
 www.alawis.net  المجمع العلوي السوري

1 

 

 ائنيخط ابشًر الغلو هو أن جتعل األنبياء والرسل واألئمة

 ٦١٠٢تشرين الثاني  9األربعاء يوم    تاميز مصرموقع عرب حوار 

 

بياِء األنو ِةاألئمَّ ، حبقِِّةَفجِح، بل وامُلاخلاطئِة املفاهيِم بعُض من األحياِن نا يف كثرٍيُفوِقَتس   ْ َت

 ُعرِجفيما َي ِرَشلَبا كسائِر ٌرَشَب سُلاألنبياُء والرُّو ُةاألئمَّ: هل هِنلةذِّ تتبادُر أس ئةة   وهناَك (،ع) س لِ والرُّ

دُّ هذا َع!؟ وهل ُيبشِرال ككلِّ ويتناسةوَن جوَن، ويتزوَّويشربوَن ، يأكةوَنِةالبش ريَّ  ِةبيعيَّهم الطَّؤوِنىل ش ُ إ

هم ُجخِر ُيي واإلمامِة س الِة والوييِة والعصمةِ بوَِّة والرِّهلم بالنُّ اهلِل هم؟ وهل اختص ا ُ ِتريَّبش   من كماِل

 هم!؟ِتدِّ بشريَّعن َح

ايِت َة عن احلواألئمَّ س    َلاألنبياَء والرُّ زِّهوَنَنهم ُيألنَّ هم غالة  وَن: هل العةويُّثانية  من جه ة  

 م!؟ُهم هلم عن البشريَِّة يعين تأليَهُهنزيُهالبشريَِّة!؟ وهل َت

 

 ةويِّالع مع الباحِث ريُحالص  َّ مص  ر تا ز هذا احلواُر ملوقِع كاَن س  اتيِتالتَّ عن هذِه لإلجابِة

األنبياَء و َةاألئمَّ أنَّ ن يعتقُدممَّ كلَّ ال رابِة أس   ت رُ  :الدكتور أمحد أديب أمحد الذي قاَل وريِّالس   ُّ

 ياِءكاألول وَنُممكرَّ هم فقط عباٌدنا، هلم ما لنا وعةيهم ما عةينا، وأنَّمثُة بش    ٌر املعص    ومن س    َلوالرُّ

 !...!م بالوييِةاُهَبَحَو ِهوكرامِت ِهتعاىل بةطِف هم اهلُلُصاختَّ البشِر من خنبِة احلَنالصَّ

َّييف هذا ا واملقصِّروَن لقد س قَط احلش ويَّونَ   :اًلقائ العةويُّ يينُّالدِّ الباحُث وتابَع ًة عتقاِد، خا

الذين  املعص  ومن س  ِلوالرُّ األنبياِءو ِةاألئمَّ ِتهم حبقِّبَهإلثباِت ش ُ  مةفَّقة  رة هم احتجُّوا بأحاديَث مزوَّأنَّ

، ُهإذا كةََّم وِرعن النُّ لن يفهَم ، ألنَّ اإلنساَناوتفهيًم اوتأنيًس اولطًف اريََّة تعةيًم     وا احلايِت البشأظهُر

اكُةهم  ورة  تشالبشَر من ّ نواملعصوم سُلوالرُّ األنبياُءو ُةاألئمَّ هُم إي عن جنِسِه، َفَوَجَب أن يكةَِّموي يف

تكويينَّ قاَم احملموَد الَم    نفي الُةهم، لكنَّ العاقَل يفهم أنَّ ما أظهروُه من مشاكةة  ومماثةة  لنا ي َيماِثُتَو

 يف هذا الكوِن، وهذا املقاُم ي يبةُ ُه حتى املالئكُة املقرَّبون بدليِلخض    ُع لويَيِته كلُّ ما هلم، والذي َي

وقول  ،(وقٌت ي َيس َ عين فيه َمَة   مقرٌَّ  وي ن م ُمرس َ ٌل لي مع اهلِل) (: ) اهلِل رس  وِل س  يِّدناقول 

األنبياِء  ةفال ش  ُ بَهَة يف ويَي (.إنَّ لنا مع اهلِل حايت  ي يبةُ ها َمَة   ُمَقرٌَّ ) :معةينا س   الُمُه األئمَِّة
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من  اِلَكوِنِهم السَّبُب يف اخلةِق، ومل يدَِّع أحٌد أنَّ هناَك خالًق عةى املخةوقَن املعصومَن ِةواألئمَّ سِلوالرُّ

 (.ُكوَنُهَو َفَأنَّى ُتْؤَف إيََّذِلُكُم اهلل َربُُّكْم َخاِلُق ُكلِّ َشْيء  لَّا ِإَلَه ) لقوله تعاىل: اهلِل دوِن

 

جا  الدكتور أ هم بشٌربأنَّ سِلوالرُّ ألنبياِءوا ِةألئمَّل الكريِم القرآِن نا عن وِّففس ارِ ولدى اس ت 

أرسَل  ،امَّا كاَن املوجوُد عةى األرِض بش رً عةيهم َمَجاٌز ي حقيقة ، إذ َل( البش ر ) إنَّ إطالَق لفِظ أمحد:

مثَةهم عةى  اشًرَيراهم البشُر ب ريَنومنِذ ريَنمبشِّ املعصومن سَلاألنبياَء والرُّواألئمَة اهلُل س بحانه وتعاىل  

 (،ُةُكم ُيوَحى إليَّْثٌر ِمَشإنَّما أنا َب) قوله تعاىل: ةُّون عن ذلَ ، بدليِلِجهم البشريَِّة وهم َيَفِتّ ِ هيئِتهم َو

ثم  (،منكم -مثةكم) والفرُق كبرٌي بن الكةمتن( منكم) ومل يقل:( إمنا أنا بش    ٌر مثةكم) فق د قال: 

 فما تفسرُي ذل ؟( يوحى إليَّ) هلم عن البشريَِّة بقوله: ايًهأتَبَعها تنز

 بطوِني ُنحَمُل يف ال ياِء    واألوّ األنبياِء َر      إنَّا معاِش) :عةينا سالُمُه ادُق   لقد قال اإلمام الصَّ

 بهم فعُل ي َيةيُق يف األرِض فأنواُر اهلِل (،ال ذي ي تناُلُه األدنا ُ  ألنَّن ا نوُر اهللِ  وي خنرُج من األرح امِ 

والِعص  ياِن وال وايِة وال ض  ِب واخلوِا والس  َّهِو والنَّقِق والقتِل   واملخاِض زاوِج والويدِةالبش  ِر من التَّ

ذا القوُل ِبَمن ي َيةيُق بهم، إنَّما يقُع ه والتَّوبيِخ أنيِبوالتَّ هي والزَّجِرةِب، والقوُل واخلطاُ  بالنَّوالص   َّ

األنبياِء وِة ئمَّاألن البشِر، لذل  ي جيوُز إثباُت العصياِن وال وايِة عةى هو مركٌَّب من الطَّباِئِع األربعِة م

األنبياِء و ِةاألئمَّ عةىألنَّ ال وايَة هي التَّوقُُّف عن إجابِة الدَّعوِة، وهذا ي يقُع  ،املعص   ومَن س   ِلوالرُّ

 قُع عةيهم أيَّة  من احلايِت البش   ريَِّة اليألنَّ عص   َمُتهم ذاتيَّة  ويوليَّة ، وي ت املعص   ومن س  لِ والرُّ

ذكرنا، فمثُل هذِه احلايِت املذكورِة يف امُلَتش   َ اِبِه من اِياِت ي تةيُق بهم، بل بَعاَلِم البش    ِر، كقوله  

 (،رِلَي فَر ل  اهلُل ما َتَقدََّم من َذْنِبَ  وما تأخَّ) وقوله جلَّ جالله: (،وعص    ى آدُم ربَُّه َفَ َوى) تعاىل:

 (.َلئن َأْشَرْكَت َلَيْحِبَطنَّ َعَمُةَ  َوَلَتكوَننَّ من اخلاسرين) وقوله سبحانه:

 

د كانوا جمتهديَن كبقيَِّة البشِر اجملتهديَن الذيَن ق س لَ األنبياَء والرُّو َةاألئمَّوحول َمن يقول أنَّ 

يِر ى بهم، وهنا جاَء حتذاَل  فقد َغَمن زعَم ذل :وريُّالس   ُّ العةويُّ خيِطئوَن ويص   يبوَن، قال الباحُث

 ،(إن ال الَة َشرُّ َخةِق اهلِل، ُيَص ِّروَن عظمَة اهلِل) من أهل ال ةوِّ حن قال: عةينا سالُمُه ادقموينا الص َّ 

لتَّجس    يِم ، وهو إثباُت اَفَمن أثب َت عةى اهلِل م ا ي يةيُق ب ِه فق د غ اىل ب ه، فال ةوُّ خطأ  يف ايعتقادِ      

، لذل  فإنَّ اوي ُمَفرًِّط ال ِه عزَّ ش    أُنُه، وهو إفرار  وتفريطُ وي ُيَرى املؤمُن ُمفِرطً والتَّركي ِب ل ذاِت اإل  
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َذِلَ  َجَعْةَناُكْم ُأمًَّة َوَك) ، بل هي وسطيَّة  لقوله تعاىل:اوي تسفيًه اعقيَدتنا العةوية اإلسالميَّة ليست غةوًّ

 الوّيِّ وينامهم أهُل غةوٍّ وتس فيه ، ألنَّهم أنكروا وّايَة  املس ةمون النَّص ارى بأنَّ   وَلطاملا اتَّهَم (.اَوسَ طً 

إىل درجِة ( ع) َحاملس  ي النَّ ََّدنا فعوا س  يَِّرَو (،ع) املس  يح النَّ ِّدنا عةيهم بعَد س  يِّ )م(الص  َّفا  يعون

إىل  ملعص  ومَنا س  َلاألنبياَء والرُّو األئمََّةِة، كما فعَل املقص  ِّرُة واحلش  ويَُّة واملنخنقُة عندما رفعوا األلوهيَّ

 ِة.درجة األلوهيَّ

 النَّ َّوا ُدَبنَّهم َعوا ألُرَف، م ا َقَدروا اهلَل حقَّ َقْدِرِه، ولكنَّهم كَ هو اهلُل املس    يَح النَّ َّإنَّ َمن اعتربوا أنَّ 

ِِ الرَّ اهلِل من دوِن املس يحَ   (:ع) ملسيحا النَّ ِّدنا س وِل، ومل يفهموا قول س يِّ  ، وجعةوا امُلرسِ َل من جن

املسيَح  النَّ َّ روا أنََّبا َمن اعَتوأمَّ (.ُهَتْةالذي أرس َ  فهو املس يحُ  ا يس وعُ ، أمََّكوحَد احلقيقيُّ اإللُه أنَت)

ا و، فقد أش  ركوا ألنَّهم اعتربوا بأنَُّه قديٌم من قديٍم، وأنَّ ذاَت األِ  وايبِن مش  ،كة ، وتناس  َ  ابُن اهلِل

 اريِهوتعاَموا عن تنزيِهِه لب (،من الكلِّ ... وهو أعظُمواحٌد أنا واألُ ) (:ع) املس  يح النَّ ِّدنا س  يِّ قوَل

 إلماِما وي يش   بُهُه ش   يٌء لقوِل ان كان اجملُد له ي يش   بُه ش   يًئوَم (،اليف الُع اجملُد هلِل) يف قوله:

 سيِّدناةيِمهم لوا بتسُطهم أفَرومجيُع (.وي يشبُهُه شيٌء اإن اهلَل ي ُيش ِبُه ش يئً  ) :عةينا س الُمهُ  ادقالص َّ 

ِتِه ِح، بل إلفس    اِد دعَو، وما كاَن ذلَ  طاعًة لةمس    يِةورفعوُه إىل درجِة األلوهيَّ( ع) ملس    يِحا النَّ ِّ

ا عةيه الص   َّةَب، ولكنَّ فأثَبتو (،ع) املس   يِح النَّ ِّ، وأثبتوا ذلَ  من خالِل التَّناقِض والتَّفريِط بلةوييِة

 (.َلُهْمُشبَِّهََّةُبوُه َوَلِكنَوَماَوَما َقَتُةوُه) اهلَل تعاىل يقول:

دون  اوي خيتقُّ واحًد ،املعص    ومن س    ِلاألنبياِء والرُّو ِةاألئمَّ عن كلِّ ُثيتحدَّ الكريَم وألنَّ القرآَن

 ع أنَّم (،وما قتةوه) ملاذا قال تعاىل: ، فهل تس    اءَل أحٌداأبًد اما جيعةُه دائًم ، ففيِه من الرَّمِزاِخِر

 َفِبَمن وقَع فِعُل القتِل!؟ (،ع) املسيح النَّ ِّدنا عَل الصَّةِب هو الواقُع بسيِِّف

إىل مقاِم  ومناملعص س لَ األنبياَء والرُّو األئمََّةفعوا َروا َوُطَة هم َمن أفَربقس ط : إنَّ ال ال  ابوزٍن وقس طً  اوزًن

 ُةاألئمَّفن. يِّاس    ن والعبَّهم ُقِتةوا عةى يِد األمويِّوا أنَُّمَعر ِّ العاملن، ثمَّ ظةموُهم وفرَّطوا بهم عندما َز

،  ي  وُت، واإل اُنملؤمُن ي  وُتمل ُيقَتةوا، بل ُشبَِّه هلم، فإذا كاَن ا نواملعص وم  س لُ والرُّ األنبياُءو

َِ ِب) (: ) اهلِل رس   وِل س   يِّدنا لقوِل َِ ِبَميِّت  وَيْبَةى َمْن َبِةَي ِمنَّا وَلْي  (،َباٍلَيُموُت َمْن َماَت ِمنَّا وَلْي

 ؟نواملعصوم سُلاألنبياُء والرُّو ُةاألئمَّفكيَف  وُت 

نا عظيَمَت إنَّ قال: هلم حيُث األيًهت نزيُهه ذا التَّ  أن يكوَن وريُّالس    ُّ العةويُّ ى الب اح ثُ  َفَنَو

َِ ِةلبش  ريَّا واحلايِت ةِبوالص  َّ عن القتِل املعص  ومن س  ِلوالرُّ ألنبياِءوا ِةألئمَّلنا نا وإجالَلوقرَيَتَو  لي
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 حنُن لنا هاِمهلذا ايتِّ رويَجالتَّ ْتاملقص    ِّرُة واملنخنقُة واحلش    ويَُّة، أو أرادَ  هلم كم ا َزَعمَ تِ   ات أليه ً  

َِهم نوُر اهلِل، بل هم اس  تحقُّوا تعظيَمنا هلم ألنَّنالعةويِّ  األربعِة، وذل  بائِعمن الطَّ امركًَّب ، والنوُر لي

 الباقُر اإلماُم ئَلد س ُ وق (،َما ُدْمُت ِفي اْلَعاَلِم َفَأَنا ُنوُر اْلَعاَلِم) (:ع) املس  يِح  ِّالنَّدنا س  يِّ بدليِل قوِل

 ِةاألئمَّ ُ واهلِل نوُروُرالنُّ) فقال:( س ُ وِلِه َوالنُّوِر الَِّذي َأنَزْلَناَفآِمُنوا ِباهلل َوَر) عن قوله تعاىل: عةينا س  الُمُه

ويف  ِتوااميف الس    َّ اهلِل نوُر ، وهم واهلِلَلِزْنالذي ُأ اهلِل ، وهم واهلِل نوُرالقي ام ةِ   د إىل يوِمحمم َّ  من آِل

 (.األرِض
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