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 ة؟عبادة هلل ال للمدعني الربوبيال

 ٦١٥٢تشرين األول  ٥١السبت يوم   لبنان -موقع إسالم تاميزعرب حوار 

 

أنَّ هلم  اعمنَيبعُض الزَّ ا والعراِقوتركيَّ ة ولبناَنكسوريَّ البلداِن يف بعِض األخريِة ظهَر يف اآلونِة

هم هم وأتباَعَببيِّني، ونرى أصحاالنَّ كما كان يف عهِد اوأصحاًب اًلورس هم أنبياًءمرتبَة اإللِه، ورتَّبوا ألنفِس

(.نا األودديا موالنا.. يا ِعصَمَتنا.. يا ُقطَب) هم هلم:هم بقوِل، وخياطبوَنبجِّلوَنهم كتبجيِل اهلِلُي ائهنَيالتَّ

على  ُةنيَّهيوالصررُّ شرررُ اليت ُت ِةاألزماِت احلاليَّ ؟ أم هم نتاُجاألعوَر الدَّجاَل لوَنميثِّ هل هؤالِء

؟الفوضويِّ مِنيف هذا الزَّ طبيعيٌّ و أمٌره هؤالِء أمثاِل ترتيِب أوراِقها؟ أم أنَّ بروَز

 م  الدكتور خاصٌّ دواٌر سرررالم تاميزوق   كان مل اجلديِد القديِم هذا املوضررروِ  دوَل للحديِث

، م9191عام  دمشَق ، من مواليِدسروريٌّ  علويٌّ ديينٌّ وبادٌث وحماضررٌ  وهو كاتٌب ،أمحد أديب أمحد

ة.يف سوريَّ تشريَن جبامعِة االقتصاِد ِةيف كليَّ اًسمدرِّ يعمُل

 ِةواألدبيَّ ِةنيَّيالدِّ يف اجملاالِت اإلجناِز وقيِد املنشرورةِ  واألحباِث فاِتواملؤلَّ من الكتِب له العديُد

 نبٌض(، )نور اهلداية ألهل الوالية) أخرى، منها: ويف جماالٍت ِةاإلنسررررانيَّ والعلوِم ِةواالقتصرررراديرَّ 

(.يادياالقتصاد السِّ(، )ةم  قائد األمَّ مناجاٌة(، )لنهر العس(، )الفضاِء لصفصاِ 

 ِ َلى الّلُه َوِليُّ الَِّذيَن آَمُنوْا ُيْخِرُجُهم مَِّن الظُُّلَماِت) :الكرميِة باآليِة ُهالردكتور أمحد دديثَ  وبردأَ 

ِِيَها وِر ِ َلى الظُُّلَماِت ُأْوَلِئالنُُّوِر َوالَِّذيَن َكَفُروْا َأْوِلَيآُؤُهُم الطَّاُغوُت ُيْخِرُجوَنُهم مَِّن النُّ ُُ النَّاِر ُهْم  َك َأْصَحا

(.َخاِلُدوَن

عن  َةلُّوا البشررريَّ، لُيضرِرودنٍي وقٍت يف كلِّ امُلضررلل نَي عنَياملدَّ ظهوُر بيعيِّالطَّ مَن :اًلقائ وتابَ 

ُِ الكريِم يف القرآِن ُذكَر ، وهررذا أمٌراحلقِّ عبررادِة اهلِل ُِّ ال بني  بليَس ائِرالرردَّ يف اخلطررا يف  عرراملنَيور

َِِإنََّك ِمَن اْلُمنَظِريَن، ِ َلى َيوِم اْلَوْقِت اْلَمْعُلو) :اآليراتِ  ََِأنِظْرِني ِ َلى َيْوِم ُيْبَعُثوَن، َقاَل   ِّ ِم، َقاَل َقاَل َر

ِّ ِبَمآ َأْغَوْيَتِني أُلَزيَِّننَّ َلُهْم ِِي اأَلْرِض َوأُلْغِوَينَُّهْم َأ ؛ ِاإلنظاُر (ُهُم اْلُمْخَلصررِرنَيْجَمِعنَي، ِ الَّ ِعَباَدَك ِمْنَر

، القيامِة ى يوِم، بل ودتَِّمى اليويتمثَُّل باستمراِر املدَّعني للرُّبوبيِة والنبوَِّة واملهدويَِّة دتَّ جيِمإلبليس الرَّ
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لكانوا  باِ باإلتِّ كانوا جديريَن، ولو والعظمِة والكرامِة ِيهم من اإلمياِن هم ما ليَسألنفسرررِر وهم يدَّعوَن

ُِِةلبيسيَّال التَّ ِةاحلقيقيَّ املعجزاِت من أهِل .ال االبتداِ  اإلبداِ  ، وكانوا من أصحا

 

ؤالء هل أمَّا أتباُعهم ِهم الذين مَت  غواؤهم بشررربهاِتهم وسرررحِرهم ظانِّنَي أنَّ  :البادُث وُيتابُ 

 مثِّلنَيًة أو ُمكونوا آهللَي العظيمَة لديهم القدرَة بأنَّ نَيبياِء، حمتجِّياطني قدرًة كقدرِة األنالشررررَّ املدَّعنَي

َِاْسَتِمُعوا َلُه ِ نَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِم) :تعاىل يقوُل !! م  أنَّ اهلَللإللِه َُ َمَثٌل  ن ُدوِن اللَِّه َيا َأيَُّها النَّاُس ُضِر

ُُ َشْيًئَوَلِو اْجَتَمُعوا َل اَلن َيْخُلُقوا ُذَباًب ُُلَّا َيْسَتنِقُذوُه اُه َوِ ن َيْسُلْبُهُم الذَُّبا ََ الطَّاِلُب َواْلَمْطُلو  (. ِمْنُه َضُع

ولكنَّهم ظنُّوا كمرا ظنَّ أسررررالُِهم أنَّ للنَّمروِد قردرًة ظهَرْت من خالِل النررَّاِر اليت أجََّجهرا من َدطرَرِب    

 على والصَّلَب وقَ  قدرًة بزعِمهم أنَّ القتَل اإلسرخريوطيِّ  اإلدراِق َوَرمى بها  براهيم، وظنُّوا أنَّ ليهوذا

؟!ماِءِقد ارتفَ   ىل السَّ اهوُت، أمَّا اللَّعيسى النَّاسوِت

ََ يظنُّون أنَّ  ظهاَر العجِز من ِقَبِل سريَّ على سرؤالِ  ِهويف ردِّ  يهوذا؟قدرًة ل(  ) دنا املسيِح: كي

َُ البادُث كران، والنُّ على أهِل الكفِر اغوُتَق  هؤالء بالتَّلبيِس الذي أظهَرُه الطَّدقًّا لقد َو :وريُّالسُّ أجا

َمَثُلُهْم َكَمَثِل ) ، لقوله تعاىل:كراِنهم الذيَن أظَلَمْت نفوسرُرهم بظلماِت الكفِر وتاَهْت يف سررراديِب النُّ ألنَّ

 أمَّا حنُن (،ِصُروَنُه ِبُنوِرِهْم َوَتَرَكُهْم ِِي ُظُلَماٍت الَّ ُيْبََِلمَّا َأَضاءْت َما َدْوَلُه َذَهَب الّل االَِّذي اسْرَتْوَقَد َنارً 

زَّ وجلَّ ال شريَك له ع ِهنا اخلالِص للَََِّنردُّ عليهم كيَدهم بتوديِد وَنيبيُّرراخلص وَنرييُّررصالنُّ وَنرويُّرر العل

.ماِء وال يف األرِضوال شبيَه وال مثيَل، ال يف السَّ

ٌل من الصررَّلِب هو ييي(  ) املسرريح النَّيبُّنا ُدما أظهَرُه سرريِّ :ارًدوتاب  البادث العلوي شررا

ِِيَما اإلجنيِل كما ورَد يف األخرِي ِلمَّا كانوا يف العشرراِء (،َوَلِكن شرُربَِّه َلُهْم) وتلبيٌس هلم لقوله تعاىل: : َو

اْبَتَدَأ ُكلُّ َواِدٍد ِمْنُهْم َيُقوُل َو اََِحِزُنوا ِجدًّ (،يَمَعُكْم ُيَسل ُمِن اَواِدًد ِ نَّ َلُكْم َأُقوُل ْلَحقَّٱ) ُهْم َيْأُكُلوَن َقاَل:

ُّ؟) َلُه: َُ وقال ِيما قال: (،َهْل َأَنا ُهَو َيا َر ُن اإِلْنسرَراِن. َوْيٌل ِلَذِلَك الرَُّجِل الَِّذي ِبِه ُيسرَرلَُّم اْب) ََِأَجا

َأْنَت ) َقاَل َلُه:( ي؟َهْل َأَنا ُهَو َيا سرَريِِّد) َيُهوَذا ُمسرَرل ُمُه: َِسرَرَأَل (،ِلَذِلَك الرَُّجِل َلْو َلْم ُيوَلْد اَكاَن َخْيًر

(.ُقْلَت

وجاء َيُهوَذا يف املوعد َوَمَعُه َجْمٌ  َكِثرٌي ِبُسُيوٍ  َوِعِصيٍّ ِمْن ِعْنِد ُرَؤَساِء اْلَكَهَنِة َوُشُيوِخ الشَّْعِب، 

( سرَريِِّدي! َيا لسررَّاَلُما) َِِلْلَوْقِت َتَقدََّم ِ َلى َيسرُروَ  َوَقاَل: (،َأْمسرِرُكوُه ُلُهُأَقبِّ لَِّذيا) :اًلوَأْعَطاُهْم َعاَلَمًة َقاِئ
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َبَهُه عليه، ومسَح يَدُه على وجِهِه ِألقى ش (،هذه قبلُة غشٍّ) (: ) املسيح النَّيبُّنا ُدَوَقبََّلُه. ِقال له سيِّ

ظنُّوا أنَُّه هو (  ) املسرريح يبِّالنَّنا ِدصررورِة سرريِّوخرَج يهوذا ليخرَبهم أنَُّه يف البيِت، ِلمَّا رآُه اليهوُد ك

ِوَثبوا عليه...

ْم ِ نَّا َقَتْلَنا اْلَمِسيَح َوَقْوِلِه) أجلُّ من أن يقَ  عليه الصَّلُب لقوله تعاىل:(  ) املسيُح النَّيبُّنا ُدِسيِّ

َن اْخَتَلُفوْا ِِيِه َلِفي َشكٍّ مِّْنُه ْم َوِ نَّ الَِّذيِعيسَرى اْبَن َمْرَيَم َرسُروَل الّلِه َوَما َقَتُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلِكن ُشبَِّه َلهُ  

ََِعُه الّلُه ِ َلْيِه َوَكاَن اامَرا َلُهم بِرِه ِمْن ِعْلٍم ِ الَّ اتَِّباَ  الظَّنِّ َوَما َقَتُلوُه َيِقينً   أي مل ( اَدِكيًم الّلُه َعِزيًز، َبل رَّ

َيَقْ  عليه َقتٌل وال َصلٌب.

 ي قدرٌة؟ وهل هها باملدَّعنَيبالناِر؟ وما هي عالقُت(  ) نا  براهيَمِدسيِّ  دراِق ِةقصَّعن  ؤاُلأما السُّ

ا أظهروُه هم مبواغيُت هم الذيَن ادَّعوا الربوبيََّة ألنفسرِ : الطَّاًلقائ الدكتور أمحد البادُث شرر َ  مرود؟للنَّ

علينا  ليل براهيم اخلالواليِة  رسوُلعندما جاَءُه ( ل ) على اخَللِق، ومنهم النَّمروُد من التَّخييِل والتَّلبيِس

َِِإنَّ ِ ْذ َقاَل ِ ْبَراِهيُم َربَِّي الَِّذي ُيْحِيي َوُيِميُت َقاَل َأَنا ُأْدِيي َوُأِميُت َقاَل ِ ْبَر) يف قوله تعاىل: سالُمُه اِهيُم 

َُِبِهَت الَِّذي َك  ُِ َِْأِت ِبَها ِمَن اْلَمْغِر ُخيَِّل ألهِل الزَّيغ والضَّالل أنَّ ِ (،َفَرالّلَه َيْأِتي ِبالشَّْمِس ِمَن اْلَمْشِرِق 

ُِ الولِد،   دياَء النَّمروِد و ماَتَتُه خلٌق و ِناٌء، ومل يعرِوا أنَّه يقصررررُد باإلدياِء اسررررتطاعَتُه على  جنا

يَة ربِِّه آ وبراإلماتِة قتَل النَّفوِس اليت درََّم اهلُل، والدَّليُل على أنَُّه يييٌل وتلبيٌس أنَُّه ُبِهَت عندما رأى 

موالنا و ،علينا سررالُمُهاخلليل   براهيَمرسرروِل الواليِة مِس من مغرِبها  ال لبالشررَّ العظمى، ومل يأِت اهلُل

 لتكوَن دجًة على العاملني. ولكنَّ النَّاَس( م) الوصيِّأمري املؤمنني اإلمام علي موالنا و ،)م( يوش الوصيِّ 

نت لذلَك كا وا أنَّ مظهَر العجِز منهم قدرٌة حبدِّ ذاِتِه،ُمِلمبظاهِر العجِز، وما َع وا عندما رأوا األنبياَءتاُه

َِاِعِلنَي، ُقْلَنا َيا َناُر ُكوِني َب) قصَُّة الناِر يف قوله تعاىل:  اَوَسَلاًم اْرًدَقاُلوا َدرُِّقوُه َوانُصُروا آِلَهَتُكْم ِ ن ُكنُتْم 

ألنَّهم ظنُّوا  والكفِر ِروهي دجٌَّة على أهِل اإلنكا (،ََِجَعْلَناُهُم اْلَأْخسرَرِريَن اَعَلى ِ ْبَراِهيَم، َوَأَراُدوا ِبِه َكْيًد

 يطاُنلشرررَّاولكنَّه تعاىل أمخَدها بالقدرِة وغيَّبها باملطلِق،  ذ جلَّ عن أن حييَط ( ل ) أنَّها قدرٌة للنَّمروِد

( اِه َكْيًدَوَأَراُدوا ِب) وهلذا جاَء قوله تعاىل: ،علينا سالُمُه اخلليل  براهيمرسروِل الواليِة  سريِّدنا  ب جيُمالرَّ

 براهيم وِل الواليِة رسررداللًة على قدرِة ( ََِجَعْلَناُهُم اْلَأْخسرَرِريَن) له:على التَّخييِل والتَّلبيِس، وقو اًلدلي

مرود.على  مَخاِد شيطنِة النَّ علينا سالُمُه اخلليل
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  ثباِت الوجوِد ِهي ناُر( َعَلى ِ ْبَراِهيَم اَوسرررَرَلاًم اَيا َناُر ُكوِني َبْرًد) اُر يف قوله تعاىل:وأمرَّا النَّ 

ِلوال كوُنها  (،امُِّبيًن ااُس َقْد َجاءُكم ُبْرَهاٌن مِّن رَّبُِّكْم َوَأنَزْلَنا ِ َلْيُكْم ُنوًرَيا َأيَُّها النَّ) كقوله تعاىل: اإلهليِّ

، ولو كاَن اهلل معاَذ ،اَلَما حتقَّق  ثباُت الوجوِد اإلهليِّ بالقدرِة الباهرِة، وَلكاَن اإللُه عاجًز اوسالًم ابرًد

تَّعطيِل، وا ِبَبرِد النَّاِر بال سالِم اإلثباِت ِوَقعوا بالُداعتَق نذاَكآ املنكريَن ، لذلك ِإنَّامل يكن  هًل اعاجًز

ََِجَعَل اهلُل النَّاَر  أمَّا املشرررركنَي وقَت ها ِقد اعتقدوا بسررَرالِم اإلثباِت دوَن برِد النَّاِر ِوقعوا بالتَّشررربيِه، 

لتَّوديِد عنى ام برًدا وسالًما، وحتقََّق للمؤمننَي علينا سالُمُهاخلليل   براهيَمرسوِل الواليِة تشرريًفا ملقاِم  

 ثباًتا و ِراًدا َنفًيا للتَّعطيِل والتَّشبيِه.

 

 سالم تاميزإ: مصدر


