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 املسيحالسيد ميالد 

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

ِميالدم السييددم ال   اهُب األخرى؟ أم كِا ذَِسيِح )ع( كِا َتنظُر إليهم ال َِهل ينظُر العلويُّوَن النُّصََييُّوَن لم

 سيحيُّوَن أنفُسهم؟َِينظُر إليهم ال 

 

كمر ورَد عن ر دًحِسَي َمُيمنع( ) سدَحَماْلعدسى النَّيبن البدَّ يف البدايِة من اإلشاررِِ ىل  أََّّ يادند ر   

ه ر أل َّدًحِس َمَيُيمنوقدَل أ َُّه ، ِهمن غرِي ًةَحسا  فده ِم ، ولدَسًةَحسا  منه ِم شاي    لنيف ُك ألََّّوالي )ع( َماْل

أل َُّه ، سرِ ال مر للننو جرِلمر للرن لُه ر لدَسوًحُسم كرَّ َموقدَل أ َُّه  ،َأَرب َدَف ِهِدبَد ة رَهذي َع كلَّ ُحساَ م كرَّ َي

 العرمَل َحسااَاَم قدفعلدهم،  ِةجَّاحُل إلثبرِت ذلَك ، وكلُّكأمثرِلهم ِلَدفَهُموا عنُهني ريااو دن النََّمرَثَل  الهوٌت

 .ردًحِسَي َمفلذلك ُيمن ورِِمن الصُّ ُِوَرالصُّ َبُرْقلَت وهدئة  بريٍم ُه فَس ومسَح وهدئرت  بأمسر  

َِ البشريََّة ع سدح )ع( بشًرا فنوقَعَماْلالنَّيبَّ  ر حنن العلويُّوََّ النُّصرييُّوََّ ال جنسنُد يدنَد لده الوالد

ُِ اْلاحلشاااويَُّة وفعُل  كمر  َتى َرَفع ُتُم اب َن َم، بل  رفُعُه كمر أمَر ر )ع( بقوله: )اخَلَوَ ُةََّ وواْلُمر دُُّمقصااانَر

(. ر َعلهَمِني َأِبيَ ْفَهُموََّ َأ ني َأَ ر ُهَو َوَلساا ُ  َأْفَعُل شاَاد ئًر ِمن  َ ْفساِاي َبل  َأَ َ لهُم ِبَهَذا َكَم اإِل  ساَارَِّ َفِحدَنِئذ 

 األعظِم البِناَمأُلوِه االبِن كمر َيفعُل النَّصررى، بل ُ دِرُك منزلَة كذلك ال جنسانُد اإللَه ابَب َفُنسرويِه برلْ 

َس َعب ٌد احَلقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُ م : ىِل َُّه َلد لقوله )ع(: ) ِهِ َرد ُه به من ُقصااااَّومر َخ ،رِبالوهَّ ابِب ِهبررِئ من

 .(ىِلَّ  َعِلم ُتم  َهَذا َفُطوَبرُكم  ىِلَّ  َعِمْلُتُموُه، َأع َظَم ِمن  َيدنِدِه َواَل َرُيوٌل َأع َظَم ِمن  ُمر ِيِلِه

لدَس  رالبُنف ،ِلااااارِيُماْل غرُي يوَلالرَّكمر أََّّ ، ابِب غرُي يف  هجنر العلوين النُّصريين االبَنىلََّّ 

لدَس  البَناوهذا يعين أََّّ ، ُهَ كوَّ ٌَّوم ون ُهأريااَل ٌلوُمرياِا ُهأوجَد له آٌباالبَن  هو ابُب بذاِ ِه، بل ىلََّّ

لقوله )ع(:  اخللِق ىل الذي َأر َيَلُه برهُلَدى وِديِن احلقن  ُهوُلياُ وَرُه وَ بدُُّه ُدب ، بل هو َععبوُدَماْل هو اإللُه

 )ال الُم الذي  سمعوَ ُه لدَس لي بل لآلِب الذي أريَلين(.

 الذي ُهُهىلَلأ َّه ، وىللدِه ُرِقُمفَتاْل ُهُدب وَع ُهيوُلَر ُهأ َّمسدُح )ع( وَشِهَد اْلالنَّيبُّ ولطرَلمر صرَّح يدند ر 

قوله  عر  على كمر يف ، ِهِ رلمَّيف َم ِهبه على أعداِئ ُرِصنَت، وَيِهرنُض ِفش َ ِل وُينرجدِه ُع ىللدِهتضرََّيَو وُهُعد َي

)لهن َيس َتنِ َف  :وجلَّ وله عزَّوق ،ر()ىِل ني َعب ُد اللهِه آَ رِ َي اْلِ َترَب َوَجَعَلِني َ ِبدًّ )ع(: مسدحاْلالنَّيبن  لسرَِّ
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النَّيبن رَِّ يدند ر ، وكذلك مر جر  يف اإلجندِل على لسا لِّّلِه َواَل اْلَمآلِئَ ُة اْلُمَقرَُّبوََّ(اْلَمِسدُح َأَّ َيُ وََّ َعب ًد

 يؤمُن بي لدَس يؤمُن بي بل  برلذي َأر َيَلين(.سدح )ع(: )الذي َماْل

ُمشبنهنَي ِعلًمر أََّّ اْل، كربِب ىللٌه االبَن أََّّ َدَقن اعَتَم وقد أوضَح يدند ر حممد بن  صري )ع( َخَطأ

 وقرَل واحٌد هٌرجوزعَم أََّّ االبَن وابَب  فَمن، العلِم من أهالِ  وا فداهِ ُهقهَفَتا ومل َيقلدادً ذلاك  َ با وا ُدقاَ َتاع 

لّلُه اَل َ تَِّخُذوْا )َوَقرَل ا :قوله  عر ل، العقوُل ُهُلقَبر ال َ وهاذا  ه  دمينِيمار قاَ  ُهَلَعَجفقاد   ،اثننِي نِيبالهلَ 

، رإللِهب وُهأُلَماْلو، َمو برْلالعبُد و، بربِب االبُن ىأَّ ُيسروفمَن الشنرِك  ،ىِلهَلد ِن اث َند ِن ىِل ََّمر ُهَو ىِللٌه َواِحٌد(

َأَيْأُمُرُكم ِبرْلُ ْفِر َبع َد ىِلذ   ر)َواَل َيْأُمَرُكم  َأَّ َ تَِّخُذوْا اْلَماَلِئَ َة َوالننِبدند َن َأر َبرًبوهذا مر َ َهى عنه  عر  بقوله: 

 احلقدقيُّ اإللُه أ َ ساادَح )ع( أشاارَر لذلَك قرئاًل: )َماْلعدسااى النَّيبَّ ، حتَّى أََّّ ياادند ر َأ ُتم مُّساا ِلُموََّ(

 .ردًئَش د ُبع مل َي من ابِب االبَن ِصلِّم ُيَخن َلَم(، فُهَتْلالذي أرَي سدُحَمفهو اْل ر يسوُع، أمََّكوحَد

َحقن( )َير َأه َل اْلِ َترِب اَل َ غ ُلوْا ِفي ِديِنُ م  َواَل َ ُقوُلوْا َعَلى الّلِه ىِلاله اْلكمار جارَ  يف قولاه  عار :     

شاابنهني قوُل ُمأل َّه قد اشااَتَبَه على اْل يف االبِن وهو الغلوُّ ،وابِب َّ ُيساارووا بني االبِنأ  هٌي للمؤمننَي

 َر الهِذيَن َقلُلوْا)لهَقد  َكَف: وجلَّ عزَّاهلَل(، لذلك قرل  َرأى فقد َرآ ي َمن ساادح )ع(: )كلَُّماْلالنَّيبن ياادند ر 

نزلِة االبِن َموهذا لدَس ىليااقرًار ِل، االبُنهو  ابَب ىلََّّ ن قرَلَم َرَفأي َك ؛ىِلََّّ الّلَه ُهَو اْلَمساِادُح اب ُن َمر َيَم(

، لذلك خلوقنيَمجري على اْلجري علده مر َير َيخملوًق جعلوُهُه( أَّ َ اا)َوُيَحذنُرُكُم الّلُه َ ْفَس : عر لقوله 

(، وهو معنى قوِل يااادند ر ُهفوَق ابَب ىلََّّ) : قوُل ر، ول ن ىلجالاًل وىلعظرًم (خملوٌق االبَن ىلََّّ) :ال  قوُل

 (.لنمن الُ  ... وهو أعظُمواحٌد أ ر واألُبسدح )ع(: )َماْلالنَّيبن 

 ُهعبُد( )ع ساادُحَماْلالنَّيبُّ وهو الواحَد  أبدَع االبَنشااي   وال شاايَ  معه،   كلن أحٌد فوَق ربُبف

َِ زَقوالرن اخللَق ِهِدى على َيَرج وَأ ،ِهِطسا  بِق القرئُم د  ِجئ ُتُ م ِبلَية  )َأ ني َقلقوله  عر  على لسر ه:  واحلدر

ُِ ِفدااِه َفَدُ وَُّ َاد ًر  باِاِلذ َِّ اللاّاِه َوُأب ِرأُل األْكماَاَه امنن رَّبنُ م  َأ ني َأخ ُلُق َلُ م منَن الطِّنِي َكَهد ئاَاِة الطهد ِر فاَاَأ ُف

ي َذِلَك بَيًة لهُ م  واأَلب َرَص َوُأح ِداااي اْلَمو َ ى ِبِلذ َِّ الّلِه َوُأَ بنُئُ م ِبَمر َ ْأُكُلوََّ َوَمر َ دَِّخُروََّ ِفي ُبُدوِ ُ م  ىِلََّّ ِف

 ىِلَّ ُكنُتم مُّؤ ِمِننَي(.

ن خالِل ساادِح )ع( ال ي وَُّ ىلاله ِمَمْلساادنِد ر النَّيبن اوالبدَّ للمؤمِن أَّ يعرَف أََّّ اريَق الوصااوِل ل

ذ  َقرَلِ  ىِل: )ال رميِة وَبشااااََّرهر كمر جرَ  يف ابيِة)ع( مريَم العذراَ  ياااادنَد نر روِح الُقُدِس الذي َخرَاَب 

ِِ ِجدًهَواْلَمآلِئَ ُة َير َمر َيُم ىِلََّّ الّلَه ُيَبشانُرِك ِبَ ِلَمة  منن ُه ايا ُمُه اْلَمِسدُح ِعدَسى اب ُن َمر َيَم    ر ِفي الدُّ  َدر َوابِخَر

ُِ اْل(، وكاذلك جرَ  يف اإلجندِل اخلطرُب هلر: ) َوِمَن اْلُمَقرَِّبنَي َعِلين ُ َظلُِّلِك َالرُّوُح اْلُقُدُس َيِحلُّ َعَلد ِك َوُقوََّ
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ِن ال ُيدَخُل ىللدهر ىلاله ََّّ معرفَة االب( وهذا دلدٌل على أر اْلُقدُّوُس اْلَمو ُلوُد ِمن ِك ُيد َعى اب َن اهلِلَفِلَذِلَك َأي ضاًا

 ،اََّ َعَليَّ()َذِلَك َبد ِني َوَبد َنَك َأيََّمر اْلَأَجَلد ِن َقضاااَاد ُ  َفال ُعد َو :قول اهلل  عر ِمن معرفاِة روِح القُاُدِس ل  

بظهوِر )ع( معمداَّ ر اْليوحنَُّرو ُح الُقُدُس واالبُن، وِمَثرُلُهمر َ بشاااِارُي ياااادند ر ر َمُهيف التَّأويِل  الََِّجفرأَل

، ابُب مر ىلالهُهفوَق : أي لدَساَََّود فال ُع َِّالَجاأَل َِّاَذَه َي، فلذا ُقِض)ع( سدحَماْلالنَّيبن   رديدنُمَخلِِّص اْل

ََِمِل وهو الغريُة  .ن أراَد النَّجر

َِ متسااََّك برلعروِِ الوثقى اله هي واليُة الوصااين، ومَ  اليِة ن ختلهَف عن هذه الووَمن أراَد النَّجر

ٌَِقر هر َمَقومر َف جة َرم ىل  َدُتد َقَ )لقد ار  علدنر يالُمُه:الصاردق  كرََّ من أهِل البراِل لقوِل اإلمرِم جعفر  ، ر

ىل   أشاااارُروا األ بدرِ  مجدَعدلداًل على أََّّ ، ؟(بوََُّلْطفمرذا َ  البراُل ىلاله ِهوريااااوِل اهلِل ِةَفعِرَم َدعا  مار بَ 

 نَّى )بطرس( ُمالصَّفر )م( وهو اْلمشعوَّ  ِهلوصدن اعرتَف)ع(  سدحَماْلعدساى  النَّيبُّ   رُد، فسادن األوصادر ِ 

ُِ بقوله: )أ َ  النَّيبُّ  ر ُددنيااكمر ، ِهِب وُقوُثَمواْل ىللدِه ُأَجَتْلُمه اْلأ َّ ، فأقرَّ(يِتندساَاي َكبِنَأ وعلدَك الصااَّخر

 َنأي ؟يعِدَو ُزنِجُم )أيَن: بقوله الوليُّ ُهبأ َّ َحرََّصَو وأعلَناإلمرِم علي )م(،  ِهوصدنىل  ص( أشرَر د )حممَّ

ه الواليِة وَيج َعَلنر ، َفَنسأُل اهلَل أَّ ُيَثبنتنر على هذ(؟يدنِصَو يٌِّلأين َع ؟يننَع اهلمن ُجرنَفأين ُم ؟يينرضي ِدَق

 أبِد اببدين.ِمن السَّرل نَي على يبدِل النَّجرِِ ىل  

 

   تفي لعدم اإلارلة واهلل أعلم

 البرحث الديين العلوي الدكتور أمحد أديب أمحد


