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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني، باعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا وحبيب قلوبنا أيب القاسم 

ية على أعدائهم واللعنة الدائمة األبد، املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني، سيما خليفة اهللا يف االرضني
  .إىل يوم الدين، وال حول والقوه إال باهللا العلي العظيم

  )عليها السالم(مقام اإلنذار املطلق للبشر والعصمة الكربى للسيدة الزهراء 
   ١)نذيراً للْبشرِ *الْكُبرِ إِنها ٍإلحدى  *والصبحِ إِذَا أَسفَر  *واللَّيلِ إِذْ أَدبر  *كَالَّ والْقَمرِ  (: تعاىل  اهللا يقول

يت فاطمة مأل اهللا نان اب(() صلوات اهللا تعاىل عليهـا ( متحدثا عن بضعته الزهراء )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ويقول رسول اهللا 
شاشها ففرغت لطاعة اهللاقلبها وجوارحها اميانا اىل م((  

  ))يقينامأل اهللا قلبها وجوارحها اميانا و((:  ويف رواية اخرى
  )صلوات اهللا تعاىل عليها(تعد من االدلة على عصمة فاطمة الزهراء تصلح ان  ،كتلك اآلية الشريفة ،ايةوهذه الرو

  صحة االحتجاج على املخالف، برواياتنا
ـ  -وحنن ذه الرواية ، ان االحتجاج تارة يكون على املخالف واخرى يكون للموافق واملؤمن: لكن قبل ذلك نقول  ا ونظائره

 – وحنتج ثانيا، حنتج اوال على املوافق ،ضم رواية علي بن ابراهيم يف تفسري هذه اآليةوبكتلك اآلية  - وهي بالعشرات بل باملئات
  . أيضاًعلى املخالف  -برواياتنا هذه 

ويرى ان امثال  )ليهم صلوات اهللا تعاىل ع(مؤمن وموايل فيقبل ما يرد عن االئمة االطهار  ألنهعلى املوافق فواضح  احتجاجنااما 
يعلم  املوافق قد ال وذلك ألن، علي بن ابراهيم علماء ثقاة ابرار صاحلني اليكذبون فاالحتجاج بالروايات على املوافق ال كالم فيه

   .ولذا حنتج برواياتنا عن أئمتنا عليهم الصالة والسالم، عليهمدرجة عصمتهم؟ أو ال يعلم حدود واالئمة  عصمة
فهذا حق ، ان نثبت للشيعي كثريا من املعتقدات احلقة باالستناد اىل الرواياتوهو  :لذاته خى ومقصود ومطلوبهدف متوهذا و

مع ) السنة(و لكن مع ذلك لنا ان حنتج ذه الرواية ونظائرها على اهل العامة املسمون بـ، ثمرةكذايت وحق ال كالم فيه ويكفي 
الن وجه حجية  ؛بقبول امثال هذا االحتجاج  ان العقل وبناء العقالء يلزمهم :استنادا اىل، وذلك ام اليقبلون التشيع وال رواياته

أو غريمها، وبشـكل  ، الطبيب او ذلك اللغوي القائل هووعلى هذا بناء العقالء سواء أكان ، هو وثاقة اللهجة املرأةقول الرجل او 
فاذا جاء املخالف اىل ، او كان الناقل للخرب يف االخبارات احلسية، حلدسيةاخلبري يف االخبارات اعام سواء كان املخرب أو املتكلم هو 

، دوث حريق يف مكان ما كخرب حسيأخربه حببسعر عملة من العمالت او  مثالً او بالعكس وكان صادق اللهجة فاخربه ،الشيعي
أمكان مسيحيا أسواء  ،م يعرفه بصدق اللهجةمشكلة يف اخباراته احلسية او احلدسية مادا فانه ال ،ص له مرضهاو كان طبيبا فشخ 

  .ووثاقة اللهجة امر اخر، كان كافرا اذ االعتقاد امرم أبوذيا 
) رضوان اهللا تعاىل عليه (كما صنع املرحوم السيد شرف الدين  مبا يف كتبنا أيضاً )العامة(ولذا حنن خناطب وحنتج على املخالفني 

  .اذ احتج عليهم مبا يف كتبنا ايضا
زرارة بن اعني او حممد بـن مسـلم   أو ان هل هو ثقة ام ال ؟ ) علي بن ابراهيم(للمخالف ان يناقش يف كون راوينا مثل  نعم
  . ربط له بصدق ووثاقة اللهجة الفكونه شيعيا ثقات أم ال، واما  وامثاهلم

                                                             
  .٣٦إىل  ٣٢: اآليات: سورة املدثر - ١
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عن وثاقته فـان   وحيقق ف ان يسألـ من حق املخال  ١الذي امجع الشيعة والسنة على وثاقته وجاللة قدره فمثل بن ايب عمريـ
  كان ثقة فسيكون كالمه حجة بال ريب 

الراوي  حاليبحثوا عن  اناألمر ية غا ،نا حصريا وان مل ترد يف كتبهمة يف كتبدرواياتنا الواربحنتج على املخالف ، فلنا أن وعليه
  .رجاليا ،للرواية

علیـه  (حيث يقول )علیه السالم(علي بن ابراهيم عن االمام الباقر هذه االية بضميمة الرواية الواردة يف تفسري  ان: واحلاصل
حنتج ا على االخرين ؛ لوثاقة علي بن ميكننا ان هذه الرواية فان ، هي فاطمة: )نذيراً للْبشرِ *إِنها ٍإلحدى الْكُبرِ ( يف االية)السالم

ما سبق بيانه وسيايت ايضا من مطابقة هذا إضافة إىل  ،ي وال من الداينابراهيم وال مطعن فيه وال مغمز يف صدق هلجته ال من القاص
  .وشهادة برهان التجربة والربهان األين التارخيي بالصدق مضموا للقواعد واالصول

  عليها السالمعصمة الزهراء باإلطالقات الثالثة يف اآلية على  لاالستدال
لسابقة بضميمة رواية علي بن ابراهيم علـى عصـمة الزهـراء للموافـق اوال     والرواية الشريفة ا، ية الكرميةوحنن نستدل باال

  .وللمخالف مبا او ضحناه من الوجه
وهي  )نذيراً للْبشرِ *إِنها ٍإلحدى الْكُبرِ ( :فاالية تقول، واالزماين واالفرادي فيها االحوايل فاإلطالقاما االية الشريفة : فنقول 

ر وهي نذيرة من قبل باحدى الكُ) صلوات اهللا تعاىل عليها(فهي  ،دون حالة طمي ـ بلحاظ الرواية ـ حبالة  مل ختصص االنذار الفا
كما اا مل تقيد االنـذار  ، مل تقيد االية ذلك االنذار حبالة دون حالة وهذا يعين االطالق االحوايل ، كمااهللا سبحانه وتعاىل للبشر

  .كما اا مل تقيد مبصداق دون مصداق وهذا يعين االطالق االفرادي، اينبزمن دون زمن وهذا هو االنذار االزم
الشؤون االجتماعية او السياسية او احلقوقية  مساوية وحجة إهلية يف مجيعرسالة ) صلوات اهللا تعاىل عليها(ومعىن ذلك ان انذارها 

  .الشريفة وما ذلك اال الطالقااليةاجليولوجية أو غريها، : او اخلارجية او الطبيعية
له الواليـة   ،نذيرا للبشر يف كل احلاالت ويف كل اجلهات) صلوات اهللا تعاىل عليها (ر الذي جعلها خاصة اذا الحظنا ان املنذ

ن دون أعلى شحجيته مقتصرة  كما ليستليست واليته مقتصرة على حقل دون حقل وهو اهللا جل امسه و العظمى بالدرجة االوىل
  .نأش

اجلانب االقتصادي او بالرئاسة القيمومة و فاذا مل خيصص، ت فالنا قيما عليكم او رئيساثفلو قال املوىل بع:  ضيحومنثل مبثال للتو
  .وغريها السياسي او االجتماعي فان له الوالية يف كل هذه اجلهات

عامـة  الالوالية له ة فان جعل شخصا واليا وقيما على مدينقد  )صلى اهللا عليه وآله وسلم(الرسول كان ذا من ذلك يظهر انه إو
  .تامة اال لو استثىنوال

، من حيث كافة اجلهات ذو الوالية املطلقة االحوالية هو فحيث ان اجلاعل )نذيراً للْبشرِ *إِنها ٍإلحدى الْكُبرِ ( واهللا تعاىل يقول
وال يكـون  لتشمل كافة اجلوانب وحجيته ائرته فاالنذار تتسع د جعل شخصا نذيرا بدون ان يقيد انه االزمانية واالفرادية وحيث

  ذلك اال بالعصمة
دائرة  داذ تارة جيعل شخص نذيرا لشخص فتتحد )نذيراً للْبشرِ( :- اللغوي وليس النحوي - اف اليهضوالقرينة االخرى هي امل

ولكن اهللا سبحانه وتعاىل جعلها ، يننيمعوتارة جيعل شخص نذيرا لطائفة معينة او قوم ، انذاره وحجيته بالقياس اىل ذلك الشخص

                                                             
 ).كان من أوثق الناس عند اخلاصة والعامة وأنسكهم نسكاً(قال الشيخ يف الفهرست  - ١
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  . كافة نذيرا للبشر) صلوات اهللا تعاىل عليها (
االهلية ان الرمحة االهلية الشاملة واحلكمة وبالنظر إىل  ١الكالم حوهلا يف علم الكالمواليعقل بالنظر لقاعدة اللطف على ما فصل 

وإال لكـان إغـراء   . ان يكون معصوما بالعصمة الكربى بامت معانيها شخصا نذيرا باالطالقات الثالثة بدونجيعل اهللا بقول مطلق 
  . ستأيت الحقاً بإذن اهللا تعاىل هذا بعض احلديث وله تتماتباجلهل، من القادر احلكيم املتعال 

   عليها السالم االستدالل بالرواية على عصمة الزهراءوجوه 
النص الكامل لكن قبل ذلك نشري اىل ، منها) صلوات اهللا تعاىل عليها (ا الستفادة عصمته أيضاً هناك وجوهفاما الرواية الشريفة 

  :الشريفة  للرواية
: يقول ) صلوات اهللا تعاىل عليه (فعن االمام الباقر ((:  وغريه )اخلرائج(فقد اوردها العالمة السي يف حباره نقال عن كتاب 

  : ـ  أي سلمانقال ـ ) صلوات اهللا تعاىل عليها (طمة سلمان اىل فا )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بعث رسول اهللا 
اىل ان يقول ... ما عندها انيس ٢ىوالرحى تدور من بر ىوقران من جفوقفت بالباب وقفة حىت سلمت فسمعت فاطمة تقرا ال

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(فتبسم رسول اهللا  ... )صلى اهللا عليه وآله وسلم(يف اخر اخلرب بعدما نقل مارأى ومسع اىل رسول اهللا 
فادار هلا  فبعث اهللا ملكا يقال له زو، ففرغت لطاعة اهللا ٣شاشهاياسلمان ان ابنيت فاطمة مأل اهللا قلبها وجوارحها اميانا اىل م: وقال 

  ))ويقيناًمأل اهللا قلبها وجوارحها اميانا (( ويف رواية اخرى ))مع مؤونة االخرة الرحى وكفاها اهللا مؤونة الدنيا
وهو الذي الينطق عن اهلوى ان هو اال  ))ففرغت لطاعة اهللا((:  )صلى اهللا عليه وآله وسلم(وهذه الكلمة ينطق ا رسول اهللا 

 إلبعـاد وبدون جهل  ألدق املعاينقد وزنت بابلغ وبادق ميزان  )صلى اهللا عليه وآله وسلم(وكل كلمة من كلماته ، وحي يوحى
  . كما هو جار فينا ،تثل هذه الكلمااطالق م
  :من جهات عديدة )صلوات اهللا تعاىل عليها(ا على عصمة الزهراء االستدالل هذه الرواية ميكن مث ان 

  على العصمة) مأل اهللا قبلها إمياناً(االستدالل بـ -١
يعصي اهللا   قلبه اميانا حقا فانه الامتال فان من ))مأل اهللا قلبها وجوارحها اميانا((: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بلحاظ قوله : اوال

الميكـن ان   يف إميانه واالنسان الكامل ،يكشف عن ان هناك ثغرة يف اميانه ويف قلبه ٤من يعصي فان ذلك بالربهان االين الن، تعاىل
  .  ملا فعل ما فعلعدم امتالء قلبه باإلميان وإالامنا يبعثه حنو ذلك  السارق او املغتاب او النمام او احلسود او غريه، ويعصي

ممتًأل حلظة معصيته اليكون قلبه انه يف يعقل ان يكون حسودا او حقودا او متكربا او غري ذلك اذ  وعليه فان من ملئ قلبه اميانا ال
او غري ذلك  وبني ان حيسد او ان يتكرب ،احلقيقي وامتالء القلب باالميان هناك عالقة الضدية والتضاد بني االميانان : ، واحلاصلاميانا

  . من مساوئ االخالق
، نصل اىل مقامها الرفيع ومرتبتها العاليةميكننا أن  وان كنا ال )صلوات اهللا تعاىل عليها(نتأسى ا كر أنفسنا بان علينا أن وهنا نذِّ

                                                             
  )التقوىفقه التعاون على الرب و(كما فصل السيد األستاذ احلديث عن قاعدة اللطف يف  - ١
يسمع صوت فاطمة من داخل احلجرة وهي تقرأ القران بينما يرى الرحى تدور كان سلمان ، أي ان أي من خارج الدار: وبرى، اي من داخل الدار:جوى  - ٢

 ،يسا لفظني فصيحنيوجوى وبرى مصطلحان عراقيان باللهجة الدارجة ول.. وهو اعجاز واضح وكرامة ظاهرة !!لوحدها يف صحن الدار اخلارجي بيد غيبية
  . ومل تذكرمها كتب اللغة

  .هي اطراف العظام اللينة سواء يف املرفقني او يف الركبتني او غريمها: شاشـُامل - ٣
 .وهو االنتقال من املعلول اىل العلة  - ٤
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كن اعينوين بورع اال وانكم التقدرون على ذلك ول((: )صلوات اهللا تعاىل عليه( نييقول امري املؤمنيكما هو واضح، لكن كما 
زا لغري حب اهللا او لغري االميان والورع جماال لغري اهللا او حييف قلبه احدنا  يترك الان قدر املستطاع  فلنسع ))واجتهاد وعفة وسداد

  . والتقوى والفضيلة
  على العصمة) مأل اهللا جوارحها إمياناً(االستدالل بـ -٢

اذ لـو  ، اميانا فال يعقل ان تصدر منها املعصية امتألتواجلوارح اذا  ))وجوارحها..(( :)صلى اهللا عليه وآله وسلم(قوله : ثانيا
  .من االميان وكذلك االذن او غريهاممتألة عصت العني مثال بنظرة حمرمة فاا ليست 

فـال   )ه وسـلم صلى اهللا عليه وآل(اميانا بشهادة رسول اهللا  امتألت جوارحهاقد  )صلوات اهللا تعاىل عليها(وحيث ان الزهراء 
الظاهر من الروايـة ولـو    )اإلميان األمتّ(فإن ذلك مقتضى  ؛مطلقا بل ال يصدر منها حىت املكروه وترك األوىل تصدر منها املعصية

  .)صلوات اهللا تعاىل عليهم(وهو معىن العصمة اليت نؤمن ا يف مدرسة اهل البيت  بقرينة مناسبات احلكم واملوضوع
 منهيف قلبه شئ من احلقد او احلسد او الكرب فهل يصح  ،نعلى ان هذا االنسان املعي ان شخصاً اطّلعلو  :ولزيادة التوضيح نقول

صلى اهللا عليه وآلـه  (فكيف برسول اهللا ، ليست بدقيقةفانه يعلم ان عبارته ولو عربت بذلك !! مأل اهللا قلبه اميانا؟ قد: بـ التعبري
  ؟ )صلوات اهللا تعاىل عليها(ــن وهو يشري اىل سيدة نساء العامليـ )وسلم

نظرا لقابلية القابل كما اوضحناه يف  وذلك ))مأل اهللا قلبها وجوارحها إمياناً((إذ  يكشف عن تدخل غييب مباشروذلك كله مما 
  .يف امتحانات العوامل السابقة )صلوات اهللا تعاىل عليها(نجاحها نظراً لو، ل اخرحم

مل تكن جزافا  )صلوات اهللا تعاىل عليهم(وهلم ) صلوات اهللا تعاىل عليها(العصمة املمنوحة هلا اإلهلي وان هذا الفيض وذلك يعين 
وترجيحا للشئ بال مرجح حىت يقال للَ ماهللا مينح م ؟تلك الفيوضات السامية االخرين .  

ي خلقك قبل ان خيلقك فوجدك ملا الذ يا ممتحنة امتحنك اهللا() صلوات اهللا تعاىل عليها(يف زيارا  ومما يشهد لذلك ما ورد
وهي املروية يف مصباح الشيخ الطوسي، وما ورد فيه حجة ال بالنظر حلجية مراسيل الثقات فقط، بـل لتوثيقـه   ) امتحنك صابرة

  .اإلمجايل لكتابه كما هو مبني يف حمله
ل وقد فُص. .قبل خلقتك ههنا وامل سابقةخلقك يف ع انه اذ، قبل ان خيلقك يف هذا العامل أي امتحنك الذي خلقك يف هذا العامل

املئات من الروايـات   إن مل تكن تالعشرا واالشباح وفيها، الل واالنوارظالوعامل االرواح  عند احلديث عن هذا البحث يف حمله
  .، فراجع حبار األنوار وغريهمن الكالم والبحث فيها يستدعي اشهراً

  . يف هذا العامل واملراتب واالمتيازات الدرجات تعاىلمنحه اهللا  ،اح املرء يف ذلك العاملوعلى مدى نسبة جن ،انا امتحنوهنالك كلّ
ادىن ترديد يف  يبقى حىت الوذلك  ))اىل مشاشها ..يقول صلوات اهللا عليه وملزيد التاكيد.. مال اهللا قلبها وجوارحها اميانا((اذن 

  . شاملة حقيقة دقيقةهي ت عبارة جمازية بل العبارة ليسوان ، قوة هذا االطالق وسعة هذه الشمولية
  على العصمة) فرغت لطاعة اهللا(االستدالل بـ -٣

حىت وهي  اا وهي عبارة جدا دقيقة أي ))ففرغت لطاعة اهللا(( :١اىل اثبات عصمتها ذه الرواية والوجه االخر لالستناد :ثالثا
                                                             

مل يقصـروا يف   -عند تطرقهم لذلك باملناسبة  –صوليني ان علماء الكالم جزاهم اهللا خريا وفقهاءنا واال: ال بد من اإلشارة إىل مطلب هام جداً، وهووهنا  - ١
كم ترك ": اال ان الكالم هو ،ية التطهري وغريهاآوقد اقامواعلى ذلك االدلة القرانية الظاهرة البينة ك اقامة االدلة على عصمة االئمة املعصومني سالم اهللا عليهم

املئات من الروايات االخرى اليت مل يتطرق هلا السابقون واليت ميكن ان يستدل ا على عصمتهم فلو مشر بعض االعالم عن ساعد اجلد لدراسة " االول لالخر 
من  هي وهذا الرواية اليت بني ايدينا ،العطاءجماالت البحث ومن  هذا اال حبرا واسعا لوجدمتوعلى الكثري من البحوث العقدية االخرى  عليه الصالة والسالم



 هـ١٤٣٤مجادى األوىل  ٢٨األربعاء ................................. )١٥٦(دروس يف التفسري والتدبر 

 

ـ  ـ أيب هي وأب تدير الرحى  ت لطاعة قد فرغ(حىت يف هذه احلالة ، يديهامن  آنذاك وجتري الدماء )صلوات اهللا تعاىل عليها( مي 
االنسان املتـيم  وذلك هو حال ... ، ويف خمتلف احلاالتحىت وهي تدير شؤون املرتلأيضاً و، قلبها معلق باهللا سبحانه وتعاىل): اهللا

مـن   رصد ذلك بوضـوح وميكن ، )قليب حببك متيماًو(ويف الدعاء  به عن ما تيم يءش يشغله اليء الوهلان بشحقاً، فان  حبب اهللا
  . وهذا هو املتيم حقا، يف عامل اخر انك تشعر انه يعيشاال  اليكيتحدثون  فيهاجتدهم  حالةين يصلون اىل ذاهدة بعض العشاق المش

يف عالقتـها برـا    )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بشهادة أبيها املصطفى رسول اهللا كانت  )صلوات اهللا تعاىل عليها (والزهراء 
يف  ...هـا ارها واطـراف  يلل فرغت لطاعة اهللا يف اناءقد ... وهذه هي احلوراء االنسية... ، كانت هكذاوبارئها سبحانه وتعاىل

سـبحانه   طاعتـه ومتحضت يف ، فرغت لطاعة اهللانغم .. أو غري ذلك.. .او يف اثناء القائها خطبتها القاصعة يف املسجد ...مرتهلا
عقل ممن يوصف بانه فرغ لطاعة وهل ي ...)صلوات اهللا تعاىل عليها( األمسى املثالية واملرأة ...األعلى االمنوذج املرأةفهي  ...وتعاىل

  ! ؟أو حىت أن يرتكب املكروه وهو يعلم بكراهة اهللا تعاىل له اهللا ان يعصي اهللا طرفة عني
نسأل اهللا تعاىل ان يوفقنا وايـاكم  . يف هذه العجالة ي ذا القدرلكن نكتف واسع مترامي األطرافواحلديث حول هذه الرواية 

وحييي فضائلها وينشرها على ربـوع   ،وحييي ظالمتها ،وحييي ذكرى سيدة نساء اهل اجلنة، ةلكي نكون ممن حييي الشعائر الفاطمي
  .البسيطة والعامل ويكون من اولياء اهللا حقا واملتربئني من اعدائهم صدقا

  على حممد واله الطيبني الطاهرين ان احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا واخر دعوانا

                                                                                                                                                                                                                                  
 .النماذج على ذلك


