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 ذليل أم عزيز :مطيع اإلمام

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 ليلحيث  (.لاهلل كفٌر وَمعصوِوَيهب ب ذب ٌّ عليٍّ )طاعُة: )ص( اهلِل قصووو ب لاللِّ يف ق لو ر ولووو رَمما هو اْل

حيُكمبكم  اعليًّ )إنَّ: لاَ  لاهلِل؟ كفًرا وَمعصووِوَيهب ب ذبالًّ عليٍّ طاعُة تكون وكيَف اهلِل، ولووووَ  يا: ل 

 عزَّ َوَجلَّ(؟ لاهلِل كَفْرتبم َعَصيهمبوهب وإْن ذبِلْلهبْم أَطعهبمبوهب فإْن لاحلقيف،

 

األنةياِء  واألئمَِّةجيُب عدُم الوقوِف عنَد حرفيَِّة اللفِظ، وعدُم أخِذ اجلوانِب السََََّّّّلةيَِّة كال ك م  

ُُ ال   ِ  ع(،، فما َيقوله َ  كعن  لفِظ  َموالرُّسَّ ِ  للياا، وِكال لل ُه وووٍ  ببدَّ كال ااولِة الووو عصَّوُم لُ عدَّ

ِّ، يف هذا احلديِث.  عالذُّ

ِ  فالشَِّّيعةه   ََ  أنَُّ ُل ُهلي  اعت ِ  ال ُُاعط ألنَّ وعنَد النَّاس  الدُّنيا يف حسََّب رر  ترك  ُتووُب َت

ُّ لألقوياِء واحلَُم وز يَنتاا الدُّنيا َ  و... وك َّ ُيوِوُب ممَّا لل  النَّاس !!! عنَد الذُّ

ُ  السََََِّّّّّةيَّة  ِل ِّ أكٌر طةيعي  يرتةطه بنظرُِ هؤبِء ال َملنَّ هذٍِ النَّظر ِِ الذ  ُمقصَََِّّّّعن  الذُّ رُِ للعذا

ِ  والعَّش  اإلكاُم احلسنُي  -حسَب زعِمام -قضاٍُ ُُ وَكال كعُ يف كرب ء، وكا َلاقوٍُ كال القت علينا س ُك

ِِ عل   ِّ والعذا َ  بصورُ  ووََّرْ  أنَّ اهلل  ختلَّ  عال ُكَمثِّلي احلقِّ وترك ُام ُعرضًة للذُّ والسَّيب وكا لىل لل

 أيد  كهفَّار  ب  أكيَّة  وفهجَّار  ب  العةَّاس.

ِ  قولُ تعاىل: عَيقهولهوَن واحلقيقَّةه أنَّ طَّاعَّة  اإلكام      ال َمِديَنِة ل  ل  رََّوْعَنا ل ِئال علي عم، ِعز  بدلي

َّ ِكْنَاا األ َعزُّ ل ُيْخر َوالَّ ُِ األ َل ُه َوِللَّ ُِ ال ِعزَّ ُِالَّ َوِلل ُمْؤِكِننَي َوِلَرُسوِل  َيْعل ُموَن،. ب ِقنَيال ُمَناِف َول 

ِّ عنَدنا   كعلويِّنَي ُنصرييِّنَي، َعلينا أن نعوَد للقرآن  الُريم  لنرى كعانياا:وِلف ام  لفِظ الذُّ

ُُ َنصََََّّركهُم عن  األوَِّ يف قولُ تعاىل: عَول ق ْدَمفال  - َُ قهوا ف اتَّ أ ِللٌَّة َوأ نُتْم ِبَةْدٍر الّل ُهْم الّل ُّ  ل َعلَّ ُهُروَن، يد َتشََّّْ

ُماان   ال عن  احلريفِّ لُلمِة الذَّليِ؛ أَمُونوا آنذاك أللًَّة بال وحِّدوَن مل يُمؤكنوَن ال ُمعل  الِقلََِّّة، فال  

 والضَّعيف واحلقري، بِ كانوا وكا يزالوَن ِقلًَّة وأعزَّهم اهلله بنصٍر ُكةنٍي.

ُهْم َيْرَتدَّ َكال آَكُنوا  الَِّذياَل أ يَُّاا عن  الثَّاني يف قولُ تعاىل: عَياَموال  - ُُ َيأ ِتي ف َسْوَف ُِِديِن َعال ِكن  ِبق ْوٍم الّل

ُُ ُيِةةُُّاْم ُ اِفر ياَل ُيَجاِهُدوَن َعل   أ ِعزَُّ  ال ُمْؤِكِننَي َعل   أ ِللَّة  َوُيِةةُّوَن ِ  يِف ال  ُِ َسِةي  ل ْوَكة  َيَخافهوَن َوب  الّل
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ُّ عل  احلمايِة والِعنايِة كقولُ تعاىل: عَواْخِفْض َِ ل ُاَما آلِئٍم،، يد ِّ َوَنا ْحَمِة،، فاؤِبء الرَّ ِكاَل الذُّ

ُِ النَّجاُِ عنَد وقو(  ارِتداِد الةعض  عال  القوم هم ُحَجُج اهلِل اليت ب َتخلو األرُض كنام، ألنَّام سَََُُّّّة

ِ ، وهؤبء احلهَجُج َيةموَن وَيعتنوَن بال   ُِ وِبَد(  التَّعَّي ؤكننَي ُمديال  التَّوحيِد لىل رََََُّّّّةااِ  التَّشََََّّّّةي

َِ ابرتقاِء والنَّجاُِ، وَيقسََََّّّوَن عل  ال   وحِّدياَل كال ُمال  ِ  احتضَََّّّاِنام وتعليِمام سَََُُّّّة ةِّانَي ُمشَََّّّخ 

 ُمَعَِّّلنَي، ويرفعوَن راية  اجلااِد احلقيقيِّ إلع ِء كلمِة احلقِّ.وال 

ُِ تعاىل: عق ال ْت َِ أحٌد عال قوِل ُ  َوَعلهواَو أ ف َسُدوَها ق ْرَيًة َدَخلهوا ل َلا ال ُملهوك  ل نَّ فإْن سأ  أ ْهِلَاا أ ِعزَّ

َ  أ ِللًَّة ُِ تعاىل: عاْرِوْع َوك َذِل َِ بَّ ِبُجُنود  ف ل َنأ ِتَينَُّاْم ل ل ْيا ْم َيف َعلهوَن،، وقوِل  كِّْنَاا َول ُنْخر َونَُّام ِبَاا ل ُام ِقَة

ُِ لُ: هذا ب يتعلَُّق بال  َوُهْم أ ِللًَّة ُُِروَن،، فإننا نقو ُمشَََّّّةِّانَي لفنَي ال ُمخاوحِّدياَل بِ بال ُمال  ؤكننَيُموََََّّّا

ِ وال  َ  اللَُّامَّ ُمَعَِّّلنَي، كقولُ تعاىل: عقه َِ َكاِل َ  ُتْؤِتي ال ُمل  َ  ُ(َوَتنز  َتَشاء َكال ال ُمل   َكال َوُتِعزُّ َتَشاء ِكمَّال ال ُمل 

ُّ َتَشاء َ  ال َخْيُر ِبَيِدك  َتَشاء َكال َوُتِذ ِّ َعل َ  ل نَّ  ق ِديٌر،. َرْيء  كه

ِ  اإلكام   ِ  قو ويةق  كعيَّاُر النَّجاُِ كرتةًَّا ارتةاًطا تاكاا بوبية أكري اؤؤكننَي اإلكام علي عم، بدلي

ُُ: علنَّ ٌِ علياا كوسََّّ  الُا م علينا سََّّ ُك ِِ كال با َِ فَماْل اهلهَدى، أبوا ِِ كال دخ  ؤكًنا،ك كاَن عليٍّ با

ِْ مل وَكال كافًرا، كاَن كنُ خرَج وَكال ُِ َيدُخ ُُ َيخُرْج ومل في  شيئةه،.َمال  امفي هلِل الذيال الََّّةقِة يف كان كن

 

 نُتفي لعدم اإلطالة واهلل أعلم

 الةاحث الدي  العلو  الدكتور أمحد أديب أمحد


