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 ظهور النيب

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 ؟ص()كيَف َينظُر العلويُّوَن النُّصرييُّوَن لعيِد اْلَمولِد النَّبويِّ إن مل ُيؤمنوا بَبَشِريَِّة النَّيبِّ حممَّد 

 

هٍة أخرى من جهٍة وبنَي العلويَِّة الَّنصرييَِّة من جوالشِّيعِة إنَّ أحَد االختالفاِت العقائديَِّة بنَي السُّنََِّّة  

 حممَّد )ص( وَن إىل الََّّيبِّهي مسألُة بشريَِّة الََّّيبِّ حممٍَّد )ص( ومجيِع األنبياِء واْلُمرَسُُُُُّّّّّلني )ف(ه ف ُهم َيَُّ ُر

ِِه  وَيمشُّي  الطَّعاَم بأنَّه ُوِلَد من أٍب وأمٍّ واسَُّتق رَّ   الرَّحِم وكاَن يأك ُ  وَيَتألَُّم وَيسهو  زُنوَيح وَيفرُح   األسُّوا

لذيَن ا ومشاِكل هم!! فه  اختلفْت مقول ُتهم عن مقولِة البشِر آالَم يعيَش أن وَيَّسى.... إخله ولذلك فقد استطاَف

ِِ ل ْوال ُأنِزَل ِإل ْيِه مَ  ذكرهم القرآُن الكريُم بقوِلِه: ) ل ٌك َوق اُلوا َماِل َهَذا الرَّسُُُّّوِل َيْأُكُ  الطََّعاَم َوَيْمشُُِّّي ِفي اْلأ سَُُّّْوا

 (؟اف َيُكوَن َمَعُه َنِذيًر

شريَِّة وَتفِريِطهم هاِمِهم له بالبحنُن نتصدَّى لك ِّ محالِت التَّشويِه والطَّعِن اليت طال ِت الََّّيبَّ )ص( باتِّ

 اْلَمقاماِت ألنَُّه مَّْعُلوٌم(ه ف َمقاُم سُُّّيِّدنا الََّّيبِّ هو من أرفِع َمق اٌم ل ُه ِإالَّ ِمََّّا مَبق اِمِه الع يِم إمياًنا بقوِلِه تعاىل: )َوَما

ُُ ُنوِرك(ه كما      ورَد بَّفِس اْلمعَّى عن سُُُُّّّّيِّدنا الََّّيبِّ أوَُّل اْلَموجوداِت بُّدليُِّ  قولُّه )ص(: )أوَُّل مُّا خلهلَل ا

 (.ِمَمجِّْدِني أ ْنَت أ ينَها اآلُب ِعََّْد َذاِتك  ِباْلَمْجِد الَِّذك ك اَن ِلي ِعََّْدك  ق ْبَ  ك ْوِن اْلَعال  اْلمسُّيِح )ف( قوله: )واآلَن

ُِ بنَي َنيبٍّ وَنيبٍّ ف ُكلُّهم   نفِس اْلَمقاِم لقول  َوَما َعل ْيََّا ُأنِزَل َوَما ِبالّلِه اآَمََّّ ه تعاىل: )ُقْ وألنََّّا ال ُنف رِّ

َِ َوِإسَُّْماِعي َ  ِإْبَراِهيَم َعل ى ُأنِزَل ُِ ال  رَّبِِّهْم ِمن الََِّّبينوَنَو َوِعيَسى ُموَسى ُأوِتَي َوَما َواأل ْسَباِط َوَيْعُقوَب َوِإْسَحا  ُنف رِّ

ف( ُمْسُُُِّّّلُموَن(ه فننََّّا وإن اختلف ِت اْلَم اهُر ندرُك أنَّ ما يقُع على سيِّدنا الََّّيبِّ آدم )  ل ُه َوَنْحُن مَُِّّْهْم أ َحٍد َبْيَن

 ق اَل ِثمَّ ُتَراٍب ِمن َخل ق ُه َدَمآ ك َمَثِ  الّلِه ِعََّد ِعيَسى َمَثَ  َيَّطبهلُل على سيِّدنا الََّّيبِّ اْلَمسيح )ف( لقوله تعاىل: )ِإنَّ

ألمُر فاخل لهلُل من تراٍب هو رمٌز ِلُمَماَثِلِة البشِر ِلَيفهموا عَّه أ ْمَرُه وَنْهَيُه وُيَبلَِّغ رسالة  ربِِّهه وأمَّا اف َيُكوُن(ه  ُكن ل ُه

ْد َنَزْلُت ِمَن ق بقوِلِه: )ُكْن( فدليٌ  على أنَّ إجياَدُه ليَس كنجياِد البشِره بدلي  قوِل سيِّدنا الََّّيبِّ اْلَمسيح )ف(: )

 فعَ  اْلُمماثلِة البشريَِّة (ه فاآليُة واحلديُث يدالَِّن على أنََّبْ  َمِشيَئة  الَِّذك أ ْرَسل َِّي هل ْيَس أل ْعَمَ  َمِشيَئِتيالسََّماِء 

ُُ اْلمالئكة  بالسنُُُّّّجوِد له  وقَع على األرِض ال   السَّماِءه وقد كاَن سيِّدنا الََّّيبن آدُم )ف(   السَّماِء حني أمَر ا

ٌ  على ِطيًَّا(ه وهذا دلي َخل ْقَت ِلَمْن وهم يروَنُه ُنوًراه فأنكَر إبليس )لع( نورانيََّتُه بقوله: )أ أ سُُُُُّّّّْجُد طُّاعُّة   
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ُُ طاعة  اْلمالئكِة لهُ بالسنجوِد  اختالِف الََّّ رِة لألنبياءِ بني أه ِ اإلمياِن وأهِ  اجلحودِ والتَّلبيِسه ولذلك ربط  ا

 ُتْرَحُموَن(. ل َعلَُّكْم َوالرَُّسوَل الّلَه بطاعِة رسوِلِه   قوله: )َوأ ِطيُعوْا آلدَم كما ربط  طاعَتُه

وكما يَّطبهلُل على آدَم وعيسَُُّّى )ف( هذا التَّكويُن اْلَمِشيئينه يَّطُُّّبهلُل أيًًُّا على اإلماِم احلسني عليَّا   

قوله نِّي أظ ن عََّد ربِّي(ه ولكََّّهم احتجنوا بسالُمُه وسُّيِّدنا الََّّيبِّ حممَّد )ص( القائ : )إنِّي لسُت كأحِدكمه إ

ه فلوال َماَثل هم ل َما ف ِهُموا عَُّه (ُقْ  ِإنََّما أ َنا َبَشٌر مِّْثُلُكْم ُيوَحى ِإل يَّ أ نََّما ِإل ُهُكْم ِإل ٌه َواِحٌدتعاىل على لساِن نبيِِّه: )

و كاَن هلمه فكيَف للبشِر أن َيفَهُموا لغة  الوحي الَّنورانيِّ!؟ ولرسال َتُهه إالَّ أنَّه ُيوَحى إليِهه والبشُر ال ُيوَحى 

َِ ُمدَِّعي الَّنبوَِّة اليومه َوُهم َيدَُّعو أنَُّه ُيوَحى  نهذا جائًزا ل َما توقَّفِت الَّنبوَُّة عَّد خامِت الََّّبيِّنيه ول َجاَز أن ُنصَُُّّدِّ

 هلم!!

َيَّزْل معُه َمل ٌك؟ أو ِلَماذا مل َيُكِن الرَّسوُل َمل ك ا؟ فكاَن اجلواُب  وقد تسُّاَءل اْلُمشركوَن آنذاك : ِلَماذا ل مْ 

ًُُِّّيَ  َمل ُُّّك ا  أ نَزْلََّا َول ْو َمل ُُّّكٌ  َعل ُُّّْيهِ  ُأنِزَل ل ْوال اإلهلين بقوله: )َوق اُلوْا  َمل ك ا َجَعْلََّاُه َّ  ُُّروَنه َول ْوُي ال  ُثمَّ األْمُر لَُّق

ألموُر واضحة  َيْلِبُسوَن(ه فكيَف يقُع االختباُر واالصطفاُء للمؤمَّنَي لو كانت ا مَّا َعل ْيِهم َول ل َبْسََُّّا َرُجال  لََّجَعْلََُّّاُه

الَّ أنَّ إ اْلَمَعاِلِم؟ أو لو كاَن الرَّسوُل بشًرا ومعُه ملٌك ظاهٌر بَُّوَراِنيَِّتِه؟ أو لو كاَن الََّّيبن َمل ك ا فكيَف َسيفهموَن عَّه؟

 إشارة  إىل أنَّه حتَّى لو كاَن َمل ك ا لكاَن سي هُر رجال  َتلبيًسا على اجلاحدين.  اآليِة 

ُُ نورك(ه ليَُُُّّّس بشًُُُُُُّّّّّّراه ب  هو   فالََّّيبن اْلموجوُد   أوَِّل التَّكويِن   قوله )ص(: )أوَُّل ما خلهلَل ا

ََاِض (ه وهو مل ُيول ْدِء ك اَن اْلك ِلَمُةِفي اْلَبْدالكلمُة اليت ذكرها سيِّدنا الََّّيبن اْلمسُُُُُُّّّّّّيح )ف( بقوله: )   والدة  اْلَم

 البشركِّه ب  ظهَر مولوًدا لتبليِغ الرِّسالِة   التَّاسِع من ربيع األوَّل.

وإن احتجَّ ُمحَتجٌّ فقال: إنَّ سُُّّيَِّدتَّا مريَم العذراَء )ف( َول َدِت سُُّّيِّدنا الََّّيبَّ اْلمسُُّّيَح )ف( باْلَمَاِض   

ََاُض )ف أ َجاءَها قوله تعاىل: ََاِض البشِر وقد كاَن ِجْذِف ِإل ى اْلَم َْل ِة(ه قلَّا له: ه  َمَاُض مريَم كَم  حلمُ ا الََّّ

 لِّْلُمؤِمَِّنَي(. آلَية  َذِلك  ِفي ساعٍة واحدٍة؟ فسبحاَن القائِ : )ِإنَّ   والوالدُة

 

 نكتفي لعدم اإلطالة واُ أعلم

 أمحد أديب أمحدالباحث الديين العلوك الدكتور 


