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 التلبيس والتحقيق

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

  ح لاِت ا الَووَّعاا والنَّقلب البِووكيفَ   يَا  نَيزَّهَن وُمنَيعصوو مإذا كاَن األئمَُّة واألنبياُء )ع( َم

 َصلٍب أماَم اخللقب؟ نفسفُك ما أظهكوُه مح لاِت ا قتٍل أو

  

َِافِبكااف   لف ْناقمفوق ف  فَأ ُتمق  َْوقكااف َكمق  فَأ َُ َقاف ناَا َق َنافِبكااف  ْبَبُم اِلَف َر  يقوُل تعاا يف ك كتاا بااي العويو: ْ ف

َف الِ  َف ب ََ لُوراق ِرُا ايي ًا  ُيظ َف  الب ناينف، نوبو ف احَلًُتفكَظُا  ف(، ن هلَل ساََ  فُي دام َبُم  و التدصيديُ  ؤمك

ََ لوست  َر،  مفن َكذدصبف بِ  نِو من أ لر الشدصكِّ.  ايي َف ب يي ْت نِو من أ لر الوفق ًفنق صفددص  التدصبذيُب، َن

 ُ تَ ُ  مد ما  معجوًة  َبدرًة، بل بد تبوُ  ك بعضر األ ب ْت ضااافعًر  أ   قياااا     ااا لوفتمدص اُ تَ ُر  ا

ُف أ ُل األن  ر أل دصِم ُيدرركو ف أ دص َ ِ رف   ِفاف الِاادصعْن  الكدصقفر،  يرو َف يفاف  ف مظ نوسااقَ  أ ُل الشاادصكِّ ي

دِصعْن  الكدصقفر من األم مر أ  الكدصيبق بدرٌة.   ال

َْ ملوك  سالمِم من ا دص ََ األم َُ  بقودص ْتلَوسا (  لقتلر كًث ٍل ملى َلَك نإ دص م  أ ِافُه األم ُم احلس

ًَ( من اِل ِفُا ُه ْيقوق عجواْت اليت َكاف   سااوقد   اييااويب( ْ ( ك كت ب اةدايَ ًُُ يتوانُ  مع م  أ 

ِفافُه من َبااْ    ًفالبربى،  م  أ ِافُه ساوقُد   الكدصيب( الِ  ساو  ْ ( من اليادصلْب ْتلَوسا ( ُ يتوانُ  مع م  أ 

ِر  األمًى  َي  َْ  ًفوا ْ  الِ األكًافْي  األبا َف العيااااً َر الذين ُ ُيساااا    ف ب ًَ(، نُ ُل الوق وتى ْيقوق

َُ ملوك  سالمي، كً  أ  الِ ًف التدصساروْي، مفافَنوا أ دص الِ  سف  و الكدصيب( يلوبف لوًفقتولف لوسف  و األم ُم احلسا

ِفافاُه من الِاادصعْن ب لقتلر  الكدصقفر ب لياادصلْب  و  ًفاِل لى أ لر بدرٌة ملى التدصلَوسر مسااو  ْ (،  أ دص م  أ 

َُ ملوك  ساالمي  الِ  ًفالشادصكِّ الذينف صافددصبوا أ دص الِ   سوُ  ْ (، ًفيالوبف  و الكدصيب( الِ ًفقتولف  و األم ُم احلسا

َْ ملوك  ساااالُمِم  ُ جعجواْت الكدصيبق    دص َْ األم أل دصِم مل ُيؤمكوا أصااااًل ُجعجوفاْت األم م احلساااَ  بقودص

ًَ نُشااااًُْ (، نترادصبوا بعدف أ  ج  فتُِم الَوقك ُت   ي اِل سااااو رًفاِل اكوا عجواُت،  جعَلوا التدصلَوسف يقوق

َُ تفَبوُ وِا َك ِلْذينف تفَرادصَبوِا  فا قًف بئسف اِل اُ م جِكدصمثوف كرا ا  مف تفَلَروِا ياا،ر،   ؤُ  َكا م تع يف بقولي: ْ ف

ُِمق مفذفاٌب مفْظوٌم(.ْمن بفعقْد مف  جف  ُ ُم اِلَفوقكف   ُت  فَأ قَلاْئَك َل
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ٌَ،   و م  يدفنف مع موُ   أم،ر    ٌَ دامً ََ ب مً األمُا َاتُاُي مع كلق  فصاااْاييب   فيبيب أل دص التدصياااارو

َْ رنعر اِل َف ك ي دِ َف يقًّ  ت بعو ف بياا يْن، ََ َ دص اِلًفاملؤمكَ األم م ملي ْم( يومف صاارِّ ٍِ ًُوال إ ال

ًف   م يعلًو ف أ دص ُس ملوِم األموُر، نِااااْايقوُم بْي أمُ، م، ُ يفشبُّو ف  ُ ُيشاركو ف  ُ يفكتقد  ف  ُ تفلتفَْل

َْ ملى اِلًفرنعف اِل َف الذي يساااتخدمو ف أسااا لوبف الِ يااا يْن ك  ت ألَِ ْت احلجدص اْيدا ر ًفبار  ًُخ ْلر

َْللوصولر َيف َ ي ْتِم، كعلً ْ    ار جف  الذين يتدصًِو فك  الوومف ب لبرار  يفًبُا  ف ملوك  ب لتواْمِم الِظ  الكدص صَ

َْ الذين ُيشاافاقُمو ف بتَلك  ب ساامر الدقينر   ًَلو  القا  ف  ٌَ    ملً ْ  الو دص بودص ٌَ  َويدص ُ ْقلف َلوِم ملى أ دصُي ساُاكدص

َف ب سمر الدقين    ملً ْ   ًُلو ف اِلقددصسف  يفقتًُكً  ك   اليادصلوَو(و ف  ًلو ف البت بف الِ  ًُقيقاْة اسالً الذين ِل

ِرًو فك  ب لغلوق  يفًبُا  ف ملوك  ب سامر اُ تً ْ  َيف مذ ْب أ لر الَوْت ْ (   نبلُِّم  ًلو ف الِ  ي ينف ًفيفتدص

ِْلر  فبولي تع يف: ْ فُ وِم ُيَبرِّا  فك  ب سم الدقينر، لذلَك ا طَ ف مل َف ف  ْب ِلَف  َف دصتفِب تفِلَُْسوا اِل ًُوا اِل  فَأ ُتمق  ُت

َف ْم(    َْ أم، املؤمك ُِم أل دصِم سافقطوا ك اُمتَ  ر مكدم  شافبُّوا بعيااً ٌَ ملوِم ُ َل ًُو ف(،   ذا يجدص تفعقَل

ُِم  الكدصيبق ِْ(،  أسااَقطوُ م من الك(ور َْ ملوك  سااالُم دص َْ، األم َْ الِاادصعور َْ الُعظًفى َيف الَشااايدص نوبعف  ا ودص

ُِ ُِمق  فَلوقُ  ْد مف  جف  ُ ُم اِلْعِلُم بفغقواْمن بفعق نوِم بولي تع يف: ْ فمف  تفَرادصَبوا َر ٌَ ساااافَفَقتق ْمن ردصبقَك َرَلى  بفوقكف ًف َكْل

ُِمق  فَر دص اِلْذينف َأ ررُِو ِْيف بفوقكف ًّى ِلَق  يب((.ا اِلْبتف بف ْمن بفعقْدْ مق َلْري شفكيب مقكقُي ُمارَأجفٍل م(سف

 

  بتري لعدم األِ لَ  اهلل أملم

 الَ يث الديين العلوي الدكتور أمحد أديب أمحد


