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ألنبياءللبشر ال لالتقمص 

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

املسََََّّّّي(  )قب  قبن  كو َ إو  هيرا ين  كنا ٌا، هق   ن  عا َنَّ كُو الُتقميص  َقل   ل  السََََُّّّّي    قال 

 وهلعا تقإلإوب األنبياء  ٌلُّهن واح ه؟األنبياِء مثن  ياقي البشِر  

 

ــنقرُّ بالتَّقمُِّص على عكِس السُّكعلويِّنَي ُنصرييِّنَي علوِم أنَّنا َممن اْل ــوالشِّنَِّة ــ ، متشيِّعنَيواْل يعِةــ

ــفِة  د أ رُّوا ب ، دقد كا  ــوُ  وهناك الكثرُي من كباِر العلماِء والفالس  ِصقمُّبالتَّ ِقرااُم ديثاغورث الفيلس

ــ ٍم يف تدُخُل ثمَّ عليها اخللِق بفرتِة املوِت بعَد َتُمرُّ )النَّفُس: يقوُل حيث  أيَّدُه كما. جديٍد( جســ

 تأتي خرىأ حياٌة َتع قَبُ  أ  الُبدَّ احلياِة من اآلتي وتَماْل )إ َّ:  ال حني أدالطو العظيُم  الفيلســوُ 

 وِت(.َماْل من

ــِد من وِتَماْل بعَد فِسالنَّ دالتقمُُّص هو انتقاُل  منَّا أحَد ال حديًثا، إذ  يوَلُد آخَر إىل مؤمٍن جس

ــتعيُ  ــُ  بلَغَت أو ،الكاملَة ذاَتُ  حيقَِّق أ  يس ــفِّي عندما إالَّ االطمئناَ  نفس ــَُ  يص ــواِِبها نم نفس  ش

وطاَلما أنَُّ  ارتقاٌء للمؤمِن من درجٍة إىل درجٍة دإ َّ  واحدٍة. حياٍة يف يكو  ال نعلم كما وهذا وأخعاِها،

ــودوَ    ــيكتمُل حياةد بعَد حياٍة، وهذا ال  كُن أ  يقَ  على اانبياِء )ن( انَّهم مون ــًا س هذا يعين نقص

ــِر، انَّهم منوَّهوَ  عن احلوادِث اما يقُ  ببالكماِل، وبالتَّالي ال يقُ  التَّقمُُّص باانبياِء ك ــريَِّة البشـ لبشـ

 ِبَباٍل(. ليَسو منَّا َبِلَي من وَيب لى ِبَميٍِّت، وليَس منَّا ماَت َمن وِت لقوِل رسول اهلل )ص(: ) وُتَمواْل

، دليس مبعنى أنَّهم روٌح واحــدٌة تــأتي كــلَّ مرٍة (نبيــاَء كلمهم واحــٌد َّ اا)إ :أمَــّا عن القوِل

(، ولو كاَ  ُسِلِ اَل ُنَفرُِّق َبي َن َأَحٍد مِّن رَُّد ربِّهم لقول  تعاىل: )عنى أنَُّ  ال درَق بينهم عنَمجبسٍد!! بل اْل

من درٍق لكاَ  هناَك تفاوٌت يف إبالِغ الرِّساالِت وإظهاِر الدِّيِن، ويف هذا ظلٌم سيقُ  على أتباِن كلِّ نيبٍّ، 

ــيعة  والشِّنَّة  )ن( ودَق ما يعتقُدُه السُّ عيسىالنَّيبَّ حممَّد )ص( أدضَل ِمن سيِّدنا النَّيبُّ دلو كا  سيِّدنا  ــ

ــيِّعوَ  واْل ُُ ودَق  انوِ  )ن( وهذا ال جياملسيح عيسى النَّيبِّ مثالد، َلَكاَ  هناَك ظلٌم اتباِن سيِّدنا ُمتشـــ و

 لكلٍّ موسى )ن( و....، دِمن العدالِة اإلهليَِّة أ  يكوَ النَّيبِّ العدِل اإلهليِّ، وكذا اامُر بالنِّسبِة لسيِّدنا 
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من حممَّد وعيسى وموسى ومجي  اانبياِء )ن( مقاًما واحًدا انَّهم أظهروا ديًنا واحًدا ووجَب أ  يكوَ  

 (.ُماهلل اإِلس اَل ِإ َّ الدِّيَن ِعنَدهذا الدِّيُن كامالد ال نقَص دي ، وهو ديُن اإلسالِم لقوِلِ  تعاىل: )

ُم َأَنا ْلَحقَّ اْلَحقَّ َأ  وُل َلك م : َ ب َل َأ   َيك وَ  ِإب َراِهيٱاملســــيح )ن(: )النَّيبِّ أمَّا عن  ول ســــيِّدنا 

ــُُ  بقوِلِ : )  َم( دلُ  تأويل ُ ، حيُث حتدََّث اْلَكاٌِِن ــَف نفس ــيُح وون ن  َيت َبع ِني داَل َأَنا ُهَو ُنوُر اْلَعاَلِم. َمس

ها، وهنا نفهُم (، مشرًيا إىل ارتفاِعِ  عن البشريَِّة وتنوُِّهِ  عنالظمْلَمِة َبل  َيك وُ  َلُ  ُنوُر اْلَحَياِةَيم شـِي ِدي  

لوا البشَر ِل للبشِر، انَّهم نوٌر  بَل ُيماثماِثُم َّ هذا النُّوَر موجوٌد  بَل وجوِد اانبياِء اْل: إالقصَد من القول

 .(ِإنََّما َأَنا َبَشٌر مِّث ل ك م  ُيوَحى ِإَليَّ َأنََّما ِإَلُهك م  ِإَلٌ  َواِحٌد   ل تعاىل: )تعليًما وإبالغدا لقول  

كاَ  بدعوِتِ   املسيح )ن(النَّيبَّ ا َّ سيَِّدنا  علينا سـالُم ُ إبراهيم رسـوِل الواليِة  واختياُر سـيِّدنا  

ــوِل الوالخياطُب اليهوَد الذيَن يتباهوَ  بانتماِهم  ــالُمُ إبراهيم يِة لرس َأُبوَنا حيث  الوا ل : ) علينا س

 .(َلو  ك ن ُتم  َأو اَلَد ِإب َراِهيَم َلك ن ُتم  َتع َمل وَ  َأع َماَل ِإب َراِهيَم(، دقال هلم موبًِّخا: )ُهَو ِإب َراِهيُم
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