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 احلروب يف علي اإلمام قوة

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 بشريٌَّة؟ قوٌَّة هي احلروِب )م( يف علي اإلماِم قوَُّة هل

 

 ولكن ،الِماإلس بقاِء ويف اإلسالِم يف )م( علياإلماِم  املؤمننَي أمرِي بدوِر ذاهِبَماْل مجيُع تعرتُف

 أمةا الثِ ،الثة اشديَنرةال اخللفاِء بعد قاِمَمباْل يأتي أنةُه السُّننة    تعترُب حيث قاِمِه،َم حديِدبَت هو االختالَف

 (.ص) الرةسوِل بعَد قاِمَمباْل يأتي أنةُه عترُبفَت الشِّيع  

 اليت ثنائيةِ االست القوةِة هذه هِمَف يف اختالٍف إىل يؤدِّي )م( عليٍّ اإلماِم قاِمَم حتديِد اختالَف إنة

 واعترَب نٌي،ُمب حٌرِس أنةهالعنهم اهلل   وأبناؤهم ويزيُد معاوي   عِدِهَب نوِم سفيان أبو اعترَب واليت أظهَرها،

 من كانت قوةٌة هاأنةُمقصَِّرة  اْل يع  ُُُُُّّّّّالشِّ اعترَب بينما خارقٌ ، ريةٌ ُُُُُّّّّّبش قوةٌة أنةها األربعِ  ذاهِبَماْل أئمة  

 !!البشريةِ  ِهِتقوة مع حَِّدهاَوُي أن)م(  علي اإلمام واستطاَع ،رّبانيةً  ًةقوة هابيعُتَط حيث

 ألنةنا حقَُّه، سلُبُهت اليت ناظرِيَماْل هذه من )م( علي اإلماَم ُنقيَِّم أنُنَصرييِّنَي  كعلويِّنَي مكنناُي ال

: تعاىل وِلِهق يف الولين فهو فيه، نعرَفُه أن جيُب الذي قاَمَماْل وأعطاُه كرةَمُه الذي النةصِّ على نعتمُد

 اهلل َيَتَولة َوَمن َراِكُعوَن، َوُهْم َكاَةالزة َوُيْؤُتوَن الصةاَلَة ُيِقيُموَن الَِّذيَن آَمُنوْا َوالَِّذيَن َوَرُسول ُه اهلل َوِلينك ُم ِإنةَما)

 (.اْلَغاِلُبوَن ُهُم اهلل ِحْزَب َفِإنة آَمُنوْا َوالَِّذيَن َوَرُسوَلُه

 اإلماُم فسُُّّةَرُه والذي( ُمِبنٍي ِإَماٍم ِفي أْحصَُُّّْيَناُه شَُُّّْيٍء َوك لة: )تعاىل قوله يف ُمبنُياْل اإلمام وهو

 (.شيٍء لِّك علَم فيِه وتعاىل تبارَك اهلل  أحصى الذي اإلماُم عليًّا إنة: )بقوِلِه علينا سالُمُه الباقُر

 الباقُر اإلماُم فسةَرُه الذيو( لِّْلُمتةِقنَي ُهًدى ِفيِه َرْيَب اَل اْلِكَتاُب َذِلَك: )تعاىل قوله يف الكتاُب وهو

 (.تةقنيللُم هًدى فيِه كََّش ال املؤمننَي أمرُي الكتاُب: )بقوِلِهعلينا سالُمُه 

 مدين   ناأ(: )ص) اهلِل رسُُّّوِل قوِل يف الباِب من إالَّ إليها ُيؤتى ال اليت العلِم مدينِ  باُب وهو

 (.هاباُب وعليٌّ العلِم

 وُردَي عليٍّ مع واحلقن احلقِّ مع عليٌّ: )بقوله( ص) اهلِل رسُُّّوُل حدةُد الذي احلقِّ ميزاُن وهو

 (.داَر ماحيُث ُهَعَم



 www.alawis.net  المجمع العلوي السوري

2 
 

 ولين وعليٌّ ي،منِّ وعليٌّ عليٍّ من أنا(: )ص) بقوله إليِه األقرَب( ص) حممةٌد كاَن الذي وهو

 (.عديَب مؤمٍن كلِّ

 النةيبِّ من قاُمُهفَم واحٍد، قاٍمَم أو واحدٍة رجٍ َد يف( ص) الرةسُُّّوِل مع سُُّّتويَي فال ذلَك ومع

 خرة الصُُّّة أنَت: )له قال الذي( ع) املسُُّّي النةيبِّ  من)م(  الصُُّّةفا مشعونصُُّّيِّ الَو قاِمكَم( ص) حممةد

 (.نيسيتَك َأبين وعليَك

 لقول نوٌر هو لب البشُُِّّر لبقيةِ  مسُُّّاوًيا يكوَن أن ميكُن ال االسُُّّتثنائيةِ  فاِتالصُُِّّّ بهذه كان نوَم

 ناأ كنت: يقول حممةد حبييب مسعُت: )قال الذي( ع) الفارسُُّّي لسُُّّلمان ُمسَُُّّنِداْل( ص) اهلِل رسُُّّول

 ألف عشَر أربعَ ب آدَم خيلَق أن قبَل ويقدِّسُُّهُ  الننوُر ذلَك اهلَل يسُّبِّ ُ  وجلة عزة اهلِل يدي بني نوًرا وعلي

 يف افرتقنا ىحت واحٍد شُُّّيٍء يف وعليٌّ أنا يزْل فلم ،سُُُّّالَلِتِه يف الننوَر ذلَك أوَدَع آدَم خلَق فلمةا عاٍم،

 (.اإلمام   عليٍّ ويف الننبوةة  ففية طَّلِب،ُماْل عبِد ُساللِ 

 قاَل خلندِقا ففي ،احلروِب يف الفرسُُّّاِن فارُس أظهَرها اليت الرةبةانيةِ  القوةِة هلذه نصُُُّّل وهنا

 ىلإ كلُُّه اإلمياُن برَز: ))لع( العامري ود بن عمرو واجهِ ُمِل)م(  علي اإلماُم برَز عندما( ص) اهلِل رسوُل

 ضُُّّرَبُتُه سُُّّوُلالرة وصَُُّّف وقد ،(ص) الرةسُُّّوِل ِقَبِل من عبثيٌّ كلِِّه باإلمياِن وصُُّّف ُه فهل ،(ِهكلِّ الشُُِّّّرِك

 ؟(القيامِ  يوِم إىل أمةيت أعماِل من أفضُل اخلندِق يوَم ودٍّ بِن ِلَعمرو طالٍب أبي بِن عليِّ َلُمبارزة : )بقوله

 نب سُُّّهلسُُّّيِّدنا  إىل رسُُّّالِتِه يف اإلماُم علي )م( املؤمننَي أمرُيموالنا  روى خيرَب باب وعن

 الو جسُُّّديةٍ ، بقوةٍة ذراًعا أربعنَي ظهري خلَف بِه ورميُت خيرب باَب قلعُت ما واهلِل: ))ع( ُحنيف

 فيظننوا البعِض على ُراألم يشُُّّتكَل كيال ريةٍ ،شََُُّّب: يقل ومل( لكوتَيٍ َم بقوةٍة أ يِّْدُت لكنِّي غذائيةِ ، حركٍ 

 علُِّمُماْل فألنةُه الرةفيِع قاِمِهمَب ليُقَي ال ما أظهَر إْن ألنةُه أخرى، مواضَع يف ونوٌر مواضَع يف بشٌر اإلماَم أنة

 غوِطها،وُض احلياِة بتجارِب نرتقي كيف ُيعلَِّمنا لكي وذلك األوَل، علَِّمُماْل أرسُّططالي   كاَن كما األوةُل

 .قَِّ احَل ادِةوالعب التةوحيِد أصوَل فهُمَن وكيف بأنفِسنا، لالرتقاِء قيقيِّنَيَح جاهديَنُم نكوُن وكيَف

 

 نكتفي لعدم اإلطال  واهلل أعلم

 الباحث الديين العلوي الدكتور أمحد أديب أمحد


