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 توريث اخلطيئةو الـميثاق

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 ؟لوال أنَّ آدَم أخطَأ وَزلَّ يف اجلنَِّة، هل ُكنَّا َخَرْجَنا من اجلنَِّة َوَهَبْطنا على األرِضسألين أحدهم: 

 

َواَل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر  ِه َوَمن َضلَّ َفِإنََّما َيِضلُّ َعَلْيَهاــــاْهَتَدى َفِإنََّما َيْهَتدي ِلَنْفِسمَِّن يقول تعاىل: )

 (.ُأْخَرى َوَما ُكنَّا ُمَعذِِّبنَي َحتَّى َنْبَعَث َرُسواًل

ِِ اننسـاِنو وليس     األجداِدو و عن اآلباِء امرياًثهذا يعين أنَّ اهلدايَة والضَّللَة نابعٌة من نف

فكيَف تكوُن مرياثـًا عن األنبيـاِء الذين ال ُيِِئنونو ولو أنَّ مرياَثنا عن األنبياِء حق ا َلَما كنَّا  د َهَبْئنا   

 من اجلنَِّة أصًل.

ُــّنَُّة َتزعُم  ِــّيعُةالسـ ــيِّدنا من يثاَقِماْل أخَذ اهلَل نَّفيقولوَن: إ والشـ  ِهِتيَّعن ذرِّ نيابًة)ع(  دَمآ سـ

ِهْم َوِإْذ َأَخَذ َربَُّك ِمن َبِني آَدَم ِمن ُظُهوِرِهْم ُذرِّيََّتُهْم َوَأشــَْهَدُهْم َعَلى َأنُفســُِمســَتشــهًدا باآليِة الكر ِة: )

(و علًما أنَّنا أوردنا شرًحا اَمِة ِإنَّا ُكنَّا َعْن َهَذا َغاِفِلنَيَأَلسـَْ  ِبَربُِّكْم َ اُلوْا َبَلى َشِهْدَنا َأن َتُقوُلوْا َيْوَم اْلِقيَ 

  .ٍٍ : هقولب خلئينِةا توريِثسـيِّدنا النَََّّّ ممَّد )(( يشرُي إىل   أنَّيزعُموَن ووافًيا حوهلا يف مقاٍل سـاب

 (!ُهُتيَّرُِّذ ْتأخئًأف َأخئأو ُهُتيَّرُِّذ ْ َيِسَنَف َيِسَن)

ٍِ يف   ــيِّدنا من َذِخُأ يثاَقُماْل تعاىل مل َيُقْل: إنَّ اهلَل أنَّجنُد  الكر ِة يِةاآلبـالتَّد ي )ع(  دَمآ ســ

ــهاُدها و بالفعِلكان  موجودًة  َةيَّرِّذُّال نَّبْل إو ِهِتيَّرِّعن ُذ يابِةبالنِّ ــِأعلى متَّ إشـ  ُهكدَّأو وهو ما اهنفسـ

ك َما ـَلْو َكاَن َل َأَرَأْي  :َياَمةـِللرَُّجِل ِمْن َأْهل النَّار َيْوم اْلِقُيَقال ( حني  ال: )() رســوُل اهلِل ســيِّدنا

 وِمْنك َأْهَون ِمْن َذِلَك َ ْد َأَرْدُت فُيقاُل: "وَنَعْم :َفَيُقول"َ اَل:  ؟َعَلى اأَلْرض ِمْن شـَْيء َأُكْن  ُمْفَتِدًيا ِبهِ 

 (.يَأْن ُتْشِرك ِب َأْن ال ُتْشِرك ِبي َشْيًنا َفَأَبْي  ِإالَّ آَدَم ِفي َظْهِر َعَلْيَك َ ْد َأَخْذُت

كما ضعفاُء هم نَّأل وَنُنِِئوُي جحدوَنوَي نسوَنَي اَسالنَّ لكنَّ واجلحوُد إذن ال ُيورَّثاِنو اخلئينُةف

ٍَ اِننسـَاُن ضـَِعيفً  ) :تعاىل  اَل ِإن َتْكُفُروا َفِإنَّ ) اىل:تع بنفِسِه لقوله ُهئَأَخ ُلحمََّتَي إنسـانٍ  كلُّو (واَوُخِل

ى ُثمَّ ِإَلى َربُِّكم َراللََّه َغِنيٌّ َعنُكْم َوال َيْرضـَى ِلِعَباِدِه اْلُكْفَر َوِإن َتْشُكُروا َيْرَضُه َلُكْم َوال َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأخْ 

َِ ِلإِلنَساِن ِإالَّجلُلُه: )َل و وله جلَّ (واِت الصُـُّدورِ مَّْرِجُعُكْم َفُيَنبُِّنُكم ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن ِإنَُّه َعِليٌم ِبَذ َما  ْي
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َمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّة  َفعزَّ ِعزُُّه: )و وله  (وَوُكلَّ ِإنَساٍن َأْلَزْمَناُه َطآِئَرُه ِفي ُعُنِقِه) ُسبحانه:و وله (و َسَعى

 (.َوَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّة  َشّرًا َيَرُه وَخْيرًا َيَرُه

ــبب الزَّلَِّة واخلئينِة كما   ــيِّدنا النَََّّّ آدَم )ع( مل َيِرْ  من اجلنَِّة بس وِمن الواجِب ذكُرُه أنَّ س

اؤد يف يِة الرِّســالِة بدليِل  وِل الرُّوِ  الُقُدِس ليوســف بن دو بل أرســَلُه اهلُل لتأدوالشِــّيعُةتزعُم السُــّنَُّة 

َِلُِّص َشْعَبُه ِمْن ُسوَع أَلنََّيَمُه سْـ ْدُعو اَتًنا َوْبا ُدسـََتلِ َفالرُّؤيا اليت شـاهدها لتئئِة مريم العذراَء )ع(: )  ُه ُي

ِِانلكلٍّ من  الدَّعوُة لإل اِن بذلَك تمََّتِلكذلَك وَخَئاَياُهْم(و  َوَما َخَلْقُ  ) :ُهســــبحاَنلقوِلِه و نِّواجِل ن

َِ ِإالَّ  (.ِلَيْعُبُدوِن اجِلنَّ َواِنن

 

 نكتفي لعدم انطالة واهلل أعلم
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