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 القرآن والكتب السماوية دعوة

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 هل ختتلُف دعوُة القرآِن الكريِم عن دعوِة الكتِب السَّماويَِّة؟

 

هو اختالُف  اخَلَوَنِة يَنتدِّرُمُمقصَِّرِة واْلاْلواحلشويَِّة وبنَي  كعلويِّنَي ُنصرييِّنَيمن الفروقاِت بيننا 

النَّظرِة للكتِب السََََّّّّماويَِّةإ كانكاُرها من ِقَِِلبم بالكلةيَِّة يقابل ُأ أنَّنا نُخُم منبا ما َيتنا َََُّّّب ونبُِّ احل ِّ 

يِل والتَّوراِة َيستشبدوَن بكالِم احل ِّ الوارِد يف اإلجناإل الميِّإ ولملَك جتُد كال َفَتنا النُّصَّرييِّ  العلويِّ 

ِِ كما َيستشبدوَن بالقرنِن الكريِمإ ميااناا منَّا بقولأ تعا::    ُُ ا أ نِزَل مِيَلْيَك َوَما والَِّميَن ُيْؤِمُنوَن ِبَموالصَُّّ

حممٍَّد  ص( ُمَسلةٌم لنَّيبِّ اُمسََّلةَم لسَّيِّدنا   ألنَّ اْل (إ كاإلااُن ال َيَتجزَّأأ نِزَل ِمن َقِِْلَك َوِباآلِخَرِة ُهْم ُيوِقُنوَن

يبم إ وُمَسلةٌم ِلَما أ نِزَل علور ِل الواليِةعيسَّ  ومو َّ  ودادود وميبراهيم وندم وعيا األنِياِ    ِلسََّاَدتنا  

عا: يف أوِل  ورة  لقولأ تمن الكتِب السَّماويَِّة كما هو ُمَسلةٌم للقرنِن الكريِم المي أ نزِل عل  خامِت النَِّيِّني

َُيُّ اْلَقيُّوُماللَّهُأ ال مِيلََّ   إاملنل عمران:   َُ ِّ ُمصَََََّّّّدًِّق إَأ مِيالَّ ُهَو اْل لةَما َبْيَن َيَدْيِأ  اَنزََّل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِباْل

وْا ِبيَياِت اللهِأ َلُبْم َعَماٌب نَّ الَِّميَن َكَفُرِمن َقَُِّْل هَُّدال لةلنَّاِ  َوَأنَزَل اْلف ْرَقاَن ميِ   إَوَأنَزَل التَّْوَراَة َواإِلجِنيَّلَ 

 (.َشِديٌد َواللهُأ َعِزيٌز ُذو انِتَقاٍم

ُ وِل اهِل  ص(: َر يِّدنا كالقرنُن الكريُم جاَ  َجاِمعاا ِلَما َ ََِقُأ من الكتِب السَّماويَِّة بدليِل قوِل 

َةَواُل َمَكان التَّوَراِةإ َواْل َةِمَئ السََََُّّّّوُر ال َواُل ِهَي اُت َمَكان اإِلجِنيِلإ والفرقاُن َمَكان الزَُّبوِر(؛ كالسََََُِّّّّا ال

لَِّتي ُيَقاِرُب َعَدُد ِمَئاُت ِهَي السُّوُر اَماِئَدة  واأَلنَعاُم واأَلعَراف وُيوُنس(إ َواْل الََِقَرة  ونُل ِعمَراَن والنَِّساُ  واْل

ُْكَ  نيََّاِتبََّا الْ   َي  ِلَي اإِلَماُم َعِلي  م(:  َلو ُثِنأمري املؤمنني ُم القرنِنإ حيث َيق وُل ِمئَََّةإ والفرقَّاُن هو ُم

ََُكمُ  َأهَل التَّوَراِة ِبَتوَراِتِبم َوَأهَل اإِلجِنيِل ِبِاجِنيِلِبم َوَأهَل الف رَقاِن ِبف رَقاِنِبم(. ِوَ اَدٌة َل

َتاُب َّ اْلِكَذِلَكَََََّّّّّماويَِّة لقولأ تعا::    وهما يعين أنَّ القرنَن الكريَم هو اجلامُا لكلِّ الكتِب السَّ

لقرنُن الكريُمإ وهو نفُسُأ هو االنُّصرييِّ يف َنبِجنا العلويِّ  الكتاِبكمفبوُم إ (اَل َرْيَب ِكيِأ ُهدال لةْلُمتَِّقنَي

ُِ والزَّوراة  واإلجنيُل والصُّالتَّ يف اجَلوهِر كَّ كيأ بْل ال َش ذمي ريَب كيِأَنزٍَّلإ وال اٍب ُمَتلُّ ِكبوُرإ وهو ك ُ

وداا لقولأ مو    ع( الميَن ُ ََّّمُّوا َيبالنَّيبِّ وهو اهل َدل للُمتَّقنَي من قوِم  َّيِّدنا إ ِمن َح ٍّ  ٍَّحكالُم هو 
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يِّدنا   تعا::  مينَّا ُهْدَنا ميليَك( أي اْهَتَدْيَنا ميليَك واتَِّعنا َوَصَّيََّك يوشََّّا بن نون  م(إ وللمتَّقنَي من قوِم

صَّارل ِلُنصَّْرِتبم ِلِديِن اهل حنَي  ََُّلبم  ع(: َمْن أنصاري مي: اهِل     سَّي   ع( الميَن  َُّمُّوا نَ  َماْلالنَّيبِّ 

لسيِّدنا  الُمُأ  علينامعون الصَّفا  م(إ كما ورَد يف جواِب اإلماِم جعفر الصَّادق َشكُجابوُه واتَِّعوا َوِصيَُّأ 

سليِم يف قولأ حممَّد  ص( الميَن أ ِمروا بالتَّالنَّيبِّ كملَك للُمتَّقنَي من أمَِّة  يِِّدنا فضََّّل بن عمر  ع(إ و ُماْل

؛ َأي: ُمسَََّّلةُموَن ِلمتامِت (َيا َأيَُّبا الَِّميَن نَمُنوْا اتَّق وْا اللهَأ َح َّ ُتَقاِتِأ َواَل َتُموُتنَّ مِيالَّ َوَأنُتم مُّسََِّّْلُموَنتعا::  

َُ   م( ِباإِلَماَمِة. اإلماِم َعِليؤمنني ُممٍَّد  ص( ِبالرَِّ اَلِة َوِلوصيِِّأ أمرِي اْلالنَِّيِّنَي ُم

َْْقَناُهْم ُينِفق وَنتَّقوَن هم  ُمهؤالِ  اْل كِمْن شَََُِّّّن إ (الَِّميَن ُيْؤِمُنوَن ِباْلَغْيِب َوُيِقيُموَن الصََََّّّّالَة َوِممَّا َر

لََّم أخاُه ِمَل بأ وَعَع الماأ ميذا عِلَم ِعإ وِمَن اإلنفاِق أنَُّينِفَ  يف  َََِّّّيِل اللَِّأأْن النُّصَََّّّرييِّ العلويِّ ؤمِن ُماْل

يا عِدي أنا  : ُاَنُأ ِ اهِل قوُلورَد يف اإلجنيِل حيُث  ِتِأعرَككُيُييِأ كما أْحَياُه اهل  مَبُأ ميليِأإ َلوأوَص

 ؤمِن ال تكوُن ميالَُّم(إ وحيََّّاة  اْلا ال متوُتحيًََّّّ َّ معِركيت أجَعلََّّ َك اعرْكِني َح إاحليُّ الََّّمي ال أموُت

ْبِدي َيمبعركتَِِّأإ وهي ميخراُجُأ من للماِت اجلبِل والغوايِة مي: نوِر اإلقراِر واإلااِن لقولأ عزَّ وجلَّ:   

ْذِنِأ َوَيْبِديِبْم مِيَل  صَََِّّراٍ  النُّوِر ِبِاِبِأ اهل  َمِن اتَََِّا ِرضَََّّْواَنُأ  َََُُِّّل السَََّّّاَلِم َوُيمْتِرُجُبم مِِّن الظتل َماِت مِيَل   

 (.مُّْسَتِقيٍم

 

 نكتفي لعدم اإلطالة واهل أعلم

 الِاحث الديين العلوي الدكتور أمحد أديب أمحد


