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 كتاب
 الوراثة في القرآن

 
 من فكر السيد أبي عبد هللا الحسين القحطاني 

 
 

 بقلم حسين الحلي

 
 
 
 
 
 

 نظرة عامة
 

لقد مرت المجتمعات اإلنسانية بمراحل متعددة من التطور ابتداءًا منن الحالنة 
الفرديننة إلننح الحالننة العام يننة ثننم إلننح الحالننة القب يننة مننرورًا بننالتجم  السننكاني 

ن القرينة ن إلنح إن وصنل ا منر إلنح التتويننات السنكانية ال ن مة ن الصنيرر 
الشعوب والدول ، ورافق هذا التطور االجتماعي تطور ع مي بطيء نوعًا منا 
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سنارعت ت، فقد ابتدأ متعثرًا بسبب فقر اإلمكانات والوسنامل ، لتنن سنرعان منا 
بحننث التطننور الع منني بتطننور ا سننالرب والوسننامل المسنناعدة ع ننح ال املوسنن

 وتطور الوعي اإلجتماعي  لجدوى التثرر من الع وم .
ومننن هننذع الع ننوم التنني مننرت بالمراحننل المننذكورة هننو ع ننم الوراثننة الننذ  كننان  

متمثاًل بنبعض المفناهيم والمسن مات المعروفنة اجتماعينًا والتني كاننت حصنر ة 
تجنارب ومشناهدات متعاةبنة ، كاننت تتننرجم ع نح شنكل أمثنال ومقنوالت ور مننا 

من الشعر تتناة ها ا لسن ، مثل )ث ثي الولند ع نح ال نال و أو ) الولند  أبيات
 ع ح سر أبيه و أو )من شابه أباع فما ظ م و .

ثم تطور ا مر شرمًا فشرمًا إلح إن جناء بعنض الع مناء وةناموا بدراسنة انتقنال 
الصفات الوراثينة بنرن ا جينال ومنن هنؤالء الع مناء ) منندل و صناحب ةنوانرن 

 المعروفة .الوراثة 
ثم استمر هذا الع م في التطور إلح إن اتتشف التثرر من الحقامق عن ع نوم 
أ رى مثل ع م )ا جننة و وع نم )الهندسنة الوراثينة و بعند اتتشناا الحنوامض 

واتتشننناا    DNA,RNAالنووينننة المسنننؤولة عنننن نقنننل الصنننفات الوراثينننة
 التروموسومات الوراثية الحام ة ل جرنات الوراثية .

 
 

 الفصل األول                   
 اليندسة الوراثية وانتقال الجينات

 
الهندسة الوراثية حسب تعريف أهل اال تصاص هي التقنية التي تتعامنل من  
الجرننات أو الوحنندات الوراثيننة المتواجنندة ع ننح التروموسننومات فصنناًل ووصنناًل 

د ااًل  جزاء منها من كامن إلح آ ر بفرض إحداث حالة تمكن ا لع ماء منن وا 
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معرفة وظيفة الجرن أو بهدا الحصول ع ح طبعات جدردة من نواتجه وغرنر 
 ذلك .

فبعننند أن عنننرا الع مننناء طبيعنننة وظيفنننة الصنننبيات أو التروموسنننومات وهننني 
أجسام صيررة جدًا ال ترى بالعرن المجردة وتوجد دا ل كل   ينة وهني مكوننة 

 الجرنات. من أشرطة تحمل صفات التامن الحي وهذع ا شرطة تسمح
ولقنند كننان االعتقنناد السننامد بننرن ع منناء الهندسننة الوراثيننة بنن ن هننذع االشننرطة 
مسننؤولة عننن الصننفات الماديننة ن الجسنندية ن ولتننن التطننور الع منني فنني هننذا 
المجال اثبت  ط  هذع الفكرة حرث اتتشنف الع مناء إن هنناك انزيمنات وراثينة 

والتصنرا والطبناع  تتون مسؤولة عن الصفات المعنوية من إسن وب التفكرنر
والمروالت والصفات النفسية االرجابية والسن بية ، وهنذا بطبيعنة الحنال موافنق 

 بصورة كبررة لما هو معاش ومتعارا ع يه إجتماعيًا .
فتثررًا ما يشار إلح عام نة منا ب نهنا معروفنة بنالترم وأ نرى بالتياسنة والهندوء 

بالشنر والعدوانينة إلنح  وأ رى بالرعوننة وسنرعة االنفعنال وغررهنا بالشنم وةنوم
 غرر ذلك من المواصفات  ررها وشرها . 

وع ح ذلك تتون هنالك أنزيمات وراثينة مسنؤولة عنن نقنل صنفة الحسند منثاًل 
وأ نننرى مسنننؤولة عنننن الطمننن  وغررهنننا عنننن العدوانينننة وبالمقابنننل فننن ن هنننناك 
أنزيمات مسؤولة عنن نقنل صنفات الشنجاعة وأ نرى عنن صنفة الزهند وغررهنا 

)الحسدد يدك  دل ولدد فدم يداليرفم ي فيدو ع كمنا ورد فني الحندرث عن صنفة النور 
أ  إن الحسد في التريم صفة متنحية كما يعبر ع ماء الوراثنة  واللئيم يبديدو  

 وفي ال ميم صفة سامدة .
وةنند اسننتطاع ع منناء الوراثننة فنني اةونننة ا  رننرة اتتشنناا جننرن جدرنند أسننموع 

ل صننفة االسننتقامة وااللتننزام جننرن اإليمننان والعرفننان ، يكننون مسننؤواًل عننن نقنن
با وامر والنواهي الشرعية ويدف  نحو العصمة وعدم ال ط  ، فت ما كنان هنذا 
الجرن فعااًل كان الش ص الحامل له مستقيمًا وميااًل إلح اداء العبنادات  بكنل 
اشننكالها والعكننس بننالعكس ولننيس االمننر مقتصننرًا ع ننح ذلننك فنن ن التثرننر مننن 
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الفس جية تبرن إنها تنتقنل بالوراثنة منن اةبناء إلنح ا مراض الفس جية واليرر 
ا بننناء كنن مراض العرننون وأمننراض النندم وشنن ل ا طفننال الننوالد  والتثرننر مننن 

 ا مراض والحاالت . 

ومن الحقامق الوراثية في الجانب الع مي هو إنتقال ا مراض العق ية بالوراثة 
فات تتسنم باليرابنة مثل الجنون فعادة ما يكون ولد المجنون ذو تصرفات وص

ولننذا نجنند إن بعننض النندول الير يننة تمننن  زواج المجننانرن بننل وتقننوم بجمعهننم 
 وتعطرل الجهاز التناس ي حتح ال تولد لهم ذرية عند االتصال الجنسي .

وممننا رننندرج تحننت هننذا اإلطننار هننو انتقننال المهننارات الروحيننة والنفسننية مننن 
هرًا بالفراسنة فرولند لنه ولند أو اةباء إلنح االبنناء فتثرنرًا منا ننرى منن هنو مشنت

بنت لهما نفس المواصفات من غرر تع م ، أو نرى من هو معروا بالمبارزة 
 والرماية فيكون من ص به من هو مبارز ورامي جرد .

ومن هذا المنط ق كان العرب وما زالوا رهتمون بالمحافظة ع ح نقاء سالالت 
مننا يفع ننه مننر رن بعننض  رننولهم  نهننا تحمننل مواصننفات ممرننزة ، وشننبيه ذلننك 

 الحروانات كالديكة والصقور وبعض الطرور الجارحة بل وحتح كالب الصرد .
 

  الصة القول :
توصل ع ماء الوراثة إلح إن الجرنات الوراثية هي التي تنقل الرسالة الوراثية 

من جرل ة ر حرث لها اإلمكانية ع ح توجيه نشاط كنل  -الشفرة الوراثية  -
ية عبارة عن جزيمات عمالةة تتّون ما يشنبه ال رنوط الرفيعنة   ية وهذع ال  

المجدولننة التنني يط ننق ع رهننا ) الحننامض النننوو  الم تننزل و وتحتننو  هننذع 
الرسنالة ن الشنفرة الوراثينة ن ع نح كنل الصنفات الوراثينة منن لنون العرننرن إلنح 
ء ادق التركربات ا  رى في الجسم بما في ذلك القدرة والتفاءة ومستوى الذكا

ومننا إلننح ذلننك مننن التفصننيالت ا  ننرى ، وتعتبننر الهندسننة الوراثيننة البشننرية 



5 

إحنندى التطبيقننات لع ننم الوراثننة وةنند أثننار هننذا النننوع جننداًل كبرننرًا فنني ا وسنناط 
 الع مية واالجتماعية والسياسية .

ويقننول ع منناء الهندسننة الوراثيننة إن هننذا الفننرع مننن الوراثننة هننو ثننورة تقنيننة  
افة جرنات جدردة تحمل إلح التامن الحي صفات لنم تتنن جبارة تهدا إلح ا 

موجننودة فنني الجرننل السننابق لحننرن تجنناوز التراترننب الوراثيننة الموجننودة إلننح 
تراترننب جرنيننة أف ننل بقصنند إصنننالح عرننب أو   ننل فنني المننادة الوراثينننة أو 

 تحسرن الصفات العامة لالفراد عن طريق اعادة ال ريطة الجرنية .
ا إمكانية إنتقال )الشفرة الوراثية و بتفصنيالتها المتناهينة م  الع م أنهم اثبتو  

الدةة منن شن ص ة نر وفنق الو ن  الطبيعني النذ  يعيشنه اإلنسنان ، فمنن 
الممكننن جنندًا    إنسننان أن رولنند لننه مولننود يشننبه احنند آبامننه أو اجنندادع فنني 
الصفات الروحية والمعنوية ، بل من الممكنن أن رولند مولنود تتنون لنه نفنس 

صننفات الدا  يننة وال ارجيننة مننن م ننمون دا  نني وصننورة  ارجيننة  حنند الموا
اةبنناء أو ا جننداد وكننل ذلننك وفننق ةننانون الجرنننات والرسننالة الوراثيننة الننذ  
اتتشنفه الع ننم الحنندرث و ننرن ةاب رتننه ع ننح نقنل الشننفرة الوراثيننة مننن جرننل إلننح 

 جرل وليس من أب إلح ابن فقط .
رأ  السنننة المطهننرة  هننل البرننت  ولتننن مننا هننو رأ  القننرآن بننذلك   ومننا هننو

 ع رهم السالم  
 

                          

 الوراثة يك القرفن                         
 
  ِتْبَيانًا لُِّ لِّ َشْكٍء { }لقد برن البارئ جل وعال في كتابه التريم ، الذ  هو  

 ع اةيات :سريان ةانون الوراثة في ال  ق في آيات كثررة من كتابه ومن هذ
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ْْ ِلدك : ةوله تعالح  أولً  نِّك ِ ْفُت اْلَمَواِلَك ِمن َوَراِئك َوَ اَنِت اْمَرَأِتك َعاِقرًا َيَيد }َواِ 
 .و1)ِمن لَُّدنَك َوِلّيًا {

وفنني هننذع اةيننة يط ننب زكريننا )ع يننه السننالمو مننن ر ننه إن ررزةننه ولنندًا يكننون  
اللنة فني إن المنوروث هنو وارثًا  بيه و سالفه من آل يعقوب وهذا وا نم الد

ن ت ننمنها بننل  لننيس وراثننة مننا رتركننه المرننت مننن أمننوال وممت تننات فحسننب وا 
يعننني فيمننا يعنيننه وراثننة مننا يحم ننه زكريننا مننن صننفات ا نبينناء مننن التمنناالت 
النفسننية والم تننات الع ميننة التنني أّه تننه لهننذا المقننام اإللهنني وكننذلك رننرث مننا 

 كريمة كونهم اسالفه . اتصف به آل يعقوب من  صال متمرزة وصفات
وهو مرتبط معهنم ن وفنق ةنانون الهندسنة الوراثينة ن بشنجرة وراثينة تجعنل منن 

{ }الممكن ظهور هذع الصفات فيه ولذلك ةال  َْ َوَفِرُث ِمْن فِل َيْعُقو
 .و2)

فنني هننذع اةيننة تطبرننق عم نني }َوَوِرَث ُسددَلْيَماُن َداُووَد{  :  ةولننه تعننالح ًً ثانيددا
ة حرنث إن داود )ع ينه السنالمو كنان رتصنف بمواصنفات وا م لقنانون الوراثن
دا َيَشداُء ممرزة كقوله تعالح  وةولنه تعنالح   ٖ)}َوفَتاُه ّللّاُ اْلُمْلَك َواْلِحْ َمَة َوَعلََّمُو ِممَّ

ْرَنا اْلِجَباَل َمَعُو ُيَسبِّحْ  ٌْ * ِإنَّا َس َّ َن ِباْلَعِشدكِّ }َواْذُ ْر َعْبَدَنا َداُووَد َذا اأْلَْيِد ِإنَُّو َأوَّا
* َوَشدَدْدَنا ُمْلَيدُو َوفَتْيَنداُه اْلِحْ َمدَة َوَيْصدَل  ٌْ ْشَراِق* َوالطَّْيَر َمْحُشدوَرًً ُ دلل لَّدُو َأوَّا َواْْلِ

} ِْ }َيدا َداُووُد ِإنَّدا . ثم وصفه بعد ذلك فني نفنس السنورة بقولنه تعنالح و4) اْلِ َطا
 .و5)َجَعْلَناَك َ ِليَفًة ِيك اأْلَْرِض {

ل إن سننياق اةيننة فنني سننورة النمننل رنبنن  بنن ن سنن يمان ورث مننن داود ع مننًا بنن
}َوَلَقدْد وصفات أه ته ع ح أن يكون أف ل من باةي عباد هللا حرث ةنال تعنالح 

                              
 ٘مرفم - ٔ
 ٙمرفم - ٕ
 ٕٔ٘البقًر  - ٖ
   ٕٓ-ٙٔسوًر ص  - ٗ
 ٕٙسوًر ص  - ٘
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ددْن ِعَبدداِدِه  ددَلَنا َعَلددع َ ِثيددٍر مِّ ِ الَّددِذع َيىَّ فَتْيَنددا َداُووَد َوُسددَلْيَماَن ِعْلمددًا َوَقدداَل اْلَحْمددُد ِيَّ
ولننذلك نجنند إنننه سننبحانه وتعننالح يسننمي  و6)ْؤِمِنيَن *َوَوِرَث ُسددَلْيَماُن َداُووَد {اْلُمدد

دْن داود وس يمان في سورة سب  بآل داود بقولنه  }اْعَمُلدوا فَل َداُوَد ُشدْ رًا َوَقِليدٌل مِّ
ُ وُر {  . ٚ)ِعَباِدَع الشَّ

فًَّة َبْعُىَيا ِمن َبْعٍض َوّللّاُ سَ : ةوله تعالح  ثالثاً    و8)ِميٌع َعِليٌم {}ُذرِّ
َبدًة ِإنَّدَك وةوله تعالح  فَّدًة َطيِّ ْْ ِلدك ِمدن لَّدُدْنَك ُذرِّ ِّْ َىد }ُىَناِلَك َدَعا َزَ ِرفَّا َربَُّو َقاَل َر

َعاء {  . و9)َسِميُع الدُّ
دددن ِيْرَعدددْوَن وةولنننه تعنننالح  دددن َقْوِمدددِو َعَلدددع َ دددْوٍ  مِّ فَّدددٌة مِّ }َيَمدددا فَمدددَن ِلُموَسدددع ِإلَّ ُذرِّ

 . و10)َلِئِيْم {َومَ 
فًَّة{وةوله تعالح  ن َقْبِلَك َوَجَعْلَنا َلُيْم َأْزَواجًا َوُذرِّ  }َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُساًل مِّ
فََّة َمْن َحَمْلَنا َمَع ُنوٍح ِإنَُّو َ اَن َعْبدًا َشُ ورًا {وةوله تعالح  .و11)}ُذرِّ
فَِّة فَدَم َوِممَّْن َحَمْلَنا }ُأْوَلِئَك الَِّذيَن َأْنَعَم ّللاَُّ عَ وةوله تعالح  َن النَِّبيِّيَن ِمن ُذرِّ َلْيِيم مِّ

ْسَراِئيَل َوِممَّْن َىَدْيَنا َواْجَتَبْيَنا{ فَِّة ِإْبَراِىيَم َواِ   َمَع ُنوٍح َوِمن ُذرِّ

والتثرر من اةيات التي تبرن إن ا نبياء والرسل وا وصياء ذرية بع ها منن 
ن الطاعة واإليمان   والمعرفة تنتقل وراثة من الس ف إلح ال  ف.بعض وا 

َْ الَّدِذيَن اْصدَطَفْيَنا ِمدْن ِعَباِدَندا َيِمدْنُيْم َظداِلٌم : ةولنه تعنالح  رابعاً  }ثُدمَّ َأْوَرْثَندا اْلِيتَدا
ِ َذِلدددددَك ُىدددددَو اْلَفْىدددددُل  ٌِ ِبددددداْلَ ْيَراِت ِبدددددِ ْذِن ّللاَّ ْقَتِصدددددٌد َوِمدددددْنُيْم َسددددداِب لَِّنْفِسدددددِو َوِمدددددْنُيم مُّ

 . ٕٔ)اْلَيِبيُر {

                              
 ٙٔ-٘ٔالنمل - ٙ
 ٖٔسبأ - ٚ
 ٖٗفل عمران - ٛ
 ٖٛفل عمران - ٜ

 ٖٛيونس - ٓٔ
 ٖاْلسراء - ٔٔ
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ولو لم روجد في كتاب هللا تعالح غرر هذع اةية لتانت كافية فيما أردنا إثباته 
 ، فالوراثة هنا تتعدى إلح الع م بل هي الوراثة الحقة .

)إن العلماء ورثة األنبياء وذاك إن األنبياء فعن أبي عبد هللا )ع يه السالمو :  
 .و13)ورثوا أحاديث من أحاديث لم يورثوا درىما ول دينارًا وأنما 

ن العلمداء ورثدة وعن رسول هللا )ص ح هللا ع يه واله وسن م تسن يماو ةنال :  )وا 
ن األنبيدداء لددم يورثددوا دينددارًا ول درىمددًا وليددن ورثددوا العلددم يمددن أ ددذ منددو  النبيدداء وا 

 .و14)أ ذ بحظ واير  
اَجُروْا َوَجاَىددُدوْا َمَعُ ددْم َيُأْوَلدددِئَك }َوالَّددِذيَن فَمُنددوْا ِمددن َبْعددُد َوَىدد: ةولننه تعننالح   امسدداً  

ِْ ّللّاِ ِإنَّ ّللّاَ ِبُ دددلِّ َشددددْكٍء  ِمدددنُ ْم َوُأْوُلددددوْا اأَلْرَحددداِم َبْعُىددددُيْم َأْوَلدددع ِبددددَبْعٍض ِيدددك ِ تَددددا
فننرغم اإليمننان والهجننرة والجهنناد فالبنند مننن رحننم وةرابننة بهننا تنتقننل  و15)َعِلدديٌم {

 ) منكم و ولتنهم ليس من أولي ا رحام. الصفات الوراثية اإللهية ، ف ولمك
ًَ : ةولنننه تعنننالح  سادسددداً  فَِّتِيَمدددا النُُّبدددوَّ ْبدددَراِىيَم َوَجَعْلَندددا ِيدددك ُذرِّ }َوَلَقدددْد َأْرَسدددْلَنا ُنوحدددًا َواِ 

ددْنُيْم َياِسددُقوَن { ْيتَددٍد َوَ ِثيددٌر مِّ َْ َيِمددْنُيم مُّ َواْلِيتَددا
. فننالنبوة إنتق ننت إلننح الذريننة و16)

بنراهيم بالوراثة وبطب يعة الحال ال يعنني ذلنك إن كنل منن هنو منن ذرينة ننوح وا 
ْنُيْم َياِسُقوَن{.فهو مؤهل ل نبوة ، وال تتون النبوة في من وصفهم   }َوَ ِثيٌر مِّ

نَّ َوْعدَدَك : ةولنه تعنالح  سابعاً  ِّْ ِإنَّ اُبِندك ِمدْن أَْىِلدك َواِ  بَّدُو َيَقداَل َر }َوَنداَد  ُندوٌح رَّ
ُِّ َوَأنددَت أَ  فنرغم كننون نننوح نبنني إال إن ابنننه كننان ع ننح  و17)ْحَ دُم اْلَحدداِيِميَن {اْلَحد

 غرر حال أبيه لمكان أمه التي كانت من اليابرين .

                                                                    
 ٕٖياطر  - ٕٔ
 ٕٖصٔاليايك ج - ٖٔ
 ٖٗصٔاليايك ج - ٗٔ
 ٘ٚاألنفال - ٘ٔ

 ٕٙالحديد - ٙٔ
 ٘ٗىود - ٚٔ
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}َوُنِرفُد َأن نَُّمنَّ َعَلع الَّدِذيَن اْسُتْىدِعُفوا ِيدك اأْلَْرِض َوَنْجَعَلُيدْم : ةوله تعالح ثامناً  
وهذع اةينة تفرند   نوع اإلمامنة والوراثنة لقنانون  و18)َأِئمًَّة َوَنْجَعَلُيُم اْلَواِرِثيَن {

الجعل اإللهي ، فتما إنه ليس باستطاعة أحد أن يكون إمامًا ما لم يصنطفيه 
 هللا كذلك الوراثة وةوانرنها.

ِّْ َل تَدَذْر َعَلدع اأْلَْرِض ِمدَن اْلَيداِيِرفَن َديَّدارًا* : ةوله تعنالح  تاسدعاً  }َوَقداَل ُندوٌح رَّ
 . ٜٔ)َذْرُىْم ُيِىلُّوا ِعَباَدَك َوَل َيِلُدوا ِإلَّ َياِجرًا َ فَّارًا{ِإنََّك ِإن تَ 

ونالحظ في هذع اةية إن نوح )ع يه السالمو ومن منط ق ع مه اإللهني ذكنر 
إن التافرين ةد فقدوا كنل الصنفات الحسننة وتركنزت فني جرنناتهم الوراثينة كنل 

ل فال ين تي منن ذرينتهم إال الصفات السرمة بحرث إنهم إذا استمروا في التناس
 منهم وأشد كفرًا وهو المراد ومحل الشاهد من اةية . أما هو أسو 

 
 

                
 

 الوراثة يك السنة المطيًر              
 

بعنند أن برنننا آنفننًا ت ررنند اةيننات القرآنيننة لثنتقننال الننوراثي ل صننفات الجسننمية 
معننح وتؤيندع ، وهنناك التثرنر منن والمعنوية ف ن السننة الشنريفة تؤكند هنذا ال

الروايننات الننواردة عننن االممننة المعصننومرن )ع ننرهم السننالمو بهننذا ال صننوص 
 نسوق بع ها ع ح سبرل اإل تصار .

 
                              

 ٘القصص - ٛٔ
ٜٔ
 ٕٚ-ٕٙنوح  - 
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: رو  عننن اإلمننام الر ننا )ع يننه السننالمو عننن آبامننه عننن  الحددديث األول 
قدال : ) مدا ولدد لدك   النبي )ص ح هللا ع يه واله وس م تس يماو إنه ةال لرجل 

يا رسول هللا وما عسع أن ي ون  لك اما غالمًا واما جارفة ، قدال يمدن يشدبو   
قال يشبو امو أو اباه ، يقال صدلع هللا عليدو والدو وسدلم تسدليما ل تقدل ى دذا إن 

 .و20)النطفة إذا استقرت يك الرحم أحىرىا هللا  ل نسْ بينيا وبين فدم  
وراثينة ع نح منر العصنور وعندم إن هذا الحدرث رؤكد ع نح تواصنل الجرننات ال

انقطاعها ، فيكون ا تيار الشفرة الوراثية لثنسان عند د ول النطفة الرحم ، 
ويشرر الحدرث إلح إن س س ة الجرنات الوراثينة هنذع متصن ة برنننا و نرن آدم 
)ع يه السالمو وهللا تبارك وتعالح ر تار بمشرمته ما يالمم هذع النطفنة أو منا 

 ه من جرنات وراثية    نسب كان من أسالفه .رريد لها ج ت ةدرت
 

)أتدع رجدل مدن األنصدار : عن أبي جعفر )ع يه السالمو ةال  الحديث الثانك
رسول هللا )صلع هللا عليو والو وسلم تسليما  يقال : ىدذه ابندة عمدك وأمراتدك ل 
أعلددم منيددا إل  يددرًا وقددد اتتنددك بولددد شددديد السددواد منتشددر المن ددرفن جعددد قطدد  

س األنددد  ل أعدددر  شدددبيو يدددك أ دددوالك ول يدددك أجددددادع ، يقدددال صدددلع هللا أيطددد
عليو والو وسلم تسليما ألمراتو ما تقولين   قالدت ل والدذع بعثدك بدالحِ نبيدا مدا 
اقعدت مقعدً منك منذ ملينك أحدًا غيره ، قال ين س رسول هللا صلع هللا عليو 

لع السماء ثدم أقبدل علدع الرجدل والو وسلم تسليما برأسو مليًا ثم ريع بصره مليًا إ
يقدال : يددا ىدذا إنددو لدديس مدن أحددد إل وبيندو وبددين فدم تسددعة وتسدعون عرقددًا  ليددا 
تىدْر يددك النسددْ يدد ذا وقعددت النطفددة يدك الددرحم اىددطربت تلددك العددروق تسددال 
هللا الشدبو ليددا ييددذا مدن تلددك العددروق التدك لددم يدددر يا اجددادك ول اجددداد اجدددادك 

 .و21)المرًأ يرجت عنك يا رسول هللا   ذ اليك ابنك ، يقالت 
                              

20
 ٜٗصٚبحار النوار ج - 

 ٔٙ٘ص ٘اليايك ج - ٕٔ
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وطبقًا لهذا الحدرث فمن الممكن إن رولد  حدهم مولود ال يشبه أبناع وال أمنه 
، وةد ال يكون فيه شبه من أ واله أو أعمامه أو حتنح أجندادع ، فن ن النسنل 

 الوراثي متواصل كما ذكرنا إلح آدم )ع يه السالمو .
 

هللا الصنادق )ع ينه السنالمو ةنال : ةنال : ورد عنن أبني عبند  الحديث الثالث
)ا تداروا لدنطف م يد ن ال دال أحدد النبي )ص ح هللا ع يه والنه وسن م تسن يماو : 

.وهننننذا الحنننندرث يشننننرر إلننننح دور ا م وا  ننننوال فنننني ب ننننورة و22)الىددددجيعين  
 ش صية الولد ، وفعالية الشفرة الوراثية من جهة إالم .

ن أبنني جعفننر )ع يننه السننالمو ةننال: : رو  دمحم ابننن مسنن م عنن الحددديث الرابددع
)سألو بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبو المرًأ الحسدناء ، أيصدلل لدو إن 
يتزوجيا وىك مجنونة   قال : ل ، ولين إن  انت عنده أمدة مجنوندة يدال بدأس 

 .و23)أن يطأىا ول يطلْ ولدىا  
درث منن إن م مون هذا الحندرث رنطبنق تمامنًا ع نح من  منا اثبتنه الع نم الحن

إمكننان انتقننال الجنننون إلننح ا بننناء بالوراثننة لننذا أوصننح اإلمننام )ع يننه السننالمو 
 بعدم ط ب الولد من أم مجنونة .

 
)واشديد إن : ما ورد عن أمرر المنؤمنرن )ع ينه السنالمو :  الحديث ال امس

دمحمًا عبده ورسولو وسيد عباده  لما يسل هللا ال لدِ يدرفقين جعلدو يدك  يرىمدا ، 
 .و24)ييو عاىر ول ىْر ييو ياجر ...  لم يسيم

                              
 ٜٕدٕٛصٗٔالوسائل ج - ٕٕ
 ٖٖٙصٕ، من ىد  النبك والعتًر ج ٚ٘صٗٔالوسائل ج - ٖٕ
 ٕٗٔنيج البالغة  طبة  - ٕٗ
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يدد ن السددنة المطيددًر تؤفددد وتتفددِ مددع فيددات القددرفن يددك إن القددوانين وبالنترجننة ))
الوراثيددة ليددا األثددر األيبددر يددك انتقددال الصددفات الَ لقيددة والُ لقيددة مددن الوالدددين بددل 

 وو .من السال  إلع األبناء
 

 الوراثة يك التارفخ اْلسالمك               
 

رننذكر لنننا التنناريم االسنننالمي نمنناذج مننن الشنننبه الننوراثي ب شننكاله الظاهرينننة 
 والمعنوية سنذكر منه بعض النماذج اتمامًا ل فامدة :

 
: ذكر أصحاب المقاتل وكل من أرخ مصربة كنر الء الحسنرن  النمدوذج األول

)الليدم )ع يه السالمو لما رأى ولدع ع ي ا تبر ةد برز إلح أرض المعركة ةال 
يد يقدد بدرز إلدييم غدالم أشدبو النداس َ لقدًا وُ لقدًا برسدولك صدلواتك عليدو وفلدو اش

 .و25)و نا إذا اشتقنا إلع نبيك نظرنا إليو  
وفنني كننالم سننرد الشننهداء )ع يننه السننالمو داللننة وا ننحة ع ننح إن ولنندع ع نني 
ا تبر كان شدرد الشبه بجدع رسول هللا )ص ح هللا ع ينه والنه وسن م تسن يماو 

ة الَ  قيننة ولننيس ذلننك فحسننب بننل إنننه كننان يشننبهه    قيننًا أ  مننن مننن الناحينن
جهة اال الق والشمامل والسجايا وهذا هنو مقت نح إرادة هللا سنبحانه وتعنالح 

 من سن ةوانرن الوراثة .
 

: إن أمرننر المنؤمنرن )ع يننه السننالمو جنناء أ نناع عقننياًل فقننال  النمدوذج الثددانك
العرب وكان عقرنل عارفنًا ب نسناب  له : أريد إن ت طب لي امرأة ولدتها فحول

العرب وةبام ها ، فذكر له أم البنرن فاطمة بنت أسد التالبية فتزوجها فولندت 

                              
 ٖٔٔالليو  علع قتلع الطفو  ص - ٕ٘
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له ار عة من اإلبطال هم أبو الف ل العباس وا  وتنه ، وأمنر شنجاعة العبناس 
وبسالته المنقطعة النظرر مما ال ر فح ع ح أحند فقند جمن  أصنول الشنجاعة 

منننن   نننق هللا ومجنننندل ا بطنننال ومنننن ا والنننه  منننن طنننرفرن منننن أبينننه اشنننج 
المعروفرن بالبطولة والشجاعة ، ف جتمعت فيه الصنفات الوراثينة منن جهتنرن 

 اجتماعًا مثاليًا .
: ورد فني بعنض التتنب التاري ينة إن العناص بنن وامنل ةنال  النموذج الثالدث

لنه بحق رسول هللا دمحم )صن ح هللا ع ينه والنه وسن م تسن يماو )إننه ابتنر لنيس 
ذريننة فنزلننت سننورة التننوثر وا بننرت إن ةامننل التننالم هننو ا بتننر وامننا ذريننة دمحم 

 .و26))ص ح هللا ع يه واله وس م تس يماو فباةية و
يتبين من ذاك إن العاص بن وائل ىو البتر ول ذرفة لو ، يي ون عمرو ابن 
 العاص، دعك ل يصل نسبتو إلع العاص  ما ىو شأن أعداء أمير المؤمنين 

ةال أبو أروب ا نصار  اعر وا حب ع ي ع ح )ن جابر قال : د ورد عيق
أوالدكم ، فمن أحبه فهو منكم ، ومن لم يحبه فاس لوا أمه من أرن جاءت به 
، ف ني سمعت رسول هللا ص ح هللا ع يه وآله يقول لع ي بن أبي طالب : ال 

مه وهي يحبك إال مؤمن ، وال ربي ك إال منافق أو ولد زنية أو حم ته أ
 .و27)وطامث

وكانت النابية أم عمرو من ذوات الرايات في الجاه ية وةند نسنب عمنرو هنذا 
إلح  مسة منهم أمية ابن   ف وأبو سفيان وأبو لهب والعاص بن وامل وةند 
سم ت لم دعته إلح العاص فقالت : إننه كنان رنفنق ع رهنا وع نح عيالهنا وةند 

س السن ف ، وةند مال  نف لبنس مكان عمر بن العاص أشبه ب بي سفيان ، فب
ورث عمرو عنن أبني سنفيان عنداء رسنول هللا ووصنيه كمنا ورث عننه ظناهر 
ال  قننة ، كمننا ورث زينناد بننن أبيننه عننن أبنني سننفيان عننداء رسننول هللا ووصننيه 

                              
 ٜٙمنياج الصالحين ص - ٕٙ
 ٘ٗٔص  - ٔج  -الشيخ الصدوق  -علل الشرائع  - ٕٚ
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وابن وصيه وهذا دردن أوالد البيايا ومقت ح الوراثة في الشجرة ال برثة التي 
 ص ابن النابية ن وابن الزرةاء .ر رج ثمرها نكدًا وال انكد من ابن العا

 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
 انتقال العصمة بالوراثة

 
واةن وبعند كنل النذ  ةنندمناع عنن الوراثنة ودور الهندسننة الوراثينة فني انتقننال 
الصننفات بكننل أشننكالها عننن طريننق الشننفرة الوراثيننة نطننرح السننؤال التننالي هننل 

أو بعبنننارة أ نننرى هنننل  باإلمكنننان انتقنننال ا منننر اإللهننني )العصنننمة و وراثينننًا  
 باإلمكان إنتقال العصمة عبر اإلنتقال اإلنسيابي ل جرنات الوراثية  

ولثجابننة عننن هننذا السننؤال نقننول إن ا حادرننث الشننريفة نّصننت ع ننح إن أهننل 
البرت )ع رهم السالمو هنم ال مسنة أصنحاب التسناء النذرن  صنهم هللا تعنالح 

َْ َعنُ ُم الدرِّْجَس إِ  }بآية التطهرر التي نزلت وهي ةوله تعالح  نََّما ُيِرفُد ّللاَُّ ِلُيْذِى
َرُ ْم َتْطِييرًا {  .و28)أَْىَل اْلَبْيِت َوُيَطيِّ

                              
28
 ٖٖاألحزاْ  - 
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وهؤالء ال مسة هم : دمحم )ص ح هللا ع يه واله وس م تس يماو وع ي وفاطمة  
 والحسن والحسرن ص وات هللا ع رهم اجمعرن .
)نزلت ىذه اآلية يك رسول هللا : فقد ورد عن اإلمام الباةر )ع يه السالمو ةال 

)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسددليما  وعلددك ابددن أبددك طالددْ وياطمددة والحسددن والحسددين )علددييم السددالم  
وذلدددددك يدددددك بيدددددت أم سدددددلمة زوج النبدددددك ، يددددددعا رسدددددول هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسدددددليما  أميدددددر 

عددين   ثددم البسدديم المددؤمنين وياطمددة والحسددن والحسددين )صددلوات هللا علددييم اجم
 ساٍء لو  يبرفًا ود ل معيم ييو ثم قال : الليم ىدؤلء أىدل بيتدك الدذين وعددتنك 
يددييم مددا وعدددتنك الليددم أذىددْ عددنيم الددرجس وطيددرىم تطييددرا ، يقالددت أم سددلمة 

 .و29)وأنا معيم يارسول هللا   قال : أبشرع يا أم سلمة ي نك علع  ير  
مر اإللهننني تتوينينننًا فننني ال مسنننة و نننذلك فقننند ثبتنننت العصنننمة وترسننن ت بنننا 

 أصحاب التساء ص وات هللا ع رهم .
وهكننذا نفهننم بعننض االشننارات الننواردة فنني ا دعيننة والزيننارات مثننل مننا ورد فنني 

) والثابت القدم علع زحاليفيا يدك الدزمن الول والناصدع الحسدْ دعاء الصباح 
)  ندت مو : وما ورد في زيارة الحسرن )ع يه السنال يك ذرًو الياىل العبل  

ندددددددورًا يدددددددك الصدددددددالْ الشدددددددام ة والرحدددددددام المطيدددددددًر لدددددددم تنجسدددددددك الجاىليدددددددة 
 .و30)بانجاسيا ... 

 

 ا ممة التسعة المعصومرن يكتسبون العصمة بالوراثة
 

ع ننح الننرغم مننن كثننرة ا  بننار الننواردة فنني إن آيننة التطهرننر ةنند نزلننت فنني حننق 
ر منن ا حادرنث ال مسة أصنحاب التسناء ف ننه فني الوةنت نفسنه هنالنك التثرن
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والروايننات التنني تننذكر إن أهننل البرننت والمطهننرين هننم ا ر عننة عشننر سننالم هللا 
 ع رهم أجمعرن فترف يستقيم ا مر في هذع الحالة  

الواةنن  إن ال مسننة أصننحاب التسنناء )ع ننرهم السننالمو الننذرن نزلننت فننرهم آيننة 
إلننح  التطهرننر هننم أهننل البرننت بمقت ننح نننص اةيننة ، وةنند إنتقننل ا مننر وراثينناً 

االممة المعصومرن من ذرية الحسرن )ع رهم السالمو فقد ورثوا التطهرنر منن 
آبامهم أهل التساء كما ورثوا أمورًا أ رى وتد ل هنذع الموارينث  نمن القسنم 
الثاني من أةسام الوراثات التي ذكرناها سابقًا وهي ) وراثة الصنفات الروحينة 

 والمعنوية و.
 ول وه ننة إال إن القننرآن ةنند نطننق بهننذا  وةنند رتعجننب الننبعض مننن هننذا التننالم

المعنح و رنته ا حادرث الواردة عنن أهنل البرنت )ع نرهم السنالمو وكنذلك أتندع 
الع ننم الحنندرث ، وهننو ال ر ننص ا ممننة فقننط بننل هننو سننار  كننذلك فنني ا نبينناء 
)ع رهم السالمو ف و عدنا لقوله تعالح في سورة فاطر لتبنرن لننا إمكانينة ذلنك 

َْ الَِّذيَن اْصَطَفْيَنا ِمْن ِعَباِدَندا{ امل ، ةال عز من ة وةولنه تعنالح }ُثمَّ َأْوَرْثَنا اْلِيَتا
 .و31)}ِإنَّ ّللّاَ اْصَطَفع فَدَم َوُنوحًا َوفَل ِإْبَراِىيَم َوفَل ِعْمَراَن َعَلع اْلَعاَلِميَن {

 
ومننن الروايننات مننا ورد عننن عبنند الننرحمن ابننن كثرننر ةننال ة ننت  بنني عبنند هللا 

َْ َعددنُ ُم  مددا عنددع هللا عددز وجددل بقولددو }السننالمو :  )ع يننه ِإنََّمددا ُيِرفددُد ّللاَُّ ِلُيددْذِى
ددَرُ ْم َتْطِييددرًا { قددال : نزلددت يددك النبددك )صددلع هللا عليددو  الددرِّْجَس أَْىددَل اْلَبْيددِت َوُيَطيِّ
والدو وسدلم تسددليما  وأميدر المددؤمنين والحسدن والحسدين  وياطمددة )علييدا السددالم  

 عز وجل نبيو  ان أمير المؤمنين ثم الحسدن ثدم الحسدين ثدم وقدع يلما قبض هللا
ِْ ّللّاِ { و ددان  تأوفددل ىددذه اآليددة }َوُأْوُلددوْا اأَلْرَحدداِم َبْعُىددُيْم َأْوَلددع ِبددَبْعٍض ِيددك ِ تَددا
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علددك ابددن الحسددين امامددًا ثددم جددرت يددك الئمددة مددن ولددده األوصددياء ، يطدداعتيم 
 .و32) طاعة هللا ومعصيتيم معصية هللا عز وجل 

وانننت تننرى فنني هننذع الروايننة كرننف ذكننر اإلمننام الصننادق )ع يننه السننالمو ةولننه 
لثشننارة إلننح دور الوراثننة فنني إنتقننال التطهرننر مننن { ...}َوُأْوُلددوْا اأَلْرَحددامِ تعننالح 

ال مسة أصحاب التساء إلح باةي ا ممة ابتداًء من اإلمام ع ي بنن الحسنرن 
 )ع يه السالمو .

ل يقداس بد ل دمحم مدن ىدذه )ع ينه السنالمو ةولنه : ) ورو  عن أمرنر المنؤمنرن
األمة أحد ، ول يسو  بيم من جرت نعمدتيم عليدو أبددا ىدم أسداس الددين وعمداد 
اليقين ، إلييم يفكء الغالك ، وبيم يلحِ التالك ، وليم  صائص حِ الوليدة ، 

 .و33)ويييم الوصية  والوراثة ... 
و هم أوصح هللا ورسوله ، وأيناهم  فهم أولي ا مر ولهم  صامص هذا المقام

 أورث العصمة والحكمة .  
ور ما يقنول ةامنل إذا كاننت العصنمة تنتقنل بالوراثنة كمنا تقولنون فمنا الحاجنة 
إلح ت صيص ال مسة أصحاب التساء بآينة التطهرنر ، وةند كنان يكفني انهنم 
 :ورثوا هذع الصفة من ا نبياء السابقرن ، ولثجابة عن هذا اإلشكال نقول 

إن ل  مسة أصحاب التساء امتيازًا عن سامر ال  ق بحرنث إن العصنمة التني 
حبنناهم هللا بهننا هنني أع ننح مراتننب العصننمة التنني لننم يكننن لنبنني ةننب هم شننرا 
ن رب العنننزة  اإلرتقننناء إلرهنننا ولعنننل الجميننن  سنننم  حننندرث التسننناء اليمننناني وا 

يدددددًا ) وعزتدددددك وجاللدددددك مددددا  لقدددددت سدددددماًء مبنيدددددة ول ارىدددددًا مدحيدددددة ول يليقنننننول
 .و34)يجرع ...أل ألجل ىؤلء ال مسة تحت اليساء  
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)أييددا الندداس عننن سنن يم ابننن ةننيس عننن أمرننر المننؤمنرن )ع يننه السننالمو ةننال   
َْ َعنُ ُم الرِّْجَس أَْىَل  تعلمون إن هللا عز وجل أنزل يك  تابو }ِإنََّما ُيِرفُد ّللاَُّ ِلُيْذِى

ددَرُ ْم َتْطِييددرًا { يجم عنددك وياطمددة وابندك حسددنا وحسددينا ثددم القددك علينددا اْلَبْيدِت َوُيَطيِّ
 اليساء وقال :

الليم ىؤلء أىل بيتك ولحمتك يؤلمنك ما يدؤلميم وفجرحندك مدا يجدرحيم يأذىدْ 
عددنيم الددرجس وطيددرىم تطييددرا يقالددت أم سددلمة وانددا يددا رسددول هللا   يقددال : أنددت 

حسدين علع  يدر ، إنمدا نزلدت يدّك ويدك أ دك علدك وأبندك ويدك تسدعة مدن ولدد ال
 . و35) اصة وليس معنا أحد غيرنا  

و ذلك ف ن أهل البرت المشمولرن بآية التطهرر هم ا ر عة عشر المعصنومرن 
)ع رهم السالمو ،  مسة منهم أهل التساء بحسنب التنزينل، وتسنعة منن ولند 
الحسننرن )ع يننه السننالمو بحسننب ةننانون الوراثننة والجرنننات ، ومننن هننذا نفهننم 

)الحسددين  ددازن ح هللا ع يننه والننه وسنن م تسنن يماو  معنننح ةننول رسننول هللا )صنن 
فالحسننرن )ع يننه السننالمو هننو  ننازن الجرنننات  وحيددك والحسددن معدددن علمددك  

الوراثية التي من  اللها تم التواصل  بنامه المعصومرن )ع رهم السالمو منن 
  الل العوامل الوراثية .

 

       
 

 الفصل الثالث
 إنتقال النبوة بالوراثة

 
                              

35
 ٖٔٗصٖٔبحار األنوار ج - 



19 

بتنننننا انتقننننال العصننننمة مننننن  ننننالل الوراثننننة  ننننمن ةننننانون انتقننننال بعنننند إن اث
التروموسومات الحام ة لجرنات الرسالة الوراثية الحاوية ع ح أدق التركربنات 
الصنيررة والتبرنرة الدا  ينة وال ارجينة ، الماديننة والمعنوينة منن شن ص ة ننر 
حرنث إن العصنمة شن نها شن ن المواصننفات ا  نرى التني رتمتن  بهنا صنناحبها 

قرآنينة وا حادرنث الشنريفة التندرن ومرتتزين في ذلك البحنث ع نح اةينات مس
التي تبرن إمكانية هذا اإلنتقال الذ  رتوافق م  ما توصل إليه ع ماء الوراثة 
في هذا ال صوص منن إمكانينة انتقنال )الشنفرة الوراثينة و منن شن ص ة نر 

 ذلك . مهما كان الفارق الزمني في تعدد مراحل النسب أو العكس من
و من نفنس اإلطنار السنالف النذكر سننقوم ب ثبنات إن النبنوة واإلمامنة تنتقنل 
عن طريق الوراثة أي ًا ووفق نفس المنهجية التي برنتها أساسيات الهندسة 
الوراثيننة التنني تتتفننل بنقننل التفصننيالت الوراثيننة المتناهيننة الدةننة مننن شنن ص 

 ة ر وفق الو   الطبيعي الذ  يعيشه اإلنسان .
 

 نبوة واإلمامة والعالةة برنهماال
ةنند رننرى الننبعض إن النبننوة واإلمامننة همننا مفهننومرن م ت فننرن ن وهننذا صننحيم 
ابتداًء ن وع يه فقد ربني البعض ع نح إننه ال عالةنة برنهمنا اطالةنًا ، ولهنؤالء 
نقول : إن هناك عالةة ةوية ومترابطة برن النبوة واإلمامة من جوانب عدة ، 

يصننالهم إلننح هللا عننز فمننن حرننث اليايننة فتال همننا رهنندفان إلننح هدايننة الننناس وا 
 وجل.

ومننن حرننث طبيعننة العالةننة برنهمننا فنن ن اإلمامننة تتمننة ل نبننوة فاإلمامننة هنني  
ذا كانننت   الفننة هللا و الفننة رسننوله )صنن ح هللا ع يننه والننه وسنن م تسنن يماو ، وا 
النبوة تتمثل بنزول الوحي ع ح حسب التنزيل ف ن اإلمامة هني ننزول ل نوحي 

 ح حسب الت ويل ، فيكون نزول الوحي الت وي ي المتمثل ببقاء )لر ة القدرو ع
بعنند رسننول هللا )صنن ح هللا ع يننه والننه وسنن م تسنن يماو واسننتمرار نننزول القننرآن 
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فرها ع نح إمنام الزمنان منن كنل عنام ، وعندم رفعهنا يعنني بقناء ننزول النوحي 
 قرآن .اإللهي ع ح ة ب اإلمام الذ  يعقب رسول هللا وعدم رف  ال

فقنند ورد فنني الحنندرث الشننريف عننن رسننول هللا )صنن ح هللا ع يننه والننه وسنن م 
:)فمندوا بليلدة القددر إنيدا تيدون لعلدك ابدن أبدك طالدْ تس يماو إنه ةال  صحابه 

 .و36)ولولده األحد عشر من بعدع  
وورد أي ًا عن أبي جعفر الثاني )ع يه السالمو إن أمرر المنؤمنرن ةنال البنن 

ن لدذلك )ليلة اعباس : لقدر يك  دل سدنة واندو يندزل يدك تلدك الليلدة أمدر السدنة وا 
األمر ولً بعد رسول هللا ) صلع هللا  عليو والو وسلم تسليما  يقدال ابدن عبداس 

 .و37)من ىم   يقال : انا وأحد عشر من صلبك أئمة محدثون  
وهناك نقاط شنبه وتالةني كثرنرة بنرن ا نبيناء وا وصنياء ، ويكنون ذلنك حتنح 

ا رواح التي يحم ونها فقد جاء فني كتناب التنافي عنن أبني جعفنر )ع ينه في 
يقددال لددك : يددا جددابر إن يددك األنبيدداء   ٖٛ))سددألتو عددن علددم العددالمالسننالمو ةننال : 

واألوصددياء  مسدددة أرواح ، روح القدددس وروح اْليمدددان وروح الحيدداً وروح القدددًو 
إلدددع مدددا تحدددت وروح الشددديًو ، يبدددروح القددددس يدددا جدددابر عريدددوا مدددا تحدددت العدددرش 

الثر  ثم قال يا جابر إن ىدذه األرواح األربعدة يصديبيا الحددثان إل روح القددس 
 .و39)ي نيا ل تليو ول تلعْ  

أ  إنهننم )ع ننرهم السننالمو لنندرهم روح القنندس التنني رتمرننزون بهننا عننن بنناةي  
 الناس الذرن عندهم بقية ا رواح ا ر عة فقط .

 

 في ش ص واحدهل تجتم  النبوة واإلمامة        
                              

 ٖٖ٘صٔاليايك ج - ٖٙ
 ٕٖ٘صٔاليايك ج - ٖٚ
 المقصود بالعالم ىنا ىو اْلمام المعصوم - ٖٛ
 ٕٕٚصٔاليايك ج - ٜٖ
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مننن الممكننن إن تجتمنن  النبننوة واإلمامننة فنني شنن ص واحنند وةنند اجتمعننت فنني 
ش ص نبي هللا إبراهيم )ع يه السالمو فقد اجتمعت الجرنات الوراثينة الحام نة 
ل نبوة واإلمامة في شجرة النبوة المتمث ة ب براهيم أبو ا نبيناء )ع ينه السنالمو 

الشنحام فقند ةنال سنمعت أبنا عبند هللا  وهذا وا م في الرواية التني نق هنا زيند
)إن هللا تبارك وتعدالع إت دذ إبدراىيم )عليدو السدالم  عبددًا )ع يه السالمو يقول : 

قبددل إن يت ددذه نبيددًا ، وأن هللا إت ددذه نبيددًا قبددل إن يت ددذه رسددوًل ، وأن هللا ات ددذه 
مددًا ، يلمددا رسددوًل قبددل أن يت ددذه  لددياًل ، وأن هللا إت ددذه  لددياًل قبددل أن يت ددذه إما

دك َجاِعُلدَك ِللنَّداِس ِإَمامدًا { قدال : يمدن عظميدا يدك  جمع لو الشياء قدال } َقداَل ِإنِّ
فَِّتددددك َقدددداَل َل َيَندددداُل َعْيددددِدع  عددددين إبددددراىيم )عليددددو السددددالم   قددددال: َقدددداَل }َوِمددددن ُذرِّ

 .و40)الظَّاِلِميَن { قال : ل ي ون السفيو إمام التقك  
حقهنم إن يقترفنوا النذنب ولنيس كمنا ذهنب إلينه والظالمرن هنم منن رجنوز فني 

البعض من المفسرين في كون الظالمرن هم المشركرن واستدلوا بقولنه تعنالح 
دددددْرَك َلُظْلدددددٌم  ِ ِإنَّ الشِّ ْذ َقدددداَل ُلْقَمددددداُن ِلْبِنددددِو َوُىدددددَو َيِعُظددددُو َيدددددا ُبَنددددكَّ َل ُتْشدددددِرْك ِبددددايَّ }َواِ 

 كون عظيمًا ليكون هو الشرك .فقد ةردت اةية الظ م ب ن ي و41)َعِظيٌم {
ثننم إنننه تعننالح جعننل فنني ذريتننه النبننوة والتتنناب ، ةننال تعننالح فنني إبننراهيم ع يننه 

َْ َوفَتْيَنداُه َأْجدَرُه السالم  ًَ َواْلِيتَدا فَِّتِو النُُّبدوَّ َْ َوَجَعْلَنا ِيك ُذرِّ }َوَوَىْبَنا َلُو ِإْسَحاَق َوَيْعُقو
نَُّو ِيك اآْل ِ  ْنَيا َواِ  اِلِحيَن {ِيك الدُّ  .و42)َرًِ َلِمَن الصَّ

 أ  إن المولح تبارك وتعالح ةد أورث ذرية إبراهيم النبوة والتتاب .
               

 

                              
 تفسير البرىان - ٓٗ
 ٖٔلقمان - ٔٗ
 ٕٚالعن بوت - ٕٗ
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 الفصل الراب 
 إبراهيم أصل شجرة النبوة

 
لقنند مثننل هللا سننبحانه وتعننالح فنني سننورة إبننراهيم انتقننال النبننوة واإلمامننة مننن 

 ها ثابت في ا رض ال رزحزحه شنيء وفروعنه إبراهيم إلح ذريته بالشجرة أص
 في السماء رنزل با مر اإللهي متح شاء هللا . 

َبدٍة َأْصدُلَيا َثاِبدٌت ةال تعالح  َبدًة َ َشدَجرًٍ َطيِّ َْ ّللّاُ َمدَثاًل َ ِلَمدًة َطيِّ }َأَلْم َتَر َ ْيَ  َىَر
َماء * ُتْؤِتك ُأُيَلَيا ُ لَّ ِحيٍن ِبِ ذْ   . ِن َربَِّيا{َوَيْرُعَيا ِيك السَّ

وتفرنند بعننض الروايننات إن أصننل هننذع الشننجرة إبننراهيم ال  رننل )ع يننه السننالمو 
كونه أول من نّصبه هللا إمامًا فقد ورد في الرواية الشريفة عنن أبني عبند هللا 

)...يوقددد مددن شددجًر مبار ددة   )ع يننه السننالمو فنني تفسننرر آيننة المشننكاة ةولننه 
شجرة التي أصن ها إبنراهيم )ع ينه السنالمو . و اتم الو43)إبراىيم )عليو السالم  

                              
43

 ٜ٘ٔصٔاليايك ج - 
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الذ  هو أول من جمعت له النبوة واإلمامة ، وهو دمحم )صن ح هللا ع ينه وآلنه 
)أ تداره وس م تس يماو ةال أمرر المؤمنرن )ع ينه السنالمو يصنف رسنول هللا : 

مددددن شددددجًر األنبيدددداء ، ومشدددد اً الىددددياء ، وذؤابددددة العليدددداء ، وسددددًر البطحدددداء ، 
 .و44)مة وفنابيع الح مة  ومصابيل الظل

ىدددذا مثدددل ىدددربو هللا ألىدددل بيدددت نبيدددو  (وعنننن الصنننادق )ع ينننه السنننالمو ةنننال : 
 .و45))صلع هللا عليو والو وسلم تسليما  ولمن عاداىم  

)إنو سأل عن الشدجًر يدك ىدذه اآليدة يقدال : وفي التافي عنه )ع يه السالمو : 
يا وأميددر المددؤمنين )عليددو رسددول هللا )صددلع هللا عليددو وفلددو وسددلمت سددليما  أصددل

السالم   يرعيا واألئمة ذرفتو أغصانيا ، وعلم األئمة ثمرتيا وشيعتيم المؤمنون 
ن المددددؤمن ليمددددوت  ورقيددددا ، قددددال : وهللا إن المددددؤمن ليولددددد يتددددورق ورقددددة يييددددا وا 

 .و46)يتسق  ورقة منيا 
) والحسددن والحسددين ثمرىددا والتسددعة مددن ولددد الحسددين )علددييم  وفنني اإلتمننال : 

 السالم  أغصانيا   .
 .)وغصن الشجًر ياطمة وثمرىا أولدىا وورقيا شيعتيا  وفي المعاني  

)تؤتك أيليا  دل حدين مدا ي درج مدن علدم اْلمدام إلدي م يدك  دل وزاد في اإلتمال 
 . سنة من  ل يج عميِ 

وأما الروايات ع ح إن أهل البرت )ع رهم السالمو هم ورثة شجرة النبنوة فهني 
 ورد بع ًا منها : كثررة جدًا ن

مددا يددنقم الندداس منددا يددنحن وهللا (فعننن ع نني ابننن الحسننرن )ع يننه السننالمو ةننال 
 .و47)شجًر النبًو وبيت الرحمة ومعدن العلم  

                              
 ٘ٛصٖ،بحار األنوار جٛٓٔنيج البالغة  طبة  - ٗٗ
 ٘ٛصٖالعياشك وعنو تفسير الصايك ج - ٘ٗ
 ٘ٛصٖتفسير الصايك ج - ٙٗ
 ٕٕٔصٔاليايك ج - ٚٗ
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وكان ع ي ابن الحسرن )ع يه السالمو رندعوا عنند كنل زوال منن أينام شنعبان 
وفننني لر نننة النصنننف مننننه ويصننن ي ع نننح النبننني )صننن ح هللا ع ينننه والنننه وسننن م 

)الليدددم صدددلك علدددع دمحم وفل دمحم شدددجًر النبدددًو يما و بهنننذع الصننن وات يقنننول تسننن 
 .و48)وموىع الرسالة ... 

وفي الروايات ما ردل ع ح إن االممة )ع نرهم السنالمو هنم فنروع هنذع الشنجرة 
المباركنة التنني وصنفها البننار  جنل وعننال فني كتابننه ) روةند مننن شنجرة مباركننة 

 زيتونة و .
: ) أندا يدرع مدن يدروع الزفتوندة وقندديل  ه السنالمو ةنالفعن أبي عبد هللا )ع ي  

مددددن قناديددددل بيددددت النبددددًو وسددددليل الرسددددالة وأديددددْ السددددفًر وربيددددْ اليددددرام البددددرًر 
ومصباح من مصدابيل المشد اً التدك يييدا ندور الندور وصدفًو اليلمدة الباقيدة يدك 

 .و49)عقْ المصطفين إلع يوم الحشر  
امتننداد ل نبننوة كمننا إن الفننرع امتننداد كمننا إن الروايننات تشننرر إلننح إن اإلمامننة 

 لألصل في الشجرة .
بينددا النبددك )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسددليما  بعريددات وعلددك )عليددو  فعننن جننابر ابننن عبنند هللا ةننال : 

السددالم   تجاىددو ونحددن معددو إذ أومددأ النبددك )صددلع هللا عليددو والددو وسددلم تسددليما  
ك ، يددددنا مندددو يقدددال : ىدددع إلدددع علدددك )عليدددو السدددالم  يقدددال : ادن مندددك يدددا علددد

 مسددك يعنددك  فددك يددك  فددك ، يأ ددذ ب فددو يقددال : يددا علددك ُ لقددت أنددا وأنددت مددن 
شجًر أنا أصليا وأنت يرعيا والحسن والحسين أغصانيا يمن تعلدِ بغصدن مدن 

 .و50)أغصانيا أد لو هللا الجنة  
 

 الشجرة التي نهح هللا تعالح آدم وزوجه أن ي تال منها
                              

 ٕٜٗصٓٔوسائل الشيعة ج - ٛٗ
 ٕٙٔصٓٔبحار األنوار ج - ٜٗ
 ٕٓص٘ٔج بحار األنوار - ٓ٘
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ا َيا فَدُم اْسُ ْن َأنَت َوَزْوُجدَك اْلَجنَّدَة َوُ داَل ِمْنَيدا َرَغددًا َحْيدُث ِشدْئُتَما }َوُقْلنَ ةال تعالح 

َجَرًَ َيَتُيوَنا ِمَن اْلظَّاِلِميَن {  وهنا رتبادر السؤال التالي : و51)َوَل َتْقَرَبا َىدِذِه الشَّ
 تنل ما هي هذع الشجرة التي ن هي آدم وحواء أن ي تال منها   ولماذا جعل ا 

 من هذع الشجرة ظ مًا  
وهنننا ةنند ذهننب المفسننرون مننذاهب متعننددة فنني الشننجرة التنني ن هنني عنهننا آدم 
فمنهم من ةال إنها الشعرر ومنهم من ةال العنب ومنهم من ةنال غرنر ذلنك ، 

 ولثجابة ع ح السؤال نقول : 
: )الشدجًر التدك نيدع هللا فدم رو  عن أبي الحسن الثالث )ع ينه السنالمو ةنال 

زوجتدو أن يددأيال منيددا شددجًر الحسددد ، عيدد إلييمددا إن ل ينظددر إلددع مددن يىددل و 
 .و52)هللا عليو وعلع  الئقو بعين الحسد ولم يجد هللا لو عزما  

ومننن هننذع الروايننة رتبننرن لنننا معنننح الظ ننم المقصننود فنني اةيننة ، فالمحسننود 
 مظ وم والحاسد ظالم .

يدا ابدن ع ينه السنالمو : )وعن عبد السالم صنالم الهنرو  ةنال : ة نت ل ر نا )
رسول هللا أ برنك عن الشجًر التك أيل منيا فدم وحواء ما  انت   وقد ا تل  
الناس يييا ، يمنيم من يروع إنيا الحنطة ومنيم من يروع إنيا العنْ ، ومنيم 
مدن يددروع إنيددا شددجًر الحسددد ، يقددال )عليدو السددالم   ددل ذلددك حددِ ، قلددت : يمددا 

 الييا   يقال : يا أبا الصلت ...الع إن قال :معنع ىذه الوجوه علع ا ت
يقال فدم )عليو السالم  : ياْر من ىدؤلء   يقدال عدز وجدل ىدؤلء مدن ذرفتدك  

وىم  يدر مندك ومدن جميدع  لقدك ، ولدول ىدم مدا  لقتدك ول  لقدت الجندة والندار 
ول السدددماء ول أرض ، يأيددداك أن تنظددددر الدددييم بعدددين الحسددددد وتمندددع منددددزلتيم ، 

ليو الشيطان حتع أيل من الشجًر التدك ُنيدك عنيدا وتسدل  علدع حدواء يتسل  ع
                              

 ٖ٘البقًر - ٔ٘
 ٚٛٔصٔٔبحار األنوار ج - ٕ٘
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لنظرىا إلع ياطمة )علييا السالم  بعين الحسد حتع أيلت من الشجًر  ما أيدل 
فدم )عليو السالم  يأ رجيما هللا عز وجدل عدن جنتدو يأىبطيمدا عدن جدواره إلدع 

 .و53)األرض 
شنجرة الحسند وهنني  وع نح ذلنك تتنون الشننجرة التني أتنل مننه آدم وحننواء هني

بالت ترد ليست شجرة مادية كما هو معهود ولتنن هني أمنر نفسني صنادر منن 
نننوازع اإلنسننان ، كمننا إن ذلننك ال رنفنني وجننود شننجرة ماديننة ةنند أتننل منهننا آدم 
وحنواء ةند تتنون شنعررًا وةند تتنون عنبننًا انطالةنًا منن وجنود بعند م تنوتي لتننل 

َلْيِو ُتْرَجُعوَن {}َيُسْبَحاَن الَِّذع ِبَيِدِه َمَلُيو شيء    .ُت ُ لِّ َشْكٍء َواِ 
 

 أصحاب التساء ووراثة ا نبياء
 

لقننند بنننرن القنننرآن التنننريم مقنننام أصنننحاب التسننناء بننن ن سنننماهم ب هنننل البرنننت ، 
وجع هم أهل آية المباه ة ، ومنا ذلنك إال لمنا لهنم منن مقامنات شنريفة عالينة 

بنننل   نننق آدم عنننند هللا تعنننالح فننني كنننل ا زمنننان والعنننوالم فهنننم ةننند   قنننوا ة
:)...لمدا والم  وةات فعن رسول هللا )ص ح هللا ع يه واله وسن م تسن يماو ةنال 

أراد هللا إن ي لقنددا تيلددم ب لمددة  لددِ منيددا نددورًا ثددم تيلددم ب لمددة أ ددر  ي لددِ منيددا 
روحًا ثم مدزج الندور بدالروح ي لقندك و لدِ عليدًا وياطمدة والحسدن والحسدين ي ندا 

 .و54)ن ل تقديس  نسبحو حين ل تسبيل ونقدسو حي
و هننم تنناب هللا ع ننح آدم كمننا فنني الرايننات التثرننرة ، و هننم جننرت سننفرنة نننوح 
 وس مت من اليرق ، و هم ابت ح إبراهيم ر ه وغرر ذلك من المقامات اإللهية.

)إن اْلمامددة  ددص هللا بيددا رو  عننن اإلمننام الر ننا )ع يننه السننالمو إنننه ةننال: 
ً وال لددة ، مرتبددة ثالثددة منفصددلة شددريو بيددا إبددراىيم ال ليددل عليددو السددالم بعددد النبددو 

                              
 ٕٗٚصٔعيون أ بار الرىا ج - ٖ٘
 ٓٔص٘ٔبحار األنوار ج - ٗ٘
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وأشاد بيا ذ ره ...إلع أن قال ، يلم يزل يك ذرفتو يرثيا بعض عدن بعدض قرندا 
 يقرن حتع ورثيا النبك )صلع هللا عليو والو وسلم تسليما  يقال هللا عز وجل :

نَِّبددددكُّ َوالَّددددِذيَن فَمُنددددوْا َوّللّاُ َوِلددددكُّ }ِإنَّ َأْوَلددددع النَّدددداِس ِبددددِ ْبَراِىيَم َللَّددددِذيَن اتََّبُعددددوُه َوَىدددددَذا ال 
اْلُمْؤِمِنيَن { ي انت لو  اصة يقلدىا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما  عليدا بدأمر هللا عدز وجدل علدع 
رسددم مددا يرىدديا هللا عددز وجددل ، يصددارت يددك ذرفتددو األصددفياء الددذين أتدداىم هللا 

اصدة إلدع يدوم القيامدة إذ ل إلع يوم البعث ييك يدك ولدد علدك )عليدو السدالم   
نبدددك بعدددد دمحم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسدددليما  يمدددن أيدددن ي تدددار ىدددؤلء الجيدددال   إن اْلمامدددة ىدددك 
منزلددددة األنبيددددداء وارث األوصددددياء ، إن اْلمامدددددة  اليددددة هللا عدددددز وجددددل و اليدددددة 

 . و55)الرسول ومقام أمير المؤمنين وميراث الحسن والحسين )علييما السالم   
ذلك رتبرن لنا إن اصحاب التساء هم ورثة مقام اإلمامة النذ  هنو منزلنة من 

ا نبينناء وارث ا وصننياء أ  إن أصننحاب التسنناء )ع ننرهم السننالمو هننم ورثننة 
ا نبينننناء ، إلننننرهم تنتقننننل مواريننننث ا نبينننناء )صنننن وات هللا وسننننالمه ع ننننرهم 

 أجمعرن و.
ثننوع بالتنزيننل ، إن هننذا المقننام مقننام أهننل البرننت اسننتحقه أصننحاب التسنناء وور 

دَرُ ْم حرث  ناطبهم تعنالح  َْ َعدنُ ُم الدرِّْجَس أَْىدَل اْلَبْيدِت َوُيَطيِّ }ِإنََّمدا ُيِرفدُد ّللاَُّ ِلُيدْذِى
}َرْحَمدُت ّللّاِ َوَبَرَ اتُدُو َعَلدْيُ ْم أَْىدَل كما  اطب آل إبراهيم بقوله تعالح : َتْطِييدرًا { 

 اْلَبْيِت ِإنَُّو َحِميٌد مَِّجيٌد {.
}ِإنَّ ّللّاَ اْصَطَفع فَدَم َوُنوحًا َوفَل ِإْبَراِىيَم َوفَل ِعْمَراَن َعَلع اْلَعاَلِميَن ال تعالح : وة

 ذرفة بعىيا من بعض {.
)نحددن  ورو  العياشنني عننن البنناةر )ع يننه السننالمو إنننه تننال هننذع اةيننة فقننال :

 منيم ونحن بقية تلك العتًر  . 
م  قددال : قددال دمحم بددن الشددعث ابددن ويددك المجددالس عددن الصددادق )عليددو السددال 

قيس اليندع )لعنة هللا عليو   للحسين )عليو السالم  : يا حسدين ابدن ياطمدة ، 

                              
 ٜٙٔصٔعيون إ بار الرىا ج - ٘٘
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أع حرمة لك من رسدول هللا )صدلع هللا عليدو والدو وسدلم تسدليما   ليسدت لغيدرك 
ن  يتال الحسين ىذه اآلية ثم قدال : وهللا إن دمحما)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسدليما   َلمدن فل إبدراىيم وا 

 .و56)العتًر اليادية َلمن فل دمحم صلوات هللا علييم 
والمذكورين في اةية ذرية بع ها من بعض ويرث بع نهم بع نا . اذن فنآل 
دمحم الذرن هم ع ي وفاطمة والحسن والحسرن ص وات هللا ع رهم أجمعنرن هنم 

 . فرع شجرة ا نبياء وهم ورثة ا نبياء ص وات هللا ع رهم أجمعرن
 

 الفصل ال امس
دور فاطمة الزهراء )ص وات هللا ع رهاو في الوراثة 

 اإللهية
 

فاطمننة بنننت دمحم الصننديقة الطنناهرة الحننوراء اإلنسننية هنني سننر مننن إسننرار هللا 
الننذ  ال رنندرك كنهننه إال  القننه ولمننا كانننت الحجننة هنني النندلرل إلننح هللا تعننالح 

إلهنني تصننل بواسننطته يحننذر بننه عبننادع وينننذرهم ويهنندرهم فنن ن مقننام الحجيننة 
 الع وم اإللهية ال دنية إلح عبادع . 

واذا كننان أهننل البرننت )ع ننرهم السننالمو هننم حجننإ هللا ع ننح   قننه فنن ن أمهننم 
ما صرحت بنه رواينة العسنكر  )ع ينه السنالمو :  ذافاطمة حجة هللا ع رهم وه

 . و57))نحن حجة هللا علع ال لِ وياطمة )علييا السالم  حجة علينا  
ا مر إلنح إن فاطمنة )صن وات هللا ع رهنا و هني ال ر نة التني رتننزل بل رتعدى 

 فرها ا مر اإللهي من عند الع ي ا ع ح .

                              
 ٕٖٛصٔتفسير الصايك ج - ٙ٘
 ٕٜٔص ٚالنتصار للحر العاملك ج - ٚ٘
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فقد روى فرات التوفي في تفسررع ةال : حدثنا دمحم بن القاسنم بنن عبرند عنن  
}ِإنَّددا َأنَزْلَندداُه ِيددك َلْيَلددِة  أبنني عبنند هللا )ع يننه السننالمو فنني معنننح ةولننه تعننالح :

ْدِر {الليلة ياطمة والقدر هللا ، يمدن عدر  ياطمدة حدِ معريتيدا يقدد أدرك ليلدة اْلقَ 
نما سميت ياطمة ألن ال لِ يطموا علع معريتيا .  القدر ، وا 

ددْن َأْلددِ  َشددْيٍر{ يعنددك  يددر   وقولددو }َوَمددا َأْدَراَك َمددا َلْيَلددُة اْلَقددْدِر* َلْيَلددُة اْلَقددْدِر َ ْيددٌر مِّ
وُح ِييَيدددا{ والمالئ دددة مدددن الددد  مدددؤمن ، وىدددك أم المدددؤ  منين }َتَندددزَُّل اْلَماَلِئَ دددُة َوالدددرُّ

المؤمندددون الدددذين يمليدددون علدددم فل دمحم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسدددليما  والدددروح القددددس ىدددك ياطمدددة 
دددن ُ دددلِّ َأْمدددٍر* َسددداَلٌم ِىدددَك َحتَّدددع َمْطَلدددِع  الزىدددراء )علييدددا السدددالم   }ِبدددِ ْذِن َربِِّيدددم مِّ

 .و58)حتع ي رج القائم عليو السالم  اْلَفْجِر{ يعنك 
إذن فهننناك عالةننة بننرن فاطمننة الزهننراء واإلمننام الحجننة القننامم )ع يننه السننالمو 

 كونه هو السر المستودع فرها وهو الياية التي تنتهي إلرها هذع الع وم .
إذن ف ن فاطمة هي مصدر فيض لألممنة جميعنًا وفني كنل زمنان ومكنان ، بنل 

ن لها دورًا بارزًا بالعهد ب مامة ا ممة )ع رهم السالمو من ذريتها ، فهو من إ
شؤونها كما يفهم من بعض النصوص ، وبالتالي يصم أن يكون ا ممة منن 

 ذريتها هم أوصياء لها .
)السالم عليك يدا وارث ياطمدة الزىدراء سديدً نسداء وكما ورد في بعض الزيارات 

 . العالمين ... 
مال ف ن مقام الوصاية باإلمامة مقام إالهني  طرنر نظرنر منا كنان وع ح اإلج 

لمريم بنت عمران من مقام حرث ألقي إلرها ك منة هللا عيسنح ، وهنذا يقودننا ن 
في مقام نزول القرآن لتل ا زمان ن إلح القنول بن ن كنل لفنظ منريم فني القنرآن 

 يصم إن رراد منه فاطمة )ع رها السالم و .
 ع رها مطهنرة بننص القنرآن فني آينة التطهرنر التني نزلنت ولما كانت سالم هللا

 ع ح ال مسة أصحاب التساء وهم فاطمة وأبوها وبع ها و نوها .

                              
 ٕٔ، مقامات ياطمة الزىراء ص ٔٛ٘تفسير يرات اليويك ص- ٛ٘
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والمطهر ن كما في سورة الواةعة ن يمس حقيقنة القنرآن الع وينة المكنوننة فني  
التتننناب وال نننوح المحفنننوذ ، فهننني إذن ممنننن ةننند ورث هنننذع الحقنننامق والع نننوم 

 ا هذع الحقامق منها .وأبنامها ةد ورثو 
فمصحف فاطمة هو أحد دالمل إمامة اإلمام عند حيازته له ، رو  عن أبني  

)مدا مدات أبدو جعفدر بصرر ةال : سمعت أبا عبد هللا )ع ينه السنالم و يقنول : 
 .و59))عليو السالم   حتع قبض مصح  ياطمة )علييا السالم   

منزلنة ، فهني منن ا ننوار وال رنبيي إن يستيرب أحد مما حبا هللا فاطمة منن 
 التي اشتقت من الصادر ا ول )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تس يماو.

:) يدا سدلمان  لقندك هللا مدن صدفاء ندوره يددعانك يأطعتدو ، وةد رو  عن ةولنه 
و لدددِ مدددن ندددورع عليدددًا يددددعاه يأطاعدددو ، و لدددِ مدددن ندددورع وندددور علدددك ياطمدددة 

لحسددن والحسددين يدددعاىما يدددعاىا يأطاعتددو ، و لددِ منددك ومددن علددك وياطمددة ا
يأطاعاه يسمانا هللا عز وجل ب مسة أسماء من أسمائو ، ياهلل المحمود وأنا دمحم 
، وهللا العلدددك وىدددذا علدددك ، وهللا يددداطر وىدددذه ياطمدددة ، وهللا ذو اْلحسدددان وىدددذا 
الحسددن ، وهللا المحسددن وىددذا الحسددين ، ثددم  لددِ مددن نددور الحسددين تسددعة أئمددة 

 لِ هللا سماًء مبنية أو ارىًا مدحية أو ىواء أو ماء يدعاىم يأطاعوه قبل أن ي
 .و60)أو مليًا أو بشرًا و نا بعلمو أنوارًا نسبحو ونسمع لو ونطيع  

فال  قننة واالصننطفاء كمننا جننرى ع ننح رسننول هللا )صنن ح هللا ع يننه والننه وسنن م 
تس يماو وع ي )ع يه السالمو جرى مث ه ع ح فاطمة )ع رها السنالمو بنل هني 

 وريهما ، وهذا مقام  طرر وش نه رفي  .  قت من ن
كما إن الرواية تو م وجود ترترب في النورانية وكون المتقدم واسطة فيض  

ل متنن  ر، لننذا فنن ن فاطمننة )ع رهننا السننالمو تعنند واسننطة فننيض نورانيننة لألممننة 
 لتقدمها ع رهم بالنورانية ، وهم من نور واحد .

                              
 ٖٓ، مقامات ياطمة الزىراء صٛ٘ٔبصائر الدرجات ص - ٜ٘
 ٕٖ،مقامات ياطمة الزىراء صٙصٕ٘بحار األنوار ج - ٓٙ
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)إن هللا تبارك وتعالع أوحع إلدع : كما رو  عن اإلمام الر ا )ع يه السالمو  
عمران : إنك واىْ لك ذ را يوىْ لو مرفم ، ووىْ لمدرفم عيسدع ،يعيسدع مدن 
مددرفم ، ومددرفم مددن عيسددع شددكء واحددد وأنددا مددن أبددك وأبددك منددك وأنددا وأبددك شددكء 

 . ٔٙ)واحد  
ذا كان عيسح من مريم ، ومريم من عيسح شيء واحد ، فترف بمنن كنانوا  وا 

 ل ال  ق ب لفي عام   أنوارًا يسبحون ةب
)إن هللا  لقندا قبدل ال لدِ بدألفك عدام يسدبحنا فقد ورد عنهم )ع نرهم السنالمو : 

 .و62)يسبحت المالئ ة  تسبيحنا  
 

                           

 السر المستودع فرها                   
 

مننن كننل مننا تقنندم وكننون فاطمننة واسننطة الفننيض إلننح بنناةي االممننة )ع ننرهم 
وانطالةًا من ت سيسنا القا ي بفعالية الدور المهم  ل وراثنة  ةو من جهالسالم

والجرنننات الوراثيننة مننن جهننة ثانيننة ، وكننون ا ممننة هننم حجننإ هللا ع ننح   قننه 
وهم أبنواب هللا التني رنؤتح منهنا ، وهنم   فناء هللا فني أر نه منن جهنة ثالثنة 

 نفهم العناية اإللهية االمتناهية في   ق فاطمة .
)...يأدنددانك جبرائيددل مددن شددجًر طددوبع هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسنن يما و ةننال : فعننن رسننول 

ونددداولنك مدددن ثمارىدددا يأيلتدددو يحدددول هللا ذلدددك مددداًء يدددك ظيدددرع يلمدددا ىبطدددت إلدددع 
األرض واقعت  ديجة يحملت بفاطمة ، يمدا قبلتيدا قد  إل وجددت رائحدة شدجًر 

 .و63)طوبع يييا  
                              

 ٜ٘ٔص ٙاليايك ج - ٔٙ
 ٔصٕ٘بحار األنوار ج - ٕٙ
63

 ٖٗٙصٛٔالبحارج - 



32 

: ) بيندا رسدول هللا )صدلع ينه السنالمو ةنال وأ رج التنافي عنن أبنا الحسنن )ع 
هللا عليو والو وسلم تسليما  جالس إذ د دل عليدو ملدك لدو أربعدة وعشدرون وجيدا 
يقددال لددو رسددول هللا )صددلع هللا عليددو والددو وسددلم تسددليما  حبيبددك جبرائيددل لددم أرك 
يك مثل ىذه الصوًر ، قال الملك لسدت بجبرائيدل يدا دمحم بعثندك هللا ألزوج الندور 

ن النددور قددال )صددلع هللا عليددو والددو وسددلم تسددليما  : َمددن ممددن قددال ياطمددة مددن مدد
 علك .

قدال يلمددا ولدع الملددك يد ذا بددين  تفيدو دمحم رسددول هللا علدك وصدديو ، يقدال رسددول  
هللا )صلع هللا عليو والو وسلم تسليما  منذ  م  تْ ىذا بدين  تفيدك ، يقدال مدن 

 .  ٗٙ) عام قبل إن ي لِ فدم باثنين وعشرفن إل 
وهذا إن دل ع ح شيء ف نما ردل ع ح عظم الدور الذ  أنيط بفاطمنة )سنالم 
هللا ع رهاو في حمل السر اإللهي المتمثل بالحسن والحسرن )ع رهما السالمو 
الننذرن ةننال فرهمننا رسننول هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسنن يماو : )الحسننن معنندن ع منني والحسننرن 

  ازن وحريو.
مجننيء رجننل مننن ولنند الحسننن )ع يننه السننالم و فنني آ ننر ومننا رتبنن  ذلننك مننن 

الزمنننان يقنننوم بنشنننر ع نننوم آل دمحم ومجنننيء رجنننل منننن ولننند الحسنننرن )ع ينننه 
السننالم و يمننأل ا رض ةسننطًا وعننداًل بعنندما م مننت ظ مننًا وجننورًا يكننون امتننداد 
ل نبوة ووارث ل وحي فهذا هو السر المستودع فرهنا النذ  تتط ن  ال  يقنة إلنح 

 شردة لتعيش في ظل دولته دولة العدل اإللهي .رؤية ط عته الر 
 
 
 
 
 

                              
 ٜٕٓغاية المرام ص - ٗٙ
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 وراثة الع وم اإللهية

 
إن وراثننة الع ننوم اإللهيننة هنني مننن السنننن التنني سننار ع رهننا رسننل هللا تعننالح 

َْ الَِّذيَن اْصَطَفْيَنا ِمدنْ وأنبياءع )ص وات هللا ع رهم و ةال تعالح   }ُثمَّ َأْوَرْثَنا اْلِيَتا
فالتتنناب الننذ  هننو مجمننوع هننذع الع ننوم ررثننه مننن اصننطفاع هللا مننن  ِعَباِدَنددا {
 عبادع .

وفي  بنر جناء بريهنة جناث رق النصنارى فقنال  بني الحسنن )ع ينه السنالمو:  
)جعلت يداك أنع ليم التورًا واْلنجيل و تْ األنبياء ، قال ىك عندنا وراثة من 

حجددة يددك أرىددو ُيسددأل عددن شددكء  عندددىم نقرؤىددا  مددا قرؤوىددا إن هللا ل يجعددل
 .و65)ييقول ل ادرع  

ولما كانت كل الع وم التي ألقاها هللا إلح عبادع محتواة في التتاب كما وصفه 
 }تبيان ليل شكء{البار  ب نه 

نه  ٍْ َوَل وا  }َوَما َتْسُقُ  ِمن َوَرَقدٍة ِإلَّ َيْعَلُمَيدا َوَل َحبَّدٍة ِيدك ُظُلَمداِت اأَلْرِض َوَل َرْطد
ِبيٍن { ٍْ مُّ  . و66)َياِبٍس ِإلَّ ِيك ِ َتا

نننه  نننه  }ىدد  ورحمددة{وا  ددَماَواِت وا  ُْ َعْندُو ِمْثَقدداُل َذرًٍَّ ِيددك السَّ ِْ َل َيْعددُز }َعدداِلِم اْلَغْيدد
ِبيٍن {. ٍْ مُّ  َوَل ِيك اأْلَْرِض َوَل َأْصَغُر ِمن َذِلَك َوَل َأْيَبُر ِإلَّ ِيك ِ َتا

اليربيننة الع ويننة لحقننامق اةيننات فنني التتنناب ةنند كننل هننذع ا وصنناا الجامعننة  
أورثها هللا لألنبياء الذرن اصطفاهم هللا منن   قنه الالحنق مننهم عنن السنابق 

                              
 ٔٛٔصٕٙبحار األنوار ج - ٘ٙ
 ٜ٘األنعام - ٙٙ
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َْ الَّدِذيَن اْصدَطَفْيَنا ِمدْن ِعَباِدَندا َيِمدْنُيْم َظداِلٌم لَِّنْفِسدِو فقد ةال تعالح  }ُثمَّ َأْوَرْثَنا اْلِيتَدا
ْقَتِصٌد َوِمْنيُ  ٌِ ِباْلَ ْيَراتِ َوِمْنُيم مُّ  {.ْم َساِب

)ىددددك يددددك ولددددد علددددك وياطمددددة )علييمددددا فعننننن بنننناةر الع ننننم )ع يننننه السننننالمو  
 .و67)السالم  

)السددابِ بددال يرات اْلمددام والمقتصددد وفنني التننافي عنننه )ع يننه السننالمو ةننال : 
 .العار  لإلمام والظالم لنفسو الذع ل يعر  اْلمام  

و قيددل لددو إنيددا يددك الفدداطميين ، يقددال )إنددوعننن الصننادق )ع يننه السننالمو ةننال :  
ليس حيث تذىْ ليس يد ل يك ىذا من أشدار بسديفو ودعدا النداس إلدع ىدالل 
، يقيدددل أع شدددكء الظدددالم لنفسدددو قدددال :الجدددالس يدددك بيتدددو ل يعدددر  حدددِ اْلمدددام 

 . ٛٙ)والمقتصد العار  بحِ اْلمام والسابِ بال يرات اْلمام  
لك العتدًر الطداىًر ولدو أراد األمدة لياندت )أراد هللا بدذوعنه )ع يه السنالمو ةنال: 

باجمعيا يك الجنة لقول هللا يمنيم لظالم لنفسو اآلية ثم جمعيدم  ليدم يدك الجندة 
يقددددددال : جنددددددات عدددددددن يددددددد لونيا اآليددددددة يصددددددارت الوراثددددددة للعتددددددًر الطدددددداىًر ل 

 . ٜٙ)لغيرىم  
وهنا ةد ترد شبهات حنول هنذا المو نوع سننحاول اررادهنا ومحاولنة اعطناء   
قننول المناسننب لهننا معتمنندرن فنني ذلننك كتنناب هللا وسنننة االممننة المعصننومرن ال

 ص وات هللا وسالمه ع رهم أجمعرن .
: ةد يقول ةامنل : منا هني الفامندة منن وراثنة التتناب   وهنا  الشبية األولع

هو التتاب متداول برن المس مرن رتناولونه بالتالوة والتفسنرر وغرنر ذلنك منن 
فهو متاح لتل أحد وةند أمنر هللا تعنالح بتندبر القنرآن الع وم الم تصة بالقرآن 

                              
 ٕٗصٗتفسير الصايك ج - ٚٙ
 ٕ٘ٔص ٔاليايك ج - ٛٙ
 ٘ٔٙلصدوق صفمالك الشيخ ا- ٜٙ
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لعامة الناس ولم يقتصر ا مر ع ح عصبة بعرنهنا تتنون هني المعنينة بتندبرع 
 ومباشرته .
: إن الوراثننة التنني نعنرهننا ليسننت انتقننال التتنناب المنندون مننا بننرن الجددواْ 

جرنل ، بنل  الدفترن المتداول برن المس مرن رتناة ونه كابرًا عن كابر جياًل بعند
نعني به الع وم اإللهية الحقامق اليربية الموجنودة بنرن السنماء وا رض التني 

) حبددل ممدددود بددين السددماء والرض مثننل لهننا الحنندرث النبننو  الشننريف ب نهننا 
ِيددك  }وهننو المشننار إليننه فنني اةيننة الشننريفة  طددر  بيددد هللا وطددر  بأيدددي م  

ْ ُنددونٍ  ٍْ مَّ ددُو ِإلَّ ا *ِ تَدا ددُرونَ لَّ َيَمسُّ ال فتننل أحنند يمننس التتنناب ألتنندويني  {ْلُمَطيَّ وا 
ولتن ال احد يمس الحقامق الم توتية ل قرآن إال ة ب المعصوم الذ  أشنبه منا 

 يكون بوعاء رتنزل إليه ت ويالت القرآن في لر ة القدر 
وةد فص نا التالم في هذا المو نوع فني الجنزء ا ول )نظرينة تجزمنة القنرآن و 

 ف رراج .
 لة تالوة القرآن والتبرك به والتدبر في آياته وسورع فهو أمر آ نر ال وأما مس

رتعارض م  الرجوع إلح عندل القنرآن وحم تنه ومنن أمنر هللا بالتمسنك بنه من  
 القرآن لألمن من ال الل وهو )كتاب هللا وعترتي أهل برتي و .

 
ةنند : لقامننل أن يقننول إذا كانننت ع ننوم التتنناب تنتقننل وراثننة و  الشددبية الثانيددة

ورد فنني الحنندرث )الع منناء ورثننة االنبينناء و فنن ن الرجننوع إلننح تفاسننرر الع منناء 
 وصنول بنالمؤمن إلنح منا لومؤلفاتهم في ع وم القرآن والحقامق اإللهية كفرنل 

ررينندع هللا مننن فهنننم القننرآن وحقامقنننه وهننذا أمننر درج ع ينننه المسنن مون ع نننح 
المكنننم منننن بننناب ا نننتالا منننذاهبهم التالمينننة والف سنننفية والفقهينننة وع ينننه فت

 تو يم الوا حات وكما يعبرون )تو يم الوا حات من اشكل المشكالت و.
: إن م مون هذا االشكال هو ما نريد إن نثبته في بحثنا هذا وهو  الجواْ

مننا ر  صننه مفهننوم الحنندرث المشننهور )الع منناء ورثننة االنبينناء و ولتننن نقطننة 
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ع منناء كننل مننن تت ننم ال نالا برننننا و ننرن المستشننكل هننو إنننه يفهنم مننن لفننظ ال
بق ايا الدرن والعقردة وما إلح ذلك من أمور ونحن نفهم من لفظ الع ماء منا 
حددع لنا االممة )ع رهم السالمو فن ن منن ورث الع نم منن ا نبيناء هنم ا ممنة 
وهذا ال  الا فيه وهو ما أثبتنناع فني هنذا البحنث وممنا ال يمكنن صنرفه إلنح 

 عصمة وا  تيار اإللهي .أحد من الناس ال ارجرن عن إطار ال
)علمدداء امتددك فترننف يمكننن أن نفهننم الحنندرث الننوارد عنننهم )ع ننرهم السننالمو : 

 .  ٓٚ) أنبياء بنك اسرائيل  
 . و71)علماء أمتك أيىل من أنبياء بنك إسرائيل  وفي رواية أ رى )

فال مندوحة وال  يار إال بالقول إن الع ماء حقًا هم أممنة أهنل البرنت  ن منن 
لع وم التسبية التي يصل من  الل دراستها الرجنال إلنح حنال يسنمون حّصل ا

ع ماء ال يمكن أن تنطبق ع رهم هذع الرواية  ن الع نم التسنبي يسنتطي  أ  
إنسننان أن يحصننل ع يننه ، فيكننف يكننون لمثننل هننؤالء أن يكونننوا أف ننل مننن 

 موسح وعيسح )ع رهما السالمو الذرن هم من أنبياء بني إسرامرل .
ةال حدثني أبو س مة ةال سمعت أبا عبد هللا  ةعن سرف بن عمرر وةد ورد 

يغدوا الناس علع ثالثة عالم ومتعلم وغثاء يسئلوه عن  ) :ع يه السالم يقول
 . ٕٚ) ذلك يقال نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون وسائر الناس غثاء

 

: وم مون هذع الشبهة رت  ص بنالقول بن ن نظرينة الوراثنة الشبية الثالثة
يي مبررات ودواف  السعي نحو مراةي التمنال كنون هنذع المقامنات محجنوزة ت 

  ش اص محددرن ال يمكن استبدالهم ، وك ن الق ية محسومة س فًا .
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: فنني مقننام الننرد ع ننح هننذع الشننبهة نقننول : إن اال تيننار الحقيقنني  الجددواْ
دم صنطوأنطالق السرر نحو التماالت الع يا تبدأ بهذا اإلمتحان الصعب الذ  ي

 غالبا بعقبة ا نا .
ف ما كانت الع وم اإللهية حقامق غربية ال تتن تح لتنل أحند وهني منن )الصنعب 
المستصعب و ولما كنان ا تينار منن يكنون منؤهاًل لمقنام حمنل الع نوم اإللهينة 
رننتم  ننمن ةننانون اإلصننطفاء اإللهنني ، فنن ن المصننداق ا ول لهننذا ا مننر هننو 

ل مالمكنة بالسنجود لنه وعصنيان إب نيس  ة ية آدم )ع يه السنالمو ، وأمنر هللا
 مر هللا تعالح انطالةًا من شعارع المشؤوم )أنا  رر منه و وطردع من ح نرة 

 الر ا والرحمة االلهية .
ِ ِيدك الَّدِذيَن وهذع السنة اإللهية جارية عبر الزمان، وكمنا ةنال تعنالح   }ُسدنََّة ّللاَّ

 .و73) َتْبِدياًل {َ َلْوا ِمن َقْبُل َوَلن َتِجَد ِلُسنَِّة ّللاَِّ 
ففنني كننل زمننان هننناك آدم ةنند نصننبه هللا   يفننة وفنني كننل زمننان هننناك أمننر  

بالسجود ةدم الزمان وفي كل زمان هناك من يسجد له طاعة لألمر اإللهي ، 
 وفي كل زمان هناك من يقول )أنا  رر منهو .

ماو فنني واال فبمنناذا نفسننر ةننول رسننول هللا )صنن ح هللا ع يننه والننه وسنن م تسنن ي 
  )أنا مدينة العلم وعلك بابيا   حق ع ي )ع يه السالمو 

 أنا ال أفهم من هذا الحدرث إال ما أفهم من ةوله تعالح )أسجدوا ةدم و. 
والحظ معي كرف إن من أطناعوا هنذا ا منر واعترفنوا بهنذا المقنام رفعهنم هللا  

مان مننا فوق كنل مقنام فهنذا سن مان الندمحم  ةند اسنتحق ةنول رسنول هللا )سن 
 أهل البرت و.

وهنننذا عمنننار والمقنننداد وأبنننو ذر اسنننتحقوا ةولنننه )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسننن يماو : )إن الجننننة  
 لتشتاق إلح ثالث و.

                              
 ٕٙاألحزاْ - ٖٚ
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فاعتبروا يا أولي ا لباب وال تطمعوا إن تتونوا من العالرن وال تستتبروا ع ح  
 أولياء هللا فتتونوا من ا  سرين .

لننح إن   يفننة هللا هننو مننن اصننطفاع هللا ونصننبه ، وال وهنننا رنبينني االلتفننات إ
يمكن إن يحل مح نه أحند مهمنا كنان ف ينار هللا واحند وحكمنه واحند وال يصنم 
الركون إلح  يارات الناس وأحكامهم فهي عادة متق بة ومتيررة ال تثبنت ع نح 

 حال .
 

                             

 ا تصاص الحسرن لوراثة ا نبياء
 

ما م ح كرف إن ال مسة أصحاب التساء )ص وات هللا ع رهمو ةد  عرفنا في
ورثوا ع وم ا نبياء ومواريثهم وبطبيعة الحال ف ن رسول هللا )ص ح هللا ع يه 

الع نوم ثنم أورثهنا إلنح وصنيه  عوآله وسن م تسن يماو فني حياتنه كنان وارثنًا لهنذ
ينه السنالمو ووزيرع و  يفته من بعدع أمرر المؤمنرن ع ي ابن أبني طالنب )ع 

ثم صارت الوراثة م تصة بالحسنرن دون الحسنن ن رغنم إن الحسنن والحسنرن 
إمامننان ن ولتننن فنني مقننام اال تصنناص ، فقنند  ننص الحسننرن )ع يننه السننالمو 

 بوراثة ا نبياء ص وات هللا ع رهم .
إذ منن الجندرر بالنذكر إن اإلمنام الحسنرن )ع ينه السنالمو والند ا ممنة التسنعة 

السالمو هو الوحرد النذ  ا تصنه هللا بزينارة وارث ، هنذع  المعصومرن )ع رهم
الزينارة التني ربنرن اإلمنام الصنادق )ع ينه السنالمو وراثنة جندع الحسنرن )ع ينه 
السالم و لألنبيناء منن آدم )ع ينه السنالمو إلنح دمحم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسن يماو ولنم ر نتص 

الحسننرن)ع يه السننالمو هننو اإلمننام الحسننن )ع يننه السننالمو بهننذع الزيننارة كننون 
الحامننل ل جرنننات الوراثيننة لألنبينناء و صوصننًا أولننوا العننزم منننهم حتننح تتننون 

 اإلمامة امتدادًا ل نبوة . 
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وبننه اتتم ننت ال ريطننة الجرنيننة ل شننفرة الوراثيننة الحاويننة  صننل النننور وفرعننه 
المتمثننل بننالنبوة واإلمامننة ، فتننان اإلمننام الحسننرن )ع يننه السننالمو أصنناًل لهننذع 
الجرنننات وننناةاًل لهننا  بنامننه المعصننومرن )ع ننرهم السننالمو عننن طريننق ةننانون 
 الوراثة وفي هذا المقام نذكر ةوله تعالح )وجع ها ك مة باةية في عقبه و .

) ييندا نزلدت ىدذه ففي أتمال الدرن عن ع ي ابن الحسرن )ع ينه السنالمو ةنال 
سين )عليو السدالم إلع اآلية وجعليا  لمة باقية يك عقبو واْلمامة يك عقْ الح

 . ٗٚ)يوم القيامة  
وفنني هننذا الحنندرث داللننة وا ننحة ع ننح إن اإلمامننة ةنند جع هننا هللا تعننالح فنني 

 الحسرن ومن بعدع تسعة من ذريته هم بقية ا ممة اإلثنا عشر .
نمل عنن هنذع اةينة فقنال :اإلمامنة فني  وفي المناةب إن النبي )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسن يماو س 

لحسرن )ع يه السالم و ر رج من ص به تسعة منن ا ممنة مننه مهند  عقب ا
 .و75)هذع ا مةو

)حسدين مندك واندأ مدن وةول رسول هللا )ص ح هللا ع يه والنه وسن م تسن يماو : 
وهننذا الحنندرث يحمننل داللننة ج يننة فنني إن الحسننرن هننو امتننداد النبننوة  حسددين  

ماو ومننننه سنننيكون فنننرع النبنننوة المتمثنننل التننني  تمنننت برسنننول هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسننن ي
بالمهند  المنتظنر النذ  سني تي بالندرن غ نًا طرينًا كمنا كنان ع نح عهند جندع 

 رسول هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تس يماو .
                              

                    
 

                              
ويدك علدل الشدرائع عدن البداقر )عليدو السدالم  ويدك  ، ٖٚٛصٗتفسير الصدايك ج - 74

 معانك األ بار والمناقْ ومجمع البيان عن الصادق )عليو السالم  مثلو.
 ٖٚٛصٗج تفسير الصايك - ٘ٚ
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 الفصل السادس
 المهد  تجتم  فيه جمي  صفات ا نبياء وا ممة

 
اإلمام المهد  )ع يه السالمو هو  ناتم ا وصنياء و  يفنه هللا وبقرتنه فني إن 

أر ه والمكون لدولة العدل اإللهي ومنتم ننور هللا ومظهنر درننه ليظهنرع ع نح 
النندرن ك ننه ولننو كننرع المشننركون ف نننه ال بنند أن يكننون حنناماًل لجمينن  الجرنننات 

ؤمنرن وأبنامننننه الوراثينننة لألنبيننناء والمرسننن رن وأوصنننياء االنبيننناء وأمرنننر المننن
المعصننومرن )صنن وات هللا ع ننرهم اجمعننرن و ، وهننذا مننا سننوا رؤكنندع القننامم 

 المهد  )ع يه السالمو عند ةيامه المقدس .
فقد ذكر المف نل ابنن عمنر إن االمنام الصنادق )ع ينه السنالمو ةنال فني كنالم 

إلنننح التعبنننة  يسنننند ظهننرعطويننل عنننن القننامم )ع ينننه السننالم و وسنننردنا القننامم 
يا معشر ال الئِ أل َمن اراد إن ينظر إلع فدم وشيث ييدا أندا ذا فدم  ويقول :

وشدديث ،إل ومددن أراد أن ينظددر إلددع نددوح وولددده سددام ييددا أنددا ذا نددوح وسددام ، أل 
سدددماعيل ، أل  سدددماعيل ييدددا أندددا ذا إبدددراىيم وا  ومدددن أراد أن ينظدددر إلدددع إبدددراىيم وا 

وفوشدع ، إل ومدن أراد  ومن أراد أن ينظر إلع موسدع وفوشدع ييدا أندا ذا موسدع
إن ينظددر إلددع عيسددع وشددمعون ييددا أنددا ذا عيسددع وشددمعون ، أل ومددن أراد أن 
ينظر إلع دمحم وأمير المؤمنين )صلوات هللا وسالمو علييم أجمعين   ييا أندا ذا 
دمحم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسددليما  وأميددر المددؤمنين )عليددو السددالم  ، أل ومددن أراد أن ينظددر إلددع 

لحسددن والحسددين )علييمددا السددالم   ييددا أنددا ذا الحسددن والحسددين ، أل ومددن أراد ا
أن ينظر إلع األئمة من ولد الحسين )علييم السالم   ييا أنا ذا األئمة من ولدد 

 . ٙٚ)الحسين )علييم السالم  

                              
 ٜصٕ٘بحار األنوار ج - ٙٚ
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وهننذا التننالم الننذ  يط قننه القننامم المهنند  )ع يننه السننالمو عننند ةيامننه الشننريف 
فيننه إنننه يحمننل عمننوم الجرنننات الوراثيننة النبينناء هللا رو ننم بشننكل ال لننبس 

 ورس ه وأوصيامه و  فامه )ص وات هللا وسالمه ع رهمو .
كما إنه )ع ينه السنالمو هنو وارث ع نوم النبرنرن ووارث كتنبهم وهنو بقينة هللا  

 من النبررن وا وصياء .
اليعبة  ) والقائم يومئذ بم ة عندفقد رو  عن أبي جعفر )ع يه السالمو ةوله  

مستجيرًا بيا يقول : انا ولدك هللا اندا أولدع بداهلل وبددمحم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسدليما  يمدن حداجنك 
يك فدم يأنا أولع الناس ب دم ومن حداجنك يدك ندوح ياندا أولدع النداس بندوح ومدن 
حدداجنك يددك إبددراىيم يانددا أولددع الندداس بدد براىيم ومددن حدداجنك يددك دمحم يانددا أولددع 

 ، ومدن حداجنك يدك النبيدين ياندا أولدع النداس بدالنبيين :إن هللا تعدالع الناس بدمحم
يقددول : إن هللا اصددطفع فدم ونوحددًا وفل إبددراىيم وفل عمددران علددع العددالمين ذرفددة 
بعىيا من بعض وهللا سميع عليم ، يانا بقية فدم و يًر نوح ومصطفع إبراىيم 

 .و77)لناس ب تاْ هللا  وصفًو دمحم أل ومن حاجنك يك  تاْ هللا يأنا أولع ا
وهننذا الحنندرث وا ننم فنني إن القننامم )ع يننه السننالم و هننو مننن ذريننة النبرننرن 
ووارثهم تجتم  فيه كل صفاتهم ، ويورثه هللا كل صفاتهم وع ومهم ، بنل اننه 

 تجر  ع يه سننهم جميعًا .
: فقنند رو  فنني التثرننر مننن ا حادرننث بصننيه متقار ننة عنننهم )ع ننرهم السننالمو 

 . ٛٚ)منا سنة من األنبياء  )يك القائم 
  : )إن سددنن وعننن أبنني بصننرر ةننال سننمعت أبننا عبنند هللا يقننول )ع يننه السننالم 

األنبيدداء )علددييم السددالم  بمددا وقددع بيددم مددن الغيبددات حادثددة يددك القددائم منددا أىددل 
 . ٜٚ)البيت حذو النعل بالنعل والقذً بالقذً  

                              
 ٖ٘ٓصٕ٘بحار األنوار ج - ٚٚ
 ٕٖٔصٔ مال الدين ج - ٛٚ
 ٖ٘ٗصٕ مال الدين ج - ٜٚ
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ائم مندا غيبددة يطددول : )إن للقددوعنن أبنني عبنند هللا الصننادق )ع يننه السننالمو ةنال 
امدىا يقلت لو : يا ابدن رسدول هللا ولدم ذلدك   قدال : ألن هللا عدز وجدل أبدع إل 

 . ٓٛ)أن تجرع ييو سنن األنبياء )علييم السالم   يك غيباتيم 
إذن فاإلمنننام المهننند  سنننيكون حننناماًل لتافنننة الجرننننات الجسنننمانية والروحينننة 

لنذ  يصنفه رسنول هللا )صن ح والمعنوية فهو وارث االنبيناء والمرسن رن وهنو ا
 هللا ع يه وآله وس م تس يماو ب نه أشبه الناس به   قًا و  قاً . 

)الميددع فقد رو  عن جنابر ا نصنار  ةنال : ةنال رسنول هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسن يماو : 
مدن ولددد علددك اسددمو اسدمك و نيتددو  نيتددك اشددبو الندداس بدك  لقددًا و لقددًا تيددون لددو 

ىل يييا األمم ثم يقبل  الشياْ الثاقْ ويمالىا عددًل  مدا ملئدت غيبة وحيًر ت
 . ٔٛ)ظلمًا وجوراً  

وينطبنق هنذا ا منر منن وراثنة الجرننات الجسنمانية والروحينة والمعنوينة ع نح 
اليماني الموعود أي ًا فهو أشبه   قًا و  قًا بعيسح ابن مريم )ع يه السالمو 

حمن ابنن حمنزة عنن كعنب ا حبنار ، فقد ورد في غربة النعماني عنن عبند النر 
:)... إن القددائم الميدددع مددن نسددل علددك أشددبو الندداس بعيسددع ابددن مددرفم إنننه ةننال

 لقددددًا و لقددددًا وسدددديماء وىيئددددة يعطيددددو هللا عددددز وجددددل مددددا أعطددددع األنبيدددداء وفزفددددده 
 . ٕٛ)ويفىلو ... 

َوفَل  }ِإنَّ ّللّاَ اْصدَطَفع فَدَم َوُنوحداً  و ذلك تنطبق اةينة التريمنة فني ةولنه تعنالح
فمن آل عمنران عيسنح ابنن منريم ومنن   ٖٛ)ِإْبَراِىيَم َوفَل ِعْمَراَن َعَلع اْلَعاَلِميَن {

 آل إبراهيم اإلمام المهد  )ع يه السالم و.
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 البعثة النيابية                  

 
دلت الروايات المتتناثرة عنن الرسنول ا تنرم وأهنل برتنه المعصنومرن )صن وات 

، إن هللا تبننارك تعننالح   ننق دمحم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسنن يماو ةبننل أن هللا ع ننرهم أجمعننرن و 
ر  ق الدنيا و  ق ع ي المرت ح وفاطمة الزهراء والحسن المجتبح والحسنرن 
الشننهرد )ع ننرهم السننالم و بعنند   ننق رسننول هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسنن يماو ، ومننن نننورهم 

ال ننياء والعقنننل والمعرفننة ، وهنننؤالء   ننق العننرش وال نننوح والشننمس والننننور و 
ال مسننة أصنننحاب التسنناء النننذرن رتقنندمهم سنننردهم وسننرد ال المنننق أجمعنننرن 

 الرسول ا عظم دمحم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تس يماو .
ةنند   قهننم المننولح عننز وجننل ةبننل   ننق ال المننق أجمعننرن ، الننذرن ب ننمنهم  

 ا نبياء والمرس رن )ص وات هللا ع رهم أجمعرنو .
ع يه  ومن هذع الروايات ما ورد عن معاذ بن جبل عن رسول هللا )ص ح هللا 

:) إن هللا عز وجدل  لقندك وعليدًا وياطمدة والحسدن وآله وس م تس يماو انه ةال 
 والحسين قبل أن ي لِ الدنيا بسبعة فل  عام .

قلت : يأين  نتم يا رسول هللا   قال : قدام العرش نسبل هللا عز وجل ونحمده  
أع مثال . قال : أشباح نور حتدع إذا أراد هللا عدز  عنقدسو ونمجده قلت : علو 

وجل أن ي لِ صورتنا صيرنا عمود نور ثم قذينا يك صلْ ادم ثم أ رجنا إلع 
أصالْ اآلباء وأرحام األميات ول يصديبنا نجدس الشدرك ول سدفاح اليفدر يسدعد 

 . ٗٛ)بنا قوم ويشقع بنا ا رون .... 
:)  لدِ هللا فدم علدع ةولنه  رث عنن رسنول هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسن يماووةد ورد في الحد

وذلنننك ع نننح معننننح ناةنننة هللا و رنننت هللا ولنننيس المعننننح المننناد    ٘ٛ)صدددورتو  
فنالمولح عنز وجنل لنيس كمث نه شننيء ، ومعننح صنورته هنو ع نح صننورة دمحم 
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وأف نننل ا نبيننناء والنننذ   اطبنننه  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسننن يماو  لتوننننه هنننو الحقيقنننة التام نننة
ٍِ َعِظيٍم{ المولح تبارك وتعالح بقوله نََّك َلَعلع ُ ُل  . ٙٛ)} َواِ 

 
)أول مدا وعن جابر بن عبد هللا ا نصار  ةال : ةال رسول هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تس يماو: 

 لدددِ هللا ندددورع يفتدددِ مندددو ندددور علدددك ثدددم  لدددِ العدددرش واللدددوح والشدددمس وىدددوء 
 . ٚٛ)ونور األبصار والعقل والمعرية  النيار 

وغرننر ذلننك مننن الروايننات العدرنندة ، ورسننول هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسنن يماو هننو الحقيقننة  
التام ننة التنني تمثننل المننولح جننل وعننال فنني َ  قيننهي ودرنننه ، ودرننن هللا التامننل 
 الشامل هو اإلسالم بل هنو أصنل ا دينان وأول ا دينان وآ رهنا ، ورسنول هللا
)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تس يماو هو أول المس مرن ، وةد أتند هللا عنز وجنل ذلنك فني القنرآن فني 

َل َمدْن َأْسدَلَم َوَل َتُيدوَننَّ  }ثالث موا   ةال تعالح :  َك ُأِمْرُت َأْن َأُيوَن َأوَّ قْل ِإنِّ ًُ
 . ٛٛ)ِمَن اْلُمْشِرَ يَن {

ُل اْلُمْسِلِميَن {: }َل َشِرفَك َلُو َوِبَذِلَك أُ وةوله   . ٜٛ)ِمْرُت َوَأَنْا َأوَّ
َل اْلُمْسِلِميَن {وةوله :    .  ٜٓ)}َوُأِمْرُت أِلَْن َأُيوَن َأوَّ
فننان إسننالمه )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسنن يماو متقنندم ع ننح إسننالم ال المننق ك هننم فهننو أول مننن  

و )صن ح أجاب في عالم الذر ولم رنعت ب ول المسن مرن أحند فني القنران إال هن
هللا ع يه وآله وس م تس يماو وةد أمنرع هللا تعنالح فرهنا أن ر بنر ةومنه بسنبقه 
لثسالم ةبل ال  ق أجمعرن ورسول هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تس يماو هنو  ناتم النبرنرن ودرنن 
اإلسالم هو  اتم ا ديان ومتممها وهنو الندرن المصنطفح لألنبيناء والمرسن رن 

 بي بعد آ ر .الذرن رتواصون به ن
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ِّْ اْلَعداَلِميَن  وهذا وا م في ةوله تعالح   :} ِإْذ َقاَل َلدُو َربُّدُو َأْسدِلْم َقداَل َأْسدَلْمُت ِلدَر
يَن َيداَل َتُمدوُتنَّ  ُْ َيدا َبِندكَّ ِإنَّ ّللّاَ اْصدَطَفع َلُيدُم الددِّ ع ِبَيدا ِإْبدَراِىيُم َبِنيدِو َوَيْعُقدو َوَوصَّ

ْسدددِلُمونَ  َْ اْلَمدددْوُت ِإْذ َقددداَل ِلَبِنيدددِو َمدددا   َإلَّ َوَأندددُتم مُّ َأْم ُ ندددُتْم ُشدددَيَداء ِإْذ َحَىدددَر َيْعُقدددو
ْسددَحاَق ِإَلددديًا  ْسددَماِعيَل َواِ  َلدددَو فَباِئددَك ِإْبددَراِىيَم َواِ  َتْعُبددُدوَن ِمددن َبْعددِدع َقدداُلوْا َنْعُبددُد ِإَلدددَيَك َواِ 

 . ٜٔ)َواِحدًا َوَنْحُن َلُو ُمْسِلُموَن{
م مورين باإلسالم أي ًا بعد رسول هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسن يماو ، فقند ةنال وان ا نبياء  

ْن َأْجٍر ِإْن َأْجِرَع ِإلَّ َعَلع ّللّاِ تعالح حكاية عن نوح :  }َيِ ن َتَولَّْيُتْم َيَما َسَأْلُتُيم مِّ
 . ٕٜ)َوُأِمْرُت َأْن َأُيوَن ِمَن اْلُمْسِلِميَن { 

ِّْ اْلَعاَلِميَن {}وعن إبراهيم ةوله   . ٖٜ)ِإْذ َقاَل َلُو َربُُّو َأْسِلْم َقاَل َأْسَلْمُت ِلَر
ْذ َأْوَحْيدُت ِإَلدع اْلَحدَواِرفِّيَن َأْن فِمُندوْا وكذلك ا مر م  ا وصنياء فقنال تعنالح  : }َواِ 

 .  ٜٗ)ِبك َوِبَرُسوِلك َقاُلَوْا فَمنَّا َواْشَيْد ِبَأنََّنا ُمْسِلُموَن {
 نبينناء اإلسننالم والثبننات ع يننه ةننال تعننالح حكايننة عننن إبننراهيم وةنند سننمل ا 

سماعرل  دًة مُّْسدِلَمًة لَّدَك َوَأِرَندا َمَناِسدَ َنا وا  فَِّتَندا ُأمَّ }َربََّنا َواْجَعْلَندا ُمْسدِلَمْيِن َلدَك َوِمدن ُذرِّ
ُْ الرَِّحيُم { ْْ َعَلْيَنا ِإنََّك َأنَت التَّوَّا َوُت
(ٜ٘  . 

اِلِحيَن {تَ  }وعن روسف ةوله :    . ٜٙ)َويَِّنك ُمْسِلمًا َوَأْلِحْقِنك ِبالصَّ
واإلسننالم هننو مجمننل ا ديننان وجننوهر ا ديننان ، فنن ن هللا تبننارك وتعننالح أنننزل 
 ا ديان السماوية متدرجة بع ها يكمل بع ًا وهي ك ها من اإلسالم و دارتها
:  اإلسنننالم و تمهنننا باإلسنننالم ، فننن ن نبننني هللا عيسنننح )ع ينننه السنننالمو يقنننول

 ) جمت التمم شريعة موسح و .
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وهكننذا فالشننرام  السننماوية المنزلننة ع ننح ا نبينناء أصنن ها واحنند وال فننرق بننرن 
}ُقدْل حام رها فت هم آتاهم هللا من نفس المصدر ) اإلسالم و فقد ةال تعنالح : 

ْسددَماعِ  َْ فَمنَّددا ِبدداّيِ َوَمددا ُأنددِزَل َعَلْيَنددا َوَمددا ُأنددِزَل َعَلددع ِإْبددَراِىيَم َواِ  ْسددَحاَق َوَيْعُقددو يَل َواِ 
ددْنُيْم  بِِّيددْم َل ُنَفددرُِّق َبددْيَن َأَحددٍد مِّ َواأَلْسددَباِ  َوَمددا ُأوِتددَك ُموَسددع َوِعيَسددع َوالنَِّبيُّددوَن ِمددن رَّ
َوَنْحُن َلُو ُمْسِلُموَن * َوَمن َيْبَتِغ َغْيَر اِْلْساَلِم ِدينًا َيَلن ُيْقَبَل ِمْنُو َوُىَو ِيدك اآلِ دَرًِ 

 . ٜٚ)اْلَ اِسِرفَن { ِمنَ 
في هاترن اةرترن داللة وا حة ع ح إن الندرن اإلسنالمي هنو درنن هللا وهنو  

النندرن الشننامل والجننام  لرسنناالت ا نبينناء ومننن رت ننذ غرننر اإلسننالم درنننًا فننال 
 رتقبل منه وهو في اة رة من ال اسرين .

َمددن َ دداَن ُىددودًا َأْو َنَصدداَر  ِتْلددَك  }َوَقدداُلوْا َلددن َيددْدُ َل اْلَجنَّددَة ِإلَّ وةنند ةننال تعننالح :  
ِ َوُىدَو ُمْحِسدٌن بَأَماِنيُُّيْم ُقْل َىاُتوْا ُبْرَىاَنُ ْم ِإن ُ نُتْم َصاِدِقيَن* َلع َمْن َأْسَلَم َوْجَيُو ِيّ

 . ٜٛ)َيَلُو َأْجُرُه ِعنَد َربِِّو َوَل َ ْوٌ  َعَلْيِيْم َوَل ُىْم َيْحَزُنوَن {
سننن يم والتسننن يم هنننو االنقيننناد إلنننح طاعنننة هللا ومر ننناته ، إن اإلسنننالم منننن الت

وتتمن هذع الطاعة في إتباع ا نبياء واالمتمار ب مرهم واالنتهاء بنهنرهم ةنال 
يَن ِعنَد ّللّاِ اِْلْساَلُم {تعالح :   . ٜٜ)}ِإنَّ الدِّ

لقد ةال الع ماء والمفسرين عن هذع اةية معناها هو الندرن اإلسنالمي اةن   
سمح به نحن معشر المس مرن وةولهم هذا ناةص وغرر صحيم ، بل الذ  نت

 هو تتوينًا واصاًل ) إن الدرن عند هللا اإلسالم و .
ودرجة التس يم واالنقياد هلل تعالح هني أع نح منن درجنة اإليمنان فنرب منؤمن  

باهلل لتنه غرر متبن  وغرنر منقناد  منرع جنل وعنال ، أمنا المسن م فهنو المطين  
روكننل جمينن  أمننورع لر ننه ، لننذلك فقنند ةنندم هللا تعننالح المسنن مرن المنقنناد الننذ  
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}ِإنَّ اْلُمْسددِلِميَن َواْلُمْسددِلَماِت والمسنن مات ع ننح المننؤمنرن والمؤمنننات فنني ةولننه : 
 . ٓٓٔ)َواْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت{ 

إن أصل اإلسالم هنو المرثناق والسنالم والتسن يم ، والمرثناق هنو العهند النذ   
تعننالح ع ننح ال المننق فنني عننالم الننذر والسننالم هننو صننفة اإلسننالم ،  أ ننذع هللا

: وةانون اإلسنالم مبتنني ع نح السنالم ، فقند ورد عنن رسنول هللا )صو ةولنه 
 )المسلم من سلم الناس من يده و لسانو   .

والتس يم كما ذكرنا هو التس يم واالنقياد لطاعة هللا عنز وجنل ، فقولنه تعنالح  
}َألَّ َتْعُلدددددوا َعَلدددددكَّ َوْأتُددددددوِنك بننننننًا ةنننننوم ب قنننننيس : حكاينننننة عنننننن سننننن يمان م اط

}َقاَل َيا َأيَُّيا الَمََلُ َأيُُّ ْم َيْأِتيِنك ِبَعْرِشَيا َقْبَل َأن َيدْأُتوِنك ، وةوله :   ٔٓٔ)ُمْسِلِميَن {
}ثُددمَّ اْسددَتَو  ِإَلددع فمسنن مرن يعننني طننامعرن ، وةولننه تعننالح :  ،  ٕٓٔ)ُمْسددِلِميَن {

دددددَماء َوِىدددددكَ  ُدَ ددددداٌن َيَقددددداَل َلَيدددددا َوِلدددددَْلَْرِض ِاْئِتَيدددددا َطْوعدددددًا َأْو َ ْرىدددددًا َقاَلتَدددددا َأَتْيَندددددا  السَّ
، أ  أترنننا مسنن مرن ، فجننوهر السننماء وا رض هننو اإلسننالم ،   ٖٓٔ)َطدداِئِعيَن {

 وةد نزلت التتب السماوية ب جمعها وهي منطوية تحت القرآن .
 تسنن يماو هننو أول مننن   ننق هللا وأول و ننحنا بنن ن النبنني ا تننرم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأبعنند أن 

مننن اسنن م ةبننل الم  وةننات وهننو ال نناتم ونهايننة ا ديننان وتمامهننا فنني درنننه 
) اإلسالم و ذلك الدرن الشامل التامنل ، النذ  هنو درنن هللا وان جمين  أنبيناء 

 يماو اننه هللا هم مس مون به ، وةد ورد فني الحندرث عنن رسنول هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسن
 ) بنا يتل هللا وبنا ي تم   .ةال : 

إذن فالننذرن ينن تون مننن ا نبينناء ةبننل انبثنناق دعننوة النبنني ال نناتم )صنن ح هللا  
ع يننه وآلننه وسنن م تسنن يماو هننم مبعوثننون نيابننة عنننه وممهنندون لننه فنني ذات 
الوةننت ، أ  بمعنننح آ ننر إن جمينن  ا نبينناء الننذرن بعننثهم المننولح تعننالح هننم 
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}ِإْذ َقدداَل ُيوُسددُ  هللا و رننر   قننه )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسنن يماو. ةننال تعننالح سننفراء عننن رسننول 
دددددْمَس َواْلَقَمدددددَر َرَأْيدددددُتُيْم ِلدددددك  دددددك َرَأْيدددددُت َأَحدددددَد َعَشدددددَر َ ْوَ بدددددًا َوالشَّ أِلَِبيدددددِو َيدددددا َأبدددددِت ِإنِّ

 .  ٗٓٔ)َساِجِديَن {
نطبننق ع ننح إذا ةنال ةامننل إن هننذع اةينة تنطبننق ع ننح بننني إسنرامرل فقننط وال ت 

المس مرن فهنذا التنالم رتعنارض من  شنمولية القنران ورسنالة الرسنول ا عظنم 
}َوَمددا َأْرَسددْلَناَك ِإلَّ َ ايَّددًة )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسنن يماو الننذ   اطبننه المننولح عننز وجننل بقولننه : 

 . ٘ٓٔ)لِّلنَّاِس َبِشيرًا َوَنِذيرًا َوَلِينَّ َأْيَثَر النَّاِس َل َيْعَلُموَن{
فهناك ترابط مهم بنرن هنذع اةينة وا ممنة المعصنومرن )ع نرهم السنالمو فتنل  

كوكب من هذع التواتب التي رآها نبي هللا روسف هي تمثل أحند المعصنومرن 
، فالشمس هنا تمثل السردة فاطمة الزهراء )ع رها السالمو والقمر يمثل أمرنر 

ا ممنة المعصنومرن  المؤمنرن )ع ينه السنالمو أمنا التواتنب ا حند عشنر تمثنل
ا حنند عشننر مننن اإلمننام الحسننن المجتبننح )ع يننه السننالمو إلننح اإلمننام المهنند  
)ع يننه السننالمو  ، إن مصنندر الحينناة ومصنندر الفننيض اإللهنني هننو الرسننول 
ا عظنم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسن يماو وهنو يمثننل الشنمس ، وفاطمنة ب ننعة منن الرسنول كمننا 

 .  ٙٓٔ)) ان ياطمة بىعة منك   تس يماو  ةوله : ورد عن رسول هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
ف و أرجعنا ك مة ) البعو ة و لتبرن إنها آتينة منن البع نية والنبعض معنناع  

جزء من التل وهو شنبيه التنل أ  بمعننح صنورة مصنيرة منن التنل ، فنالزهراء 
)ع رهننا السننالمو هنني أي ننًا شننمس وهنني هنننا تمثننل الشننمس فنني هننذع اةيننة ، 

شمس ع ميًا هي أم التواتنب وتسنتمد منهنا الفنيض والننور ، وةند ورد فني وال
 ) السالم عليدك يدا ابدن اليوايدْ الزاىدًر  زيارة اإلمام المهد  )ع يه السالمو : 
) ....... يدا دمحم تحدْ أن تدراىم   قلدت : وجاء فني ةصنة اإلسنراء والمعنراج : 

فددُت يدد ذا بعلددك وياطمددة نعددم يددا ْر ، يقددال لددك : التفددت عددن يمددين العددرش ، يالت
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والميدددددع يددددك ىحىددداح مددددن نددددور قيددددام  -إلددددع أن قدددال  -والحسدددن والحسددددين 
وةنند ذكننر  ، ٚٓٔ)يصددلون يددك وسددطيم الميدددع يىددكء  أنددو  و ددْ درع .....  

رسول هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تس يماو في اشراط الساعة ظهور التوكب المذنب ةبنل ظهنور 
أو هو مرتبط بظهنور اإلمنام ، فاإلمنام المهند  اإلمام المهد  )ع يه السالمو 

)ع ينننه السنننالمو هنننو التوكنننب اليامنننب ، وهنننذا إعجننناز ع مننني لق نننية اإلمنننام 
المهنند  )ع يننه السننالمو ، فقنند ذكننر عبنند هللا بننن عبنناس ةننال : حججنننا منن  
 رسول هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تس يماو حجة الوداع ف  ذ بناب التعبنة ثنم اةبنل ع رننا بوجهنه

) إل أ بدددر م بأشددددرا  السددداعة و دددان أدندددع الندددداس مندددو يومئدددذ سددددلمان فقنننال : 
)رض  يقدددال : بلدددع يدددا رسدددول هللا ، يقدددال )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسدددليما : ) .... وفجفدددو الرجدددل 

 والديو وفبر صديقو ويطلع اليو ْ المذنْ  .
تسنن يماو، لتننون النندرن الحقيقنني فروسننف )ع يننه السننالمو هنننا يمثننل دمحم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص 

التامل هو درن دمحم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تس يماو . وةد جاءت هذع اةية بعدها مباشرة والتني 
}َقدداَل َيددا ُبَنددكَّ َل َتْقُصددْص ُرْؤَيدداَك َعَلددع تننذكر ةننول يعقننوب فنني ةولننه تعننالح : 
دددْيَطاَن لِ  ِبددديٌن {ِإْ َوِتدددَك َيَيِ يدددُدوْا َلدددَك َ ْيددددًا ِإنَّ الشَّ ، فيعقنننوب   ٛٓٔ)إِلنَسددداِن َعدددُدول مُّ

أوصح روسف بعدم البوح برؤياع   وته  نه عرا إن روسف سيكون نبي ، 
وانننه ا ترننر مننن المننولح جننل وعننال ليكننون سننفررًا عننن دمحم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسنن يماو وهننو 

ًا لننه شنن نه شنن ن ا نبينناء مبعننوث بالنيابننة عنننه )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسنن يماو وسننيكون ممهنند
الذرن سبقوع ، وان أ وة روسف هم عالمرن بت ويل الرؤيا لنذلك منعنه يعقنوب 
عنن كشنف هنذع الرؤينا التني رآهنا حتنح ال رنكشنف ا منر ويعرفنوا إن روسننف 
سننيكون مبعوثننًا وسننفررًا عننن دمحم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسنن يماو ، وهننناك عالةننة مترابطننة بننرن 

 نسان ، و زوال التواتب تفسد الحياة وتتوةف .التواتب واإل 
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ةند يقننول ةامنل بمننا إن الندرن اإلسننالمي هنو النندرن الشنامل التامننل ف مناذا لننم  
ربعثننه هللا تعننالح ع ننح احنند ا نبينناء جم ننة واحنندة فنني عصننر مننن العصننور 
وانق ح ا مر   أةول : إن لتنل نبني ربعثنه هللا تعنالح دور ومهمنة يقنوم بهنا 

يعة التنني يع مهننا  هننل زمانننه هنني حسننب مسننتوى معننرفتهم والمنسننك والشننر 
ومدى تقب هم فتان نزول ا حكام والتشريعات ع نح ا نبيناء بالتندريإ وحسنب 
رادة هللا فننرى إن أول الشنرام   ةاب يات الناس في كل زمان ع ح تقبل الحنق وا 
 التامة التي نزلت هي ع ح رد نبي هللا نوح وهكنذا تندرجًا إلنح أن يصنل الحنال
إلننح نننزول الشننريعة ال اتمننة التامننة فيكننون ا نبينناء فنني هننذع الحالننة رنندعون 

دٍة َجَعْلَندا لثسالم ويبشرون بالنبي ال ناتم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسن يماو ةنال تعنالح :  }َوِلُيدلِّ ُأمَّ
ددن َبِييَمددِة اأْلَْنَعدداِم  ِ َعَلددع َمددا َرَزَقُيددم مِّ َيددِ َلُيُ ْم ِإَلددٌو َواِحددٌد َيَلددُو َمنَسدد ًا ِلَيددْذُ ُروا اْسددَم ّللاَّ

ِر اْلُمْ ِبِتيَن {  . ٜٓٔ)َأْسِلُموا َوَبشِّ
وسننتجتم  هننذع ا مننم ع ننح رنند اإلمننام المهنند  )ع يننه السننالمو الننذ  سننرجم  
كافة الديانات في الدرن اإلسالمي الواحد الشامل ، وهو الذ  سيظهر هللا عز 

مرن ذلننك النندرن القننيم وجننل بننه درننن الحننق ع ننح النندرن ك ننه رغننم أنننوا الظننال
ِِّ الداعي إلح التوحرند ةنال تعنالح :  }ُىدَو الَّدِذع َأْرَسدَل َرُسدوَلُو ِباْلُيدَد  َوِديدِن اْلَحد

يِن ُ لِِّو َوَلْو َ ِرَه اْلُمْشِرُ وَن {  . ٓٔٔ)ِلُيْظِيَرُه َعَلع الدِّ
فاإلمام المهد  )ع يه السالمو هو جام  الت مة ع ح التقوى ، والقامم بقيامنه 

دعو الناس إلح اإلسالم الجدرد الذ  ةد دثر نترجة البتعاد الناس عن الندرن ر
 الحق وحصول ال اللة فرهدرهم القامم لهذا ا مر الم  ول عنه .

:) إذا قام القائم فقد روى دمحم بن عجالن عن أبي عبد هللا )ع يه السالمو ةال 
أمددر قددد دثددر وىددل  )عليددو السددالم  دعددا الندداس إلددع اْلسددالم جديدددًا وىددداىم إلددع
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نما سمك القائم ميديًا ألنو ييدع إلع أمر مىدلول عندو وسدمك  عنو الجميور وا 
 . ٔٔٔ)القائم لقيامو بالحِ  

والقامم المهد  )ع يه السالمو يسرر بسررة جندع رسنول هللا )صن ح هللا ع ينه  
تسن يماو منا ةب نه وآله وس م تس يماو فرهدم ما ةب ه كمنا هندم رسنول هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص 

فيسننت نف اإلسننالم جدرنندًا ، فقنند جنناء عننن عبنند هللا بننن عطننا ةننال : سنن لت أبننا 
)إذا قام القائم باع سيًر يسير يك الناس   جعفر الباةر)ع يه السالمو  فق ت : 

يقال)عليددو السددالم : ييدددم مددا قبلددو  مددا صددنع رسددول هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما ويسددتأن  
  ٕٔٔ)ديدًا  اْلسالم ج

 
 
    

 نظرية الوراثة ...والقول في الجبر والتفويض   
 

بعد كل ما ةدمنا من بيان واا  لدور الوراثة س بًا أو ارجابنًا ع نح بنني البشنر 
ومالمنننم الش صنننية الفردينننة وأنعكننناس ذلنننك ع نننح المسنننتوى العنننام ي وحتنننح 

والجنوهر   االجتماعي ، لعل ةامل يقنول : إذا كنان ل وراثنة هنذا الندور الصنارم
في تحدرد وجهنة وا تينار الشن ص منن الناحينة العقامدينة ع نح أةنل التقنادرر 
لما لها من مد  ية في عاةبة المرء فهنل يعنني ذلنك إن اإلنسنان مجبنر ع نح 
ما اتصف من  صال أو عم نه منن اعمنال وتصنرفات وكرنف يمكنن إن نفسنر 

 .مهااالثابة ع ح  رر االعمال والمعاةبة ع ح سر
ال مشنننابه لمنننا فهمننه رجنننل منننن أهنننل العننراق طرحنننه ع نننح أمرنننر وهننذا االشنننك

المننننؤمنرن )ع يننننه السننننالو فعننننن ع نننني ابننننن الحسننننرن ابننننن ع نننني )ع رهمننننا 
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: )د ل رجل من أىل العدراق علدع اميدر المدؤمنين يقدال : أ برندك السالم وةال 
عدددن  روجندددا إلدددع أىدددل الشدددام أبقىددداء مدددن هللا تعدددالع وقددددره   يقدددال لدددو اميدددر 

السدالم  :أجدل يدا شديخ ، يدوهللا مدا علدوتم تلعدة ول ىبطدتم بطدن  المؤمنين )عليو
واٍد إل بقىددداءٍ  مدددن هللا وقددددره يقدددال الشددديخ :عندددد هللا احتسدددْ عندددائك يدددا أميدددر 
المؤمنين ، يقال )عليو السالم  : مياًل يا شيخ لعلك تظن قىاًء حتمًا وقددرًا ل 

يدك والزجدر وأسدق  معندع زمًا ، لو  ان  ذلك لبطل الثدواْ والعقداْ والمدر والن
الوعد والوعيد ولم تين علدع المسدكء لئمدةٌ ول لمحسدن َمحمدده وليدان المحسدن 
أولددع باآلئمددة مددن المددذنْ والمددذنْ اولددع باْلحسددان مددن المحسددن ، تلددك مقالددة 
عبدددً الوثددان و صددماء الددرحمن وقدرفددة ىددذه المددة ومجوسدديا، يددا شدديخ إن هللا 

واعطع علع القليل  ثيرًا ولم يعص مغلوبدًا ولدم  تعالع  ل  ت ييرًا ونيع تحذيراً 
يطع م رىًا ولم ي لِ السموات والرض وما بينيما باطاًل ذلك ظن الذين  فروا 

 .و113)يوفل للذين  فروا من النار  
)أي لد  هللا العبداد ورو  أي ًا سمعت الر ا )ع يه السالمو وةد سن له رجنل : 

، قال أييقدرون علع  دل مدا ارادوه ، ما ل يطيقون   يقال : ىو اعدل من ذلك 
 . ٗٔٔ)قال : ىم اعجز من ذلك  

)األعمدال علدع ورو  أي ًا عن أمرر المنؤمنرن )ع ينه السنالمو ةولنه :       
ثالثددددة احددددوال يددددرايض ويىددددايل ومعاصددددك ،يأمددددا الفددددرايض يبددددأمر هللا وبرىدددداه 

لين برىداء وبقىاء هللا وتقديره ومشيتو وعلمو وأما الفىايل يليست بأمر هللا و 
هللا وبقىددداء هللا وتقدددديره   ومشددديتو وبعلمدددو ، وامدددا المعاصدددك يليسدددت بدددأمر هللا 

واعتقننند سنننقطت منننن العبنننارة  و115)وليدددن بقددددر هللا وبعلمدددو ثدددم يعاقدددْ علييدددا  
 اال ررة ك مة )وال بر اع و بعد )ب مر هللا و.
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 ٜٕٔصٔعيون أ بار الرىا ج - 
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 .ٖٓٔصٔعيون أ بار الرىا ج - 
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ن وأما ةول اإلمنام الصنادق )ع ينه السنالمو ال جبنر وال تفنويض ولتنن أمنر بنر
 أمرين .

فهننو مشننهور ومعننروا ، وأمننا حتميننة ةننوانرن الوراثننة فهنني جننزء الق ننية  
المعبر عنها في الحدرث )ال تفويض و فقدرة اإلنسان أن ر تار لنطفته الرحم 

 الطاهر والمنبت الطرب هي الجزء ال اص به والذ  يشار إليه )ال جبرو .
ال فيقرنًا إن نوح )ع يه السالمو لم يكن مقصرًا فن ي تر ينة ولندع ولنم رتهناون وا 

فني ا تينار الزوجننة ولتننه لنم يكننن موفقنا فني اال تيننار ولنيس ع نح المننرء إن 
يكون موفقا ) وما تنوفيقي إال بناهلل و ومثنل ذلنك يقنال من  زوجنة لنوط )ع ينه 
السننالم و وكننذلك منن  أبننناء ا ممننة الننذرن  رجننوا عننن طاعننة هللا وطاعننة امننام 

 زمانهم )ع يه السالم و .
 

                          
 

 


