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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
   ١)نذيراً للْبشرِ *إِنها ٍإلحدى الْكُبرِ  *والصبحِ إِذَا أَسفَر  *واللَّيلِ إِذْ أَدبر  *كَالَّ والْقَمرِ  (: يقول تعاىل

  .)نذيراً للْبشرِ( )بأكملهاالنذار الفاطمي للعامل االسالمي بل للعامل البشري (هو  تعاىل ذنهاباحلديث يف هذا اليوم سيكون  حمور
  هي النذير للبشر )عليها السالم(فاطمة الزهراء 

 اآليـة يشرح املراد من ) رمحه اهللا(القمي  كما جاء يف تفسري علي بن ابراهيم )عليه السالم(االمام الباقر ان ذكرنا  ان سبقوقد 
اآلية وهو بيان لباطن  )ماصلوات اهللا وسالمه عليه(هي فاطمة  :)عليه السالم(يقول ف )نذيراً للْبشرِ *إِنها ٍإلحدى الْكُبرِ ( الشريفة

  .وحي يف بيومممن نزل ال
  ورود الرواية يف تفسري القمي -أ

  : منها وجوهلعدة وهذه الرواية صحيحة 
عاظم الرجـالني  العديد من أ بل ان، هذا الكتاب ما يفوعلي بن ابراهيم قد ضمن ، براهيماا وردت يف تفسري علي بن ا: اوال

  موثق بتوثيق علي بن ابراهيم االمجايل ، يف سلسلة السند فانه ثقة ا بان كل من يذكره علي بن ابراهيمالتزمو ٢واحملدثني صولينيواأل
وحنن ذاكرون وخمـربون مبـا   ( ث يقولــــــــتفسريه حيهو مما يعتمد عليه نظرا لعبارته يف مطلع ، هيوفكل ما ير

  ٣)ورواه مشاخينا وثقاتنا عن الذين فرض اهللا طاعتهم واوجب رعايتهم وال يقبل العمل اال م، ليناإينتهي 
  مطابقة الرواية للقواعد بل للتجربة العينية –ب 

  . ابق من حيث املضمون القواعد واالصولهذه الرواية اضافة اىل صحتها سندا تطألن : وهو حمور البحث :ثانيا
  .بربهان الوقوع اخلارجي والتجربة العينية اليت تشهد بصدق هذه الرواية حتظىاكثر دقة فان هذه الرواية  :اخر وبتعبري

  :توضيح ذلك
وكل مـا   )ذيراً للْبشرِن(: هي املصداق اجللي لقوله تعاىل )عليها السالم(الصديقة الزهراء ان اننا عندما نتصفح التاريخ سنجد  

وسط والبعيد ال يزال يقع، وحنن نعيش االن ما انذرت به الصديقة الزهراء بشىت ابعاده وصوره اخربت به عن املستقبل القريب واملت
  .، بل للعامل البشريالفاطمي للعامل االسالمي باإلنذاروهو ما عربنا عنه 

  اإلنذار الثالثي األضالع
ـ ، دما عبيطا ـ القعبِالع  ط ويف روايةـ  ألفاحتلبوا م(ها يف كالمها الشهري تقول سالم اهللا علي اىل ان  ...ممقـرا  اوذعاف

  ) ومجعكم حصيدا، زهيدا يدع فيأكم، واستبداد من الظاملني ،وهرج شامل ،وابشروا بسيف صارم... تقول
اليت بـدات متتـد   وهذه االمة الفاحتة القوية  ة ودقيقة،بإنذارات عديدة متنوع تنذر) صلوات اهللا تعاىل عليها(السيدة الزهراء ان 

ما كان من ملـك سـليمان   اال ، طة بشكل ليس له نظري يف كل التاريخ البشري فيما نعلمجه البسيوتتسع سلطتها وقدرا على و

                                                             
  .٣٦إىل  ٣٢: اآليات: سورة املدثر - ١
 .ومنهم احلر العاملي صاحب الوسائل ومنهم السيد اخلوئي وآخرون - ٢
مجيع كتب علي بـن   مقدمة تفسري القمي، وهذه املقدمة هي للقمي نفسه ألن لصاحب الوسائل طريقاً صحيحاً إىل الشيخ الطوسي والشيخ الطوسي له طريق صحيح إىل - ٣

 .الوسائل هذه اجلملة اليت هي من مقدمة تفسري القمي وقد نقل صاحب الوسائل يف. إبراهيم ذكره يف الفهرست
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  .مثال )عليه السالم(

خاصـة  دلة على حقانيتها وصدقها وحجية قوهلا ذو البعدين مث اإلنذار الثالثي األضالع، هلو حقاً إحدى أكرب األ االنذار اهذو
هو انذار للعـامل  و ،الحقااليت سنشري هلا وخمتلفة وجتلّى عن شعب وإخبارات مستقبلية  يف مقتبل العمر سيدةمن  انه صدرمبالحظة 

  .يف كل مكان اينهدها القاصي والدر تترى ويشذُوال زالت هذه الن، رية مجعااالسالمي بل للبش
  بفيضان من الدماء على مر التاريخ اإلنذار -١
ب أو شرب به احلليهو القدح اخلشيب او القدح الكبري الذي ي: والقعب: )القعب العطمث احتلبوا (: )صلوات اهللا عليها(تقول 

 )سـلم صلى اهللا عليه وآله و(هذا االنقالب على االعقاب الذي حدث بعد شهادة رسول اهللا وهي تشري اىل ان ، غريه من السوائل
، العامل االسالمي بل البشـري ه يجنيالذي سان ذلك هو و واملنقلبني على األعقاب الطغيانحكومة فيضاً من الدماء نتيجة  سيثمر

ـ وهي اقوى يف الداللة من مـأل ـ   ) العط(بل ستجنون ، وحكومة العدل يف االرض كما توهم البعضليس الراحة والسعادة و
  . أي طريا طازجا) دما عبيطا (يفيض على جوانبهالقعب وأطراف  ما يطلع من: أي

  مناذج من الظلم 
حتقق يف العامل االسـالمي مـرار   من مصاديق إنذاها الذي  من التاريخ احلديث اًمن التاريخ القدمي ومنوذج منوذجاًوننقل لكم 

  اهللا  ما شاءاىل  وال يزال يتحقق وسيبقى يتحقق وتكرارا
  ...و! املوصلألف من أهل  ١٢السفاح يقتل  -أ

، والسفاح وغريهم من الطغاة وسـفاكي الـدماء  ، يزيدالدماء وتعرفون ب فالكل يعرف احلجاج وجرائمه وكيف انه مأل البالد
ألنه كان يظلمهم فـأخرجوه،  عليهم اهل املوصل رفضوا والية واليه الذي نصبه فان : احدى قصص السفاحولكن سنكتفي اآلن ب

يبدو و، املوصل إىل وصلبقيادة أخيه حيىي بن حممد، و الف شخص) ١٢(قوامه ـ ينقل ابن االثري  كما ـ فبعث السفاح هلم جيشا
اثين فقتل ، يقتليزحف ولكن هذا اجليش بدأ  ،على الوايل السابق الظاملاعتراضهم ألن كان يف اول االمر مقاومة  االناس مل يبدوأن 

ان لكم االمان يا اهل : و واجهوا اجليش فاستعان حبيلة شيطانية حيث اعلن فحمل الناس السالح، عشر رجالً منهم ظلماً وختويفاً
املسجد فدخل الناس يف ، كل من دخل املسجد فهو امن: نني ـ بزعمهم ـ وقال هلمألقوا السالح وانتم يف أمن أمري املؤمفاملوصل 

ـ  ( !!تصوروا!! لف رجلأعشر  حىت قتلوا احداجلامع، لكنه غدر بالناس إذ أمر اجليش بقتل الناس دون هوادة  الع مث احتلبـوا ط
  ، العثمانيون، ومن سبقهم أيضاً، العباسيون، االمويون، تاريخ دموي على مر التاريخ) القعب دما عبيطا 

 ..اىل فالن وفالن وإلتجائهم امري املؤمنني وسيد الوصيني وخليفة رسول رب العاملني الناتج الطبيعي إلعراض الناس عنهو هذا و
  . بامر من اهللا تعاىل )صلى اهللا عليه وآله وسلم(هذه هي النتيجة الطبيعية ملن يعرض عمن عينه رسول اهللا ان ف

بِما كَانوا  وا فَأَخذْناهمولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنوا واتقَوا لَفَتحنا علَيهِم بركَات من السماِء واَألرضِ ولَكن كَذَّب(: قال تعاىل
  )يكِْسبونَ

  :ولنرجع إىل التاريخ إذ يقول
، فانـه  )صلوات اهللا عليهم(الذين يعادون اهل البيت  وحوشألا حكومة ال ؛بذلك ألف شخص ومل يكتف )١١(فقتل منهم 

فامر جيشه ! ؟وارج علينااخل على فأثار ذلك غضبه الشديد إذ كيف تبكي النسوةقتالهن  الاليت تبكنيالنساء  أصوات يف الليلمسع 
االربعـة االالف  وأباح املدينة هلم ملدة ثالثة أيام يقتلون من شاؤوا، كما مسح للزنوج ساء واالطفال وا البيوت فقتلوا النحمان يقت
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  ٤...فغصبوا النساء قهراً الذين كانوا يف جيشه ان يتعرضوا لعفاف احملصنات

وهذا هو ديدن األطهار األئمة وعلى خالفة  )صلى اهللا عليه وآله وسلم(هللا هذه هي حكومة الوحوش اليت تنقلب على رسول ا
  . على مر التاريخاىل منهج الشيطان والشهوات واالهواء  والتجاتاحلكومات اليت اعرضت عن املنهج السماوي 

  . رة شديدةاله مروالسم يقطع االحشاء وبعض انواعه ، أي مرا فهو سم مر: ممقراو ،هو السم: الذعاف )وذعافا ممقرا(
  !ماليني قتيل ١٠األوىل والعاملية احلرب  -ب

يف الوقت املعرض  هلكنو ،احلراملسمى بفنايت اىل العامل  ،لف سنةأ على أكثر منعرب حاجز الزمن  واآلن ننتقل من املاضي لنقفز
ت اهللا عليهم أمجعـني، وسنشـري اآلن   صلواعن طريق السماء واملعرض عن منهج رسول اهللا وامري املؤمنني وفاطمة الزهراء نفسه 

  :إشارة عابرة إىل بعض مآسي احلربني العامليتني األوىل والثانية
فان هذا املقدار مل يقتل مثله يف املئة السنة املاضية يف كـل   املؤرخنيوحسب  !شخص ماليني )١٠(ففي احلرب العاملية االوىل قتل 

  احلروب اليت وقعت
اىل ان يرجعوا اىل منـهج   ءنذار الفاطمي ليس للمسلمني فقط بل هو للبشرية مجعااإلإن  ..اًمليون شخص) ٢١(كما انه جرح 

  واهل بيته الكرام  )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا 
  
  ...مليون قتيل و ١٧احلرب العاملية الثانية و –ب 

 ،قتلوا يف املعركة مباشـرة  هم الذين وهؤالء !!انسانمليون  )١٧(قتل فيها  ١٩٤٥ عام اليت انتهتو مث يف احلرب العاملية الثانية
  .ويف االحتاد السوفييت عشرون مليون إنسان! ماليني انسانعشرة قتل اما الذين قتلوا من جراء احلرب ومتوجاا ففي الصني وحدها 

 )١٧(وقد فقد حوايل : ")مث احتلبوا ملئ القعب دما عبيطا(وهذا هو مظهر آخر من مظاهر مصاديق قوهلا صلوات اهللا عليها 
شخص وقد قتـل   سبعة ماليني ومخسمائة ألفوفقد االحتاد السوفييت حوايل ، يف هذه احلربحياته ـ أي اجلنود ـ  مليون منهم  

املليـون  الف من اجلنود االملان وحوايل مليون وربـع   )٥٠٠(وماليني  )٣(بريطاين والف  )٣٥٠(وامريكي  ألف) ٤٠٠(حوايل 
كم من املدنيني ماتوا  ، وال يعرف احدق اخلربةاطيف املن مأوى هلموبعد احلرب تشرد ماليني من اجلياع والذين ال  ...جندي ياباين

ماليـني يف   )١٠(فييت واملدنيني يف االحتاد السـو مليون من ) ٢٠(ما يقرب من  نتيجة احلرب العاملية الثانية لكن التقديرات هي ان
   ٥)ه الوفيات بسبب اجلوعمن هذ ، وحدث كثريالصني قد ماتوا

نذار الفاطمي للمسـلمني وغـري   اإلمن حبر مصاديق  –املصداق  وهذا هو ،عراض عن منهج السماءاإل كله هو من نتائج هذا
  .املسلمني

ـ ي نراه ذالن هذا العامل ال ؛واليت يتوقعها الكثري الثالثةلذي سيحدث عندما تقع احلرب العاملية اولنا ان نتساءل ما  دول وهذه ال
  .ال تؤمن لكافة األطراف املتنازعة،واليت تبيع السالح املستكربة 
فيهجم  على وشك االختناق انه حماصر كما لو أحس احد االطراف لسبب او الخر يتهور ميكن ان على انه الظواهر تدلبل ان 

وقد ميوت فيها ـ ال مسح اهللا تعاىل  ـ  ثالثةالعلى االطراف االخرى فتقع الكارثة الكربى وتشتعل احلرب العاملية  بالقنابل النوووية
  .العنجهية والطغيان واجلربوت واالعراض عن منهج السماء وليدوما ذلك اال  ،يني من الناسهذه املرة مئات املال

  احلياة كلها سم ومرارة
                                                             

 .نقله عن ابن األثري ٣٤٧ص ) ممارسة التغيري إلنقاذ املسلمني( - ٤
  .٢٤٢ص ٩مادة احلرب العاملية الثانية ج/املوسوعة العربية العاملية  - ٥
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 وال نريد ان نتوقف ،كذلك  تزالكانت وال ..احلياة كلها سم ،)وذعافا ممقرا( وماذا أيضاً؟) القعب دما عبيطا مألمث احتلبوا ( 
للرجال وللنساء ولالطفـال  احلياة كلها مرارة ومسوم : فذلك حديث طويل إال أن هذه إشارة ،عند كيفية ان احلياة كلها سم اآلن

يف  اًاالنسان مقيدفانك ترى ، احلياة بكل ما للكلمة من معىن تسممتفقد  ،للجامعي وللحوزوي ولكل انسان، لالرامل وااليتامو
وال ميكـن الحـد ان   حبرية وال ميكن الحد ان يتاجر  -... إال بفيزا وجواز و – ال يستطيع الذهاب اىل احلج حبرية :كل احلقول

كما ان اجلرمية منتشرة بشكل غريب يف كل مكان، والفقر واحلرمـان،  ... او غري ذلك حبرية او يسكن حيث يشاء يزرع االرض
، الشيطانحكومة يف هذه احلياة ويف ظل  الواسع الكبري كلها مفردات تاخذ حيزها والعدوان الظلمالضرائب والطغيان وااليذاء وو

  .عن طريق السماء وهذه هي النتيجة احلتمية لألعراض
وا ظلم الزهراء صلوات اهللا امل يسن) لك خيسر املبطلون ويعرف التالون غب ما سنه االولوناهن(: اىل ان تقول سالم اهللا عليها

 ،مث تضطهد، تظلم الا دافعت عن احلقاا  مث.. صلوات اهللا عليه وآله؟ حبيبة املصطفىووهي بضعة رسول اهللا ؟؟ مه عليهاوسال
   ..من مستقبلهم املر األسود حيث انقبلوا على األعقاب انذرماال الا  صلوات اهللا عليها ال لشئا همث يكسر ظلع

  ..هلا معنيان ال نتوقف عندها االنالكلمة الفاطمية وهذه  )بوا عن انفسكم نفسامث طي(أي عاقبة ما سن االولون ) غب(و
 ،ى عنق البشريةعل مصلتاًكان السيف  حيث مر التاريخ وهذا ما نشهده على )وابشروا بسيف صارم ،جأشاوطمأنوا للفتنة (

   وغريها.. طىوالقرون الوس.. والحظوا احلروب الصليبية... فقط جني من ذلكذوقد اشرنا اىل منو
يشق عصا متسك زمام االمور بالقوة والظلم وال يستطيع احد ان  فاا ،الدول اليت تسمى بالدميقراطية كذبا وزورابل حىت هذه 

واللوبيات الضاغطة هي اليت متسك بزمام االمـور   ،لربجوازيني وكبار الرامسالينيان الشركات العابرة للقارات وكبار ا بل مطاعته
باحلرب من القاعدة وغريهم يف احناء العامل وسريتد سيفهم عليهم كما ارتد  والتكفريينرك دماها من امثال االرهابيني وهي اليت حت

  .العاملية االوىل والثانية
  اإلنذار باهلرج والفتنة الشاملة -٢

وهذا ما يشهد به ) الذي فيه ختويف االخبار(واالنذار هو ، او قل االنذار الثاين النبوءةالثانيةهي هذه أي فتنة و )وهرج شامل(
   :الواقع اخلارجي، يف العامل كله
يف و ،كما ان عامة الناس بينهم فتنة وفنت، فتنةالاحلكومات توجد ويف ، ويف االسواق توجد الفتنة، ففي اجلامعات توجد الفتنة

إلعـراض هـذا    ما ذلك االو ،وغريهاواسرية جتماعية وعشائرية وحزبية من فنت عقائدية واقتصادية وا ،وامليادينخمتلف احلقول 
  . عمالهأعقله وفكره وعلى الشيطان  يسيطرالذي  اإلنسانلعنجهية هذا  اإلنسان عن منهج السماء، وما ذلك إال

وال يطعيونه  )صلى اهللا عليه وآله وسلم(يتكربون عن مساع حديث رسول اهللا   من الناس الذينالكثريومن أظهر مصاديق ذلك 
  ..اآلنال نتوقف عنده حديثا طويل  األمرواحلديث حول هذا  ، بيته أهليف 

  اإلنذار باستبداد عام من الظاملني -٣
ـ  الثالث اإلنذارمر التاريخ جند هذا وأيضاً ههنا وعلى  )واستبداد من الظاملني(مث تقول سالم اهللا عليها   يف سلسـلة  ،اًمتحقق

باألمر ومصادرين كانوا وما زالوا مستبدين  الظاملنيفان ) شامل واستبداد من الظاملنيسيف صارم وهرج (املتقدمة الثالثة  اإلنذارات
  . والظلمهو االستبداد  -كان وال يزال  – األرضحيكم  فالذي ،األبعادخمتلف يف  للحقوق

، كما يهـدد  يف السجونالعلماء فان ، وسائر الدول اإلسالمية وكذا البحرين ؟حيكمها االستبداد مثالً، أال )السعودية( الحظوا
 بال خجـل وال  ةمراخل كأس وأمامهتظهره الكامريات  وامللك ،ؤكل وتصادروالثروات ت، فعل بالناس ما يفعلوي ،باإلعدامبعضهم 
  .وهو تسمية الشيء باسم ضده !يسمي نفسه خادم احلرمني الشريفنيحياء مث 



 هـ١٤٣٤مجادى األوىل  ٢٢األربعاء ....................... )١٥٥(دروس يف التفسري والتدبر 
 اإلسـالمية وبالدنا  ،أملانياله شكل اخر ويف اليابان له شكل وكذا  أمريكاله شكل ويف  كوي موسفف ،لوانأاالستبداد له مث ان 

  )لكم وأىن بكم حسريتواستبداد من الظاملني يدع فيئكم زهيدا وزرعكم حصيدا فيا ( أيضاً
وأىن بكم وقد عميت علـيكم  ( العاق لوالديه الضالتتحسر على هذا البشر  صلوات اهللا عليها الزهراءوها هي بضعة الرسول 

  )مكموها وانتم هلا كارهونانلز
  من عواقب ظلم الزوجة والشريك واملنافس

ال خيتص باحلكومات بل هو  ،بل للعامل البشري كله اإلسالميللعامل  -احملمدي  – الفاطمي اإلنذاران ويف ختام احلديث نقول 
  )الظلم مرتعه وخيم(فان الظلم ظلمات و ،إنسانشامل لكل 

ــدرا  ــت مقتـ ــا كنـ ــن اذا مـ   ال تظلمـ
  

  فـــالظلم اخـــره يـــدعو اىل النـــدم     
  

ــه    ــوم منتبـ ــاك واملظلـ ــام عينـ   تنـ
  

ــنم      ــني اهللا مل تـ ــك وعـ ــدعو عليـ   يـ
  

 األخرىاجلهة املنافسة  يظلمأو يظلم شريكه والشريك ! ميله رد ان له القدرة على ذلكز أويظلم زوجته ان الكثري من الناس 
ان  )عليه السالم( يقول )إِنَّ ربك لَبِالْمرصاد(الشريفة  اآليةحيث يقول يف  )عليه السالم(الصادق  اإلمامية عن ويف الروا أو غري ذلك

  .من عباد اهللا ألحدهناك على صراط جهنم عقبة ال جيوزها من يف عنقه مظلمة 
 أو لمةيتخلص من تلك املظ أن إالتلك القنطرة راط جهنم وال يتجاوز يظلم زوجته يقف على صوالظاهر من الرواية ان الذي 

  .صورة من الصوربأية فان الظلم ال جيوز  ،العشرية املنافسة واحلزب املنافسظلم الولد و األمر وهكذا، يهوي يف جهنم نستجري باهللا
ويف  )قنطرة على الصراط ال جيوزها عبد مبظلمة( :)عليه السالم(الصادق  قال – األعمالثواب  كما يف –ونص الرواية هو 

 أخا ان يا إيلاهللا تعاىل  أوحى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(عن رسول اهللا  )عدة الداعي( ففيمن جهة  ااغرب منه أخرىرواية 
 ،من عبادي عند احدهم مظلمة مثال ـ والحدأي املساجد ـ بيتا من بيويت يدخلوا ال : انذر قومك ،ريناملنذأخا املرسلني ويا 

  ٦)ك املظلمةحىت يرد تليصلي بني يدي  قائمافاين العنه ما دام 
انـه   واآلثامسبحانه وتعاىل التوفيق لنا ولكم لكي نكون من الطاهرين املطهرين من الظلم  ونسأله ،من ذلك وإياكماعذانا اهللا 
 لى اهللا على حممد واله الطيبني الطاهريندعوانا ان احلمد هللا رب العاملني وص وآخر مسيع الدعاء،

                                                             
 .راجع سفينة البحار مادة ظلم - ٦


