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العيـد في المنظور االسالمي

العيد في اللغة مأخوذ من عاد بمعنى العود أي عاد إليه، أو مأخوذ من العادة بمعنى اعتاده. والعيد في اإلسالم هو يوم محّدد 
نّصت عليه الشريعة اإلسالمية المقّدسة وحّددت له أعمااًل وآدابًا ومراسم خاّصة.

وما يدّل على عظم شأن العيد أّن اإلسالم قرن كّل واحد من عيديه العظيمين بشعيرة من شعائره العامة التي لها جاللها الخطير 
في الروحانيات، ولها أثرها الجليل في االجتماعيات، ولها تأثيرها العميق في التربية الفردية واالجتماعية، وهاتان الشعيرتان 

هما شهر رمضان الذي جاء عيد الفطر مسك ختامه، والحّج الذي كان عيد األضحى أحد أيامه.
فهذا الربط اإللهّي بين العيدين، وبين هاتين الشعيرتين كاٍف للكشف عن وجه الحقيقة فيهما، وأنّهما عيدان دينيان بكّل ما 
ع فيهما من سنن، بل حتى ما ندب إليه الدين فيهما من أمور ظاهرها دنيوّي كالتجّمل، والتحّلي، والتطيّب، والتوسعة على  ُشرِّ
العيال، وإلطاف الضيوف، والمرح واختيار المناعم واألطايب، واللهو مّما ال يخرج إلى حّد اإلسرف، فهذه األمور المباحة 
داخلة في الطاعات إذا حسنت النيّة, فمن محاسن اإلسالم أّن المباحات إذا حسنت فيها النية، وأريد بها تحّقّق حكمة اهلل، أو 

شكر نعمته انقلبت قربات يثاب المؤمن عليها.

العيد شعيرة من شعائر اهلل تعالى، التي ينبغي أن تظهر وتبرز في المجتمع اإلسالمي، وما استحباب التكبير والتهليل والتحميد 
صبيحة العيد، واالجتماع للصالة وغيرها من األعمال والمستحبات إاّل للتأكيد على أهمية إظهار وإبراز العيد بكّل مداليله. 

فقد روي عن رسول اهللn قوله: »زّينوا العيدين بالتهليل والتكبير والتحميد والتقديس.«
ولعّل أفضل كلمة قيلت في معنى العيد، هي كلمة اإلمام علّيj: »إنّما هو عيد لمن قبل اهلل صيامه وشكر قيامه.« فلقد جاء 

في نهاية موسم عبادّي محّمل بمختلف ألوان العبادة والطاعة، والدعاء والتذلّل هلل تعالى. 
فشهر رمضان وشهر اهلل الذي يفتح اهلل فيه باب رحمته ومغفرته ولطفه وعفوه وغفرانه للصائمين، وللقائمين، وللمجاهدين، 

وللعاملين في مواقع رضاه, فهو شهر التوبة والمغفرة والرحمة.
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مفهوم العيد في اإلسالم

األبعاد الدينية للعيد

العيد في معناه اإلنسانّي يوم تلتقي فيه قدرة الغنّي، وضعف الفقير على محبّة ورحمة وعدالة من وحي السماء، عنوانها الزكاة 
واإلحسان والتوسعة على جميع الفقراء والمساكين، فيتجّلى العيد على الغنّي، فينسى تعّلقه بالمال، وينزل من عليائه متواضعًا 

للحّق وللَخلق، ويذكر أّن كّل من حوله إخوانه وأعوانه، فيتعامل معهم بإحسان ورحمة. 
ولهذا ال بّد من السعي الجّدي للمشاركة في تحّمل المسؤولية تجاه الفقراء والمساكين لنشعرهم جميعًا بفرحة العيد، وليكن 
شعارنا العمل ليفرح الناس كّل الناس بالعيد، وذلك من خالل التعاون والتكافل واإليثار، فقد ورد أن عليًا عليه السالم اشترى 
ثوبًا فأعجبه فتصّدق به، وقال: سمعت رسول اهللn يقول: »من آثر على نفسه آثره اهلل يوم القيامة الجّنة.« وروي عن رسول 

اهللn قال: »ال يؤمن عبد حّتى يحّب للناس ما يحّب لنفسه من الخير.«
وللعيد أبعاد اجتماعية كثيرة منها: التالقي والتزاور وغيرهما من المظاهر التي تحّقق حالة إنسانية تزيد من التواصل والترابط 
الحميم بين أفراد المجتمع، فقد ورد الحّث الشديد على التزاور في اهلل ولقاء اإلخوان، روي عن رسول اهللn: »من زار أخاه 
المؤمن إلى منزله ال حاجة منه إليه كتب من زوار اهلل، وكان حقيقًا على اهلل أن يكرم زائره.« وروي عن اإلمام الباقرj: »تزاوروا 

في بيوتكم فإّن ذلك حياة ألمرنا، رحم اهلل عبداً أحيا أمرنا.«
ومنها إبراز الزينة والبهجة والسرور، فصحيح أّن بهجة العيد وزينته ليست لذات العيد، بل لما يحمله العيد من معان ومفاهيم 
عظيمة في اإلسالم تتجّلى في غفران ذنوب الصائم، وقبول عمله وعبادته... إاّل أّن هذا ال يتنافى أبداً مع إبراز مظاهر الزينة 
المعنوية بالتهليل والتكبير، والزينة المادية من خالل التجّمل في اللباس للكبار والصغار، وتبادل التهاني والتبريكات بأجواء 

تسودها البهجة والسرور.
فقد ورد عن رسول اهللn قوله: »إّن اهلل يحّب إذا خرج عبده المؤمن إلى أخيه أن يتهّيأ له وأن يتجّمل.« وقد ورد التأكيد في 
النصوص على أّن »خير لباس كّل زمان لباس أهله.« ومّما روي عن اإلمام الصادقj: »إظهار النعمة أحّب إلى اهلل من صيانتها، 
فإّياك أن تتزّين إاّل في أحسن زّي قومك.« والعيد في معناه االجتماعّي أيضًا يوم األطفال يفيض عليهم بالفرح والمرح، ويوم 
الفقراء يلقاهم باليسر والسعة، ويوم األرحام يجمعها على البّر والصلة، ويوم المسلمين يجمعهم على التسامح والتزاور، ويوم 
األصدقاء يجّدد فيهم أواصر الحّب ودواعي القرب. ويحمل معه تذكيراً ألبناء المجتمع بحق الضعفاء والعاجزين, حتى تشمل 

الفرحة بالعيد كل بيت، وتعّم النعمة كّل أسرة. 
وإلى هذا المعنى االجتماعي يرمز تشريع صدقة الفطر الواجبة في عيد الفطر، ونحر األضاحي في عيد األضحى, فإّن في 
تقديم ذلك قبل العيد أو في أيامه إطالقًا لأليدي الخيّرة في مجال الخير, فال تشرق شمس العيد إاّل والبسمة تعلو كّل شفاه، 

والبهجة تغمر كّل قلب.
وتذّكر أخي المسلم في صبيحة العيد، وأنت تقبل على والديك، وتأنس بزوجك، وإخوانك وأوالدك، وأحبابك، وأقربائك، 
العراء.  الغبراء، ويلتحفون الخضراء، ويتضورون في  الواسع، إخوانًا لك يفترشون  الظليل، ومنزلك  وأنت تأوي إلى ظّلك 
تعالى: »َوالُْمْؤِمُنوَن  قال  وتأسو جراحك  تسّد حاجتك،  إنما  لسد حاجتهم  تأسو جراحهم وتسعى  أنّك حين  واستحضر 

َوالُْمْؤِمَناُت بَْعُضُهْم َأْولَِياء بَْعٍض«، »َوَما ُتنِفُقوْا ِمْن َخْيٍر َفألنُفِسُكْم«، و»َمْن َعِمَل َصالًِحا َفِلَنْفِسِه«.
عن اإلمام الصادقj: »من نّفس عن مؤمن كربة نفس اهلل عنه كرب اآلخرة وخرج من قبره وهو ثلج الفؤاد ومن أطعمه من جوع 
أطعمه اهلل من ثمار الجنة ومن سقاه شربة سقاه اهلل من الرحيق المختوم.« وعن رسول اهللn قال: »مثل المؤمنين في توادهم 

وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى بعضه تداعى سائره بالسهر والُحّمى.«

من اآلداب الخاصة لعيد الفطر في اإلسالم: 
1. التكبير والتهليل: أن تكبّر بعد صالة الّصبح وبعد صالة العيد، فالعيد شعيرة من شعائر اهلل تعالى، التي ينبغي أن تظهر وتبرز 

في المجتمع اإلسالمي، ومنها استحباب التكبير والتهليل والتحميد صبيحة العيد، واالجتماع للصالة وغيرها 
فقد ورد عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم قوله: »زيّنوا العيدين بالتهليل والتكبير والتحميد والتقديس«.

2. زكاة الفطرة: إخراج زكاة الفطرة صاعًا عن كّل نسمة من الواجبات، وتدفع قبل صالة العيد على التّفصيل المبين في الكتب 
الفقهيّة.

د إمامي،الخ.  ْهُت إليك بُِمَحمَّ 3. الدعاء: أن تدعو بعد فريضة الّصبح بما رواه الّسيد رحمه اهلل: من دعاء اَلّلـُهمَّ إني تََوجَّ
4. الغسل: وقت الغسل من الفجر إلى حين أداء صالة العيد.

الدالالت االجتماعية واإلنسانية للعيد

مستحبات يوم العيد وبعض سننه
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5. اإلفطار: اإلفطار أول النّهار قبل صالة العيد، واألفضل أن يفطر على التّمر أو على شيء من الحلوى قال الّشيخ المفيد: 
يستحّب أن يبتلع شيئًا من تُربة الحسين عليه السالم فإنها شفاء من كّل داء. 

6. صالة العيد: أن ال تخرج لصالة العيد إال بعد طلوع الّشمس، وأن تدعو بما رواه الّسيد في اإلقبال من الّدعوات، منها ما 
رواه عن أبي حمزة الثّمالي، عن الباقر عليه السالم قال:ادع في العيدين والجمعة إذا تهيّأت للخروج بهذا الّدعاء: 

دي  »اَلّلـُهمَّ َمْن َتَهيََّأ في هَذا الَْيْوِم اَْو َتَعبََّأ اَْو اََعدَّ َواْسَتَعدَّ لِِوفاَدة إلى َمْخُلوق َرجاَء ِرْفِدِه َونَواِفِلِه َوَفواِضِلِه َوَعطاياُه، َفِانَّ إليك يا َسيِّ
َتْهِيَئتي َوَتْعِبَئتي.«

 :jقال اإلمام الصادق :j7. زيارة اإلمام الحسين
»من زار قبرالحسينj ليلة من ثالث ليالي غفر اهلل له ما تقّدم من ذنبه وما تأّخر, ليلة الفطر، وليلة األضحى، وليلة الّنصف من 

شعبان.«
8. دعاء الندبة: )يراجع مفاتيح الجنان، أعمال شهر شوال(.

http://www.alkafeel.net :المصدر
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سالح المقاطعة يصدّع الجبهة الداخلية اإلسرائيلية

في الوقت الذي يبدو فيه أن حملة المقاطعة الدولية لالحتالل تراجعت بعض الشيء بعد قضية أورانج وإعالنها قطع عالقاتها 
مع شريكتها اإلسرائيلية بارتنير، ثم تراجع الشركة عن ذلك وتقديم رئيسها اعتذاراً إلسرائيل، كشفت صحيفة »يديعوت« 

أحرونوت اإلسرائيلية، أمس الجمعة، أن الوضع مختلف كليًا في ما يتعلق بالمؤسسات والنقابات الدولية.
وذكرت الصحيفة أن نقابة المعلمين في إسرائيل وافقت، في مارس/ آذار الماضي، على بيان عام للمؤتمر العالمي لمنظمات 

المعلمين، يحدد أن المستوطنات غير شرعية، وأن االحتالل غير قانوني، ويدعو إلى رفع الحصار عن قطاع غزة.
وجاء في البيان الذي وافقت عليه النقابة، ونشرته يديعوت، أن االحتالل المتواصل في الضفة الغربية، ووجود المستوطنات 
اإلسرائيلية غير القانونية هناك وتأثيرها على حياة الفلسطينيين بما في ذلك توفير المياه، إضافة إلى الحصار على غزة، 
يفرض قيوداً خطيرة على فرص تطوير االقتصاد والمجتمع الفلسطيني، كما يفرض هذا الوضع صعوبات أمام التعليم األساسي 
الفلسطينيين  األوالد  مئات  اعتقال  عن  سنويًا  تتحدث  التقارير  أن  إلى  المؤتمر،  عن  الصادر  البيان  وأشار  فلسطين.  في 
ومعاملتهم معاملة سيئة، كما تتم محاكمتهم أمام المحاكم اإلسرائيلية كأشخاص بالغين، خالفًا للمعاملة التي يحظى بها األوالد 

اإلسرائيليون الذين ال يحاكمون كبالغين حتى بلوغهم سن الـ18 بما يتماشى ومعاهدة الطفل العالمية.
رئيس  طالب  قد  كان  إيرز،  ران  إسرائيل،  في  الثانوية  للمدارس  المعلمين  منظمة  رئيس  أن  »يديعوت«  وكشفت صحيفة 
الحكومة بنيامين نتنياهو ووزارة الخارجية اإلسرائيلية، بتوجيهات بشأن الموقف الواجب اتخاذه في هذا السياق من االقتراح 
البريطاني في المؤتمر العالمي لمنظمات المعلمين، واقتراح القرار الذي طرحته جنوب أفريقيا، إال أنه لم يتلَق أي رد، وبالتالي 
االبتدائية  المرحلتين  في  المعلمين  تمثّل  التي  العامة  المعلمين  نقابة  أيّدت  بينما  االقتراحين،  التصويت ضد  منظمته  قررت 

واإلعدادية، وهي األكبر في إسرائيل، التصويت مع االقتراحين البريطاني واألفريقي.
وشّكل هذا التباين في قرار المنظمتين عمليًا أول تصّدع في الجبهة الداخلية اإلسرائيلية في كل ما يتعلق بالمبادرات الدولية 
المعلمين  نقابة  أقرت  ذلك  مع  المحتلة.  الفلسطينية  األراضي  في  االستيطاني  النشاط  ورفض  االحتالل  بمناهضة  الخاصة 
اإلسرائيلية بأن قرارها بالتصويت لصالح االقتراحين أعاله، كان بعد دراسة الخيارات المطروحة أمامها، وخوفًا من تبعات 
معارضة االقتراحين، لجهة تشديد اللهجة ضد إسرائيل واتخاذ قرار بفرض المقاطعة ليس فقط على نقابات المعلمين، وإنما 
أيضًا على الجهاز األكاديمي اإلسرائيلي برمته، وفقًا لما أفادت به مسؤولة العالقات الخارجية في نقابة المعلمين اإلسرائيلية 

تسيبي دفير.
وبحسب دفير، فإن النقابة عند موافقتها على مشروع القرار المذكور، تكون قد حمت إسرائيل من قرار بفرض مقاطعة شاملة 
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مسيرات في غزة والضفة والقدس إحياء ليوم القدس العالمي

على جهاز التعليم اإلسرائيلي. وأضافت دفير في حديث لـ»يديعوت«: من الواضح أننا لو رفضنا نص القرار المقترح لكانوا 
طرحوا قرار المقاطعة الشاملة، ومن ثم في المرحلة الالحقة طرد نقابة المعلمين من المنظمة الدولية ومن المؤتمر العالمي، وعندها 

لن يكون تبادل معلمين وال ندوات أو مؤتمرات أو أي تعاون.
المعلمين  نقابة  أن خطوة  الواضح  فمن  القرار،  لصالح  التصويت  تبعات عدم  من  والخوف  دفير  ادعاءات  النظر عن  وبغض 
بالتصويت مع بيان يدين االستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية ويعلن بوضوح أضراره على المجتمع الفلسطيني، هو في 
واقع الحال إنجاز لحركة المقاطعة الدولية، وضربة قوية للمساعي اإلسرائيلية التي تحاول تصوير حركة المقاطعة الدولية بأنها 

امتداد للعداء إلسرائيل واليهود كجزء من العداء للسامية.
كما تشّكل هذه الخطوة سابقة يمكن نسخها في باقي النقابات العالمية، وخصوصًا نقابات األطباء والمحامين ونقابات أساتذة 
الجامعات، إضافة إلى ما كانت الحملة الدولية قد حققته في مجال رفض عمال الموانئ في عدد من الموانئ الدولية، كما في 

هولندا، تفريغ شحنات وسفن محّملة ببضائع إسرائيلية.
انضمام نقابة المعلمين لبيان يدين االستيطان وآثاره الهدامة على المجتمع الفلسطيني، كما يدين الحصار على غزة، سيفرض 
على حكومة نتنياهو تحديات كبيرة، إذ ال يمكن للحكومة وال لدعاة اليمين اإلسرائيلي الذين يتهمون الحملة الدولية بمعاداة 
النقابة مكّونة مّمن ينتخبون عادة وفق  نقابة معلمين في إسرائيل، وخصوصًا أن قيادة  السامية، توجيه االتهام نفسه ألكبر 

انتماءات حزبية ويمثلون األحزاب اإلسرائيلية المختلفة.

المصدر: فلسطين اليوم 
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الذي  العالمي،  القدس  يوم  ذكرى  فعاليات  مدينة »غزة« إلحياء  من مساجد  مسيرات حاشدة  الجمعة  انطلقت عقب صالة 
يصادف آخر جمعة في شهر رمضان المبارك من كّل عام، بتنظيم ودعوة من لجنة القوى الوطنية واإلسالمية كما انطلقت 

مسيرات مماثلة في الضفة والقدس.
وقال المتحدث باسم لجان المقاومة الشعبية أبو مجاهد في كلمة ممثلة عن فصائل القوى الوطنية واإلسالمية الجمعة: نخرج 
اليوم تلبية لنداء اهلل ونصرة للقدس التي تخضع تحت سيطرة المحتل وفي ذكرى الحرب اإلسرائيلية على غزة صيف العام الماضي.

وأضاف أن فصائل العمل الوطني واإلسالمي تحي اليوم العالمي للقدس وعينها على المسجد األقصى والتهويد مستمر الذي يتعرض 
له من قطعان المستوطنين.

وأشار أبو مجاهد إلى أن بشرى »فلسطين« تأتي اليوم مع صالة الجمعة في المسجد األقصى والذي وصل المصلون فيه ألكثر 
من ربع مليون مصٍل.

وتحيي الدول والقوى الداعمة للشعب الفلسطيني يوم القدس العالمي لتذكير العالم بالممارسات اإلجرامية التي تقوم بها قوات 
االحتالل اإلسرائيلي وعمليات التطهير العرقي التي تطال كل معالم الوجود الفلسطيني في األرض الفلسطينية المحتلة وخاصة 

في مدينة القدس المحتلة.
واحتشد عشرات الفلسطينيين من فصائل القوى الوطنية واإلسالمية أمام برج الشوا والحصري وسط مدينة غزة رافعين العلم 

الفلسطيني مرددين شعارات للقدس والقضية الفلسطينية.
من جهته، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية -القيادة العامة لؤي القريوتي في كلمة له إن إحياء يوم القدس في 
هذا العام والذي يصادف الذكرى السنوية األولى للعدوان اإلسرائيلي الغاشم على قطاع غزة يأتي في ظل صمود المقاومة 

الفلسطينية ضد عنجهية االحتالل وغطرسته في األراضي الفلسطينية.
وأضاف أن استطاعت المقاومة الفلسطينية أن تعيد الحسابات مع االحتالل؛ ألن صواريخ المقاومة وصلت الى القدس لتؤكد 

للعالم أجمع أن تحرير فلسطين والمسجد االقصى بات أقرب من أي وقت مضى.
أتون  في  المركزية  القضية  لتجعلها  تعيد حساباتها  وأن  الفلسطينية  القضية  لنصرة  واإلسالمية  العربية  األمة  القريوتي  ودعا 

الصراعات واألحداث التي تتعرض لها.

المصدر: فلسطين اليوم 
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السعوديان المتهمان في تفجير الكويت: حصلنا على المتفجرات من البحرين

اعترف »اإلرهابيان السعوديان« اللذين ألقي القبض عليهما في الخفجي والطائف المتورطين في تفجير مسجد اإلمام الصادق 
بأنهما حصال على المواد المتفجرة من أحد عناصر تنظيم الدولة االسالمية داعش في البحرين.

وبحسب صحيفة »الشاهد« الكويتية، فإن اإلرهابيين السعوديين حصال على المواد المتفجرة المستخدمة في تصنيع الحزام 
الناسف من أحد المنتمين إلى تنظيم داعش في البحرين، وأفادا بأن المواد األولية قد دخلت إلى السعودية عبر جسر الملك 

فهد من البحرين، وأنهما جمعا المواد وأكمال صنع الحزام الناسف في إحدى االستراحات بالقصيم.
وأشارت التحقيقات إلى أن شخصين آخرين أحدهما يمني ساعداهما في إعداد الحزام، وبحسب اعترافات المتهمين فإنهما 
وضعا الحزام في مخبأ سري داخل حافظة الثلج في السيارة ووضعا فوقه المعلبات والمياه لتضليل رجال الجمارك في منفذ 

النويصيب ثم دخال الكويت وقابال عبدالرحمن صباح على الطريق، وسلماه الحزام.
وأوضحت التحقيقات أنهما مكثا يومين في الكويت لدى شقيقهما الثالث، وغادرا بعد إتمام العملية في نفس اليوم، حيث توجه 
أحدهما إلى الطائف، بينما مكث اآلخر في الخفجي، وقال المتهمان إنهما تواصال مع قيادات من داعش في سوريا بواسطة 

السعودي م.ن والكويتي ر.ج وعراقي وسوريين.

المصدر: موقع وطن
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سياسی بريطانی بارز: إحياء يوم القدس العالمی يدّل علی حتمية تحرير فلسطين

اإلمام  قبل  العالمى من  القدس  يوم  أهمية إعالن  أنه التقتصر  البروفيسور رودنى شكسبير،  البارز،  البريطانى  السياسى  أكد 
الخمينى على البُعد األخالقى والقانونى بل أهميته الرئيسية تتمثل فى التبشير بحتمية تحرير فلسطين. 

و كتب الناشط السياسى واإلقتصاد اإلنجليزى البارز، البروفيسور رودنى شكسبير، مقالة تلبية لدعوة وكالة »إكنا« وقدم فيها 
آراءه ووجهات نظره حول يوم القدس العالمى، وإليكم نص المقالة:

هناك دولة وحيدة فى العالم تدعم حقوق الشعب الفلسطينى دعمًا كاماًل، ومنطقيًا، وواضحًا وهى ايران التى بمفردها تقف فى كثير 
من األحيان بوجه جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين، إذ أن هذا الكيان يسعى دومًا إلى إخفاء جرائمه عبر السيطرة على وسائل اإلعالم 

الجماعية ونشر جواسيسه فى سائر الدول.
ورغم محاولة إسرائيل توسيع إحتالله عبر قتل الفلسطينيين إال أن عدد الشعوب المستاءة لطبعتها العنيفة، وغطرستها، وأنانيتها يزداد 

يوم بعد يوم، وأن األعمال المعادية إلسرائيل كالمقاطعة والرفض فى إزدياد، وسنشهد يومًا اليولى الناس انتباهًا بإسرائيل.
فأهمية إعالن يوم القدس العالمى من قبل اإلمام الخمينى التقتصر على الُبعد األخالقى والقانونى له بل أهميته الرئيسية تتمثل 
الخمينى)رض( إلظهاره  المقدس، ونحن سنشكر آنذاك اإلمام  فيه بيت  التبشير بحتمية تحرير فلسطين، وسيأتى يوم يتحرر  فى 

طريق تحرير القدس.
يذكر أن البروفيسور رودنى شكسبير هو متخرج جامعة »كامبريدج« البريطانية، وله كتب ورسائل علمية فى مجال السياسة 

واإلقتصاد السيما نظرية المناهج اإلقتصادية المزدوجة، ويعد ضمن منتقدى نظامى الرأسمالى واالشتراكى.

المصدر:  وکالة األنباء القرآنية الدولية )إکنا( 
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السعودية تخرق الهدنة وتواصل غاراتها على صنعاء ومدن اخرى

واصل الطيران السعودي عدوانه على عدد من المناطق المدنية في »اليمن« في خرق للهدنة االنسانية التي دخلت منتصف 
الليل حيز التنفيذ. 

واكدت المصادر اليمنية ان الطيران السعودي نفذ عدة غارات على صنعاء مستهدفا دائرة االشغال العسكرية بمنطقة سعوان 
واللواء الخامس في الرباط بلحج كما استهدف مناطق مدنية في تعز وعدن.

الجيش  للتقدم على حساب  ايضا في محاولة  الهدنة  للقاعدة وميليشيات هادي خرقت  التابعة  الميليشيات  بان  واوضحت 
واللجان الثورية.

وقد اسفرت هذه الغارات عن سقوط عدد من الضحايا بين صفوف المدنيين.
بدره قال مصدر عسكري لـ»يمني برس« ان طيران العدوان استهدفت المباني والجسور في منطقة النقبة وأماكن اخرى جوار 

المنطقة.

13

حشرات إلكترونية امريكية بحثا عن جنود اسرائيليين بغزة
واضاف: كما شنت طائرات العدوان السعودي في تمام الساعة الـ 1 بعد منتصف الليل 3 غارات جوية استهدفت محيط جبل جرة 

وشارع األربعين.
وأشار المصدر العسكري ان تحالف العدوان خرق الهدنة قبل أن تمضي ساعة على سريانها ولم يلتزم بها.

وأوضح المصدر ان العدوان السعودي وبإختراقه للهدنة يكشف عن استهتاره باألمم المتحدة وعدم احترامة لمواقفها وقراراتها.

المصدر: موقع قناة العالم
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فاجعة هدم البقيع                                                 مبناسبة ذكری هدم قبور االئمة فی البقيع، 8 شوال 1344هـ

لم يكتف أعداء أهل البيت بمحاولتهم إطفاء نور اهلل بقتل أنوار اهلل وخلفاء رسولهn أو بعقوبة من يتحدث عنه بحديث او 
بقتل من يتحدث بفضيلة من فضائل أميرالمؤمنين علي بن أبي طالبj او بتحريفهم لسنة رسول اهللn أو بهدم قبر اإلمام 
الحسينj عدة مرات، فبعد ان رأوا هذا النور يزداد توهجا بالرغم مما بذلوا من جهد للقضاء عليه اتخذوا طريقة أخرى 
للقضاء على هذا النور بتهديمهم لقبور بُناة اإلسالم وأئمة الهداية الموجودة في البقيع، وانتهاك حرمتها وقدسيتها وها هم اليوم 

يتسللون الى »العراق« لينفذوا ما فشلوا به سابقا من تهديم قبور االئمة فيه لكنهم لم يفلحوا بذلك. 
ولم تكن ظالمة األئمةb المدفونين في البقيع في حياتهم فقط، وإنما مستمرة الى وقتنا الحاضر، من خالل هدم قبورهم 
وحرمان شيعتهم من زيارتهم وهو ظلم واضح جلي، فيجب علينا ان نطالب ببناء قبور البقيع، بجميع الوسائل السلمية، ومنها 

المظاهرات والندوات. 
بدأت الحادثة الفاجعة حينما اتفق كل من محمدبن مسعود، أمير الدرعية ومحمدبن عبد الوهاب )مؤسس مذهب الوهابية الذي 
خطط له البريطانيون( في عام 1185هـ للهجرة على العمل معا على توسعة بالدهم ونشر الوهابية باحتالل المدن المجاورة 
لهم  المجاورة  المناطق  بعض  واحتلوا  الوهاب  عبد  لمحمدبن  والدينية  سعود  لـمحمدبن  السياسية  القيادة  تكون  ان  شريطة 
وتوجهوا الى العراق ودخلوا حدود العراق وبعد مناوشات بين جيش ال سعود وأهالي المناطق الريفية العراقية اشرف الجيش 
المقدس ونهبوا  الضريح  بناء  الحسينj وقيل أجزاء من  قبر  الموجودة على  القبة  المقدسة« فهدموا  على مدينة »كربالء 
المجوهرات الثمينة وحرقوا الكتب والمصاحف وبعدها توجهوا الى »النجف االشرف« لهدم ضريح االمام عليj ولكنهم لم 
يتمكنوا من ذلك فرجعوا الى الدرعية وتوجهوا الى احتالل المناطق الحجازية فدخلوا »مكة المكرمة« وتوجهوا الى مقبرة 
المعلى وقاموا بتهديم أثارها. يقول صاحب خالصة الكالم: فلما أصبح الصباح اال وهم سارحون بالمساحي والفؤوس لهدم القبب 
فبادر الوهابيون لهدم المساجد ومآثر الصالحين فهدموا ما في مقبرة المعلى من القبب ثم هدموا قبة مولد النبيn )وهو اثأر للبيت 
الذي ولد به نبي الرحمة( وبالغوا في شتم القبور التي هدموها وفي سنة )1220هـ - 1805م.( دخل الوهابيون »المدينة المنورة« 
بعد حصار طال سنة ونصف. ويروي صاحب لمع الشهاب يقول: فلما قرب الى المدينة أرسل الى أهلها بدخوله فأبوا وامتنعوا من 
ذلك فحمل عليهم مرارا حتى دخلها فقتل منها بعض اهلها حيث سمى أهلها بالناكثين ويوم الحادي عشر جاء هو وبعض أوالده فطلب 
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الخدم السودان الذين يخدمون حرم النبي. فقال: أريد منكم الداللة على خزائن النبي. فقالوا: ال نوليك عليها وال نسلطك. فأمر 
بضربهم وحبسهم حتى اضطروا الى اإلجابة فدلوه الى بعض من ذلك فاخذ كل ما فيها من األموال وفيها تاج كسرى )انوشروان( 
الذي حصل عليه المسلمون عند فتح المدائن وفيها سيف هارون الرشيد وعقد كان لزبيدة واخذ القناديل الذهبية وجواهر عديدة. 
وخرج الى البقيع فأمر بتهديم كل قبة كانت هناك ومن ضمنها قبة فاطمة الزهراءh. والظاهر من قبة الزهراءh ليس لقبرها 
الن قبرها مجهول, ولكن مقام الزهراءh الذي بناه اميرالمؤمنينj لها بعد وفاة ابيها وسماه بيت االحزان وقيل ان القبة 
تسمى قبة الحزن وقبة االمام الحسنj والظاهر قبتهj كانت اكبر واعلي القبب الموجودة في البقيع بحسب وصف 
الرحالة ابن جبرين: قبة مرتفعة في الهواء يقصد بها قبة االمام الحسنj. وقال ابن بطوطة: ولقبر الحسن بن علىj قبة ذاهبة 
في الهواء بديعة اإلحكام. وقبه لعلي بن الحسينj وقبة لمحمد الباقر وقبه لجعفر الصادقc. وقبة لعثمان بن مضعون وتركوا 
حطام التهديم على تلك القبور المقدسة يصفها الرحالة عبداهلل بور خارت يقول: فليس فيه متر واحد حسن البناء ... انما هي 

أكوام من تراب أحيطت بأحجار غير ثابتة.
وبقيت على هذا الحال ما دام ال سعود في الحكم حتى سقطت دولة ال سعود على يد دولة العثمانيين وعندما استعادت 
الدولة العثمانية المدينة المنورة أعادت عليها عمارتها وقامت ببناء اآلثار اإلسالمية التي هدمها الوهابيون وقد أعادوا بناء 
الكثير من القباب على صورة من الفن تتفق مع ذوق العصر وساعدهم في ذلك العلماء باإلضافة الى التبرعات السخية 
واألضرحة الجاهزة التي كانت تأتي من كافة إنحاء العالم اإلسالمي. لكن هذا البناء لم يدم طويال سوى مئة عام تقريبا إذ 
قام ابن سعود وبالتعاون مع »بريطانيا« بالقضاء على الدولة العثمانية والسيطرة عليها وفي الخامس عشر من شهر جمادي 
كبير  والرجال واألطفال وعدد  النساء  فيها  قتل  بمجزرة دموية  المنورة وقام  المدينة  األولى 1344هـ - 1925م دخل 
من رجال الدين وفي الثامن من شهر شوال عام )1344هـ( توجهوا مرًة أخرى الى قبور البقيع فهدموا قبابها واألضرحة 
لوال ردود  الرسول األكرم صلى اهلل عليه وآله محاولين هدمه  قبر  الى  نفسه توجهوا  والمساجد بصورة كاملة وبالوقت 

األفعال التي حصلت من خالل المظاهرات واالستنكارات في الدول اإلسالمية والعربية. 
فقبور البقيع تعرضت للهدم مرتين األولى 1220 للهجرة والثانية 1344 هجرية وبقيت الى يومنا هذا. 

يقينا ان لم تكن هناك ادلة او مبررات شرعية على هذا العمل تكون األسباب والدوافع سياسية وعدائية .... ولو فتشنا في 
جميع األديان السماوية لم نجد دليال او تبريرا لهدم اآلثار التي تدل على حضارة ذلك الدين او هدم قبور عظمائهم بل 

على العكس من ذلك فان األديان السماوية تحترم آثارها وتقدس عظمائها.
هناك أسباب كثيرة جعلتهم يقومون بالجريمة النكراء لتهديم القبور المطهرة ألئمة البقيع نذكر أهمها:

1. القضاء على االسالم: لم يكن هذا العمل إال ألجل القضاء على اإلسالم، فلذلك عمدوا على تدمير كل اثر يدل على 
حضارة اإلسالم، وهدموا ذلك االثر تمهيدا للقضاء على المؤثر، ألنك ان قضيت على مدلول الشيء تكون مهدت للقضاء 
على الشيء نفسه، وها هم يهدمون آثار اإلسالم وقبور عظماء المسلمين ألنها دالة على وجود اإلسالم، ولو تسائلنا من 
المستفيد من القضاء على االسالم؟ لوجدنا حقيقة واضحة وهم اليهود، فلهم دور كبير توجيهي بهدم آثار اإلسالم، فلذلك 

وكما قيل، أنهم توجهوا الى االثر الباقي من باب خيبر فهشموها قطعًة قطعة!!!. 
2. العداء ألهل البيتb: وهذا واضح جلي ألنه متوارث عندهم، مع العلم ان الذي أفتى بهدم القبور اعتمد بفتواه علىبن 

تيمية وابن تيمية هذا يقول: ان علي بن أبي طالب لم يصح إسالمه ألنه اسلم صبيا!!!. 
3. القضاء على ذكر أهل البيتb: من االمور التي تكشف عن إنسانًا وماله من أهمية عند اهلل أو في المجتمع، هو تقديس 
الناس واحترامهم له بسبب صالح سيرته وتقواه، وخير دليل على هذا، القصة التي حصلت مع اإلمام السجادj كما جاء 
في الرواية إن هشامًابن عبد الملك عندما توجه بخدمه وحراسه لحج بيت اهلل الحرام اراد الوصول الى الحجر االسود فلم 
يستطع بسبب زخم الحجاج، فجلس في مكان حتى يخف الزخم، واذا باإلمام السجاد يتوجه نحو الحجر االسود فانفرج له 
الحجاج سماطين واخذوا  يتبركون به حتى وصل الحجر االسود فلما راه احد الجالسين قال لهشام: من هذا فأنكره!! قال: 

ال اعرف! فوقف الفرزدق معرفا اإلمام بقصيدته الرائعة، التي جاء منها: 
والبيت يعرفه والحل والحرم  هذا الذي تعرف البطحاء وطأته     

ومن جملة الطرق التي يتخذها الناس لتقديس عظمائهم هي تخليد آثارهم وبناء قبورهم، فوجود قبور العظماء أو اآلثار 
داللة على مكانة اصحاب تلك القبور، وبما ان مكة والمدينة تأتيها الحجاج من كل بقاع العالم وقبور البقيع مشيدة، فإنها 
ستثير التساؤل عن اصحاب تلك القباب، وتلفت النظر إليهم، وكيف حصلوا على هذه المكانة، مما يؤدي إلنحياز ذوي 

العقول إلى مذهبهم، ألن الجواب سيأتي كجواب الفرزدق لهشام: هؤالء خير الناس كلهم. 
4. الحسد: ال يتحمل الحاسد ان يرى النعمة بادية على أخيه المؤمن أو المسلم بل يسعى وبكل الطرق الى ازالة هذه النعمة، 
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فلذلك أمر اهلل عز وجل باالستعاذة منه »َو ِمْن َشرِّ حاِسٍد ِإذا َحَسد.«1 الفلق/5 وبعض آيات القرآن تحدثت عن جرائم القتل 
التي كان الباعث لها الحسد، كحسد قابيل ألخيه هابيل، وحسد اخوة يوسفj ليوسف، ومن قتل اهل البيتb لم يكن 
ُ ِمْن َفْضِله  ...«2 النساء 54 يجيب  اال حسدا بهم واإلمام الباقرj يقول في تفسير اآلية »َأْم َيْحُسُدوَن النَّاَس َعلى  ما آتاُهُم اهللَّ
)نحن المحسودين(، نعم وهؤالء هدموا قبور األئمة حسدا ألنهم وجدو أهل البيتb وذريتهم امتازوا في الدنيا بتلك 
األضرحة والقباب المشيرة والدالة على شرفهم ومكانتهم عند اهلل عز وجل في الدنيا واآلخرة، في الوقت الذي ذهب فيه 

الحاسدون وأئمتهم الى مزبلة التاريخ.

لماذا هدم الوهابيون قبور البقيع الغرقد؟
يعتقد الوهابيون على خالف جمهور المسلمين أن زيارة وتعظيم قبور األنبياء وأئمة أهل البيتb عبادة ألصحاب هذه 

القبور  وشرك باهلل يستحق معظمها القتل وإهدار الدم!
ولم يتحفظ الوهابيون في تبيان آرائهم، بل شرعوا بتطبيقها على الجمهور األعظم من المسلمين بقوة الحديد والنار. فكانت 
المجازر التي لم تسلم منها بقعة في العالم اإلسالمي طالتها أيديهم، من العراق و»الشام« وحتى »البحر العربي« جنوبا 

و»األحمر« و»الخليج« غربا وشرقا.
ولقد انصب الحقد الوهابي في كل مكان سيطروا عليه، على هدم قبور الصحابة وخيرة التابعين وأهل بيت النبيn الذين 

طهرهم اهلل من الرجس تطهيرا...
وكانت المدينتان المقدستان )مكة والمدينة( ولكثرة ما بهما من آثار دينية، من أكثر المدن تعرضا لهذه المحنة العصيبة، التي 
أدمت قلوب المسلمين وقطعتهم عن تراثهم وماضيهم التليد. وكان من ذلك هدم البقيع الغرقد بما فيه من قباب طاهرة 

لذرية رسول اهللn وأهل بيته وخيرة أصحابه وزوجاته وكبار شخصيات المسلمين.

الوهابيون قد قدموا إلى تهديم قبور البقيع مرتين في التاريخ المشؤوم
الوهابيون وكما هو معروف قد ورثوا الحقد الدفين ضد الحضارة اإلسالمية من أسالفهم الطغاة والخوارج الجهالء فكانوا 

المثال الصادق للجهل والظلم والفساد فقاموا بتهديم قبور بقيع الغرقد مرتين: 
األولى: عام 1220هـ 

كانت الجريمة التي ال تنسى، عند قيام الدولة السعودية األولى حيث قام آل سعود بأول هدم للبقيع وذلك عام 1220هـ 
وعندما سقطت الدولة على يد العثمانيين أعاد المسلمون بناءها على أحسن هيئة من تبرعات المسلمين، فبنيت القبب 
والمساجد بشكل فني رائع حيث عادت هذه القبور المقدسة محط رحال المؤمنين بعد أن ولى خط الوهابيين لحين من 

الوقت. 
الثانية: عام 1344هـ 

ثم عاود الوهابيون هجومهم على المدينة المنورة مرة أخرى في عام 1344هـ وذلك بعد قيام دولتهم الثالثة وقاموا بتهديم 
المشاهد المقدسة لالئمة األطهارb وأهل بيت رسول اهللn بعد تعريضها لإلهانة والتحقير بفتوى من وّعاظهم. 

فاصبح البقيع وذلك المزار المهيب قاعا صفصفا ال تكاد تعرف بوجود قبر فضال عن أن تعرف صاحبه.

كيف تمكن الوهابيون من تحقيق مأربهم في هدم البقيع الغرقد؟
بعدما استولى آل سعود على مّكة المكّرمة والمدينة المنّورة وضواحيهما عام 1344هـ ، بدؤوا يفّكرون بوسيلة ودليل لهدم 

المراقد المقّدسة في البقيع، ومحو آثار أهل البيتb والصحابة .
بواطنهم  في  الُمضمر  اإلجرامي  لعملهم  وتبريراً  اإلسالمية،  البالد  عاّمة  وفي  الحجاز،  في  المسلمين  غضب  من  وخوفًا 

الفاسدة; استفتوا علماء المدينة المنّورة حول ُحرمة البناء على القبور.
فكتبوا استفتاًء ذهب به قاضي قضاة الوهابيين سليمان بن بليهد مستفتيًا علماء المدينة، فاجتمع مع العلماء أّواًل وتباحث 
لرأي  القبور، تأييداً  البناء على  بُحرمة  نُّوه عنه في االستفتاء  العلماء على جواب  التهديد والترهيب وقع  معهم ، وتحت 

الجماعة التي كتبت االستفتاء. 
واستناداً لهذا الجواب اعتبرت الحكومة السعودية ذلك مبّرراً ومشروعًا لهدم قبور الصحابة والتابعين ـ وهي في الحقيقة 
إهانة لهم وآلل الرسولn ـ فتسارعت قوى الشرك والوهابيّة إلى هدم قبور آل الرسولn في الثامن من شّوال من 
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نفس السنة ـ أي عام 1344هـ ـ فهّدموا قبور األئمة األطهار والصحابة في البقيع، وسّووها باألرض، وشّوهوا محاسنها، 
وتركوها معرضًا لوطئ األقدام، ودوس الكالب والدواب. 

ونهبت كل ما كان في ذلك الحرم المقّدس، من فرش وهدايا، وآثار قيّمة وغيرها، وَحّولت ذلك المزار المقّدس إلى أرٍض 
موحشة مقفرة ... 

أول ما بدؤوا به؟
وكانوا قد بدأوا في تهديم المشاهد والقبور واآلثار اإلسالمية في مكة والمدينة وغيرهما... ففي مكة ُدمرت مقبرة المعلى، 

والبيت الذي ولد فيه الرسولn«يانبي الرحمة.
أما ما يسمى بنكبة البقيع حيث لم يُبق الوهابيون حجراً على حجر، وهدموا المسجد المقام على قبر حمزةبن عبد المطلب، سيد 

 ...nواستولوا على أمالك وخزائن حرم النبي hالشهداء ومسجد الزهراء
 .bوُهدمت قبور أهل البيت النبوي

والمزارات واألماكن المقدسة لمطلق المسلمين سنة وشيعة، فقد وصفها عون بن هاشم، حين هجم الوهابيون على الطائف بقوله: 
رأيت الدم فيها يجري كالنهر بين النخيل، وبقيت سنتين عندما أرى الماء الجارية أظنها واهلل حمراء.

وكان ممن قتل في هذه الهجمة التاريخية المشهورة التي تدل على همجيتها على البعد البعيد للوهابية عن اإلسالم ووجههم 
المزري والمشوه لإلسالم ـ الشيخ الزواوي مفتي الشافعية وجماعة من بني شيبة )سدنة الكعبة(...

المصدر: http://alkafeel.net/albaqee/alfajaa، بالتلخيص.
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ماكيافيلي، مريد الشيطان

مجتبى كافي 
يدعى  الراسخة. وكان شخص  بسبب عقيدته  مايو 1498م في »إيطاليا«  جيروالمو سافوناروال حرقا في 23  أعدم  لقد 
الصدق  أن  مؤداه  بانطباع  الفور  على  خرج  الحادث،  مشاهدته  وبعد  حرقا،  اإلعدام  مسرح  مشاهدي  أحد  ماكيافيلي، 
والصداقة، هما أسوأ السياسات. وقد ضربت هذه العقيدة بجذورها في ذهنه وتجلت الحقا في تاريخ الفكر اإلنساني كأحد 

أكثر التعليمات شرورا. 
وقال ماكيافيلي أن المراوغة والرذيلة، هما أقصر الطرق لتسجيل النصر. 

للمغامرين  إلهام  مصدر  اليوم  إلى  أصبح  فماكيافيلي  والتزوير.  والخداع  للظلم  طريق  خارطة  إلى  تحولت  تعليماته،  إن 
السياسيين وجميع الذين يؤمنون بأن الغاية تبرر الوسيلة مهما كانت الوسيلة دنيئة وحقيرة وخبيثة. 

وكان ماكيافيلي نموذجا بارزا وشخصا ذائع الصيت في سياسة ذلك العصر، عصر سيزار بورجيا إله التضليل واألستاذ البارع 
في التقتيل والترويع. وأصبح بورجيا دوق »إيطاليا المركزية« بعد قتله لشقيقه وصهره ونسبائه وأصدقائه اآلخرين الذين 
شكلوا عائقا أمامه، وأحد القادة المتنفذين في أوروبا. لقد تميز بدرجة من الموهبة والشيطنة كان يطعن أصدقاءه بسكين 

بينما كان يحتضنهم ويسمم ضيوفه وهم في ضيافته. 
إن سيزار بورجيا لم يكن شخصا استثنائيا بل ممثل قادة العصر الذين كانوا يسعون لتوجيه اهتمام وانتباه الناس نحو السماء 
والجنة وانتزاع األشياء الدنيوية الجيدة منهم. ولم يكن هؤالء يبدون أدنى حرص على تطبيق العدل والتسامح، بل انكبوا 
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على السلطة والثروة ايما انكباب، وكانوا يوحون بأنهم يؤمنون باهلل لكنهم كانوا يصغون في الحقيقة لنداء الجشع والنهم. 
و»الكتاب المقدس« كان في رأيهم مجموعة من المبادئ والتعاليم التي وضعت للعبيد والرقيق. ولم يكونوا يصدروا أوامر 
ونواهي للذين كانوا يرجحون أن يشغلوا مستقبال مناصب رفيعة، وكانت الرئاسة والزعامة مبتغاهم اإلنساني الوحيد وكانوا 

يؤمنون بدولة ال قلب لها. 
وإجماال كانت هذه آمال وتطلعات محبي السلطة والجاه األوروبيين في عصر ماكيافيلي، وربما كانت ثمة استثناءات. ففي 
هذا العصر حظى أناس باالحترام ممن صعدوا ساللم الرقي في ظل ممارسة الترويع وسفك الدماء، وهؤالء أفراد نضحوا 
بشتى ألوان الشرور والحقارة، مثل بعض سكان حوض »البحر األبيض المتوسط« ممن وصفهم نيتشة الحقا بالحيوانات 

الشمالية ذات الشعر األصفر وكّن لهم احتراما خاصا. 
وكان هذا الفريق الهمجي والمتوحش يظن بأن فلسفة أفالطون والتعاليم األخالقية للكتاب المقدس، ال تلبي طموحاتهم 
وال تفيدهم في هذه الدنيا. لذلك فإنهم كانوا بحاجة إلى تعليمات اخالقية تعلمهم كيف يمكن لهم أن يخدعوا اآلخرين 
بطريقة أفضل وأن ينهبوا ويسلبوا ويريقوا دماء الناس من أجل الزعامة والحكم. إنهم كانوا بحاجة إلى فريق جديد، وكانوا 

يبحثون عن فريق يصلح للسارقين والحقراء. 
وقد لبى ماكيافيلي طموحهم وحاجتهم. وكان هو حريص للغاية على تولي الرئاسة وتبوؤ موقع الصدارة، ولكي يخطب ود 
ويستجلب رضا حكام  عصره، وضع تعليمات تصلح الرتكاب الموبقات والمخالفات ووضعها بتصرفهم لكي يتسنى لهم 

سحق  الناس وبلوغ الذروة والوصول إلى القمة. 
بالحقد  ومشحون  بالحوادث  ملئ  ومصير  والطغيان  للظلم  حديثة  مبادئ  يحوي  لماكيافيلي  األخالق   علم  أسلوب  إن 

والضغينة والمكر. فقد وضع مقررات نحاسية بدال من القواعد الذهبية: تصرف قبل أن يتصرف اآلخرون ضدك. 
وقد رفض ماكيافيلي الموعظة والخطابة الشهيرة التي أدلى بها السيد المسيحj بها فوق التلة، ألنه كان يرى بأن تلك 
األحالم ال تطبق على أرض الواقع وقام بتعليم الحيلة والخديعة بدال عنها وجد وجهد في الترويج لها: إن السعداء هم من 

اللؤماء والدنيئين. وهؤالء يرثون العالم. 
ومن أجل أن ينال نصيبه وحصته، خان األفكار التي كان يروج لها، ألنه أيد في أحد كتبه الذي حمل عنوان »مقاالت« 
هذا المثل الالتيني القديم الذي يقول : إن صوت الشعب هو صوت اهلل، لكنه عاد وروج لمبدأ يتعارض مع هذا بالكامل في 

كتابه المهم »األمير« وقال: إن صوت الشعب هو لعنة وشؤم، ال تدعوا سوى طنين المستبد والظالم، يمأل األجواء. 
لكن الحظ لم يحالف ماكيافيلي ولم تتحقق أمنياته وطموحاته، ألنه ألف كتابه حتى يتقرب زلفى من الملك، لكن الملك 
تعلم درسه من ذلك الكتاب جيدا، وكان يعرف بأن ماكيافيلي هو جزء من مخلفات ونفايات األرض. وكان الملك، يقبل 
بالتزلف والتملق لكنه كان ينبذ ويطرد المتملقين والمتزلفين، لذلك بقي ماكيافيلي فقيرا ومغمورا. لكن التعاسة طالت الناس 
من  الكثير  بنظر  العملية  الحياة  في  المنتصر  القائد  اليوم،  هذا  لحد  أصبح  للشيطان  المريد  ماكيافيلي وهذا  فلسفة  وقبلت 

األشخاص.

.mouood.org نشرت في الجاهلية الحديثة ) الثانية( من موقع

فساد اليهود على مر العصور من عهد المسيح

نفوذ اليهود في أوربا من زمن المسيحj إلى زمن ظهور عائلة روتشيلد اليهودية )قسم األول(
الرومانية ورعاة حقراء من  اليهود شعبًا محتاًل من اإلمبراطورية  العصر كان  القصة من زمن المسيحj، ففي هذا  بدأت 
رعاياها، لكنهم من خالل أعمالهم السرية والمشبوهة وغير المشروعة تقربوا من السلطة الحاكمة في اإلمبراطورية، وأصبح 
لهم نفوذ فيها نتيجة الخدمات التي يقدمونها لهؤالء المسئولين من قروض بالربا ورشاوى وخمور ونساء عاهرات ولياٍل 

حمراء.
وقد هاجم عيسىj )الفريسيين( وكانت أهم الجماعات اليهودية البارزة في ذلك الوقت هي جماعة اليهود الفريسيين 
في أكثر من مناسبة ووبخهم على أكلهم الربا واتخاذهم التجارات غير المشروعة وسيلة للربح وجمع المال، كتجارة الرقيق 

وأعمال الصرافة واإلقراض بالربا وفتح بيوت الدعارة ... الخ.
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باألحرى  أو  اليهود  بصلبه، ونجحت خطة  قراراً  فاتخذوا  الرومان عليه؛  القادة  لقتله وحرضوا  اليهود عليه وخططوا  فثار 
خطة جماعة الفريسيين الذين وصفهم المسيحj بأنهم أتباع الشيطان، ولكن اهلل سبحانه نجاه منهم فصلبوا بداًل منه يهوذا 
اإلسخريوطى تلميذ المسيحj الذي خانه مقابل ثالثين قطعة من الفضة دفعها له المرابون اليهود الفريسيون ليمكنهم من 

.jالمسيح
وفى عهد اإلمبراطور نيرون نجح اليهود في السيطرة عليه من خالل بوبايا زوجته التي أوقعته في حبائل المرابين اليهود، 
وعندما قام الفيلسوف سينيكا )ق.م/ 65 ب.م( مربى نيرون ومعلمه الخاص وأقرب الناس إليه - بفضح العمليات الفاسدة 
والنفوذ الشرير الذي يمارسه المرابون اليهود في »روما« أمام نيرون وقام بفضحهم أمام الشعب، طالب المرابون نيرون بأن 

يسكت سينيكا وحتى يتجنب نيرون غضب المرابين عليه أمر سينيكا أن ينهى حياته بنفسه، فانتحر سينيكا.
وفى سنة 70 ميالدية قام تيطس الروماني بتدمير مدنية »أورشليم«، وذبح اليهود، وهرب من أفلت منهم خارج اإلمبراطورية 
الرومانية، وفى عهد اإلمبراطور تراجان عاد بعض اليهود إلى اإلمبراطورية، ونزلوا أورشليم، وأثاروا االضطرابات والقالقل 
من جديد في اإلمبراطورية، وأخذوا يعدون للثورة وقاموا بأعمال شغب، وعندما تولى أدريانوس عرش روما خالل الفترة 
استطاع  نسمة، وتشتت من  ألف  منهم 580  أورشليم، وقتل  فاحتل  أثاروا االضطرابات مرة أخرى،  م.  من 138-117 
الهرب منهم في جميع أنحاء األرض، ثم دمر أدريانوس مدينة أورشليم تمامًا، وأنشأ مكانها مدينة جديدة أسماها »إيليا« 
بعد ذلك عادوا مرة أخرى إلى أوربا، وكان لهم دور فعال في إسقاط اإلمبراطورية الرومانية، حيث قال المؤرخ البريطاني 

إدوارد جيبون:
إن األعمال الفاسدة والتجارات غير المشروعة واألعمال الربوبية ورشوة القادة التي كان يقوم بها المرابون اليهود كان لها أثر كبير 
في انحطاط وسقوط اإلمبراطورية الرومانية، وبسقوط اإلمبراطورية الرومانية تأسست السيطرة اليهودية على أوربا، ودخلت 

فيما يدعوه المؤرخون بالعصور المظلمة.
ووصفت الموسوعة البريطانية تلك العصور المظلمة بما يلي:

مهارتهم  الحقل  ذلك  في  االمتياز  على  ساعدهم  مما  وكان  بالتجارة،  للتخصص  ميل شديد  اليهود  والمرابين  التجار  لدى  كان 
وانتشارهم في كل مكان، وكانت تجارة أوربا في العصور المظلمة معظمها في أيديهم وخاصة تجارة الرقيق.

ويذكر المؤرخون أن التجار اليهود وصرافي النقود لم يقتصروا في أعمالهم غير المشروعة على تجارة العبيد وأعمال الصرافة 

الفريسيين
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)مبادلة النقود( واألعمال الربوبية، بل امتد نشاطهم لمجاالت أوسع؛ ليشمل تجارة المخدرات والدعارة وتهريب الخمور 
والعطور والجواهر والبضائع الثمينة، وتأمينًا لمصالحهم وحماية عملياتهم غير المشروعة كانوا يلجأون إلى الرشوة وشراء 

ذمم المسئولين والزعماء، وتقديم النساء العاهرات إليهم.
لذا فقد صدرت مجموعة من القوانين في السنوات 335 م، 336 م، 339 م، 384 م لتقيد حركة المرابين اليهود.

وأثناء فترة حكم اإلمبراطور الروماني يوستنيانوس األول قام بإصدار قانونه المعروف باسم »القوانين المدنية« الذي حاول 
من خالله وضع حد لألعمال غير المشروعة التي كان التجار اليهود يقومون بها، ولكن هذا القانون لم يكن بالقوة الكافية 

لوضع حد لنشاطات اليهود في أوربا.
وما بين عامى 1095 و1271 م. شن األوربيون ثمانى حمالت صليبية على الدول اإلسالمية.

في  المسيحي  الحكم  وإقامة   ،jالمسيح مهد  إلى  المسيحيين  الحجاج  حماية  هو  الحروب  لهذه  الظاهر  الهدف  كان 
»فلسطين«، أما حقيقة األمر في الواقع فهي كانت حروبًا لتقسيم سكان أوربا إلى معسكرين متناحرين: األول مع اليهود، 
والثانى ضدهم... وكانت النتيجة أن بقيت فلسطين بأيدى المسلمين، وبذلت دول أوربا الماليين من النقود في هذه الحرب، 
دون أن يعود عليهم أي نفع من ورائها، وكان المنتفع الوحيد هم المرابين اليهود )نتيجة القروض التي كانوا يقدمونها إلى 
دول أوربا بفوائد مرتفعة( حيث أصبحوا بعد هذه الحرب )التي حرضوا أوربا عليها( أكثر ثراًء ونفوذاً ونتيجة لذلك عقدت 
»الكنيسة الكاثوليكية« المؤتمر المسكونى الرابع، وكان الموضوع األساسي لهذا المؤتمر هو مناقشة الفساد اليهودي في 
اليهود، وكذلك وضع حد  المرابون  يمارسه  الذي  الفاحش  الربا  للحد من  وقرارات  مراسيم  أوربا، وإصدار  أقطار  سائر 

لألعمال غير المشروعة وغير األخالقية التي كانت تعطيهم امتيازاً اقتصاديًا على منافسيهم من غير اليهود.
لديهم  المسيحيين  منعتهم من استخدام  الخاصة، كما  بأحيائهم  اليهود  إقامة  بتحديد  المؤتمر مراسيم تقضى  لذلك أصدر 
كإجراء أو توكيلهم في معامالتهم، حيث إنهم كانوا يستخدمون المسيحيين كواجهات ألعمالهم غير المشروعة فيعقدون 
الصفقات المشبوهة باسمهم، فإذا افتضح أمرهم يقع الوزر والعقوبة على المسيحي ويفلت اليهودي من العقاب ويستمر في 

أعماله مستخدمًا عمالء آخرين.
الفتيات  يغوون تلك  كانوا  أو مؤسساتهم ألنهم  منازلهم  المسيحيات في  اليهود استخدام  القوانين على  كما حظرت هذه 

ويحولونهن إلى عاهرات يستعملونهن في الحصول على المال والنفوذ.
التي  القوانين  الترسانة من  التجارية، ورغم كل هذه  العمليات  اليهود من ممارسة بعض  بعد ذلك  قوانين أخرى  ومنعت 
أصدرتها الكنيسة لم تستطع - بما لها من سلطان ونفوذ - أن تخضع اليهود سادة المال لهذه القوانين؛ ألن نفوذهم في أوربا 
كان أقوى من نفوذ الكنيسة وزعماء الدول األوربية وأدت هذه القوانين إلى حقد النورانيين )وهم الجماعة السرية التي 
كانت تتولى شئون اليهود في جميع أنحاء العالم، وتضع لهم الخطط الواجب أن يسيروا وفقًا لها( على الكنيسة وكل دول 
أوربا؛ فخططوا إلضعاف الكنيسة وفصلها عن الدولة، فبدءوا يبثون بين العامة فكرة العلمانية والالدينية، ومبدأ )ال دين في 

السياسة وال سياسة في الدين(.
وفى عام 1253 م. قررت الحكومة الفرنسية وضع حل جذري لنفوذ اليهود، فطردتهم جميعًا لمخالفتهم للقوانين، فاتجه 

قسم كبير منهم إلى انجلترا التي رحبت بهم...
وخالل سنتين من لجوئهم إلى »انجلترا« استطاعوا السيطرة على عدد كبير من أعضاء السلك الكنسي اإلنجليزي، وعلى 
كثير من النبالء والسادة اإلقطاعيين، وأصبح هارون لنكولن اليهودي أغنى رجل في انجلترا، وعندما قُتل في عام 1255 
م. أجرى الملك هنري الثالث تحقيقًا في فضائح االحتيال والرشوة والجرائم التي فاحت روائحها، وأثبتت التحقيقات أن 
من يسمونهم حكماء اليهود - وهم كبار الحاخامات والمرابون اليهود - ينتمون جميعهم إلى جماعة سرية اسمها »جماعة 
النورانيين« اليهودية، وأن فضائح االحتيال والرشوة والجرائم التي تمت كان ينظمها ثمانية عشر يهوديًا ينتمون إلى هذه 

الجماعة، فتم القبض عليهم، وقدموا للمحاكمة، وحكم عليهم باإلعدام.
وفى الواقع أن جماعة النورانيين هذه لم تكن إال امتداداً طبيعيًا لجماعة الفريسيين اليهودية التي كانت موجودة في عصر 

.jالمسيح
ومات الملك هنري عام 1272 م.، وخلفه الملك إدوار األول على عرش انجلترا، فأصدر أمراً حرم بموجبه على اليهود 
ممارسة الربا، ثم أصدر البرلمان اإلنجليزي عام 1275 م. قوانين خاصة باليهود تحدد أوضاعهم، وسميت هذه القوانين 
باسم »األنظمة الخاصة باليهود« وكان الهدف من هذه القوانين تقليص السيطرة التي يمارسها المرابون اليهود على كافة 
مدينيهم، وظن المرابون اليهود أنهم سيستطيعون تحدى أوامر الملك كما كان يحدث من قبل، وكما تحدوا قرارات المجمع 

المسكونى، وبالفعل تحدوا القوانين والملك، فأصدر الملك قانونًا يقضى بطرد جميع اليهود من انجلترا.
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بعد هذه الخطوة التي خطاها الملك إدوار سارع ملوك ورؤساء أوربا إلى االقتداء به.
ففي عام 1306 م.، طردت »فرنسا« اليهود، وتبعتها »سكسونيا« عام 1348 مم، و»هنغاريا« عام 1360 م، و»بلجيكا« 
عام 1370 م.، و»سلوفاكيا« عام 1380 م.، و»النمسا« عام 1420 م.، واألراضي المنخفضة عام 1444 م.، و»إسبانيا« 

عام 1492 م.
وقبل طردهم من إسبانيا تمكن المرابون اليهود للمرة األولى من أخذ موافقة الحكومة اإلسبانية على منحهم حق جباية 
الضرائب من الشعب مباشرة، كضمان للقروض التي قدموها إليها، واستغل المرابون اليهود هذا الوضع أبشع استغالل، فعاملوا 
الشعب وقام  فثار  بالحقد والكراهية والغضب عليهم،  أفئدة األهالى  القسوة والوحشية، مما مأل  بمنتهى  الشعب األسباني 

بذبحهم في الشوارع.
كما طرد اليهود من »ليتوانيا« عام 1495 م.، ومن »البرتغال« عام 1498 م.، ومن »إيطاليا« عام 1540 م.، ومن »بافاريا« 

عام 1551 م.
واتجه اليهود بعد طردهم من أوربا ناحية الشرق، فاتجهوا صوب »بولونيا« و»تركيا«، أما الجاليات الضئيلة التي فضلت 
البقاء في أوربا فقد عاشت هناك في ظل القيود التي فرضتها الحكومات األوربية عليهم بموجب القوانين السابق إصدارها.
وفى أوربا عاشوا معزولين داخل أحياء خاصة بهم، وكان يحكمهم حاخاماتهم أو حكماؤهم، الذين كانوا بدورهم خاضعين 

لتوجهات النورانيين وكبار المرابين اليهود الذين لبثوا في مراكزهم كما هم وظلوا محتفظين بنفوذهم في دول أوربا.
وكان عمالء النورانيين منبثين في األحياء اليهودية ينفثون فيها سموم الحقد والكراهية، وروح االنتقام من األوربيين الذين 
طردوهم وعزلوهم، وكان الحاخامات يلقنوهم أنهم شعب اهلل المختار، وأن يوم ا النتقام من باقى شعوب األرض آٍت دون 

ريب، وسيرثون األرض وما عليها.
وكانت جماعة النورانيين منذ إنشائها تحت سيطرة بارونات المال العالميين من اليهود وكهانهم الكبار، الذين كانوا يمدونها 
باألموال، ويستعملونها كأداة لالنتقام من الكنيسة المسيحية ومن الملوك في أوربا وهنا يجدر بنا أن نشير إلى أن اليهود 
كانوا يعودون مرة أخرى إلى البالد التي طردوا منها خالل فترة ال تتعدى القرن، وذلك بفضل المرابين اليهود ونفوذهم في 

تلك الدول.
آل روتشيلد
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وهنا يجدر بنا أن نشير إلى أن اليهود كانوا يعودون مرة أخرى إلى البالد التي طردوها منها خالل فترة ال تتعدى القرن، 
وذلك بفضل المرابين اليهود ونفوذهم في تلك الدول.

فقد عادوا إلى انجلترا بعد طردهم منها في عام 1600 م.، وعادوا إلى »هنغاريا« سنة 1500م.، ثم طردوا منها مرة أخرى 
عام 1582 م.، وعادوا إلى سلوفاكيا سنة 1562 م. وطردوا منها مرة أخرى عام 1744 م.، وعادوا إلى ليتوانيا عام 1700 

م.، ثم عادوا إلى جميع الدول التي طردوا منها مع بدايات القرن التاسع عشر.
على  سيطرت  أوربا،  في  مالية  إمبراطورية  إنشاء  المال  بفضل  اليهود  استطاع  عشر  الثامن  القرن  منتصف  بدايات  ومع 
اقتصاديات وسياسات الدول األوربية، وتم ذلك بفضل عائلة روتشيلد اليهودية، التي انطلقت من مدينة »فرانكفورت« في 
»ألمانيا« بواسطة تاجر يهودي يدعى ماير أمشيل وزوجته جوتا شنابر فكانا يعلقان في متجرهما، درًعا أحمر للداللة على 
 Rothschild اللغة األلمانية بكلمة الدرع األحمر في  الرسمية في فرانكفورت. ويعرف  بالحماية  العائلة تتمتع  أن هذه 

)روتشيلد(، ومن هنا اكتسبت العائلة اسم آل روتشيلد.
يتبع..........

http://blogspot.com :المصدر
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الرقم السابع / شوال 1436

علیj فی القرآن الکريم: من هو استجاب الّرسول فی األُحد

قال اهلل تعالى فى كتاب مبين:
ُسوِل ِمْن بَْعِد ما َأصابَُهُم الَْقْرُح لِلَّذيَن َأْحَسُنوا ِمْنُهْم َو اتََّقْوا َأْجٌر َعظيم « )آل عمران، آية 172( ِ َو الرَّ »الَّذيَن اْسَتجابُوا هلِلَّ

فى تفسير هذه اآلية المباركة قيل:
1. قال الّسبيعّي: ]...[ عن ابن عّباٍس  في قوله: 

»ثّم أنزل عليكم- من بعد الغّم أمنًة نعاسًا نزلت في علّي بن أبي طالٍب غشيه الّنعاس يوم أحٍد. و قوله: الّذين استجابوا هلّل و الّرسول  
إلى ]قوله [ أجٌر عظيمٌ  نزلت في علّي بن أبي طالٍبj و تسعة نفٍر معه- بعثهم رسول اهلّلn في أثر أبي سفيان حين ارتحل، 

فاستجابوا هلّل و رسوله.«

2. روى الكلبّي عن أبي صالٍح عن ابن عبّاٍس  في قوله: 
»ثّم أنزل عليكم من بعد الغّم أمنًة نعاسًا نزلت في عليٍّ غشيه الّنعاس يوم أحٍد.«

و قوله: »و لتسمعّن من الّذين أوتوا الكتاب  ]186 آل عمران [ نزلت في رسول اهلّل خاّصًة و أهل بيته.«
و قوله: »الّذين استجابوا هلّل و الّرسول ...« اآلية، نزلت في عليٍّ و تسعة نفٍر معه. بعثهم رسول اهلّلn في أثر أبي سفيان حين ارتحل، 

فاستجابوا هلّل و رسوله.
و قوله: »يا أّيها الّذين آمنوا اصبروا ]أي [ أنفسكم  و صابروا ]أي جهاد[ عدّوكم  و رابطوا ]أي [ في سبيل اهلّل، نزلت في رسول اهلّل 

.bو عليٍّ و حمزة بن عبد المّطلب
و قوله: »و اّتقوا اهلّل الّذي تسائلون به و األرحام...«  نزلت في رسول اهلّلn و أهل بيته و ذوي أرحامه، و ذلك أّن كّل سبٍب و 

نسٍب منقطٌع يوم القيامة إاّل ما كان من سببه و نسبه  إّن اهلّل كان عليكم رقيبًا يعني حفيظًا.
و قوله: »أم يحسدون الّناس على  ما آتاهم اهللّ ...« نزلت في رسول اهلّلn خاّصًة مّما أعطاه اهلّل من الفضل.

و قوله: »إذ هّم قوٌم أن يبسطوا إليكم أيديهم...«  نزلت في رسول اهلّلn و عليٍّ وزيرهj- حين أتاهم يستعينهم في القتيلين .1

27
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الهوامش:
1. رواه العّلمة اجمللسّي رمحه الّله عن تفسري الفرات يف احلديث:» 95« من الباب:» 39« من باب فضائل أمري املؤمننيj من كتاب حبار األنوار: ج 36 ص 

137، ط احلديث.

مصدر: حسكاني، عبيد اهلل بن عبد اهلل، »شواهد التنزيل لقواعد التفضيل«، الطهران، مجمع إحياء الثقافة اإلسالمية، الطبع االّول، 1411 ق.، ج 1، 
ص171- 174، حديث رقم من 182الی 185. 

jسّد االبواب ااّل باب علی بن ابی طالب

لفظ الحديث
أبي عبد اهلل بن العباس قال: 

قال النبيn لعليj: »أنت وارثي و قال إن موسى سأل اهلل تعالى 
أن يطهر مسجده و إني سألت اهلل أن يطهر مسجدي لك و لذريتي من 
بعدي.« ثم أرسل إلى أبي بكر أن سد بابك فاسترجع و قال فعل هذا 

بغيري؟ فقال: ال. فقال: سمعا و طاعة. فسد بابه. 
ثم أرسل إلى عمر. فقال سد بابك. فاسترجع و قال: فعل هذا بغيري. 
فقال: بأبي بكر. فقال: إن في في أبي بكر أسوة حسنة فسد بابه. ثم 

أرسل إلى العباس. سد بابك. 
الحسن  معها  و  بابها  على  فجلست  خرجت    hفاطمة سمعت  فلما 
الناس في ذلك فصعد رسول  كأنهما شبالن فخاض   cالحسين و 
باب  فتحت  أنا  أبوابكم و ال  أنا سددت  فقالn: »ما  المنبر   nاهلل

علي و لكن اهلل  سد أبوابكم  و فتح باب علي.«1

الحديث فی بعض الکتب اهل السّنه
أبواب   nاهلل رسول  أصحاب  من  لنفر  كان  قال:  أرقم  بن  زيد   •
شارعة في  المسجد. قال: فقالn يوما: سدوا هذه االبواب إال باب 
علي. قال: فتكلم في ذلك الناس. قال: فقام رسول اهللn فحمد اهلل 
وأثنى عليه، قالn: »أما بعد: فاني أمرت بسد هذه االبواب غير باب 
امرت  لكني  و  فتحته  ماسددت شيئا وال  قائلكم، وأني  فيه  فقال  علي. 

بشئ فاتبعته.«2
 jعليا ترك  و  المسجد  أهل  أخرج  لما  قال:  بن عباس  عبداهلل   •
من  أخرجتكم  فقالn: »ماأنا   nالنبي فبلغ  ذلك  في  الناس  قال 
قبل نفسي وال أنا تركته ولكن اهلل أخرجكم وتركه، إنما أنا عبد مأمور، 

ماامرت به فعلت إن اتبع إال مايوحى.«3
• أبوحازم االشجعي قال: قال رسول اهللn: »إن اهلل أمر موسى أن 
يبني مسجدا طاهرا اليسكنه إال هو وهارون، وإن اهلل أمرني أن أبني 

مسجدا طاهر اال يسكنه إال أنا وعلي وإبنا علي.«4
• سعد بن أبي وقاص قال: أمر رسول اهللn بسد االبواب إال باب 
علي؟!  باب  إال  كلها  أبوابنا  سددت  اهلل؟  يارسول  فقالوا:    jعلي

فقالn: »ما أنا سددت أبوابكم ولكن اهلل تعالى سدها.«5

مالحظة مهّمة

الظاهرية  االدناس  لتطهيره عن  كان  المسجد  في  الشارعة  االبواب  بأن سد  يعطي خبرا  االحاديث  بمجامع هذه  االخذ  أن 
والمعنوية فاليمر به أحد ُجنبا وال يجنب فيه أحد. وأما ترك بابهn وباب أمير المؤمنينj فلطهارتهما عن كل رجس 
و دنس بنص آية التطهير حتى أن الجنابة التحدث فيهما من الخبث المعنوي ما تحدث في غيرهما كما يعطي ذلك التنظير 
بمسجد موسى الذي سأل ربه أن يطهره لهارون وذريته، أو أن ربه أمره أن يبني مسجدا طاهرا اليسكنه إال هو وهارون، 

وليس المراد تطهيره من االخباث فحسب فإنه حكم كل مسجد. 
وقولهn: »أال إن مسجدي حرام على كل حائض من النساء وكل جنب من الرجال إال على محمد وأهل بيته: علي وفاطمة والحسن 

والحسين.«6 
وقولهn: »أال اليحل هذا المسجد بجنب وال لحائض إال لرسول اهلل وعلي وفاطمة والحسن والحسين، أال قد بينت لكم االسماء 

أن التضلوا.«7
وقولهn لعليj: »ما أنت فإنه يحل لك في مسجدي ما يحل لي ويحرم عليك مايحرم علي«. قال له حمزة بن عبدالمطلب: 

يارسول اهلل؟ أناعمك وأنا أقرب إليك من علي. قالn: »صدقت ياعم؟ إنه واهلل ما هو عني، إنما هو عن اهلل تعالى.«8 
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األمينی النجفی، عبدالحسين احمد، »الغدير فی الکتاب و الّسنة و األدب«، بيروت، مؤّسسة االعلمی للمطبوعات، 1414هـ. ج 3، صص 253-
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اإلمام الصادقj في كلمات علماء وأعالم أهل السّنة 

:jنستعرض فيما يلي جانبًا من كلمات علماء وأعالم أهل السنّة وهي تُشيد بمقام اإلمام الصادق

1. اإلمام أبو حنيفة النعمان: )ت: 150 هـ(:
روي عنه أنّه قال: ما رأيُت أحداً أفقه من جعفر بن محّمدj. لّما أقدمه المنصور الحيرة، بعث إلّي فقال: يا أبا حنيفة إّن 
أُت له أربعين مسألة، ثّم بعث إلّي أبو جعفر  ـّ ـّئ له من مسائلك تلك الصعاب، قال: فهي الناس قد ُفتنوا بجعفر بن محّمد فهي
فأتيتُه بالحيرة فدخلُت عليه، و جعفرj جالس عن يمينه، فلّما بصرُت بهما دخلني لجعفرj من الهيبة ما لم يدخلني 
ألبي جعفرj، فسلمُت وأِذن لي. فجلسُت ثّم التفت إلى جعفرj. فقال: يا أبا عبد اهلل تعرف هذا؟ قالj: »نعم، هذا أبو 

حنيفة«، ثّم أتبعها قد أتانا.
ثّم قال: يا أباحنيفة هات من مسائلك نسأل أبا عبد اهلل. و ابتدأُت أسأله. و كان يقول في المسألة: أنتم تقولون فيها كذا وكذا، 
وأهل المدينة يقولون كذا وكذا، ونحن نقول كذا وكذا، فربّما تابعنا وربّما تابع أهل المدينة وربّما خالفنا جميعًا، حتّى أتيُت 

على أربعين مسألة ما أخبرت منها مسألة. ثّم قال أبو حنيفة: أليس قد روينا أّن أعلم النـاس أعلمهم باختالف الناس.1
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وفي »مختصر التحفة االثني عشريّة« أنّه قال: لو ال السنتان لهلك النعمان.2 يعني السنتين اللَّتين انتهل فيهما أبوحنيفة من بحر 
.jعلم اإلمام الصادق

2 ـ اإلمام مالك بن أنس )ت: 179 هـ(:
قال عن اإلمام الصادقj: و لقد كنُت أرى جعفر بن محّمدj و كان كثير الدعابة و التبّسم. فإذا ُذِكَر عنده النبّيn، و ما 
رأيتُه يُحّدث عن رسول اهللn إاّل على طهارة، و لقد اختلفُت إليه زمانا، فما كنُت أراه إاّل على ثالث خصال إّما مصلِّيًا و 

إّما صامتًا،3 وإّما يقرأ القرآن، وال يتكّلم فيما ال يعنيه، و كان من العلماء والعبّاد الذين يخشون اهلل عّز وجّل.4

3 ـ اإلمام أحمد بن حنبل )ت: 241 هـ(:
عّلق اإلمام أحمد بن حنبل على سنٍد فيه اإلمام علي الرضا، عن أبيه موسى الكاظم، عن أبيه جعفر الصادق، عن أبيه محّمد 
الباقر، عن أبيه علي زين العابدين، عن أبيه الحسين بن علي، عن أبيه علي بن أبي طالب، عن الرسول األكرمb قائاًل: لو 

قرأُت هذا اإلسناد على مجنون لبرئ ِمن ُجنَّتِِه.5

4 ـ أبوعثمان عمرو بن بحر الجاحظ )ت: 250 هـ(:
قال في رسائله عند ذكر الجواب عّما فخرْت بِه بنو أُميّة على بني هاشم، ما نّصه: فأّما الفقه والعلم والتفسير والتأويل، فإْن 
ذكرتموه لم يكن لكم فيه أحد، وكان لنا فيه مثل علي بن أبي طالب... وجعفر بن محّمد الذي مأل الدنيا علمه وفقهه. وُيقال إّن أبا 

حنيفة ِمن تالمذته وكذلك سفيان الثوري، وحسبك بهما في هذا الباب...6

5 ـ الحافظ أحمد بن عبد اهلل العجلي )ت: 261 هـ(:
قال في »معرفة الثقات«: جعفر بن محّمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبb، ولهم شيء ليس لغيرهم، خمسة أئّمة...7

6 ـ محّمد بن ِحبَّان بن أحمد، أبو حاتم التميمي البستي )ت: 354هـ(:
قال في كتابه »الثقات«: جعفر بن محّمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضوان اهلل عليهم، كنيته أبو عبد اهلل، يروي 

عـن أبيه، وكان من سادات أهل البيت فقهًا وعلمًا وفضاًل، روى عنه الثوري ومالك وشعبة والناس...8

7 ـ أبو عبد الرحمان السلمي )ت: 412 هـ(:
قال في »طبقات المشايخ الصوفيّة«: جعفر الصادقj فاق جميع أقرانه من أهل البيت، وهو ذو علم غزير في الدين، وزهد بالغ 

في الدنيا، وورع تام عن الشهوات، وأدب كامل في الحكمة.9

8 ـ أبو نعيم األصبهاني )ت: 430 هـ(:
قال في »حلية األولياء« عند ترجمة اإلمام جعفر الصادقj: ...اإلمام الناطق، ذو الزمام السابق، أبو عبد اهلل جعفر بن محّمد 

الصادقj، أقبل على العبادة والخضوع، وآثر العزلة والخشوع، ونهى عن الرئاسة والجموع.10

9ـ أبو الفتح محّمد بن عبد الكريم الشهرستاني )ت: 548 هـ(:
قال في »الملل والنحل«: جعفر بن محّمد الصادق، هو ذو علم غزير، وأدب كامل في الحكمة، وزهد في الدنيا، و ورع تـاّم عن 
الشهوات، وقد أقام بالمدينة مّدة ُيفيد الشيعة المنتمين إليه، ويفيض على الموالين له أسراَر العلوم، ثّم دخل العراق وأقام بها مّدة، ما 
تعّرض لإلمامة قط، وال نازع في الخالفة أحداً، وَمْن غرق في بحر المعرفة لم يقع في شط، وَمن تعّلى إلى ذروة الحقيقة لم َيَخْف 

َمن حّط.11

10 ـ جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي )ت: 597 هـ(:
قال في تاريخه »المنتظم« عند ذكر وفيات سنة: )148 هـ(: جعفر بن محّمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، 

أبوعبد اهلل جعفر الصادق... كان عالمًا، زاهداً، عابداً...12
وقال في كتابه »صفة الصفوة«: جعفر بن محّمد بن علي بن الحسينj، يكّنى أبا عبد اهلل، أّمه أّم فروة بنت القاسم بن محّمد بن 

أبي بكر الصديق. كان مشغواًل بالعبادة عن حّب الرياسة...13

11 ـ الفخر الرازي، محّمد الرازي فخر الدين بن ضياء الدين عمر المشتهر بخطيب الري )ت: 604 هـ(:
قال في تفسيره عند ذكره معاني كلمة »الكوثر«: والقول الثالث »الكوثر« أوالده. قالوا ألّن هذِه السورة إنّما نزلت رّداً على َمن 
عابهj بعدم األوالد، فالمعنى أنّه يعطيه نساًل يبقون على مّر الزمان، فانظر كم ُقتل من أهل البيت، ثّم العالَم ممتلئ منهم. ولم 
14.bيبَق من بني أمّية في الدنيا أحد ُيعبأ به، ثّم انظر كم كان فيهم من األكابر من العلماء كالباقر، و الصادق، و الكاظم، و الرضا

12ـ عّز الدين، ابن األثير الجزري )ت: 630 هـ(:
 ،bقال في »اللباب في تهذيب األنساب«: الصادق... هذِه اللفظة ُتقال لجعفر بن محّمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب

وهو المشهور بالصادق، لُّقَب به لصدقه في مقاله وفعاله... ومناقبه مشهورة.15

13 ـ محّمد بن طلحة الشافعي: )ت: 652 هـ(:
قال في كتابه »مطالب السؤول في مناقب آل الرسول«: هو من عظماء أهل البيت وساداتهمb ذو علوم َجّمة، وعبادة موفرة، 
وأوراد متواصلة، وزهادة بّينة، وتالوة كثيرة، يتتّبع معاني القرآن، ويستخرج من بحر جواهره، ويستنتج عجائبه، ويقّسم أوقاته على 
ر اآلخرة، واستماع كالمه ُيزهد في الدنيا، واالقتداء بَِهْدِيِه يورث الجّنة، نور  أنواع الطاعات، بحيث يحاسب عليها نفسه، رؤيته ُتذكِّ

قسماته شاهد أنّه من ساللة النبّوة، وطهارة أفعاله تصدع أنّه من ذرّية الرسالة.
نقل عنه الحديث، واستفاد منه العلم جماعة من األئّمة وأعالمهم مثل: يحيى بن سعيد األنصاري، وابن جريج، ومالك بن أنس، 

فوا بها وفضيلة اكتسبوها. والثوري، وابن ُعَيْيَنة، وشعبة، وأّيوب السجستاني وغيرهم، و عّدوا َأْخَذهم عنه منقبًة ُشرِّ
إلى أْن قال: و أّما مناقبه وصفاته، فتكاد تفوت عدد الحاصر، وُيحار في أنواعها فهم اليقظ الباصر، حتى أّن من كثرة علومه المفاضة 
على قلبه من سجال التقوى صارت األحكام التي ال ُتدرك عللها، والعلوم التي تقصر األفهام عدد اإلحاطة بحكمها، ُتضاف إليه 

وتروى عنه.
ة، ودرجة في مقام  ـّ وقد قيل إّن كتاب الجفر الذي بالمغرب ويتوارثه بنو عبد المؤمن هو من كالمهj، وإّن في هذِه المنقبة سني

الفضائل علّية، وهي نبذة يسيرة مما نقل عنه.16
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14 ـ ابن أبي الحديد المعتزلي )ت: 655 هـ(:
نقل في كتابه »شرح نهج البالغة« نّص ما تقّدم ذكره عن أبي عثمان الجاحظ، مقّراً له عليه.17

د فقهاء الحجاز، و منه ومن ابنه جعفر تعّلم  ـّ وقد ذكر في نفس الفصل أيضًا عند تطّرقه لذكر اإلمام الباقرj ما نّصه: »و هو سي
الناس الفقه.«18

15 ـ شمس الدين محّمد بن أحمد بن عثمان الذهبي )ت: 748 هـ(:
قال في »سير أعالم النبالء«: في الجزء الثالث عشر، عند ذكره لإلمام الصادقj: ) جعفر الصادق: كبير الشأن، من أئّمة العلم، 

كان أولى باألمر من أبي جعفر المنصور.19
و قال في موضع آخر عنه وعن أبيه الباقرj: و كانا من ُجلَّة علماء المدينة.20

النبالء و ذلك فـي كتابه تاريخ اإلسالم.21 و قـال فـي  أّن الذهبي ترجم اإلمام ترجمة مطّولة شبيهة بما في سير أعالم 
آخرهـا: مناقب جعفر كثيرة، وكان يصلح للخالفة ؛ لسؤدده وفضله وعلمه وشرفه رضي اهلل عنه.

 
16 ـ ابن الصّباغ المالكي )ت: 855 هـ(:

ه، والقائم من بعده، برز على جماعة  ـّ قال في كتابه »الفصول المهّمة«: كان جعفر الصادقj من بين أخوته خليفة أبيه ووصي
بالفضل، وكان أنبههم ذكراً وأجّلهم قدراً، نقل الناس عنه من العلوم ما سارت به الركبان، وانتشر صيته وذكره في سائر البلدان، ولم 
ينقل العلماء عن أحد من أهل بيته ما نقل عنه من الحديث، وروى عنه جماعة من أعيان األّمة، مثل: يحيى بن سعيد، وابن جريج، 
ومالك بن أنس، والثوري، وأبو عيينة، وأبو حنيفة، وشعبة، وأبو أّيوب السجستاني وغيرهم، وّصى إليه أبو جعفرj باإلمامة 
وغيرها وصّية ظاهرة، ونّص عليه نّصًا جلياً... إلى أْن قال: ...وأّما مناقبه فتكاد تفوت من عّد الحاسب، ويحير في أنواعها فهم اليقظ 
الكاتب، وقد نقل بعض أهل العلم أّن كتاب الجفر الذي بالمغرب، الذي يتوارثه بنو عبد المؤمن بن علي هو من كالمه، وله فيه المنقبة 
َـّة، وقال في آخر الفصل: مناقب أبي جعفر الصادقj فاضلة، و صفاته في الشرف  ة والدرجة التي هي في مقام الفضل َعِلي ـّ السني
الصادق جعفر بن محّمدj سنة: ثمان  آِهَلة. مات  بمفاخره ومآثره  المجد والعّز  كاملة، وشرفه على جهات األّيام سائلة، وأندية 

وأربعين ومئة، في شّوال...  و قبره في البقيع، ُدفن في القبر الذي فيه أبوه وجّده وعّم جّده، فلّله دّره من قبٍر ما أكرمه وأشرفه...22

17 ـ الفقيه أحمد بن حجر الهيتمي )ت: 974 هـ(:
قال في »الصواعق المحرقة« في آخر كالمه عن اإلمام الباقرj: وخّلف سّتة أوالد، أفضلهم وأكملهم جعفر الصادق، ومن ثّم 
كان خليفته، ووصّيه، ونقل عنه الناس من العلوم ما سارت به الركبان، وانتشر صيُته في جميع البلدان، وروى عنه األئّمة األكابر 

كيحيى بن سعيد، وابن جريج، ومالك، والسفيانَين، وأبي حنيفة، وشعبة، وأّيوب السختياني...23

18 ـ محّمد بن عبد الرؤوف المّناوي القاهري )ت: 1031 هـ(:
قال في »الكواكب الدريّة«: جعفر الصادق بن محّمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب... كان إمامًا نبياًل... قال 

أبوحاتم: )ثقة ال يُسأل عن مثله(، وله كرامات كبيرة ومكاشفات شهيرة:
منها: أنّه ُسعي به عند المنصور، فلّما حّج أحضر الساعي وقال للساعي: أتحلف؟

قال: نعم، فحلف.
فقال جعفر للمنصور: حّلفُه بما أراه.

فه؟ فقال: حلِّ
فقال: قل برئُت ِمن حول اهلل وقّوته والَْتَجْأُت إلى حولي وقّوتي، لقد فعل جعفر كذا وكذا، فامتنع الرجل، ثّم حلف، َفَما تّم حّتى مات 

مكانه.
ومنها: أّن بعض الطغاة قتل مواله فلم يزل ليلته يصّلي ثّم دعا عليه عند السحر فُسِمَعت الضّجة بموته.

ومنها: أنّه لّما بلغه قول الحكم بن عبّاس الكلبي في عّمه زيد: َصَلْبَنا لَُكْم َزْيَداً َعَلى ِجْذِع نَْخَلٍة - َولَْم نََر َمْهِديًَّا َعَلى الِجْذِع ُيْصَلُب.
قال: الّلهم سّلط عليه كلبًا من كالبك، فافترسه األسد... 24

12. املنتظم: 8 / 110 ـ 111، املؤّسسة املصريّة العاّمة للتأليف والرتمجة والطباعة والنشر.
13. صفة الصفوة: 2 / 168، عند ذكر الطبقة اخلامسة من أهل املدينة، رقم: 186، دار املعرفة.

14. تفسري الفخر الرازي املشتهر بالتفسري الكبري ومفاتيح الغيب: جمّلد16/ ج32/ 125، دار الفكر.
15. اللباب يف هتذيب األنساب: 2 / 3، دار الفكر، طبعة جديدة ومنّقحة بإشراف مكتب البحوث والدراسات يف دار الفكر.

16. شرح هنج البلغة: 15 / 274 و278، دار الكتب العلمّية، املصّورة على طبعة دار إحياء الكتب العربّية.
17. املصدر نفسه: 277.

18. سري أعلم النبلء: 13 / 120، مؤّسسة الرسالة.
19. املصدر نفسه: 6 / 255.

20. املصدر نفسه : 6 / 257 .
21. تاريخ اإلسلم: حوادث وفيات ـ 141 هـ ـ 160 هـ(: 93 / دار الكتاب العريب.

22. الفصول املهّمة يف معرفة أحوال األئّمة : 211 ـ 219 دار األضواء .
23. الصواعق احملرقة يف الرّد على أهل الِبدَع والزندقة : 305 ، دار الكتب العلمّية .

24. الكواكب الدريّة : 94 ، مطبعة وورشة جتليد األنوار ، مصر .

المصدر: كتاب: أئّمة أهل البيت في كتب أهل السّنة، تأليف: حكمت الرحمة، الناشر: مؤسَّسة الكوثر للمعارف اإلسالمية، ط 1، سنة 2004. اقتباس 
قسم المقاالت في شبكة اإلمامين الحسنين )عليهما السالم( للتراث والفكر اإلسالمي.
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حکم موالنا اميرالمؤمنين علی بن ابی طالبj؛ الّرقم 40-32

حكمة 32: »فاعل الخير خير منه و فاعل الّشّر شّر منه.« 
حكمة 33: »كن سمحا و ال تكن مبّذرا و كن مقّدرا و ال تكن مقتّرا.« 

حكمة 34: »أشرف الغنى ترك المنى.« 
حكمة 35: »من أسرع إلى النّاس بما يكرهون قالوا فيه ]ما[ بما ال يعلمون.« 

حكمة 36: »من أطال األمل أساء العمل.« 
حكمة 37: و قد لقيهj عند مسيره إلى الّشام دهاقين األنبار. فترّجلوا له و اشتّدوا بين 

يديه. فقالj: »ما هذا الّذي صنعتموه« فقالوا: خلق منّا نعّظم به أمراءنا. فقالj: »و اهلّل 
ما ينتفع بهذا أمراؤكم و إنّكم لتشّقون على أنفسكم في دنياكم و تشقون به في ]أخراكم [ 

آخرتكم و ما أخسر المشّقة وراءها العقاب و أربح الّدعة معها األمان من النّار.«
حكمة 38: قالj البنه الحسنj: »يا بنّي احفظ عنّي أربعا و أربعا ال يضّرك ما عملت 
معهّن إّن أغنى الغنى العقل و أكبر الفقر الحمق و أوحش الوحشة العجب و أكرم الحسب 
حسن الخلق يا بنّي إيّاك و مصادقة األحمق فإنّه يريد أن ينفعك فيضّرك و إيّاك و 

مصادقة البخيل فإنّه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه و إيّاك و مصادقة الفاجر فإنّه يبيعك 
بالتّافه و إيّاك و مصادقة الكّذاب فإنّه كالّسراب يقّرب عليك البعيد و يبّعد عليك القريب.«

حكمة 39: »ال قربة بالنّوافل إذا أضّرت بالفرائض .« 
حكمة40: »لسان العاقل وراء قلبه و قلب األحمق وراء لسانه.« 

مصدر: ابن أبي الحديد، عبد الحميد بن هبة اهلل، »شرح نهج البالغة البن أبي الحديد«، قم، مؤسسه الطبع 
تأليفات فيض اإلسالم ، الطبع االّول، 1404ق. ج 18 ؛ ص149-168، حکم رقم 40-32.

3435

الرقم السابع / شوال 1436



3637

حول زيارة القبور

سؤال: كثر الكالم عن زيارة القبور، فما هو حكم االسالم فيها ؟
جواب: أما زيارة قبر النبيn وآلهb وقبور أهل بيته الطاهرينb، فهو امتثال لقوله تعالى: »ُقْل ال َأْسَئُلُكْم َعَلْيِه َأْجراً ِإالَّ 
َة ِفي الُْقْربى ...«1، واستجابة لقول النبيn: »ال يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه، وأهلي أحب إليه من أهله، وعترتي  الَْمَودَّ
أحب إليه من عترته«2 وقد روى علماء السير أن النبيn عاد من غزوة أحد فوجد األنصار يبكون على شهدائهم، فوقف 
بينهم مستعبرا حزينا وقال: »أما عمي حمزة فال بواكي له.« فصار األنصار منذ ذلك اليوم كلما ندبوا ميتا من موتاهم، ندبوا 

.nحمزة وبكوا عليه وفاء لرسول اهلل
ُ َأْن ُتْرَفَع  ونحن نزور قبر النبيn وقبور أهل بيتهb ونصلي هلل تعالى عندها، ألنها البيوت التي قال عنها: »في  بُُيوٍت َأِذَن اهللَّ
َو ُيْذَكَر فيَها اْسُمه ...«3، وصالتنا هلل عندها تبرك بأصحابها، تماما كما نتبرك بمقام إبراهيم الخليلj الذي أمرنا اهلل تعالى 
بتعظيمه ـ إعظاما لصاحبه ـ وإن كان ميتا، فقال: »َو اتَِّخُذوا ِمْن َمقاِم ِإْبراهيَم ُمَصلًّى...«4، ولم يزعم أحد أن مسلما صلى أو 

يصلي عند مقام إبراهيمj عبادة منه إلبراهيم، بل لربهj الذي أمرنا بالمثول عند مقام إبراهيم.
وروى علماء المسلمين أن اآلية القرآنية:

في بيوت أذن اهلل... لما نزلت، قالوا: يا رسول اهلل، أي بيوت هذه ؟ فقالn: »بيوت األنبياء.« فقال أبوبكر: يا رسول اهلل، هذا البيت 
منها؟ )وأشار إلى بيت علي وفاطمة عليهم السالم(. قالn: نعم، من أفاضلها.«5

َة ِفي الُْقْربى«، قالوا: يا رسول اهلل، من قرابتك هؤالء الذين وجبت علينا  ولما نزل قوله تعالى: »ُقْل ال َأْسَئُلُكْم َعَلْيِه َأْجراً ِإالَّ الَْمَودَّ
مودتهم؟ قالn: »علي وفاطمة وابناهما.«6 

فهل تعتقد يا أخي أن مقام رسول اهللn وأهل بيته األطهار أدنى من مقام غيره من األنبياء؟! لقد قص علينا »القرآن الكريم« 
أن إخوة يوسفj حملوا قميصه فألقوه على وجه أبيه يعقوبj فارتد بصيرا. وإذا كان لجماد ال يعقل وال روح له مثل 
هذا التأثير بإذن اهلل تعالى، إجالال منه عزوجل ليوسفj، فما العجب أن يكون لقبر نبيهn، وهو خاتم األنبياء وأشرفهم، 

ولقبور ذريته الطاهرين... من البركات ما ال يعلم مقداره إال اهلل تعالى؟!

جواز زيارة القبور
سؤال: يقال إن النبيn حرم زيارة القبور... لكن الكثير من المسلمين ـ كما الحظت في بلدان عديدة ـ ما زالوا يقومون 

بهذا العمل، فهل يوجد حديث يجوز زيارة قبور األموات؟
جواب: ربما يستفاد من بعض األحاديث أن رسول اهللn نهى يوما عن زيارة القبور ثم رخصها. ولعل النهي كان لسبب 
يداخل هذه الزيارة، وهو أن أكثر االموات في ذلك الوقت كانوا من المشركين، ولذلك نهى النبيn عن زيارة قبورهم. ولما 

كثر المسلمون رخصها، وقالn: »كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها؛ فانها تزهد في الدنيا وتذكر اآلخرة.«7
وعن عائشة أن رسول اهللn رخص في هذه الزيارة، قالت: إن النبي قال: »أمرني ربي أن آتي البقيع وأستغفر لهم.« قلت: كيف 
أقول يا رسول اهلل؟ قال: »قولي: السالم على أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، يرحم اهلل المستقدمين منا والمستأخرين، إنا إن 

شاء اهلل بكم الحقون.«8
هذا في زيارة قبور المسلمين. أما زيارة النبيn واألئمةb والشهداء والصالحين... فهي ذات آثار أكبر ومداليل أهم.

ال شك أن في زيارة مراقد هذه الشخصيات الكبيرة نوعا من الشكر والتقدير على تضحياتهم، وهذا ال يدفعنا إلى زيارة 
قبورهم وحسب، بل يدفعنا أيضا إلى إحياء ذكراهم وبقائها ماثلة في القلوب وفي الحياة اليومية.

وقد نقل القاضي تقي الدين السبكي 15 حديثا في زيارة قبر النبيn واألولياء والصالحين، وصحح كثيرا منها.9
وأورد السمهودي في كتابه »وفاء الوفا بأحوال دار المصطفى« روايات كثيرة في هذا المجال. ونكتفي في هذا الجواب بنقل 

بعض األحاديث:
1. عن عبداهلل بن عمر، عن رسول اهللn أنه قال: »من زار قبري وجبت له شفاعتي.«10

قال السبكي عن هذا الحديث: والرواة جميعهم إلى موسىبن هالل ثقات ال ريب فيهم. وموسىبن هالل من مشايخ أحمدبن 
حنبل، وأحمد لم يكن يروي إال عن ثقة. وقد نقله من الحفاظ قرابة أربعين حافظا؛

2. عن عبداهلل بن عمر، مرفوعا: »إن من جاءني زائرا ال تحمله إال زيارتي كان حقا علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة.«11
رواه 16 من الحفاظ، وأخرجه السبكي من طرق عديدة؛
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3. عن عبداهلل بن عمر، عن رسول اهللn أنه قال: »من صبح فزار قبري بعد وفاتي كان كمن زارني في حياتي.«12
أخرجه قرابة 25 حافظا. وبسط السبكي القول في طرقه.

وقد ذكرنا هنا اختصارا يناسب الجواب، وإال فإن الروايات في الموضوع كثيرة، واألدلة على استحباب الزيارة وفيرة.

الفوائد الدينية واالجتماعية لزيارة القبور
1. ايصال الخيرات والمبرات وثواب قراءة القرآن لألموات عند زيارتهم؛

2. ترقيق قلوب الزائرين بتذكيرهم بالموت والقبر والحياة اآلخرة؛
3. االستقامة والمبادرة إلى العمل الصالح وعدم التعلق بالدنيا.
قالn: »نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها فإن فيها عبرة.«13

التذكير باآلخرة هو من فوائد زيارة قبور اهل ابيت
السؤال: يعيب علينا البعض زيارتنا قبور أهلينا وقبور أئمة أهل البيتb... فما هو الجواب النافع المقنع في ذلك؟

البشرية، ال  المجتمعات  تاريخ  في  والمتكررة  المألوفة  الظواهر  من  بالموتى...  واالهتمام  القبور  زيارة  إن ظاهرة  الجواب: 
تختص بالمجتمع الديني وال بالمسلمين، بل هي ميل إنساني نحو احترام الموتى ناجم عن شعور بمعطيات إيجابية. والشارع 

المقدس قد لفت نظر المسلمين إلى أهمية زيارة القبور، فندب إليها لتتحقق فوائد عديدة، منها:
1. االعتبار واالتعاظ: حيث يدرك عند القبور أن المصير هو الموت، فيكون ذلك رادعا عن الرذيلة، وسببا في االنتباه من 

الغفلة... روى الحاكم النيسابوري عن النبيn أنه قال: »نهيتكم عن زيارة القبور، فزورها؛ فإن فيها عبرة.«
يَك بَِبَدِنَك لَِتُكوَن لَِمْن َخْلَفَك آَيًة...«14 وهذه دعوة صريحة لبني إسرائيل ولألجيال  وقد قال تعالى في شأن فرعون: »َفالَْيْوَم نَُنجِّ

الالحقة للنظر في قبر فرعون؛ ليشاهدوا المصير الذي ينتهي إليه الطواغيت؛
2. التذكير باآلخرة والزهد في الدنيا: فالمعاد أصل من أصول الدين، إذا اعتقد به المرء اجتنب فْعل الشر واتجه نحو الخير، 
والقبور مذكرة بأن الحياة الدنيا زائلة ال محالة، وأن الناس منتقلون إلى دار أخرى هي أولى بنقل متاع األعمال الصالحة إليها، 
وهي أولى بالطمع فيها من مْغريات فانية يطول في الدنيا عناؤها وفي اآلخرة حسابها... روى ابن ماجة عن رسول اهللn أنه 

قال: »كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها؛ فإنها تزهد في الدنيا وتذكر اآلخرة.«15
3. تنمية العواطف النبيلة: حيث زيارة القبور تبقي على المحبة والمودة واإلخاء واالرتباط اإلنساني بين األحياء واألموات، 
بين األبناء واآلباء، وبين األزواج، وبين اإلخوان واألقرباء واألصدقاء.. روى الحاكم أن رسول اهللn قال: »نهيتكم عن زيارة 

القبور، فزوروها؛ ليزيدكم زيارتها خيرا.«16
المسلمون حديثي عهد  نهيا موقتا ثم رفع، فقد كان  القبور، فله أسبابه في وقته؛ إذ كان  وإذا كان هنالك نهي عن زيارة 
باإلسالم، وكانوا ينوحون على قبور موتاهم نياحة باطلة حتى أنهم ليقولون هْجرا، ويفعلون أفاعيل باطلة تخرجهم عن نطاق 
الشريعة. حتى إذا تركز اإلسالم في أذهانهم وأنسوا باألحكام اإلسالمية، ألغى رسول اهللn ذلك النهي عن زيارة القبور، 
بأمر من اهلل جل وعال. كما نهى سبحانه عن الصالة على جنائز المنافقين، حيث خاطب نبيه األكرمn: »َو ال ُتَصلِّ َعلى  َأَحٍد 

ِ َو َرُسولِِه َو ماُتوا َو ُهْم فاِسُقون «17 ِمْنُهْم ماَت َأبَداً َو ال َتُقْم َعلى  َقْبِرِه ِإنَُّهْم َكَفُروا بِاهللَّ
ومن نْفس هذه اآلية الشريفة وهي في مضمار النهي عن الصالة على هذا الميت والنهي عن اإلقامة على قبره... نْفهم جواز 
هذين األمرين في حق المؤمن إن كانا ال يجوزان في حق المنافق. وعليه يثبت جواز زيارة قبور المؤمنين وقراءة القرآن 

على أرواحهم حتى بعد مئات السنين.
وأما الدليل الروائي... فهو يحمل عددا كبيرا من األحاديث التي ينقلها المسلمون في صحاحهم وعيون كتبهم وأخبارهم، نختار 

منها:
• عن أبي هريرة، عن رسول اهللn أنه قال: »ما من رجل يزور قبر حميمه، فيسلم عليه، ويقعد عنده، إال رد عليه السالم وأنس 

به، حتى يقوم من عنده.«18
• عن أبي هريرة أيضا أن رسول اهللn قال: »ما من رجل يمر بقبر كان يعرفه في الدنيا، فيسلم عليه، إال عرفه ورد عليه 

السالم.«19
• وعن بريدة قال: كان رسول اهللn يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: »السالم عليكم أهل الديار من المؤمنين 

والمسلمين، وإنا إن شاء اهلل بكم الحقون، نسأل اهلل لنا ولكم العافية.«20
• وعن عائشة أن النبيn قال: »أمرني ربي أن آتي البقيع فأستغفر لهم.« قلت: كيف أقول يا رسول اهلل ؟ قال: »قولي:
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السالم على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم اهلل المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء اهلل بكم الحقون.«21
• وروى مسلم في صحيحه: أن النبيn زار قبر أمه )آمنة بنت وْهب( فبكى وأبكى من حوله.. ثم قال: »استأذْنت ربي 

في أن أزور قبرها، فأذن لي، فزوروا القبور؛ فإنها تذكركم الموت.«22
• واشتهر خبر مجيء فاطمة الزهراءh قبر أبيها رسول اهللn، وأْخذها قبضة من تراب قبره المبارك الشريف، حتى وضعْتها 

على عينيها، وبكت وقالت:
أال يشم مدى الزمان غواليا« »ماذا على من شم تربة أحمد      

• وجاء أعرابي إلى قبر النبيn، فحثا من ترابه على راسه وخاطبه: كان فيما أنزل عليك. ولو أنهم إْذ ظلموا أنفسهم جاؤوك 
فاستْغفروا اهلل واستْغفر لهم الرسول لوجدوا اهلل توابا رحيما،23 وقد ظلمت نفسي وجئتك تستغفر لي. فنودي من القبر: قد غفر لك.24
• وأتى بالل الحبشي قبر رسول اهللn وجعل يبكي ويمرغ وجهه عليه، فأقبل الحسن والحسينc فجعل يضمهما ويقبلهما.25

• وعن عبداهلل بن عمر، قال رسول اهللn: »من زار قبري وجبْت له شفاعتي.«26
• وروي عن رسول اهللn أنه قال:

ـ »من جاءني زائرا ال تحمله إال زيارتي، كان حقا علي أن أكون شفيعا له يوم القيامة.«27
ـ »من حج ولم يزْرني، فقد جفاني.«28

ـ »من حج فزار قبري بعد وفاتي، كان كمن زارني في حياتي.«29
والسالم،  الصالة  أفضل  عليهم  واألولياء  واألوصياء  األنبياء  قبور  خاصة  القبور،  زيارة  استحباب  المسلمون  تعاهد  وهكذا 
العبر والدروس  القبور وأخذ  بالتأكيد على زيارة  وقبور المؤمنين، ولم نجد ولم نسمع من يستنكر ذلك، بل قرأنا وعلمنا 
 bوأهل بيته األبرار nمنها، واستلهام المعاني النافعة الكبيرة عندها، ونوال مرضاة اهلل الكبرى لدى زيارة قبر رسول اهلل
ما اختلف الليل والنهار، ففي والئهم قرب وطاعة حيث جعلهم اهلل تبارك وتعالى وسيلة هي أشرف الوسائل إليه، وأمرنا 
باإلقبال عليه جل وعال من خاللهم، فقال عز من قائل: »... َو ابْتَُغوا إِلَْيِه الَْوسيَلة ...«30، ونحن نقرأ في زيارتهم مخاطبين 
إياهم: من واالكم فقد والى اهلل، ومن عاداكم فقد عادى اهلل، ومن أحبكم فقد أحب اهلل، ومن أبغضكم فقد أبغض اهلل، ومن آعتصم 

بكم فقد آعتصم باهلل. أنتم السبيل األعظم، والصراط األقوم.31
وأما من يتساءل عن رأي العلماء في زيارة القبور، فْليعلم:

1. أن الشافعي كتب في كتابه »معرفة السنن واآلثار 203:3 ـ باب زيارة القبور«: ال بأس بزيارة القبور، ولكن ال يقال عندها 
هجر، وذلك مثل الدعاء بالويل والثبور والنياحة، فإذا زرت فاستغفر للميت ويرق قلبك.

2. وكتب الحاكم النيسابوري في كتابه »المستدرك على الصحيحين 377:1«: قد استقصيت في الحث على زيارة القبور؛ تحريا 
للمشاركة في الترغيب، وليعلم الشحيح بذْنبه أنها سنة مسنونة.

3. وفي »البحر الرائق في شرح كنز الدقائق 195:2« كتب ابن نجيم المصري )وهو الشيخ زين الدين(: ال بأس بزيارة القبور 
والدعاء لألموات... واألصح أنها ثابتة للرجال والنساء.

4. وقال ابن حزم في كتابه »المحلى 160:5 / المسألة 600«: ويستحب زيارة القبور، وهو فرض ولو مرة، وقد صح عن عائشة 
وابن عمر وغيرهما زيارة القبور، وروي عن عمر النهي ولم يصح!

5. وفي »إحياء علوم الدين 521:4« كتب أبو حامد الغزالي: إن زيارة القبور مستحبة على الجملة؛ للتذكر واالعتبار، وزيارة قبور 
الصالحين مستحبة ألجل التبرك واالعتبار.

6. وأما مذهب أهل بيت النبيb، فيؤكد استحباب زيارة القبور تأسيا برسول اهللn،32 فإنه كان يخرج في مأل من الناس 
كل عشية خميس إلى بقيع المدنيين، فيقول: »السالم عليكم يا أهل الديار ]ثالث مرات[ رحمكم اهلل ]ثالث مرات أيضا[.«

فطرية،  إنسانية  ومثل  أخالقية،  واجتماعية  عقائدية  قيم  ذات  يجدها   bواألئمة النبي  زيارات  في  المتبصر  أن  وال شك 
وبراهين عقلية... تأخذ بالزائر إلى آفاق رحبة في عبادة مؤنسة يخرج منها منشرح الصدر نقي النفس نير القلب، ذا ارتباط 
ْم  روحي بأصول الدين وفروعه، وبرسول اهلل وآله صلوات اهللb، وذا تعلق بإقامة شعائر اهلل عزوجل وتعظيمها، »... َو َمْن ُيَعظِّ

ِ َفِإنَّها ِمْن َتْقَوى الُْقُلوِب«.33 َشعائَِر اهللَّ
فهنيئا للزائرين المعتبرين

الهوامش:
1. سورة الشورى، آية 23.

2. »املعجم الكبري للطرباين« 86:7، ح 6416؛ »املعجم األوسط للطرباين« 116:6، ح 5790؛ »الفردوس للديلمي« 154:5، ح 7796.
3. سورة النور، آية 36.

4. سورة البقرة، آية 125.
5. »تفسري الدر املنثور للسيوطي 50:5«؛ »تفسري روح املعاين لآللوسي 174:18«؛ »شواهد التنزيل للحسكاين 567:1«.

6. فضائل الصحابة ألمحدبن حنبل 669:2 ح 1141؛ املستدرك على الصحيحني للحاكم النيسابوري 172:3؛ تفسري الكشاف للزخمشري 219:4.
7. »سنن ابن ماجة 117:1«، باب ما جاء يف زيارة القبور.

8. الحظ ما يقال عند دخول املقابر: »صحيح مسلم 64:2«؛ »سنن النسائي«، ص 76؛ »سنن أيب داود 196:2«.
9. »شفاء السقام يف زيارة قرب اإلمام«، للسبكي، صص 3 ـ 34، الباب األول: األحاديث الواردة يف الزيارة.

10. نفس املصدر، ص 103.
11. نفس املصدر، صص 13 ـ 16.
12. نفس املصدر، صص 16 ـ 21.

13. »املستدرك على الصحيحني للحاكم 375:1«، كتاب اجلنائز يف زيارة القبور.
14. سورة يونس، آية92.

15. »سنن ابن ماجة 501:1«، الباب 47، ح 1571.
16. »املستدرك 376:1«، كتاب اجلنائز.

17. سورة التوبة، آية84.
18. »كنز العمال للمتقي اهلندي 656:3«، ح 42601.

19. »هتذيب تاريخ دمشق البن عساكر 292:7«، طبعة بريوت.
20. رواه مسلم يف صحيحه 65:3، كتاب اجلنائز؛ »سنن ابن ماجة 78:3«، كتاب اجلنائز، الباب 36، ح 1547، حتقيق د. بشار؛ وقريب منه يف »السنن 

الكربى للبيهقي 131:4«، ح 7207.
21. »صحيح مسلم 64:3«، باب ما يقال عند دخول القبور؛ »سنن النسائي 76:3«.

22. »صحيح مسلم 65:3«، باب استئذان النيب ربه يف زيارة قرب أمه.
23. سورة النساء، آية 64.

24. »وفاء الوفا بأخبار املصطفى للسمهودي 1361:2«.
25. أسد الغابة يف معرفة الصحابة البن األثري 208:1.

26. »وفاء الوفا 1336:4«؛ »الفقه على املذاهب األربعة للجزيري 590:1«.
27. »شفاء السقام بزيارة خري األنام للسبكي 3 ـ 11«؛ »وفاء الوفا 1340:4«.

28. »وفاء الوفا 1342:4«.
29. نفس املصدر.

30. سورة املائدة:35.
31. من الزيارة اجلامعة الكبرية املروية عن اإلمام اهلادي عليه السلم ـ عيون أخبار الرضا عليه السلم للشيخ الصدوق 272:2 ـ 277.

32. جواهر الكلم للشيخ حمّمد حسن النجفّي 321:4 ـ كتاب الطهارة، استحباب زيارة القبور.
33. سورة احلّج، آية32.
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اخالق المؤمن: فی الفتيا

 : jقال الصادق
»ال يحل الفتيا لمن ال يصطفي ]يستفتي [ من اهلل تعالى بصفاء سره و إخالص عمله و عالنيته و برهان من ربه في كل حال. ألن من 

أفتى فقد حكم و الحكم ال يصح إال بإذن من اهلل عّز و جّل و برهانه. 
العلم نور يقذفه اهلل في قلب من يشاء قال  و من حكم بخبر بال معاينة فهو جاهل مأخوذ بجهله و مأثوم بحكمه كما دل الخبر 
النبيn: أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على اهلل عّز و جّل أ و ال يعلم المفتي أنه هو الذي يدخل بين اهلل تعالى و بين عباده و هو 

الحائر بين الجنة و النار. 
قال سفيان بن عيينة: كيف ينتفع بعلمي غيري و أنا قد حرمت نفسي نفعها و ال تحل الفتيا في الحالل و الحرام بين الخلق إال لمن 
اتبع الحق من أهل زمانه و ناحيته و بلده بالنبيn و عرف ما يصلح من فتياه. قال النبيn و ذلك لربما و لعل و لعسى ألن 

الفتيا عظيمة. 
قال أمير المؤمنين عليj لقاض: هل تعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: ال. قالj: فهل أشرفت على مراد اهلل عّز و جّل في أمثال 

القرآن؟ قال: ال. قالj: إذا هلكت و أهلكت. 
و المفتي يحتاج إلى معرفة معاني القرآن و حقائق السنن و بواطن اإلشارات و اآلداب و اإلجماع و االختالف و االطالع على أصول 

ما اجتمعوا عليه و ما اختلفوا فيه ثم إلى حسن االختيار ثم إلى العمل الصالح ثم إلى الحكمة ثم إلى التقوى ثم حينئذ إن قدر.«

المصدر: منسوب به جعفر بن محمد، االمام السادس عليه السالم، »مصباح الشريعة«، بيروت، الطبع االّول، 1400ق. صص 17-16.

ثواب صالة فی ليلة العيد

روى عبد اهلل بن مسعود عن النبيn عن جبرائيلj عن إسرافيلj عن ربّه تبارك و تعالى، أنه قال: 
»من صلى ليلة الفطر عشر ركعات يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب و قل هو اهلل أحد عشر مرات و يقول في ركوعه و سجوده 
سبحان اهلل و الحمد هلل و ال إله إال اهلل و اهلل أكبر ثم يتشهد و يسلم بين كل ركعتين، فإذا فرغ منها قال ألف مرة أستغفر اهلل و 
أتوب إليه ثم يسجد و يقول في سجوده يا حي يا قيوم يا ذا الجالل و اإلكرام يا رحمان الدنيا و رحيم اآلخرة يا أكرم األكرمين 
يا أرحم الراحمين يا إله األولين و اآلخرين اغفر لي ذنوبي و تقبل صومي و صالتي و قيامي و قال رسول اهللn و الذي بعثني 
بالحق نبيا إنه ال يرفع رأسه من السجود حتى يغفر له و يتقبل منه شهر رمضان و يتجاوز عن ذنوبه و إن كان قد أذنب سبعين 

ذنبا كل ذنب منها أعظم من ذنوب جميع العباد. 
قلت يا جبرئيل أ يتقبل منه خاصة شهر رمضان أو من جميع عباده في بالده؟ قال نعم و الذي بعثك بالحق  نبيا يا محّمد، إن 
من كرامته على اهلل و عظم منزلته أن يتقبل منه و منهم و يتقبل من جميع الموحدين فيما بين المشرق و المغرب صالتهم و 
صيامهم و يغفر لهم ذنوبهم و يستجيب دعاءهم بعد ما يخبر به و الذي بعثني بالحق إن من صلى هذه الصالة و استغفر هذا 
االستغفار يتقبل اهلل صالته و صيامه و قيامه و يغفر له و يستجيب دعاءه. ألن اهلل عز و جل قال في كتابه، »و أن استغفروا 
ربكم ثم توبوا إليه«1  و قال »و الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اهلل فاستغفروا لذنوبهم و من يغفر الذنوب إال اهلل«2  

و قال  »و استغفروا اهلل إن اهلل غفور رحيم «3 و قال  »و استغفره إنه كان توابا«4 
و قال النبيn هذه هدية لي و ألمتي خاصة من الرجال و النساء و لم يعطها أحدا من األنبياء الذين كانوا قبلي و ال غيرهم.

هوامش:
1. سورة اهلود، آية 3.

2. سورة اآلل عمران، آية 135.
3. سورة البقره، آية 199. 

4. سورة النصر، آية 3.

المصدر: ابن بابويه، محمد بن على، »ثواب األعمال و عقاب األعمال«، قم، دار الشريف الرضي للنشر، طبع ثاني، 1406 ق.ص75- 76.
المصدر: ابن بابويه، محمد بن على، »ثواب األعمال و عقاب األعمال«، قم، دار الشريف الرضي للنشر، طبع ثانی، 1406 ق.، ص 13-12.
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عقاب من أتى اهلل من غير بابه 

محّمد بن علي بن بابويه الفقيه القمي مصنف كتاب »ثواب االعمال و عقاب االعمال« قال: إسحاق بن غالب عن أبي عبداهلل 
اإلمام الصادقj قال: 

»عبد اهلل حبر من أحبار بني إسرائيل حتى صار مثل الخالل فأوحى اهلل عّز و جّل إلى نبي زمانه: قل له و عزتي و جاللي و جبروتي 
لو أنك عبدتني حتى تذوب كما تذوب األلية في القدر ما قبلت منك حتى تأتيني من الباب الذي أمرتك.«

و روى عبد اهلل بن ميمون عن أبي عبد اهللj قال: »إياكم و الغفلة. فإنه من غفل فإنما يغفل عن نفسه. و إياكم و التهاون بأمر 
اهلل عّز و جّل. فإنه من تهاون بأمر اهلل أهانه اهلل يوم القيامة.«

المصدر: ابن بابويه، محمد بن على، »ثواب األعمال و عقاب األعمال«، قم، دار الشريف الرضي للنشر، طبع 1406 ق. ص 203.

42

حکايات

اسداهلل
15 شوال، استشهاد محزةبن عبداملطلب

 .1
حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا معتمربن سليمان قال: سمعت أبي قال: حدثنا أبومجلز، عن قيس بن عباد، عن علي بن أبي طالب

j عنه قال:
»أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة.«

ربيعة  وعبيدة، وشيبةبن  علي وحمزة  بدر:  يوم  بارزوا  الذين  هم  َربِِّهم «،  في   اْخَتَصُموا  َخْصماِن  »هذاِن  نزلت:  وفيهم  قيس:  قال 
وعتبةبن ربيعة والوليدبن عتبة.1

****
 .2

روى علي بن إبراهيم بن هاشم بإسناده قال: 
كان أبوجهل تعّرض لرسول اهللn وآذاه بالكالم، واجتمعت بنوهاشم فأقبل حمزة وكان في الصيد فنظر إلى اجتماع الناس 

فقال: ما هذا؟
فقالت له امرأة من بعض السطوح: يا أبا َيْعَلى إّن عمروبن هشام تعّرض لمحّمد وآذاه.

فغضب حمزة ومّر نحو أبي جهل وأخذ قوسه فضرب بها رأسه، ثّم احتمله فجلد به األرض، واجتمع الناس وكاد يقع فيهم شّر، 
فقالوا له: يا أبا يعلى صبوت إلى دين ابن أخيك؟

قال: نعم، أشهد أن ال إله إاّل اهلل وأّن محّمداً رسول اهلل، على جهة الغضب والحمّية. فلّما رجع إلى منزله ندم فغدا على رسول اهلل
n وسّلم فقال: يا ابن أخ أحقًا ما تقول؟

فقرأ عليه رسول اهللn سورة من »القرآن«، فاستبصر حمزة، وثبت على دين ااِلسالم، وفرح رسول اهللn وسّر باسالمه 
أبوطالب، فقال في ذلك:

صـبراً أبا يعلى على دين أحمد   وكن مظهراً للدين وّفقت صـابرا   
وحط من أتى بالدين من عـند ربه   بصدق وحّق ال تكن حمزة كافرا   
فقد سـّرني إذ قلَت أنّك مؤمن   فكن لرسـول اهلل في اهلل ناصـرا   
وناد قريشًا بالذي قد أتيته    جهاراً وقل ما كان أحمد ساحرا2   

***
.3

حدثنا عبداهلل حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا حي بن عبداهلل عن أبي عبد الرحمن الحبلى عن عبداهلل عن عمرو 
قال جاء حمزةبن عبدالمطلب إلى رسول اهللn فقال: يا رسول اهلل اجعلني على شيء أعيش به. فقال رسول اهللn : »يا حمزة 

نفسك تحييها أحب اليك أم نفس تميتها.« قال: بل نفس أحييها. قال: »عليك بنفسك.«3

الهوامش:
1. »صحيح خباری«، ج 2، باب  هذان خصمان اختصموا يف رهبم، ح 236.

2 »قصص األنبياء للراوندي 321 | 401«؛ »مناقب ابن شهر آشوب 1: 62«؛ ونقله اجمللسي يف »حبار األنوار 18: 210«.
3. »صحيح ترمذی«، ج 2، باب مسند عبد اهلل بن عمروبن العاص.
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صباح العيد
الرصافى

أطَلّ صباح العيد في الشرق يسمع
ضجيجًا به االفراح تمضي وترجُع
صباح به تُبدى المسرة شمسها
وليس لها إال التوهم مطلُع
صباح به يختال بالوشى ذو الغنى
 ويعوُز ذا اإلعداِم طمر مرقَّع
صباح به يكسو الغنُيّ وليده
يع ثيابًا لها يبكى اليتيِم المَضّ
صباح به تغدو الحالئل بالُحلى
وترفُضّ من عين األرامل أدمع
االليت يوم العيد ال كان انه
يجدد للمحزون حزنا فيجزع
يرينا سروراً بين حزن وانما
به الحزن جد والسرور تصنُّع

أقبلت يا عيد
عبد الرحمن العشماوي

أقبلت يا عيد واألحزان أحزان
وفي ضمير القوافي ثار بركان

أقبلت يا عيد، والرمضاء تلفحني
وقد شكت من غبار الدرب أجفان
أرض حسرتنا أقبلت يا عيد، هذي

تموج موجا وأرض األنس قيعان
من أين نفرح يا عيد الجراح وفي

قلوبنا من صنوف الهم ألوان؟
من أين نفرحا واألحداث عاصفة

وللدمى مَقل ترنو وآذاُن؟
من أين ... والمسجد األقصى محطمة

أماله، وفؤاد القدس ولهاُن؟


