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 احلسني تنزيه اإلمام

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 ما موقُف النُّصرييَِّة ممَّن يقوُل بقتِل اإلماِم احلسنِي علينا سالُمُه؟

 

   ؤمنَ  معرفٌة َمكتوَمٌةُمجواهِر اْلرسييوِل ا ) (: : (َّ ل للني يي    سييدندنا انطالًقا من قوِل 

ُُ  جنُد أ ل اإلماَم احل يَ    ُُ   قصلة)    علدنا سيالُم لُ خصيوييدلٌة   ابيتِاا) القوِم بُ   أ  ما َدَم مع

ُ) َّ   الْ  قل ؤمنوَ   ألنلهم يعرفوَ  احلُمالقتييِ   العطِ   قطِ  الرأِ   الييدلِم كيياَ  اختِييارحا ف ين إال فديي

 َمن أنكَر سدِقى ُمنك)رحا َّىل يوِم الدنيِن. لُ  علمحا أ ل احلقل ظاهٌر لل مدِ  َّ   أ ل  ُيقرُّ َ 

ُُ نيِرؤمنوَ  أقرُّ ا أ  النلمر َد   ي يتطدُ  أ  يُ ُمفاْل  َق رسيوَل الو ية) َّبراهدَم اللد  علدنا سالُم

ُُ تعاىل: (ُقْلَنا َيا َناُر ُكون)ي َبرالدحا َ سَيلاامح ف  َيصلِوا أ  ي تطدعوَ    الرُّ ماَ   أ ل   َِّبالَراه)دَما َعلاى كا  قوُل

َُ  ب   ع( م يدإَ اْل النليبلسيدندنا   ُُ عندما هلم بُيِن ُ) اُ  رفَع  َ لاك)ن َيلاُِوُا َ َما ُلوُاقاَت َ َما: (تعاىل فقال َّلد

َُ ُ) اخالَتلاُفوْا الذ)يَن َ َِّ َ  لاُهمال بيُيِ)  ُُ َممن ف)ي بيَي ٍّلا ف)د ُ) م)نال ع)ْلٍم َِّ  نال َ َما قاَتُلوُا َيق)دنحا  َب   الظ ننت) َِاَع ا ا لاُهمال ب)

ََك)دمحا    كذل ا أقرُّ ا أ ل بين أمدلةا  ُ) َ كااَ  اُ  َعِزيزحا  ُُ اُ  َِّلادال  تطدعوَ  قتَ  اإلماِم   يلعنهم ا  رفاَع

ُُ   هذا جيري على ك ن  عصومَ .َماْل احل ِ  علدنا سالُم

  يا جندُب  مدنُتنا َّ  ماَت   َيموُت اإلمام علي (م : (يا سلماُ   ذنُب قوَل أمري املؤمنَ كافَمن ُي

نا َّ  ُقت)َ    ُيقَتُ      َتل)ُدنا النن ياُُ    َندخُ    األرَاِم     َي ري علدنا ما َي ري على سياِِر   َمقتوُل

   حمالةا.ذنُب ا ا كااللِق   ُي

وت) َمأ يِ   فهو يفرنُق بَ  ما ظهَر من َاِل اْلُ  ا بييييتِاَا   التلم)نيَت هيذا النلُُّّ ُمنيكاٌم   يَ 

عنى َمعصيييوموَ    بهذا اْلَمهم عنها ألنلهم اْلنزيِه القتِ   الو دة)  احلا ت) الِشيييريلة)   بَ   جوب) َت

ٍ،   َياللى من  َرَ ى اإلميام علي (م  عن النليبن حمميل   ََ ب)َمدن ُُ قال: (ووُت َمن ماَت منلا  لد د (:  أنيل

ُ): (فاالا َتُقوُلوا ب)ميَيا  ا َتعالِرُفوَ   فييا  ل أاْكَ َر اْلنَيقن ف)َدمييا ُتنالك) ُُ بقوليي) ََ ب)ِيَياٍل    أتَِعيَي ُر َ    َبل)َي منييلا  لد

ع   فوقَ  ةا لألِملة)  األنِداُ)  الرُّسييِ  (قاطلاُمأنكر ا العصييمةا اْل الونُة رتدُّ َ ُماْل قصيينرُة ُماْلاحلشييويلُة  ف

 فدهم قولُ تعاىل: (َب ال َجاُُهم ب)اْلنَيقن َ أاْكَ ُرُهمال ل)ْلنَيقن كااِرُهوَ  .
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ُ): (َيموُت َموَت عن األِميلة) من بعيد)ا)     َم عنيدميا َنفاى أمرُي املؤمنَ  اإلمياُم علي (م  الْ    ن قول)

ٍ،   َيِقى َمن َبق)َي منلا َ لًة علدكم   كاَ  يؤكُِّد أ ل اْل ََ مبدن ُ  علدهم تنزيهحا  وَت   يقَمماَت منلا  لد

  لة) قاٌِم َّىل قداِم ال لاعة) بعَد األِملة) من خالِل  جود) رسِ  النُّوِر (ع . أ ل د اَم احُل

َُ   ما جيري على األِملة)  ُُ   لذل ا نِل علدنا سييالُمُهم جيري على اإلمام احل ييِ  علدنا سييالُم

    (ُ َافاَر اُ  لُ ما تقدلَم من َبنِ)  (ُ ُ): (َمن راَر احل يَ  عارًفا ب)نَيقِّ ُُ بقول) اإلماُم موسيى الكاظِم علدنا سيالُم

ُُ أ  َن ُُ عملا   َي َما َتأخلَر    َقُّ   ما َّىل ِ   الدلِم  قطِ  الرلأِ   التلم دِ لدُق بُ من القتِ   العطعصييي)َم

 بل ا   هو ما أك َد علدنا سدندنا احل   بن محدا  الصديب (ع  بقولُ:

 ر ِريف)رالُتم بال ُّيٍ  ظاييَهَد نوٍر ... ل)نُي ي(أيُّها الزلاِر َ  َمش

ُُ   الدُّهوِري لاَعمري لقد ُس ََ م لا  ع)دالُتم  ُفزالُتمال ... بالذي لد

َ)زالُتمال ... َبَرًفا باب)خحا  فخَر الفاخوِر . ََويُتم    فلاَعمري لقد 

ََ ُُ أيدي أعداُ) ا ) هي معرفُة  ُُ   ُيقَتُ     َتطاُل ُ) قِّفمعرفُة أ ل اإلماَم احل ييي  علدنا سيييالُم

 عطي الشلرَف  الفخَر. ُت غفُر الذُّنوَباليت َت

 

 نكتفي لعدم اإلطالة  ا  أعلم

 الديين العلوي الدكتور أمحد أديب أمحدالِاَث 


