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کالم رئيس التحرير

الخوف، والحرب، والقتل، والدمار وما شابه ذلك ما نسمعه في عالمنا االسالمي دوما وهذه المشاكل عادة في صدر أخبارنا 
واليمر يوم إال نحن نشاهد على شاشات التلفيزيون مشاهد الحرب والقتل والدمار في منطقتنا، الحرب والقتل والدمار في 
»ليبيا« و»العراق« و»سوريا« و»اليمن« و ... ولكن هذه الحروب ليست حربا مقيسة و ليست الجهاد بل هي نابعة عن الخالف 

بين المسلمين أنفسهم.
السؤال الذي يطرح نفسه هو متي نريد أن نستيقظ من نوم غفلتنا و متى نريد أن نفهم أن هذه الحروب التي تفرض علينا 
التنفعنا أبدا بل هناك خلف الكواليس من يتآمرون علينا. المهم في هذا المجال أن ندرك من يستفيد من كل هذه األحداث 
و إلى أين توصلنا؟ يجب أن نسأل أنفسنا لماذا يشن كل هذه الحروب في عالمنا اإلسالمي و لكن الغربيون يعيشون في 

سالم و استقرار.
هناك مثل يقول: العاقل من وعظتها التجارب و على هذا األساس هل نحن عاقلون؟ هل استفدنا من التجارب المرة السابقة؟ 
أالنسمع صراخ األطفال و األرملة  في المناطق المختلفة من عالمنا اإلسالمي؟ نحن مسلمون و اإلسالم دين السالم و التسامح 

و بغض النظر عن قيمنا اإلسالمية نحن إنسان و السؤال الذي يكرر نفسه هو أين ذهبت قيم اإلنسانية؟
الشك أنه هناك خالفات بين المسلمين ولكن الحرب ليست الطريقة الصحيحة لحلها، اإلنسان يختلف عن الحيوان و له 

مقدرة على التفكر والتعقل و لهذا نقول إن الحل السياسي والحوار والتفاوض أفضل طريقة لحل المشاكل العالقة بيننا. 
انتهى.
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أعزائنا القراء نعتذر عن  المشاكل التحريرية في العدد الثالث كما 
نتقدم بالشكر والتقديرلكل القراء الذين لم تنقطع اتصاالتهم بالمجلة
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بسم اللّه الرحمن الرحیم
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مرکز أمریکی: عدد المسلمین فی العالم سیتجاوز المسیحیین فی ۲۰۷۰

العالم إذا استمرت االتجاهات  فى  انتشاراً  الديانة األوسع  كشف مركز بحثى أمريكى أن اإلسالم بعد عام ۲۰۷۰ سيكون 
الديموغرافية الحالية.

و توقع مركز »بيو« )غير حكومى(، فى دراسة حديثة له، أن يزيد عدد المسلمين بنسبة ۷3 بالمائة والمسيحيين بنسبة 35 
بالمائة خالل الفترة بين ۲۰1۰ و۲۰5۰، إذا استمر معدل النمو السكانى العالمى الراهن.

وفق المركز، فإنه فى عام ۲۰1۰، بلغ عدد المسيحيين حول العالم ۲.۲ مليار نسمة ما يعادل 31 بالمائة من سكان العالم البالغ 
حينئذ 6.9 مليار نسمة، بينما حل المسلمون فى المرتبة الثانية بحوالى 1.6 مليار نسمة؛ ما يعادل ۲3 بالمائة من سكان العالم.

وحسب توقعات »بيو« الجديدة، فإنه بحلول عام ۲۰5۰ سيحدث تقارب بين أعداد المسلمين والمسيحيين، منهية ربما ألفى 
سنة من الهيمنة المسيحية فى العالم. ففى الوقت الذی يقول فيه قساوسة إن أعداد المسيحيين كانوا دائما أكثر من المسلمين، 
القرنين  الفترة بين  العصر الذهبى لإلسالم فى  المسيحيين خالل  المسلمين تجاوزت أعداد  يقول علماء مسلمون إن أعداد 

الـ11 و1۷ الميالدی.
وطبقا لدراسة »بيو« الجديدة، فإن المسلمين هم األعلى خصوبه حاليًا بواقع 3.1 طفل لكل امرأة، بينما يأتى المسيحيين فى 

المرتبة الثانية من حيث الخصوبة بواقع ۲.۷ طفل لكل امرأة.
وأضافت الدراسة أنه إذا استمرت االتجاهات الديموغرافية الحالية فإنه بعد عام ۲۰۷۰ ستتجاوز حصة المسلمين من سكان 
العالم حصة المسيحيين. وبحلول عام ۲1۰۰ ستتجاوز أعداد المسلمين أعداد المسيحيين بنسبة مقدرها واحد بالمائة من 

سكان العالم.
وتوقعات »بيو« تشير إلى أن عدد سكان العالم فى ۲۰5۰ سيرتفع إلى 9.3 مليار نسمة، بزيادة قدرها 35 بالمائة مقارنة بعام 

۲۰1۰ الذی بلغ فيه سكان العالم 6.9 مليار نسمة.
و»بيو« هو مركز بحثى أمريكى مقره فى العاصمة األمريكية واشنطن، ويعمل فى مجال أبحاث الشعوب.

 
المصدر: المصریون
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جامعة »هارفارد« األمریکیة تقیم دورات إسالمیة

تقيم جامعة »هارفارد« األميركية دورات تعليمية فى مجال المعارف اإلسالمية.
المعارف  على  التعرف  دورات  تنظيم  إلى  الجامعة  هذه  قدبادرت  أنه  األميركية  هارفارد  لجامعة  اإلعالمى  الموقع  وأفاد 

اإلسالمية، وتعليم بعض اللغات كالعربية، والفارسية، واألردية.
حسب التقرير، تتم فى كلية الشريعة بجامعة هارفارد األميركية متابعة الدراسات اإلسالمية واإليديولوجيات الدينية والدراسات 

المرتبطة بسائر األديان، فضاًل عن الدراسات المسيحية.
هذا وباإلضافة إلى أنه يتم فى هذه الجامعة تدريس دروس كالعرفان والفلسفة اإلسالمية، وكتب المؤلفين المسلمين واإليرانيين.

يذكر أن جامعة هارفارد هى أقدم وأعرق الجامعات األمريكية، وأحد أقدم جامعات العالم، ومن أفضل جامعات العالم، وتعمل 
سنويًا على تقديم العديد من البحوث والدراسات حول مختلف األديان والعلوم.

المصدر: ايکنا
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مسلمو إسبانیا: تدریس اإلسالم فی المناهج الدراسیة سبیل لمکافحة التطرف

ذكرت صحيفة »الموندو ديبورتيفو« اإلسبانية أن مسلمى إسبانيا يطالبون بتدريس الدين اإلسالمى فى المدارس فى محاولة 
لمكافحة التطرف ومنع اإلرهاب، وفهم الدين اإلسالمى على طبيعته الصحيحة.
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لسعودیة ترفض هدنة انسانیة لالمم المتحدة في الیمن

رفضت السعودية طلبا تقدمت به األمم المتحدة من أجل تخصيص ساعتين يوميا كهدنة إنسانية في اليمن يسمح خاللها لعمال 
اإلغاثة اإلنسانية بالقيام بعملهم من قبيل إيصال المساعدات الطبية وإسعاف الجرحى وإخالء المصابين.

و قال منیر بنجلون، رئيس االتحاد اإلسبانى  للهيئات الدينية اإلسالمية والجمعيات اإلسالمية فى إسبانيا، إن هناک ضرورة 
قصوی تستدعی تدریس الدین اإلسالمی للتالمیذ المسلمین، وهذه الخطوة من شأنها النأی بأنفس الشباب عن التطرف بقدر ما 

یمکن.
وأشار بنجلون إلى أن هذه الخطوة فی إسبانیا ستکون ذو أهمیة بالغة خاصة وأن هناک الکثیر من المخاوف حول تنامی ظاهرة 

االسالموفوبیا فی الدول األوروبیة.
وإقلیم  ومیلیة  فی سبتة  یتواجدون  اإلسالمی  الدین  لتدریس  اإلسبانیة  المدارس  فی  فقط  معلمًا  هناک 5۰  أن  بنجلون  وأوضح 

الباسک واألندلس وجزر الکناری، أما باقی المدن اإلسبانیة فال یوجد بها معلمون لإلسالم.
وأوضحت صحيفة »الموندو ديبورتيفو« اإلسبانية أن إقلیم کتالونیا أعلن أنه فی سبتمبر القادم سیتم إطالق خطة تنص علی 
تدریس تعالیم اإلسالم بغیر ساعات الدراسة وسیتم هذا التدریس باللغتین العربیة والبربریة، ولکن حتی اآلن لم تتخذ أی خطوات 
ملموسة فی هذا الصدد، بل ووصفت الصحیفة هذه المبادرة بأنها مجرد محاولة الستقطاب أصوات المهاجرین المغاربة قبیل المواعید 

االنتخابیة.

المصدر: إینا
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ذكرت »رأي اليوم« ان مصادر ديبلوماسية في األمم المتحدة قالت اليوم السبت إن الرفض السعودي جاء ردا على رفض 
األمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون إصدار بيان يساند عدوانها على اليمن ويعتبرها غير متنافية مع ميثاق األمم المحدة 

وقرارات مجلس األمن ذات الصلة باليمن.
وأضافت ذات المصادر أن ممثلي دول مجلس التعاون في األمم المتحدة حاولوا المساومة بـ»الساعتين اإلنسانيتين« مقابل 
البيان مضيفة أن هذا النوع من المساومة یکاد یکون غیر مسبوق في الحروب التي شهدتها المنطقة ومن ضمنها العدوان الذي قادته 

الوالیات المتحدة ضد العراق واعتبر في حینها غیر قانوني.
وأكدت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها أن طلبا سعوديا قُدم إلى مجلس األمن عبر ممثل المجموعة العربية 
في المجلس من أجل إصدار بيان رسمي داعم للحملة العسكرية على اليمن باعتبارها تهدف إلى إعادة الشرعية وال تتنافي 
مع المادة 51 من الفصل السابع لميثاق األمم المتحدة، غير أن هذا الطلب جوبه برفض كل الدول الخمس دائمة العضوية رغم 

مشاركة بعضها كالواليات المتحدة في تقديم الدعم اللوجستي واالستخباراتي للعملية.
وهذه هي المرة الثانية في أقل من أسبوع التي تفشل فيها الضغوط السعودية في تحقيق اختراق في دهاليز األمم المتحدة بعد 
أن سبق ألمينها العام رفض مطالب ملحة بإعفاء مبعوثه الخاص إلى اليمن جمال بن عمر وتعيين موفد جديد بديال له. حيث 

أكد الناطق باسم بان كي مون أن بن عمر ال يزال يحظى بثقة األمين العام المطلقة.

المصدر: موقع قناة العالم 

نجم کیک بوکسینغ العالمي ألیکس بیریرا یعتنق اإلسالم

أعلن الشيخ خالد تقي الدین مدير الشؤون اإلسالمية باتحاد المؤسسات اإلسالمية في الـ»برازيل«، عن اعتناق العب لعبة 
كيك بوكسينغ )مالكمة الركل( الشهير ألیکس بیریرا، المصنف في المركز األول على البرازيل وأمريكا الالتينية، والسادس 

عالميا، اإلسالم.
وقال تقي الدين في بيان لوكالة األنباء اإلسالمية الدولية )إينا( إن الالعب بحث عن الراحة النفسیة کي تکتمل شخصیته، فوجد 
ذلک بعد أن قرأ الکثیر عن نور اإلسالم، فقرر زیارة اتحاد المؤسسات اإلسالمیة في البرازیل لیتعرف أکثر علی رسالة اإلسالم 
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حشرات إلکترونیة امریکیة بحثا عن جنود اسرائیلیین بغزة

شفقنا- قال مصدر أمني مختص باألمن التقني إن وحدات من المقاومة اكتشفت خالل الفترة الماضية حشراٍت إلكترونية 
طائرة ال تتجاوز حجم العصفور الصغير في قطاع غزة، مسخرًة لرصد تحركات عناصر من المقاومة بهدف الوصول من خاللهم 

لمكان الجنود األسری.
وأكد المصدر لموقع »المجد األمني« أنه بعد تحليل الصور الملتقطة من خالل هذه الحشرات تبيّن أن هناك أهدافًا وصور 

للجنود الصهاينة مخزنة في ذاكرتها لكي تبحث عنهم هذه الحشرات.

وحضارته وعطائه للبشریة، وقرر في نهایة المطاف أن ینطق بالشهادتین.
وأشار إلى أن الالعب الذي یخوض منافسات هذا الشهر في بطولة دبي العالمیة للحصول علی اللقب العالمي تحدث عن قوته 
الجسدیة وقال إنه علی استعداد لخوض المباریات القادمة للحصول علی اللقب، ولکن هناک قوة یبحث عنها أال وهي القوة النفسیة 

والروحیة التي تمأل فراغا یبحث عنه.
المؤسسات  اتحاد  علی  یتردد  بدأ  فقرأها،  اإلسالم،  حول  الکتب  بعض  حمزة  أهداه صدیقه  الذي  الالعب  إن  الدين:  تقي  وذكر 

اإلسالمیة في البرازیل ویلتقي بالمشایخ الذین شرحوا له مبادئ اإلسالم، فقرر أن یعتنق اإلسالم.
وأشار إلى أن اتحاد المؤسسات اإلسالمیة في البرازیل تبنی مشروعا جدیدا تحت اسم »مسلمون من أجل السالم« الهدف منه 
تعریف العالم ببعض الشخصیات الریاضیة والثقافیة والعلمیة الممیزة، التي تلعب دورا في الحیاة االجتماعیة البرازیلیة ولمناهضة 

الحمالت الموجهة ضد المسلمین من بعض وسائل اإلعالم.
اإلسالم  للتعرف علی  إقبال وتوجه  هناک  بالعکس  اإلسالم،  الناس علی  تعرف  في  عائقا  أو  مانعا  الحمالت  تلک  تکن  لم  وقال 

واعتناقه.

المصدر : وكالة االنباء االسالمية  الدولية



1010

وأوضح أن الحشرات تعمل على رصد وتتبع مناطق يتنقل فيها عناصر من المقاومة واألشخاص الذين يترددون عليهم، على 
أمل الوصول إلى مكان الجنود المختطفين أو طرف خيط يوصل إليهم.

وأضاف المصدر لو شاهدتها من بعید فلن تبدو لک أکثر من مجرد طائر عادي أو حشرة صغیرة، لکنها في الحقیقة جهاز تجسس 
أمریکي تستخدمه المخابرات الصهیونیة للتعقب والتجسس، ضمن أحدث تطبیقات التکنولوجیا الرقمیة المصغرة !

الصناعية، قادرة على بث اإلشارة السلكيًا  الجغرافية »GPS« عبر األقمار  المواقع  لتحديد  الحشرات تملك أجهزة  هذه 
وتستطيع الطيران والتسلل إلى داخل األبنية المختلفة عبر فتحات صغيرة تمامًا مثل العصافير أو الذباب، وتتم قيادتها عن بعد 

ومن مركز التحكم عبر األقمار الصناعية.
أهم مهام هذه الحشرات: البحث والتتبع واستهداف الشخصيات المعادية وسط المدن والمناطق السكنية ونقل المعلومات.

الكشف عن وجود متفجرات والعمل على تفجيرها. االقتراب من الهدف وتصفيته من خالل إطالق الرصاص عليه أو بتفجير 
نفسها في الهدف.

في وقت الحق كشف الجيش األميركي عن طائرات صغيرة بال طيار تم بنائها على أساس مخططات لیوناردو دافنشي وتتميز 
بتسليحها القاتل الذي يمكنها من القيام بمهام شديدة الخطورة دون أن يتم كشفها، وأعلنت القوات الجوية أنها ستكون جاهزة 

للعمل في ۲۰15.
 Micro ويطور الجيش األمريكي حاليًا مجموعة من أجهزة التجسس فائقة الصغر لتشبه الطيور والحشرات الطائرة تُسمى

Air Vehicles )األجهزة الطائرة الصغيرة(، ويتم تطويرها في قاعدة رايت باتيرسون في والية أوهايو األمريكية.
ويسعى العاملون على هذا المشروع لتطويره مستقباًل بحيث تعمل هذه األجهزة آليًا بواسطة الذكاء االصطناعي ودون أي 

تحكم فيها، ويتم تطوير حجمها كذلك حتى ال تتعدی حجم الحشرات الصغيرة.

المصدر: الموقع شفقنا
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علیj علی لسان المفکرین المسلمین و غیر المسلمین 

قال سید قطب: لقد جاء عليj ليدخل نظرية اإلسالم في الحكم في قلوب القادة و الناس من جديد و ليطبقها عمليا...جاء 
ليأكل خبز الشعير الذي طحنته زوجته بيديها و يختم على جرابه و يقول: »ال احب أن آکل ما ال أعلم«... و ربما باع سيفه 

ليشتري بثمنه غذاء و لباسا و أبى أن يسكن القصور الزاهية الفخمة.

ابن أبي الحديد 
قال ابن أبي الحدید:

إن فاطمةh حرضته يوما على النهوض و الوثوب فسمع صوت المؤذن: أشهد أن محمدا رسول اهللn فقال لها: أ یسرک زوال 
هذا النداء من األرض؟ قالت: »ال.« قال: فإنه ما أقول لک.

و قال أيضا:
اعلم أن السائس ال يتمكن من السياسة البالغة، إال إذا كان يعمل برأيه و بما يری فيه صالح ملكه و تمهيد أمره و توطيد 
قاعدته، سواء وافق الشريعة أو لم يوافقها، و متى لم يعمل في السياسة و التدبير بموجب ما قلناه فبعيد أن ينتظم أمره أو 
يستوثق حاله، و أميرالمؤمنين كان مقيدا بقيود الشريعة، مدفوعا إلى اتباعها و رفض ما يصلح اعتماده من آراء الحرب و 

الكيد و التدبير إذا لم يكن للشرع موافقا، فلم تكن قاعدته في خالفته قاعدة غيره ممن لم يلتزم بذلك. 
و  بالقياس  يعمل  كان مجتهدا  لكنه  و  منزه عنه،  ما هو  إليه  ناسبين  الخطاب، و ال  القول زارين على عمربن  بهذا  لسنا  و 
االستحسان و المصالح المرسلة، و يؤمي تخصيص عمومات النص باآلراء و باالستنباط من اصول تقتضي خالف ما يقتضيه 
عموم النصوص، و يكيد خصمه، و يأمر امراء بالكيد و الحيلة، و يؤدب بالدرة و السوطـإلى أن قالـو لم يكن أمير المؤمنين 
عليه السالم يری ذلك، و كان يقف مع النصوص و الظواهر و ال يتعداها إلى االجتهاد و االقيسة، و يطبق امور الدنيا على امور 
الدين، و يسوق الكل مساقا واحدا، و ال يضع و ال يرفع إال بالكتاب و النص، فختلف طريقتا هما في الخالفة و السياسة، و 

كان عمر مع ذلك شديد الغلطة و السياسة، و كان علي عليه السالم كثير الحلم و الصفح و التجاوز...
و قال أيضا:

و كان أبو جعفربن أبي زید الحسني نقیب البصرة إذا حدثناه في هذا يقول: إنه ال فرق عند من قرء السیرتین سیرة النبيn و 
سیاسة أصحابه أیام حیاته و بین سیرة أمیرالمؤمنینj و سیاسة أصحابه أیام حیاته، فکما أن علیاj لم یزل أمره مضطربا معهم 

13



14

بالمخالفة و العصیان و الهرب إلی أعدائه، و کثرة الفتن و الحروب فکذلک کان النبيn لم یزل ممنوا بنفاق المنافقین و أذاهم 
و خالف أصحابه علیه، و هرب بعضهم إلی أعدائه و کثرة الحروب و الفتن ... 

المنصور فیها، و أول حروب عليj الجمل و کان هو  و من العجب أن أول حروب رسول اهللn کانت بدرا، و کان هو 
المنصور فیها، ثم کان من صحیفة الصلح و الحکومة یوم صفین نظیر ما کان من صحیفة الصلح و الهدنة یوم الحدیبیة، ثم دعا 
معاویة في آخر أیام عليj إلی نفسه و تسمی بالخالفة کما أن مسیلمة و األسود العنسي دعوا إلی أنفسهما في آخر أیام 
رسول اهللn و تسمیا بالنبوة، و اشتد علیj ذلک کما اشتد علی رسول اهللn أمر األسود و مسیلمة، و أبطل اهلل أمرهما بعد 
وفاة النبيn و کذلک ابطل أمر معاویة و بني امیة بعد وفاة علیj، و لم یحارب رسول اهللn أحد من العرب إال قریش 
ماعدا یوم حنین، و لم یحارب علیاj من العرب أحد إال قریش ماعدا یوم  النهروان، و مات عليj شهیدا بالسیف، و مات 
رسول اهللn شهیدا بالسم، و هذا لم یتزوج علی خدیجة ام أوالده حتی ماتت، و هذا لم یتزوج علی فاطمة ام أشرف أوالده 

حتی ماتت، و مات رسول اهللn عن ثالث و ستین سنة، و مات عليj عن مثلها. 
و كان يقول:

انظروا إلی أخالقهما و خصائصهما، هذا شجاع، و هذا شجاع، و هذا فصیح، و هذا فصیح، و هذا سخي جواد، و هذا سخي جواد، و 
هذا عالم بالشرائع و االمور االلهیة، و هذا عالم بالفقه و الشریعة و االمور االلهیة الدقیقة الغامضة، و هذا زاهد في الدنیا غیرنهم 
علیها و ال مستکثر منها، و هذا زاهد في الدنیا تارک لها غیر متمتع بلذاتها، و هذا مذیب نفسه في الصالة و العبادة، و هذا مثله، 
و هذا غیر محبب إلیه شي ء من االمور العاجلة إال النساء، و هذا مثله، و هذا ابن ابن عبد المطلب بن هاشم، و هذا في قعدده و 
أبواهما أخوان ألب واحد دون غیرهما من بني عبد المطلب، و ربي محمدn في حجر والد هذا و هو أبو طالب فکان جاریا 
عنده مجری أحد أوالده، ثم لما شب و کبر استخلصه من بني أبي طالب و هو غالم فرباه في حجره مکافأة لصنیع أبي طالب به، 

فامتزج الخلقان و تماثلت السجیتان... 
و نقل أيضا ابن أبي الحديد عن أبي جعفر النقیب اختصاص برسول اهللn، ثم قال:

 nقال أبو جعفر النقيب: ألنهما نفس واحدة في جسمین، األب واحد، و الدار واحدة، و األخالق متناسبة، فإذا عظمه أي النبي
علیاj فقد عظم نفسه. 

ابن خلدون 
قال ابن خلدون: الفصل السابع و العشرون في مذاهب الشيعة في حكم االمامة...و مذهبهم جميعا متفقين عليه أن االمامة 
ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر االمة و يتعين القائم بها بتعيينهم، بل هي ركن الدين و قاعدةاالسالم و ال 
يجوز لنبي إغفاله و ال تفويضه إلى االمة، بل يحب عليه تعيين االمام لهم، و يكون معصوما من الكبائر و الصغائر، و إن 

عليا رضي اهلل عنه هو الذي عينه صلوات اهلل و سالمه عليه. 

طه حسين
قال الفاضل المصري، الدكتور طه حسین: إن الفرق بين علي و معاویة في السيرة و السياسة كان عظيما بعيد المدی، عرفت 
أن معاوية كان ينتظر عليا في ثبات و ثقة و اطمينان، كان الفرق بين الرجلين عظيما في السيرة و السياسة، فقد كان علي 
مؤمنا بالخالفة...يری أن من الحق عليه أن يقيم العدل بأوسع معانيه بين الناس ال يؤثر منهم أحدا على أحد، و يری أن 
من الحق عليه أن يحفظ عن المسلمين مالهم ال ينفقه إال بحقه، فهو ال يستبيح لنفسه أن يصل الناس من بيت المال، بل 

هو ال يستبيح لنفسه أن يأخذ من بيت المال لنفسه و أهله إال ما يقيم األود، ال يزيد عليه... 
فأما معاوية...ال يجد في ذلك بأسا و ال جناحا، فكان الطامعون يجدون عنده ما يريدون، و كان الزاهدون يجدون عند 
علي ما يحبون، و ما رأيك في رجل جاء أخوه عقيل بن أبي طالب مسترفدا، فقال البنه الحسن: إذا خرج عطائي فسر 
مع عمك إلى السوق فاشتر له ثوبا جديدا و نعلين جديدتين، ثم لم يزد ذلك شيئا!و ما رأيك في رجل آخر يأتيه عقيل 

هذا نفسه بعد أن لم يرض صلة أخيه فيعطيه من بيت المال مائة ألف... 
و علي ال يدهن في الدين، و لم يكن يبغض شيئا كما يبغض وضع درهم من بيت مال المسلمين في غير موضعه أو إنفاقه 

في غير حقه، كما كان يبغض المكر و الكيد و كل ما يتصل بسبب من أسباب الجاهلية األولى...
:jو قال: مفتاح سياسة اإلمام قوله

»ال اداهن في دیني، و ال اعطي الدنیة في أمري.«

عبد الكريم الخطيب
و قال عبد الکریم الخطیب: ...تركوا عليا )يعني أصحابه( خوفا من حسابه أو يأسا من عطائه، و لحقوا بمعاوية حيث هناك 
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ال خوف من حساب و ال يأس من عطاه، فإن بيت مال المسلمين هو بيت مال معاوية يضعه حيث يشاء، و يفتح به لنفسه 
إلى الناس طرقا، و في عقیل بن أبي طالب و في موقف على منه مايغني عن كل مثل يورد و عن كل قول يقال في هذا 

المقام... 
و طبيعي أن سياسة علي هذه كان يمكن أن تمسك عليه أهله و أصحابه و أنصاره لو كانت سياسة معاوية مماثلة لتلك 
أكثر  المماألة حينا آخر و اإلغراء و اإلغراق في  المياسرة حينا و  لها، و أما سياسة معاوية تذهب  السياسة أو مقاربة 
األحيان، فإن ذلك جدير به أن يقلب القلوب و يدير الرؤوس، و قد تحول كثير من أنصار علي إلى جبهة معاوية بفعل 

هذه السياسة... 
و قال أيضا: نجد المال في يد علي حربا عليه يكثر من أعدائه، و يفسد عليه أصحابه و أنصاره، بينما نجد المال في يد 

معاوية جيشا عامال يؤلف له العدو، و يدني إليه البعيد، و يبسط له سلطانا قائما على الرغبة و األمل... 
و قال: روی أبو جعفر اإلسکافي:

أن معاویة بذل لسمرة بن جندب مائة ألف درهم حتی یحدث بأن هذه اآلیة نزلت في علي بن أبي طالب: و من الناس من یعجبک 
قوله في الحیاة الدنیا و یشهد اهلل علی ما في قلبه و هو ألد الخصام و إذا تولی سعی في االرض لیفسد فیها و یهلک الحرث و 

النسل و اهلل ال یحب الفساد فلم یرض، فبذل له مثنی ألف فلم یقبل، فبذل له أربعمائة ألف فقبل.

أحمدبن حنبل 
في )أسنى المطالب( لـ محمدبن الجزري الشافعي، عن أحمدبن حنبل يقول: ما جاء ألحد من أصحاب رسول اهللn من الفضائل 

ما جاء لعلي بن أبي طالب. 
و في »الصواعق المحرقة« لـ أبن حجر الهیتمي الشافعي، عن إسماعیل القاضي و النسائي و أبي علي النیشابوري قالوا: لم یرد 

 .jفي حق أحد من الصحابة باألسانید الحسان أکثر ما جاء في علي
و في »تذكرة الخواص« لسبط ابن الجوزي الحنفي قال: و فضائل عليj أشهر من الشمس و القمر، و أکثر من الحصی و 

المدر. 
و في »شواهد التنزيل« لـ الحاکم الحسکاني الحنفي، عن ابن عباس، قال: لقد کان لعلي علیه السالم ثماني عشرة منقبة، لو 

کانت واحدة منها لرجل من هذه االمة لنجا بها، و لقد کانت له اثتنا عشرة منقبة ما کانت ألحد من هذه االمة. 
و فيه أيضا عن مجاهد: أن لعليj سبعین منقبة، ما کانت ألحد من أصحاب النبي مثلها، و ما من شي ء من مناقبهم إال و قد 

شرکهم فیها.
و فيه أيضا عن عکرمة، عن ابن عباس قال: ما في القرآن آیة »الذین آمنوا و عملوا الصالحات« إال و علی أمیرها و شریفها، 
و ما من أصحاب محمدn رجل إال و قد عاتبه اهلل، و ما ذکر علیا إال بخیر، ثم قال عكرمة: إني ألعلم أن لعلي منقبة لو حدثت 

بها لنفدت أقطار السموات و األرضـأو قال األرض. 
و في »المناقب« لـ موفق بن أحمد الخوارزمي الحنفي، عن عیسی بن عبد اهلل، عن أبيه، عن جده قال: قال رجل البن عباس: 

سبحان اهلل!ما أکثر مناقب علي و فضائله، إني ألحسبها ثالثة آالف؟ !فقال ابن عباس: أو ال تقول إنها إلی ثالثین ألفا أقرب . 

علیj على لسان المفكرين غير المسلمين 
جورج جرادق 

ما ضرك أيتها األيام لو جمعت قواك و طاقاتك فأنجبت في كل زمان إنسانا كعليj في عقله و روحه و نفسه، في 
كالمه و بيانه، و في قوته و شجاعته.

شبلي شميل 
إن علي بن أبي طالبj إمام بني االنسان و مقتداهم، و لم ير الشرق و الغرب نموذجا يطابقه أبدا ال في الغابر و ال في 

الحاضر.

جبران خليل جبران 
قتل علي في محراب عبادته لشدة عدله. 

 
http://www.imamalinet.net :المصدر
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شیعة فلسطین وعودة الحق

بقلم محّمد الخاقاني
تاريخ التشّيع في فلسطين

كثيراً ما يسأل البعض عن تاريخ التشيع في »فلسطين« وهل هو منذ زمن بعيد أم هو حديث عهد فيها، وقد يذهب البعض 
أيضًا لينفي هذا األمر لعدم تقبله ألن يكون هناك شيعة امامية في هذا البلد.

نقول وفق معطيات ستأتي ان للمذهب الشيعي وجوده في هذا البلد الجريح، ألن ماضي التشيع في فلسطين قديم يضرب 
بجذوره في صدر اإلسالم، فإنطالقة التشيع في هذه المنطقة تعود إلى تواجد الصحابي ابي ذر الغفاري الذي جاء إلى منطقة 
»الشام« وعّرف اهالي هذه المنطقة بافكار االمام عليj حينذاك فاصبح للشيعة وجودهم في تاريخ فلسطين، واتبع 

القسم األكبر منهم مذهب الشيعة االمامية.
ومن العوامل االخری التي اسهمت في نشر التشيع في فلسطين هي مهاجرة قبیلة خزاعة الى هذه المنطقة... وقد اضطلعت 
هذه القبيلة بوصفها حلیف بني هاشم بدور بارز في ذلك، فقد هاجر فرع من هذه القبيلة من الجزيرة الى منطقة فلسطين 

وبنوا فيها مدينة خزاعة.

 
وان نظرنا إلى بعض الكتب التاريخية او بعض الرحالة الذين كانوا يتجولون في المناطق االسالمية، نجدهم يذكرون حقائق 
مهمة عن تاريخ شيعة فلسطين وكثرة عددهم، بل ذهب بعضهم إلى ان غالبية من كان يسكن في فلسطين هم من الشيعة 

االمامية.
يؤكد المقدسي، العالم الجغرافي في القرن الرابع الهجري في كتابه »احسن التقاسيم في معرفة االقاليم«، ان اهالي »طبريا« 

ونصف اهالي »نابلس« و»القدس« هم من اتباع المذهب الشيعي.
اما الکراجکي، العالم االسالمي في القرن الخامس فيذكر وكما جاء في »دائرة المعارف الشيعية«، ج 1۲، ص ۲۰3، ان 

جامع السید هاشم بغزة
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اهالي مدينة »الرملة« في فلسطين جميعهم من الشيعة.
ويشير ناصر خسرو الداعية األسماعيلي الذي سافر الى فلسطين عام ٤3۷ )توفي ٤٨1( في كتابه »السفر الى قبر ابو 
هريره في مدينة طبرية«... الى أن اهالي هذه المنطقة من الشيعة... ويشير كذلك. إلى أن سكان القدس هم في معظمهم 

من الشيعة.
و ابن جبیر الذي عاش في القرن السادس مع كل تحامله على الشيعة، فقد اقر في كتاب سفره انهم- أي الشيعة- اكثر 

من السنّة.
انّنا اينما توجهنا، وألي كتاب تاريخي التجأنا، نجد حقيقة ساطعة كالشمس ال يستطيع احد ان ينكرها، هي أن تاريخ 
شيعة فلسطين من اّوله ... تاريخ موال ألهل البيتb وقد رفعوا هناك لواء امير المؤمنين علي بن ابي طالبj اينما 

ذهبوا.
التي  الفترة  الهجري، خاصة  الرابع  القرن  التشيع، وذلك في  انتعش فيها مذهب  لقد شهدت فلسطين فيما مضى فترات 
حكمت فيها الدولة العبيدية )الفاطمية( الشيعية بالد الشام، فقد حاول العبيديون الذين كان مقرهم في القاهرة نشر مذهبهم 

في االقاليم المختلفة ومنها فلسطين.
وقد جاء فى المصادر التاريخية انه في الفترة الفاطمية، تعرض المسجد األقصى لهزة أرضية سنة ٤۲5 هجرية/1۰33 
ميالدية، أدت إلى تدمير معظم ما عمر في عهد المهدي، حتى قام الخليفة الفاطمي الظاهر إلعزاز دين اهلل بترميمه في سنة 
٤۲6 هجرية/1۰٤3ميالدية، حيث قام باختصاره على شكله الحالي وذلك عن طريق حذف أربعة أروقة من كل جهة، 

الغربية والشرقية، كما قام بترميم القبة وزخارفها من الداخل. 
ثم تعّرضت فلسطين لهزات أرضية عنيفة سنة ٤۰۷ هجرية/1۰16 ميالدية، وأدت إلى إصابة قبة الصخرة وإتالف بعض 
اهلل )3٨6-٤11هجرية/1۰۲1-966  بأمر  الحاكم  الفاطمي  الخليفة  بترميمها في عهد  بدئ  الكبيرة، حيث  القبة  أجزاء 
ميالدية( واستكمل الترميم في عهد ولده الخليفة الظاهر إلعزاز دين اهلل )٤11-٤۲۷ هجرية/1۰۲1-1۰36 ميالدية(. 
وقد اشتملت الترميمات على القبة وزخارفها وتمت على يدي علي بن أحمد في سنة ٤13 هجرية/1۰۲۲ ميالدية، وذلك 

حسب ما ورد في الشريط الكتابي الواقع في الدهليز الموجود في رقبة القبة.
وانشأت الدولة لذلك في بيت المقدس »دار العلم الفاطمية« وكانت فرعا لدار العلم في »القاهرة«، والتي اسسها الحاکم 
بأمر اهلل سادس الحكام الفاطميين، واتخذوا من هذه الدار مركز رعاية للمذهب الشيعي فكان لهذا اكبر االثر في انتشار 

المذهب في فلسطين، وظل هذا المعهد في القدس حتى سقطت بيد الصليبيين.
اذن فلسطين كانت بغالبية سكانها شيعية، وقد ذكرنا بعض الشواهد التاريخية على ذلك.

شيعة فلسطين في الوقت الحاضر
قد يشخص سؤال يطرح نفسه: يقول ما هو حال شيعة فلسطين في زماننا هذا؟ وهل بقي من شيعة فلسطين بعد مجيئ 

صالح الدين واتباعه واتّباعهم سياسة، العنف ضد الشيعة؟ فاعتری مسيرة التشيّع ما اعتراها واصابها ما اصابها؟
ان تجاوزنا تلك الحقبة وتصفحنا تاريخ فلسطين الحديث، نری وبدون عناء وجود الشيعة شاخصًا في فلسطين حينما 
سقطت دولة بني عثمان ووقعت بالد الشام- وفلسطين ضمنها- تحت االحتالل الغربي، وتحت سياسة التقسيم، تم ضم 

بعض قری جنوب »لبنان« الشيعية الى فلسطين، وذلك حين رسمت الحدود عام 19۲۷.
اضافة إلى ان فلسطين غير بعيدة عن المد االسالمي في »الشرق االوسط« بوصفه حركة تقدمية ومن وجهة نظر التحليل 
الغربي الجديد- فقد اخذ هذا المد طابعًا شيعيًا يفوح بعطر التقارب والتماسك. وذلك لالهتمام المتزايد للشيعة بإيجاد 

الوحدة والتماسك االسالميين والذي أسهم في اعطائها طابعًا يتسم بالهدوء والتسامح.
كذلك ال  ننسى ما لتجربة حزب اهلل الشيعي اللبناني وانبهار ابناء فلسطين بها االمر الذي جعل بعضهم يتبنى افكار وعقائد 

هذا الحزب.
فعلى الرغم من أن الشيعة تتخذ موقفًا متصلبًا من القوی المتغطرسة، لكنها ترّكز على التعامل والحفاظ على الوحدة في 

مقابل اخوانها المسلمين.
لذا تعاظم الشوق نحو التشيع ولم تكن أرض فلسطين بمنأی عن ذلك. بل ان نطاقه يتوسع هناك يومًا بعد يوم.

مدن فلسطينية مقدسة 
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عسقالن:  
تقع على شاطئ البحر األبيض المتوسط على بعد ۲1 كم شمال مدينة »غزة« وقد كانت على مدی تاريخها الطويل ذات 
شأن اقتصادي وكانت منذ القدم محطة هامة من سلسلة المحطات الممتدة على طول السهل الساحلي الفلسطيني، حيث 

اعتادت القوافل التجارية والحمالت العسكرية المرور بها للراحة والتزود بالمؤن.
عرفت مدينة »عسقالن« منذ أقدم العصور، وورد ذكرها في كل المصادر التاريخية . 

أما لفظ عسقالن فهو طبقا لما ورد في لسان العرب يعني أعلى الرأس وإنها بمعنى األرض الصلبة المائلة إلى البياض . 
وقد أورد األستاذ مصطفی الدباغ أن اسم عسقالن هو عربي كنعاني األصل بمعنى المهاجرة. 

المجدل:
فهى  مدينة كنعانية عرفت باسم »مجدل جاد«، و مجدل تعني القلعة أو البرج ، وجاد إله الحظ عند الكنعانيين . وعدد 

سكان المجدل قبل احتاللها عام 19٤٨ قدر بنحو 13۰۰۰ نسمة. 
 واهم  معالم مجدل هو مشهد الحسينj وهو مقام على تل مرتفع جنوب شرق قرية »الجورة« وجنوب غرب مدينة 
المجدل ، يشرف على البحر ، وتحيط به أشجار الجميز والعنب والتوت . وعلى مقربة من الغرب منه تقع جبانة وادي 

النمل ، وبعدها مباشرة تبدأ أسوار مدينة عسقالن التاريخية .

فلسطين وحركة االستبصار
موجة جديدة من التشيع انتشرت في فلسطين تحت عنوان »المستبصرون«. 

وكان بعض المستبصرين من علماء السنة الفلسطينيين حيث ادركوا حقيقة مذهب آل البيت بعد مطالعة مؤلفات واعمال 
الباحثين الشيعة. 

وقد تأثرت حركة الجهاد اإلسالمي بالشيعة ويرجع ذلك التأثر إلى بداية تأسيس الحركة، فقد كان د. فتحي الشقاقي، 
رحمه اهلل، مؤسس الحركة وأول أمين عام لها، من المتأثرين بالشيعة والثورة اإليرانية. 

وقد وصل حماس الشقاقي، رحمه اهلل، للثورة اإليرانية إلى الحد الذي جعله يقول: إنها المرة األولی منذ أکثر من مئة عام 
یملک فیها اإلسالم أرضًا وحکومة وشعبًا بمثل هذه الروح االستشهادیة.

وان بعض قادة الحركة كان قد تبنى التشيع خالل وجوده في مخيم »مرج الزهور«، فقد تبين أن جلسات مطولة ومنتظمة 
كانت تتم بين حزب اهلل وناشطين من »الجهاد اإلسالمي«. 

مدن فلسطینیة مقدسة 
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وقامت الحركة بإنشاء عدة مؤسسات، خاصة في محافظة بيت لحم، مثل:
 

1. »اتحاد الشباب اإلسالمي«، وهو عبارة عن جمعية خيرية دعوية أنشأت فيها ناديًا للشباب فيه كثير من المغريات 
الستقطاب أكبر عدد منهم.

۲. إنشاء »مستوصف اإلحسان الخيري«، »مستوصف السبيل«، و »مركز نقاء الدوحة الجراحي«.
3. »مدرسة النقاء ومركز النقاء النسوي«.

وفي بداية عام ۲۰۰۰م، كشفت بعض التقارير دالئل عن تزايد مظاهر »التحول الفكري الديني« في صفوف حركة الجهاد 
اإلسالمي الفلسطيني، وذلك من خالل ظاهرة »تشيع« لفتت األنظار بقيام عدد كبير من أعضاء »الجهاد« باعتناق المذهب 

الشيعي. 
ومن بين الذين تشيعوا: 

1. إبراهيم كرام من بيت لحم وهو مقيم حاليًا في النمسا.
۲. معتصم زكي، مهندس وهو عضو سابق في حزب التحرير. يقول عن التشيع في فلسطين: خالل السنوات األخیرة، انتشر 
التشیع في عدد من مدن غزة، وبشکل أقل في مدن الضفة، وهناک العشرات من الشیعة في قلقیلیة، والعدید منهم في نابلس 

وطولکرم وغیرها.
3. محمد شحادة ، المناضل والقيادي اإلسالمي البارز ، من مواليد بيت لحم سنة 1963م، وأحد أنصار حركة الجهاد، 

وأحد مبعدي »مخيم مرج الزهور«.
.jيقول محمد شحادة: ادعو أحرار العالم إلی االقتداء بإمام االحرار الحسین

الجليل ـ وهي  المحتلة عام 19٤٨م، ويشرف على جمعية في دبورية ـ قضاء  ٤. أشرف أمونة، ويعيش في فلسطين 
الجمعیة الجعفریة التي ترعى هيئات منها: حسينية الرسول األعظمn، ومكتبة الزهراءh، ومجلة السبيل.

5. محمد أبوسمرة، رئيس ما يسمى »الحركة اإلسالمية الوطنية« وهو متزوج من شيعية، وله ارتباط بالسلطة الفلسطينية، 
ومراجع الشيعة خارج فلسطين، وله مركز القدس للدراسات والبحوث، الذي يقوم بنشر كتب الشيعة.

6. الشيخ محمد عبدالعال إمام أحد مساجد صور بجنوب لبنان.
۷. محمد غوانمة: 5٤ عاما، معتقل فلسطيني سابق، مثله في ذلك مثل اآلالف من الفلسطينيين، لكن ما يميزه عن غيره من 
االسری المحررين، انه اول من تبنى علنا المذهب الشيعي )الجعفري( في فلسطين وهو مؤسس المجلس الشيعي األعلى.

مدن فلسطینیة مقدسة 
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ويدعو غوانمة الى اقامة مشروع اسالمي عالمي وإقامة الدولة االسالمية والنهوض بالحضارة االسالمية.
ويضيف محمد غوانمة ويقول: اؤدي الصالة في مسجد النور في مخیم الجلزون التابع للجماعة االسالمیة، وهي اطار سیاسي 

اسالمي طالبي سني.
٨. شريد توهان من مخيم الرشيدية في لبنان.

9. محمد المجذوب مسؤول حركة الجهاد في جنوب لبنان.
ومن ابرز المستبصرين الفلسطينيين أيضًا: محمد قدورة من صور الدكتور إبراهيم غزاوي الدكتورة دالل السلطي إبراهيم 

بارود يحيى جبر محمود زطمة ونسان الطحايلة.

مصدر:  صدی المهدی، العدد: ٤/ رمضان/١٤٣٠ه.؛ بالتلخيص.

مکان مولد عیسی علیه السالم/ بیت لحم

معرفة الکون

إسماعيل شفيعي سروستاني

إن عدم االهتمام بمصدر الكالم واالعمال التي تنشر في حوالينا، دفعنا الى التشابك مع مظاهر متعددة ومنوعة لم تساعدنا 
على الوصول الى درك صحيح عن االمور فحسب بل جعلنا نعلق بين الشبهات. االمورالتي اختلطت مع بعضها البعض 
واغلقت علينا ابواب الولوج الى الحقيقة. فضال عن ان االفكار االستكبارية تغلف نفسها بغالف من الحقيقة بحيث يصبح 
من الصعوبة بمكان تشخيصها. وهذا الشئ ضاعف من الكارثة فيما يخص القضايا النظرية المعقدة المطروحة في مجال 
العلوم االنسانية. ويجب القول بصراحة بان جميع هذه الهواجس والضالل واالضطرابات بدات من حيث تخلى االنسان 

عن التفكير.
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الى تبعثر جميع عالقاتهم  الفكر واولي االلباب والمعرفة يؤدي بال شك  أن قطع قوم ما عالقتهم وارتباطهم باصحاب 
معرفة صائبة عن  يملكون  الذين ال  االشخاص  الى  الناس  االقتصادي. الن رجوع  و  والسياسي  االجتماعي  وتعاملهم 
االسس الفكرية او الذين اكتسبوا اسسهم الفكرية من مصدر غير حقيقي، يشكل سببا النغماسهم التام في الروتين اليومي.

وجدير ذكره ان معظم المتعلمين فقدوا اليوم عادة متابعة مصدر الكالم فيما يضع المعلمون في الفصول الدراسية، معطيات 
ومعلومات هشة وعديمة االساس بتصرف المتعلمين من دون الشعور بالحاجة الى طرح المبادئ واالسس عليهم. بحيث 
تنفذ بعد فترة اساليب وافكار في جميع مجاالتهم الفردية واالجتماعية ال تمت الى الحقيقة او معتقداتهم الموروثة وحتى 
الدينية بصلة. وهذا الشئ ناتج عن تصورهم بان االساليب المعروضة واالفكار التي تعلموها هي كالوعاء الذي يفتقد الى 
محتوياته وان تعلمها يمكن ان يوفر لهم بسهولة المحتوی الذي ينشدونه ويعطي النتائج المرجوة. ان سوء الفهم الكبير 
هذا تسبب في توقف حركة المسلمين وحتى االمم الشرقية االخری امام الغرب وجعل ثقافتهم تنصهر في ثقافة وحضارة 

الغرب.
إن القاء نظرة خاطفة وسريعة وسطحية على ما يجري في الفصول الدراسية للعلوم التربوية واالقتصاد وعلم االجتماع و... 

يوصلنا الى هذه النتيجة من:
إن المتخرجين من هكذا فروع دراسية، يمالؤن كتيباتهم وذاكرتهم بافكار واساليب اقتبست من افکار و آراء المفکرین 
والکّتاب والباحثین غیر االیرانیین وغیر المسلمین والغربیین، من دون ان يثيروا ادنى تساؤل حول ماهية هذه االفكار و 
االساليب. و طبعا ليس على الطلبة والمتخرجين حرج، الن جميع الموضوعات والمحتويات عرضت ضمن مجموعة من 
دون تعريف للـاسس والمصادر الفکریة، ولم يتم في هذه المجموعة ايالء االهمية لماهية االنسان والنسبة بينه وبين نشاة 
الكون و مدی قرب االساليب الى المبادئ واالسس العقائدية. و بما ان عدم االهتمام بالتساؤالت الجادة واالساسية تحول 
العالقات والتعامل، ويقومون  الى ديدن عصرنا، فان الجميع تناسوا ان ثمة ضرورة لطرح السؤال والتساؤل عن اساس 

بتنظيم وترتيب االمور من خالل الرجوع الى مشهورات الزمان والمصطلحات الرائجة والسائدة.
والبد من اعتماد مراجعة جادة مرة اخری للموضوعات المتعلقة بعلم الكونيات وكيفية ارتباطه بالتعامل والعالقات السائدة 

في المجتمع، النه من دون اتضاح ذلك، فان التغذية وتناول الطعام العادي سيصاب حتى باالرتباك واالضطراب.
إن الحديث عن كسب المعرفة عن »الکون« هو حديث عن المعرفة الشاملة للكون. حديث عن جغرافيا معرفة االنسان 
وحدودها وثغورها بحيث تتوضح بعدها منزلة االنسان و نوع عالقته بكافة الظواهر الظاهرة والخفية لكي يعرف من هو 

وما المهمة الملقاة على عاتقه تجاه االمور المتعددة؟
الحديث عن المعيار والمقياس الذي يسد الطريق على الخروج عن المسار المحدد ودخول ونفوذ العوامل االجنبية، اي 

الفكر الذي يتجاوز الشؤون الجزئية ليُدخل االنسان في نطاق الشؤون الكلية ويجعله في مأمن من الباطل.
إن جميع الدراسين في مدرسة العلم الحصولي  يتحدثون من دون ان يدرون حول »علم الکون« لكن عدم الوقوف على 
المسائل و البحوث الجادة، جعلهم يرتبكون في مضمار الحياة والدراسات. ان االدوات واالساليب الحديثة المستخدمة 
في البحوث االكاديمية بالغرب قد دخلت الى هذه البالد من دون ان تمر بمرشح اصحاب العلم والرؤية واسرت عقول 
الكثير بسبب صورتها الجذابة. لكن تم تجاهل ان ال نسبة بين هذه االساليب الحديثة وسهلة المنال وبين المبادئ واالسس 
النظرية لكبار اهل الفكر القلبي والديني لهذه البالد وان اعتماد هذه االدوات واالساليب الحديثة والسريعة في الظاهر، جعل 

العالقات الفردية والجماعية لهؤالء القوم اقرب الى الثقافة وعلم الكون الغربي والمعاصر.
ويشاهد احيانا ان مهمة طرح هذه القضية وضعت على عاتق »أهل الفلسفة« ومتعلمين من هذا القبيل وانيطت مهمة التعليم 
والتربية الى معلمي العلوم االنسانية والعلوم التربوية. وكأن الجميع يقبلون بمصدر ومنشا هذه العلوم او انهم اقاموا صلحا 
بينها وبين بعض العناوين االسالمية و الدينية. وهذا الكالم مؤشر على قبول علم الكون المفترض في العلوم االنسانية 

الجديدة، النه فيما عدا ذلك لما كان يتم استخدام االساليب والطرق المعروضة في التعامل وتنشئة االنسان.
بالصراخ  نبدا  العملية  الحياة  في  الکون«  تعدد »علم  الناجمة عن  واالرتباكات  االضطرابات  تطالنا  عندما  انه  والمؤسف 
والنحيب ونستعجل عملية االصالح، لكن ومن خالل مراجعة االساليب السابقة، نسلك طريقا يعيدنا من حيث الماهية 
الى االساليب السابقة ذاتها. اي اننا نصلح ظاهر االمور اليام معدودات. وطبيعي ان تظهر التداعيات الناتجة عن االسس 

نفسها مرة اخری.
و سنذكر الحقا بان جميع االمور السيما لغة التلفظ لشعب ما تخضع للتغيرات الناتجة عن نوع »علم الكون« وقد يكون 
مفيدا ذكر اننا نقع في خطا في درك المعاني والمفاهيم الكامنة في المفردات والمصطلحات ونستخدمها ظنا منا بان اي 
مفردة ال عالقة لها بالمفهوم الكامن فيها. لكن وبهذا العمل، نجعل النفاق واالنفصال في درك المعاني يداهماننا، اال انه 
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يجب القول بان افضل سمة هذا العصر هي »سوء الفهم«. نعم اننا نواجه سوء فهما كبيرا ونعيش في الحقيقة في زمن 
سوء الفهم.

و على الهامش يجب القول بان »الثورة الثقافیة« لم تكن في الحقيقة سوی السؤال االساسي حول معرفة الواقع القائم 
السابقة  التقاليد  فان  بجدية،  ويُنظم  يُرتب  كان  ان  الذي  االمر  المنشود.  الوضع  لبلوغ  وتقديم طريقة  المنشود  والوضع 
الطلبة  لتطل  تكن  لم  الجامعات،  في  السائدة  االنسانية  للعلوم  الثانية  الدرجة  من  المصادر  في  المدرجة  والمشهورات 

وبالتالي عامة الناس. 

تجلي الفكر في األدب واألخالق
طالما ان االنطباع القلبي الصحاب الفكر ال يتجسد في هيئة »الثقافة« واالدب بين قوم ما، فان ايا من التعامل الساري 
بين الناس ال يتاثر بفكر خاص. حتى وان كان جميع الناس على علم واطالع بذلك الفكر والثقافة. وثمة الكثير من 
الشعوب التي كانت مطلعة على سمات وخصائص الثقافات التي سبقتها واطلقت العنان في الحديث عنها والفت الكتب 
بشانها، لكنها قامت في الوقت ذاته بتنظيم وتاطير عالقاتها وتعامالتها االجتماعية واالقتصادية والسياسية بما يتالءم مع 
الثقافة االجنبية. و كل هذا مؤشر على ان المسافة بين هؤالء القوم واصحاب الفكر لديهم، كبيرة لدرجة انهم غير قادرين 
على التحصيل الحضوري، وامامهم مشوار طويل الى ان يصلوا الى قناعة متينة وراسخة حول رؤية اعاظمهم وكبارهم 

الى العالم واالنسان.
إن دراسة اوضاع واحوال الحضارات البائدة تشير الى ان اي حضارة في ذروة ازدهارها وتالقها، كانت تتواصل بشكل 
كبير مع ثقافتها وادبها، بحيث ان الثقافة كانت تنفخ في روحها في جميع الصور المادية لتلك الحضارة وان الذين ترعروا 
ذلك  وبناء على  يشيدونه  بناء  كل  في  الثقافية  يظهرون خصائصهم  كانوا  والثقافة،  الحضارة  تلك  احضان  في  وتربوا 
فانه يمكن اليوم تحديد هوية معينة للعمارات او اي من المناسبات. وفيما عدا ذلك فان كلها كانت تحكي االضطراب 
الداخلي لمعماريها وصانعيها. ان التعريف المحدد الذي يوضح معالم عمارة ما بصورة جزئية او حضارة ما بصورة كلية، 
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مؤشر على نوعية الرؤية الخاصة تجاه الكون. انعكاس النطباع المعمار عن العالم ومكانة االنسان، وروح نفخت في مواد 
البناء. ومن هنا يجب القول بان »اخالق وثقافة اي امة تترسخ في فکرها او علم الکون الخاص بها«. لكن يجب االنتباه الى انه 
كلما تحولت قناعة قوم ما حول الكون الى »علم« و »وعي«، فان تلك القناعة ستمسخ، الن االنسان يتقيد ازاء قناعاته 

فحسب ويعمل بما يمليه عليه قلبه، و في المقابل فان المعلومات ال تعكس اي قناعة وال تضمن القيام باي عمل.
ورغم ان العوامل التي تؤدي الى مسخ الحضارات عديدة، اال ان اهمها عبارة عن انه ان فقدت امة ما »من یذّکر« بحقيقتها 
فان  الزوال. وفي هكذا ظروف  من  لحظة  وتقترب كل  نازل،  فانها ستسير في حدور  عنه،  او فصمت عراها  وقناعاتها 
االجيال التي تفتقد الى المذكرين الحقيقيين، يجلسون لفترة من الزمن على مائدة ابائهم لكنهم ينسون تدريجيا ما اكتسوبه 
من معرفة امام القناعات الجديدة ويبنون عملهم على رؤية غريبة، ويكرمون ذكريات االب فحسب. وعندها تنهار صورة 
المدينة السابقة وتفسح المجال امام ارساء صرح اقتبس روحه وقدرته من الفكر االجنبي والغريب، وفي هذه االثناء فان 
ابنائهم يميلون الى ثقافة ال تمت اليهم باي صلة من دون ان يستشعروا بالخطر والعبث او غياب الهوية ويرون انفسهم 
الكونيات،  بالهويات وعلم  بين حضارة تستنزف جسمهم وروحهم. ويتجاهلون ان همزة وصل وارتباط االجيال  فجأة 
تُحفظ في مالذ وحصن اهل الراي والمذكرين الحقيقيين، اولئك الذين يكرسون طاقاتهم وجهدهم لتطوير الباطن االنساني 
لكي تنتبه القلوب الى الحقيقة. النهم ادركوا جيدا بان صدر االنسان ال ذهنه، هو مستقر المعتقدات والقناعات. ولذلك 
فانهم يستخدمون التمثيل والحكاية بافضل وجه، الن المستمع الى الكالم التمثيلي يتذكر شيئا فشيئا ويتأدب باالنطباعات 
التي يستقيها. االدب الذي يُتوارث ويجعل االبناء حماة تلك الهوية والثقافة، الن العالم هش تحت اقدام ارباب الحكمة 
والحصافة، الذين يرتبطون بمصدر الكون من خالل اختراق قشرة الحياة، وهذا االرتباط الحضوري يجعل كالمهم خالدا. 
ان هذا االنطباع الحضوري عن حياة االنسان وغاية سيره وسفره في ربوع االرض يفضي بصورة طبيعية الى مجموعة من 

االداب تفسر كيفية الحياة وكيفية الوجود.
إن تذكير حكماء وحصفاء مثل »فردوسي« واخرين بـ»الموت« ونوع من الحياة التي تفضي الى موت مرجو ويليق بماهية 
والسير  تربط »العیش«  ادابا  الحقيقة  في  يستحدث  االنطباع  ان هذا  االرض.  في  العيش  ادب  يوضح  االنسان وطبيعته، 
والسلوك في ربوع االرض بمصدر تلك االنطباعات، وتدفع االنسان الى ترتيب حياته في ظل االهتمام بذلك المصدر 
وحقيقة الكون. وعندها فان اي عمل يكون مقبوال عندما ينطوي على الصالح والفالح في المستقبل، وبخالف ذلك فانه 
سيكون مرفوضا ومذموما. بعبارة اوضح فان »الحاضر« يُرسم في هذا النوع من االنطباعات على اساس »المستقبل«، وان 
التعريف بالحياة ينبع من التعريف بالموت. ويجب االنتباه الى انه ما وراء جميع التعليمات واالساليب المقترحة حول الحياة، 
فان ثمة تعريفا خاصا عن »الموت« وما يتبعه من تعريف عن منشأ الكون وخلقة االنسان. واهتم شعراء وادباء ومتكلمو 

اهل الذكر في هذه البالد في اعمالهم بتبيان جميع اوجه حياة االنسان، اي كيفية العيش تاسيسا على الهوية الحقيقية.
إن اعمال متكلمين وشعراء )ايرانيين( مثل عطار نیشابوري وسنائي غزنوي وسعدي شیرازي وضعت تماما في خدمة »ادب 
العیش« المبني على »الدین« و »االخالق« او »عقل المعاد«  واي حكاية وتمثيل تاخذ طابعا للتذكير وتزيل غبار الغفلة 

والنسيان.
إن »العقل جزئي النظرة« ال يؤمن بوجود ترابط بين »الحاضر« و »الماضي«. ان صاحب هذا العقل ال يعتبر ان الحياة تيار 
بدا من الماضي ويرتبط بالمستقبل، لذلك فانه يتدبر في الشؤون المتعلقة بالحياة اليومية الروتينية وينهمك ببناء وتعمير 

الحال من دون ان يقيم اتصاال بالماضي.
إن جميع االدباء والمتكلمين الذين تجاوزوا ساحة »العقل الجزئي« ووصلوا الى معرفة حول الموت والعالم االخر، اتخذوا 
من »عقل المعاد« وزيرا ومستشارا لهم وشجعوا االنسان على الذهاب الى هذا المنزل من خالل نقل العديد من االحداث 
والحكايات التي حلت باالجيال السالفة. ان المتمكنين في هذه الساحة )عقل المعاد( اعتمدوا نوعا من »االخالق واالدب« 

وذكروا الجميع بها لكي ينال االنسان قسطا وافرا من الفالح واالمن في العالم اآلخر.
إن التساؤل حول »الفکر« و »الثقافة« و »الحضارة« هو التساؤل عن كيفية التطورات التي تطرا في العالم. الحديث عما 
يحدث على امتداد الحياة على االرض، وما يتغير ويتطور فيه ويتكرس في الكتب واالذهان او الصور المادية للحياة، 
ليظهر نفسه مرة اخری بشكل ما. النه ال يمكن العثور في االرض على موضوع وكالم ال يرتبطان بشكل ما باحد هذه 

الموضوعات الثالثة وهي الفكر والثقافة والحضارة. 

نشرت في »الفكر، الثقافة و األدب، الحضارة«، اسماعيل شفيعي سروستاني، الطهران، الطبع الموعود، من الموقع الموعود.
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لیلة الرغائب

معنى ليلة الرغائب
ليلة الرغائب معناها ليلة العطاء الكثير، حيث أن لهذه الليلة المباركة منزلة كبيرة عند اهلل و فيها يتضاعف األجر و الثواب 
الليلة يبلغ الصائمون و  ليلها و أحياها بالصالة و الدعاء و العبادة و العمل الصالح، و في هذه  لمن صام نهارها و قام 

المستغفرون حاجاتهم و تتحقق رغباتهم و لهذا فان المالئكة تُسميها ليلة الرغائب.

متى تكون ليلة الرغائب
 :nليلة الرغائب هي ليلة الجمعة األولى لشهر رجب من كل سنة، فقد قال رسول اهلل

» ... ال تغفلوا عن لیلة أول جمعة منه ـ أي من شهر رجب ـ فإنها لیلٌة تسمیها المالئکة لیلة الرغائب، و ذلک أنه إذا مضی ثلث 
اللیل ال یبقی ملک في السماوات و األرض إال و یجتمعون في الکعبة و حوالیها، و یطلع اهلل علیهم فیقول لهم: یا مالئکتي! 

سلوني ما شئتم ؟
فیقولون: یا ربنا حاجتنا إلیک أن تغفر لصوام رجب.

فیقول اهلل عزوجل: قد فعلت ذلک.«

من أعمال ليلة الرغائب
 :nقال رسول اهلل

»ما من أحد یصوم یوم الخمیس أول خمیس من رجب ثم یصلي ما بین العشاء و العتمة اثنتي عشرة رکعة، فإذا فرغ من صالته 
صلی علي سبعین مرة، یقول: اللهم صل علی محمد و علی آله، ثم یسجد و یقول في سجوده سبعین مرة: سبوح قدوس رب 
المالئکة و الروح، ثم یرفع رأسه و یقول: رب اغفر و ارحم و تجاوز عما تعلم إنک أنت العلي األعظم، ثم یسجد سجدة و یقول 

فیها ما قال في األولی، ثم یسأل اهلل حاجته في سجوده فإنها تقضی.«
 :nقال رسول اهلل

»و الذي نفسي بیده ال یصلي عبٌد أو أمٌة هذه الصالة إال غفر له جمیع ذنوبه و لو کانت مثل زبد البحر، و یشفع یوم القیامة في 
سبع مائة من أهل بیته ممن استوجب النار... .«1

هامش:
1. »وسائل الشيعة« ) تفصيل وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الشريعة (: 8 / 98، للشيخ حممدبن احلسن بن علي ، املعروف باحلُر العاملي، طبعة: مؤسسة 

آل البيت، سنة: 1409 هجرية، قم / إيران.

 http://www.islam٤u.com/ar/almojib  :مصدر
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jانزلت سورة کاملة من القرآن فی الشأن علی بن ابی طالب
٭ شهاب الدین إبن عبد ربه المالکي المتوفى 3۲٨ ، ذكر في »العقد الفريد« 3 ص ٤۲ - ٤۷ حديث إحتجاج المأمون الخليفة 

العباسي على أربعين فقيها وفيه: قال:
یاإسحاق؟ هل تقرأ القرآن؟! قلت: نعم. قال: إقرأ علي: هل أتی علی االنسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا ، فقرأت منها 

حتى بلغت: یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. إلى قوله: ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا ویتیما وأسیرا. 
قال: علی رسلک ، فیمن انزلت هذه اآلیات؟! قلت في علیj قال: فهل بلغک ان علیا حین أطعم المسکین والیتیم واالسیر قال: 
إنما نطعمکم لوجه اهلل؟! وهل سمعت اهلل وصف في کتابه أحدا بمثل ماوصف به علیا؟! قلت: ال. قال: صدقت الن اهلل جل ثناؤه 
عرف سیرته. یاإسحاق؟! ألست تشهد أن العشرة في الجنة؟! قلت: بلی یاأمیر المؤمنین؟! قال: أرایت لو ان رجال قال: واهلل ماأدري 

هذا الحدیث صحیح أم ال وال أدري إن کان رسول اهللn قاله أم لم یقله. أکان عندک کافرا؟! قلت: أعوذ باهلل. قال: 
أرأیت لوانه قال: ماأدري هذه السورة من کتاب اهلل أم الکان کافرا؟! قلت: نعم. قال: یاإسحاق أری بینهما فرقا. 

٭ أبوسالم محمد بن طلحة الشافعي المتوفى 65۲ ، ذكره في »مطالب السئول«، ص 1۰9 وقال: 
رواه االمام أبوالحسن علي بن أحمد الواحدي وغيره من أئمة التفسير. ثّم قال:

فکفی بهذه عبادة ، وبإطعام هذا الطعام مع شدة حاجتهم إلیه منقبة ، ولوال ذلک لما عظمت هذه القصة شانا ، وعلت مکانا ، ولما 
أنزل اهلل تعالی فیها علی رسول اهللn قرآنا وله في ص ٨ قوله:

هم العروة الوثقي لمعتصم بها  مناقبهم جائت بوحي وإنزال مناقب في الشوری وسورة هل أتی وفي سورة االحزاب یعرفها التالي 
وهم أهل البیت المصطفیn فودادهم  علی الناس مفروض بحکم وإسجال.

ألحافظ أبوعبداهلل الکنجي الشافعي المتوفى 65٨، في »الكفاية« ۲۰1 وقال بعد ذكر الحديث: هکذا رواه الحافظ أبوعبداهلل 
الحمیدي في فوائده ، ورواه إبن جریر الطبري أطول من هذا في سبب نزول هل أتی. 
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وقد سمعت الحافظ العالمة أبا عمرو عثمان بن عبدالرحمن المعروف بابن الصالح في »درس التفسير« في سورة هل أتى وذكر 
 .nالحديث وقال فيه: إن السؤال کانوا مالئکة من عند رب العالمین، وکان ذلک إمتحانا من اهلل عزوجل الهل بیت رسول اهلل
وسمعت بمکة حرسها اهلل تعالی من شیخ الحرم بشیر التبریزي في درس التفسیر. إن السائل االول کان جبرئیل ، والثاني میکائیل ، 

.jوالثالث کان إسرافیل

لفظ الحديث 
قال إبن عباسj: إن الحسن والحسينc مرضا فعادهما رسول اهللn في ناس معه فقالوا: يا أباالحسن؟ لو نذرت على 
ولدك. فنذر على وفاطمةc وفضة جارية لهما إن برئا مما بهما أن يصوموا ثالثة أيام. فشفيا وما معهم شيئ ، فاستقرض 
علىj من شمعون الخيبري اليهودي ثالث أصوع من شعير ، فطحنت فاطمة صاعا واختبزت خمسة أقراص على عددهم 
فوضعوها بين أيديهم ليفطروا فوقف عليهم سائل فقال: ألسالم علیکم أهل بیت محّمد؟ مسکین من مساکین المسلمین أطعموني 

أطعمکم اهلل من موائد الجنة. 
فآثروه وباتوا لم يذوقوا إال الماء وأصبحوا صياما ، فلما أمسوا ووضعوا الطعام بين أيديهم وقف عليهم يتيم فآثروه، ووقف 
عليهم أسير في الثالثة ففعلوا مثل ذلك، فلما أصبحوا أخذ علىj بيد الحسن والحسينc وأقبلوا إلى رسول اهللn فلما 

أبصرهم وهم يرتعشون كالفراخ من شدة ألجوع قال: ماأشد مایسوء ني ماأری بکم؟! 
وقام فانطلق معهم، فرأی فاطمة في محرابها قد التصق ظهرها ببطنها، وغارت عيناها، فساء ذلك فنزل جبريلj وقال: خذها 

یامحمد؟ هناک اهلل في أهل بیتک فأقرأه السورة.1
ايضًا قال محّمدبن على بن بابويه الصدوقe فى »األمالى« لّما جلسوا خمستهم فأول لقمة كسرها علىj إذا مسكين قد 

:jوقف بالباب، فوضع اللقمة من يده ثم قال
فاطم ذات المجد و الیقین             یا بنت خیر الناس أجمعین          

أ ما ترین البائس المسکین           جاء إلی الباب له حنین 
یشکو إلی اهلل و یستکین             یشکو إلینا جائعا حزین      

کل امرئ بکسبه رهین                من یفعل الخیر یقف سمین   
موعده في جنة رهین                  حرمها اهلل علی الضنین   

و صاحب البخل یقف حزین          تهوي به النار إلی سجین 
شرابه الحمیم و الغسلین    

فأقبلت فاطمةh تقول:
أمرک سمع یا ابن عّم و طاعة      ما بي من لؤم و ال وضاعة ]و ال ضراعة[

غذیت باللب و بالبراعة              أرجو إذا أشبعت من مجاعة
أن ألحق األخیار و الجماعة         و أدخل الجنة في شفاعة

و عمدت إلى ما كان على الخوان فدفعته إلى المسكين و باتوا جياعا و أصبحوا صياما لم يذوقوا إال الماء القراح ثم عمدت 
إلى الثلث الثاني من الصوف فغزلته ثم أخذت صاعا من الشعير فطحنته و عجنته و خبزت منه خمسة أقرصة لكل واحد 
قرصا و صلى عليj المغرب مع النبيn ثم أتى منزله فلما وضع الخوان بين يديه و جلسوا خمستهم فأول لقمة كسرها 

:jاللقمة من يده ثم قال jإذا يتيم من يتامى المسلمين قد وقف بالباب فقال السالم علیکم... فوضع علي jعلى
فاطم بنت السید الکریم           بنت نبي لیس بالزنیم 

قد جاءنا اهلل بذا الیتیم              من یرحم الیوم فهو رحیم 
حرمها اهلل علی اللئیم  موعده في جنة النعیم              

تهوي به النار إلی الجحیم  و صاحب البخل یقف ذمیم       
شرابها الصدید و الحمیم    

فأقبلت فاطمةh و هي تقول:
فسوف أعطیه و ال أبالي          و أوثر اهلل علی عیالي 

أصغرهما یقتل في القتال  أمسوا جیاعا و هم أشبالي        
بکربالء یقتل باغتیال               لقاتلیه الویل مع وبال 

کبوله زادت علی األکبال  یهوي في النار إلی سفال         
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 hالقراح و أصبحوا صياما و عمدت فاطمة الماء  ثم عمدت فأعطته جميع ما على الخوان و باتوا جياعا لم يذوقوا إال 
فغزلت الثلث الباقي من الصوف و طحنت الصاع الباقي و عجنته و خبزت منه خمسة أقراص لكل واحد قرصا و صلى علي

j المغرب مع النبيn ثم أتى منزله فقرب إليه الخوان و جلسوا خمستهم فأول لقمة كسرها عليj إذا أسير من أسراء 
المشركين قد وقف بالباب فقال: السالم علیکم یا أهل بیت محمد تأسروننا و تشدوننا و ال تطعموننا فوضع عليj اللقمة من 

:jيده ثم قال
بنت النبي سید مسود فاطم یا بنت النبي أحمد              
قد جاءک األسیر لیس یهتدي        مکبال في غله مقید

من یطعم الیوم یجده في غد یشکو إلینا الجوع قد تقدد           
ما یزرع الزارع سوف یحصد عند العلي الواحد الموحد             

فأعطي ]فأعطنه [ و ال تجعلیه ینکد   
فأقبلت فاطمةh و هي تقول:

قد دبرت کفي مع الذراع  لم یبق مما کان غیر صاع          
شبالي و اهلل هما جیاع              یا رب ال تترکهما ضیاع 

عبل الذراعین طویل الباع  أبوهما للخیر ذو اصطناع           
إال عبا نسجتها بصاع  و ما علی رأسي من قناع          

و عمدوا إلى ما كان على الخوان فأتوه و باتوا جياعا و أصبحوا مفطرين و ليس عندهم شي ء. فلما رآها رسول اهلل ضمها إليه 
و قال وا غوثاه باهلل أنتم منذ ثالث فيما أری فهبط جبرئيلj فقال: یا محمد خذ ما هیأ اهلل لک في أهل بیتک. قالn: و ما 
آخذ یا جبرئیل. قالj: »هل أتی علی اإلنسان حین من الدهر« حتى إذا بلغ- »إن هذا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا«.۲

هوامش:
1. أبوإسحاق الثعليب املتوىف 427 / 37 ، يف تفسريه )الكشف والبيان(؛ أبواحلسن الواحدي النيسابوري املتوىف 468، يف تفسريه البسيط، وأسباب النزول ص 
331؛ احلافظ أبوعبداهلل حممد بن فتوح االزدي االندلسي الشهري باحلميدي املتويف 488 ، ذكره يف فوائده؛ أبوالقاسم الزخمشري املتوىف 538، يف )الكشاف( 2 ص 
531؛ األمينی النجفی، عبداحلسنی امحد، »الغدير فی الکتاب و الّسنة و األدب«، بريوت، مؤّسسة االعلمی للمطبوعات، 1414هـ. ج 3، ص 148-142.

2. ابن بابويه، حممد بن على، األمايل) للصدوق(؛ الطهران، کتاجبی، طبع سادس، 1376، ص 256- 260.

حدیث النبوّی: علّی مع الحق و الحّق مع العلّی

• باالسناد عن محمدبن أبي بکر عن عایشة انها قالت: سمعت رسول اهللn يقول: »علي مع الحق والحق مع علي لن یفترقا 
حتی یردا علي الحوض.«1

• انه لما عقر جمل عايشة ودخلت دارا بالـ»بصرة« أتي إليها محمدبن أبي بكر فسلم عليها فلم تكلمه فقال لها: انشدک اهلل 
أتذکرین یوم حدثتیني عن النبيn إنه قال: ألحق لن یزال مع علي وعلي مع الحق لن یختلفا ولن یفترقا؟ فقالت: نعم.۲

• الزمخشري في »ربيع االبرار« قال: إستأذن أبوثابت مولی علّي علی ام سلمة فقالت: مرحبا بک یاأبا ثابت، أین طارقلبک حین 
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طارت القلوب مطائرها؟ 
قال: تبع علي بن أبي طالب. قالت: وفقت والذي نفسي بیده لقد سمعت رسول اهللn یقول: »علي مع الحق والقرآن، والحق والقرآن 

مع علي، ولن یفترقا حتی یردا علي الحوض.«3 
• وأخرج إبن مردویه في »المناقب« عن أبي ذر انه سئل عن اختالف الناس فقال: علیک بکتاب اهلل والشیخ علي بن أبي طالب

».jیقول: »علي مع الحق والحق معه وعلی لسانه، والحق یدور حیثما دار علي nفإني سمعت النبي j
• ويوقف القارئ على شهرة الحديث عند الصحابة احتجاج أمیرالمؤمنینj به يوم الشوری بقوله: »انشدکم باهلل أتعلمون أن 

رسول اهللn قال: ألحق مع علي و علي مع الحق یزول الحق مع علي کیفما زال؟« قالوا: أللهم نعم.٤
• وقد مر ج: 1، ص 3۰5، 3۰٨ من طريق الـطبراني وغيره بإسناد صحيح قول رسول اهللn يوم غدير خم: »أللهم وال من 

وااله، وعاد من عاداه«  إلى قوله: »و أدر الحق معه حیث دار.«5
• و صح عنهn قوله: »رحم اهلل علیا أللهم أدر الحق معه حیث دار.«6 وقال الـرازي في تفسيره: 1، ص 111: وأما أن علي بن 
أبي طالبj کان یجهر بالتسمیة فقد ثبت بالتواتر، ومن اقتدی في دینه بعلي بن أبي طالب فقد اهتدی والدلیل علیه قولهj: أللهم 

أدر الحق مع علي حیث دار.  
وحكي الـحافظ الکنجي في »الكفاية«، ص 135، وأخطب خوارزم في »المناقب« عن »مسند« زید قولهn لعليj: »إن 

الحق معک والحق علی لسانک وفي قلبک وبین عینیک، واالیمان مخالط لحمک ودمک کما خالط لحمی ودمي.« 
• وأخرج غير واحد عن إبي سعید الخدري عنهn إنه قال مشيرا إلى عليj: »ألحق مع ذا، ألحق مع ذا.«۷ 

• وفي لفظ إبن مردويه عن عايشة عنه: »ألحق مع ذا یزول معه حیثما زال.«
• و أخرج إبن مردويه  و الحافظ الهیثمي في »مجمع الزوائد«: 9، ص 13٤ عن ام سلمة أنها كانت تقول: کان علي علی الحق، 

من اتبعه اتبع الحق، ومن ترکه ترک الحق، عهدا معهودا قبل یومه هذا.٨

هوامش:
1. إبن مردويه يف  »املناقب« والسمعاين يف »فضائل الصحابة«. 

2. إبن مردويه يف »املناقب« والديلمي يف »الفردوس«؛ وروى إبن قتيبة يف »االمامة والسياسة« 1 ص 68 عن حممدبن أيب بكر انه دخل على اخته عائشة قال هلا: 
أما سمعت رسول اهلل)ص( يقول: »علي مع الحق، والحق مع علي.« مث خرجت تقاتلينه. 

3. هبذا اللفظ أخرجه أخطب أخلطباء اخلوارزمي يف »املناقب« من طريق احلافظ إبن مردويه. وكذا شيخ االسالم احلمويي يف »فرائد السمطنی« يف الباب ال  37 
عن طريق احلافظنی أيب بكر البيهقي واحلاكم أيب عبداهلل النيسابوري.

4. مر الكالم يف حديث املناشدة، ج1، ص 159 - 163.  
5. وهبذا اللفظ رواه الشهرستاين يف هناية االقدام ص 493. 

6.  »مستدرك احلاكم«، 3، ص 125؛ »جامع الرتمذي«، 2، ص 213؛ »اجلمع بنی الصحاح البن االثري«؛ »كنز العمال«، ج6، ص 157؛ »نزل االبرار«، 
 .24

7.  »مسند ايب يعلى«، »سنن سعيدبن منصور«، »جممع الزوائد للحافظ اهليثمي«، ج7، ص 35 وقال: رواه أبويعلى ورجاله ثقات. 
8. يف لفظ اهليثمي: عهد معهود.  

األمينی النجفی، عبدالحسين احمد، »الغدير فی الکتاب و الّسنة و األدب«، بيروت، مؤّسسة االعلمی للمطبوعات، ١٤١٤هـ. ج ٣، ص 227-22٤.

jفی القرآن الکریم: صابروا علی محّبة علي jعلی
قال اهلل تبارك و تعالى فى ذكره:

َ لََعلَُّکْم ُتْفِلُحون « )آل عمران: ۲۰۰( »یا َأیَُّها الَّذیَن آَمُنوا اْصِبُروا َو صابُِروا َو رابُِطوا َو اتَُّقوا اهللَّ

فی تفسير هذه اآليه قيل:
1. حّدثنا الّزهرّي، عن أنس بن مالک عن ابن عّباٍس قال في تفسيره:  یا أّیها الّذین آمنوا اصبروا و صابروا علی محبة علي بن 

أبي طالبj  و اتقوا اهللّ  في محبة1 عليّ بن أبي   طالبj و أوالده.

۲. أخبرونا الکلبي عن أبي صالحٍ عن ابن عّباٍس  ]في [ قوله: 
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  hمناقب الزهراء
پ

h20 مجادی الثانی، والدة سيدة نساءالعاملنی
إّن حياة سيدة النساءh تعّد صفحة خالدة على طول التاريخ، نقرأ فيها الذروة العليا من مبادیء العفاف والطهارة واالستقامة 
والعظمة، ما ال يمكن اَليّة أُنثى في صفحات الوجود أن تبلغه، فهي غرس النبوة وشجرة اإلمامة الباسقة التي نمت على أنغام 
كلمات الوحي من فم الصادق األمين، الذي كان يحنو عليها ويبذل الوسع في إعدادها لتكون ابنة الرسالة المثلى والقدوة 

الكبری لنساء العالمين. 
في هذه المقالة، سنورد بعض األخبار الدالة على خصوصيتها بشرف المنزلة وتفّردها بعلو الدرجة.

١. عصمتها من األرجاس  
أخرج مسلم في الـ»صحيح« عن عائشة، قالت: خرج النبىn غداًة و عليه مرط مرّحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي
j فأدخله، ثم جاء الحسينj فدخل معه، ثم جاءت فاطمةh فأدخلها، ثم جاء علىj فأدخله، ثم قال: »إنّما یرید اهلل 

لیذهب عنکم الرجس أهل البیت ویطهرکم تطهیراً.«1 
وأخرج الترمذي وغيره عن ُأم سلمة: أن النبي)ص( جّلل علی الحسن والحسین وعلي وفاطمة)ع( کساء، و قال: »اللهّم أهل بیتي 
وحامتي اذهب عنهم الرجس وطّهرهم تطهیراً.« قالت ُأّم سلمة: وأنا معهم یا رسول اهلل؟ فقال: »إنِّک علی خیر.«۲ وال ريب أن 

إذهاب الرجس عن أهل البيتb الذين عنوا بالخطاب يوجب عصمتهم. 

2. فرض موّدتها 
روي أنه لّما نزل قوله تعالى: »قل ال أسألکم علیه أجراً إاّل المودة في القربی.«3 

 sاصبروا ]یعني [ في أنفسکم  و صابروا ]یعني مع [ عدّوکم. و رابطوا في سبیل اهللّ  و اّتقوا اهلّل لعّلکم تفلحون  نزلت في رسول اهلل
.eو علي)ع( و حمزة بن عبد المّطلب

هوامش:
1. من قوله: )و اتّقوا الّله( إىل آخر احلديث غري موجوٍد يف الّنسخة اليمنّية و إّنا هو من الكرمانّية و لكن قبل قوله:)و اتّقوا الّله يف حمّبة( بياٌض بقدر ثالث كلماٍت، 

كما أّن بعده أيضا بياضا بقدر كلمتنی من خّطّي و زيادة كلمتنی و مها:» على حمّبة«.

مصدر: حسكاني، عبيد اهلل بن عبد اهلل، »شواهد التنزيل لقواعد التفضيل«، تهران، مجمع إحياء الثقافة اإلسالمية، طبع اّول، ١٤١١ ق.، ج ١ ؛ ص 
١79- ١8٠، حديث ١9١ و١92.
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قيل: يا رسول اهلل، من هم قرابتك الذين وجبت علينا موّدتهم؟ قالn: »علّي وفاطمة وابناهما.«٤ 

٣. المباهلة بها
أجمع المفسرون والمحّدثون وكتّاب السيرة أّن فاطمة وبعلها وبنيهاb كانوا المعنيين في قوله تعالى: »فقل تعالوا ندع أبناءنا 
 nلوفد نصاری نجران؛ إذ دعا رسول اهلل nوأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم«5 الذي نزل على أثر مناظرة النبي
عليًّا وفاطمة والحسن والحسينb للمباهلة بهم، وقال: »اللهّم هؤالء أهل بيتي«6 فـ)أبناءنا( الحسن والحسينc و)نساءنا( 
فاطمةh و)أنفسنا( رسول اهلل وعليc، فكانت بضعة الرسول هي التي تفّردت من بين نساء ااُلّمة بشرف االصطفاء اإللهي 

لهذه المنزلة العظيمة. 

٤. إنّها مع الحّق أبدًا
عن أمير المؤمنينj، قال: »قال رسول اهللn لفاطمةh: »إّن اهلل یغضب لغضبک ویرضی لرضاک.«۷ فإذا كان غضبها موافقًا 
لغضب اهلل في جميع  األحوال وكذلك رضاها، فهذا يعني أن رضاها وغضبها يوافق الموازين الشرعية في جميع األحوال، 
وأنها ال تعدوالحق في حالتي الغضب والرضا، وفي ذلك دليل ساطع على عصمتها عليها السالم يضاف لما تقّدم في آية 

التطهير. 

5. بضعة الرسولn وشجنة منه
قال رسول اهللn: »إنّما ابنتي فاطمة بضعة مني، یریبني ما أرابها، ویؤذیني ما آذاها.«٨

وقالn: »فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني.«9 
وقالn: » إنّما فاطمة شجنة مني، یبسطني ما یبسطها، ویقبضني ما یقبضها.«1۰ 

nذلك اَلّن النبى ،hهذه األحاديث وغيرها التي وردت بألفاظ مختلفة ومعاٍن متقاربة، فيها دليل آخر على عصمة فاطمة
معصوم عن الذنب والخطأ والهوی، وال يرضى أو يغضب إاّل لرضا اهلل سبحانه وغضبه، وعليه فال يمكن القول بأنهn يغضب 

لغضب بضعته، إاّل إذا قلنا بعصمتها عن الذنب والخطأ. 
وقد استدّل أعالم اإلمامية بهذا الحديث على عصمة فاطمةh، قال الشیخ المفیدe: فلوال أّن فاطمةh کانت معصومة من الخطأ، 
مبّرأة من الزلل، لجاز منها وقوع مایجب أذاها به باألدب والعقوبة، ولو وجب ذلک لوجب أذاها، ولو جاز وجوب أذاها، لجاز أذی 

رسول اهللn واألذی هلل عّز وجل، فلّما بطل ذلک، دّل علی أنّها کانت معصومة.11
وقال السید المرتضیe: هذا یدّل علی عصمتها؛ اَلنّها لو کانت ممن یقارف الذنوب، لم یکن من یؤذیها مؤذیًا لهn علی کّل حال، 

بل کان متی فعل المستحّق من ذّمها وإقامة الحّد علیها، إن کان الفعل یقتضیه، ساراً لهn ومطیعًا.1۲

6. سيدة نساء العالمين
عن عائشة قالت، قال رسول اهللn: »یا فاطمة، أال ترضین أن تکوني سیدة نساء العالمین، وسیدة نساء هذه ااُلّمة، وسیدة نساء 

المؤمنین.«13 
وعن جابربن عبداهلل، قال: قال رسول اهللn: »حسبک من النساء أربع سیدات نساء العالمین: فاطمة بنت محمد، وخدیجة بنت 

خویلد، وآسیة بنت مزاحم، ومریم بنت عمران.«1٤ 
وعن ابن عباس: قيل لرسول اهللn: یا رسول اهلل، أهي سیدة نساء عالمها؟ فقال النبيn: »ذاک لمریم بنت عمران، فأّما ابنتي 

فاطمة، فهي سیدة نساء العالمین من األولین واآلخرین... «15 
وعن الُمفّضل، قال: قلت اَلبي عبداهلل االمام الصادقj: أخبرني عن قول رسول اهللn في فاطمةh: »إنّها سیدة نساء العالمین« 

أهي سیدة نساء عالمها؟ فقالj: »ذاک لمریم، کانت سیدة نساء عالمها، وفاطمة سیدة نساء العالمین من األولین واآلخرین.«16

  n7. أحّب الناس إلى رسول اهلل
 1۷ .jومن الرجال علي   بن أبي طالب ،hفاطمة nعن عبداهلل بن بريدة، عن أبيه، قال: كان أحّب النساء إلى رسول اهلل

وعن أُسامة بن زيد ـ في حديث ـ قال: سألت رسول اهللn: أي أهل بیتک أحّب إلیک؟ قال: »أحّب أهلي إلّي فاطمة.«1٨ 
وعن جميع بن عمير، قال: دخلت مع عمتي على عائشة، فسألت: أي الناس کان أحّب إلی رسول اهللn؟ قالت: فاطمة. فقيل: 
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ومن الرجال؟ قالت: زوجها، إن کان ما علمت صّوامًا قّوامًا.19
وعنه، قال: دخلت مع أُّمي على عائشة، فسمعتها من وراء الحجاب وهي تسألها عن عليj فقالت: تسألني عن رجٍل واهلل ما 

أعلم رجاًل کان أحّب إلی رسول اهللn من علي، وال في األرض امرأة کانت أحّب إلی رسول اهللn من امرأته.۲۰ 

8. أول من يدخل الجّنة  
عن عليj، قال: »أخبرني رسول اهللn أن أول من یدخل الجنة أنا وفاطمة والحسن والحسین. قلت: یا رسول اهلل، فمحّبونا؟ 

قال: من ورائکم.«۲1 
وعن أبي هريرة، قال: قال رسول اهللn: »أول شخص یدخل الجنة فاطمة، مثلها في هذه ااُلّمة کمثل مریم بنت عمران في بني 

إسرائیل.«۲۲ 
  

9. غّض األبصار لمرورها على الصراط  
عن عليj قال: »قال النبيn إذا کان یوم القیامة قیل: یا أهل الجمع، غّضوا أبصارکم حتی تمّر فاطمة بنت محمد، فتمّر وعلیها 

ریطتان خضراوان، أو حمراوان.«۲3 
القیامة نادی مناٍد من بطنان العرش: یا أهل الجمع نّکسوا  وعن أبي أيوب األنصاري، قال: قال رسول اهللn: »إذا کان یوم 
رؤوسکم وغّضوا أبصارکم حتی تمرُّ فاطمة بنت محمد علی الصراط« قالn: »فتمرُّ ومعها سبعون ألف جاریة من الحور العین 

کالبرق الالمع.«۲٤  

١٠. جاللة بعثتهاn يوم القيامة  
عن أبي هريرة، قال: قال رسول اهللn: »تبعث األنبیاء یوم القیامة علی علی الدواّب، لیوافوا بالمؤمنین من قومهم المحشر، ویبعث 

صالح علی ناقته، وُأبعث علی البراق، خطوها عند أقصی طرفها، وتبعث فاطمة أمامي.«۲5 
وعنه أيضًا، في حديث آخر بنحو ما تقدم إاّل أن فيه: »... وتبعث فاطمة والحسن والحسین علی ناقتین من نوق الجنة، وعلي بن 

أبي طالب علی ناقتي، وأنا علی البراق.«۲6 
وعن عليj قال: قال رسول اهللn: »إذا کان یوم القیامة ُحملُت علی البراق، وحملت فاطمة علی ناقتي القصواء.«۲۷ 
وعن بريدة، قال: قال رسول اهللn: »أنا ُأبعث علی البراق، یخّصني اهلل به من بین األنبیاء، وفاطمة علی العضباء.«۲٨ 

  h١١ ـ تكثير الطعام في بيتها
ومن كرامات الزهراءh التي تدلُّ على فضلها ومنزلتها عند اهلل تعالى، تكثير الطعام في بيتها، وقد رواه جابر وحذيفةبن اليمان 

وأبي سعيد بألفاظ مختصرة ومطولة.۲9 

  hبنسلها n١2. إنحصار ذرية الرسول
إنحصرت ذرية الرسول األكرمn بفاطمةh، فقد تزوج خديجة وهو ابن خمس وعشرين سنة، وأنجبت له القاسم وعبداهلل 
وهو الطيّب أو الطاهر، وفاطمة، وفي غيرهم خالف. وتزوج بعد خديجة أربع عشرة امرأة، دخل باثنتي عشرة منهّن، وتوفي 
صلى اهلل عليه وآله وسلم وعنده تسع، ولم يولد له منهّن، إاّل مارية القبطية، فقد ولدت له إبراهيم ومات طفاًل، أما أوالد 

خديجة فماتوا صغاراً . 
وبناًء على أّن زينب ورقية وأم كلثوم، بنات خديجة من النبيn، فإّن زينب تزوجها أبو العاص بن الربيع قبل اإلسالم، و 
ولدت له بنتًا، وهي أُمامة، تزوجها اإلمام عليj بعد فاطمةh بوصية منها، ولم ترزق أوالداً، وتزوج رقية ابن عّم النبي

n عتبةبن أبي لهب، وتزّوج أّم كلثوم أخوه عتيق بن أبي لهب، وطّلقهما النبيn وسلم بعد اإلسالم من عتبة وعتيق، فتزوج 
عثمان ابن عفان رقية، وولدت منه ذكراً، وهو عبداهلل، ومات في السنة السادسة من عمره، فتزوج بعدها اختها أم كلثوم وال 

عقب لها، وتوفيت زينب ورقية وأم كلثوم في حياة النبيn، ولم يبق له من الولد إاّل فاطمة، وال عقب له إاّل منها. 
وعليه فإّن النبيn ال عقب له من الصلب، لكنّه لم يحرم من الذرية والنسل، بل لقد دّل القرآن الكريم على أّن الحسن 
ابناه حقيقة، فقد اتفقت كلمة المفسرين على أّن المراد بقوله تعالى في آية المباهلة : »أبناءنا وأبناءکم«  والحسينc هما 

 .cالحسن والحسين



34

قال الرازي: هذه اآلیة دالة علی أّن الحسن والحسین کانا ابني رسول اهللn، َوَعَد النبيn أن یدعو أبناءه، فدعا الحسن والحسین، 
ابنیه، ومّما یؤّکد هذا قوله تعالی في سورة األنعام: »ومن ذریته داود وسلیمان« إلی قوله: »و زکریا ویحیی  فوجب أن یکونا 

وعیسی«31 ومعلوم أّن عيسىj إنّما انتسب إلى إبراهيمj بااُلّم ال باألب، فثبت أّن ابن البنت قد يسّمى ابنًا.3۲ 

هوامش:
1. صحيح مسلم 4: 1883 | 2424. وتفسري الرازي 8: 80. واآلية من سورة األحزاب: 33 | 33.

2. سنن الرتمذي 5: 351. و روي حديث الكساء يف مسند أمحد 4: 107 و 6: 292 و 304. 
3. سورة الشورى: 21 | 23.  

4. الكشاف، الزخمشري 4: 219. ومستدرك احلاكم 3: 172. وتفسري الرازي 27: 166.
5. سورة آل عمران: 3 | 61.

6. راجع: صحيح مسلم 4: 1871. وسنن الرتمذي 5: 225 | 2999. 
7. املعجم الكبري 22: 401 | 1001. 

8. املعجم الكبري 22: 404 | 1010 و 1011. 
9. املعجم الكبري 22: 404 | 1012. وصحيح البخاري ـ كتاب املناقب 5: 92 | 209. 
10. املعجم الكبري 22: 404 | 1014، وفيه: » يغضبين ما أغضبها، ويبسطين ما يبسطها.«

11. الفصول املختارة: 56 ـ دار األضواء.
12. الشايف | السيد املرتضى 4: 95 ـ مؤسسة الصادق ـ طهران. وتلخيص الشايف | الطوسي 3: 123. 

13. مستدرك احلاكم 3:156 وقال: هذا إسناد صحيح ومل خيرجاه هكذا، إحتاف السائل: 71.   
14. اإلصابة 4: 378. وهتذيب التهذيب 12: 441. 

15. أمايل الصدوق: 575 | 787.
16. معاين األخبار: 107 | 1.   

17. مستدرك احلاكم 3: 155.
18. املعجم الكبري 22: 403 | 1007. 

19. مستدرك احلاكم 3: 157. وقال: هذا حديث صحيح االسناد ومل خيرجاه وسنن الرتمذي 5: 701 | 3874. 
20. مستدرك احلاكم 3: 154 وقال: هذا حديث صحيح االسناد ومل خيرجاه.

21. مستدرك احلاكم 3: 151. وقال: صحيح االسناد ومل خيرجاه. وذخائر العقىب: 123. 
21. الفردوس | الديليمي 1: 38 | 81. وكنز العمال 12: 110 | 34234. ومقتل احلسنی عليه السالم | اخلوارزمي 1: 76.

22. املعجم الكبري 22: 400 | 999. ومستدرك احلاكم 3: 153.
23. الصواعق احملرقة: 190 باب 11 فصل 3. وإحتاف السائل | املناوي: 73. ومناقب ابن شهر آشوب 3: 326.  

24. مناقب ابن شهر آشوب 3: 327.   
25. مستدرك احلاكم 3: 152، | اخلوارزمي 1: 55. 

26. كنز العمال 11: 758 | 33689. وتاريخ بغداد 3: 141. 
27. كنز العمال 11: 654 | 33164. وميزان االعتدال 3: 315. ولسان امليزان 4: 399. 

28. تاريخ دمشق | ابن عساكر 10: 327. 
29. راجع: تفسري البيضاوي 1: 158 ـ دار الكتب العلمية. والبداية والنهاية | ابن كثري 6: 115. 

30. تقّدمت خترجياته يف أول هذا الفصل . 
31. سورة األنعام : 6 | 84 . 

32. تفسري الرازي 8 : 81 .

من کتاب »سيدة النساء فاطمة الزهراءh«، علي موسى الكعبي، الفصل الثاني، ص ١٠8-87.
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بسم اهلل الّرحمن الّرحيم

حكم موالنا اميرالمؤمنين على بن ابى طالب)ع(- ۲1الى 3۰

حكمة ۲1. قرنت الهيبة بالخيبة و الحياء بالحرمان و الفرصة تمر مر السحاب  فانتهزوا فرص 
الخير.

حكمة ۲۲. لنا حق فإن أعطيناه و إال ركبنا أعجاز اإلبل و إن طال السری.
حكمة ۲3. من أبطأ به عمله لم يسرع به ]حسبه [ نسبه.

حكمة ۲٤. من كفارات الذنوب العظام إغاثة الملهوف و التنفيس عن المكروب.
حكمة ۲5. يا ابن آدم إذا رأيت ربك سبحانه يتابع عليك نعمه و أنت تعصيه فاحذره.

حكمة ۲6. ما أضمر أحد شيئا إال ظهر في فلتات لسانه و صفحات وجهه.
حكمة ۲۷. امش بدائك ما مشى بك.
حكمة ۲٨. أفضل الزهد إخفاء الزهد.

حكمة ۲9. إذا كنت في إدبار و الموت في إقبال فما أسرع الملتقى.
حكمة 3۰. الحذر الحذر فواهلل لقد ستر حتى كأنه قد غفر.

مصدر: ابن أبي الحديد، عبد الحميد بن هبة اهلل، »شرح نهج البالغة البن أبي الحديد«، قم، 
مؤسسه الطبع تأليفات فيض اإلسالم ، الطبع االّول، 1٤۰٤ق. ج 1٨ ؛ ص131- 1٤1، حكم 

.3۰-۲1
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حول شفاعة األنبیاء واألئمة واألولیاء

سؤال
يشكل على الشيعة بأنهم يعتقدون بشفاعة األنبياء واألئمةb ويخاطبونهم طالبين منهم الشفاعة إلى اهلل تعالى. 

جواب
لبراهين أصول  بالتفصيل في كتابنا »الجامع  الدليل على صحة اإلعتقاد بالشفاعة هو »القرآن الكريم« وقد تعرضنا لذلك 

اإلعتقادات«، صص ٤19 ـ ٤۲۲. 
والشفاعة في منطق القرآن الكريم على قسمين: 

بقوله »یس لهم من دونه ولي وال شفیع.«  نفاها اهلل سبحانه وتعالى عن غيره  التي  األول: الشفاعة من دون اهلل تعالی: وهي 
األنعام-51 وآيات أخری. 

والشفاعة المطلقة تتوقف على السلطة على إنفاذ حاجة المستشفع، وإلزام المشفوع إليه بقضائها حتى مع عدم رضاه، والشفاعة 
بهذا المعنى ال تكون لغير اهلل سبحانه وتعالى، قال اهلل تعالى: »قل هلل الشفاعة جمیعًا له ملک السماوات واألرض.« الزمر- ٤٤ 
واإلعتقاد بشفاعة أحد عند اهلل سبحانه وتعالى بهذا المعنى شرك، وهي التي عبد الوثنيون األصنام من أحلها كما نطق به 

القرآن الكريم. 
الثاني: الشفاعة بإذن اهلل تعالی: والشفاعة بهذا المعنى استثناها اهلل في القرآن الكريم من نفي الشفاعة، وأثبتها لمن يشاء من 
عبـاده فقال تعالى: »ن ذا الذي یشفع عنده إال بإذنه« البقرة- ۲55 وقال تعالى: »ا تغني شفاعتهم شیئا إال من بعد أن یأذن اهلل 

لمن یشاء« النجم- ۲6 وقال تعالى: »وال یشفعون إال لمن ارتضی«، األنبياء- ۲٨. 
وهذا القسم من الشفاعة ليس إال مجرد سؤال حاجة المشفوع من اهلل سبحانه وتعالى. 

ومن الشفاعة: االستغفار لغيره، وقد أذن اهلل لنبيهn في االستغفار للمؤمنين والمؤمنات فقال تعالى:
»واستغفر لهم وشاورهم في األمر«، آل عمران- 159؛ »واستغفر لهم اهلل«، النور- 6۲؛ »واستغفر لهن اهلل«، الممتحنة- 1۲ 

وقد وعد اهلل المغفرة لمن استغفر اهلل واستشفع برسول اهللn في طلب المغفرة له، فقال تعالى: »ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم 
جاؤوک فاستغفروا اهلل واستغفر لهم الرسول لوجدوا اهلل توابًا رحیما«، النساء- 6٤ .

وقد أخبر سبحانه عن استغفار المالئكة للمؤمنين فقال
»ویسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا... فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم«، غافر- ۷ 
وأخبر أيضًا عن دعاء نوحj وطلبه المغفرة للمؤمنين حيث قال: »رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بیتي مؤمنًا وللمؤمنین 
والمؤمنات«، نوح- ۲٨ وعن دعاء إبراهيمj وطلبه المغفرة للمؤمنين حيث قال: »ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم 

الحساب«، ابراهيم- ٤1.
وقد علَّم اهلل تعالى المؤمنين والمؤمنات طلب المغفرة من اهلل تعالى، ففي سورة آل عمران- آية 16: »ربنا إننا آمنا فاغفر لنا 

ذنوبنا وقنا عذاب النار« وفي آية 1٤۷: »ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا« وغيرهما من اآليات. 
وقد منع اهلل سبحانه وتعالى من اإلستغفار للمشركين، فقال تعالى: »أکان للنبي والذین آمنوا أن یستغفروا للمشرکین ولو کانوا 
أولی قربی من بعد ما تبین لهم أنهم أصحاب الجحیم. وما کان استغفار إبراهیم ألبیه إال عن موعدة وعدها إیاه فلما تبین له أنه 

عدو هلل تبرأ منه« التوبة- 113 و 11٤.
ومنع من اإلستغفار للكفار وأكد على عدم قبوله، فقال تعالى: »إستغفر لهم أو ال تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعین مرة فلن یغفر 

اهلل لهم ذلک بأنهم کفروا باهلل ورسوله« التوبة- ٨۰.
ومنع أيضًا من اإلستغفار للمنافقين فقال تعالى: »واء علیهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن یغفر اهلل لهم«، المنافقون- 6. 

http://www.najaf.org/arabic/book/مصدر: أبوطالــب تجليـل التبريـزي، »شبهات حول الشيعة«، النـاشــر: دار القــرآن الكريــم، ٣٤
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اخالق المؤمن: فی المشی

:jقال الصادق
»إن كنت عاقال فقدم العزيمة الصحيحة و النية الصادقة في حين قصدك إلى أي مكان أردت و انه النفس عن التخطي إلى 
محذور و كن متفكرا في مشيك و معتبرا بعجائب صنع اهلل تعالى أينما بلغت و ال تكن مستهزئا و ال متبخترا في مشيك قال 
تعالى  و ال تمش في األرض مرحا إلى آخرها و غض بصرك عما ال يليق بالدين و اذكر اهلل كثيرا فإنه قد جاء في الخبر 
أن المواضع التي يذكر اهلل فيها و عليها تشهد بذلك عند اهلل يوم القيامة و تستغفر لهم إلى أن يدخلهم اهلل الجنة و ال تكثرن  
الكالم مع الناس في الطريق فإن فيه سوء األدب و أكثر الطرق مراصد الشيطان و متجرته فال تأمن كيده و اجعل ذهابك و 
مجيئك في طاعة اهلل و السعي في رضاه فإن حركاتك كلها مكتوبة في صحيفتك قال اهلل تعالى  يوم تشهد عليهم ألسنتهم و 

أيديهم و أرجلهم بما كانوا يعملون  و قال اهلل تعالى  و كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه .«

المصدر: منسوب به جعفر بن محمد، اإلمام السادس)ع(، »مصباح الشريعة«، بيروت، اعلمی، طبع اّول، ١٤٠٠ق. صص ١١-١2.

ثواب تحمید

ثواب من قال الحمد هلل كما هو أهله 
روی زید الشحام عن أبي عبد اهللj قال: 

»من قال الحمد هلل کما هو أهله، شغل اهلل کتاب السماء قیل و کیف یشغل کتاب السماء قال یقولون اللهم إنا ال نعلم الغیب، فقال 
فیقول اکتبوها کما قالها عبدي و علي ثوابها.«

ثواب من قال أربع مرات  الحمد هلل رب العالمين  عند الصباح و عند المساء
روی عن أبومشعر عن أبي عبد اهلل االمام الصادقj قال: 

»من قال إذا أصبح أربع مرات  الحمد هلل رب العالمین،  فقد أدی شکر یومه و من قالها إذا أمسی فقد أدی شکر لیلته.«

المصدر: ابن بابويه، محمد بن على، »ثواب األعمال و عقاب األعمال«، قم، دار الشريف الرضي للنشر، طبع ثانی، ١٤٠6 ق.، ص ١2-١٣.

عقاب من یحلف باهلل کاذبا

قال الـشیخ الصدوق فى كتابه عن ابيه عن اسناده عن یعقوب بن األحمر قال: 
قال أبو عبد اهلل االمام جعفربن محّمدj : »من حلف علی یمین و هو یعلم أنه کاذب فقد بارز اهلل عّز و جّل.«

روی عن جابربن یزید عن أبي جعفر االمام الباقرj قال: 
قال رسول اهللn: »إیاکم و الیمین ]الصبر[ الفاجرة فإنها تدع الدیار بالقع من أهلها.«

ايضًا روی عن مليح بن أبي بكر الشيباني قال: قال أبو عبد اهللj : »الیمین الکاذبة تورث العقب الفقر.« و قالj: »الیمین 
الغموس ینتظر بها أربعین یوما.«

أبي عبيدة الحذاء حّدث عن أبي جعفرj أنه قال: »في کتاب عليj  إن الیمین الکاذبة و قطیعة الرحم تذران الدیار بالقع 
من أهلها و تنقالن الرحم و إن انتقال الرحم انقطاع النسل.«

ايضًا روی حريز عن بعض أصحابه عن أبي عبد اهللj قال: »الیمین الغموس التي توجب النار الرجل یحلف علی حق امرئ 
مسلم علی حبس ماله.«

و أبي جعفرj قال: »إن اهلل عز و جل خلق دیکا أبیض عنقه تحت العرش و رجاله في تخوم السابعة له جناح بالمشرق و جناح 
بالمغرب ال تصیح الدیکة حتی یصیح فإذا صاح خفق بجناحیه ثم قال سبحان اهلل سبحان اهلل سبحان اهلل العظیم الذي لیس یحلف 

باسمه کاذبا.«
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روی سلمانe  أنه مر على المقابر فقال: السالم علیکم یا أهل القبور- من المؤمنین و المسلمین یا أهل الدیار هل علمتم أن 
الیوم جمعة فلما انصرف إلی منزله نام و ملکته عینه أتاه آت فقال و علیک السالم یا أبا عبد اهلل تکلمت فسمعنا و سلمت فرددنا 
فقلت هل تعلمون أن الیوم جمعة فقد علمنا ما یقول الطیور في یوم الجمعة؟ قال و ما یقول الطیر في یوم الجمعة؟ قال: یقول قدوس 

قدوس ربنا الرحمن الملک ما یعرف عظمة ربنا من یحلف باسمه کاذبا.
الحسین بن المختار عن أبي عبد اهللj قال: »من حلف باهلل فلیصدق و من لم یصدق فلیس من اهلل عّز و جّل في شي ء و من حلف 

باهلل فلیرض و من لم یرض فلیس من اهلل عّز و جّل في شي ء.«

ابن بابويه، محمدبن على، ثواب األعمال و عقاب األعمال - قم، دار الشريف الرضي للنشر، طبع ثانی، ١٤٠6 ق. ص 228-226. 

حکایات

hوفاء اّم البنين
h13 مجادی الثانی، رحلة سيدة اّم البننی

لّما دخل بْشر بُن حذلم إلى الـ»مدينة« ناعيًا سيّد الشهداء الحسينj خرجْت تسأل عن الحسينj مذهولًة عن أبنائها 
األربعة، فلّما سأل عنها بْشر قيل له: هذه أّم البنین، فقال لها: عّظم اهلل لِک األجر بولِدک جعفر.. وعثمان.. وعبداهلل، وهي تقول له 
في كّل مرة: »خّبْرني عن الحسین، أحيٌّ هو أم ال؟« فتعّجب بشٌر منها وهو الذي دخل المدينة ينادي بأهلها ـ كما أمره اإلمام 

:jزيُن العابدين

یا أهَل یثرَب ال ُمقاَم لکم بها    ُقتل الحسین، فأدمعي ِمدراُر    
الجسُم منه مضّرٌج في کربال    والرأُس منه علی القناِة ُیداُر    

فقال لها: »عّظَم اهللُ لِک األجَر بأبي الفضل العباس«، فسقط ِمن يدها طفٌل لعّله هو »عبيداهلل بن العباس« و كان رضيعًا تحمُله 
معها، فقالْت له: »قّطعَت نیاَط قلبي، هل سمعتني سألُتک عن أحد، خّبرني عن الحسین«، فاضُطّر بشٌر هنا ألْن يقول لها: عّظم اهللُ 

لِک األجر بأبي عبداهلل الُحسین. فسقطت مغشيًّا عليها.
1».jثّم قالْت: »أخبرني عن أبي عبداهلل... أوالدي و َمن تحت الخضراء کّلهم فداٌء ألبي عبداهلل الحسین

علی قمم الکمال
j1 الّرجب املّرّجب، والدة موالنا االمام الباقر

روی الحسن بن معاذ الرضوي، قال: حدثنا لوط بن یحیی األزدي، عن عمارةبن زید الواقدي، قال: حج هشام بن عبد الملک بن 
مروان سنة من السنين، و كان قد حج في تلك السنة محمدبن علي الباقر و ابنه جعفرc فقال جعفر في بعض كالمه:

الحمد هلل الذي بعث محمدا بالحق نبيا، و أكرمنا به، فنحن صفوة اهلل على خلقه، و خيرته من عباده، فالسعيد من اتبعنا، و 
الشقي من عادانا و خالفنا، و من الناس من يقول إنه يتوالنا و هو يوالي أعداءنا و من يليهم من جلسائهم و أصحابهم، فهو 

لم يسمع كالم ربنا و لم يعمل به.
قال أبو عبداهلل جعفربن محمدj فأخبر مسيلمة أخاه بما سمع ، فلم يعرض لنا حتى انصرف إلى »دمشق«، و انصرفنا إلى 
»المدينة«، فأنفذ بريدا إلى عامل المدينة بإشخاص أبي و إشخاصي معه، فأشخصنا، فلما وردنا دمشق حجبنا ثالثة أيام، ثم 
أذن لنا في اليوم الرابع، فدخلنا و إذا هو قد قعد على سرير الملك، و جنده و خاصته وقوف على أرجلهم سماطين متسلحين، 

و قد نصب البرجاس حذاءه، و أشياخ قومه يرمون.
فلما دخل أبي و أنا خلفه ما زال يستدنينا منه حتى حاذيناه و جلسنا قليال، فقال ألبي: یا أباجعفر، لو رمیت  مع أشیاخ قومک 
الغرض. و إنما أراد أن يهتك  بأبى ظنا منه  أنه يقصر و يخطئ و ال يصيب إذا رمى، فيشتفي منه بذلك، فقال له: »إني قد 

کبرت عن الرمي، فإن رأیت أن تعفیني.«
فقال: »و حق من   أعزنا بدینه و نبیه محمدn ال أعفیک.« ثم أومأ إلى شيخ من بني أمية أن أعطه قوسك.

فتناول أبي عند ذلك قوس الشيخ، ثم تناول منه سهما فوضعه  في كبد القوس ثم انتزع و رمى وسط الغرض فنصبه فيه، ثم 
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رمى فيه الثانية فشق فوق سهمه إلى نصله، ثم تابع الرمي حتى شق تسعة أسهم بعضها في جوف بعض، و هشام يضطرب في 
مجلسه، فلم يتمالك أن قال: أجدت یا أبا جعفر، و أنت أرمی العرب و العجم، کال زعمت أنک قد کبرت عن الرمي. ثم أدرکته 

ندامة علی ما قال.
و كان هشام ال يكني أحدا قبل أبي و ال بعده في خالفته، فهم به و أطرق إطراقة يرتئي فيه رأيا، و أبي واقف بحذائه مواجها 

له، و أنا وراء أبي.
فلما طال وقوفنا بين يديه غضب أبي فهم به، و كان أبي إذا غضب نظر إلى السماء نظر غضبان يتبين للناظر الغضب في وجهه، 
فلما نظر هشام ذلك من أبي قال له: یا محمد، اصعد، فصعد أبي إلی سریره و أنا أتبعه. فلما دنا من هشام قام إليه فاعتنقه و 
أقعده عن يمينه، ثم اعتنقني و أقعدني عن يمين أبي، ثم أقبل على أبي بوجهه فقال له: یا محمد، ال تزال العرب و العجم تسودها 

قریش ما دام فیهم مثلک، و هلل درک، من علمک هذا الرمي؟ و في کم تعلمته؟
فقال له أبي: »قد علمت أن أهل المدینة یتعاطونه، فتعاطیته أیام حداثتي، ثم ترکته، فلما أراد أمیر المؤمنین مني ذلک عدت إلیه.«
فقال له: ما رأیت مثل هذا الرمي قط مذ عقلت، و ما ظننت أن في األرض أحدا یرمي مثل هذا الرمي، أین رمي جعفر من رمیک؟

فقال: »إنا نحن نتوارث الکمال و التمام اللذین أنزلهما اهلل علی نبیهn في قوله: 
»الیوم أکملت لکم دینکم و أتممت علیکم نعمتي و رضیت لکم اإلسالم دینا و األرض ال تخلو ممن یکمل  هذه األمور التي یقصر 

عنها غیرنا.«۲ 

ليست اإلمامة بالصغر والكبر
     j10 الّرجب املرّجب، والدة سّيدنا اجلواد االمام احملّمدبن علی

المأمون ركب يوما للصيد فمر ببعض أزقة »بغداد« على جماعة من األطفال فخافوا و هربوا و تفرقوا و بقي منهم واحد في 
مكانه فتقدم إليه المأمون و قالj له: کیف لم تهرب کما هرب أصحابک؟ فقال: »ألن الطریق لیس ضیقا فیتسع بذهابي و ال 
لي عندک ذنب فأخافک ألجله فألي شي ء أهرب.« فأعجب من كالمه المأمون فلما خرج إلى خارج بغداد أرسل صقره فارتفع 
في الهواء و لم يسقط على األرض حتى رجع و في منقاره سمكة صغيرة فتعجب المأمون من ذلك فلما رجع تفرق األطفال 
و هربوا إال ذلك الطفل فإنه بقي في مكانه كما في المرة األولى فتقدم إليه المأمون و هو ضام كفه على السمكة و قال له: قل 
أي شي ء في یدي؟ فقالj: »إن الغیم حین یأخذ من ماء البحر یداخله سمک صغار فتسقط منه فتصطادها صقور الملک فیمتحنون 

بها ساللة النبوة.« فأدهش ذلك المأمون و قال له: من أنت؟ فقال j: »أنا محمدبن  علي  الرضا.«
و كان ذلك بعد واقعة الرضا ع و كان عمرهj في ذلك الوقت إحدی عشرة سنة و قيل عشرا فنزل المأمون عن فرسه و 

قبل رأسه و تذلل له ثم زوجه ابنته.
من أن المأمون لما أراد أن يزوجه ابنته أم الفضل قال له علماء عصره: إنه صغیر السن لم یتعمق في العلم فاترکه لیکتسب ما 
یحتاج إلیه من العلم ثم افعل ما بدا لک فقال المأمون إن علم هؤالء علم لدني ال کسبي فإن أردتم أن تعلموا صدق مقالتي فاسألوه 
عما شئتم. ثم عقد المأمون مجلسا عظيما إليقاع العقد و أجلس العلماء و أكابر بني العباس كال في مرتبته و أجلس الجواد
j في صدر المجلس و جلس هو بين يديه ثم قال: سلوه ما شئتم . فتقدم یحیی بن أکثم القاضي و قال له: ما تقول یا ابن 
رسول اهلل في محرم قتل صیدا؟ فقالj: »قتله في حل أو حرم محال أو محرما عالما أو جاهال خطأ أو عمدا حرا أو عبدا مبتدئا 
أو معیدا و الصید بري أو بحري من الطیور أو من غیرها من صغار الصید أو کباره.« فتحير يحيى بن أكثم و تلجلج  و لم يدر ما 

يقول ثم إنهj بين الجواب .
في جميع هذه الشقوق فقال المأمون: اآلن علمتم صدق مقالتي. ثم قام و خطب ثم قال: اشهدوا أني قد زوجت ابنتي أم الفضل 
بمحمدبن علي بن موسی بن جعفربن محمدبن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب   فو اهلل لو تلیت هذه األسماء الشریفة علی صخرة 

النفلقت.3

jالشيعة علی
j13 الرجب املرّجب، والدة موالنا امرياملؤمننی علی بن ابی طالب

من كتاب »صفوة األخبار« روی الـأعمش قال: 
رأيت جارية سوداء تسقي الماء و هي تقول اشربوا حّبا لعليّ بن أبي طالبj و كانت عمياء قال ثّم أتيتها بـ»مّكة« بصيرة 

تسقي الماء و هي تقول اشربوا حّبا لمن رّد اهلّل علّي بصري به. 
فقلت: یا جاریة رأیتک في المدینة ضریرة تقولین اشربوا حّبا لموالي علّي بن أبي طالبj- و أنت الیوم بصیرة فما شأنک. 
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قالت: بأبي أنت؛ إنّي رأیت رجال قال: »یا جاریة أنت موالة لعلّي بن أبي طالبj و محّبته؟«
فقلت: نعم. 

فقال: »الّلهّم إن کانت صادقة فرّد علیها بصرها. فو اهلّل لقد رّد اهلّل علّي بصري.«
فقلت: من أنت؟ 

٤».  jقال: »أنا الخضر و أنا من شیعة علّي بن أبي طالب

hزينة األب
j15 رجب املّرجب، رحلة سيدتنا الزينب الکربی بنت علی بن ابی الطالب

حّدث یحیی المازني:
ابنتهh، فال، واهلل،  البيت الّذي تسكنه زينب  كنت  في جوار أمیر المؤمنینj في الـ»مدينة« مّدة مديدة، و بالقرب من 

مارأيت لها شخصا و ال سمعت لها صوتا.
و كانت إذا أرادت الخروج لزيارة جّدها رسول اهللn تخرج ليال و الحسنj عن يمينها، و الحسينj عن شمالها، و 
أميرالمؤمنينj أمامها، فإذا قربت من القبر الشريف سبقها أميرالمؤمنينj فأخمد ضوء القناديل. فسأله الحسنj مّرة 

عن ذلك؟
5»hأخشی أن ینظر أحد إلی شخص اختک زینب« :jفقال

هوامش:
1. تنقيح املقال 70:3، من املوقع االمام الّرضا)ع(.

2. طربى آملى صغري، حممد بن جرير بن رستم، »دالئل اإلمامة«، قم، بعثت ، طبع اّول، 1413ق.، صص 235-234.
3. »مفتاح الفالح يف عمل اليوم و الليلة من الواجبات و املستحبات«، حممدبن حسنی عبدالصمد حارثی )شيخ هبايی(، )طبع القدمية(، صص 220-222.

4. صفوه االخبار، عن جملسی)ره(، »حباراالنوار«، ج 42، ص 9، ح 11 / »القطره«، ج 1، تأليف عاّلمه سّيد امحد مستنبط.
5. حبراىن اصفهاىن، عبد اهلل بن نور اهلل، »عوامل العلوم و املعارف واألحوال من اآليات و األخبار و األقوال )مستدرك سيدة النساء إىل اإلمام اجلواد(«، قم، مؤسسة 

اإلمام املهدى)عج(، طبع اّول، 1413 ق.، ج 11، قسم2، فاطمة)ع(، ص955.
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شمس الضحي
عبدالباقي العمري

انت العلي الذي فوق الُعال ُرفِعا ببطن مكة وسط البيتاذ ُوضعا
سمتك اُمك بنت الليث حيدرًة اكرم بلبوة ليٍث انجبتسبُعا

وانت حيدرة الغاب الذي اسد البرج السماوِي عنه خاسئًارجعا
وانت باٌب تعالى شأُن حارسه بغير راحة روح القدس ما قُرعا

وانتذاك البطين الممتلي حكمًا معشارها فلك االفالك ما وسعا
وانت ذاك الهزبراالنزع البطل الذي بمخلبه للشرك قد نُزعا

وانت نقطُة باٍء مْع توحدها بهاجميع الذي في الذكر قد ُجمعا
وانت والّحق يا اقضى االنام به غداً على الحوضحقًا تُحشران ِ معا

وانت صنو نبٍيّ غير شرعته لالنبياء اله العرش ماشرعا
وانت زوج ابنت الهادي الى سنٍن من حاد عنه عداه الرشُدفأنخدعا

وانت بالطبع سيٌف تارة عطبا يسقي الثغور ويشفي مرًةطبعا
وانت غوٌث وغيُث في ردی وندی لخائٍف ولراٍج الذ وانتجعا
وانتركٌن يجير المستجير به وانت حصٌن لمن من دهره فزعا

وانت عيُن يقيٍن لم يزدُهبه كشف الغطاء يقينًا أيُة انقشعا
وانت من فُِجَع الدين المبين به ومنبأوالده االسالم قد فجعا

وانت انت الذي منه الوجود نضى عمود صبٍح ليافوخالرجا صدعا
وانت انت الذي حّطت له قدٌم في موضع يده الرحمن قدوضعا

وانت انت الذي للقبلتين مع النبي اول من صلى ومن ركعا
وانت انتالذي في نفس مضجعه في ليل هجرته قد بات مضطجعا

وانت انت الذي آثاره ارتفعتعلى االثير وعنه قدره اتضعا
وانت انت الذي آثاره َمسحت هام االثير فابدیرأسه الصلعا

حكمت في الكفر سيفًا لو هويت به يومًا على كتف االفالك النخلعا
ُمّحدُب يترآءی في مقعّره موٌج يكاد على اآلفاق انْيقعا

عالجت بالبيض امراض القلوب ولو كان العالج بغير البيض مانجعا
وباب خيبر لو كانت مسامره كل الثوابت حتى القطب النقلعا

باريت شمس الضحى في جنٍة بزغت في يوم بدٍر بزوغ البدر اذ سطعا


