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 التجسيم والتحديد

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 حلقذذ  ِ ا َتكييُف هَالنُّصذذذذنيََُّ   يقَُم بذذا الولَيََُّ  مذذ  كيَف َنُردُّ على الذذنيي َيمعنََ  َّ ك كذذ ك

 والتكحديِد؟التكجسيِم  مع اإلسالميكِة

 

اْلُمقصريرَيَةِ  وَ  ِِ النَّاصريرِيإنَّ كلَّ احلمالِت اليت طاَلْت نهَجنا العلويَّ النُّصريريَّيَّ ايصريريمنَّ ِب ِلَ ل  

َْْت هلمِع هقمَدُتنا احَلق، ِور وُرُدوُد سريريرياَد يَبتَدةواْلُم نا ِتاَيَوَن ِِ كاَن سريريري ُ ها التَّوُمُد احَلقمقاُّ الاي ارتت

العظماِء كسَمِدنا أبا شعمب حممَّد ابب ُنَصَّ )ع( وسَمدنا احلسني بب محدان ايصمَن )ع( هلى أهل  

َِنا َا لمَ   التَّجسريريمم  والتَّيريري مِع والتَّع مل  وارنتار ر َاَما كاَن ِب أولاَل اْلُميريرَيَ هني واْلُمع َّلني إه، اَتها

 امنا.

وَينِسُ وَن  اَيَوَن ِو ه َي حثوُن وه ُيمَحصوَن يف كوُتِب ساَدِتهمر وَنتدُّةواْلُمَة و قَصاْلُم ِو والنَّاِصريريريريريري َ ا

لنا التَّجسمَم دوَن َتدلمٍق يف أنَّ التَّجسمَم والتَّحديَد لااِت اهلِل يف كوُت رِيه م لائٌمر وسأهةُض ِا جاَء امهار 

 لممَّ ِو هلمها.وِا ها الةُّدوُد الع

َّ شأُنُعر اِمب   ِِب َتجسمم  ارلِع ه ه َتخلو كتُب ِب ُي َلُق هلمع لقُب )شريم  ارسال  ابب تمممَّ ِ( 

،(!!،(!!(ر اهلِل رسريريوُ  ِعُع امع َيقعُد ِتاًنا أخلى ولد العةش ر هلى جيلُ  اهلَل إنَّ: )ذلل لولوُع اْلَميريري وُ 

ر ولولوُع ِعُع،(!!،(!!( العةش  هلى ربُُّع ُيجِلسريريرُيُع حممًَّدا )إنَّ: ى(الفتاو )جمموع  ولولوُع اْلَميريريري وُ  يف كتاِ 

 جلديِد،(!!،(!!(را الةَُّل  كأطمِط أطمٌط لع سريرُيِمَ  التةسريريَا هلى اهللو جلَ  )إذا: اْلَميريري وُ  يف نف   التتاِ 

 ثقٌل َلُع ك ٌَّ ٌمجسريري حتَتُع،(!!،(!! وكأنَّع العامل  إىل ينظُة ِةتفٍ  ِتاٍن يف السريريَّةية  هلى جالٌ  وكأنَّ اهلَل ِلٌل

فتةَ  يف كتاِبِع ِؤكًَّدا ها  ال الثَّقمُل،(!!،(!! ارنساُن هلمع جيلُ  ُمنما الةَُُّل َيِاطُّ كما َيِاطُّ وهو العةش  هلى

 بِثَقل  ُةَتيريريريريُع العةش  ََُمَل ِو واْلَمالئت ِو العةش  هلى اهلَل اجلهمم ِ( بقوِلِع اْلَميريريريري وِ : )إنَّ )تلِ م 

ُسَنب   يف وهو َيسريتنُد يف ِقولِتِع اْلَميري وه ِِ إىل ُدي م ِنسريو م ًوًرا لةسو   اهلِل )و( وردَ   اجَل َّار ،(!!،(!!(ر 

 .وغَّها داود أبا
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َِسريريريريَلِتع اْلُمنحةِق بقولِع اْلَميريريريري و  يف  القَمم  وتابَ  تلممُاُ  ابُب  )بدائ  تا ك اجلوًيَّ ِ هلى 

ُيقِعُدُ ،(!!،(!!(ر  أنع ُتنِتُةوا وه لاهٌد أنَُّع ُتنِتُةوا .. وهالعةش  هلى ِعُع رسريريوَلُع ُيْجِلُ  اهلَل الفوائد(: )إن

َّ )واهللو: احلنابل ِِ( )ط قاِت كما ورَد يف كتاِ   .ِع(لدِم ِوِضُ  العةش ر والتةساُّ هلى َوَجلَّ ه

 صريريورِ  يف ربَُّع رأى أنَُّع ياكُة النَّنَّ )إنَّ: ويؤكَُّد ابُب تمممَّ َِ هلى جتسريريمم  إِهِع بقوِلِع اْلَميريري وِ 

بب  ذَهب( يف إشار م إىل يْيد ِِب اةاٌش وْجه ِع هلى ذهب ِِب َنْعالن  هَلمع خضٍة يف ر جالُ  ُِواٍة شريا   

ُِسريريريرَياِاة تؤكَُّد ذلَل يف  ِعاوي ِ )ل (ر ألنَّ ِغاًهِتِع وحماباِتِع للفةل ِِ المْيديَّ ِِ اْلُمغاِلَم ِِ بمْيد وهَدَي بب  

 صمَّ ِ التربى(.ِقَدِ ِِ كتابِع )الو

 رسوِلِع سرينَّ ِِ وه هلِلا كتاِ  يف )لمَ : وُتَّى ُيث ريرِيَت ابُب تمممَّ َِ ُشريريري ه َِ التَّجسريريمم  ًهَم لائال   

َّ ِِ سرَيَل ِ  ِب أُدم لو   وه ًِا لمست ِصَفاِتِع وأنَّ جبسٍم لمَ  أنَّع وأئمَِّتها األ ا،(!!،(!!(ر وًهَم وأهةاًض أجسا

 َسِممًّا(: َلُع َتْعَلُم )َهْل: عولول الَ صرِيَُّ(  السريَِّمم ُ  َوُهَو شرَيْاءٌ  َكِمْثِلِع )َلْمَ  كقولع تعاىل:أنَّ آياِت التَّنْيِع 

 ِب بوجعم ِجسًما اهص الح  أهُل ُيسَممِع ِا َنفا وه هلى الوجوِ  ِب بوجعم الصرَيفاتِ  نفا هلى تد ُّ )ه

 الوجوِ ،(!!،(!!(.

َِب لوقََّب )ُجَّ َِ وه غةاب َِ يف أنَّ اليرَيمع َِ    اْلُمقصرَيَةَ  ه َتخلو كوُتُ هم ِب التَّجسمم أيًضار اها هو 

سةيٍة،(!!،(!!(ر  هلى ِعُع ويقعُد وُيصاِاُحُع َيْوُر احلسرينيَ  تعاىل اهلَل يقو : )إنَّ تقا( حممَّد ًَِّا ارسريال   

 ُُْتم  َحاِدهَت واُدم سريريةيٍة لىه ِعع وُيصريرياِاُحهم وَيقعدوَن تعاىل الةَّ ُّ ويقوُ  يف ِوضريٍ  آخة: )َيْوُرهم 

 .(الةُّبوبمَّ ِِ،(!!،(!! ُُْتم  ِ  الع وديَّ ِِ

اْلَمي وَ   الَيَّاًي( لوَلُع الَديب صريدر   إبةاهمم بب حممَّد اْلُمتألَّهنَي كما ورَد هب اْلُمَلق،ِب )صريدر 

 اجَل َّاُر َيضريرَيَ  ىُتَّ اهِتالِء وهد   النَّقص  ِب امها ِلَما ِتألََّم ِ  تْاُ  ه التةيم: )النَّاُر يف تفسريريَّ  القةآن

َُِع َِني تمنَل إُدى وها امهار َلَد فسريريَّ  التةسريريَا،(!!،(!!(ر يواِاقوُع ال  اط ائا يف )ت يف اْلَماكوَرَتني القد

ُِستنديَب إىل ُدي م ِنسو م ًوًرا لةسو   اهلِل )و هلى القدَ  اْلِممْان( بقوِلِع: )إنَّ اهلَل َوَضَ  ( النَّار (ر 

 َدَرر  السُّموطا. يف

ُُِعالغلَو  أهُلإنَّ شرُي ه َِ التَّجسريمم  اليت ولَ  امها     هؤهء لد ُاََّر ِنها ارِاُ  الصَّادُق هلمنا سال

 وِب هنا ان لَق سريريريَمدنا ايصريريريمنُّ )ع( يف الَ  شريريرَيةُّ َخلق  اهلِلر ُيصريريرَيَغةوَن هظم َِ اهلِل(رالُغ إنَّبقولع: )

 ُنَي أك،َد هلى َتجةيِد اهلِل تعاىل هب التَّجسمم والِعَلل  بقولع: ِواجه ِِ ُش َه ِِ التَّجسمم 

ََُدِد  َوه َتَجسَّريريريَم يف ِجسريريٍم أُاَط برِيِع  َجلَّ املوَهمِمُب َهب َتحديِد ذي 
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ًََهَم أنَّع بااِتِع ِاهمَّ ٌِ أو جسريريٌم أو   َِب  َُدَُّ  َوَبعَّضرَيُعر َو َُلَّ جِبسريٍم اقد  ًََهَم أنَّ اهلَل  سٌد ج اَمب 

دلمل  باقد َش ََّهُع خبلقِعر كما لا  تعاىل: )ه، ُتْدر كوُع اأَلْبَصاُر َوُهَو ُيْدر كو اأَلْبَصاَر َوُهَو الل،ِ مُ  اْلَخِ َُّ(ر 

لو   أَِّ املؤِنني ارِا  هلا ) (: )ه َتَقُ  األوهاُ  لُع هلى صريريَف ِمر وه ُتْعَقُد القولوُ  ِنُع هلى كمفمَّ ِمر 

 الوُع التَّجْئ ِو والتَّ عمُض(. وه َتَن

هودِ  رييَمعةا ِِ اْلَميعين أنَّ الوجوَد ِ ينٌّ هلى اْلاالتَّجلَّا يف نهِجنا العلوَي النُّصََّي ايصمَن 

(: )أوَُّ  الَديب  ) ارِا  هلا اآلياِت ال َمناِت بداي ِو طةيق  الع ادِ  لقو   أَِّ املؤِنني  ِعةا َِ ألنَّللحَقر 

َم لع ألنَّ التَّجسمَم َيقتضا احللوَ  واجلنَ ر واهللو تعاىل ه ِجْس هاا ه َيعين التَّجسريمَمر  ِعةَاُتُع(ر لتبَّ

 عَده َب ِوجوٌد رٍمسَُّجه بَت ل مٌ ِلَترتك،َب هنع األجسرياُ  اْلُممِتَن ِو لقو  أَِّ املؤِنني ارِا   هلا ) (: ) 

َِحدوٌد    (ر كما أنَُّع تعاىل ه ميتُبٍ َدَه ُُِع: )إنَّ اجلسَم  أن يتوَن جسريًما لقو  ارِا  الصريَّادق هلمنا سال

َُِجَسُم األجسا  (. َُِتَنا مر وهو 

 

إنَّ اْلُمجسريرَيَم ابب تمممَّ َِ مل يتْب ِلَمْحَتِمَل أُاديَ  أهل  العصريريم ِِ )ع( يف إاةاِد ال اري تعاىل هب  

َِب َت رِيَعُع ِب ال َد اْلَمتانَا سُّنَّ ِِ بالتَّحديِد والتَّي مِع ُنَي جعَل اهلَل خاضًعا للحالتَّجسمم ر اسقَط وأسقَط 

الةُّت  ِِ،(!!،(!!(ر ومل  اولمَّ َِ ولمسريريت ُقمقمَّ ِ  اولمَّ ِ  العامل  اوَق وتعاىل سريري حاَنُع بقوِلِع اْلَميريري وِ : )ال اري

ي ِ  ِْوَّر   ُم  َتَداَولوا رواهية(  الست ِ َيختلْ  هاا هب اشريت اِ  اليريمع ِِ اْلُمقصرَيَةِ  يف كتا  )األصريو     

َّوا   أوَّ   يف هةا َِ يو   يف ينُْ  اهلَل تقوُ : )إنَّ  أهَل َفخديِعِب ُيصريريرَياُ  أاَةٍق َجَمٍل هلى األرض  إىل ال

ومشاه ،(!!،(!!(ر اها  األلواُ  امها حتديٌد هلِل تعاىل وإيقاٌع لع حتت احلَد والتَّيريري مِعر وهاا  ميمًنا هةااَت

 جبسريريٍم هو لمَ : لولُتم) التَّقدي (: أساس  رَد يف ِْاهم  ابب تمممَّ َِ يف لولع يف كتابع )التَّأسم والٌ  يف 

ٍْر وه جوهٍةر وه ُْ وه ِبِح  ر إلمع ُييرياُر وه جه ِمر يف وه َُِتحمَّ  وه َّةُتم ءمرشريا ِب شرياٌء ِنع يتممَّ

 هلمِع َيمتِنُ  أنَّع بالَل تةيدوَن غاي َِر وه لع ُدَّ ه وأنَّع ُِةك،بمر وه َُنَقسريرِيٍم لمَ  َتَعاىل بأنَُّع ذلَل هب

(. ،(!!ُسنَّ ِم،(!! وه ا مكت بال النَّفا هاا سرَيا َ  اتمَ ... َيَتناَهى ه َلْدٌر لع يتوَن أو وَلْدٌرر َُدٌّ َلُع يتوَن أن

ِِب ِشةِك التَّحديِد ُني لا :  ولد ُاََّر سَمدنا ايصمنُّ )ع( 

َِحدوًدا ُيَحريدُّ َوهَوه   ه َشاَء كاَن َاُمنفى َنفَا ذي َجحِد ُهريَو اليَّريرياُء 

دُّ ُحما َتوإنَّ بَعد ر ُبَسُل حَبد ر وه ُيْحَمريريريريريري )ه ُيْيُِسَتِنًدا لقو   أَِّ  املؤِنني ارِا   هلا ) (: 

الِفَ ب ر  ُبْعُد اِهَمم ر وه ينالوُع غوُو ُعريهار وتيَُّ اآلهُت إىل نظائة ها(ر ولولع: )ه ُيدر كوَساألدواُت أنفو



 www.alawis.net  المجمع العلوي السوري

4 
 

 َُ َِالرياي لم  لع  َِحدوٌدر وه َندٌّ  َِوجوٌدر وه َوعٌت  َِلٌت   ب َوصريريريرَيَ  اهلَلَممدوٌدر َاعدوٌدر وه أَجٌل 

َِب َلَةَنُع اقد َث ُع حاَنريريريريريريري   س َِب َثرياقد َلَةَنُعر و َّْأُ (ر رينَّاُ ر و َِحدوًدا لتنَّاُ  اقد َج ِجْسريًمار  اَنولو كاَن 

ُِحاٌ . ًُ أن يتوَن ال اري جسًما وإه، كاَن ش مًها بايلق  وهاا   وه َيجو

 

 واخلالصُة:

ََِةَق ِب الَديب ر ألنَّ ذاَت ال اري تعاىل ه َيلمُق ِبها شاٌء  َِب ذكريريريَة ذاَت اهلِل بالتَّحديِد اقد  إنَّ 

ُُِع: )إنَّ اهلَل ه ُيي رِيُع َشمًاا وه ُيي ُهُع ِب اْلَمعقوهِت وه  اْلَمحسوساِتر لقو   ارِا   الصَّادق  هلمنا سال

َُدَّ ِلَااِتِعر وه شريريريرياَء أكرُب ِنُع َاَمسريريُتُةُ ر وه شريري مَع لع     َشاٌء(ر اهو إذْن ِعةوٌق ل َل احلدوِدر ه 

ريريرينَي تَّوُمِد ايصمَن الاي َثقوَل هلى اْلُمَجَسريريريمنَي اْلُمتلَ سوه نظََّ وه ِضدَّ وه ِندَّر وهاا هو ِمْاُن ال

ُِةاَدهم ألنَّ كالَ    َِْمنا بالتُّهم ِِر ولتنَّهم لب َينالوا  بل اس  ارسريريريال  ر َاَحاولوا التَّمويَع هلى أنفسريريرِيهم وَر

َِّْرياُنر لقولريع          الل،ِع ُنوَر ِفُؤواِلُمْ  تعاىل: )ُية يُدوَناحلَق اْلُمنََّ ه ُت ِفارُيُع للمري ِو الظري،اِلمنَي ِهمريا جرياَر ال

 اْلَتاِاُةوَن(. َكة َ  َوَلْو ُنور ِ  ُِِتمُّ َوالل،ُع ِبَأْاَواِهه ْم

 

 نتتفا لعد  ارطال ِ واهلل أهلم

 ال اُ  الديين العلوي الدكتور أمحد أديب أمحد


