفاجر  ،وال يفوز أحدكم بكثرة
()2
صالته وصومه إذ مل يعرف اهلل وأولياءه وأعداءه وإمامه وحجته فيام بينه وبني ربه ».
وبناء عىل أن العبادة تتلخص ىف املعرفة  ،فقد جاء تناول العبادات عندهم عىل
النحو اآليت :
الصالة :

والصالة ىف حقيقتها  :أمرياملؤمنني عىل بن أيب طالب  حسب ادعاءاهتم .
وقوله تعاىل  :ﱫ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﱪ
مريم ٥٥ :عندهم « أي أهله املؤمنني من شيعته  ،الذين خيفون إيامهنم  ،وهي الدرجة
العالية  ،واملعرفة  ،واإلقرار بالتوحيد  ،وأنّه العيل األعيل أى اإلمام عىل» .

()3

(( ( معرفة اهلل واملكزون السنجاري جـ  2ص  ،289 ، 283والنقل عن إسالم بال مذاهب 362
.363 ،
((( اهلفت الرشيف ص .197 ،196
((( راجع  :املصدر السابق ص  ، 40وطائفة النصريية تارخيها وعقائدها ص . 57
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كام ينكرون عىل العباد سمة اهلداية وسمت الصالح  ،والسري عىل سنن اخللفاء

الراشدين املهديني وعيل رأسهم أبوبكر وعمر ريض اهلل عنهام  ،ومها عند النصريية
من األبالسة  ،فقوله تعاىل  :ﱫ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ

ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﱪ األعراف، ٣٠ :

يعني – عندهم – « أنهّ م يتومهون ىف كثرة صالهتم وزكاهتم وحجهم  ،ومن سائر

األعامل  :يعني وحيسبون أنهّ م مهتدون».

()1

ولدي النصريية بابان خيرجان منهام حيال الصالة وسائر العبادات ومها :

 -1التأويل حيث قاموا بتأويل ما يشري إىل الصالة والزكاة والصوم واحلج إىل
معان ال حتتملها هذه الفرائض امللزمة  ،تأويال يبتعد هبا متاما عن الرشيعة اإلسالمية
 ،مدعني أن متسك السواد األعظم من املسلمني بأركان اإلسالم عقوبات طوقت
أعناقهم وسجون حبسوا فيها بسبب تقصريهم وعدم إيامهنم بألوهية عىل . 
 -2القاعدة املشهورة ىف الفكر الباطني  ،والتي تقرر « أن من عرف الباطن فقد
سقط عنه عمل الظاهر  ،ومن عرف درجات ومنازل املؤمن ( أي النصريي ) فهو
حينئذ حر سقطت عنه العبودية  ،وخرج من حد اململوكية إىل حد احلرية  ..ورفعت
عنه األغالل واألصفاد وإقامة الظاهر  ..أي العبادات بأنواعها  ..ألن األغالل
واألصفاد مل توضع إال عىل املقرصين» (.)2
فالصالة مثال هلم فيها عدة آراء تقود مجيعها إىل إبطاهلا أو أدائها بصورة خمتلفة
عن الصورة التي أتت هبا الرشيعة .
فيذهب بعضهم مثال إىل القول بأن الصلوات عبارة عن مخسة أسامء وهي :
عىل وحسن وحسني وحمسن وفاطمة  ،وأن ذكر هذه األسامء اخلمسة ىف رأهيم
يغنيهم عن الغسل من اجلنابة والوضوء وبقية رشوط الصالة وواجباهتا .
((( اهلفت الرشيف ص . 197
((( راجع  :املصدر السابق ص  ، 126 ، 125وطائفة النصريية تارخيها وعقائدها ص . 56
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وجيعل بعضهم كل فرض من فروض الصالة لواحد من بيت النبوة  ،ويربطون

بني عدد ركعات الفريضة وعدد حروف اسم من تؤدي له الصالة :

فيصلون الظهر باسم «حممد» ^  ،والعرص باسم فاطم  ،أي فاطمة – واملغرب
باسم احلسن  ،والعشاء باسم احلسني  ،والصبح باسم عىل عند البعض  ،والبعض
اآلخر يصليها باسم حمسن ( الرس اخلفي ) .)1(...

ويفرس بعض النصريية الصالة بأهنا عبارة عن معرفة أرسارهم  ،ومن يؤدهيا
منهم فإنّه يؤدهيا من غري طهارة ومن غري سجود وال ركوع ىف غالب األحيان ،كام أنهّ م
ال يشرتطون االجتاه إىل القبلة ىف صالة اجلامعة باستثناء اإلمام وحده  ،وال يصلون
اجلمعة وال يقولون بأهنا فريضة  ،وهيتمون بصالة العيدين ولكنّهم ال يستقبلون
()2
القبلة فيهام أيضا .
ومع ذلك فهم يؤدون الصالة بطريقة خمتلفة ىف أدائها وعدد ركعاهتا :

فالظهر أول األوقات ويتألف من ثامن ركعات  ،والعرص يتألف من أربع
ركعات  ،ثم املغرب ويتألف من مخس ركعات  ،ثم العشاء وهى أربع ركعات ثم
الفجر وهو ركعتان(. )3
وال مانع لدى النصريية من أداء العبادة ىف الظاهر فقط مع أي طائفة كانت
هيودية أو نرصانية  « ،فعندهم أن اإلنسان يمكن أن يامرس علنا شعائر الدين املسيحي
بني املسيحيني  ،وشعائر الدين اإلسالمي إذا كان بني املسلمني تقية .

وهم يقولون  :نحن النصريية بمثابة األجساد واألديان األخرى بمثابة
األردية ،والرداء ال يغري طبيعة اإلنسان فهو يرتكه كام هو  ،وهكذا نحن دائام نصريية
وإن مارسنا ىف العلنية الشعائر الدينية اخلاصة بجرياننا  ،ولو فعلنا غري ذلك لكنا أشبه

باملجانني الذين يسريون عرايا ىف الشوارع».

()4

((( راجع  :الباكورة السليامنية ص. 12
((( دراسة عن الفرق ىف تاريخ املسلمني ص  320 ، 319بترصف .
((( راجع  :مذاهب اإلسالمني جـ  2ص . 1231
((( دراسة فلسفية لبعض الفرق الشيعية ص . 92 ، 91
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ويمكن القول بسقوط فرضية الصالة عند النصريية  ،وبوجوب املعرفة

احلقيقية  ،من خالل اإليامن بثالوثهم املقدس وهو  :املعني  ،واحلجاب  ،والباب
 ،ومن يؤدي الصالة من النصريية  ،فإنه يتحرر متاما من رشوط وجوهبا وأركاهنا

ورشوط صحتها  ..إلخ .
الزكاة :

يفرس النصريية الزكاة تفسريا باطنيا – كام تقدم ىف الصالة – خيرجها عن
معناها املعروف لدى املسلمني  ،ومع ذلك يقومون بدفع اخلمس من ممتلكاهتم

من عروض التجارة واملوايش واملحاصيل الزراعية وحتي مهور بناهتم إىل معلميهم

ىف النصريية  ،وربام كانت هذه املكاسب املادية من بني األسباب التي جعلت املعلمني
حريصني عىل أن يظل عوام النصريية ىف هذا اإلطار املتداعي من املعتقدات اخلرافية

حتى يمكن استغالهلم .

()1

الصوم :

أما الصوم فهم خمتلفون فيه أيضا  ،فيفرسه بعضهم بأنه كتامن أرسارهم  ،وأنّه

« عندهم عبارة عن اسم ثالثني رجال  ،واسم ثالثني امرأة  ،يعدوهنم ىف كتبهم» .

()2

ومن يصم من النصريية فإنه خيالف املسلمني ىف أداء هذه الفريضة  ،إذ يصوم

بعضهم قبل صالة الفجر  ،ويفطر قبل غروب الشمس .

ويضيف إليه بعضهم البعد عن معارشة النساء طوال الشهر  ،ويقولون إن كل

ساعة صوم مللك من املالئكة املقربني املذكورين ىف القرآن .
((( دراسة عن الفرق ص  321 ، 230بترصف .
((( جمموع فتاوي شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية جملد  35ص . 145
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وهناك فريق منهم يفرس الصوم عىل أنّه صون  ،أي امتناع عن النساء طوال

شهر رمضان  ،وليس امتناعا عن الطعام والرشاب وما شاكلهام (.)1
احلج :

يبطل النصريية سعي املسلمني إىل مكة ألداء فريضة احلج التي سقطت عنهم

بمعرفة الباطن حسب تصوراهتم  ،ويذمون ذلك بل يعدونه كفرا وعبادة أصنام ،

وبالتايل فهم ال يقومون به  ،متأولني الكعبة وأركان البيت وحيطانه بأن ذلك كناية

عن معرفة أشخاص معينني  ،ترد أسامؤهم ىف السطور اآلتية مقرتنة ببعض شعائر
احلج  »:فسقف البيت هو عىل  كام يزعمون  ،والبيت هو سيدنا حممد ^  ،وأرض

البيت فاطمة ريض اهلل عنها  ،والعتبتان أو القبتان مها احلسن واحلسني ريض اهلل عنهام،
والزاوية الغامضة اخلفية التي هي ىف نصف البيت  :حمسن رس اخلفي  ،والصفا هو
املقداد  ،واملروة معرفة أيب ذر  ،وحلقة البيت هي معرفة «جعفر الصادق»  ،واملشعر

احلرام معرفة سلامن الفاريس  ، ومعرفة هؤالء األشخاص هي هناية حجهم «(. )2

وقد أوردها كتاب املجموع بصيغة أخرى مع اختالف ىف األسامء حيث جاء

فيه أن « البيت هو السيد حممد  ،وسقف البيت أبوطالب  ،وأرض البيت فاطمة
بنت أسد  ،وأربع أركان البيت هم  :حممد وفاطر واحلسن واحلسني  ،ورس الزاوية

الغامضة اخلفية التي هي نصف البيت هي حمسن رس اخلفي صاحب البيت العلوي

الرشيف الذي هشم القرون وكرس األصنام» .

()3

وبناء عىل ما تقدم  ،فإن النصريية قد هدموا أركان اإلسالم مجلة وتفصيال ،

فالشهادة ترفع ملعبودهم عىل بن أيب طالب  ، وترتبط الصالة والزكاة والصوم
((( دراسة عن الفرق ص . 321
(((راجع  :الباكورة السليامنية ص  ،96واحلركات الباطنية ىف العامل اإلسالمي ص  ، 311ودراسة
فلسفية لبعض الفرق الشيعية ص ، 92ودراسة عن الفرق ىف تاريخ املسلمني ص . 321
((( كتاب املجموع ص .197
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واحلج عندهم بأشخاص  ،والنصريي غري مطالب بأداء العبادات  ،فقد سقط

عنه عمل الظاهر بإيامنه الباطني  ،باإلضافة إىل أن رؤساء الطائفة قد كفوهم ذلك

بالتأويل كام سبق .

أهم قداسات النصريية
يقيم النصرييون ما يسمونه بقداسات  ،وقد أورد الدكتور« عبدالرمحن بدوي»

نصوص ثالثة منها  ،كقداس الطيب لكل أخ حبيب  ،وقداس البخور ىف روح بدور ،
ىف حمل الفرح والرسور  ،وقداس األذان واهلل املستعان .

جاء ضمن قداس الطيب  « :إن هذا قداس الطيب بعد عقد النية عىل الصالة

احلقيقية التي خص هبا السيد املسيح إىل سني  ،عطاء كل نفس هواها . »...

()1

ويقصدون بسني  :سلامن الفاريس  ، ويطلقون عليه الباب الذي هو طريق

الوصول للمعني الذي هو سيدنا حممد ^ الذي يرمزون إليه بميم  ،والغيب املطلق

عندهم هو معبودهم عىل  ، ويرمزون إليه بحرف ( ع )( )2كام تقدم.

وورد ىف قداس البخور  « :أسألك اللهم موالي بحق هذا قداس البخور

وبحق الرباء بن معروف ( كذا ) وبحق أيب احلسن املدين  ...يا أمري النحل يا عىل يا

عظيم» .

()3

أما قداس األذان فقد جاء فيه  »:اهلل أكرب  ،اهلل أكرب  ،اهلل أكرب كبريا  ،واحلمد

هلل كثريا وجهت وجهي إىل حممد املحمود طالبا رسه املقصود املتقرب بتجيل الصفات
وعني الذات وفاطر الفطر ذى اجلالل واحلسن ذى الكامل اتبعوا ملة أبيكم إبراهيم

اخلليل هو الذى سامكم مسلمني حنيفا مسلام وال أنا من املرشكني  .ديني سلسل
((( مذاهب اإلسالميني جـ 2ص .1235
((( راجع  :إسالم بال مذاهب ص . 332
((( مذاهب اإلسالميني جـ 2ص . 1236
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طاعة إىل القديم األزل أقر كام أقر السيد سلامن حني أذن املؤذن ىف أذنه وهو يقول:

(شهدت أن ال إله إال هو العيل املعبود وال حجاب إال السيد حممد املحمود وال باب
إال السيد سلامن الفاريس وال مالئكة إال املالئكة اخلمسة األيتام الكرام وال رب إال

ريب شيخنا وسيدنا «احلسني بن محدان اخلصيبي» سفينة النجاة وعني احلياة حي عىل

الصالة حي عىل الفالح تفلحوا يا مؤمنون حي عىل خري العمل اهلل أكرب اهلل أكرب ،
قد قامت الصالة عىل أرباهبا وثبتت احلجة عىل أصحاهبا اهلل موالي يا سلامن زكاهتا

واملقداد يمينها وأبو ذر شامهلا .

نحمد اهلل بحمد احلامدين ونشكر اهلل بشكر الشاكرين وصيل اهلل عىل سيدنا

حممد وآله وصحبه أمجعني  ،أسألك اللهم موالى بحق هذا قداس األذان وبحق

متي وسمعان والتواريخ واألعوام بحق يوسف بن يعقوب ما كان بحق األحد عرش
كوكبا الذين رآهم يوسف باملنام حتل ىف دياركم الربكة بالتامم يا موالى يا عىل يا

عظيم» .

()1

واملتأمل ىف لفظة «قداس»( )2جيد أنهّ ا ألصق بالنرصانية ،إذ القداس عند النصارى

هو« :ذبيحة جيري فيها ختليد ذبيحة الصليب  :ذكري موت وقيامة الرب»(.)3

ويسمي القداس لدى النصارى أيضا بعشاء الرب الذي يعتقدون أنّه يستعيد

إىل ذاكرة املسيحي ذبيحة املسيح عنهم .

()4

وهذه القداسات تنضح بالرشك الرصيح ىف أسلوب ركيك وعبارات قلقة

وتصنع بالغ وسجع متكلف  ،خمالفني هبذه الرشكيات أمة اإلسالم .

(((راجع  :مذاهب اإلسالميني جـ  2ص  1238وما بعدها  ،والشيعة معتقدا ومذهبا ص ،212
. 213
((( هناك مفهوم آخر للقداس يأيت توضيحه يف تقديس النصريية للخمر .
((( املباحثة من األسفار املقدسة جلمعية برج املراقبة ص  306ط  1بأمريكا سنة  1985م .
(((راجع  :قاموس الكتاب املقدس لنخبة من األساتذة ذوي االختصاص ومن الالهوتيني ص
 100ط  13نرش دار مكتبة العائلة بالقاهرة  2000م.
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املطلب الثانى
أهم األعياد النصريية
للنصريية أعياد خاصة هبم  ،وأعياد يشرتكون فيها مع الشيعة عامة  ،وأخرى
خليط من أعياد الديانات املختلفة كالنرصانية والفارسية وغريمها  ،وبيان ذلك ىف
اآليت :
 -1عيد الغدير  :ىف الثامن عرش من ذي احلجة  ،وهو عيد عند الشيعة عامة
 ،وسببه  :مؤاخاة النبي ^ لعيل  يوم غدير خم  ،وقوله له  « :أنت مني بمنزلة
هارون من مويس  ،إال أنّه ال نبي بعدي «( )1والتفت ^ إىل أصحابه وقال  « :من
()2
كنت مواله فعيل مواله  ،اللهم وال من وااله  ،وعاد من عاداه» .
 - 2عيد الفطر  :حتتفل به النصريية كاملسلمني ىف أول شوال  ،لكن ليس بعد
صوم رمضان بل بعد الصوم الذي يعتقدون فيه – وهو صيامهم عن الدسم – ومن
هنا اختلف متاما عن عيد فطر املسلمني .
 -3عيد األضحى  :حيتفلون به ىف الثانى عرش من ذي احلجة أي بعد احتفال
املسلمني بيومني .
 -4عيد الفراش  :وهو ذكري جلوس سيدنا عىل  ىف فراش ابن عمه رسول
اهلل ^ ليلة اهلجرة رأس السنة اهلجرية .
 -5عيد عاشوراء  :ىف العارش من حمرم  ،شأهنم شأن سائر الشيعة  ،وهو
ذكري مرصع احلسني  ىف كربالء .
 - 6عيد الغدير الثاين  :ىف التاسع من ربيع األول  ،ذكري يوم الكساء  ،الذي
ضم فيه النبي ^ احلسن واحلسني ريض اهلل عنهام حتت كسائه .
(((أخرجه البخاري  :كتاب الفضائل  ،باب مناقب عىل رقم (  ، ) 3706ومسلم  :كتاب فضائل
الصحابة  ،باب فضائل عىل رقم (  ) 2404من حديث سعد بن أيب وقاص
((( جزء من حديث أخرجه اإلمام امحد ىف املسند رقم  950صحيح لغريه املسند جـ 2ص262
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 -7عيد النوروز  :ىف أول الربيع  ،وهو عيد فاريس األصل  ،قيل إن أول

من اختذه هو مجشيد  ،أحد ملوك الطبقة الثانية من الفرس  ،وإن سبب اختاذه أن

الدين كان قد فسد قبله  ،فلام ملك جدد الدين  ،فسمي اليوم الذي ملك فيه مجشيد

باسم « نوروز « أي اليوم اجلديد  ،وقيل إنّه اليوم الذي خلق اهلل فيه النور  ،وإنه
كان حيتفل به قبل مجشيد  ،وبعضهم يزعم أنّه أول الزمان الذي ابتدأ الفلك فيه
بالدوران  ،ومدته عندهم ستة أيام  ،أوهلا اليوم األول من شهر أفرودين ماه  ،الذي

هو أول شهور سنتهم  ،ويسمون اليوم السادس النوروز الكبري  ،ألن األكارسة
كانوا يقضون ىف األيام اخلمسة حوائج الناس عىل طبقاهتم  ،ثم ينتقلون إىل جمالس

أنسهم مع ظرفاء خواصهم  ،وأما عوام الفرس فكانت عادهتم فيه رفع النار ىف

ليلته  ،ورش املاء ىف صبيحته .

 -8عيد املهرجان  :ىف السادس عرش من أكتوبر  ،ويقع ىف أول اخلريف  ،وهو

عيد فاريس أيضا  ،وبينه وبني النوروز  167يو ًما .

وإيل جانب هذه األعياد الرسمية  ،توجد أعياد شعبية هي ىف الواقع أعياد

مسيحية خالصة  ،مثل :عيد الغطاس  ،عيد السعف  ،عيد العنرصة  ،عيد القديسة

بربارة  ،وعيد الصليب  ،حيتفل به النصريية وجيعلونه بداية معامالهتم  ،كدفع األجور،
وبدء الزراعة  ،وعيد رأس السنة امليالدية  ،وهو عيد النصارى .

9ــ عيد ليلة النصف من شعبان  :وهو ذكري وفاة سلامن الفاريس ،

ويعتقدون أن التجيل األعظم سيكون ىف تلك الليلة.

()1

ومما يدل عىل وجود األثر الفاريس ىف النصريية  ،وكذا متجيدهم للفرس ،

احتفاهلم بعيد النوروز  ،وهو العيد الديني والقومي للفرس  ،بدعوي حلول اإلله
(((راجع  :الباكورة السليامنية ص  ، 37-35ومذاهب اإلسالميني جـ 2ص 1205 -1202
 ،ودراسات ىف الفرق واملذاهب القديمة ص 180وما بعدها  ،ومن طوائف الشيعة الغالة
النصريية ص . 101 – 98
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وشخوصه ىف ملوكهم  ،حيث زعموا أن ثالثة منهم توارثوا احلكمة  ،وجتيل اإلله
فيهم وهم  :رشوين  ،وكروين  ،وكرسي  ،ويقابلهم ىف النصريية  :املعني  ،واالسم ،

والباب (عىل  ،وحممد  ،وسلامن ) ( ع  ،م  ،س ) .

وهذا من غري شك يفضح تعصب النصريية للفرس  ،ويشري إىل اخلط الشعويب

ىف احلركة النصريية .

()1

وتروي أحد خمطوطاهتم عن «املفضل اجلعفي» قوله  « :إن املعني كان ىف زمن

الفرس يظهر كل عام مرتني  :ىف انقضاء احلر من الربد  ،ويف انقضاء الربد من احلر ،

فسمي انقضاء الربد من احلر  ،النوروز  ،وسمي انقضاء احلر من الربد  ،املهرجان ،
واختذومها عيدين هلام» .

()2

واحلاصل  :أن النصرييني باإلضافة إىل األعياد الشيعية يستمدون أعيادهم من

الفرس واملعتقدات القديمة  ،ويتفقون مع النصارى ىف أعيادهم وبعض معتقداهتم ،

ويتعمدون خمالفة الرشيعة اإلسالمية الغراء .

املطلب الثالث

احلالل واحلرام عند الشيعة النصريية
لقد وضعت النصريية ترشيع ًا جديد ًا بإعتبارها نحل َة منحرفة عن املسار

اإلسالمى مرتكزة عىل الوثنية خيالف ما جاء ىف الكتاب والسنة  ،بل ويؤدي إىل
االنحالل والفوىض  ،ومن ذلك إباحتهم اخلمر  ،ونكاح املحارم  ،والزنا  ،وفعل

قوم لوط .

((( العلويون أو النصريية  .السيد عبداحلسني العسكري ص 105 ، 104بدون بينات .
(( ( خمطوطة أعيادنا العربية والفارسية رقم  6182ورقة  39أ  ،ب  ،والنقل عن احلركات الباطنية
ىف العامل اإلسالمي ص. 353
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وهم يقدسون اخلمر  ،التى تقدم عندهم برس النقباء والنجباء خالل دخول

اجلاهل ىف أرسار عقيدهتم  ،لذلك يطلقون عليها اسم ( عبدالنور ) باعتبار أن اخلمر

خلقت من شجرة النور ( العنب ) وهي مقدسة عندهم ال جيوز اقتالعها .

()1

واخلمر – كام يزعمون – حللها اهلل تعاىل هلم بصفتهم أولياءه الذين آمنوا به

وعرفوه بشخص (عىل)  ،وحرمها عىل اجلاحدين املنكرين أي الذين مل يؤمنوا بعىل

فهي نوع من األغالل واآلصار وضعت عليهم لعدم إيامهنم بعىل .

يروى عن «اخلصيبى» « :أنّه إذا حرض بني يديه (عبد النور)  -أي اخلمر -

يأخذ القدح ىف يمينه  ،وينهل منه ثالث هنالت  ،ويرتنم عليه ىف هذا القداس املبارك
 عندهم  -ويقول  :احلمد هلل العىل وحده الذى أنجز وعده  ،ونرص عبيده  ،وأعزجنده  ،وأهلك ضده  ،وهزم األحزاب وحده  ،فال إله مثله وال إله بعده  ،مفزع

الطالبني  ،وغاية العارفني  ،إله األولني وإله اآلخرين  ،له الدين اخلالص وإنام تدعون
من دونه الباطل  ،وأن اهلل هو العىل الكبري أمري املؤمنني امللك احلق املبني  ..اللهم إن

هذا عبدك عبد النور ..حللته وكرمته وفضلته ألوليائك العارفني بك حالال طلق ًا ،

وحرمته عىل أعدائك اجلاحدين املنكرين لك  ،حرام ًا نص ًا  ،اللهم موالي كام حللته
لنا ارزقنا به األمن واألمان  ،والصحة من األسقام  ،وانف عنا به اهلم واألحزان ..

ثم يقر ًا عددا من اآليات ،

ويقول أخري ًا  :تذكروا برس( العني ) اهلل يرزقكم بركتها ورضاها»(. )2
(((راجع  :صبح األعشى للقلقشندي جـ 13ص  250نرش دار الكتب السلطانية 1918م  ،ودراسات
ىف الفرق  .د  .صابر طعيمة ص  ، 44واحلركات الباطنية ىف العامل اإلسالمي ص . 369
(((قسم (التوجيه لتعليم الديانة النصريية ) – القداس الثاين – خمطوطة ورقة  25أ  ،ب  ،وكذلك
 :خمطوطة كتاب تعليم الديانة النصريية ورقة  18أ  ،ب  ،والنقل عن  :احلركات الباطنية ىف
العامل اإلسالمي ص . 370
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وتسمية بعض صلواهتم بـ «القداس»  :إنام يعود إىل تقديسهم للخمر  ،إذ

القداس ىف اعتقادهم هو  « :تقديس الرشاب ورشبه برس النقباء والنجباء»(.)1

وتزعم النصريية أنهّ ا تقدس اخلمر إحياء لذكري النصرييني اهلالكني حيث

جاء السؤال رقم  77ىف كتيب تعليم الديانة النصريية  :ما القداس ؟ واإلجابة كام
وردت عندهم « :تقديس اخلمر  ،الذي يتخذه املؤمنون الصادقون ذكري ألرواح
إخواهنم  ،ومن أجلهم يقرأون القداس».

()2

إذ ًا فالنصريية ال يكتفون بإباحة اخلمر فقط بل جيعلوهنا قربانا وعبادة ملعبودهم

عىل  ، وشفاعة كذلك لنظرائهم ىف النصريية .

ومن مجلة املباحات عندهم املرأة  ،التي ينظرون إليها عىل أنهّ ا نوع من املسخ الذى

يصيب غري املؤمن  ،فهي كاحليوان ألهنا جمردة عن وجود النفس الناطقة  ،لذلك فهم
يعتقدون أن نفوس النساء متوت بموت أجسادهن  ،لعدم وجود أرواح خاصة هبن .

()3

وقد نقل «القلقشندي» عن النصريية أنهّ م ال حيرمون البنات وال األخوات

وال األمهات فقال « :وهى طائفة ملعونة مرذولة جموسية املعتقد ال حترم البنات وال

األخوات وال األمهات  .قال  :وحيكى عنهم ىف هذا حكايات».

()4

وباإلضافة إىل ذلك فهم يستبيحون الزنا بنساء بعضهم ،وعندهم أن املرأة ال

يكمل إيامهنا إال بإباحة فرجها إىل أخيها املؤمن ،وىف ذلك اشرتطوا أن ال يباح ذلك

لألجنبي وال ملن هو ليس داخال ىف دينهم».

()5

(((خمطوطة كتاب تعليم الديانة النصريية ورقة  16ب  ،والنقل عن احلركات الباطنية ىف العامل
اإلسالمي ص . 370
((( الباطنية وتياراهتا التخريبية ص . 197
((( احلركات الباطنية ىف العامل اإلسالمي ص .370
((( صبح األعشى جـ 13ص. 250
(((خمطوطة ىف تقسيم جبل لبنان – قسم ىف مذهب النصريية – والنقل عن احلركات الباطنية ىف
العامل اإلسالمي ص 370
.
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وال يكتفون بذلك بل حيلون فعل قوم لوط « فمحمد بن نصري النمريي»

حيلل نكاح الرجال بعضهم بعضا ىف أدبارهم  ،ويزعم أن ذلك من التواضع والتذلل

ىف املفعول به  ،وأنّه من الفاعل واملفعول به إحدى الشهوات
والطيبات  ،وأن اهلل مل حيرم شيئا من ذلك .

()1

والواضح أن لدى النصريية إباحية مطلقة  ،من أهم مظاهرها كون املرأة جزءا

من الضيافة املقدمة عند الدخول ىف أرسار عقيدهتم .

وكذلك ما يظهر خالل أعيادهم الكثرية ،كالنوروز وامليالد وغريمها،
حيث تدار كؤوس اخلمر ،وخيتلط النساء بالرجال ،ولعل هذه اإلباحية تعيدنا إىل
احلشاشني( )2تالمذة «احلسن بن الصباح» ،الذي كان خيدر تابعيه ويدخلهم إىل
حدائق مألي بالنساء ليفرض عليهم ما يريد ،وكذا القرامطة الذين كان هلم يوم
جيتمعون فيه ىف مكان مظلم رجاال ونساء  ،فينكح الرجل أخته أو أمه أو أي امرأة
()3
تقع ىف يده .
(((راجع  :فرق الشيعة للنوبختى  ،95والشيعة والتشيع فرق وتاريخ ص  ، 255والتشيع بني
مفهوم األئمة واملفهوم الفاريس ص  ، 33ومعجم املصطلحات واأللقاب التارخيية ص 423
(((احلشاشون  :ترتبط هذه الكلمة بالقتلة املأجورين الرسيني من نوع خطر وبمهارة خاصة ،
إذ يقتلون خلسة أو غدرا  ،وغالبا ما تكون ضحيتهم شخصية عامة  ،واهلدف من وراء ذلك
التعصب أواجلشع  ..والكلمة – كام ظهرت ألول مرة ىف سجالت الصليبيني – كانت تعني
فرقة إسالمية غريبة ىف الرشق تتزعمها شخصية غامضة تعرف بشيخ اجلبل  ،وهذه الفرقة
مكروهة بسبب عقائدها وأفعاهلا من جانب املسيحيني واملسلمني عىل السواء  ،ويوجد وصف
مبكر هلذه اجلامعة ىف تقرير كتبه مبعوث أرسله اإلمرباطور فريدريك بربروسة إىل مرص وسوريا
عام  1175م  ،فقد كتب يقول :
الحظ أنّه يوجد عند ختوم دمشق وأنطاكية وحلب ،جنس معني من العرب ،يعيشون ىف اجلبال،
ويعرفون ىف الرومانية بسادة اجلبل ،هذه الساللة من الرجال يعيش أفرادها بال قانون ،ويأكلون حلوم
اخلنزير ،ويأتون املحارم من أمهاهتم وأخواهتم  .وهدفهم تشويش النظام السني وتدمريه .
راجع  :احلشاشون فرقة ثورية ىف تاريخ اإلسالم .برنارد لويس تعريب  :حممد العزب مويس ص،14
 15ط  3نرش مكتبة مدبويل بالقاهرة  2008م ،واحلشيشية االغتيال الطقويس عند اإلسامعيلية
النزارية  .برنارد لويس ترمجة  :د  .سهيل زكار ص  299ط  2نرش دار قتيبة بريوت  2006م
((( راجع  :احلركات الباطنية ىف العامل اإلسالمي ص . 371
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واحلاصل  :خمالفة النصريية للرشيعة اإلسالمية خمالفة رصحية ال حتتمل

التأويل  ،وتوسعهم ىف إباحة املحرمات إىل حد الفوىض واإلباحية  ،فهم ال يرشبون
اخلمر فقط بل يقدسوهنا ويعظموهنا ويدخلوهنا ضمن قداساهتم  ،وجيعلون من كامل
اإليامن لدى املرأة متكني الرجال منها  ،ويف هذا إباحة الزنا رصاحة  ،وإباحة فعل قوم

لوط  ،وجعلوه من الشهوات والطيبات  ،ومل يتورعوا عن البنات واألخوات
واألمهات .

املبحث الرابع

أخالق الشيعة النصريية وأثرها فى الواقع املعاصر
من خالل تتبع عقائد النصريية وأفكارها وكذا أخالقها عرب تاريخ معتنقى

تلك النحلة الفاسدة وإىل هذه اللحظة  ،يتضح عداؤهم لإلسالم واملسلمني ،
والعمل بكل السبل عىل رضب اإلسالم  ،ورصف القلوب واألذهان عنه  ،وأخذهم
اخليانة تلو اخليانة كلام الحت هلم الفرصة لالنقضاض عىل الدولة اإلسالمية .

فهم منذ نشأهتم وحتي هذه اللحظة خنجر ىف جنب األمة اإلسالمية  ،يتآمرون
ضدها ىف اخلفاء  ،ويظهرون هلا العداء كلام وجدوا لذلك سبيلاً .
ولقد ذكر شيخ اإلسالم «أمحد بن تيمية» رمحه اهلل تعاىل أن النصريية أكفر من

اليهود والنصارى وكثري من املرشكني  ،وبني أنهّ م ال يؤمنون باهلل وال برسوله وال

بكتابه وال بأمر وال بنهى وال ثواب وال عقاب وال جنة وال نار  ،وذكر أن مقصودهم
إنكار اإليامن ورشائع اإلسالم .

وهلم ىف معاداة املسلمني وأهله وقائع مشهورة وكتب مصنفة  ،فإذا كانت هلم

مكنة سفكوا دماء املسلمني كام قتلوا مرة احلجاج  ،وألقوهم ىف بئر زمزم  ،وقتلوا من

علامء املسلمني ومشاخيهم وأمرائهم وجندهم ما ال حيىص عدده إال اهلل تعاىل .
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وقد اتفق علامء املسلمني عىل أن هؤالء ال جتوز مناكحتهم  ،وال تباح ذبائحهم،

وال جيوز دفنهم ىف مقابر املسلمني  ،وال يصىل عىل من مات منهم  ،وال ريب أن جهاد

هؤالء وإقامة احلدود عليهم من أعظم الطاعات وأكرب الواجبات.

()1

ومما يدل عىل أن تارخيهم أسود مشبوه ،حتالفهم مع أعداء اإلسالم،

واستظهارهم بالصليبيني ضد املسلمني ،ودخول بعضهم ىف صفوفهم وخدمتهم،
وبسبب عاملتهم وخيانتهم استويل الصليبيون عىل سواحل الشام والقدس وغريمها

من بالد الشام .)2(..

ويرتبص النصرييون مرتقبني ملن تكون الغلبة ىف جانب األعداء أو املسلمني ،

فإن كانت لألعداء ساعدوهم وأمدوهم باملعلومات املطلوبة ووقفوا بجانبهم  ،وإن

كانت للمسلمني اعتصموا بجباهلم منتظرين حلظة االنقضاض  ،يوضح ذلك الشيخ
حممد أبو زهرة حيث يذكر أنهّ م « عند ( اهلجوم الصليبي ) عىل البالد الشامية ومن
ورائها البالد اإلسالمية  ،مالئوا الصليبيني ضد املسلمني ،وملا استويل أولئك عىل

بعض البالد اإلسالمية  ،قربوهم وأدنوهم  ،وجعلوا هلم مكانًا مرمو ًقا .

وملا جاء «نور الدين زنكي» و «صالح الدين» من بعده ثم األيوبيون  ،اختفوا

عن األعني  ،واقترص عملهم عىل تدبري املكايد  ،والفتك بكرباء املسلمني وقوادهم

العظام إن أمكنتهم الفرصة وواتاهم الزمان .

وملا أغار التتار من بعد ذلك عىل الشام  ،ماألهم النصرييون كام مالئوا

الصليبيني من قبل  ،فمكنوا للتتار من الرقاب  ،حتى إذا انحرست غارات التتار ،

قبعوا ىف جباهلم قبوع القواقع ىف أصداف لينتهزوا فرصة أخرى».

()3

((( راجع  :جمموع الفتاوى  .ابن تيمية جملد  35ص. 158 – 149
((( املصدر السابق جملد  35ص . 151 ، 150
((( تاريخ املذاهب اإلسالمية  .الشيخ حممد أبو زهرة ص  56ط دار الفكر العريب بدون تاريخ .
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وحينام جاء «تيمورلنك»  -الذي يعتقد «حممد غالب الطويل » أنّه كان علويا

حمضا  -بجيوشه اجلرارة واستويل عىل بغداد وحلب والشام  ،تعاون النصريية معه ،

وحثوه عىل قتل املسلمني باجلملة  ،وختريب دمشق  ،وأقاموا األفراح حينام ذبح التتار
املسلمني .

()1

يقول العلوي النصريي« حممد الطويل »« :والتاريخ حيدثنا عن الفتاة النصريية

« درة الصوف » التي جاءت إىل «تيمور لنك» ىف حلب ومعها أربعون بنتًا من
النصريية  ،وهي تنوح وتبكي وتطلب االنتقام ألهل البيت وبناهتا الاليت جيء هبن
سبايا إىل الشام  ،فوعدها «تيمور لنك » بأخذ الثأر  ،ومشت معه حتى الشام والبنات
النصرييات معها ينحن ويبكني وينشدن األناشيد املتضمنة التحريض ألخذ الثأر ،

فكان ذلك سببا للشام بمصائب مل يسمع بمثلها  ،ومل ينج من قتل «تيمورلنك» إال
عائلة واحدة من املسيحيني  ،حيث كان يقتل أهل السنة ويستثني العلويني  ،ومن بعد

الشام ذهب «تيمورلنك» لبغداد وقتل هبا سبعني ألفا».

()2

فتارخيهم حافل باخليانة والتلون والنفاق وإضامر العداوة لإلسالم واملسلمني .
ويعرتف النصريي «حممد غالب الطويل» عن مؤامرات بني قومه قائال  »:وملا

كان البد للضعيف املظلوم من التوسل باخليانة لكي حيافظ عىل حقوقه أو يسرتدها
 ،وهذا أمر طبعي يساق إليه كل إنسان  ،كان العلويون كلام غصب السنيون أمواهلم

وحقوقهم  ،يتوسلون بغدر السنيني عند سنوح الفرصة»

()3

ويف القرن الثالث عرش اهلجرى تفاقم أمر النصريية وتعاظم خطرهم ىف بالد

الشام مما حدا بـ «يوسف باشا » وايل الشام أن يقود جيشا بنفسه ويقاتلهم حيث «
انترص عليهم وسبي نساءهم وأوالدهم  ،وكان قد خريهم بني الدخول ىف اإلسالم

((( راجع :تاريخ العلويني ص  326 ، 325بترصف .
((( املصدر السابق ص  292 – 290بترصف .
((( املصدر السابق ص . 74
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أو اخلروج من بالدهم فامتنعوا وحاربوا وانخذلوا وبيعت نساؤهم وأوالدهم  ،فلام

شاهدوا ذلك أظهروا اإلسالم تقية  ،فعفا عنهم وتركهم ىف البالد .)1( »...
ويف سنة  1834م هامجوا مدينة الالذقية وهنبوها وفتكوا بأهلها .

وقد حاول السلطان «عبداحلميد » أن يعيدهم إىل حظرية اإلسالم وأرسل

رجال من خاصته اسمه « ضيا باشا » جعله مترصفا عىل لواء الالذقية ىف بداية القرن
الرابع عرش اهلجري فأنشأ هلم املساجد واملدارس  ،فأخذوا يتعلمون ويصلون
ويصومون  ،وأقنع الدولة بأهنم مسلمون فلم يعصوا له أمرا  ،وبعد أن ترك هذا
املترصف منصبه خربت املدارس وخربت اجلوامع أو دنست .

()2

وعهد النصريية باملساجد التخريب واإلهانة  ،ففي القرن السابع أمر «الظاهر

بيربس» أن تبني هلم جوامع ىف قراهم  ،فبنوا هلم ىف كل قرية جامعا  ،وما كانوا

يدخلوهنا عىل عهد ابن بطوطة ىف القرن التاسع بل كانت حظائر للغنم واصطبالت
للدواب  ،وهكذا فعل عبداحلميد الثاين من العثامنيني فبني هلم جوامع مل يلبثوا أن

خربوها وأهانوها .

()3

وللنصريية دور ىف إسقاط الدولة العثامنية عندما قام الزعيم النصريي الشيخ

«صالح العيل» بقطع الطريق التي تصل طرسوس بحامة ،فكانت خسائر األتراك
كبرية ،نتيجة قطع الطريق عليهم  ،وقام بعقد اتفاقية مع كامل أتاتورك عام 1920م(.)4

(((حلية البرش يف تاريخ القرن الثالث عرش للشيخ عبدالرازق البيطار حتقيق حممد هبجة البيطار
جـ 3ص 1601بترصف ط  2دار صادر بريوت  1993م .
((( خطط الشام حممد كرد عىل جـ  1ص  ، 260جـ  3ص .105
((( املصدر السابق جـ  6ص . 268
(((رؤية إسالمية ىف الرصاع العريب اإلرسائييل  .حممد عبدالغني النواوي جـ  1ص  263ط 1
1983م ،والنقل عن االنحرافات العقدية والعلمية يف القرنني الثالث عرش والرابع عرش
اهلجريني وآثارمها يف حياة األمة لعيل بن بخيت الزهراين جـ  1ص  575ط  2دار الطيبة بمكة
املكرمة  1998م .
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وحينام احتل الفرنسيون سوريا عام  1920م تقرب إليهم النصرييون وتعاونوا معهم

 ،وكوفئوا عىل ذلك بأن جعل الفرنسيون هلم دولة سموها دولة العلويني (.)1

ومن مظاهر اخليانة لدى النصريية  ،ما قام به الشيخ «صالح العيل» من ثورة

مشبوهة  ،تظاهر من خالهلا بالعداء للفرنسيني  ،وبعد ذلك استسلم كشأن اخلائنني

دائام  ،فعفى عنه الفرنسيون عىل عكس ما كانوا يفعلونه مع املجاهدين املسلمني .

()2

وقد رسمت خطة من قبل االحتالل الفرنيس لضامن حتقيق السيادة للنصريية

من خالل اآليت :

 -1اخلروج من عزلتهم التي مل حتقق هلم أي مكسب سيايس  ،وذلك باهلجرة

إىل املدن املجاورة كي تضيع هويتهم الطائفية  ،ويتغلغلوا بني أوساط املسلمني
فينخدعوا هبم ويتآلفوا معهم  ،ويتزاوجوا فيام بينهم ويسخروهم خلدمة الطائفة .
 -2الوالء واالنصياع لشيوخ الطائفة :
وخشية أن يتناسى النصرييون طائفتهم نتيجة هذا االختالط  ،كان البد هلم

من الوالء لشيوخ الطائفة لألسباب التالية :

أــ إرضاء اهلل – حسب زعمهم – وطاعة اإلمام  ،واستجابة لدوافع احلقد التي

رضعوها ضد املسلمني منذ نعومة أظافرهم .

ب التسلل إىل املراكز اهلامة ىف الدولة  ،والتخطيط مللئها واحدا بعد اآلخر

هبدوء وصمت .

جـ حسم أى خالف ينشب بينهم ألن ىف خالفهم ضياعا لسيادهتم  ،وفقدانا

ملناصبهم ومكاسبهم الدنيوية .

((( دراسة عن الفرق وتاريخ املسلمني ص  324بترصف .
((( راجع  :رؤية إسالمية ىف الرصاع العريب اإلرسائييل  .جـ  1ص .263
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3ــ اإلقبال عىل التعليم مللء مراكز التوجيه اهلامة  ،والسيطرة عىل املؤسسات

الثقافية العليا  ،وتوجيهها لقطع كل صلة بني اجليل اجلديد وتراثه احلضاري .

4ــ االنتساب إىل األحزاب القومية باعتبارها مظنة الوصول إىل احلكم ،

وبوصوهلا يصل أبناء الطائفة إىل احلكم  ،ويعملون عىل السيطرة عليه واالنفراد به
 ،كام أن رفع األحزاب لشعارات الوطنية والقومية يضفي عليهم صفة الوطنية ،

وبذلك يسدلون الستار عىل ماضيهم التآمري اخلياين املخزي .

5ــ اإلقبال عىل التطوع ىف اجليش  ،واالنتساب للكليات العسكرية  ،وذلك
ليتمكنوا من السيطرة عىل األسلحة الفعالة وأجهزة األمن  ،فيكونوا دع ًام ألي حترك
عسكري أو سيايس أو حزيب هلم فيه ضلع .

()1

والواقع احلايل ىف سوريا يؤكد سيطرهتم الكاملة عىل األسلحة مع قلة عددهم

مقارنة بأهل السنة وغريهم من الطوائف األخرى .

وإليك هذه الوثيقة التي تشهد عىل خيانة النصريية  ،وفيها َي ْس َت ْعدون فرنسا

عىل أهل السنة  ،ويعربون عن رضاهم الكامل عن اليهود  ،ويذكرون فرنسا بعدم
انصياعهم للدين اإلسالمي وللحكومة اإلسالمية .

أورد الدكتور «جماهد األمني » وثيقة حتمل رقم  3547تارخيها / 6/ 15

1936م وهي من سجالت وزارة اخلارجية الفرنسية .

وهذه الوثيقة موقعة من زعامء الطائفة النصريية إىل رئيس وزراء فرنسا « ليون

بلوم » تقول هذه الوثيقة :إن الشعب العلوي الذي حافظ عىل استقالله سنة فسنة
بكثري من الغرية والتضحيات الكبرية ىف النفوس  ،هو شعب خيتلف ىف معتقداته

الدينية وعاداته وتارخيه عن الشعب املسلم « السني « ومل حيدث ىف يوم من األيام أن
خضع لسلطة من الداخل .

((( دراسات ىف الفرق واملذاهب القديمة املعارصة ص  201 ،200بترصف.
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إننا نلمس اليوم كيف أن مواطني دمشق يرغمون اليهود القاطنني بني

ظهرانيهم عىل عدم إرسال املواد الغذائية إلخواهنم اليهود املنكوبني ىف فلسطني ،
وإن هؤالء اليهود الطيبني الذين جاءوا إىل العرب املسلمني باحلضارة والسالم ،
ونثروا عىل أرض فلسطني الذهب والرخاء  ،ومل يوقعوا األذى بأحد  ،ومل يأخذوا

شيئا بالقوة  ،ومع ذلك أعلن املسلمون ضدهم احلرب املقدسة  ،بالرغم من وجود
انكلرتا ىف فلسطني وفرنسا ىف سورية .

إننا نقدر نبل الشعور الذي حيملكم عىل الدفاع عن الشعب السوري ورغبته

ىف حتقيق استقالله  ،ولكن سورية ال تزال بعيدة عن اهلدف الرشيف  ،خاضعة لروح
اإلقطاعية الدينية للمسلمني .

نحن الشعب العلوي الذي مثله املوقعون عىل هذه املذكرة  ،نسترصخ حكومة

فرنسا ضامنا حلريته واستقالله  ،ويضع بني يدهيا مصريه ومستقبله  ،وهو واثق أنّه ال
بد واجد لدهيم سندا قويا لشعب علوي صديق  ،قدم لفرنسا خدمات عظيمة .

املوقعون عىل هذه الوثيقة 1:ــ حممد سليامن األمحر  -2 ،حممود أغا حديد ،

 -3عزيز أغا هواش  -4،سليامن مرشد  -5 ،حممد بك جنيد .

()1

وهذه الوثيقة حتمل يف ثناياها اخليانة الواضحة من قبل النصريية  ،مضحني

بوطنهم ومسقط رؤوسهم سوريا  ،واضعينه بني أيدي أعدائهم وحمتليهم وهم
الفرنسيون  ،ممالئني اليهود عىل حساب دينهم وأوطاهنم ومقدساهتم  ،وجماهرين

بأهنم خيتلفون متاما عن أهل السنة واجلامعة .

وحيث إن النصريية عمالء لصالح االحتالل دائام  ،فقد استخدم الفرنسيون
النصريي « سليامن بن مرشد بن يونس»  ،وهو علوي متأله تلقب بالرب  ،من قرية
جوي برغال رشقي الالذقية بسوريا  ،والذي بدأ حركته سنة  1920م  « ،ونفي إىل
(((موسوعة ماذا تعرف عن الفرق واملذاهب جـ  5ص  ، 2195 ،2194د  :أمحد بن عبدالعزيز
احلصني نرش مكتبة اإليامن للطباعة والنرش والتوزيع بالقاهرة .
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الرقة حتى سنة 1925م  ،وعاد من منفاه فتزعم طائفة النصريية  ..وكانت الثورة أيام
عودته قائمة عىل الفرنسيني وانتهت بتأليف حكومة وطنية هلا شىء من االستقالل
الداخيل فتآمر معه الفرنسيون واستخدموه كعميل من الدرجة األويل  ،وجعلوا للبالد
النصريية نظاما خاصا فقويت شوكته وشوكة أتباعه  ،وتلقب برئيس الشعب العلوي
احليدري الغساين  ،وقد عني سنة 1938م قضاة وفدائيني  ،وفرض الرضائب عىل
املدن والقري التابعة له  ،وأصدر قرارا جاء فيه  :نظرا للتعديات من احلكومة الوطنية
والشعب السني فقد شكلت لدفع هذا االعتداء جيشا حلامية الشعب العلوي .
وقد جعل ملن أسامهم الفدائيني ألبسة عسكرية خاصة هبم  ،وكان يزور دمشق

نائبا عن العلويني ىف املجلس النيايب السوري  ،فلام حتررت سوريا  ..وجال عنها
الفرنسيون ترك املستعمر سالحه وقوته ىف يد هذا العميل اخلائن  ،مما أغراه بالعصيان

والتمرد  ،فجردت حكومة سوريا ىف ذلك الوقت قوة كبرية بمساعي املرحوم عادل
العظمة  ،فتكت هبذا املتأله وببعض أتباعه واعتقلته مع آخرين من جنده  ،ثم قتل
()1
شنق ًا ىف دمشق سنة 1366هـ 1946م».
والسطور اآلتية توضح العداء السافر من قبل النصريية لإلسالم واملسلمني ،

بيد حزب البعث العلوي النصريي  ،الذي بدأ منذ سنة  1967م  ،يتعقب الوطنيني
يف طول سوريا وعرضها  ،ينكل بالعنارص اإلسالمية بالذات  ،ويرضب املساجد ىف
حلب ودمشق بالقنابل وحيارصها باملدافع والدبابات .

كام بدأ حزب البعث عهدا دمويا بشعا  ،علق فيه املجاهدين عىل املشانق أو

حصدهم بالرصاص  ،واعتدى عىل األعراض ىف البيوت .

وىف نفس الوقت غيرَّ املناهج التعليمية  ،وأنشأ املعسكرات واملدارس
املختلطة  ،وصارت الرحالت وخمتلف أوجه النشاطات يفرض عليها االختالط
(((األعالم للزركيل جـ  3ص  ، 112وموسوعة ماذا تعرف عن الفرق واملذاهب جـ 5ص
 2191وما بعدها .
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واإلباحية وكل مظاهر االنحالل  ،وقام بطرد املدرسني واملدرسات من أصحاب
االجتاه اإلسالمي من املدارس .

()1

وقد اختذ حزب البعث لرضب االجتاه اإلسالمي األساليب اآلتية :
 – 1حماوالت لإلثارة ىف حمافظات الوسط حيث يتمركز أهل السنة وخاصة ىف
محاة ومحص  ،وهناك يشتهر الناس بشدة تدينهم وغريهتم عىل األخالق .
وفعال تم له ما أراد  ،فقد أثار املسلمني ثم رضهبم باملدافع والطائرات .
ودخل البعثيون محص وامتهنوا املساجد وقتلوا مجوع املصلني .
 – 2أثاروا فتنة أخرى ىف دمشق ليربروا دخوهلم بالدبابات اجلامع األموي .
وبالفعل اقتحموا اجلامع األموي  ،واعتقلوا أكثر من مخسة آالف أكثرهم من
الطالب .
 – 3ثم بدأ ىف كبت احلريات واغتيال األحرار  ،وبث اإلرهاب ىف كل مكان(.)2
وواضح استخدام البعثيني أسلحة اإلثارة وبث الفتن لإليقاع بأهل السنة ،
يعقبها االعتقاالت واالغتياالت ونرش الرعب ىف كل مكان .
أضف إىل ذلك أن النصريية كانوا وما زالوا أخلص العمالء للمد اليهودي
 ،وأكثر النظم احلاكمة ىف عاملنا العريب استجابة للمخطط اليهودي  « ،حيث رضبوا
املقاومة الفلسطينية وطحنوا املد اإلسالمي ىف لبنان  ،وحولوا اجليش من اجلوالن إىل
لبنان  ،ليقف ممتثال ألوامر السادة اليهود  ...شامل الليطاين عند ما يسمي باخلط األمحر .
ودعموا الكيان املاروين  ،وأكثر من ذلك تسليمهم للجوالن سنة  1967م ،
زاعمني أن نبوءاهتم قد حتققت بغزو موشى ديان جلنوب سوريا .)3(..
((( النصريية ىف امليزان ص  37بترصف .
((( املصدر السابق ص  25 ، 24بترصف .
((( املصدر السابق ص  38بترصف .
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 -4بناء عىل ما تقدم  ،أصبح القتل اجلامعي و هدم املساكن عىل األرس املنكوبة

من األعامل املألوفة  ،وحسبنا شاهدا عىل ذلك جمزرة تدمر  ،التي ذهبت باملئات من
الربآء يف حلظات  ،ناهيك عن دوس املصحف  ،وشتم النبى ^  ،وانتهاك األعراض،

ونتف اللحي ،وإذالل كل جمند مسلم جيرؤ عىل التظاهر بالصالة .

()1

ويف الوقت الذي قام فيه الرئيس العلوي النصريي اهلالك «حافظ األسد»

()2

بقتل وإبادة علامء املسلمني  ،وختريب مدارس الدين وقتل روادها  ،وقفت إحدى
اخلطيبات العلويات ىف إحدى املناسبات معلنة حلافظ األسد  ( :أنت اهلل ) .

()3

عالقة النصريية بدولة إيران :
قد يستغرب املرء من تلكم العالقة احلميمية بني إيران والنصريية الذين

حيكمون سورية منذ أن استويل حافظ األسد عىل السلطة ،وذلك أن املاليل الذين
حيكمون إيران يكفرون البعثيني  ،ويرون أنهّ م أعداء اإلسالم  ...من الناحية العقائدية

نجد أن علامء املذهب االثني عرشي – وهو املذهب السائد ىف إيران – ينصون عىل
ضالل ابن نصري وطائفته فهم عندهم زنادقة  ،فلامذا يتحالفون معهم ويدعموهنم

بكل ما أوتوا من قوة ؟(.)4

واجلواب ّ :
إن الطائفيني الذين حيكمون إيران يرون أن أهل السنة هم أشد

أعدائهم عىل اإلطالق  ،والبد من التحالف مع أي شخص كان  ،ومع أي فرقة
((( اإلسالم يف مواجهة الباطنية ص  17بترصف .
(((حافظ األسد  :شغل منصب رئيس اجلمهورية يف سوريا ما بني العامني  2000 – 1971م،
ومنصب األمانة العامة للقيادة القطرية السورية حلزب البعث االشرتاكي يف نفس الفرتة،
والتزم باأليديولوجية البعثية  ،واجتهت سوريا يف عهده نحو العلامنية والصناعة  ،ولد يف
مدينة القرداحة بمحافظة الالذقية ألرسة من الطائفة العلوية  ،واستمر عىل سدة رئاسة سوريا
حتى وفاته سنة  2000م  ،بسبب مرض رسطان الدم  ،الذي كان يعاين منه منذ سنوات .
انظر  :ويكبيديا املوسوعة احلرة .
((( راجع  :النصريية ىف امليزان ص  19وما بعدها  ،والعقائد الشيعية  .نارص الدين شاه ص 111
((( ماذا تعرف عن النصريية لعيل الصادق ص  78ط  1سنة  2013م بدون بيانات .
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من أجل القضاء عىل أهل السنة  ،والنصوص ىف استباحتهم دماء أهل السنة كثرية

حمفوظة ىف كتبهم  ،ولكنّهم يستخدمون لفظ العامة والنواصب بدال من أهل السنة

تقية .

ومن ناحية النظام النصريي الذي استويل عىل احلكم ىف سوريا نظام طائفي،

وهو يمثل األقلية العلوية التي تتحكم ىف األغلبية السنية  ،وقد ظهرت طائفية هذا

النظام منذ االنقالب الذي أوصل حافظ األسد إىل احلكم  ،فبدأ بتصفية وعزل

الضباط السنة والدروز  ،وجعل الرتب الرفيعة واملناصب العليا ألبناء الطائفة
العلوية ..

وقد وجد ىف إيران سندا قويا ضد الغالبية السنية ىف سوريا فتحالف معها ،

وريض أن يكون خادما هلا ىف املنطقة  ،وفتح الباب عىل مرصاعيه أمام الرافضة لتشييع

السنة ىف املناطق السورية.

()1

إذ ًا فالطائفية وعداء أهل السنة واملصالح املشرتكة هي أساس العالقة الودية

بني هاتني الدولتني  ،وهذا ما نراه اليوم عىل أرض الواقع ىف سوريا حيث تشارك
قوات احلرس الثوري اإليراين وعمالؤها ىف العراق ولبنان ىف إبادة أهل السنة ىف
سوريا بطريقة وحشية ال تصدر إال ممن أشبعوا باحلقد الطائفي ضد أهل السنة .

وهلذا فقد فتح النظام النصريي الباب عىل مرصاعيه أمام إيران وعمالئها.
لتشييع السوريني حتى يتمكن من تغيري الرتكيبة السكانية للمناطق ذات

األغلبية السنية .)2(..

ويمكن القول بالتقاء تطلعات إيران نحو فرض اهليمنة عىل منطقة اخلليج

العريب مع حركة حافظ األسد الرامية إىل زعزعة العالقات العربية وتبديد طاقة األمة
((( املصدر السابق ص . 80 ، 79
((( املصدر السابق ص . 80
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العربية  ،وهكذا تتميز احلركة السياسية اخلارجية للنظام النصريي بالتعاون الثابت

مع الدول الطامعة باألرض العربية .

()1

واستبيحت بالد الشام أيضا من قبل اإليرانيني ىف عهد «بشار األسد» ،

الذي حول سوريا من بلد مستقل إىل بلد تابع للفرس  ،وقدم هلم كل التسهيالت
ليعبثوا بعقائد األمة وبأفكارها  ،وليغريوا البنية الديموغرافية هلذا البلد املبارك ،

مقابل بقاء الطاغوت النصريي ىف احلكم وحتقيق مصاحله السياسية عىل حساب

مشاعر غالبية الشعب السني الذي عاين ما يقارب نصف قرن من طغيان وظلم
هذا النظام النصريي الطائفي .

()2

ومما يدل عىل فساد أخالق الشيعة إجلاء أهل السنة إىل التقية إجلاء ،

واضطرارهم إليها اضطرارا « فمن املفارقات الالفتة أن االحتالل اإليراين

للعراق مل ينجح ىف تشييع مجوع من السنة  ،وإنام أسهم ىف إجلاء عرشات اآلالف
من السنة إىل استخدام التقية إلخفاء انتامئهم السني أمام احلواجز التي كانت

تنصبها املليشيات الشيعية ىف الطرقات  ،ما أرغم من يتسمى منهم باسم عمر إىل
تغيري اسمه  ..وأضحى نحو أربعة ماليني عراقي مهجرا نتاج السياسة اإليرانية

ىف العراق  ..عالوة عىل قتل مئات السنة بلغوا بحسب ما قاله رئيس هيئة علامء
املسلمني الشيخ «حارث الضاري» لدى إفادته أمام مؤمتر نرصة أهل العراق

باسطنبول بأن املليشيات املدعومة من إيران قتلت أكثر من مائتي ألف سني ىف

العراق»(.)3

((( انظر  :النصريية دراسة حتليلية ص . 212 ، 211
((( ماذا تعرف عن النصريية ص  91 ، 90بترصف .
(((خريطة الشيعة ىف العامل دراسة عقدية تارخيية ديموجرافية اسرتاتيجية  .أمري سعيد ص ، 169
 170ط  1مركز الرسالة للدراسات والبحوث اإلنسانية بمرص  2009م .
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وال يزال العمل اإلجرامي مستمرا إىل وقتنا هذا ىف عهد «بشار األسد»

()1

حاكم سوريا اآلن  ،الذي استكمل مسرية أبيه الدموية ضد أهل السنة واجلامعة

حيث قتل بمعاونة النصريية اآلالف املؤلفة  ،ويمكن إمجاال ذكر بعض املجازر
التي ارتكبها بشار بمعاونة النصريية  ،خالل ثورة مارس  2011م  :جمزرة حي
اخلالدية بحمص مساء يوم  3شباط (فرباير) 2012م  ،وجمزرة كرم الزيتون
والعدوية والرفاعي ىف  12من آذار( مارس) ، 2012وجمزرة احلولة ىف 25

أيار(مايو)2012م ،وجمزرة الرتيمسة  12متوز(يوليو)  2012م .)2( ... ،

وكانت حصيلة تلك املجازر الوحشية  -مما ذكر وما مل يذكر – سقوط

اآلالف من أهل السنة واجلامعة حتت القصف اجلامعي العنيف  ،الذي يستهدف
املنازل واألحياء السكنية واألشخاص  ،والذبح بالسكاكني  ،واالعتداء عىل النساء

باالغتصاب اجلامعي  ،وذبح األطفال أمام أمهاهتم  ،إىل آخر تلك الفظائع التي
تؤكد خيانة النصريية لإلسالم واملسلمني  ،وحسبنا اهلل ونعم الوكيل .

وبرغم ذلك يوجد قلق أمريكي عىل النصريية  ،بحسب التقرير الصادر من

جملس العالقات اخلارجية بعنوان  :اخليارات األمريكية ىف سوريا  ،انفرد بإعداد
هذا التقرير « إليوت أبرامز» النائب األسبق ملستشار األمن القومي لشؤون الرشق

األوسط ىف إدارة بوش والباحث ىف شؤون الرشق األوسط باملجلس .

(((بشار حافظ األسد  :رئيس اجلمهورية العربية السورية  ،استلم رئاسة سوريا سنة  2000م
بعد وفاة أبيه  ،وهو يف ذات الوقت قائد اجليش والقوات املسلحة السورية منذ عام 2000م
واألمني القطري حلزب البعث العريب االشرتاكي احلاكم يف البالد منذ  1963م  .وقد انطلقت
موجة شعبية عارمة ضد النظام السوري منذ  2011م  ،وال زالت رافعة شعارات ضد القمع
والفساد وكبت احلريات  ،ومطالبة بإسقاط النظام الذي يستخدم ضدها األسلحة الثقيلة
حتى هذه اللحظة  .انظر  :ويكبيديا املوسوعة احلرة .
((( راجع  :ماذا تعرف عن النصريية  .ص 130 -127
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فالقارئ للتقرير يلمس بني سطوره  ..قلقا أمريكيا عىل النحلة النصريية

الباطنية التي تتويل كرب املذابح الشنيعة التي ترتكب بحق أهل السنة ىف سوريا .

()1

مما تقدم يتبني ّ
أن أخالق النصريية تتسم باخلداع والتلون والنفاق والعمل

لصالح العدو املحتل  ،باإلضافة إىل ارتكاهبم جمازر ضد أهل السنة واجلامعة يف

سوريا  ،مما يؤكد أنهّ م خائنون لدينهم وأوطاهنم وللمقدسات اإلسالمية  ،وأهنم

أعداء هلل ورسوله واملؤمنني  ،وشوكة يف ظهور املسلمني عرب تارخيهم وإيل يومنا هذا .

أهم النتائج:
استطعت بتوفيق اهلل تعاىل أن أخرج من البحث هبذه النتائج :
ّ 1-1
إن الفكر النصريي ذو جذور قديمة فارسية وزرادشتية ومزدكية ومانوية

وهيودية ومسيحية  .. ،وامتداد أيضا للحقد الفاريس وما خلفه من توابع كان أمهها

الباطنية التي جاءت النصريية تعبريا عنها وشكال من أشكاهلا .

2-2تأثر النصريية بتلك الفلسفات القديمة وبالغلو السبئي ىف آل بيت سيدنا

رسول اهلل ^ وريض اهلل عنهم أمجعني .

3-3قول النصريية بوحدة األديان  ،التي من خماطرها تذويب املسلمني

وانخراطهم يف اليهودية والنرصانية  ..،والقضاء عىل اإلسالم .

4-4إن عقائد النصريية ىف اجلانب اإلهلي منحرفة وضالة حيث قالوا بألوهية

عىل بن أيب طالب ريض اهلل عنه  ،ويف النبوة كذلك حيث يرفعون اإلمام ملرتبة أعيل

من مقام النبوة بل هم يؤهلون األئمة  ،كام يقدسون اخلرض عليه السالم ويقدمون له
القرابني .

(((النصريية واحلدب األمريكي  .فيصل بن عىل الكاميل  .جملة البيان بالرياض العدد 296
للسنة 2012م  1433ص  10وما بعدها .
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5-5خاضت النصريية ىف حق صحابة سيدنا رسول اهلل ^  ،وبخاصة أبوبكر

وعمر ريض اهلل عنهام ووصفومها بصفات ال تليق بمكانتهام ومنزلتهام  ،ويف ذات

الوقت عظموا سيدنا سلامن الفاريس  ، وما يسمي عندهم باأليتام اخلمسة .

6-6اختارت النصريية عقيدة التناسخ القديمة ليجعلوا الثواب والعقاب ىف الدنيا

وليس ىف اآلخرة  ،متجارسين عىل إنكار البعث واجلنة والنار ونحو ذلك متعللني

بالتأويل للعقائد اإلسالمية .

7-7قامت النصريية بتغيري معامل الفرائض اإلسالمية بحيث خترج عن شكلها

ومضموهنا  ،وما حتمله من معاين الطاعة واخلضوع والتذلل هلل جل ثناؤه

8-8استقت النصريية أعيادهم من الشيعة والفرس والنصاري  .. ،فلم تكن

مرجعيتهم هي اإلسالم .

9-9أباحت النصريية كثريا من املحرمات ىف رشع اهلل تعاىل كاخلمر والزنا بنساء

بعضهم وفعل قوم لوط  -عليه السالم – كام أباحوا زواج املحارم .

1010من خالل تتبع أخالق النصرييني يتضح أنهّ م طائفة تتسم باخليانة لإلسالم

واملسلمني والعمل لصالح الغرب  ،والعداء لكل ما هو إسالمي .

1111بناء عىل اعتقادهم بأن روح غري النصريي متسخ ىف احليوانات مما يؤكل أو

ال يؤكل  ،فهذا يفرس نظرهتم لغري النصريي – وبخاصة املسلم – وهي أنّه كالكلب
واخلنزير  ،ومن ثم تتم اإلبادة اجلامعية ألهل السنة واجلامعة ىف عهد حافظ األسد

الرئيس السوري اهلالك  ،وال تزال اإلبادة اجلامعية للمسلمني ىف عهد ابنه بشار
األسد الرئيس السوري احلايل حتى هذه اللحظة .

-12يمكن تعريف النصريية بناء عىل ما تقدم بأهنا نحلة تتأسس عىل الوثنية ،

وتنحرف بالكلية عن املسار اإلسالمى .
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أهم توصيات البحث:
1-1عدم االنخداع بالنصرييني وغريهم من أصحاب الفكر الباطني الذين

يتظاهرون بالوالء هلل ورسوله واملؤمنني  ،وخيفون اهلدم والتقويض لكل ما يمت

لإلسالم بصلة .

 2-2وجوب التحذير من كتب النصريية  ،ككتاب املجموع  ،والباكورة السليامنية

 ،وتاريخ العلويني  ،وغري ذلك كثري  ،خلطورهتا عىل املسلمني إذ من ينخدع بام فيها

خيرج عن امللة بالكلية .

3-3احلذر كل احلذر من خيانات النصريية املتكررة عرب تارخيهم وإيل وقتنا هذا .
4-4حتذير شباب األمة وضعاف النفوس من الوقوع ىف براثن النصريية  ،فهم

يبيحون املحرمات كاخلمر ونحوها ويتقربون بذلك إىل اهلل تعاىل .

5-5قيام أجهزة اإلعالم اإلسالمي والقنوات الفضائية واستثامر التواصل ىف

الشبكة العنكبوتية من خالل املجموعات وغريها بالتحذير من بدع وأفكار النصريية

الضالة .

6-6ختصيص جزء من مادة الفرق اإلسالمية لدراسة ال ُغالة  ،وإدراج النصريية

ضمن مفردات املقررات الدراسية لدى املعنيني بدراسة امللل والنحل وغريهم ،
وتكريس الساعات الكافية لضامن استفادة الطالب والطالبات.

7-7قيام علامء متخصصني بالدعوة داخل الوسط النصريي  ،وحماولة إقناعهم

وإقامة احلجة عليهم  ،ومناظرهتم إذا تطلب األمر ذلك  ،وردهم إىل العقائد اإلسالمية
الصحيحة التي انحرفوا عنها .
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املراجــــع
-1ابن تيمية وموقفه من أهم الفرق والديانات يف عرصه للدكتور حممد حريب ط 1
نرش عامل الكتب بريوت  1987م .

-2أثر احلركات الباطنية يف عرقلة اجلهاد ضد الصليبيني ليوسف إبراهيم الشيخ عيد
الزاميل سنة  1988م بدون بيانات .

-3أديان اهلند الكربي أ د أمحد شلبي ط  11نرش مكتبة النهضة املرصية بالقاهرة
 2000م .

-4األديان القديمة أ د حسن حسني اهلواري ط  1دار الطباعة املحمدية باألزهر
 1988م .

-5األديان والفرق واملذاهب املعارصة لعبدالقادر شيبة احلمد نرش مؤسسة الطباعة
والصحافة والنرش بجدة .

-6إسالم بال مذاهب أ د مصطفي الشكعة ط  8الدار املرصية اللبنانية بالقاهرة
 1991م .

-7األرسار املرفوعة يف األخبار املوضوعة املعروف باملوضوعات الكربي للمال عىل
القاري حتقيق حممد لطفي الصباغ ط  2املكتب اإلسالمي بريوت  1986م .

-8اإلسالم يف مواجهة الباطنية للمجاهد الكبري أيب اهليثم ط  1دار الصحوة للنرش
 1985م .

-9األضحوية يف املعاد البن سينا حتقيق د حسن عايص ط  2مؤسسة اإليامن بريوت
 1987م .
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-10األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني
واملسترشقني خلري الدين الزركيل ط  5دار العلم للماليني بريوت 1980م .

-11اإلمام الصادق حياته وعرصه – آراؤه وفقهه لإلمام حممد أيب زهرة نرش دار
الفكر العريب بالقاهرة .

-12االنحرافات العقدية والعلمية يف القرنني الثالث عرش والرابع عرش اهلجريني

وآثارمها يف حياة األمة لعيل بن بخيت الزهراين ط  2دار الطيبة بمكة املكرمة

 1998م .

-13اهلل  .لعباس حممود العقاد ط  1نرش هنضة مرص بالقاهرة  1994م .
-14الباطنية وتياراهتا التخريبية لعبداحلميد العلوجي نرش دار الشؤون الثقافية
العامة ببغداد  1989م .

-15تاريخ اإلسالم السيايس والديني والثقايف واالجتامعي أ د حسن إبراهيم حسن
ط  14نرش دار اجليل بريوت  1996م .

-16تاريخ اجلدل لإلمام حممد أيب زهرة ط  2دار الفكر العريب بالقاهرة  1980م .
-17تاريخ العالمة ابن خلدون نرش دار الكتاب اللبناين بريوت  1999م .
-18تاريخ العلويني ملحمد أمني غالب الطويل ط مطبعة الرتقي بالالذقية  1924م .
-19تاريخ املذاهب اإلسالمية لإلمام حممد أيب زهرة ط دار الفكر العريب .
-20تلبيس إبليس لإلمام ابن اجلوزي ط دار الكتب العلمية بريوت .
-21التشيع بني مفهوم األئمة واملفهوم الفاريس ملحمد البنداري ط  3دار عامر للنرش
بعامن األردن  1999م .
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-22جذور الفتنة ىف الفرق اإلسالمية منذ عهدالرسول ^ حتى اغتيال السادات
للواء حسن صادق ط 3نرش مكتبة مدبوىل بالقاهرة 1997م .

-23اجلذور التارخيية للنصريية العلوية للحسيني عبداهلل نرش مركز اخلليج للكتاب
اإلسالمي بديب

-24حركات الغلو والتطرف يف اإلسالم للدكتور أمحد عبدالقادر الشاذيل نرش الدار
املرصية للكتاب بدون بيانات .

-25حركة الغلو وأصوهلا الفارسية لنظلة اجلبوري ط  1نرش مكتبة ابن تيمية 1989م
-26احلركات الباطنية يف العامل اإلسالمي للدكتور حممد أمحد اخلطيب ط  2مكتبة
األقيص عامن األردن  1986م .

-27احلشاشون فرقة ثورية يف تاريخ اإلسالم لربنارد لويس تعريب حممد العزب
مويس ط  3نرش مكتبة مدبويل بالقاهرة  2008م .

-28احلشيشية االغتيال الطقويس عند اإلسامعيلية النزارية لربنارد لويس ترمجة أ د
سهيل زكار ط  2نرش دار قتيبة بريوت  2006م .

-29حلية البرش يف تاريخ القرن الثالث عرش للشيخ عبدالرازق البيطار حتقيق حممد
هبجة البيطار ط  2دار صادر بريوت  1993م .

-30احلور العني أيب سعيد نشوان احلمريي بدون بيانات .
-31خريطة الشيعة يف العامل ألمري سعيد ط  1نرش مركز الرسالة للدراسات
والبحوث اإلنسانية بالقاهرة  2009م .

-32دائرة معارف القرن العرشين ملحمد فريد وجدي ط  3دار املعرفة بريوت
 1971م
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-33دراسات يف الفرق للدكتور صابر طعيمة ط مكتبة املعارف بالرياض .
-34دراسات يف الفرق واملذاهب القديمة واملعارصة لعبداهلل األمني ط 2نرش دار
احلقيقة بريوت1991م .

-35دراسة عن الفرق يف تاريخ املسلمني “ اخلوارج والشيعة “ للدكتور أمحد حممد

أمحد جيل ط  2نرش مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية بالرياض
 1988م .

-36دراسة فلسفية لبعض الفرق الشيعية للدكتورة زينب حممود اخلضريي ط دار
الثقافة للطباعة والنرش بالقاهرة .

-37الديانات القديمة مقارنات األديان لإلمام حممد أيب زهرة نرش دار الفكر العريب
بالقاهرة .

-38رسالة الغفران للمعري ط  1مطبعة هندية بالقاهرة  1903م .
-39الرسول ^ والوحي أ د حممد سيد أمحد املسري نرش املؤسسة اإلسالمية العربية
احلديثة بالقاهرة  1988م .

-40رشح هنج البالغة البن أيب احلديد حتقيق حممد إبراهيم ط  1نرش دار الكتاب
العريب ببغداد  2007م .

-41الشيعة معتقدا ومذهبا للدكتور صابر طعيمة ط  1نرش املكتبة الثقافية بريوت
 1988م .

-42الشيعة والتشيع فرق وتاريخ للشيخ إحسان إهلي ظهري ط  10نرش إدارة ترمجان
السنة الهور باكستان .

-43املدخل إىل دراسة األديان واملذاهب للعميد  :عبدالرزاق حممد أسود نرش الدار
العربية للموسوعات بريوت  1981م .
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-44الصابئون أ د عبداهلل سمك ط  1مطبعة العمرانية لألوفست بالقاهرة 1995م
-45طائفة النصريية تارخيها وعقائدها للدكتور سليامن احللبي ط  2نرش الدار
السلفية بالكويت  1984م .

-46عصمة األئمة عند الشيعة ألنور الباز ط  1نرش دار الوفاء باملنصورة  1998م .
-47عقائد اإلمامية ملحمد رضا املظفر نرش شبكة الفكر بدون بيانات .
-48العقائد الباطنية وحكم اإلسالم فيها للدكتور صابر طعيمة ط 2نرش املكتبة
الثقافية بريوت 1991م .

-49العقائد الشيعية تعريف بالفرق الشيعية ونقدها لنارص الدين شاه ط 1987 1
م بدون بيانات .

-50العقائد الفلسفية املشرتكة بني الفرق الباطنية للدكتور حممد سامل إقدير ط  1نرش
مكتبة مدبويل بالقاهرة  2006م .

-51العقائد الوثنية يف الديانة النصريية للشيخ حممد بن طاهر التنري البريويت حتقيق
الدكتور حممد عبداهلل الرشقاوي ط  1دار الصحوة للنرش والتوزيع بالقاهرة
 1989م .

-52العلويون أو النصريية للسيد عبداحلسني مهدي العسكري بدون بيانات .
-53العلويون النصرييون بحث يف العقيدة والتاريخ أليب مويس احلريري ط 2
بريوت  1984م .

-54العلويون بني األسطورة واحلقيقة هلاشم عثامن ط  2بريوت  1985م .
-55العلويون يف تركيا  .نسخة إليكرتونية بدون بيانات .
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-56العلويون يف دائرة الضوء للشيخ عىل عزيز اإلبراهيم ط  1نرش مركز الغدير
للدراسات اإلسالمية بريوت  1999م .

-57غالة الشيعة وتأثرهم باألديان املغايرة لإلسالم للدكتور فتحي حممد الزغبي ط
 1مطابع غبايش بطنطا  1988م .

-58الغلو والفرق الغالية يف احلضارة اإلسالمية للدكتور عبداهلل سلوم السامرائي ط
دار احلرية للطباعة ببغداد  1972م .

-59الفرق اإلسالمية للشيخ حممود البشبييش ط  1نرش املكتبة التجارية الكربي
بمرص  1932م .

-60الفرق بني الفرق لإلمام عبدالقاهر البغدادي حتقيق الشيخ حممد حميي الدين
عبداحلميد نرش مكتبة دار الرتاث بالقاهرة .

-61الفرق يف امليزان أ د حممود حممد رسالن نرش مكتبة املطيعي بالقاهرة .
-62الفصل يف امللل واألهواء والنحل لإلمام ابن حزم حتقيق د حممد إبراهيم ونرص
و د عبدالرمحن عمرية نرش مكتبات عكاظ بالسعودية  1982م .

-63فضائح الباطنية لإلمام أيب حامد الغزايل نرش دار البشري عامن  /االردن 1993م .
-64الفكر السيايس عند الباطنية وموقف الغزايل منه ألمحد عرفات القايض نرش
اهليئة املرصية العامة للكتاب  1993م .

-65قاموس الكتاب املقدس لنخبة من األساتذة ذوي االختصاص ومن الالهوتيني
ط  13نرش مكتبة العائلة بالقاهرة  2000م.

-66كتاب الباكورة السليامنية يف كشف أرسار الديانة النصريية لسليامن أفندي األذين
بدون بيانات .
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-67كتاب الرد عىل املنطقيني لإلمام ابن تيمية ط الهور باكستان  1978م .
-68كتاب الرصاط املنسوب إىل املفضل بن عمر اجلعفي ( ت  180هـ –  796م )
حتقيق املنصف بن عبداجلليل ط  1دار الكتب الوطنية بنغازي ليبيا  2005م .

-69كتاب املجموع نرش يف باريس سنة  1900م .
-70كتاب النفس ألرسطو ترمجة الدكتور أمحد فؤاد األهواين ط عييس احللبي بمرص .
-71كتاب خطط الشام ملحمد كرد عىل ط مطبعة املفيد بدمشق  1928م .
-72كتاب صبح األعيش أليب العباس أمحد القلقشندي نرش دار الكتب السلطانية
 1918م .

-73كتاب فرق الشيعة للنوبختي والقمي حتقيق الدكتور عبداملنعم احلفني ط  1دار
الرشد بالقاهرة  1992م .

-74ماذا تعرف عن النصريية لعيل الصادق ط  1سنة  2013م بدون بيانات .
-75املباحثة من األسفار املقدسة جلمعية برج املراقبة ط  1بأمريكا  1985م .
-76جمموع فتاوي شيخ اإلسالم ابن تيمية حتقيق عبدالرمحن حممد قاسم نرش وزارة
الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد بالسعودية  2004م .

-77جمموعة الرسائل واملسائل البن تيمية ط  1دار الكتب العلمية بريوت  1983م .
-78حمارضات يف الفرق واملذاهب للدكتور حممد الفاضل الاليف ط  1دار الكلمة
للنرش والتوزيع باملنصورة  2005م .

-79مدخل إىل املذهب العلوي النصريي جلعفر الكنج الدنديش نرش دائرة املكتبة
الوطنية – إربد  :الروزنا  2000م .

-80مذاهب اإلسالميني أ د عبدالرمحن بدوي نرش دار العلم للماليني  1997م .
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-81معجم املصطلحات واأللقاب التارخيية ملصطفي عبدالكريم اخلطيب ط 1
مؤسسة الرسالة بريوت  1996م .

-82املعجم الفلسفي للدكتور مجيل صليبا نرش دار الكتاب اللبناين بريوت  1982م .
-83مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني لإلمام أيب احلسن األشعري حتقيق
الشيخ حممد حميي الدين عبداحلميد نرش املكتبة العرصية بريوت  1990م .

-84امللل والنحل للشيخ عبدالكريم الشهرستاين حتقيق الدكتور حممد سيد كيالين
ط مصطفي احللبي بمرص  1976م .

-85من طوائف الغالة النصريية أ د عىل حممد عبدالوهاب حولية كلية الدعوة
اإلسالمية بالقاهرة عدد  11سنة  1997م .

-86املواقف يف علم الكالم لعضد الدين اإلجيي ط عامل الكتب بريوت .
-87موسوعة ماذا تعرف عن الفرق واملذاهب للدكتور أمحد عبدالعزيز احلصني نرش
مكتبة اإليامن للطباعة والنرش بالقاهرة .

-88املوسوعة امليرسة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعارصة إرشاف الدكتور
مانع بن محاد اجلهني ط  3نرش دار الندوة العاملية للطباعة والنرش بالرياض

1418هـ

-89النصريية دراسة حتليلية لتقي رشف الدين بدون بيانات .
-90النصريية طغاة سورية أو العلويون كام سامهم الفرنسيون لشيخ اإلسالم تقي
الدين بن تيمية ط دار اإلفتاء بالرياض .

-91النصريية يف امليزان ملحمد عبداهلل اخلطيب وعبداملنعم سليم جبارة نرش مكتبة
دار األنصار بالقاهرة .
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-92النصريية واحلدب األمريكي لفيصل بن عىل الكاميل جملة البيان بالرياض العدد
 296للسنة  2012م .

-92هداية احلياري يف أجوبة اليهود والنصاري لإلمام ابن قيم اجلوزية حتقيق
الدكتور أمحد حجازي السقا نرش دار الريان للرتاث بالقاهرة .

-93اهلفت الرشيف من فضائل موالنا جعفر الصادق رواه املفضل بن عمر اجلعفي
حتقيق الدكتور مصطفي غالب ط  2نرش دار األندلس بريوت .

109

حقيقة النصريية

فهرس املوضوعات
							
املوضوع

الصفحة

مقدمة

13

املبحث األول  :التعريف بالنصريية

15

املطلب األول  :اجلذور التارخيية القديمة للنصريية

15

املطلب الثاين  :نشأة النصريية

24

أوالً  :أبرز مؤسسيها

25

ثاني ًا  :طوائف النصريية

27

ثالث ًا  :أشهر املؤلفات واملؤلفني ىف النصريية

29

املبحث الثاين أهم عقائد الشيعة النصريية

32

املطلب األول  :اجلانب اإلهلي ىف النصريية

36

الثالوث والتجسيد عند النصرييني

42

املطلب الثاين  :النبوة ىف العقيدة النصريية

46
53

اخلرض ىف العقيدة النصريية
املطلب الثالث  :طريقة النصريية ىف التعامل مع السمعيات

55

املطلب الرابع  :موقف النصريية من الصحابة رضوان اهلل عليهم

62

111

حقيقة النصريية

تعظيم النصرييني لسلامن الفارسى  واأليتام اخلمسة
املطلب اخلامس  :عقيدة التناسخ لدى النصريية
املبحث الثالث اجلوانب الترشيعية عند النصريية
املطلب األول  :العبادة لدى النصريية
أهم قداسات النصريية

63
66
71
71
77

املطلب الثانى  :أهم األعياد النصريية

79

املطلب الثالث  :احلالل واحلرام عند الشيعة النصريية

81

املبحث الرابع :أخالق الشيعة النصريية وأثرها ىف الواقع املعارص

85

عالقة النصريية بدولة إيران

94

أهم النتائج

98

أهم التوصيات

100

املراجع

101

112

