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 التجسيم بدعة

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 ُه يف األجساِم؟النُّصرييَُّة بتجلِّي اهلِل نزوَلالعلويَُّة هل تقصُد 

 

 أهِل يف مواجهِة ائدُةالرَّ ِتها كاَنألنَّ العصوِر عرَب ْتَبوِرُح َةالنُّصريييََّة اقق   َةتنا العلويَّعقيَد إنَّ

وريٍّ عليها بشكلٍّ َد جابِةباإل فإنَّنا ُملَتِزُموَن، ال َتنتهيكَِّكَة ريَشُماألسئلَة اْل ومبا أنَّ، عطيِلوالتَّ جسيِمالتَّ

 اققيقِة العلويَِّة النُّصييَِّة الصَّافيِة. يضاِحإل

عنَدنا لِّي اِل أنَّ جتب فاتَّهمونا اخَلَوَنِةواْلُمرتدةيَن اْلُمقصريريريةَرِة واقشريريريويَِّة األمُر على  لقد اختلَط

لدةينيَِّة وا عليها يف تناوِل األموِر ااَدَتلكنَّ السَّطحيََّة اليت اْع .وهذا حماٌل !!ي األجساِمريريريوَلُه فُليعين ُح

وكأنَّما وقَع  ،ِر العظيمَة يف القرآِن الكريِمفهموَن دالالِت السريريريُّووال َي ،فقهوَن معنى التَّجلِّيَجَعَلتهم ال َي

َََر ََ ْاعليهم قوُلُه تعاىل: )َوِإَذا َما ُأنِزَلْت ُسوَرٌة نََّظَر َبْعُضُهْم ِإَلى َبْعٍض َهْل َيَراُكم مةْن َأَحٍد ُثمَّ انَصَرُفو  

 الّلُه ُقُلوَبُهم ِبَأنَُّهْم َقْوٌم ال  َيْفَقُهون(.

الِل الدَّليِل اىل من خَعَت اققة لُبرهاِن على وجوِدلكرنريا العلوية النُّصريريريرييية هو  إنَّ التَّجلِّي يف ف

جوِد اققة تعاىل يف لى ُوع اِنرِهنَباقسةيَّ ُي العقلية والدَّليِل اقسةية، وهكذا فإنَّ الدَّليَل العقليَّ والدَّليَل

 .ألهِل العقِل وأهِل اقسة حاِل التَّجلِّي

ا َأْن َيُقوَل َلُه ُكْن كوََّنُه بقوِلِه تعاىل: )ِإنََّما َأْمُرُه ِإَذا َأَراَد َشْيًئ يِءالشَّ كويَنَت اَءا َشمَّتعاىل َل فاققُّ

َزَل ِمَن ا لقوله تعاىل: )الّلُه ال ِذي َخَلَق السريريََّماَواِت َواأَلْرَ  َوَأنلَق فكاَن أمُرُه ُمطاًعاخلأراَد  َفَيُكوُن(، ثمَّ

ََّر َلُكُم اْلُفْلَل ِلَتْجِرَي ِفي اْلَبْحِر ِبَماِء َماًء َفَأْخَرَج ِبِه ِمَن الثََّمَراِت ِرْزًقالسريريريَّ ََّر َلُكُم ا ل ُكْم َوسريريرَي َأْمِرِه َوسريريرَي

ه يف ا أنًَّمبدليِل قوله تعاىل: )ُهَو ال ِذي ُيِريُكْم آَياِتِه(، ِعل اقسة وألهِل العقِل ى ألهِلل َجَت اأَلْنَهاَر(، ثمَّ

وِل والتَّجسيِم، ُل اُققَع يفوإال  وِيِه بَغ جلََّتمل َي، وهنا نؤكُِّد أنَُّه سةوال اِق العقِل حتَت ال يقُع ِهقيقِتَح

ََْلَق ُثمَّ ُيِعيُدُه َوَمن َيْرُزُقُكم مةَن السََّماِء َواأَلْرِ   ُلوالدَّلي ِإَلٌه مََّع الل ِه َأعلى ذلَل قوله تعاىل: )َأمَّن َيْبَدُأ اْل

ليُل الوجوِد ا هو َدجسريرييًما، إم ال َتولواًل ُقْل َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم ِإن ُكنُتْم َريرَياِدِقَ((، فالتَّجلِّي إذْن ليَس ُح

 لقوله تعاىل: )َفَوَربة السََّماء َواأَلْرِ  ِإنَُّه َلَحقٌّ مةْثَل َما َأنَُّكْم َتنِطُقوَن(.
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زيِن لي ع قوِل اإلماِمل مع ِعْلِمنا بُقصريريريرُيوِرها األلفاِظب ُحصريريريريرةُنواىل َعَت اققة جوِدبو ُنِقرُّوحنُن 

)إهلي لوال الواجُب من قبوِل أمِرَك لنزَّْهُتَل عن ذكري إيَّاَك، على أنَّ ذكري  علينا سريريالُمُه:العابدين 

 النةَعِم علينا َعَل َمَحالًّ ِلَتقديِسَل، َوِمن أعظِماري حتَّى ُأْجَدَغ ِمْقُلْبِرَك، وما عَسى أن َيْدري ال بَقْدلَل بَق

 ٍةَهِجَو ٍةَكَرْدُم ٍةَفَريريريرِي لةاِتِه عن ُكَذوإفراُدنا ِل اققة عرَفُتنا لوجوِدَمسريريريرِيَنِتنريا(، فَ ْليرياُن ِذْكِرَك على أَ َرَج

 دةعن َح اىل اُلَعَت ،ِهوجوِدِل اإلنكاِر دةوَح ِهلِقََِب شريريبيِهالتَّ دة؛ َحيِندَّعن اَق ُهُجِرَْنا ُنُلَعْج، َتدودٍةْحَم

، ِهلِقََِب ُهَهبَّريريوَش ُهَرريريَصَحَو ُهَكقد أدَر يكوُن يِندَّعن اَق ُهْجَِرن مل ُي، ألنَّ َمعطيِلالتَّ دةَحَو بيِهريريري شالتَّ

َهُه بهم بةوُنشريريريرَي ِهلِقَخ ِسْنمن ِج ُهجعلريَ أن َن ِهعلينريا بنعمريِة معرفريِة وجودِ    َمَعْنفهريل ُيعقرَيُل أنَّ اَل إذا أَ  

 !!؟اِل معاَذ يف األجساِم ُهَرُصْحوَن

وقد ورَد عن  ،يِمجسريريريرِيالتَّ ألهريلِ  نريا ِتواجَهزةُه اققَّ تعرياىل يف مُ َنُنالنُّصريريريرَيييُّوَن َن وعلويُّالحنُن 

 ُهَمََا َولمََّف .(ثاِناألو ِةاَدَبِعَك يف األبداِن اِل قوله: )معرفُة)ق( الفيلسريو َِ العار َِ ابِن ُشعبَة اقرَّانية  

ْم َيِلْد بقوله: )ُقْل ُهَو اُل َأَحٌد، اُل الصََّمُد، َل ورَدكما  ذاَتُه هنانزَّ واألوالِد واألِب أهُل التَّجسرييِم باألمة 

: )َوَأنَُّه َتَعاَلى ِهكتاِب كما قال يف ذاَتُه هنانزَّ وجِةبالزَّ وُهُمَريريريرَيا َومََّوَلْم ُيوَلْد، َوَلْم َيُكن ل ُه ُكُفًوا َأَحٌد(، وَل

َََذ َرَياِحَبًة َوال َوَلدًا(، ولَ  تاِبِه: )اَل شرَيِريَل  كما قاَل يف ك ذاَتُه هنالوا له شريريًكا نزَّ َعا َجمََّجدُّ َربةَنا َما اتَّ

 َلُه َوِبَذِلَل ُأِمْرُت َوَأَنْا َأوَُّل اْلُمْسِلِمَ((.

 وهَرَج وال ركَةكوَن وال َحوال سريرُي ماَنوال َز هَروال َد كاَنوال َم كاَن نَم جسريرييِمالتَّ حتَت يقُع فال

وتعاىل  تبارَك اَل )إنَّ علينا سالُمُه:ادق الصريَّ  اإلماِم ما جاَء عن، بدليِل َسْنوال ِج سَّرَ  وال ِحوال َع

، كوِنسريريُّوال واقركِة كاِنَمواْل ماِنالزَّ ُموِجُد َو، بل ُهكوٍنوال سريرُي ركٍةوال َح كاٍنوال َم ماٍنبَز ُفوَريرَيال ُي

 .(اا كبًيقولون علوًّا َيعمَّ اىل اُلَعَت

 ُهُلصةَحوال ُت باألوهاِم ُجِلَتَْوال َي ماٌنَز ُهُرريريحُصوال َي كاٌنَم ُهُعريريَسيقُع حتَت اقصِر َمن ال َي وال

؟ يف مكاٍن لََّجَو زََّع اَل : إنَّأن نقوَل هل جيوُز علينا سالُمُه:، وقد ُسئَل اإلماُم الصَّادُق األفهاِم عرفُةَم

 اٌجَتْحُم  مكاٍنيف الكائَن ا، ألنًَّثَدْحُم اَنَكَل يف مكاٍن ه لو كاَن، إنَّاىل عن ذلَلَعوَت اِل بحاَنفقال: )سريريريرُي

َِ واالحتياُج ،كاِنَمإىل اْل َِال ِم ِثَدْحُماْل اِتَفمن   (.ديِمالَق اِتَفن 

 ثيٌلريوال َم ٌيريظوال َن بيٌهريَش ُهَل َسريريولي يٍءريريريري  َش ُمريري اس عليِه ُعَقن ال َياإلدراِك َميقُع حتَت وال 

 قََّح اِل : )معرفُةقاَلف؟ اِل يا رسريريريريوَل العلِم ما رأُس، حيث سريريريرُيئَل رسريريريريوُل اِل ) (: ديٌلوال َع
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 ٌدَحَأ ُهوأنَّ ،دٍّ ِنوال ٍهَبوال شريريرَي ٍلَثبال َم فُهعِر: )َت) ( ؟ قالِهعرفِتَم قََّحاِل  عرفُةل: وما َميق (.ِهعرفِتَم

 .(ِهِتعرَفَم حقُّ ذلَلَف له وال نظَي فَوال ُك ٌرآِخ ٌلأوَّ باطٌن ظاهٌر

َِالَو أقواِل ِغبَلا عن َمَمفسريبحاَن اِل الذي سَ  عن  َيِفَخ، َو(ِماِلالَع أفواِه طِقال عن ُنَعف(، َوا

ن أية ِم وأكرُب لَُّجوَأ ، أعظُمٍةَقاِمَرله ِب ، وال العيوُنٍةَظالِحِب ُهَل األبصاُر ِتريريريرياظرين، فليَسالنَّ اِرريريريريأبص

ََال ُي، جوِدِهدلُّ إثباًتا على ُويٍّ َيريري ليٍل عقليٍّ أو حسةَد  علُم، وال َيرو َِباق قاُسوال ُي و ٍَريوََمِب ُفريري و

 .األمثاُل ِهِب ُبضَرُتَف دٌّوال َح ،اُلَنُت ٌةَفَِ ُهَل ْت، ليَسهْو إال  ما هْو

 

 نكتفي لعدم اإلطالة وال أعلم

 الباحث الديين العلوي الدكتور أمحد أديب أمحد


