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أماكن قرآنية

جعفر: وامه قضاعية فيما ذكر ابن الطقطقي، وقال 
مصعب: »وجعفر بن حسني ال بقية له وأمه من بلي«. 

عبداهلل: وقد قتل صغيرا في »كربالء« وأمه: الرباب بنت 
امرئ القيس بن عدي الكلبية، وقد كان احلسني ÿ شديد 

احملبة لها والبنته سكينة منها. 
وكانت هي ايضا شديدة احملبة له ÿ حتى انها لم تتزوج 

بعده. 
وكانت تقول: ال اتخذ َحماً بعد رسول اهلل ژ، لكل من جاء 

يخطبها.
ورثته بقولها:

ان الذي كان نورا يستضاء به بكربالء قتيل غير مدفون 
سبط النبي جزاك اهلل صاحلة عنا وجنبت خسران املوازين 

قد كنت لي جبال صعبا ألوذ به وكنت تصحبنا بالرحم 
والدين من لليتامى ومن للسائلني ومن يغني ويؤوي اليه 

كل مسكني

قال اهلل تعالى )أم حسبت أن اصحاب الكهف والرقيم 
كانوا من آياتنا عجبا( سورة الكهف اآلية 9، ويقول تعالى 
)سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم 

كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي 
أعلم بعدتهم ما يعلمهم اال قليل فال متار فيهم اال مراء 

ظاهرا وال تستفت فيهم منهم احد( سورة الكهف آية 22، 
وتتعدد املقوالت القائلة ان كهف اهل الكهف قد يكون في 
تركيا او سورية او اليمن، كما تتعدد الدالئل على وجود 
الكهف واملسجد الذي اقيم عليه وقد اكتشف هذا املوقع 

جنوب شرق عمان من قبل عالم اآلثار االردني محمد 
ظبيان عام 1963 ويقع هذا الكهف في قرب الرحيب وكان 
االسم القدمي لهذه القرية هو الرقيم انسجاما مع احلادثة 
وقد حشرت جميع الهياكل العظمية الصحاب الكهف في 
منطقة صغيرة وميكن رؤية هذه الهياكل من خالل فتحة 

صغيرة سدت بقطعة زجاجية صغيرة.
وقد ظهر في الكهف ثمانية قبور وبالقرب من باب الكهف 

مت العثور على جمجمة كلب )الفك العلوي فقط( وكان 
حارسهم كما ان الدالئل التي وجدت في املوقع تشير الى 

ان اصحاب الكهف سبعة من بينهم الراعي وثامنهم كلبهم 
وقد دفن الكلب على عتبة الباب حيث كان يحرس ولم 

يدفن في القبر الثامن وال يعلم بعد ملن القبر الثامن.

سكينة وامها الرباب بنت امرئ القيس بن عدي الكلبية، 
فهي اخت شقيقة لعبداهلل السالف الذكر وقد شهدت سكينة 

كربالء، وقدمت دمشق مع اهل بيتها بعد قتل ابيها ثم 
خرجت الى املدينة وهي تابعية جليلة محدثة قليلة الرواية.

قال االمام الذهبي في »السير«: »كانت بديعة اجلمال، 
تزوجها ابن عمها عبداهلل بن احلسن )األكبر(، فقتل مع 

ابيها قبل الدخول بها، ثم تزوجها مصعب امير العراق، ثم 
تزوجت بغير واحد، وكانت شهمة مهيبة، دخلت على هشام 

اخلليفة، فسلبته عمامته ومطرفه ومنطقته، فأعطاها ذلك، 
ولها نظم جيد«. وقال ابن سعد في »الطبقات«: »تزوجها 

مصعب بن الزبير بن العوام ابتكرها فولدت له فاطمة، ثم 
قتل عنها فخلف عليها عبداهلل بن عثمان بن عبداهلل بن 

حكيم بن حزام بن خويلف بن اسد بن عبدالعزى بن قصي 
فولدت له عثمان الذي يقال له قرين، وحكيما، وربيحة، 

فهلك عنها فخلف عليها زيد بن عمرو بن عثمان بن عفان، 
فهلك عنها فخلف عليها ابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف 

الزهري، كانت ولّته نفسها فتزوجها فأقامت معه ثالثة 
اشهر، فكتب هشام بن عبدامللك الى واليه باملدينة ان فرق 
بينهما، وقال بعض اهل العلم: هلك عنها زيد بن عمرو بن 

عثمان وتزوجها االصبغ بن عبدالعزيز بن مروان«. وذكرها 
ابن حبان في »الثقات« فقال: »تروي عن أهل بيتها وروى 

عنها اهل الكوفة« وقال ابن ماكوال: »لها اخبار مشهورة 
روت عن ابيها«.

وكانت سكينة من الفصاحة والبالغة واألدب مبكان، وقد 
نقلت لنا كتب التاريخ واألدب ما يبني فصاحتها وعلمها 

باألدب والشعر، نعم ينبغي االحتراز مما ذكر في كتب االدب 
عن سكينة رحمها اهلل خاصة كتاب »االغاني« البي الفرج 

االصفهاني، ففيه اخبار شنيعة ال تليق مبا علم وعرف من 
تقوى وورع سكينة بنت احلسني، وكذا قصة شنيعة جدا 

ذكرها عنها نعمة اهلل اجلزائري في »االنوار النعمانية«.
وقد توفيت سكينة رحمها اهلل سنة سبع عشرة ومائة 

ودفنت باملدينة، ولم يصح انها نزلت مصر وال دفنت بها، 
كما انه لم يصح انها دفنت بالشام.

قال احلافظ ابن عساكر في »تاريخ دمشق« حتت عنوان 
»ذكر مقابر اهل دمشق«: »فأما قبر سكينة بنت احلسني 

فيحتمل، النها تزوجت باالصبغ بن عبدالعزيز بن مروان 
الذي كان مبصر ورحلت اليه فمات قبل ان تصل اليه، 

فيحتمل انها قدمت دمشق وماتت بها، والصحيح انها ماتت 
باملدينة وامرهم الوالي اال يدفنوها حتى يحضرها وركب 

الى بعض امواله بنواحي املدينة وكان اليوم حارا، فتغيرت 
رائحتها واشتري لها طيب كثير ليغلب الرائحة فلم يغلب، 

ثم بعث إليهم ان ادفنوها فإني مشغول فدفنت ولم يحضر«.

قال تعالى: )واتبعوا ما تتلو الشياطني على ملك سليمان وما 
كفر سليمان ولكن الشياطني كفروا يعلمون الناس السحر 

وما انزل على امللكني ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من 
احد حتى يقوال امنا نحن فتنة فال تكفر فيتعلمون منهما 

ما يفرقون به بني املرء وزوجه وما هم بضارين به من احد 
اال باذن اهلل ويتعلمون ما يضرهم وال ينفعهم ولقد علموا 
ملن اشتراه ما له في اآلخرة من خالق ولبئس ما شروا به 

انفسهم لو كانوا يعلمون(.
فبابل هي احد االماكن املشهورة في التاريخ القدمي اذ سميت 

احلضارة في بالد ما بني النهرين باحلضارة البابلية نسبة 
اليها، وبابل مدينة قدمية بالعراق على اجلانب االيسر من نهر 
الفرات قرب الكوفة، لها تاريخ حافل في العصور الغابرة وقد 

اشتهر اهلها باالملام بالسحر واستخدامه، والى ذلك تشير 
القصة القرآنية الواردة بشأنها في سورة البقرة، فماروت 

رفيق لهاروت، وهما ملكان هبطا بصورة آدمية وعلما الناس 
السحر ابتالء من اهلل وامتحانا لهم فمن تعلمه وعمل به كفر، 

وكانا يحذران الناس من العمل به ويقوالن: امنا نحن فتنة 
فال تكفر وكان ببابل امللك النمرود الذي حاج ابراهيم گ، 
وقد ذكر ذلك في قوله تعالى في سورة البقرة: )ألم تر الى 
الذي حاج ابراهيم في ربه ان آتاه اهلل امللك اذ قال ابراهيم 

ربي الذي يحيي ومييت قال انا احيي واميت قال ابراهيم فإن 
اهلل يأتي بالشمس من املشرق فأت بها من املغرب فبهت الذي 

كفر واهلل ال يهدي القوم الظاملني( »البقرة 258«.

أوالده التفوق الدراسي

طيار

مهندس

بر الوالدين

مه���دي حبيب متف���وق في 
دراس���ته ومت تكرمي���ه من قبل 
املدرس���ة كما يتمي���ز بالهدوء 
واالت���زان وحب اخلي���ر، يقول 
مهدي: يرجع تفوقي الى اهتمام 
أبي وأمي وتشجيعهما الدائم لي 
ألكون في املستقبل رجال ناجحا 
ينفع مجتمعه، ويتمنى مهدي ان 
يصبح طبيبا مشهورا وان يكمل 

دراسته الى الدكتوراه.
وينجح ف���ي حياته العملية 
حتى يكون أول كويتي يحصل 

على جائزة نوبل.

س���عود أنور أيضا متفوق 
في دراس���ته ويقول: أخصص 
وقتا للدراسة ووقتا آخر للعب 
والكمبيوتر واح��ب كرة القدم 
كم���ا انني احفظ القرآن الكرمي 
وأواظ���ب عل���ى الص���الة كما 
عودتن���ي أس���رتي وأمتنى ان 
أصب���ح طي��ارا أط���وف بالد 
العالم كله وأرى مخلوقات اهلل 

العجيبة.

يوس���ف محمد يقول: اليوم 
حصلت على هدية قيمة لتميزي 
الدراس���ي وأقي���م ه���ذا احلفل 
الكبير في الفندق ألنني متفوق 
ومتميز واحلمد هلل سأظل على 
هذا املنوال ألن سعادتي كبيرة 
اليوم وأنا أرى اجلميع يكرمني 
ويعطيني الشهادات والهدايا التي 
شجعتني كثيرا وأمتنى أن أصبح 

مهندسا.

يوسف البلوشي يقول: أحب أبي 
وأمي وأبرهما واعمل على راحتهما 
ألنهما س����بب لدخولي اجلنة إذا 
أحسنت اليهما كما قال اهلل تعالى 
ولذلك ال أقول لهم »أف« أبدا ألنهما 
يحبانني كثيرا ويحضران لي كل 
ما أريده وانصح كل طفل بان يكون 
بارا بوالدي����ه مطيعا لهما ويقبل 
النصيحة منهما ألنهما يريدان أن 

أكون أفضل منهما.
فاألب واألم هما جنة اإلنسان 
وأيضا أحفظ كثيرا من األحاديث 
النبوية التي حت����ث على برهما 

وطاعتهما.

الكهف

بناته

بابل

مهدي حبيب

سعود أنور

يوسف محمد

يوسف البلوشي

ش���هادة حق يقولها أستاذ 
الش���رقية في جامعة  اللغات 
جنيڤ والذي ألف كتابي »محمد 
والقرآن« و»حاضر اإلس���الم 
ومستقبله« وغيرهما من الكتب 
يقول مونته: ان طبيعة محمد 
ژ الديني���ة تدهش كل باحث 
مدقق نزيه املقصد مبا يتجلى 
فيها من شدة االخالص، فقد كان 

اللف���ظ، وقد كان���ت الصفات 
الغالبة عليه هي صحة احلكم 
وصراحة اللفظ، واالقتناع التام 
مبا يعمل���ه ويقوله. »ندر بني 
املصلحني م���ن عرفت حياتهم 
بالتفصيل مثل محمد ژ وان 
ما قام به م���ن اصالح أخالق 
وتطهير للمجتمع يجعله من 

أعظم احملسنني لإلنسانية«.

بني اسرائيل الذين نراهم كبارا 
جدا في تاري���خ قومهم. ولقد 
جهل كثير م���ن الناس محمدا 
ژ وبخسوه حقه، وذلك النه 
الذين  النادرين  من املصلحني 
الناس أط���وار حياتهم  عرف 
بدقائقها. كان محمد ژ كرمي 
العشرة، عذب  األخالق حسن 
احلديث، صحيح احلكم صادق 

محمد مصلحا دينيا ذا عقيدة 
راسخة، ولم يقم إال بعد ان تأمل 
كثيرا وبلغ س���ن الكمال بهذه 
التي جعلته  العظيمة  الدعوة 
من أسطع األنوار اإلنسانية في 
الدين، وهو في محاربته للشرك 
التي كانت  القبيحة  والعادات 
عند أبناء زمن���ه كان في بالد 
العرب أش���به بنبي من أنبياء 

إدوارد ورمسي: فتحت حججه العقلية أعني األمة اجلاهلية

احلسني ÿ ريحانة رسول اهلل ژ أحباب اهلل

وقال املستر إدوارد ورمسي 
املستش����رق األميركي: »قبل أن 
نش����رح عالقة اإلسالم باملدينة 
احلديثة، ونب����ني املركز الرفيع 
الذي يحتله بني الديانات العظيمة 
املعروفة، يجب علينا أن نرجع 
إلى األيام التي سلفت قبل ظهور 
النبي محمد  ژ ونتبني ما كان 
عليه س����كان البادية من عبادة 
األصنام، ووخي����م العادات، ثم 
نبحث عن اإلصالحات التي أدخلها 
النبي الكرمي في شبه اجلزيرة، 
ألن األشياء إمنا تتميز بضدها«، 
ثم مضى مس����تر إدوارد يقول: 
»كانت ب����الد العرب غارقة قبل 
نبوة محمد ژ في أحط الدركات، 
حتى ليصعب علينا وصف تلك 
اخلزعبالت التي كانت سائدة في 
كل مكان، فالفوضى العظيمة التي 
كان الناس منهمكني فيها في ذلك 
العصر، وجرائم األطفال )يريد 
آباؤهم قتلهم من إمالق(، ووأد 
البنات وهن أحياء، والضحايا 
البشرية التي كانت تقدم باسم 
الدين، واحل����روب الدائمة التي 
تنش����ب آنا بعد آن بني القبائل 

البادية  »ولنتص���ور س���كان 
حينما رأوا أصنامهم تكس���ر 
على مرأى منهم وهم املشهورون 
بالشجاعة والصالبة في الرأي، 
وعدم اخلضوع للغير، أفال يثور 
ثائرهم، ويهمون بالفتك مبحمد؟ 
ولكن محمدا يتكلم بكالم اهلل 
فقد كانوا يج���دون في نبرات 
صوته هدى وتأثيرا كبيرا، ولهذا 
لم يستطيعوا القيام ضد تيار 
احلق، ولم يجدوا بدا من اجلري 
في مجاري النقاء اجلديد، ألنه 
اجت���اح كل املوانع والس���دود 
كما يجتاح السيل اجلارف كل 
ش���يء يقف في طريقه. وهكذا 
انتصرت الفضيلة على الرذيلة، 
وأخمدت قوة اهلل تلك الشرور 
واآلثام، وحررت اإلنسانية من 
قبضة الوحشية، وباإلجمال: 
أتى الوحي من عند اهلل العلي 
القدير إلى رسوله ونبيه الكرمي 
محمد بن عبداهلل ژ ففتحت 
السديدة أعني  العقلية  حججه 
تلك األمة اجلاهل���ة، فانتبهوا 
وحتقق���وا، وعلموا أنهم كانوا 

في أحضان الرذيلة املظلمة«.

في جو فاس����د، مملوء بالغبار 
وامليكروب���ات، حتى ان مجرد 
ذكرى هذه األيام تقشعر منها 
النف���وس، وهكذا كانت أحوال 
سكان شبه جزيرة العرب، وتلك 
هي عاداتهم حينما جاء محمد ژ 
شارحا للعالم رسالة اهلل الواحد 
القهار، حامال بيده اليمنى الهدى 
والفرقان، وبيده اليسرى نور 
املدينة الوضاء ليخرج الناس 
من الظلمات إلى النور، وهناك 
بزغ فجر عصر جديد كان يرى 
في األفق، وبشرت األيام بسطوع 
شمس العرفان، وانقشاع سحب 
اجلهالة املظلمة التي أخفت النور 
السماوي عن أبصار الناس زمنا 
طويال، وأتى اليوم الذي أعادت 
العظيم محمد  فيه يد املصلح 
ژ ما فقد من العدل واحلرية، 
والتسامح والفضيلة، أتى الوحي 
من عند اهلل إلى رسوله الكرمي 
ففتحت حججه العقلية السديدة 
أعني أمة جاهلية، فانتبه العرب، 
وحتققوا أنهم كانوا نائمني في 
أحض���ان الرذيلة املظلمة«، ثم 
مض���ى املس���تر إدوارد يقول: 

املختلفة، والنقص املستدمي بني 
أهل البالد، وعدم وجود حكومة 
قوية، كل هذه كانت س����ببا في 
سيادة الهمجية، وازدياد اجلرائم، 
وانتهاك احلرمات، وهذه حقيقة 
يحملها التاريخ وال ميكن إنكارها، 
كانت بالد العرب في حالة تشوش 
وبلبلة، وفوضى منتش����رة لم 
يس����بق لها مثيل في تاريخ أي 
أمة من األمم، حتى ان بيت اهلل 
احلرام الذي بناه إبراهيم اخلليل 
گ إلقامة شعائره الدينية فيه 
قد حول إلى معبد يحتوي على 
400 صن����م، ل����كل قبيلة صنم 
الس����ماوية  أما األديان  تعبده، 
التي جاء بها موس����ى وعيسى 
وغيرهما م����ن األنبياء � عليهم 
السالم - فقد كانت فقدت نقاءها 
وفضيلتها األصلي����ة، وعبثت 
العابث����ني، فحرفوا  أي����دي  بها 
كالم اهلل، ولوث����وا معتقداتهم 
بخزعبالت واعتقادات لم ينزل 
اهلل بها من سلطان، حتى أصبح 
الناس ال يفرقون بني الفضيلة 
والرذيلة، وبني احلق والباطل، 
وباالختصار كان العرب يعيشون 

مونته: هذا الرجل 
مدهش بكل 

املقاييس

الرسول في عيونهم

كانت بغداد هادئة وادعة ال تكدر سماءها سحابة حتى 
جاء كتاب املأمون الى عامله اسحاق بن ابراهيم يأمره 

فيه ان يجمع القضاة واحملدثني وارباب الفتوى من 
العلماء ليمتحنهم في موضوع خلق القرآن، ثم دارت 

املناقشة احملتدمة، فوافق اهل املدارة على مذهب 
اخلليفة وعارض من عارض مدليا بحجته وبعث 

اسحاق بالردود كما قيلت، منتظرا ما سيكون، فطلب 
املأمون ان يعقد املجلس ثانيا، وان يرسل اليه من 

خالف مكبال باالصفاد.
وحول تصدي ابن حنبل لظلم املعتصم: ان ابن حنبل 
ومحمد بن نوح سيقا الى طرسوس مكبلني بالقيود، 
وحلت رحمة اهلل مبحمد بن نوح فمات في الطريق 

قبل ان يترصده العذاب، وسار ابن حنبل وحيدا، ثم 
فاجأه موت املأمون، وتوقع ان تنفرج الغمة، ولكن 

حاشية املأمون حببت للمعتصم ان يواصل االمتحان 
والتعذيب عمال بوصية اخيه املأمون.

وعقد املجلس يتصدره املعتصم ودخل احمد بن 
حنبل وفي يديه االغالل ثم قال: ان هؤالء يا أمير 

املؤمنني يدعونني ان اقول: ان القرآن مخلوق وهو 
شيء ال اجده في كتاب اهلل وسنة رسوله، فقال 

املعتصم: اني لم آمر فيك بشيء ولوال اني وجدتك 
في يد من كان قبلي ما تعرضت لك، ثم التفت الى 
اصحابه قائال: ناظروه، ودار حوار بني ابن حنبل 

واملعتزلة وتغلب عليهم باحلجة القاطعة وهو ما جعل 
ابن ابي دؤاد يقول للمعتصم انه ضال مبتدع يا 

امير املؤمنني، فيصيح املعتصم: انه لفقيه عالم، وانه 
ليسرني ان يكون معي يرد على اهل امللك، وهنا 

يتأجج احلقد في نفوس معارضيه فيصيحون: انه 
يسب املأمون ويقول: ان اهلل اهلكه انتقاما له، وقد 

وصفه بالفسق والفجور.
فيقول املعتصم: وهل ذاع في الناس ما يقول؟ 

فيصيح احلاضرون: نعم، فرد املعتصم: اذن البد من 

العقاب. ولن استطيع ان اصف ما نال االمام من ظلم 
فادح حيث يقول ولده صالح عن عذاب ذلك اليوم: 
نقال عن ابيه »ملا جيء بالسياط نظر اليها املعتصم، 
وقال ائتوني بغيرها وقال للجالدين: تقدموا فجعل 
يتقدم الى الرجل منهم فيضربني سوطني، ويقول 

له: شد، قطع اهلل يدك، فلما ضربت تسعة عشر 
سوطا قال لي املعتصم: يا احمد، تقتل نفسك واني 
عليك لشفيق، فينحني اجلالد بقائمة سيفه ويقول: 

اتريد ان تغلب امير املؤمنني ومن معه، وقد قال 
بعض احملرضني: يا أمير املؤمنني، اقتله ودمه في 

عنقي فيقول لي املعتصم: ماذا ترى، فأقول اعطوني 
شيئا من كتاب اهلل وسنة رسوله القول بهما، فيأمر 

املعتصم اجلالد فيضربني بشدة حتى اغمي علي، 
فلم ادر ما بعدها اال وانا مطروح من دون قيد، فقال 
لي رجل ممن حضر: انا كفيناك على وجهك ودسناك 

وطرحناك على االرض فما شعرت بذلك.

تصدوا للظلم

أحمد بن حنبل


