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 النصارىعند الشيعة وتشبيه ال

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

ُ   اْلَوالنَّاصِبَبة   تَِّهُمَنا َت ََ النََّصاَرى  يعبُدَكَما )م(  يٍَّعَل جسم اإلَماِم نعبُدببَأنََّنا اخَلَوَنة   َنوتدَُّواْلُمُمقصِر

 . َما ُهَو َردَُّنا َعَليهم؟)ع( عبيَسى اْلَمسبيح

 

 يِّواحللِّ يِّسعِد القمِّيِّ األشعَيِّ مَوًرا بالكشِّاْلُمقصاَِّةِِ ك ساادِِ  هذه االتِّهاماُت بدًءا من مقاالِت  بدأْت

 غاواِتببَّوا كالُدهما، فهم ردَّوأتباُع الوهاِب د بن عبِدحممَّ ثمَّن تيميََّة وِم ابُن هم، وعنهم أخذةوغرِي وساايِّوالطُّ

حممد  من أمثاِل ِةلغبيَّا ِةغائيَّالببَّ ثوا بنفِسليتحدَّ اليومةاْلُمقصااااَِّةِِ  اُتمةعلينا عالَّ ى بَزة، حتَّهاماِتاالتِّ هاذهِ 

والعَيفي  القَضاوي نا خطاباِتدَِّض حَيضيُّم التَُّهخطاُب هةن شابةهم ممَّحسني فضل اهلل وكمال احليدري وغرِي

 .من النَّواصِب هموأمثاِل

هم م لَغباِتهم، وانقيادةهم بغريِهاعرتاِف ، وعدمةعن الواقِعاْلُمقصَِّةِِ والنَّاصبِة  عاُِِد انفصاالة  ُدوهذا يؤكِّ

 :ُهنفسة الذي يطَُح ؤالةالسُّ ، لكنَِّنتةالِف وإشعاِل كفرِييف التَّ اجلاحمِة

َِ ِةَفهلما نفس الصِّ نَّأو ِباآل من جنِس)ع(  املسيحةسيِّدنا النَّيبَّ  جعُلن يةبني مة ما هو الفَُق ، واجلوه

 !؟تقادمونةُمهم اْلُتعليها سادة جةرةاليت دةاْلُمقصَِّةِِ والنَّاصبِة  وبني عقائِد

ُِ ْتأليسة ُِ واْلُموالنَّاصبُة ها َفُضي اليت يةجلِّالتَّ فكَ يف قوله  القَآنيِّ صِّبالنَّ ًِوارداخَلونةُة  ونةَتدُّاْلُمقصَِّة

َْ ِإَلْيَك َقالة َلن تةَةاِني وةَلاِك َْ ِإَلى اْلجةبةِل َفِإِن تعاىل: )وةَلمَّا جةاء ُموسةى ِلِميَقاِتنةا وةَكلَّمةُه رةبُُّه َقالة رةبِّ َأِرِني َأنُظ ِن انُظ

 ا(.ا وةخةَّ موسةى صةِعًقاْستةَقَّ مةَكانةُه َفسةْوفة تةَةاِني َفَلمَّا تةجةلَّى رةبُُّه ِلْلجةبةِل جةعةَلُه دةكًّ

، واالبِن بني اآلِب فاتيِّالصِّ شبيِهالتَّبعوا فوَق فِةالصِّ وا لعبادِِعةهم دةصارى هي أنَّالنَّ إذا كانت مشاكلةُ 

ا ، أمَّوجوديِّعطيِل الوا بالتَُّعوَقَف الوهِم وا لعبادِِعةهم دةأنَّالنَّاصااابِة  اِِعةُد ، فمشاااكلُةاآلِب عنية وجعلوا االبنة

 ِقَتةمل ية ، والكلُّالوجوديِّ ِلعطيوالتَّ فاتيِّشبيِه الصِّحوا بني التَّهم تأرجةنَّأفاخَلونةِة  ينةَتدِّاْلُمقصَِّةِِ واْلُم مشكلُة

 .عطيِلوالتَّ شبيِهي التَّدَّعن حة نزِِّهُماْلالنُّصرييِّ  العلويِّ وحيِدإىل التَّ

ُِعةفادُ   االبنة وا أنَّعُمزة، وةاجلنِس حدِّ حتتة ُه، وهذا جيعُلًةطبيعًة إهليَّ لآلِب موا أنَّعةصااااارى زةالنَّ ا

فقد طعنة  لِبالصَّ ثِةحباد ْتَلاَّمتث ًةبشَيَّ طبيعًة لالبِن منهم أنَّ ن زعمةا مةبينهما، أمَّوا اوةفسة بيعَةالطَّ هذِه ميلُك
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 مةجِّْدِني َأْنتة آلنةا: )وة، وهو القائُلأٍب بدوِن من أمٍّ دةِجوقد ُو ٍةبشَيَّ ذا طبيعٍة يكوُن ه، فكيفةوجالِل ِهبعصمِت

 ِذي َكانة ِلي ِعْندةَك َقْبلة َكْوِن اْلعةاَلِم(؟َأيُّهةا اآلُب ِعْندة ذةاِتَك ِباْلمةْجِد الَّ

ُِوُد ما وردة ك ذرِعاأل وطواًل بعشَاِت ا على الكَسيِّا وجلوًسووجًه ا ورجاًليًد هلِل موا أنَّعةزةالنَّاصبِة  عا

َِ يف أحاديِث لوا عةهم جةفإنَّ لذلَك ،َةتيميَّ ابِن ها من قياساِتَقِحلديهم وما َل ساعةِ التِّ احلديِث وكتِب أبي هَيَ

علي  اإلماِم قوُل ، وعليهم وقعةهم القدميِةيف معتقداِت لنيةعطُِّم، فكانوا كاليهوِد اْلاجلنِس حدِّ ا حتتةواقعاً  اهلَل

ما  إليِه بةسةن نةمة، وةفهو كافٌَ بالوهِم ُهَفصةن وة، ومةٌكَِااااااشفهو ُم باخللِق اهلَل هةبَّااان ش)مة علينا سالُمُه:ضا الِّ

َِي ِإنَّمةا: ال هذه اآليَةتة ، ثمَّفهو كاذٌب ى عنُههةنة  ُهُم وةُأْولاااااااِ َك لّلِها ِبآيةاِت ُيْؤِمُنونة اَل الَِّذينة اْلَكِذبة يةْفتة

 (.اْلَكاِذُبونة

ُِوُد  انيُةوالثَّ اخللِق قبلة ٌةاألوىل نورانيَّ :نِيِتبيعةَط ميلكونة َةاألئمَّ موا أنَّعةزةاخَلونةِة  ينةَتدِّاْلُمقصَِّةِِ واْلُم عا

ًِونةما يقول درونةال ية طونةلِّخةُم هونةشبِّفهم ُم !اخللِق بعدة ٌةبشَيَّ إىل علينا سالُمُه  احلسنية اإلمامة َفعونةية ، فتار

ًِ ُي لكوِتمةاْل صااحبِ  مقاِم  كما أوقعة بِحلذَّا ا حتتةواقًع ُهضعيفٍة جتعُل ٍةبشاَيَّ  لطبيعٍة ُهعونةخضاِ األعلى، وتار

)ص(:  اهلِل رسوِل قوُل عةَقهما، وعليهم وةِتمةاصِعِب ، وهذا طعٌنلِبالصَّ )ع( حتتة سيحةمةاْلسيِّدنا النَّيبَّ صارى النَّ

 (.العباِد ذنوبة إليِه بةسةن نةمة ُهدة، وال وحَّلِقباخَل ُههةن شبَّمة اهلَل فةَة)ما عة

 ُهُتَفمعَ وريٌُّن يٌِّدمةصااة جسااٌم وجلَّ عزَّ اهلَل دنا هشااام بن احلكم )ع(: )إنَّساايِّ قولةفقهوا هؤالء مل ية

ٌِ  اإلهليِّ لوجوِدا عن إثباِت ُثما هو يتحدَّ، وإنَّاإللِه لذاِت ه جتسيٌموا أنَّنَُّظ(، َفن يشاُءبها على مة نُُّمية ضَور

لَّعةلِّي آِتيُكم مِّْنهةا  اا َفَقالة أَلْهِلِه اْمُكُثوا ِإنِّي آنةْسُت نةاًرتعاىل: )ِإْذ رةَأى نةاًري يف قوله جلِّالتَّ عندة وجوِدمةاْل على قدِر

بي  غةَلبة ماِءلسااَّبي إىل ا جةَةا عةمَّ)ص(: )َل اهلِل رسااوِل يف قوِل إليِه شاااِرُمِبَقبةٍس َأْو َأِجُد عةَلى النَّاِر ُهًدى(، واْل

 ُد(، وهذا يؤكِِّهِتمةَظعة من نوِر ما أحبَّ وجلَّ عزَّ ي اهلُللي فأراِن فةشةَك، َفطَُّق جربائيُل أُهَطا مل يةمكاًن جربائيُل

ا بل سااًَّمجةُم اهلَل َةه مل ية، ألنَّانورانيًّ ُهَوُجُع ا، بل كانة)ص( مل يكن جساامانيًّحممَّد  يبِّالنَّساايِّدنا  عَوجة أنَّ

 .ِهعظمِت من نوِر ُهرأى استحقاَق

به  تقُّ الذي فاتيِّالصااِّ شاابيِهالتَّ ِلحمةدنا هشااام بن احلكم )ع( على مةساايِّ كالُم ؤخذةال ُي يَكولكن 

ُِ  يعُةالشِّ ها(، فقد جاءة ها عيُناِتفمن ِص اليت كلٌّ ِهبذاِت ِهمن غرِي متاٌزاىل ُمعة: )هو تةدوِقالصَّ كما يف قوِلاْلُمقصَِّة

ن ال مة بحانةااااااافقال: )س جسيِموالتَّ شبيِهالتَّ عن صفاِت اإللِه ا ذاتةًهنزُِّمعلينا سالُمُه  ادِقالصَّ اإلماِم جواُب

 سُّامةوال ُي سُّاجةوال ُي سُّاحةوال ُي دُّحة، ال ُيرُيااصالبة ميُعاالسَّ وة، وُهيٌءاشة ِهِلاْثاا ِمَك سةاا ، ليْوإال ُه ْوما ُه علُمية

ٌِ ٌما، ال جسيٌءابه شة حيُطال ُيو احلواسُّ ُهُكدِروال ُت اليت  دُِهي العقي (، وهذِهوال حتديٌد وال ختطيٌط وال صور



 www.alawis.net  المجمع العلوي السوري

3 
 

اْلُمقصَِّةِِ  خليِطوتةِة النَّاصب صارى وتعطيِلالنَّ بعيدًا عن تشابيهِ  اخلصاييبُّ  صارييُّ النُّ نا العلويُّعليها نهُج يقوُم

 (.يةِصُفونة عةمَّا اْلِعزَِِّ رةبِّ رةبَِّك ُسْبحةانةتعاىل: )لقوله اخَلونةِة  نةيَتدِّواْلُم

 

 نكتفي لعدم اإلطالة واهلل أعلم

 الباحث الديين العلوي الدكتور أمحد أديب أمحد


