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لالتصال بنا : ٠٧٦٠١٨٥٤٤٤٦ 
www.qanbar.com
info@qanbar.com
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ملا أعلن رسول اهللا(صلى اهللا عليه وآله) 
عن والية اإلمام علي(عليه السالم) يف 
مجيع  وصار  اخلرب  اشتهر  خم،  غدير 
اخلرب  فسمع  عنه،  يتحدثون  املسلمني 
يعجبه  ومل  الفهري  احلارث  امسه  رجل 
ذلك، وقرر الذهاب إىل الرسول ليناقشه 

يف األمر. 
املنورة،  املدينة  إىل  ناقته  على  فأتى 
حممد،  (يا  وقال:  الرسول  على  ودخل 
ال  أن  بشهادة  وجل  عز  اهللا  عن  أمرتنا 
إله إال اهللا وأنك رسول اهللا فقبلنا منك، 
منك،  فقبلنا  مخسا  نصلي  أن  وأمرتنا 
وأمرتنا بالزكاة فقبلنا، وأمرتنا أن نصوم 
فقبلنا،  باحلج  وأمرتنا  فقبلنا،  رمضان 
ثم مل ترَض بذلك حتى رفعت بضبعي 
ابن عمك تفّضله علينا، فقلت: من كنت 
مواله فعلي مواله، فهذا شيء منك أم من 

اهللا عز وجل؟). 
وآله):  عليه  اهللا  النيب(صلى  له  فقال 
إن هذا من اهللا عز  إال هو  إله  (والذي ال 

وجل).
فلم يصدق احلارث الفهري كالم الرسول، 
فخرج غاضبًا وهو يقول: (اللهم إن كان 
ما يقول حممد حقًا فأمطر علينا حجارة 

من السماء أو ائتنا بعذاب أليم).
انزل  ناقته،  لريكب  احلارث  خرج  فلما 
اهللا تعاىل حجرا من السماء دخل يف رأس 
اآلية  نزلت  ثم  فقتله،  الفهري  احلارث 
الرجل فقالت:  املباركة تبّني عاقبة هذا 
(سأل سائل بعذاب واقع * للكافرين ليس 

له دافع * من اهللا ذي املعارج).
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لعـبة قنرب
 رحلة الى الغدير
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نصيحة قنبر..

   سأل األستاذ تلميذه:ما 
الفيل  بني  الفرق 

واحلمار؟
من  ذيله  قال:احلمار 
الفيل فذيله  أما  اخللف 

من األمام .

  دخل العب امللعب ويف 
حيرك  لكي  ملعقة  يده 

بها اللعب

االغبياء  أحد  وجد   
مل  سره:  يف  فقال  كنزا 
أمامي سوى أن أجد  يبَق 

اخلريطة اىل الكنز.
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ذات يوم جاَء َأمُري املؤمنني عليٌّ بن أيب طالٍب(عليه 
ازين،  السالم) برفقة خادمه قنرب إىل سوق البزَّ

وذهَب اىل دكاٍن َوجَد فيه غالما صغرياًا، فاشترى 
منه ثوبني أحدمها بثالثة دراهم، واآلخر 

بدرمهني،
وقال أمُري املؤمنني(عليه السالم): يا قنرب، ُخْذ 

الثوَب الذي بثالثة دراهم. 
فقاَل قنُرب: أنَت َأْوىل به  يا أمري املؤمنني، َألنَّك 

تصعُد املنَرب وختطُب َأماَم النَّاس.
، ولك  فقال أمُري املؤمنني(عليه السالم): وأنَت شابٌّ

شرة الشباب -أي نشاط الشباب- وَأنا استحيي من 
َل عليك؛ مسعُت رسوَل اِهللا(صّلى  رّبي َأْن َأَتَفضَّ

اهللا عليِه وآلِه) يقول: َألبسوهم مما 
تلبسون، وأطعموهم مما تأكلون).

ويف هذه اَألثناء جاَء 
والُد الغالِم، وسّلم على 
َأمري املؤمنني: وقال له 
بكم باعَك هذا الغالُم 

الثوبني؟
فأخربُه اإلماُم بثمنهما، 
فقال الرجل: املعذرُة يا 

سيِّدي، أنَّ ولدي مل 
يعرْفَك، وقد باعك 
الثوبني بسعٍر أغلى 

من سعرمها بدرمهني، 
فتفضْل ُخْذ هذين 

الدرمهني.
 فرفَض َأمُري املؤمنني أن 

يسترجَع الدرمهني وقاَل: (لقد 
ماكسين وماكسته -َأي عاملين وعاملته- 

واتفقنا على رضا). 
(عليه  هكذا كانت أخالُق أمري املؤمنني عليٍّ

السالم)، وهي أخالق عظيمة اكتسبها من أخيِه 
ٍد(صّلى اُهللا عليِه وآلِه). رسوِل اهللا ُمَحمَّ

أحبتي، سأروي لكم اليوم حكاية  عن امير المؤمنين
 فيها عبرة و عظة إسمها: 
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الثوب الجديد
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