
 www.alawis.net  المجمع العلوي السوري

1 
 

 بشرية النيب أو مالئكيته

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 الئكِة؟َممن اْل)ص( يعين أنَُّه حممَّد هل نفُي البشريَِّة عن النَّيبِّ 

 

َفُه َسعَيهم إلثباِت بشريَِّة سيِّدنا النَّيبِّ حممَّد )ص(، ألنَّ هذا يعين وصَيسعى كلٌّ من السُّنَِّة والشِّيعِة 

 بالضَّعِف والسَّهو والغلِط والنِّسياِن وغري ذلَك من الصِّفاِت البشريَِّة اليت ال تليُق بأنبياِء اهلل ورسِلِه الصَّادقني.

 يعين اْلُمجِحَفِة حبقِّ األنبياِء والرُّسِل )ع(، لكنَّ هذا الوحنن كعلويِّني ُنصرييِّنَي نعارُضهم يف نظرِتهم 

 ُشَهَداء لَِّتُكوُنوْا َوَسط ا مَّة ُأ َجَعْلَناُكْم أنَّنا ُنَغالي بهم باْلُمقابِل، بل نضُع األموَر يف َمَواِضِعها لقوله تعاىل: )َوَكَذِلَك

 ا(.َشِهيًد َعَلْيُكْم الرَُّسوُل َوَيُكوَن النَّاِس َعَلى

 َلُكْم الَّ َأُقوُل ل)ُق: النَّاس واضٌح بقوِلِه إىل نفسََهُ  يقدُِّم كيف( ص)حممَّد  للنيبِّ اهلِل إنَّ خطاَب

َِنِ َََََُن ِعنِدي ََىُي ِإالَّ َما َأتَِّبُع ِإْن َمَلٌك ِإنِّي َلُكْم َأُقوُل َوال اْلَغَََََْيَب َأْعَلُم َوال الّلِه َخَََََ  َهْل ُقْل ِإَليَّ و

 لبشريَِّة تأكيًدا الشِّيعُةال تعين كما فسَّرها السُّنَُّة و اآليُة وهذه َتَتَفكَُّروَن(، َأَفاَل َواْلَبِصرُي اأَلْعَمى َيْسََتِوي

ََوِل اهلِل   ، بل هي دالٌَّة على الوسطيَِّة وعدِم الغلوِّ يف النَّيبِّ، فاخلطاُب اإلهليُّ على (ص)سَيِّدنا رسَََ

 ُكْمَل  حممِّد )ص( يعلِّمنا أالَّ َنرَفَعُه إىل مقاِم الرُّبوبيَِّة العظمى يف قوله: )الَّ َأُقوُللسََََاِن سََََيِّدنا النَّيبِّ

َِنِ ُن ِعنِدي َمَلٌك(،  ِإنِّي َلُكْم ُقوُلَأ اْلَغْيَب(، وأالَّ ُنهبََِطُه إىل درجِة اْلَمال كِة بقوله: )َوال َأْعَلُم َوال اهلِل َخ

ََهوٌر يف ذلَك وهو قوله )ص(: )   ألنَّ اهلَل خلَق   هلُلا ما خلَق ُلأوَّحممًَّدا قبََل اْلَمال كَِة واثديُم مشََ

(، وهذا يؤكُِّد أسََبقيََّة وجوِدِه على اْلَمال كِة، كما أشََاَر لذلَك سََيِّدنا النَّيبُّ اعسََيح )ع( بقوله: نوري

، وهذا هو مقاُم (لَِّذي َكاَن ِلي ِعْنَدَك َقْبَل َكْوِن اْلَعاَلِمآلَن َمجِّْدِني َأيُّهََا اآلُب ِعنََْد َذاتََِك بَِاْلَمْجِد ا     اَو)

ََِر، لقوله تعاىل:  النُّبوَِّة اخلاصِّ الذي مل َيجعْلُه ألٍَد من خلِقِه ال من عامِل اْلَمال كِة وال من عامِل البشَ

ِن، وُمبَََِشًَََِّرا لعامِل (؛ أي شاهًدا على اخللِق والتَّكويَوَنِذيًرا َوُمَبشًِّرا َشاِهًدا َأْرَسْلَناَك ِإنَّا النَِّبيُّ َأيَُّها )َيا

اْلَمال كِة، ونذيًرا لعامِل البشِر.

ََوإن قاَل لنا قا ٌل: هل يوجُد يف القرنِن الكريِم نيٌة تبيُِّن أنَّ س ِه تعاىل: يِّدنا حممَّد نوٌر؟ جنيُبُه بقوِلََ

ََمُِّبنٌي(، وهو ما أمجَعْت عليِه كلُّ التَّفاسََ َوِكَتاٌب ُنوٌر الّلِه مَِّن َجاءُكم )َقْد وَر يف اآليِة هو رِي بأنَّ النُّوَر اْلَمذكَََ
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 أشاَر اخلونَة أنكُروا بعَد اإلقراِر، وهذِه هي الدَّْيُنوَنُة اليترتدِّيَن واْلُمالنَّيبُّ )ص(، ولكنَّ اثشَويََّة واْلُمقصِّرَة   

ََيُح )ع( بقو ََيِّدنا النَّيبُّ اعس ََبَّ اْلَعاَلِم ِإَلى َجاَء َقْد النُّوَر )ِإنَّ له:إليها س  أَلنَّ النُّوِر ِمَن َأْكَثَر ْلَمَةالظُّ النَّاُس َوَأ

 َمْن َأْعَماُلُه، َوَأمَّا ُتَوبََّخ ِلَئالَّ النُّوِر ِإَلى َيْأِتي َواَل النُّوَر ُيْبِغُض السَّيِّئاِت َيْعَمُل َمْن ُكلَّ ِشرِّيَرة ، أَلنَّ َكاَنْت َأْعَماَلُهْم

 َمْعُموَلٌة(. ِباللَِّه َأنََّها َأْعَماُلُه َتْظَهَر ِلَكْي النُّوِر ِإَلى َفُيْقبَُِل اْلَحقَّ َيْفَعُل

 

 نكتفي لعدم اإلطالة واهلل أعلم

 الباَم الديين العلوي الدكتور أمحد أديب أمحد


