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    ٢٠٩     الشھرستاني رائد التقریب والجھاد والفكردینالعالمة ھبة ال

  

 
 

 

 
 

 
  

 
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
احلمدهللا رب العاملني والصلوة والسالم علـى سـيد االنبيـاء واملرسـلني وعلـى آلـه                 

  .....صحبه املنتجبني االخيار والطيبني االطهار
 مة آية اهللا السيد هبة الدين احلسيين الشهرستاين من اعـاظم العلمـاء العـاملني               العال

نـشاطه   ووقـد كتبـت عـن تـاريخ حياتـه     ...... من النجوم الالمعة يف العامل االسالمي   و
 نـشرت دراسـات   وآثـاره العلميـة ، مقـاالت    ومؤلفاتـه  و الثقايف واالجتماعي  و العلمي

فضل ، منهم االستاذ الـدكتور حممـد بـاقر جنـل            احباث من لدن مجع من اهل العلم وال       و
ـ         «: مساحة الشيخ امحد املعاديل صاحب كتاب       ةهبـة الـدين الـشهرستاين آثـاره الفكري

                                         
رائد اإلصالح والتحديث السيد هبة الدين احلـسيين الـشهرستاين، مـسرية اجتـهاد      «كلمة القيت يف مؤمتر    - *

م يف جامعة الكوفة ١/٤/٢٠١٠-٣١/٣عقد برعاية من اجلامعة العاملية للعلوم اإلسالمية بتأريخ  » وسرية جهاد 
  .العراقية

  

  رسالة التقریب / ٧٩العدد  /١٤٣١ جمادى األولى وجمادى اآلخرة                 ٢١٠
هبـة الـدين   «: الـدكتور امساعيـل طـه اجلـابري، مؤلـف كتـاب          و »مواقفه الـسياسية  و

الـستار  االستاذ السيد عبد  و»التجديد وكتابة التاريخ ومنهجه يف االصالح و الشهرستاين
 السيد هبة الدين احلـسيين الـشهرستاين حياتـه        «: احلسيين حيث الف كتاباً حتت عنوان     

والذي صدرعن مؤسـسة تـراث الـشيعة يف مدينـة قـم            » نشاطه العلمي واالجتماعي  و
  : اود االشارة اىل ثالث نقاط . املقدسة، قبل سنتني تقريباً 

  
 

املرحوم العالمة الشهرستاين يعترب مـن الـرواد األوائـل لفكـرة التقريـب بـني                ان  
املذاهب اإلسالمية، وقد كانت له عالقات تعاون وثيقة مـع دار التقريـب بـني املـذاهب      

تنشر مقاالتـه الثمينـة حـول قـضايا         ) رسالة اإلسالم (اإلسالمية بالقاهرة، وكانت جملة     
لتقريب والوحدة اإلسالمية، كما ارتبط بعالقات صداقة وثيقة مـع الكـثري مـن علمـاء         ا

السنة يف العامل اإلسالمي، وتؤكد مراسالته معهم مدى اإلنفتاح الفكري الذي كان ميتـاز              
 والتعاون بـني علمـاء      االنسجامبه العالمة الشهرستاين، وتكشف إميانه الراسخ بضرورة        

 نـسخ لـبعض مراسـالت العالمـة الـشهرستاين مـع علمـاء               وهنـاك . األمة اإلسـالمية  
وشخصيات إسالمية حيتفظ ا يف قسم الوثائق واملستندات مبكتبة العالمة الـشهرستاين           

، وقد ذكر بعضها يف كتـاب       -مكتبة اجلوادين العامة  -العامة بالصحن الكاظمي الشريف     
املطبـوع ببغـداد    ) التأريخهبة الدين الشهرستاين، منهجه يف اإلصالح والتجديد وكتابة         (

، كما توجد يف هذه املكتبة بعض الرسائل اليت تلقاها العالمـة الـشهرستاين   ه١٤٢٩عام  
، والـشيخ مـصطفى املراغـي    )من األزهر(من شخصيات بارزة كالشيخ طنطاوي جوهر   

، والـشيخ   )مرشد الزيدية يف اليمن   (، واإلمام حيىي    )زهراملفسر املعروف وإمام جامع األ    (
، ونـاجي الـسويدي وزكـي صـفوت وعبـاس      )صاحب تفسري املنار  ( رشيد رضا    حممد

، ...و) مـن علمـاء العـراق البـارزين    (، وحممد شكري اآللوسي )من مصر(حممود العقاد   
  . منهااالستفادةنأمل أن يبادر لطبعها ونشرها لتعم 
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    ٢١١     الشھرستاني رائد التقریب والجھاد والفكردینالعالمة ھبة ال
-ية  ومن أبرز فعاليات العالمة الشهرستاين يف مسار التقريب بني املذاهب اإلسالم          

وبعـض  ) رسـالة اإلسـالم  (مضافاً إىل ما تقدم من املقاالت العديدة اليت نـشرا جملـة           
 تـأليف ونـشر الكتـب       -املنشورات اإلسـالمية األخـرى يف إيـران والبلـدان العربيـة           

والدراسات والبحوث العلمية املتنوعة اليت تتناول سـبل درء الفـنت واجتثـاث األفكـار           
 أو بني أتبـاع املـذاهب       األمةضي لنشوء اخلالف بني علماء       وكل ما يف   ،املتطرفة املدمرة 

اإلسالمية، ويف احلقيقة فقد كان العالمة الشهرستاين يسعى عرب كتاباتـه لرفـع احلـواجز     
 بني املـسلمني الـشيعة والـسنة،    واالختالفوإزالة الشبهات والقضاء على عوامل الفرقة  

ألمة اإلسالمية، وهو ما يظهر بـشكل  وإشاعة مفاهيم التقريب والوحدة يف نفوس أبناء ا      
  .واضح من خالل مطالعة فهرس املقاالت والدراسات املنشورة للعالمة الشهرستاين

وهنا جتدر اإلشارة إىل بعض األحباث الفقهية واملسائل الكالمية اليت حـصل فيهـا              
اخـتالف يف وجهـات النظـر يف األوسـاط العلميــة اإلسـالمية والـيت تناوهلـا العالمــة        

هرستاين يف كتاباته، كمسألة اخلالفة ومسألة احللـول واإلحتـاد وموضـوع حتريـف               الش
صالة اجلمعة، ونقـل اجلنـائز، والغلـو بالنـسبة ألهـل      : القرآن ومسائل أخرى من قبيل   

هلـذه املواضـيع   ) ره(، فتطرق ...، والتشبه يف مراسم إحياء ذكرى عاشوراء، و       )ع(البيت  
توحيد أهـل  :  قبل حوايل قرن من الزمن وهي    من خالل مقاالت وحبوث علمية نشرت     

رتيل أو ترتيه املصحف الشريف مـن الـنقص والنـسخ والتحريـف،            تالتوحيد، وترتيه ال  
واخلالف يف اخلالفة، ووجوب صالة اجلمعة، وخري جواب يف الرد على فصل اخلطـاب،       

هات وفتح الباري يف جـواز تقبيـل األيـدي واألعتـاب، والغاليـة يف رد املغاليـة، وشـب        
  ...وحلول، وحترمي نقل اجلنائز، واجتهاد الصحابة حول املتعة، والتنبه يف حترمي التشبه، و

وباإلضافة إىل ذلك، رمبا توجد يف جممـوع مؤلفـات العالمـة الـسيد هبـة الـدين                  
 مـا بـني كتـاب ورسـالة وحبـث         اً موزع اً علمي اً إنتاج ٣٥٠البالغ عددها   -الشهرستاين  

  رسالة التقریب / ٧٩العدد  /١٤٣١ جمادى األولى وجمادى اآلخرة                 ٢١٢

ارد األخرى اليت يشرح فيهـا العالمـة الـشهرستاين نظريـات           العشرات من املو   -ومقالة
 عنها، ما يـؤدي بالتـايل إىل   تواإلاماالشيعة ويوضح أفكارهم دف إزالة الشبهات      

  .منهجية علمية ومنطقية للتقريب بني املذاهب اإلسالمية
هبة الدين الـشهرستاين، منهجـه يف       «يقول الدكتور إمساعيل طه اجلابري يف كتابه        

إن العالمة الشهرستاين طرح موضـوعاً      : ما حاصله » إلصالح والتجديد وكتابة التأريخ   ا
، أوضح فيه مكانتهما    )الدالئل واملسائل (بعنوان فضل الشيخني يف إحدى جملدات كتابه        

يف التأريخ اإلسالمي، مشرياً إىل دورمها يف انتشار اإلسالم وتأسيس الدولة اإلسـالمية           
، وذكر أما كانا يعيشان حياة بسيطة، كما تطرق ملوضـوع    )ص (بعد وفاة النيب األعظم   

  .إبان تلك الفترة) ع(تشاورمها مع اإلمام علي 
 

 
يف اجلهاد املقدس ضد احملـتلني األجانـب   حيث كان للعالمة الشهرستاين دور كبري      

  ).ثورة العشرين (بجع العراق إبان الثورة املعروفة جنباً إىل جنب مع سائر علماء ومرا
ــك وخــالل عــامي  ــشهرستاين يف ١٩١٥ و١٩١٤وقبــل ذل م، شــارك العالمــة ال

 اإلجنليـزي، وكـان     االحـتالل  الشعبية بقيادة علماء الدين يف العراق، ملقارعة         االنتفاضة
الـيت  ) الشعيبة (أحد القادة األساسيني والبارزين يف ميدان اجلهاد وخاصة يف معركة    ) ره(

توىل فيها السيد هبة الدين الشهرستاين مسؤولية قيادة ااهدين مـن القـوات الـشعبية              
مـن  » معركة الشعيبة «املسلحة، وله مذكرات حول هذه املعركة نشرت يف كتاب بعنوان           

  .ه١٤٢٩منشورات دار الضياء يف النجف األشرف عام 
مة الشهرستاين دور كبري فيها من خـالل  وأما بالنسبة لثورة العشرين فقد كان للعال 

 وتنظيم صفوف الثوار وااهدين يف هذه       االحتاللحث اجلماهري العراقية على مناهضة      
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    ٢١٣     الشھرستاني رائد التقریب والجھاد والفكردینالعالمة ھبة ال
 ،الثورة اليت قادها العلماء ومراجع الدين يف النجف األشرف ومدينيت كربالء والكاظميـة   

الـشيخ فـتح اهللا     والذين يذكر العالمة الشهرستاين أمساء بعـضهم يف إحـدى كتاباتـه، ك            
اإلصفهاين، والشيخ حممد حسني آل كاشف الغطاء، والـسيد حممـد كـاظم الطباطبـائي،               
والشيخ حممد رضا الشريازي، واملريزا مهدي اخلراساين، والسيد أبو القاسـم الكاشـاين،       
والشيخ حممد جواد اجلواهري، والـسيد حممـد سـعيد احلبـويب، والـشيخ عبـد الكـرمي            

  . سحاق الرشيت، والشيخ جعفر الكاظمي، والشيخ عبد الرزاق احللواجلزائري، والشيخ إ
لقد كانت لفتاوى العالمة ااهد السيد الشهرستاين والبيانات الـصادرة عنـه أكـرب          

وهذا مـا تكـشفه الوثـائق       . األثر يف اجلهاد ضد احملتلني اإلجنليز وطردهم خارج البالد        
الـشيعية   -د تعاونه الوثيق مع العشائر العراقية       التأرخيية اليت تعود لتلك الفترة واليت تؤك      

 البيـان  ومـن هـذه البيانـات   .  يف معركتهم املشتركة ضد عدوهم املشترك     -منها والسنية 
  :التايل

حترير فضيلة العامل اجلليل عالمة الفقهاء املتقني سيد العلماء اتهدين ركن االسـالم     
  لهوفيلسوف املسلمني حضرة السيد الشهرستاين دام ظ

  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  حفظ اهللا بكم ثغور املسلمني آمنيسيوف الدين شيوخ العشائر واالبطال احملترمني 
 سكان  ال خيفاكم ما نزل على امتنا العراقية واإليرانية من العار والبوار بسبب تغافل            

ترمـة  احمل العظيمـة ونواميـسنا    أوطاننا عن دفاع الكفار حىت هجم الكافرون على         الثغور
 فالواجـب فريـضة مـن اهللا تعـاىل        ، والكـروب  األحزان ما يقرح القلوب ويهيج      وفعلوا

شبانا رجاال وفرسـاناً كمـا قـال ربكـم عـز       و عليكم ان تنتفضوا لدفاع الكافرين شيبا     
 ِفـيكُم ِغلْظَـةً   يا أَيها الَِّذين آمنواْ قَاِتلُواْ الَِّذين يلُـونكُم مـن الْكُفَّـاِر وِليِجـدواْ          [ :شأنه

  رسالة التقریب / ٧٩العدد  /١٤٣١ جمادى األولى وجمادى اآلخرة                 ٢١٤

   ِقنيتالْم عم واْ أَنَّ اللّهلَماعِفـي    [ ، ]و أَنفُـِسكُمو اِلكُموواْ ِبأَماِهدجِثقَاالً وواْ ِخفَافًا وِفران
  .]سِبيِل اللِّه ذَِلكُم خير لَّكُم ِإن كُنتم تعلَمونَ

بة فام مـشهورون بـاملكر والغـدر    واعيد الكفار الكاذبة اخلال وال يثق منكم احد مب    
كَيف وِإن يظْهروا علَيكُم الَ يرقُبواْ ِفيكُم ِإال والَ ِذمـةً يرضـونكُم            [: كما قال اهللا تعاىل   

 أعدائكم وجيب عليكم اليوم يف قيامكم على   ]ِبأَفْواِهِهم وتأْبى قُلُوبهم وأَكْثَرهم فَاِسقُونَ    
ا اوال من حياوركم من املسلمني الغافلني عن أحكام الدين وان تزيلوا ثانيـاً كـل                تنتبهو

 غنيكم فقريكم    اخوانا رمحاء بينكم اشداء على الكفار يعني       واغل وغضاضة بينكم لتكون   
ويساعد القادر العاجزين ومن مل يستطع منكم اجلهاد بنفسه فـيعني ااهـدين مبالـه او                

فـال  ... بذلك يف ااهدين وهلم أجـر عظـيم ومقـام كـرمي       حيسب  خيله او سالحه فإنه     
ني، إما الفوز   ي يف القتال إحدى احلسن    لكمة فإن   ينتفوتكم أيها االخوان هذه الفرصة الثم     

 وال يعتذر  غامنني سعداء   واما شرف االنتصار فتكون   إبالشهادة فتملكون اجلنة خالدين، و    
 ورضـا الوالـدين   .)٣( ليس هلم من الدين    )٢(نع الوالدين فإن الدين   مبوال  .)١(يناحدكم بالد 

 وانفقـوا حوزة املسلمني فاضوا أيها املسلمون ضة األسود الـضارية    من  ليس بأعظم   
 ]واعتِصمواْ ِبحبِل اللِّه جِميعا والَ تفَرقُواْ      [مع احلشود االسالمية كما قال ربنا سبحانه        

 وثـأر اخـوانكم الـشهداء    اإلمـام قتلـهم ثـأر   وحاربوا أعداء اهللا والرسول لتأخذوا من     
واقْتلُـوهم حيـثُ     [:  كما قال ربنا العزيز    الطاهرةولتخرجوا هؤالء الكفار من اوطانكم      

    وكُمجرثُ أَخيح نم موهِرجأَخو موهموال شك يف أنكم سـتواجهون بعـد ذلـك           ]ثَِقفْت 
 وهم يفتخـرون بكـم ويـشكرون    نيمجعأليهم نبيكم األمني وائمتكم امليامني سالم اهللا ع   
  .عملكم انه ال يضيع اجر من احسن عمال 

  من النجف االشرف خادم الشرع املبني السيد الشهرستاين هبة الدين
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  رسالة التقریب / ٧٩العدد  /١٤٣١ جمادى األولى وجمادى اآلخرة                 ٢١٦    ٢١٥     الشھرستاني رائد التقریب والجھاد والفكردینالعالمة ھبة ال
 

ـ آمنش ونشاطه و تفاصيل حياتهلسنا بصدد الدخول اىل    أو شـرح ةته العلمية والثقافي
 اىل ما قاله العالمة الشيخ آقابزرك الطهـراين         نكتفي باإلشارة مؤلفاته،بل   و رهحتليل آثا و

بأن الـسيد الـشهرستاين ، لـه آثـار          « ، حيث يقول  »نقباء البشر « يف موسوعته املعروفة  
  ».نثراً وكثرية قيمة ، فقد الف يف معظم العلوم االسالمية وخمتلف املواضيع املهمة نظماً

، نقالً  » الذريعة«ذكره الشيخ الطهراين يف موسوعته القيمة     مؤلفاته حسب ما     و وآثاره
سـتني   وليه السيد هبة الدين نفسه ، قد يربو على ثـالث مائـة           إعن الفهرس الذي بعثه     

خمتصرة، طبعت بعضها باللغة العربيـة مث تـرجم          و اثراً من كتاب ضخم أو رسالة وجيزة      
 .وغريهـا  واالجنليزيةوالتركيةواالردوالبعض منها اىل اللغات املختلفة  كالفارسيةواهلندية 

» املعجزات اخلالـدات « كتاب : والكتب املترمجة من السيد اىل اللغة الفارسية كثرية منها        
والذي ترمجه تلميذه املعـروف     » املعارف« كتاب   و رضا اخلسرواين   االستاذ علي  ةترمج

..  الشيخ ااهد مهدي سراج االنصاري مث االستاذ غالمرضا خليقي، حيث طبع يف  قم      
لة أرسـالته يف مـس   و»اجلمعـة  وجوب صالة«رسالته يف  و»ضة احلسني « منها كتاب   

ترمجـه اوالً  حيـث  » ماهو ج البالغـة « : مث كتاب. مأجوج وذوالقرنني وسد يأجوج    
الشيخ ضياء الدين واخرياً صديقنا املرحوم السيد عباس االهـري مـن طـالب احلـوزة      

  .العلمية يف قم
والذي يقول فيه الشيخ آقابزرك طهـراين       » االسالم و اهليئة« :  ومنها كتابه املعروف    

عـن  السيد هبة الدين قام يف كتابه هذا باستخراج اهليئة اجلديـدة        « بان  : » الذريعة«يف  
انتشر  و هـ١٣٢٨طبع يف سنة  و هـ ١٣٢٧احلديث، فرغ من تأليفه سنة       و ظواهر القرآن 

سريعاً للحاجة اليه،طبق فيه املسائل الفلكية يف نظـر األولـني القـدماء مث علـم الفلـك                   
يف الواقـع   و»كيفية ما ورد من الشرع يف الكتاب والسنة و مث اهليئة اجلديدة ،موسييالبطل

» اهليئـة واالسـالم   « يد هبة الدين احلسيين الشهرستاين باسم كتـاب         قد اقترن اسم الس   
فحينما نذكر اسم السيد يذكراسم هذا الكتاب القيم والذي كما اشار اليه الشيخ الطهراين            
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    ٢١٧     الشھرستاني رائد التقریب والجھاد والفكردینالعالمة ھبة ال
االحاديـث الـصحيحة مث قـام بـالتوفيق بـني تلـك        وقد استفاد فيه من اآليات القرآنية  

اسـرار   ولعلمية من احلقائق يف علـم الفلـك    االحاديث  مادلّت عليه الكشوف ا      و اآليات
  ...الكائنات  السماوية

 اسنادا عميقاً يف شـىت احنـاء العـامل العـريب واالسـالمي             و وقد القى الكتاب ترحيباً   
التقـاريض مـن كبـار علمـاء         و وصلت اىل مكتب السيد املؤلف عشرات من الرسائل       و

  .غري املسلمني، شرقيني وغربيني واملسلمني
قـد   و هـ يف مطبعـة اآلداب ببغـداد      ١٣٢٨زء االول من الكتاب يف سنة       وقد طبع اجل  

  :جاء يف غالف الكتاب شعر من االستاذ حممد السماوي حيث قال
ــام   ــها غمـ ــضل ظلـ ــاض فـ   ريـ
ــا  ــدين ملـ ــة الـ ــا هيبـ ــيد فيهـ   شـ

  خواورــالم وليـــر االســـفليشك

  وهيئــــة جيلــــى ــــا الظــــالم  
  سه آبـــــاؤه االعـــــالم اســـــ

  »المـــواالسة ــــذبت اهليئـــه«
   هـ ١٣٢٧واملصرع االخري يقارن سنة 

 اىل اللغـة الفارسـية   تفإن كتاب اهليئة واالسالم قد ترجم عدة مرا       : وعلى اية حال  
معروفة كالسيد حممد باقر مريزا خسروي حمافظ منطقـة   ومن جانب شخصيات مرموقة   

ه يف عـام   االستاذ الدكتور حممود شهايب قـد ترمجـ        و  هجري ١٣٢٩غرب ايران يف عام     
 اهلجري واالستاذ امساعيل فردوس فراهاين حيث قدم ترمجته هلـذا الكتـاب يف              ١٣٤٠
يف الواقع ان تلك الترمجات كانت قريبة من تاريخ نـشر الكتـاب    و، اهلجرية١٣٥٦سنة  

  .باللغة العربية حيث ان النص العريب طبع يف العراق قبل سنني قليلة من تلك الترمجات 
الكتـاب كانـت    ديدة اليت قد قمت ا، متت من آخر نص عريب هلـذا         اما الترمجة اجل  

لكـن االسـتاذ والعالمـة الـسيد امحـد احلـسيين        ومنقحة بواسطة املؤلف نفـسه  و مزيدة
طباعتـه ، حيـث      و االشكوري حفظه اهللا قد قام بتنسيق النص واالشراف على اخراجه         

  . اضيع الطبعات االولی ات، مبقدار نصف جمموع موف نسبة من االضاتوجد فيها اقلّ

  رسالة التقریب / ٧٩العدد  /١٤٣١ جمادى األولى وجمادى اآلخرة                 ٢١٨
 صفحة، قـد اضـفت    هذه االضافات البالغة مبأيت    و  عالوة على ترمجة النص االصلي    
 املشروحة يف توضـيح مواضـيع املؤلـف احملتـرم          و فيها العشرات من اهلوامش املبسوطة    

علم الفلك، مـصحوبة بـصور    وذلك بالنظر اىل آخر املكتشفات العلمية يف جمال النجوم و
 ،فالنتيجة هي ان هذه الترمجة خمتلفة متاماً عن الترمجـات الـسابقة           . اليها هاحديثة اضفنا 

 احدث،و لكن بالنظر لالكتـشافات العجيبـةو الغريبـة اليوميـة           و وقد اختذت حلّة اكمل   
االرقـام النجوميـة الـيت       و اتءبـالنظر اىل االحـصا     و ،ارات و املستمرة حول النجوم  و

ـ يرويها تارة علماء هذا العلم اسـتعا      االجهـزة الفنيـة    والتلـسكوبات  ودق االدواتأنة ب
والفضائيات وغريها عن وجود مليارات النجوم واملذنبات وارات وغري ذلك، او عـن      

 تكون البحوث  و .املسافات املليونية باالعوام الضوئية، اليت تفصل بني االجرام السماوية        
ـ   والدراسات يف هذا اال غري متناهية  و ع ميكـن القـول بـان العلـم     متواصـلة ويف الواق

 االلكترونية والدجييتالية  و باالدوات والوسائل يف العلوم الفلكية الدقيقة     » يومياً« يعرض  
 العمالق يعرض اكتشافات جديـدة    » هابل«تلسكوب   و ،»السيال« املراصد من امثال    و
» عقـرب « ففي جمـرة    . اليت تشري اىل قلة املعلومات البشرية املوجودة يف هذا اجلانب         و

الضوء الضعيف الـذي   و . على حجم مشسنا   اً ضعف ٢٧توجد جنمة او مشس يزيد حجمها       
 ويزعم العلماء الفلكيون بوجـود الـف        ،نشاهده يف السماء يعكس اشعاعاً من عامل آخر       

اذن ماذا سيكون موقع كوكبنا االرضي وموقعنـا حنـن          . الف مليون جمرة يف هذا الكون       
؟ اذن ينبغي علينا ان ال نعتقد   » بناها شدخلقاً ام السماء  أ أنتم ا  « :البشر من هذا الكون؟     

الـشموس   والنجـوم  و بان الكوكب االرضي له حجم يذكر حيال احجام هذه الكواكـب          
  ! وارات

نـصف املـرة     و فالضوء جيتاز بسرعة مسافة الدوران حول االرض مبقدار سبع مرات         
 هو ذلك النور الذي سطع قبـل     يعين ذلك ان الضوء الذي نشاهده يف السماء،        و يف الثانية 

  .مليون عام من النجوم او الشموس املوجودة يف السماء، حىت بلغنا هذا الضوء اليوم
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    ٢١٩     الشھرستاني رائد التقریب والجھاد والفكردینالعالمة ھبة ال
تكون االرض تابعـة   ويدور حول الكرة االرضية وهو بارد والقمر يكون عدمي النور  

وكل واحدة من النجوم االخرى هلا كواكبها اخلاصة ا، لكـن الكـرة            ... حلركة الشمس 
 ٢٩هو القمر والذي يدور حول االرض مرة واحـدة يف كـل    ورضية هلا كوكب واحد اال

حجـم   و يبلغ حجم الكرة االرضية مخـسني ضـعف حجـم القمـر،            و .نصف اليوم  و يوماً
  .الشمس يزيد مليون مرة عن حجم االرض 

غريها سـوف ال   و ارات والكرات السماوية وفمن اجل ادراك عظمة العامل الكوين     
  : ارة اليها بشكل امجايل، يف غري حملهاتكون االش

يرى العلم يف يومنا هذا بان العامل الكوين قد اوجد نتيجة حصول انفجار كـبري وقـد            
املـادة  : لكن هذا السؤال املطروح يف هذا اال هـو . اوجدت املادة جراء ذلك االنفجار   

فاالجابة املقدمة . ...؟» املكان«  و»الزمان« انتشرت هل اا تكونت يف      و اليت اوجدت 
وقـدم العـامل    ! املكان و على هذا السؤال تكون اجيابية وهي قد اوجدت املادة يف الزمان          

ويقـول العلمـاء،   . » الزمن« هو  و »البعد الرابع « الربت انشتاين يف هذا اجلانب، نظرية       
عندما ينظر االنسان اىل الـسماء يـستطيع بعينـه اـردة مـشاهدة ثالثـة آالف جنمـة               

  .القمر املشهودين ورحول الشمستدو
 !وكانوا يطلقون عليها امساء اآلهلة      . وكان القدماء يصابون بالذعر من هذه الكواكب        

  ..........يعبدواحىت جاء الرسل فهدوهم اىل السبيل السويو
املؤلـف مـن حجـم     ووقد اعتربالعلماء عمر العامل الكوين حنو ثالثةعشر مليار سـنة        

لكن العقل اليقبل هـذه   . الكواكب   و يه مئات املاليني من الشموس    ف و واسع من ارات  
أن نضع امساً خاصاً لكل جنمة، فماهو الوقت الالزم لتسمية جنوم            الفرضية اذ لو افترضنا   

  :هذه ارة؟ فعندها سنحتاج اىل الفي عام لعد هذه النجوم
املوجودة بني هـذه  املسافات » انه لقسم لو تعلمون عظيم    و فال اقسم مبواقع النجوم   « 

إن اسرع الصواريخ اليت اكتشفها االنـسان        و .النجوم الكبرية وارات تكون كبرية جداً       
 . يف الثانيـة  اً كيلـومتر ٢٠أطلقها اىل الفضاء يـستطيع الـسري بـسرعة          و حىت يومنا هذا  

  رسالة التقریب / ٧٩العدد  /١٤٣١ جمادى األولى وجمادى اآلخرة                 ٢٢٠
بالنظر اىل املسافة املوجودة بني اـرات واالرض، لـو اردنـا اطـالق صـاروخ اليهـا              و

إن اقرب جمرة الينا توجد فيهـا   و اج الی وقت يزيد عن مائة الف سنة ليصل اليه؟         سنحت
وفيمـا  . مائة الف مليون مشس ، ويعين ذلك أنّ فيها مائة الف مليون منظومـة مشـسية                  

الثابتة اذا ما ازدادت حرارا شيئاً، سـتواجه الكـرة االرضـية     ويتعلق بشمسنا املستقرة  
  .إثر ذلك كارثة 

قرن من من طبعه قبل اكثر     و دم الترمجة اجلديدة هلذا الكتاب الذي مت تأليفه       نقإذ  اننا  
الزمن وكان آنذاك يشكّل احد اهم الكتـب اىل الـراغبني بعلـم اهليئـة والنجـوم، نعلـن              

توضيحاتنا يف بعض القضايا املطروحة يف الكتاب والدقـة يف      و ضرورة مراجعة اهلوامش  
ثرية للدهشة،فهي توضح بشكل جيد امهيـة اجـراء         املعطيات امل  و نوعية هذه املعلومات  

العمـل حنـو    والنجوم من وجهـة نظـر االسـالم    ودراسات جديدة وكاملة يف علم اهليئة  
الباحثني يف خمتلف العلـوم كـأمر    وتأليف موسوعة جديدة بالتعاون مع العلماء املسلمني     

  ...ضروري والزم
ـ   - كما اشرنا اىل ذلـك –ان مانقدمه    ب مـن التـاريخ القـدمي     لـيس اال عـرض جان

وجهات النظر اخلاصـة لعـامل عبقـري مـن      وللمعلومات السابقة ذات الصلة ذا العلم ،  
 -هذه الترمجة اجلديدة هلذا الكتـاب ونـشرها      و الناني عاش قبل قرن واحد من الزمن      

 التعين قط بـان الكاتـب  يـشاطر املؤلـف احملتـرم يف كافـة النقـاط                –للمرة السادسة   
» طالب احلوزات العلمية  «  وامنا اهلدف من ذلك، هو تشجيع        ، هذا الكتاب  املطروحة يف 
الفحص يف علم النجوم واهليئة مع االسـتناد اىل آخـر املكتـشفات حـول      و على البحث 

  .الظواهر العظيمة والعجيبة السماوية املوجودة
ليـوم هلـا   و يبدو لالسف ، خالفاً للحوزات العلمية السابقة يف العهود السالفة مل يول ا  

جل قد خلق قبل هذا العـامل، الـف    واذن اذا جاء يف رواياتنا بان اهللا عز  . ذلك االهتمام   
الف الف آدم قبل آدمنا، فيجب ان نستند اىل هذه الروايات ولنبذل جهودنـا               و الف عامل 

  .... يف كشف كيفية وجود الف الف آدم والف الف عامل قبل آدمناوعاملنا
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    ٢٢١     الشھرستاني رائد التقریب والجھاد والفكردینالعالمة ھبة ال
املقبلة ستتقبل الدراسات احلاليـة لعلمـاء العـامل باعتبارهـا       وما من شك ان االجيال      

وعيهم لالمور سيكونا اوسع بكثري ممـا        و  من علم اهليئة والنجوم ، لكن معلومام       اًجزء
  ! نتصوره اليوم

نتيجـة لدراسـات علمـاء علـوم النجـوم واهليئـة        و مـن املكتـشفات    وهذه خالصة 
قيقة وبعد مراجعـة النتـائج احلاصـلة عـن          واحلاصلةعن استخدام احملاسبات العلمية الد    

ـ والـسفن الفـضائية و    » كهابل« الصور واملكتشفات العجيبة ملختلف االجهزة       صواريخ ال
فهـذه النتـائج الشـك اـا تـشكل كـل       . عابرة واآلالف من الوسائل العلمية االخرى  ال

 آن الكـرمي مـا جـاء يف القـر    وإذن إن ما اشري اليه. معلوماتنا حول العامل الكوين الكبري    
مبا يتناسـب مـع     و االحاديث الشريفة تكون يف الواقع قد جاءت لتقريب اذهان الناس         و

كاشارة فقـط اىل   وفهمه يف عصر نزول القرآن الكرمي واصدار الروايات     و ادراك االنسان 
 الوصول   و عظمة اخلليقة والكون يف غري هذه احلالة يبقی امليدان واال االوسع للتقييم           

كما تكون نظريات العلماء يف يومنا اشـارة اىل معرفتـهم            و ادراكها و احلقائقللمزيد من   
وهللا « : اـرات  و السماوات و لظهور اخلليقة واالنسان   و بعض زوايا العامل الكبري للكون    ب

اهللا على كل شـيء قـدير ان يف خلـق الـسماوات واالرض           و ملك السماوات واالرض  
  .صدق اهللا العلي العظيم» .لبابواختالف الليل والنهار آليات الوىل اال

علمائنا اجراء مراجعة حبوثية اكثر دقة       و فبالنظر اىل هذه النقاط ينبغي على فضالئنا      
الـف  «  و النجوم والكرة االرضية   و ارات و وعلمية، والروايات حول الكرات السماوية    

ن اآليات  تبيا و توصلهم اىل نتائج اكثر وضوحاً بشأن التكهن      » الف الف آدم     و الف عامل 
النجـوم   وعدم الغفلة عن هذه النقطة بان ما جـاء يف لغـة العلـوم      و واالحاديث املوثوقة 

مبـا   و مجيعها لتقريب اذهان االنـسان     و لآليات والروايات  بامكانه ان يكون وفقا    واهليئة
فال اقسم مبواقع النجوم وانه لقسم      « ... : ليس كافة احلقائق   و الزمان و يتناسب مع العصر  

  .»ون عظيملو تعلم
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