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 رعرة  اادإراا املالفرق بني 

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 ؟ اهل هما خاصَّاِن بأهِل ادإمياِن ةقط؟اادإرااِ  رعرةِ َمما هو الفرُق بني اْل

 

 ِت اخللقل بنُذ بدِء الوجوِد اإلنسَََّّّنينيل إىملسَََّّّلاليت قاَ فِة واإلدراِك هي ملإنَّ الشَََََّّّّ ما بني بال اْل

ُت ْكدرلوعل: أاُت اهللا، وبال أن َقْف لٍك بنيهلِل، فهننيكا ف ٌق شََّّنيََُّّنُي بال أن َقوعل:  لشََِّّ ٍ  وُبنِكحلٍد وُبولُب

 !!اهلل

ُيَ لضل  لى  ببدَّ أنُه، وهي أبٌ  وجودل تلُيثبَِّ ِق حتَّى ْللل اخلاكَّ  َ فَّة  هلِل أبٌ  ببَّدَّ بنَُّل لِ   ملفَّنيلْ 

َلنيلاتلثُبتل احل ؤبِن والكنيفِ   لى السَََّّّواء ِلُماْل ِمال،، فلم جَّة ، لذلكا قنيع ََنيى: )ولبلني أاْرََُّّلْلنلنيكا ِإبر رلْحملةل ْلْل

ًَني ِلِموٍم، بل كنينلت ال لُنيلة  للَنيلاوٍم دونل قاقاصلِص اهلل  رُنيلةا نبيلِل األ ظِم ِلخلُي بَّهم الذي وا رلَ فيلال مجي

ول الرِذي ى الوبيِة لقولل ََنيى: )ُهدلطلقاة  اليت أَلْت بُهُمة  اْلنني حممَّد )ص،، وهو ال َّمحاد و إليِل َََُّّّيلُديل

ُُولاُل ِبنيْلُهدلى ولِديِن اْلحلقل،، فنيل َّمحة  ِص ُللل رل َلُل كنينل بلالبشِ ، وبلن َلة  فاِصة  النَّيبل ب فاأاْر نيًضني فاوًبني ُب ُحِب

 ليِل بن نَمِة اهلِل لقولل ََنيى: )فاملن َلِبنيل ُهدلايل فاالا خلْوٌف  للاْيِهْم ولبا ُهْم يلْحزلُنونل،، أبَّني بلن أنك ل هذا 

َِْد بلني َلبليَّنل لاُهُم اْلُهدلى صََِّّى فملدلاهل  لشَََّّّْيطانيُن  ارُيُه يف قولل ََنيى: )ِإنَّ الرِذينل اْرَلدُّوا  للاى أاْدبلنيِرِهم بلن بل

 ُلوَّعل لاُهْم ولأاْبلاى لاُهْم،.

ًَني لُيَ لفوهم ُبيلل اهلدىل واليقِا، فشلِهدوا آينيِت اهلِل هذا يَين أنَّ األنبينيءل أ  ُِلوا للنَّنيِس مجي ر

ولذلكا قنيع ْد!؟ هلشمبني مل نل نلِبؤ يُدنني يني حممَُّد أن نُتحتجُّوا فيقولوا: بني شلِهدنني اآلينيِت أفايال يلكاإثبنيًَني ِل

 )م،: )بآينيَِِل احتلجَّ  لى اخللِق،.اإلبنيم  لي أبري املؤبنا 

 وهَّذا يَين أنَّ اآليَّنيِت البيلنَّنيِت قد أثبتلِت احلجَّةا بوجوِدهني وبَ فاِتهني فكنينت نَمةل للمؤبنال   

ُيِ يك ْم آيلنيَِِل ْمُد ِللرِل ََََُّّّّلشََََّّّّهودِم لقولل ََنيى: )ولق ِل اْلحلملَ فِة اْلمل ُّوا  لى هذه اْلالذينل اََََُّّّّتقا  لينلِقُماْل

َِْ ف ونلهلني،، وكنينت ُح فُ  لقولل ََنيى: ِتهم ليلثُبتل  ليهم الكوهني بَدل بَ فاجَّةل  لى الكنيف ينل الذينل أنكُ فاتل

َْمَّلتل اللهِل ُثمَّ ُينِكُ ونلهلني ولأاْكثلُ ُهُم اْلكانيِفُ ونل،، وكنينت نقمةل  لى الْ  َِْ ف ونل ِن ُموا بَ فةا تلالذينل كانيفقا نمل)يل

َِْ ف ونلُل كايلةل للبنيطِل وِرلَّا نيبلجَّل ال ُبِمى  ن الََّنيلا دلاهلَّ   َِْ ف ونل نيًء لقولل ََنيى: )الرِذينل آَلْينلنيُهُم اْلِكتلنيبل يل ملني يل
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َْلاُمونل،، وهم النَّنيبوَََُّّّيُّو النَّيبُّ نل خنيطبلهم َََُّّّيلدنني نل الذيأاْبنلنيءُهْم ولِإنَّ فاِ يقلني بلْنُهْم لايلْكُتُمونل اْلحلقَّ ولُهْم يل

َِْ فاِة، بلني دلخلْلُتْم أا ُِيُّونل ألانَّك ْم أاخلْذَُْم ِبْفتلنيحل اْلمل ولالدَّاِخل ونل  ،ْنُتْماملسيح )ع، بقوِلِل: )ولْيٌل لاك ْم أايُّهلني النَّنيُبو

َُْتُموُهْم،، وهم أيضًََّّني الذينل حنيربوا أهلل البيِت  يل وا غَد غيبِة رََُّّوِع اهلِل )ص، لُيب  لينني ََُّّالُبُهمبلنل

)م،، وأخفاوا وصََّّنييني اإلبنيم  لي دوُه بن بَنيجِز أبرِي املؤبنا ِه فوُه وشََّّلتلموا بني  لحقيقةا اإلََُّّالِم، فكا

بنييَِتِل لل يف يوم دل ُبهني بََِد بني بيَّنهني اهلل  ََنيى يف كتنيِبِل وكنينل آخُ ن بلِب ُلرََُّّوِع اهلل )ص، يف بيَنيَِِل لا

َْ اْليلْوملدي  يف حجَِّة الوداِع فأنزعل ََنيى قولل: )الغ ملِتي ولرلِضيُت لاك ُم أاْكملْلُت لاك ْم ِدينلك ْم ولأاَْملْمُت  للاْيك ْم ِن

ُْالامل ِديًن  ني،.اإِل

 اهلل  بلحنيَََُِّّّشَََّّّهودِم للحقل، وب ُكُن أن ُيملَ فِة اْلملبني َََُّّّبقل يَين أنَّ الوجودل ببينل  لى اْل

إبر بََّدل أن ُيشََََّّّّهَِّدلُه آيَّنيََِِّل بيلنَّنيٍت لقولَِِّل َََّنيى: )ولبَّلني كانينل رلبُّكا ِلُيْهِلكا اْلق  لى ِبظ ْلٍم ولأاْهل هلني         أحًَّدا  

 ُبْصِلُحونل،.

 ل ألنَّهَّني بَّدايَّة  ط يِق الَبَّنيدِم لقوِع أبري     ِقُمأبََّّني بَ فَّة  اآليَّنيِت البيلنََّّنيِت فهي نَمَّةم للمؤبِن الْ    

صَََّّّديٍق،، تلَ فةل إبر بَ فٍة وب بل)م،: )أوَُّع الدليِن بَ فاُتُل،، وقولل: )ب دينل إبر مبلاإلبنيم  لي املؤبنا 

َل ني شلِهدل، لكنَُّل يَلُم أنَُّلفل ولالتَّصَّديِق مبل  لبطةم بنيإلق اِر مبني  ل َلؤبِن ُبُمَ فة   ندل اْلملفنيْل جِز  نيجٌز متنيمل ال

نيُر َِّديهني للخلِق أمجَا لقولل ََنيى: )بر َُْدِرك ُل األاْبصلَّبَّننيِت وُبَّيلََّّ بََّّ نيحِب اآلينيِت الََََّّّّ   ن إدراِك ص

نيُر َُّل األبص)م،: )ب َدرك اإلبنيم  لي نيرل ولُهول اللرِطيُف اْلخلِبرُي،، وقوع أبري املؤبنا ََََّّّّ  ولُهول ُيْدِرك  األاْبصل

نَُّل يَلُم ُ اِر،، فيقُف  ندل بقداِر اُتطني ِتِل ألوب حتويُل خواطُ  األفكنيِر وب متثلل ُل غوابُض الظُّنلِن يف األ

ُر الواصفونل )ب ُيقادل لينني ُالُبُل: َ فِة ب اإلدراِك لقوِع اإلبنيم احلسَّا  ملمتنيًبني أنَُّل َُّيبقى يف حدوِد الْ 

ٌل، وب َُدِرك ُل الَلمنيُء يوب يلخط ُ   لى القلوِب بلبلاُغ جلربوَِِل، ألنَُّل ليسل لاُل يف األشينيِء  د ،ك ْنلل  لظاملِتِل

 بألبنيِبهني،.

 

 ااخلالصُ :

ًَني )ْليلْقضََََِّّّّيل اللهُل أاْب ً  ملإنَّ اْل َُوبل ْليلْهِلكا بلْن هللاكاَ فَّةا شََََّّّّنيبلةم للخلِق مجي  لن بليلنلٍة  ا كانينل بلْف

ربلهم لكنَّهم  للْنكونل ك دِريَُّ ؤبنال، وهم ب ُموليلْحيلى بلْن حليَّ  لن بليلنَّلٍة،، وأبََّّني اإلدراك  فهو خَّنيصل بَّنيلْ    

َل  سل اهللا  ل فل بلن  ل َّفلََََََّّّّّّ)م،: )لياإلبنيم  لي جِزهم  ن إدراِكِل لقوِع أبري املؤبنا يدركونل  ظمتلُل ب

ن بل ذاَلُل، وب لاُل ولحَّدل بلن نلهَّنيُه، وب بِل صَّلدَّقل بلن بلثَّلاُل، وب حقيقتلُل أصَّنيبل بلن شبَّهلُل، وب إيَّنيُه أرادل  
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وب إيَّنيُه  دلُه بلن أشََّّنيرل إليِل،ملَوهَّملُل، وب لاُل ولحَّدل بلِن اْكتلنلهلُل، وب ِبِل آبنل بلْن جَلل لل نهنييةل، وب صََّّل

ََّضلُل،.   لنلى بلن حلدَُّه، وب لاُل َلذللرلل بلن بل

 

 نكتفي لَدم اإلطنيلة واهلل أ لم

 أمحدالبنيحث الديين الَلوي الدكتور أمحد أديب 


