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 :  قال أمري املؤمنني
 وإن شئت قلت يف اجلرادة»

 وأرسج لها حدقتني مقراوين، إذ خلق لها عينني محراوين،

 وفتح لها الفم السوي، وجعل لها السمع اخلفي،

 وانبني هبام تقرض، وجعل لها احلس القوي،

 ومنجلني هبام تقبض.

 وال يس تطيعون ذهباترههبا الزراع يف زرعهم 

 ولو أجلبوا جبمعهم حىت ترد احلرث يف نزواهتا،

 وتقيض منه شهواهتا، وخلقها لكه ال يكون إصبعا مس تدقة؛

 «فتبارك اذلي يسجد هل من يف الساموات واألرض

  271، ص185: ، اخلطبةصبحي الصاحل نهج البالغة:
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 الرحيم بسم اهلل الرمحن

 
 املؤسسة قدمةم

احلمد هلل على ما أنعم وله  الكه مب  ها أوهم وال مبها   ها       

قدم، والصالة والسالم على أشمبف المبعم وأمتها وأفضلها 

 حممد وآل  األطهار اوداة األخيار.

 أما بعد:

فإن مه  لطها ا احل مهة او مب نهة و مكه ن نكها  نههج        

صهمب  اهلل   البالغة احك ا   على خطب اخكصت ببيان بهدع  

المبملة، وتعاىل و خلق ، وممبها خلق الطي ر، واخلفاش، 

واجلمبادة وغريها مما تلحظ  العي ن أو تأنس به  المبفه أ أو   

تمبكفهه  بهه  األبههدان أو تكأمههع فيهه  العقهه   وغههري  لهه  مهه      

الغاعههاو واوقاصههد الهه  نانههت ورا  خلههق اهلل تعههاىل وهه ا  

 اخللق العجيب.

 اوؤممبني علي  السالم فقا : نما ورد بيان  و نالم أمري

ِْ آِه، َُ هاُر » ه َْ ََ اِِهِ  َمها َن ََ ََ وَأَراَنا ِمْن َمَلُكوِت ُقْدَرتِه،  و

 ِِ يَمَها آِِمَسها ِْ ْلِق إََِل َأْن ُي اَجِة ِمَن اْْلَ اِف اْْلَ ِِتَ َْ ِحْكَمتِ،  وا
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ََل َمْعِرَفتِ  ََ ِة َل،  ََّ تِ،  َما َدلَّنَا آِاْضََِراِر ِقَياِم اْْلُ ،  َفَظَهَرِت ُقوَّ

هاَر  ََ ََلُم ِحْكَمتِه،  َف َْ اْلَبَداُِِع الَّتِي َأْحَدَ ْتَها َُ اُر َصنَْعتِ،  وَأ

َلْي،  وإِْن َكهاَن َخْلْهًا َصهاِمتًا   ََ ًة َل، وَدلِيًَل  ََّ ُكلُّ َما َخَلَق ُح

ٌة  َوَدالََلُتُ، امُلْبِدِع َقاَِِمةٌ  َْ ُت، آِالتَّْدآرِِي َناطِ ََّ  .(1)«َفُح

 همبا:وم  

ارتأو مؤسسة عل م نهج البالغة طباعة ه ه السلسهلة  

او س مة به) سلسلة عجا هب اولل قهاو و نههج البالغهة(     

وا حتقق  م  هدف م  امنا  الف مب اإلسالمي و واحدة مه   

أهههم حق لهه  اوعمبفيههة وههه  الك حيههد الهه   نههان مهه  طههمب   

حتصيل  هه  الكأمهع و خلهق اهلل تعهاىل والكف همب و لطها ا       

  مك  وبدع  صمبع .ح

 

 
 رئيس مؤسسة علوم نهج البالغة

  

                                                            

 . 126، ص91: نهج البالغة، اخلطبة (1)
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 املقدمة

 ،املبدع له األسامء احلسنى ،احلمد هلل اخلالق املصور

والصالة والسالم عىل حبيبه ونجيبه وسيد رسله حممد 

 وآله األطهار امليامني األبرار.

 ..أما بعد

ذكرها خرى التي إن من عجائب املخلوقات األ

اإلمام عيل )عليه السالم( يف هنج البالغة اجلرادة وهي 

من صنف احلرشات املؤذية التي هتاهبا الزراع ألهنا تتلف 

الزرع، وقد أشار اإلمام )عليه السالم( إىل عجيب 

خلقها، حيث أشار إىل عينيها احلمراوين وحدقتيها 

ت  باقي أززائها، وما أعااها اهلل من ميزااملضيئتني وبنّي 

خاصة كاحلس واإلدراك، وقد مر ذكر اجلراد يف القرآن 

ففي سورة القمر قال تعاىل يف حمكم  ،الكريم بموردين
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 :كتابه الكريم

ٌَكأَنَُّهْم َجرَادٌ مُنْتَِشر(1). 

ا الوصف لكثرهتم، وأما املورد فقد وصفهم اهلل هبذ 

 األعراف، قال تعاىل:خر فقد ورد ذكر اجلراد يف سورة اآل

َفاَن َوالَْجرَاَد َوالُْقمََّلَفأَْرَسلَْنا عَلَْيِهمُ الطُّو(2). 

 .فكان اجلراد أحد آيات النبي موسى )عليه السالم(

  

                                                            

 .7 :القمر (1)

 .133 :األعراف (2)
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 :متهيد

تنتمي مجيع النّااطات ذات القرون القصرية  :اجلراد

إىل رتبة احلرشات مستقيمة األزنحة، ومن أشهرها 

املناطق الزراعية اجلراد، وهو ذو خار كبري إذا داهم 

بحشود كبرية؛ فهو هيبط عىل احلقول، ومن كثرته يغاي 

وزه األرض كلها، وتظلم منه الشمس، ويرشع بأكل 

 .مجيع األعشاب وثامر الشجرة، حتى ال يبقي وال يذر

ويتميز اجلراد يف كونه قوي الاريان؛  فيمكن لرسب 

مئات قاطعًا عدة  ،منه أن ياري طريانًا متواصاًل ليوم كامل

 .من الكيلومرتات

ويف مقدوره احداث  ،واجلراد الصغري يسمى النَّّااط

 .الكثري من التلف

 :وللجراد أنواع خمتلفة، نعد منها

 رضرًا؛ اجلراد أنواع أكثر وهي: الصحراء زراد – 1

 يف كبرية أزناس وهي كبرية، جمموعات يف حتتشد ألهنا
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ويمتد وزودها يف منتصف  ،ياملرص اجلراد حجم

 .حتى اهلند ،عرب شبه اجلزيرة العربية وايران ،أفريقيا

يصل  ،: هذا نوع من اجلراد الكبرياجلراد املرصي -2

 هذا نصف الذكر يبلغ بينام ،سم 7.5طول االنثى إىل 

 البحر يف املحياة البالد مجيع يف يوزد وهو ،فقط الاول

 ،أخرض أو بني ،ة داكناحلرش هذه ولون املتوسط؛

وبذلك يمكنها التخفي يف املزارع اجلافة؛ وهي ال تسبب 

 .أرضارًا كبرية؛ ألهنا تعيش يف جماميع صغرية

زراد صغري ال يزيد طوله  :زراد البحر املتوسط -3

 زنوب وبالد ،أفريقيا شامل تستوطن (سم 2.5)عىل 

منها  حشداً  فإن ،حجمها صغر من الرغم وعىل أوربا،

قتل  م1929يمكن أن يسبب أرضارًا بالغة ؛ ففي عام 

 ،الناس منها ثالث آالف طن يف مقاطعة فوغيا بإيااليا

 .(1)(قدر عدده بحوايل مئة مليار حرشة

 

                                                            

 .546ص ،1ج ،املوسوعة العلمية القرآنية (1)
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  .)وِإْن ِشْئَت ُقْلَت ِفي اْلَجَراَدِة( :املسألة األوىل

اجلراد معروف، الواحدة زرادة، يقع عىل الذكر 

اجلراد بذكر للجرادة، وإنام هو اسم واألنثى، وليس 

زنس، كالبقر والبقرة، والتمر والتمرة، واحلامم واحلاممة، 

وما أشبه ذلك، فحق مذكره أن ال يكون مؤنثه من لفظه، 

 .(1)لئال يلتبس الواحد املذكر باجلمع(

معروف  اجلراد:الكربى )وزاء يف حياة احليوان 

ء، يقال هذا الواحدة زرادة، والذكر واالنثى فيه سوا

قال أهل  .زرادة ذكر، وهذه زرادة انثى كنملة ومحامة

واالشتقاق يف أسامء  :اللغة: وهو مشتق من اجلردة، قالوا

األزناس قليل زدًا، يقال ثوب زرد أي أملس، وثوب 

زرد اذ ذهب زئربه، وهو بري وبحري، والكالم اآلن يف 

 :الربي؛ قال اهلل تعاىل

                                                            

 .456، ص2الصحاح، ج (1)
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َكأَنَُّهْم َجرَادٌ مُنْتَِشرٌَداِث يَْخُرجُونَ ِمنَ اْلَأْج(1). 

أي يف كل مكان؛ وقيل يف وزه التشبيه أهنم حيارى 

فزعون ال هيتدون، وال زهة ألحد منهم يقصدها، 

واجلراد ال زهة له؛ فيكون أبدًا بعضه عىل بعض، وقد 

شبههم يف آية اخرى بالفراش املبثوث، وفيهم من كل 

هذا شبه؛ وقيل إهنم كالفراش حني يموج بعضهم يف 

نحو املحرش والداعي  بعض، ثم كاجلراد إذا توزهوا

 واجلرادة تكنى بأم عوف 

 :قال أبو عااء السندي

 كأن رزلتيها منجالن           وما صفراء تكنى ام عوف  

واجلراد أصناف خمتلفة؛ فبعضه كبري اجلثة، وبعضه 

 . (2)..(ضه أمحر وبعضه أصفر وبعضه أبيضصغريها، وبع

                                                            

 .7القمر:  (1)

 .234ص ،1ج ،حياة احليوان الكربى، كامل الدين الدمريي (2)
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 )إن احدى احلرشات العجيبة هي اجلراد، احلرشة 

بصورة عادية خالية من الرضر واألذى حيث  التي تبدو

 ،تعيش هنا وهناك يف املزارع والبساتني والوديان واجلبال

ما تتلقى بعض األوامر املشفرة حتى تتكاثر  إن ولكن

السامء  برسعة وتتااير كأرساب عظيمة بمثابة السحب يف

 .ن فتحيله خراباً تالتحط عىل كل مزرعة وبس

إن بنية هذه احلرشة غاية يف التعقد ويقول العلامء: 

والدهشة ومن ذلك هلا عينان مركبتان وثالث عيون 

ة من أربعة آلف قسم ولكل بسياة، وتتكون عيوهنا املركب

اخلاصة وتتشكل من مجيع هذه العيون املركبة  تهقسم بني

 .رؤية واحدة

ما العيون الثالثة البسياة فتقع يف أعىل الرأس، أ

ثالث حلقات وبانها من عرش ويتألف صدرها من 

 .حلقات تشبه بعضها البعض اآلخر

هلا زوزان من األزنحة زوج أمامي بصيغة مقوسة ال 
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يستعمل يف الاريان ووظيفته حفظ أزنحة الاريان 

الظريفة التي تنابق حني االسرتاحة؛ لتحفظ حتت 

 .األزنحة األمامية القوية

قفز وقد استاالت أرزلها اخللفية؛ لتساعدها يف ال

والوثوب، تضع اجلرادة بيوضها يف فصل الصيف أو 

الربيع، حيث خترج هذه البيوض بواساة نوع من املواد 

من ذيلها؛ فتضعها يف ثقوب من األرض تضعها بنفسها، 

ومتتاز صغار اجلراد التي تتنفس عن البيوض بشدة النهم 

واحلرص؛ فتأكل كل ما يصادفها يف طريقها، ومن هنا ال 

ع بيوضها من أزل مكافحتها عىل موضرف بد من التع

 .والتصدي لصغارها قبل تفقيسها من البيوض

واجلراد أنواع وأقسام من اجلراد البحري واجلراد 

املراكيش واجلراد االياايل، الذي يسبب خسارة املزارع 

أكثر من غريه من سائر األنواع، ومن عجائب هذه 

ها من احلرشة، أهنا تغري شكلها ست مرات منذ تفقيس
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 .البيضة إىل تكاملها كحرشة قادرة عىل الاريان

وتبدو أرساب اجلراد عىل درزة من السعة، بحيث 

 .(1)تغاي آالف الكيلومرتات املربعة من السامء(

  

                                                            

 ،7الشااايا ناااام مكاااارم الشاااريازي، ج ،نفحاااات الوالياااة (1)

 .126 – 125ص
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 )أجزاء اجلرادة( :املسألة الثانية

 قوله )عليه السالم(:

ا َحَدَقَتْْيِ » َج ََلَ َراَوْيِن  وَأْْسَ ْينَْْيِ ََحْ ََ ا  إِْذ َخَلَق ََلَ

ِويَّ   ا اْلَفَم السَّ ِفيَّ وَفَتَح ََلَ ْمَع اْْلَ ا السَّ َقْمَراَوْيِن  وَجَعَل ََلَ

ِرُض  ْْ ِويَّ وَناَآْْيِ ِِبََِم َت َْ سَّ اْل ا اْْلِ َلْْيِ ِِبََِم  وَجَعَل ََلَ ََ وِمنْ

بُِض  ْْ  .«َت

 :املعنى اللغوي

َج ) َ اج ِمن ،أرسر َ حدقة العني  :، حدق حدقتْي(1)الرسر

وجتمع  ،ويف الباطن خرزهتا ،يف الظاهر هي سواد العني

ِويُّ ، (2)[ حدق وحداق أيضا]عىل ، َفعيٌل يف معنى السَّ

َتوٍ  َتعٍل َأي ُمسر احلسيس  :اْلس ،(3)وامُلسَتوي التام   :قال ،ُمفر

                                                            

 .267، 12تاج العروس، ج (1)

 .41، ص3العني، ج (2)

 .415، ص14لسان العرب، ج  (3)
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 (.(1)تسمعه يمر بك وال تراه

يشري اإلمام )عليه السالم( يف هذا املقاع اىل أززاء 

ا احلمراوين، واىل حدقتيها يهاجلرادة فابتدأ بوصف عين

 : املضيئتني، واحلدقة حمل الرؤية بالعني. القمراوين أي

زاء يف كتاب من عجائب اخللق يف عامل احلرشات أن 

)عيون احلرشات تتكون من آالف العدسات الصغرية 

آالف كام يف الرعاشات عيون  3التي قد يصل عددها اىل 

مركبة وهي ال تستايع أن تدير عيوهنا كام تفعل 

كل منها يف اجتاه خمتلف احليوانات، هذه العدسات يرى 

ا قوة االبصار التي حتتازها، خر وكل حرشة لدهيعن اآل

فاحلرشات املالصقة لألرض برصها ضعيف، أما النحل 

 مرت. 15والذباب فيمكنه أن يرى بعوضة عىل بعد 

وعيون احلرشات حساسة للحركة فتنتبه احلرشة 

القرتاب اخلار منها وتستايع احلرشة أن ترى األشياء 

                                                            

 .16، ص3العني، ج (1)
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القريبة بوضوح ولكن يصعب عليها أن ترى األشياء 

عيدة وهي ترى األلوان، ويمكنها أن تبرص األشعة الب

فوق البنفسجية، ومن الاريف أن اخلنافس الدوارة التي 

تعيش يف املاء تنقسم عيوهنا اىل نصفني األعىل لرؤية 

األشياء التي خارج املاء واألسفل لرؤية األشياء التي يف 

 املاء.

وبصفة عامة فإن حدة االبصار يف احلرشات تقل عنها 

من حدة االبصار  (100/ 1)االنسان فقد تصل اىل يف 

يف االنسان، واحلرشات البالغة عيوهنا مركبة أما الغري 

 بالغة والريقات فان عيوهنا بسياة.

احلرشات مركبة فإهنا ترى العامل كله عيون وألن 

خمتلاًا ولكنها وفقت يف أن حتصل عىل صورة األشياء 

عة فوق ترى األشاملحياة هبا معدولة، وهي تستايع أن 

نسان يف رؤية العامل البنفسجية، ولذلك سبقت اإل

إال منذ وقت قريب  تهاملدهش الذي مل يتمكن من رؤي
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حني متكن من التقاط الصور عىل أفالم التصوير احلساسة 

 .(1)لألشعة فوق البنفسجية(

 وقوله )عليه السالم(: 

ا » ِفيَّ وَفَتَح ََلَ ْمَع اْْلَ ا السَّ ِويَّ  وَجَعَل ََلَ اْلَفَم السَّ

ِرُض  ْْ ِويَّ وَناَآْْيِ ِِبََِم َت َْ سَّ اْل ا اْْلِ  .«وَجَعَل ََلَ

 اإلمام )عليه السالم( يف هذا الكالم أهم املميزات بنّي 

التي امتازت هبا اجلرادة كالسمع اخلفي واإلدراك 

والشعور القوي بحيث أن اجلرادة حتس باخلار حينام 

 .يقبل عليها فتاري وقاية منه

فإن أغلب احلرشات متتلك قوة السمع واهلل سبحانه 

اعااها هذه احلاسة القوية بسبب البيئة التي تعيش فيها 

لهجوم من قبل الايور والثعابني وغريها لفهي معرضة 

من احليوانات االخرى. ويوزد يف رأسها فم حيوي 

                                                            

من عجائب اخللق يف عامل احلرشات، حممد إسامعيل اجلاويش،  (1)

 .104ص



 
 

22 
 

حادة؛ فمن خالل هذين النابني يتم تقايع الاعام،  اً أسنان

رادة عىل األوراق واألزهار والثامر والبذور وتتغذى اجل

 وقشور النبات والرباعم. 

فمعنى قوله )فتح هلا الفم السوي( السوي أي: املنسق 

بنسق عجيب بحيث يالئم هيئة اجلرادة ويساعدها يف 

الغذاء، قال الشارح ابن ميثم البحراين  استحصال عملية

ثّم خلق )التسوية: التعديل بحسب املنفعة اخلاّصة هبا، 

احلّس القوّي، وأراد بحّسها قّوهتا الومهّية وبقّوته حذقها 

فيام ُأهلمت إّياه من وزوه معاشها وترّصفها، يقال: لفالن 

 .(1)حّس حاذق إذا كان ذكّيا فانا دّراكا(

)متتلك احلرشات وسائل عجيبة متكنها من تناول 

غذائها، ذلك أن زوائد الفم قد حتورت يف احلرشات 

رت يف كل نوع صاحلة لتناول الغذاء املناسب بحيث صا

له حسب طبيعة هذا الغذاء فاحلرشات التي تتغذى عىل 

                                                            

 .142، ص4رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين، ج (1)
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األزسام الصلبة كاخلشب واحلبوب وأوراق النبات 

صارت هلا فكوك صلبة، أسناهنا حادة تسهل عملية 

التمزيق والتكسري كام يف اجلراد والنمل والسوس 

 .(1)واخلنافس والرصاصري(

 ه السالم(:وقوله )علي

بُِض » ْْ َلْْيِ ِِبََِم َت ََ  .«وِمنْ

أيدي اجلرادة باملنجل الذي )عليه السالم( ه االمام شبّ 

يستخدمه الزراع يف قاع األعشاب فمن خالل هذين 

املنجلني تقبض اجلرادة عىل االعشاب التي تتناوهلا 

 وكذلك تستخدمها للدفاع عن نفسها.

فاهلل سبحانه وتعاىل خلق اجلرادة بأتم صورة؛ فكل  

)مح بعض العلامء  فقد ،من متعن يف خلقها ذهل فيها

بأن اجلرادة حرشة عجيبة يشبه كل عضو منها أحد 

احليوانات. وبعبارة اخرى مع اهنا تبدو حرشة ضعيفة، 

                                                            

 .98من عجائب اخللق يف عامل احلرشات، ص (1)
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لكنها تشبه عرشة حيوانات قوية، فوزهها كوزه الفرس، 

ل، ورقبتها كرقبة البقرة، وجمساهتا وعيوهنا كعيون الفي

بي وصدرها كصدر األسد، وبانها كبان ظكقرين ال

العقرب، وأزنحتها كأزنحة العقاب وسيقاهنا كسيقان 

اجلمل، وأرزلها كأرزل النعامة، وذيلها كذيل احلية، 

وقد أشار اإلمام عليه السالم يف هذه العبارات اىل سبع 

داق واألذن اخلفية خصائص عجيبة فيها؛ كالعيون واألح

والفم والشعور القوي واألسنان احلادة والعضوين الذين 

 .(1)يشبهان منجلني عىل زانبي الفم(

وكذلك للجرادة أرزل خلفية قوية متكنها من القفز 

بمسافات بعيدة تفوق حجمها، وزاء يف حياة احليوان 

الكربى )اجلراد إذا خرج من بيضه يقال له الديب؛ فإذا 

ته وكربت؛ فهو الغوغاء الواحدة غوغاة، طلعت أزنح

وذلك حني يموج بعضه يف بعضه؛ فإذا بدت فيه األلوان 

                                                            

  .124ص ،7نفحات الوالية، ج(1)
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واصفرت الذكور واسودت اإلناث سمي زرادًا حينئٍذ، 

وهو إذا أراد أن يبيض التمس لبيضه املواضع الصلدة 

والصخور الصلبة التي ال تعمل فيها املعاول، فيرضهبا 

ه يف ذلك الصدع، فيكون له بذنبه فتفرج له، فيلقي بيض

 تن حاضنًا له ومربيًا، وللجرادة سكاالفحوص، ويكو

يدان يف صدرها، وقائمتان يف وساها، ورزالن  ارزل،

يف مؤخرها، وطرفا رزليها منشاران، وهو من احليوان 

الذي ينقاد لرئيسه؛ فيجتمع كالعسكر ظعن أوله تتابع 

عابه سم ناقع مجيعه ظاعنًا، وإذا نزل أوله نزل مجيعه ول

...، وروي يف .للنبات ال يقع عىل يشء منه إال أهلكه

: عن شعبة عن أيب زهري النمري قال الارباين، والبيهقي،

 :له(آقال رسول اهلل )صىل اهلل عليه و

اجلراد فإن، جند اهلل األَظم ال تْتلوا. 

قلت هذا وإن صح أراد به ما مل يتعرض إلفساد الزرع 

وغريه، فإن تعرض لذلك زاز دفعه بالقتل وغريه، 
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العسكر واجلمع أزناد وزنود، ويف احلديث:  :واجلند

األرواح زنود جمندة أي جمموعة، كام يقال ألوف مؤلفة 

وقناطري مقنارة، ثم أسند عن ابن عمر أن زرادة وقعت 

صىل اهلل عليه واله فإذا مكتوب عىل بني يدي رسول اهلل 

زناحيها بالعربانية: نحن زند اهلل األكرب ولنا تسع 

وتسعون بيضة، ولو متت لنا املائة ألكلنا بام فيها، فقال 

 :ول )صىل اهلل عليه وآله وسلم(رس

اللهم أهلك اجلراد واقتل كبارها  وأمِ صغارها »

 وأفسد آيضها  وسد أفواهها َن مزارع املسلمْي

 .«ومعايشهم إنك سميع الدَاء

فجاء زربائيل )عليه السالم( وقال: إنه قد استجيب  

لك يف بعضه،  وكذلك أسنده احلاكم يف تاريا نيسابور 

أيضا، ثم أسند الارباين أيضا عن احلسن بن عيل)عليهام 

د بن السالم( قال: كنا عىل مائدة نأكل أنا وأخي حمم

والفضل أوالد العباس؛ وقثم  احلنفية وبنو عمي عبد اهلل
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وقال يل: ما  دة عىل املائدة فأخذها عبد اهللفوقعت زرا

مكتوب عىل هذه فقلت: سألت أيب أمري املؤمنني )عليه 

 صىل اهلل )سألت رسول اهلل) ( عن ذلك؟ فقال:السالم

 عنه فقال يل:  (وسلم -وآله-عليه 

ال إله إال أنا رب اجلراد  مكتوب عليها: أنا اهلل»

، وإن شئت بعثتها بالء ا إن شئت بعثتها رزقا لقومورازقه

 «.عىل قوم

 .(1)(: هذا من العلم املكنوند اهللفقال عب

  

                                                            

 .235ص ،1ج ،حياة احليوان الكربى(1)
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 :راد على الزر خطورة اجل :املسألة الثالثة

 قوله )عليه السالم(:

ا وَلْو » َ ِهْم  واَل َيْسَتَِيُعوَن َذِبَّ َِ اُع ِِف َزْر رَّ َيْرَهُبَها الزُّ

ِِضَ ِمنْ، َأْجَلُبوا  ْْ ا وَت ْرَث ِِف َنَزَواِِتَ ْمِعِهْم  َحتَّى َتِرَد اْْلَ ََ آِ

ةً  ُن إِْصَبعًا ُمْسَتِدقَّ ، اَل ُيَكوِّ َها ُكلُّ ُْ ا  وَخْل  .«َشَهَواِِتَ

 :املعنى اللغوي

ا  ) َ ، فمعنى ذهبا أي (1)أي يدفع عنهم يذب  ذبَذِبَّ

 زلب: اجللب: ما جيلب من السبي،َأْجَلُبوا  دفعها، 

 ،(2)واجللب واجللبة يف مجاعات الناس، والفعل: أزلبوا

ا ي: التوث ب َنَزَواِِتَ ُة والناِدرُة، والتَّنَزر ، النَّاِزيُة: احِلدَّ

ع ةً  (3)والترس  ، الدقيق: خالف الغليظ، وقد دق ُمْسَتِدقَّ

                                                            

 .178، ص8العني، ج (1)

 .130، ص6املصدر نفسه، ج (2)

 .320، ص15لسان العرب، ج (3)
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واملعنى مستدقة بيان دقة  (1)أي صار دقيقا ،اليشء يدق دقة

 . اخللق يف خلق اجلرادة(

إن خاورة اجلراد خاورة كبرية وقد هيدد االقتصاد 

الزراعي يف بعض املدن، فالزراع ختاف اجلراد ألن اجلراد 

يتلف الزرع؛ فحينام يغزو اجلراد البساتني؛ فإنه آفة كربى 

للزرع فال يبقي له باقية ويعد اجلراد الصحراوي من 

أخار أنواع اجلراد، ومن كالم اإلمام الصادق )عليه 

الم( للمفضل )أنظر إىل هذا اجلراد ما أضعفه وأقواه! الس

فإنك إذا تأملت خلقه رأيته كأضعف األشياء وإن دلفت 

بلدان مل يستاع أحد أن حيميه العساكره نحو بلد من 

من ملوك األرض لو مجع خيله  أال ترى أن ملكاً  ..منه

 أفليس .ورزله ليحمي بالده من اجلراد مل يقدر عىل ذلك

إىل  ،من الدالئل عىل قدرة اخلالق أن يبعث أضعف خلقه

 أقوى خلقه فال يستايع دفعه؟

                                                            

 .1475، ص4الصحاح، ج (1)



 
 

30 
 

أنظر إليه كيف ينساب عىل وزه األرض مثل السيل 

حتى يسرت نور  ،فيغشى السهل، واجلبل والبدو واحلرض

الشمس بكثرته؟ فلو كان هذا مما يصنع باأليدي، متى 

كان يرتفع؟ كان جتتمع منه هذه الكثرة ؟ ويف كم سنة 

، وال يكثر ءفاستدل بذلك عىل القدرة التي ال يؤدها يش

 .(1)عليها(

ويعترب اجلراد من اآليات التي أظهرها اهلل لفرعون 

وقومه حينام كذبوا النبي موسى)عليه السالم ( ومل يؤمنوا 

 :قال تعاىل، به

ْيِهمُ الطُّوَفاَن َوالَْجَراَدَفأَْرَسلَْنا عََل(2). 

السالم( دخل  امزعفر وأيب عبد اهلل )عليهعن أيب 

حديث بعضهم يف بعض قالوا ملا آمنت السحرة ورزع 

وأبى هو وقومه إال اإلقامة عىل الكفر،  فرعون مغلوباً 

                                                            

 .75ص ،املفضل بن عمر اجلعفي ،التوحيد (1)

 .133 :األعراف (2)
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قال هامان لفرعون: إن الناس قد آمنوا بموسى فانظر من 

دخل يف دينه فاحبسه؛ فحبس كل من آمن به من بني 

باآليات وأخذهم بالسنني  إرسائيل؛ فتابع اهلل عليهم

ونقص من الثمرات، ثم بعث عليهم الاوفان فرضب 

دورهم ومساكنهم، حتى خرزوا إىل الربية ورضبوا 

اخليام وامتألت بيوت القبط ماء، و مل يدخل بيوت بني 

إرسائيل من املاء قارة، وأقام املاء عىل وزه أرضيهم ال 

ربك أن  يقدرون عىل أن حيرثوا؛ فقالوا ملوسى ادع لنا

يكشف عنا املار؛ فنؤمن لك ونرسل معك بني إرسائيل 

فدعا ربه فكشف عنهم الاوفان، فلم يؤمنوا وقال هامان 

لفرعون لئن خليت بني إرسائيل غلبك موسى وأزال 

ملكك وأنبت اهلل هلم يف تلك السنة من الكأل والزرع 

والثمر، ما أعشبت به بالدهم وأخصبت؛ فقالوا ما كان 

نة إال نعمة علينا، وخصبا فأنزل اهلل عليهم يف الس هذا املاء

 الشهر الثاين عن غريه منيف الثانية عن عيل بن إبراهيم، و

املفرسين اجلراد؛ فجردت زروعهم و أشجارهم حتى 
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كانت جترد شعورهم وحلاهم، و تأكل األبواب والثياب 

واألمتعة، وكانت ال تدخل بيوت بني إرسائيل و ال 

يشء؛ فعجوا و ضجوا وززع فرعون يصيبهم من ذلك 

من ذلك ززعا شديدا وقال يا موسى ادع لنا ربك أن 

يكشف عنا اجلراد حتى أخيل عن بني إرسائيل؛ فدعا 

موسى ربه فكشف عنه اجلراد بعد ما أقام عليهم سبعة 

سى )عليه السالم( أيام من السبت إىل السبت وقيل إن مو

ق واملغرب؛ ؛ فأشار بعصاه نحو املرشبرز إىل الفضاء

 .(1)فرزعت اجلراد من حيث زاءت(

 :)عليه السالم( وزاء يف تفسري اإلمام احلسن العسكري

وأما اجلراد املرسل ََل آني إْساِيل؛ فْد فعل اهلل »

أَظم وأََ  من، آأَداء )حممد صَل اهلل َلي، وُل،(؛ 

فان، أرسل َليهم جرادا أكلهم ومل يأكل جراد موسى 

أكل زرَهم  وذلك أن رسول اهلل رجال الْبط  ولكن، 

                                                            

 .341- 340، ص4ج ،الشيا الاربيس ،جممع البيان  (1)
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)صَل اهلل َلي، وُل،( كان ِف آعض أسفاره إَل الشام  وقد 

تبع، ماِتان من هيودها ِف خروج، َنها وإقبال، نحو مكة  

يريدون قتل،  خمافة أن يزيل اهلل دولة اليهود ََل يده  

 فراموا قتل،  وكان ِف الْافلة فلم جيرسوا َلي،.

هلل َلي، وُل،( إذا أراد حاجة وكان رسول اهلل )صَل ا

أآعد واستِت آأشَار ملتفة أو آخرآة آعيدة؛ فخرج ذات 

يوم ْلاجت، فأآعد وتبعوه  وأحاطوا آ،  وسلوا سيوفهم 

صَل اهلل )َلي،  فأ ار اهلل تعاَل من حتِ رجل النبي حممد 

وجعلِ  من ذلك الرمل جرادا  فاخِتشتهم (َلي، وُل،

 تأكلهم  فاشتغلوا آأنفسهم َن،.

فلَم فرغ رسول اهلل )صَل اهلل َلي، وُل،( من حاجت،  

وهم يأكلهم اجلراد  رجع )صَل اهلل َلي، وُل،( إَل أهل 

الْافلة  فْالوا ل،: يا حممد ما آال اجلَمَة خرجوا خلفك 

ومل يرجع منهم أحد؟ فْال رسول اهلل )صَل اهلل َلي، 

ْتلونني؛ فسلط اهلل َليهم اجلراد فَاءوا وُل،(: جاءوا ي



 
 

34 
 

فنظروا إليهم؛ فبعضهم قد مات  وآعضهم قد كاد 

يموت  واجلراد يأكلهم؛ فَم زالوا ينظرون إليهم حتى أتى 

 .(1)«اجلراد ََل أَياهنم؛ فلم تبق منهم شيئا

 :اجلراد جند من جنود السماء

عن عمر بن عيل عن أيب احلسن األول عن أبيه عن 

 (ريض اهلل عنه) بن احلنفيةازده )عليهم السالم( عن حممد 

قال: كنت أنا و عبد اهلل بن العباس بالاائف نأكل إذا 

زاءت زرادة فوقعت عىل املائدة فأخذها عبد اهلل بن 

العباس ثم قال: يا حممد ما سمعت والدك حيدث يف هذا 

قال )عليه  :فقلت ؟الكتاب الذي عىل زناح اجلرادة

 السالم(:

 راد أنا خلِْ اجلإن َلي، مكتوآا إين أنا اهلل ال إل، إال

 .(2)أسلَ، ََل من شئِ من خلْيجندا من جنودي و

                                                            

 .417تفسري اإلمام العسكري، ص (1)

 .67 :باب اجلراد ،1ح ،337، ص2املحاسن، ج (2)
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عن مقسم موىل ابن عباس قال: ملا سري ابن الزبري عبد 

 اهلل بن العباس إىل الاائف زاره حممد بن عيل بن احلنفية

)عليهام السالم( قال: فبينا هو ذات يوم عنده إذ زيء 

باخلوان للغداء فجاءت زرادة ضخمة حتى تقع عىل 

فسمع ابن عباس صوت وقعها فقال: ما هذا املائدة؛ 

الصوت الذي أسمع؟ قالوا زرادة سقات عىل املائدة، 

قال: فمن تناوهلا؟ قالوا مقسم، قال: يا مقسم انرش 

زناحها فانظر ماذا ترى حتته؟ قال أرى نقاًا سوداء، 

فقال: صدقت، قال: فرضب بيده عىل فخذ حممد بن عيل، 

 م يف هذا يشء؟و كان إىل زنبه فقال هل عندك

 )عليه السالم(: حدثني أيب عن رسول اهلل فقال 

 :له(آ)صىل اهلل عليه و

أن، ليس من جرادة إال وحتِ جناحها مكتوب »

آالرسيانية إين أنا اهلل رب العاملْي قاصم اجلباآرة خلِْ 

اجلراد وجعلت، جندا من جنودي أهلك آ، من شئِ من 
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واهلل  آن َم هذاا خلْي قال: فتبسم اآن َباس  م قال: يا

 .(1)«من مكنون َلمنا فاحتفظ آ،

ما أ)و وزاء يف قصص األنبياء لقاب الدين الراوندي

)عليه  قصة اجلراد والقمل، فإنه تعاىل أوحى إىل موسى

ن ينالق إىل ناحية من األرض ويشري بالعصا أ السالم(

نحو املرشق وأخرى نحو املغرب؛ فانبث اجلراد من 

فجاء مثل األسود، وذلك يف زمان األفقني مجيعا؛ 

كل خشب أاحلصاد؛ فمأل كل يشء وغم الزرع؛ فأكله و

البيوت وأبواهبا، ومسامري احلديد واألقفال والسالسل، 

ونكت موسى األرض بالعصا؛ فامتألت فصار وزه 

محر، حتى أن ثياهبم وحلفهم وآنيتهم أسود وأاألرض 

تأكل من رأس الرزل وحليته و يءمن أصله وجت يءفتج

كل يشء؛ فلام رأوا الذي نزل من البالء ازتمعوا إىل 

 الإال ويمكن الصرب عليه إليس من بالء  :فرعون، وقالوا

                                                            

 .2، حالسابق نفسهاملصدر  (1)
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ما أنت  ،حد عليهألاجلوع؛ فإنه بالء فاضح ال صرب 

نه أصانع؟ فأرسل فرعون إىل موسى عليه السالم بجنده 

مره الذي أراد؛ فأوحى اهلل تعاىل إىل موسى أمل جيتمع له 

ن ينظره؛ فأشار بعصاه؛ فانقشع أو ةن ال تدع له حجأ

 .(1)اجلراد والقمل من وزه األرض(

  

                                                            

 .171قاب الدين الراوندي، ص ،قصص األنبياء(1)
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