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 نؤمن بعصمة األنبياء واألئمة ال بألوهيتهم

 ٦١٠٢ أيلول ٠١السبت يوم    إيران -وكالة مهر لألنباءعرب حوار 

 

،  د نبيااًّمبحمااَّ ال  ؤمنوَ  نَيالعلو ِّ باا  َّ الاان ي  لولوَ  بعِض ظهوُر األخريِة يف الفرتِة شاااا َ 

، ومنن (!ٌلرساَاُم ه نيبٌّهم ب نَُّمو وِه ِهيف زم ِن  َسالنَّ خيدَ ) أ  اسااتع َ   ذكيًّ اًله ك   رجأنَّ و عتربوَ 

 دعو إىل اخلروِجَتَو ةاإلسالميَّ األفك َر تع رُض انشروا أفك ًرلَي  ِبوالكتَّ فنَيمي املثلَّ جمموعٌة ْتظهَر فرتٍة

ة مهر وك ل ْتأجَر هنا املوضوِ  حوَل للحد ِث ه .أصح ِب ع ِءادِّ حسَب الب ليِة ِةاإلساالميَّ  عي الع داِت

 الدكتور أمحد أد ب أمحد، وهنا هو: وريِّالسُّ العلويِّ  ينِّالدِّ مع الب حِث  خ ًص احواًر لألنب ء

 

 ورسوِل  إلساالمِ ب ععُيفَي  أو ك تًب  د نيًّ اًرمفكِّ ُهنفساَ  ُمي  لدِّعلى َم م  هو تعليلَك :لألنباءوكالة مهر 

 ؟اإلسالِم

 حسَب دًةتعدِّم اًلأشك  ه  ك نت ت خُن، لكنَّالعصوِر ِةك فَّ عرَب ْتانتشَر َةاإلحل د َّ األفك َر إ َّ محد:د. أ

دن  ساايِّ  عهِديف ُة وعب دُة األصاان ِم، ف لوثنيَّلوا إليه  يف تلك العصااوِراليت توصااَّ والعلوِم اجملتمِع طبيعِة

يف  مروِدالنَّ عب دُة وكنلَك جوِموالنُّ وعب دُة الكواكِب إحل ٌد،( هوعلى آِل عليِه اهلِل صاالواُت) دحممَّ النَّيبِّ

( )  وسىم النَّيبِّدن  يف زمي سيِّ والعجِل إحل ٌد، وعب دُة فرعوَ ( )  إبراهيمرسوِل الوال ِة دن  سايِّ  زمِي

 صِرأ   وَجدوا يف هنا الع ، فال عجَبعصٍر يف كلِّ موجودوَ  املنكر َي امللحد َي إحل ٌد، وهنا  عين أ َّ

،  ِيوالدِّ بني العلِم بِطالرَّ ُةُعَب عليهم عمليَّن  إليه ، فَتصااْاْلاليت وصااَا ِةامل د َّ ب لعلوِمروا و ت ثَّ احلد ِث

، واملرسلنَي نبي ِءواأل  ِيب لدِّ ععنوَ َي، َف ِيالدِّ ب سامِ  مت جر َي ت رخييٍة ورج ٍل ب حداٍث  َيالدِّ و ربعوَ 

  األد  ِ يف هم ب حثنَيأنفساَا موَ الن ي  لدِّ الِءهؤ أمث َل هنا  عين أ َّ (.ص) دحممَّ النَّيبدن  ومنهم سايِّ 

وا وانتهُج هلِلا ني أحَلدوا يف د ِي ِّعي سااا ذجني م دِّ هم عب رٌة الكر ِم يبِّوالنَّ اإلساااالِم ععنوا يف د ِيلَي

تع ولوا   أالَّ خيصااُّهم بشاارِ  ، وهنا أمٌردفِةالصااُّ ِة، وآمنوا بنظر َّاإلهليِّ الوجوِد وإنك َر اإلحل ِد طر َق

 فهموه .مل َ  إْ   ميِةالسَّ واملعتلداِت  ِيعلى الدِّ
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 و ععنوَ   اااااًّد نبيمبحمَّ ال  ؤمنوَ  نَياااااالعلو ِّ أ َّ  ِباااااالكتَّ هؤالِء بعُض  لوُل :لألنباءوكالة مهر 

 ماا ِماإل عي اًل)ص( بااد دعلى حممااَّ َلَزَنأخعاا  َف الوحَي أ َّ كم تلولوَ كم باا نَّهُم تَّ ، والبعُضِهوتاِابنبَّ

 ؟... م  تعليلَكعلي

هو  ه ِماالتِّ ِدجملرَّ وُرالزُّ ه ُم، ف التِّوبراهنَي ٍةأدلَّ مي دوِ  ه م ِتاالتِّ رمُي مبك ٍ  خر ِةي السُِّم د. أمحد:

مي  لن ُهحمَّلن  منهم م  حتمََّتن ، َوم  ط َل نَين  منه كعلو ِّ، وط َلالعصااااوِر عرَب احلا ددو َ  ُهانتهجاَ  نهٌج

  به . أمَّ وننتصُر احلقِّ عي كلمِة ندافُع  دوًم ، وحنُيمدافٌع ُهوراَء حقٌّ ، لكي ال ميوُتضليِلوالتَّ نِبالك

 :اإلسالِم دَةشاه   أل َّ اإلساالمِ  ن  مي د ِيخرُجفهو كَمي ُ   د نبيًّمبحمَّ ن  ال نؤمُيأنَّ َمي  زعُمِل سابةِ ب لنِّ

 ال. ولكْي بِع؟ ب لعَّن دصًة ه دُةالشَّ فهل تكوُ  (،اهلِل رسوُل اًدحممَّ أ َّ اهلل وأشهُد إالَّ ال إلَه أْ  أشهُد)

هم ِتن  بعصَموا إمي َنلهلم، وحيوِّ إىل إنك ٍر ِةواألئمَّ ن  لألنبي ِءحوِّلوا تنز َهفُي وا احلل ئَقللُبَ  أْ  مي الغرابِة

 أ   نعَق ال ميكُي(  ) جربائيُل سيِّدن لني هو ا املرسَل هم!! عدا عي أ َّ الوحَيِتهم وإم َمِتإىل طعٍي بنبوَّ

 ؟خعَئله أ  ُ  عي اهلوى فكيَف

 اإلم م أمري املؤمنني ن موالمي  اًلبد( ص) دحممَّ النَّيبِّدن  على ساايِّ أخع  فنزَل الوحَي أ َّ زعُمي َ َم إ َّ

 )ص( دمَّحم النَّيبِّدن  بساايِّ ، و ععُيِهِتالوحي ونورانيَّ يف نزاهِة ه  ععُي، ألنَّهو مفرٍت وج هٌل علي )م(

،  وضعيًف  مهمًَّش ُهه جيعُلألنَّ أمري املؤمنني اإلم م علي )م(مبوالن   ، و ععُيسا لةِ ب لرِّ الئٍق غرَي ُهوجيعُل

هو الني  واهلُل بهنا الكالِم  لبُل ، فهل مي ع دٍلاإلهليِّ مي العدِل ُهه جيرُِّدألنَّ وجلَّ عزَّ ِهبا للَّ  و ععُي

 ؟(َعَفى آَدَم َوُنوًح  َوآَل ِإْبَراِهيَم َوآَل ِعْمَراَ  َعَلى اْلَع َلِمنَيِإ َّ الّلَه اْص) م بلوله:اصعف ُه

 

 األنبي ِء ِةعصم هم، فم  هو مفهوُمِتم بعصامَ ُكوإمي ِن م لألنبي ِءثَت عي تنز هُكحتدَّ :لألنباءوكالة مهر 

 ؟ ه  أ ًضأم دبَل البعثِة بعَد لد كم؟ وهل العصمُة

مي  واملع صاااي نوِبالنُّ صااادوِر جواِز بعدِم  لوُل اخلصاااييبَّ صااارييَّالنُّ ويَّن  العلنهَج إ َّ د. أمحد:

، ه ه  وال بعَدِلوال يف ح  س لَةوالرِّ َةبوَّهم النُّإظه ِر معلًل  ال دبَل(  ) والرُّسِل واألنبي ِء واألئمَِّة األوصي ِء

 ُةاحلشااااو َّ ثبَت، ودد أِهابِي تيميََّة وأتب ِع هي مي ملوالِت لألنبي ِء فإنك ُر العصاااامِة التَّكو نيَِّة املعللِة

وهم عي اخلع  والسااَّهو واملعصاايِة،  احل الِت البشاار ِة عليهم كي ال  عصاامُ  كوَ  رُةوامللصااِّ واملنخنلُة

 ِةاألئمَّو أمري املؤمنني اإلم م علي )م( والن مل ِهنبيِّ بلساا ِ  اليت أشااَرعه  اهلُل اخلالفِة ليربِّروا تصااحيَ 
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أبن ُء العُّلل ِء هم العَُّلَل ُء وواللهِر واللوَِّة، وعلى رأِس ب حليلِة صَبه  البعُض، ف غتِهمي بعِد معلين  ساالُمهُ 

 ، َوَجوَّزوا خالفَة َمي عبَد األصن َم يف س لِف عمِرِه َوَفَعَل أفع َل اجل هليَِّة. ِسوبين العبَّ َةمي بين أميَّ

 للوِل اًله  امتث وبعَد البعثِة دبَل سااااِلوالرُّ ِةألئمَّوا األنبي ِء بعصاااامِة  ت مًًّ اني فنلرُّ إدراًرأم  حني كعلو ِّ

أنبي ِء  وحَيَك، اتَِّق اهلَل وال تنسْب إىل) :املتش بهِة عي اآل  ِت س َل لسا ئلٍ  علين  ساالُمهُ  ضا  الرِّ اإلم ِم

 ُعولألئمَِّة مل ٌم حمموٌد ودرجٌة ساااا ميٌة تكو نيٌَّة خيضاااا (.اهلِل الفواحَش، وال تت وَّْل كت َب اهلِل برأ َك

رَد يف كم  و(  ) جربائيل ساااايِّدن ال  بلُغُه َمَلٌك ُمَلرٌَّب حيث د ل   لوالَ ِتها  الكوُ ، وإ َّ هلم ملا ماً   

هلِل إ َّ لن  مع ا) :مُمُهعلين  سااااال ودد ورد عي األئمَِّة (،لو َدَنوُت ُأمُنَلًة الحَتَرْدُت) روا  ِت املعراِج:

 (.َمَلٌك ُمَلرٌَّب ح الٍت ال  بلُغه 

 ِلُيْنِهَب َعنُكُم ِإنََّم  ُ ِر ُد اهلُل) للولِه َتع ىل:  تكو نيًّ اُمَعهَّر َي تعهرًي وا معصااااومنَيأ   كون فهؤالء البدَّ

ئمِة، إذ وهنه اآل ة ُتعترُب مي دالئِل العصاااامِة النَّاتيَِّة عند األ (،الرِّْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُ َعهَِّرُكْم َتْعِهرًيا

َطهََّر الرَّسااوَل مي كلِّ ِرجٍس، َوَمْي َطهََّرُهم اهلُل تع ىل فهم ُمَعهَّرو  َمعصااومو ،   ُتَبيُِّي أ َّ اهلَل َعزَّ َوَجلَّ

يكم َمَثُل أهِل بييت ف) (:ص) رسااول اهلل  ساايِّدن  وهم السااَّفينُة ذات املدلوِل العظيِم، اليت د ل فيه  

 (.َكَمَثِل سفينِة نوح، مي َرِكَبه  َنَج ، وَمي َتَخلََّف عنه  َهَلَك

 

 بت ليِه همٌةمتَّ َةصااري َّالنُّ أ َّ ًةهم خ صااَّيف معنى ت ليِه هنه العصاامُة هل تصاابُّ :لألنباءر وكالة مه

 ؟ِةواألئمَّ األنبي ِء

؟ ِةاإلهليَّ اِتالنَّ هم يف مل ِمواعتب ِر ِةواألئمَّ األنبي ِء ه من  بت ليِهعلى اتِّ  دوًم مل ذا اإلصااااراُر د. أمحدد: 

ع اهلِل ودٌت لي م) (:ص)حممَّد  يبِّالنَّ يِّدن ااس معنى دوِل ف ُءاعااالضُّ فهَمأ    عِبااا ه مي الصَّ بدو أنَّ

 ح الت هلِللن  مع ا إ َّ) :علين  سالُمُه  دقودول اإلم م الصَّ (،ال َ َسعين فيه ملٌك ملرٌَّب وال نيبٌّ مرَسٌل

 ُقفرِّ  يبَّالنَّ فهم أ ََّ  نصااااُفامُل ُقمددِّف ُل (،هو هو وحني حني هو، وهو مع ذلَك وحنُي هو فيه  حنُي

اإلم َم  أ َّ ُقي هنا املددِِّعَ  وكنلَك (،نوري اهلُل م  خلَق ُلأوَّ) (:ص) ، وهو الل ئُلِهوبني ربِّ ِهبني نفساِا

 ، أل َّص ِلاالتِّ ب ِتإث بعَد االنفص ِل على إفراِد ُد، بل  ؤكِِّهبربِّ ُهال  سا وي نفسَ  علين  ساالُمهُ   دَقالصاَّ 

ي رآني َم) (:ص) وِلسالرَّ سيِّدن  دوِل ، بدليِلواخللِق بِّالرَّبني  ُةكو نيَّالتَّ هم الواسعُة َةواألئمَّ األنبي َء
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 َ ْ ِتي َأَن  ُهَو العَِّر ُق َواْلَحقُّ َواْلَحَي ُة، َلْيَس َأَحٌد) (: ) املسااي   النَّيبِّدن  ودول ساايِّ  (،فلد رأى احلقَّ

 (. ِإَلى اآلِب ِإالَّ ِبي، َلْو ُكْنُتْم َدْد َعَرْفُتُموِني َلَعَرْفُتْم َأِبي َأْ ًض

َلْت تعليٌم لن  لاللتزاِم واالرتل ِء ب نفسِان  إىل صف ِئه ، فال املعصيُة َلحِ  م  أظهروُه كلَّ أ َّ ُدذكرُتُه  ؤكِّ م 

 ُةف ألئمَّ ،ذلَك راجٌع ووادٌع ب لبشااِر ُر وَدَع عليهم، إنَّم  كلُّحن ِبهم، وال اخلساا رُة وال املخ َلَفُة وال التَّ

إنَّن  ) :علين  سااالُمُه  دقالصااَّ اإلم ِم للوِل هم أنواُر اهلِلألنَّ ى وأردى مي ذلَكأمَس(  ) سااُلوالرُّ واألنبي ُء

ُه ن  نوُر اهلِل الني ال َتَن ُلمعا شااااَر األنبيا ِء واألوصااااي ِء ال ُنحَمُل يف البعوِ  وال ررُج مي األرح ِم ألنَّ   

نُّوِر الَِّني َوَرسااُاوِلِه َوال َفآِمُنوا ِب هلل) عي دوله تع ىل: علين  ساااالُمُه الب دُر اإلم ُم َلِئودد سااُا (،األدن ُس

، َلنِزلني ُأا اهلِل ، وهم واهلِل نوُراللي مِة إىل  وِم ٍدحممَّ مي آِل ِةاألئمَّ ؛ واهلِل نوُروُرالنُّ) فلا ل: ( َأنَزْلنَا  

 (.ويف األرِض واِت ميف السَّ اهلِل نوُر وهم واهلِل

 

دعو إىل وت َةاإلسااااالميَّ األفك َر تع رُض اأفك ًر مَلي  نشااااروَ  يف اخلت ِم م ذا تلوُل :لألنباءوكالة مهر 

 ه ؟أصح ِب ع ِءادِّ حسَب الب ليِة ِةاإلسالميَّ عي الع داِت اخلروِج

 ،فحسْب ِت يَّعلى احلسِّ ن  يف االعتم ِدْر، فلو ادتصاَ : احلسُّ ال َ ن ُل غرَي اجلزئيِّأدول هلم د. أمحد:

َحَي ِة الدُّْنَي  َ ْعَلُموَ  َظ ِهًرا مَِّي اْل) لن  إدراٌك وال فكٌر للوله تع ىل: ، لي  تمَّ ِتركوٍ  إىل العللياَّ  مي غرِي

 د ئمٌة ُةاإلنسااا نيَّ  ُةف حلي (.َوَأسااْاَبَع َعَلْيُكْم ِنَعَمُه َظ ِهَرًة َوَب ِطَنًة) ودوله: (،َوُهْم َعِي اآلِخَرِة ُهْم َغ ِفُلوَ 

ىل إ   اللرآُ َعدوميًة، وهلنا َد ك نت احلي ُة  صاااحيحً  الفكُرم  ك   ، وكلَّوالفكِر اإلدراِك على أسااا سِ 

َوالَِّن َي ُأوُتوا  َ ْرَفِع اهلُل الَِّن َي آَمُنوا ِمْنُكْم) كلوله: كثريٍة يف آ ا تٍ  العلِم طرِق وترو ِج حيِ الصااااَّ الفكِر

 اللي ِس دِمع صاااحيٌ  بشااار ِ  ُهالني تنتهجوَن أو االساااتلرائيُّ هُج االساااتدالليُّف لنَّ (،اْلِعْلَم َدَرَج ٍت

ال ُ عَرُف احلقُّ ) :أمري املؤمنني اإلم م علي )م( موالن دول  ب لتزاِم ْمفيه، لنلك أنصااااحُك واالجتها دِ 

 (.ج ِل، اعرِف احلقَّ تعرْف أهَلُهب لرِّ
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