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 عدم البكاء على اإلمام احلسني

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 هل يبكي العلويُّوَن النُّصرييُّون على احلسنِي كما َيفَعُل الشِّيعُة يف أيَّاِم عاشوراَء؟ 

 

ََطريقٍة، هي اإلخالُص لإلمامِة َكَغايٍة، والتَّمسُُّك بالرِّسالِة َكُنصريييِّنَي  حقيقُة التَّوحيِد عنَدنا كعلويِّنَي 

قصريريَِّرَ  ُماْلفعندما نتحدَُّث عن اإلمامِة، نتحدَُّث عن مقاٍم غِي الرِّسريريالِة، نتحدَُّث عن مقاٍم أعلم من،ا، ولَّنَّ 

 مَة أدنم من الرِّسالِة فأخَطأْت.جعَلِت اإلمااحلشويََّة والرِّسالِة فأخَطأْت،  ساَوت اإلمامَة مع

وصيِّنَي حممَّد )ص( عنَد إعالِنِه إمامَة سيِِّد الالنَّيبُّ والنَّيبُّ ُيعِلُن للخلِق مقاَم اإلمامِة كما فعَل سرييُِّدنا  

علي )م( يف قوله له: )أنَت وليُّ كلِّ مؤمٍن َبعِدي(، وقوله يف حديِث الغديِر مش،وٌر موالنا اإلمام وأمِي املؤمننَي 

 َتدونَ ِمن َبعدي(. ُم،ُمنِذرُ وعليُّ اهلادي، وبَك يا عليُّ َي،َتِدي اْلوكاٍف لَتَّتملَ رسالُتُه، ألنَّهُ )ص( قال: )أنا اْل

ًاا أهمُّ،ا العصمُة، بدليِل قو   له تعاىل: )اَل َيَناُل َعْ،ِدي الظَّاِلِمنَي(، هذِه العصمُةواإلمامُة تتَطلَُّب شريرو

حقيقٌة موجودٌ  عند كلِّ األئمَِّة علينا سريالم،م، وقد ورد عن اإلمام اووَّاِد علينا سريريالمه قوله: )َأَما َعِلْمُتم أنَّ  

 بيَّاِن(. َباَيَع احلسَن واحلسنَي َوُهما َص أهَل هذا البيِت َليُسوا َخْلقاا من هذا اخَلْلِق، َأَما َعِلْمُتم أنَّ رسوَل اهلِل

رسريريوَل اهلِل )ص( يقوُل عن نِسريرِيِه وعن احلسريريِن  سريرييِّدنا كما ورَد عن عبِد اهلِل بِن عبَّاس أنَّه سريرَيِمَع 

 تواحلسنِي والتِّسَعِة من َبعِد احلسنِي أنَّ،م )ُمََط،َّروَن َمعصوموَن(، َفَحقَِّت اإلمامُة للحسِن واحلسنِي كما َصحَّ

أمُي املؤمننَي اإلمام علي )م( هلما: )أنُتما سريرَييَِّدا موالنا ِلَمن أَتم َبعَدُهما من األئمَِّة علينا سريريالم،م حيُث قاَل 

 شباِب أهِل اونَِّة، إماماِن معصوماِن َحَِِظَُّما اهلُل ولعنُة اهلِل علم َمن َعاَداُكما(. 

  

 الربُط بني ضعف وعجز األئمَِّة وِعصَمِتهم؟ امُلقصَِّرِة والسؤاُل الذي نَطَرَحُه هنا: كيف متَّ عند 

عندما اعتقَدْت أنَّ اإلماَم ميَُّن أن ُيِحسَّ مبا ُيِحسُّ به البشريريريريريريريُر، َوُيعاني ما قصريريَِّرُ  ُماْللقد أخَطأت 

ميٌَّة بشريريريريٌَّة، وأنَّ جِة أنَّ لألئمَِّة خصائُص جسُيعانيِه البشريريريُر، وَيتألَُّم ِلَما َيتألَُّم منه البشريريريُر، َفَوصَلْت إىل َنتي

 األئمََّة يعيشوَن نقاَط الضَّعِف البشريريِّ!! وأنَّ هناَك نقًصا تَّوينيًّا يف الشَّخصيَِّة اإلماميَّة!! 
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، وهَّذا َدإنَّ اإلماَم هو كلُّ َمن ائَتمَّ به القوم واقَتدوا بقوِلِه وفعِلِه، ف،و يعين املثاَل والقدوَ  واملقصريريريريو

اإلماَم احلسرينَي علينا سريالمه قائًدا ُمجسًِّدا لَّلِّ الِقَيِم اخليَِّرِ  واألخالِ  السَّاميِة،    -كعلوينَي نصريييِّني  -نرى

 ممثِّالا للحقِّ ِضدَّ الباًِل، وللعدالِة ضدَّ الظُّلِم، ولل،دايِة ضدَّ الضَّاللِة، وللتَّوحيِد ضدَّ التَّشبيِه والتَّعَطيِل. 

ِت غاَلْت باإلماِم احلسني علينا سالمه كما غاَلقصِّريريريَرُ  ُماْل، فقصِّريريريَرُ ُماْلُن ال ُنَغالي به كما فعَلِت وحن

ًُوا بَتْسِليِم،ْم له ورفعوُه إىل درجٍة عظيمٍة،  مَّ ناَقضوا أنَِس،م     النَّصريارى بسرييِّدنا النَّيبِّ املسرييع )ع( عندما أْفَر

ُِوْا ِفيِه َلِِي وفرًَّوا به، واهلُل تعاىل َشكٍّ مِّْنُه َما  يقول: )َوَما َقَتُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلريريريريَِّن ُشبَِّه َلُ،ْم َوِإنَّ الَِّذيَن اْخَتَل

ن َماَت لُّ َمكَلُ،م ِبِه ِمْن ِعْلٍم ِإالَّ اتَِّباَع الظَّنِّ َوَما َقَتُلوُه َيِقيًنا(، وهلذا قاَل سريريرييِّدنا النَّيبِّ املسريريرييع )ع(: )ملعوٌن 

 -َمصلوُب. فنحُن ال َنبَّي علم اإلماِم احلسنَي علينا سالمه ألنَّ اهلَلُمَعلَّقاا علم َخَشَبٍة(، ِلَنِي أن يَّوَن هو اْل

ِة البيِّنِة، ولَّنَّ النَّيبَّ عيسم )ع( إليِه باحُلجَِّة الواضحسيِّدنا َرَفَعُه إليِه كما رفَع  -مبعَتَقِدنا العلويِّ النُّصييِّ

 علينا سالمه النَّيبِّ عيسم )ع( إىل اهلِل، ومل َيقبلوا بَرْفِع اإلماِم احلسنِيسيِّدنا ُمنَّريَن ِلَرفِع اْقَتَدوا باْلقصَِّرَ  ُماْل

 وَيلَطُموَن أنَِس،م يف عاشوراء. إليِه، وهلذا َيبَّوَن عليِه

ُم اقتَضم أن َنرتقي يف اْلِتَماِس الدُّروِس من األئمَِّة، ومن،م اإلما وهذا يعين أنَّ فََّرنا العلويَّ النُّصييَّ

احلسرينُي علينا سريالمه الذي َّيََّتْت خَطُبُه بالدَّعوِ  إىل عبادِ  اهلِل حقَّ ِعَباَدِتِه، هذِه العبادُ  تتَطلَُّب ِصحَّةا يف   

ٌز سني علينا سالمه ِمراًرا وتَّراًرا، فقد كان َلُه دوٌر بارالعقيدِ  التَّوحيديَِّة، وهو األمُر الذي أكََّد عليِه اإلماُم احل

لنَّاُس اتَُّقوا ارقنَي، فقال علينا سالمه: )أيَّ،ا اًمُمشرَكِة، والذين ُسمُّوا باْلُمشبَِّ،ِة اْليف حماربِة أصحاِب العقيدِ  اْل

ُِسريرِي،م، ُيضريرَياِهُقوَن قوَل الذين َكَِ   يَس َكِمْثِلِه ُروا من أهِل الَّتاِب، بل ُهَو اهلُل َلاملاِرَقَة الذين ُيشريريبِّ،وَن اهلَل بأن

 َشْيٌء(.

  ِِ أمِي املؤمننَي اإلماِم علي )م( يف توحيِد الباري، موالنا وتابَع اإلماُم احلسريني علينا سالمه علم ن،

شريريياِء بائٌن ال ِه، ومن األإذ أ بَت وجوَد اهلِل ِلَخلِقِه يف قوله: )هَو يف األشريريياِء كاِئٌن ال َكينوَنَة َمحظوٍر ب،ا َعلي

بينونَة غائٍب عن،ا(، وأقاَم ميتاَن احلقِّ يف قوله: )احَتَجَب عن العقوِل كما احَتَجَب عن األبصريرياِر، َوَعمَّْن يف 

َِّيُم اْلَعِليُم(. َحالسَّماِء احتجاَبُه عمَّْن يف األرِض( لقوله تعاىل: )َوُهَو الَِّذي ِفي السََّماء ِإَلٌه َوِفي اأَلْرِض ِإَلٌه َوُهَو اْل

 مَّ َأْفَرَد ذاَت الباري َعتَّ ِعتُُّه عن الصريِِّاِت اسسريوسريِة يف قوله علينا سريالمه: )ال ُيوَصُف ِبَشيٍء من ِصِاِت     

اخَلالئِق(، وعن األفعاِل املعقولِة يف قوله: )ما ُيَتَصوَُّر يف األوهاِم ف،و ِخالُفُه(، ألنَّ مجيَع ما أوجَدُه من أمساء 

صريِاٍت وأفعاٍل يف اخَلْلِق إنَّما هي ِمن ُصْنِعِه َجلَّ َوَعال وليَسْت َسابقةا َلُه، دليُل ذلَك يف قوله علينا سالمه:  و

 )ِبِه ُتوَصُف الصِِّاُت ال ب،ا ُيوَصُف، وِبِه ُتعَقُل الريَمَعاِرُف ال ب،ا ُيعَقُل(.
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َِرُِّط به وال ُيَفَمن كاَن يرى اإلماَم احلسنَي علينا سالمه وفق هذِه الرُّ ِض ُُ ؤيِة اوليلِة ال َيبَّيِه وال ُي َخ

َمَقاَمُه، بل علم العَِّس، َيحمُد ربَُّه دائًما علم هذا االنتماِء العلويِّ احلسيينِّ الشَّريِف، وَيعمُل جاهًدا ِلُيحافَظ 

 علم نِِسِه من َعَبِث الِبَدِع وَعشوائيَِّة الشُُّب،اِت وَفوضم االحِنَراِف.

ويبقم اإلماُم احلسرينُي علينا سالمه رمَت احلقِّ الذي سحَق دولَة األمويِّني الَطَّاغيَة، وسَيسَحُق ن،ُجُه  

وُل وال تتوُل سلمني لعن،م اهلُل لعنةا ال حتُمثَّلَة بالوهَّابيِّني واإلخواِن اْلَمُمالذي نسريُي عليِه اليوَم دولَة الباًَل الْ 

 إىل أبِد اآلبدين.

 

 الة واهلل أعلمنَّتِي لعدم اإلً

 الباحث الديين العلوي الدكتور أمحد أديب أمحد


