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 التسليم هلل

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

ُكممك الَّاس  ا الاَ إذ  أا َيَتيتذجم ب ا اآ   اق اني ةِ أيسند ٍَ ُب يي أو إم ٍَ  م مام  تن وذل أذ ك        ما  و  

 ٍ تسودع نذ َو اءدوم؟

 

ُجستواَت    َنا  ُ   ُها  أ  تجاهن ٌ  كرييٌ  دد ُجها  ٌ  ش ِنا  الِلوِّ  الاصرييِّ  بندت ُجتتع ْ  ىل   لقد تسرَّببت

 الواردن  ي كتبن  د ِّ ، حبتبةن علِم الشبَّائِععتعجقري َّتٌن اْلاْلشالَُِّ َي  الَّصشح َي  الَّباقي ىل  ُستوى احلشويبةن 

ٌن شاْلاحلشررررويبةن ش، ممَّ  دتعت  كذشبتةنعتُ  األح ديثن اْلالكرييج احلديثن اليت دجسب ُيا    ي تتد َّعجاْلعجقريرررر َّت

 ب شادَّج) ذُوِم عادتَ  بدليِل قوِل اإلُ ِم جِفَّ الريب دق عليا  سالُجهج:عتهدأ الفنتوى اْلعتاخلوَةن ىل  اللتوءن لن

 لبعجفيت سيجالنكه ك ب اْلأل (،القي ُةن يومت  ِسللاب دصعتًَّا يجس جن كنقناجعج ل تِتشال تت ،ُ  األسدن كنشبتَّج  دجتيتالفه  تُن

ُجالنك  غيتهج با ، شقد أكَّدت على ذلكن اإلُ مج    سررررالُجهج عليا دق الريرررربُت  اتبهعت ُتواهج، ُاو د لنك  با  ش

ُجالنكنتت  : أ  تجفتني الاب ست  ِ لنمج(.بقولنهن: )خجري لنتت ِ    بنَّتأيكن، أش تدي ت بنعت  ال تت

دؤالء  ىل ب :مكهلن أقولج قباحلنشأدلج الفتوى دؤالء ذكَّتدجم سرررري دجَ  الاتملص اُسرررريقج )ٌ( بقوله: ) 

ًٌضررتوا قههجريررباتأ  يج دش ت و تقضررج، شيتطُّوا قنِجسررعتشا شمل يتَّتم يت  لنش  مبتدجشرراتيت على  و تدجشكَُّت لذلكن شىلَبام،  

 (.َِّاآلخن  ي اليوِم ديهًةرت ًةياوَتام دتدياجيجالذِّ ست ي اهللنياتعت أُ مت األرِض

لذلكن َهتِدج حن ج الِلويصو ت الاصريرييصو ت ع  الفت شى، ألَبا  أدلج َتٍّ  َتبهنعج ُ  ج ءتَ  ع  السب دتٌن  

ال تأخذشا : ))ٌ( ريرريد ب  َجعبأبي ُررِيب حَُُّوًع  ىل  األئعبةن األطا ِر بدليِل قوِل سرري دَ   ٌنالري ق 

، شدذا األَُّج جيععج الشرربعلت على كلعةن احلق  بدلت أ  (ِضرًر  ع  بٍِ   بتريررًّاب  َتُن أخذت م ىلال ععب  كهديات

ِجوْاررررررقريعتى الفت شى، شدذا دو اْليجفَّ قنهج باتوت  ولنهجرررشترتسج لّلهتا ودج بَ عةن اهللن شرسولنهن  ي قوله تِ  : )شتأنطني

 الَّذني ت أنيصات  سهح َتهج: )يت  الريب بنَِّي ت(، شقوله ُتعت الّلهت ىِل ب شتاصر هنَّجشاْ  ِرحيهكهم  شتتتذ دتبت ُنتتْفشرتلهواْ  تتات زتعجوْا شتالن

ُتاجوْا ِجوْا آ ِجوْا الّلهت أنطني ُ َِّ شتأهش لني الَّبسرجولت  شتأنطني  ىِل  شتالَّبسجوِل الّلهن ىِللنى ُنَّجدصشهج ُتي ٍء ُني تتات زتع تجم  ُنِإ  ُناكهم  األن

ُناجو ت كهاتجم   تتْأِشياًل(. شتأنح ست ج ختي َّ  ذتلنكن اآلخنَِّ شتاْليتو ِم بن لّلهن تجؤ 



 www.alawis.net  المجمع العلوي السوري

2 
 

ْص  ي األَُِّ يأتي ُ  اهللن تِ    ي قوله: )ثجمب ِت ُ لهت ِتررررر ُت عتلنى ات كنرر ْلرر جت ُ َِّ ُ  ت ٍةَِّي ِ ات  األن  ُن تبهن

ٌج دذا األَُِّ اإلهلي  اْل ال الَّذني ت أند وتاء هنع تتتب شتال ِ لنعجو ت(، شعليا  ات ه  ُتيت ُنَّعًة ش اا ًج   ي قوله تِ  : عجاتزبِل 

ِتْلات  )لنكهل  ُنا ات ًج (. ُنَّ عتًة ُناكهم  جت  شت

ُنا  ب لابٍّ  اعرتاضج اْل ُنضبلوا  ي دذهن ا شال يتِايا  أش يؤث َّج على التزا ٌت عجقرير َّي ت، ألَبام  حل ِل ات ه 

ٌِ احلق ، شقد  ُنِإ قأدوائنام على ات ه  ِجو ت عت أنَب ُن ع لنم  لنكن يتسررر تتتنيهجوا لَّم   لت جلب جاللههج: )  أند وتاءدجم  يتتبهن

ُت    عننيت(.الظَّ لن اْلقنو مت يتا دنِّ ال اللَّهت ىِل ب اللَّهن ُ  ت دجًدى بنغتي َِّ دتوتاهج اتبهتعت ُنعبِ  أنضتلص شت

تِزهن أش تقريرررِيهن ُِلينهن ب لوقوعن عادت حتد  علعنهن الواردن ع  اإلُ ِم ِتؤُ ج جواًب  لنعجشىلذا مل يتتدن اْل

ُت  لني ست لنكن بنهن عنْلم  ىِل ب السرربع عت شتاْل لقولهني ُنِي عتأش الابمل  أش الريرربح بةن اْل هتريررتَّت شتاْلفهؤتادت تِ  : )شتالن تتْقفج 

ُتس   .ؤجشاًل(ركهلص أهشلئنكن كن  ت عتا هج 

 ذا مل يأَُِّ عتشىلذا اعرتضت الهِ ج بشكٍل غِي ُه َُّ، كأَبع  يسألو ت ع  سهبن األَُِّ اإلهلي ، شلن

ٌ  ُ  التبشرركيكن ب ألَُِّ   اهلله بِكسررنهن، شدم  ي قَّارٌن أَفسررنام يتعابو ت عكسررتهج إلرضرر ءن أدوائنام، شدذا َو

ِتلج عتعب  يجسر أنلج  الاإلهلي ، ُإ ب الَّبدب  ي قوله تِ  : ) لج الواليةن اخلضَّج يجس أنلهو ت(، شقد علَّعا  رسو شتدجم  يتْف

 ِ  : )قن لتيكو ج التبسليمج الك ُلج للحق   ي قوله ت عليا  سرالُجهج  ي كالُنهن للابمل  ُوسى الكليم )ٌ( كيفت 

ِ تتاني ُنِإِ   ذنْكًَّا(. ُنا هج لنكن أهح دنثت حتتبى ُتي ٍء عت  تتس أنْلاني ُنلن  اتبهت

شالبدب  ي اخلت ِم ُ  التبأكيدن على أ ب دذا االعرتاضت شالتبشرركيكن ُررَّك  ب هللن شدو ذَب  ال يجغفنَّج، 

 هج بِلِم احلق ئِق، شدذا حتبة  عليه.أظاَّت ص حهجهج االلتزامت ب لشبَّائِع، ألَبهج مل يجتتع ع حتبى لو 

شالدبليلج على أ ب التبشركيكن بأَُِّ اهللن ُرنَّك  ُ  شردت ع  اإلُ ِم جِفَّ الريب دق عليا  سالُجهج حنيت   

ًُ  أ ب ق لت: )لنو ٌن شآتجوا الريرربالٌن شأق ُوا لنهج، ال ُررَّيكن شحدتهج اهللن عتهتدجشا قو ْتاله شحتتصوا الزبك  ُجوا ي  شصررت 

ِتهج  لنشرتيءٍ  ق لوا ثم رُضر  ت،  ُراَّت  ِتهج أش اهلله صرتات  شتجتدجشا أش ع؟ صتات الذِّ خنالعت صتاتعت أال: الابملص صتات

ُنالن اآليةن: دذهن تتال ُجشررَِّكني(، ثمب بذلكن ك َوا قلوبنام  ي ذلكن ُناجو تيج الن شترتب كن )  ُنيعت  يجحتكِّعجوكن تبىتحت ؤ 

ْت ُ عب  حتَّتًج  أنَفهسررنِام  ُني يتتندجشْا الن ثجمب بتي اتاجم  ُررتتتَّت : ق لت عليا  سررالُجهج ثم ،(ًع تتسرر لني شتيجسررتلِّعجوْا قنضررتي 

ِتلنيكهم )  ب لتبسليِم(. ُن

 

 َكتفي لِدم اإلط لة شاهلل أعلم

 أمحد أديب أمحداله حث الديين الِلوِّ الدكتور 


