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ــــهِ   َســــِعَد الــــذي َزاَر الِحجــــاَز  لَِحجِّ
 

  
ـــــَع النُّ    ـــــِه َخَش ـــــاولَِربِّ ـــــى َوَأَناَب  ه

ــقَ   ــوَش ــِه ُمَت ــذي عــن َحجِّ  كاِسٌل ـى ال
 

  
   ِ ـــــاًدا صـــــال ـــــى َمَع ـــــاَوَأَب  ًحا َوَمآَب

ــــه  ــــُبُك أنَّ ــــُدُه َفَحْس ــــاَن َيْجَح  أو ك
 

  
ـــــا   ـــــَك كـــــافًرا ُمْرَتاَب ـــــى بَِربِّ  أْمَس

ـــــ   الَحجُّ ُرْكـــــٌن ال َيـــــتِمُّ بُِدونِـــــهِ ف
 

  
ـــهَ     ـــو اإلَل ـــِرٍئ َيْرُج ـــُن اْم ـــ ِدي  اثواَب

 َمــْن َحــجَّ َلــْم َيْرُفــْث َفَربُّــَك َغــافِرٌ  
 

  
 مـــا َعاَبـــا رٌ تِ منـــه الـــذنوَب وَســـا  

ــــــا  ــــــٌة وَجزاُؤَه ــــــه َمِزيَّ ــــــرُّ في  والبِ
 

 

  
ــــــا   ــــــْت أْبَواَب ــــــوِد َتَفتََّح  داُر الُخل

ــيُج   ــذا الَحج ــلَّ َتنُوَفــةٍ ه  َيُجــوُب ُك
 

  
 وَيُجـــوُب َبْحـــًرا حالًِكـــا ِغرَباَبـــا  

 ُمْســـَتْعِذًبا َحـــرَّ الَهِجيـــِر وإْن َغـــَدا 
 

  
 َيْشـــِوي الُوُجـــوَه وَيْحـــِرُق األْلَبابـــا  

ــــــْد رآه كقُ   ــــــاُء فق ــــــا الَعنَ ــــــةٍ أم  ْربِ
 

  
ـــــــــا   ـــــــــا َوِعَتاب ـــــــــُد َمْأثًم  هللاِ ُتْبِع
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ــِهدُت  ــد َش ــاَز وق ــهَ  ُزْرُت الِحَج  ُربُوَع
 

  
ٌد أْطنَاَبـــــا    واألْمـــــُن فيـــــِه ُمَمـــــدَّ

 َمــْن ُهــَو للَجزيــرةِ َصــْقُرَها و َشــِهدُت  
 

  
 ن َســَمى األْتَراَبــاَوَمــ عبــَد الَعزيــزِ   

ـــــةٌ   ـــــوِك َمِزيَّ ـــــه ُدوَن الُمُل ـــــٌك ل  َملِ
 

  
ـــَداَء َواألَْصـــَحاَبا   ـــِهِد األَْع  فاْسَتْش

ــِهدَت بلَ   ــا َش ــائَِق م ــَرْح َحَق ــةٍ واْش  ْهَج
 

  
ــا   ــيِن ِحَجاَب ــن الحــقِّ الُمبِ ــو َع  َتْجُل

 
 

 

ـــُدُهم ـــاَلى َكْي ـــْد َتَغ ـــالُمْرِجُفوَن َلَق  ف
 

  
ـــًدى َوَصـــوابَا   ـــِدِهم َضـــلُّوا ُه  وبَكْي

ـــا للَمكـــاِرِم َصـــاِدًقا   قـــْد كنـــَت ُركنً
 

  
ــْينَ    ــا َب ــى َأْحَقاَب ــُدوا الُعَل ــى نََش  األُول

ــي  ــَتُهم كيــَف الَمِس ــى ُر َعلَّْم ــَدىإل  الُه
 

  
ــــا   اَب ــــِغيَرُهم َوثَّ ــــَت َص ــــى َرَأْي  حت

 َفْلَتْبـــَق أنـــَت َوَمـــْن َيِســـيُر بَِســـْيِرُكمْ  
 

  
ــا   ــَقاِء ِرَقاَب ــن الشَّ ــزُّ مِ ــًبا َتُج  )١( َقْض

                                                         
،  »مجلة التوحيد«قصيدة للشيخ عبد العزيز الرشيد نشرها في  )١(

 .) ٤) ص (٢٤/٤/١٣٥٢) ، بتاريخ (٧العدد (
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الَُم على َمْن ال َنبِيَّ بعَدهُ  الحمُد هللاِ َوْحَدهُ    الُة والسَّ ،  ، والصَّ
ا َبْعُد :وعلى آلِِه وصْحبِِه وحز  بِِه ، َأمَّ

مِة عبِد العزيِز فهذه َمقاالٌت َمجموعٌة للشيِخ الُمؤ   ِخ العالَّ رِّ
أَحِد ُعلماِء الكَوْيِت ه) ١٣٥٦(بِن أحمَد بِن رشيٍد البداح ا

ِت ،وعميد مؤرِّ   خيها ، كتَبها في أعداٍد مختلفٍة في بعِض الَمَجالَّ
َعها َرَجاَء أْن يُعمَّ وكنُت وقفُت عليها قبَل سنواٍت وأحبْبُت َجمْ 

َيعلُم عنها ، َفْضًال عن َة من طالِب العلِم ال ألنَّ الخاصَّ  ؛نفُعها 
ا عليهم ، فهَي في  اسيرً عَ عليها  ُر الُوقوُف بَ ـذين ُيْعتَ ال العامةِ  ِجدًّ

مجالٍت نادرِة الوجوِد ، وَما ُوِجَد منها فهو في مكتباٍت خاصٍة 
لُِع عليها كلُّ أَحدٍ   ، هذا إْن َعَرَف بوجوِدَها !  ال يطَّ

 لماذا نَنُْشُر هذه الَمقاالِت :  

سباٌب كثيرٌة لنَْشِر هذه الَمقاالِت وَجْمِعها في كتاٍب واحٍد أ  
 أسباٍب : َنخَتِصُرها بأربعةِ 

ــاأول   ــا وفَّ  : ه ــلَّ م ــْل لع ــاِدِرَها ، َب ــة َمَص ــدَرتِها وقل ــا اُهللا لنُ َقن
ها مُ دِّ َقــنُ  ُد لتوثِيِقَهــا ، ونحــنُ للُوُقــوِف عليــه هــو الَمْرِجــُع الوحيــ
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أُموِر لنعرَف مِقداَر نَِعِم اهللاِ على عباِده في تيسيِر  رابعها :  
َتْحكي ذهاَب األَمِن ،  ، فالمقاالُت ماننا هذا زالَحجِّ في 

هاِب هم مِن الذَّ ِض ، وتخويَف النَّاِس وترهيبَ األمرا شارَ وانت
ا بعُضُه كان صارًفا للناس عن الحجِّ ،  َة ! وغير ذلك مِمَّ لمكَّ
وبعُضُه ُتْطلُِقُه دوٌل َغْربيٌة ُتريُد صرَف الناس عن الركن 

ا كانت تحَتلُّ بعَض الُبلداِن اإلسالميِة الخامس   ، ثم زادَ لمَّ
على الِحجاِز ،  عبد العزيز لُك ا استولى المَ هم لمَّ بُ ذِ م وكَ هُ افتراؤُ 

ا سيأتي  ريفيِن ، فظَهَر الخيُر مِمَّ وَبَسَط ُنفوَذه على الَحَرميِن الشَّ
 في بعض هذه المقاالِت .

 

 

*   *   * 
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ــلْ ونُ ، هــا كرَ ذِ  حيــَي لنُ ؛  لــمِ العِ  لعمــوم طلبــةِ  بهــا علــى  وءَ قــي الضَّ
 .، وفي العاَلم اإلسالميِّ  الخليِج في نا تِ قَ نطَ ن تاريخ مَ مِ  جوانَب 

م :ها ثاني   شِة ألنََّها مِن كِتاباِت الشيِخ الَعالَّ يِد عبِد العِزيِز الرَّ
ِخ الكب ـــَحِفيِّ األْلَمِعـــيِّ ، يـــِر الُمـــؤرِّ ـــِب ، والصَّ ِخ والُمَلقَّ بُمـــَؤرِّ

لِ الُكويــ ــا ر، وهــو أيًضــ ِت األوَّ ــُد الصَّ  قــامَ  حيــُث ،  هــااَفِة فيحائِ
لِ  ـــٍة  بإصـــداِر أوَّ ـــُة الُكويـــ«: وهـــي ، مجلَّ فـــي عـــاِم  »ِت َمَجلَّ

ــ، ) ١٣٤٦( عـــام  »الكويــت والعراقــي«:  الثانيــةَ  ةَ ثــم المجلَّ
ــدَ ) ، ١٣٥٠( ــم أْص ــًة  رَ ث ــةً َمَجلَّ ــُمَها  ثالث ــدُ «: اْس ــ» التوحي اَم ع
)١٣٥١( . 

ــْن ُدعــ   ــَدَبُهم المَ وهــو مِ ــُك عبــُد العزيــِز اِة الَحــقِّ الــذين اْنَت       لِ
ـَلِف  ا للـدعوةِ إلى َشْرِق آسي -$-وِد آل سع فـي  لَِمـنَْهِج السَّ

ِشـيُد إندون ًخـا وداِعًيـا ه مُ َفتِ بِِصـ -$-يْسَيا ، وَقْد َوَقَف الرَّ َؤرِّ
َهـْت فـي ائًِدا َصَحِفيًّا في وْجِه األكاِذيِب وور األباطِيِل التـي ُوجِّ

 . -$- يزِ الملك عبِد العز وَملِكِهِ ، اِز الوقِت للِحج ذلك

ْت بها أُ  : هاثالث   ٍة مرَّ ُخ لَفترٍة زمنيٍة ُمهمَّ مُتنا ، ألنها تؤرِّ
 نالمسلمي َوَهبَّْت على بالد ،ُج االختالِف أْمَوا اوَتَالَطَمْت فيه

، فُأَمٌم  »جازالحِ « على ةِ ـالدوليَّ  اعاُت رَ لصِّ غيراِت وااُح التَّ ير
  . يى َتنَْبنخروأُ ، ِدُم َتنْهَ 



9

 
 
 

 

-٩- 

أُموِر لنعرَف مِقداَر نَِعِم اهللاِ على عباِده في تيسيِر  رابعها :  
َتْحكي ذهاَب األَمِن ،  ، فالمقاالُت ماننا هذا زالَحجِّ في 

هاِب هم مِن الذَّ ِض ، وتخويَف النَّاِس وترهيبَ األمرا شارَ وانت
ا بعُضُه كان صارًفا للناس عن الحجِّ ،  َة ! وغير ذلك مِمَّ لمكَّ
وبعُضُه ُتْطلُِقُه دوٌل َغْربيٌة ُتريُد صرَف الناس عن الركن 

ا كانت تحَتلُّ بعَض الُبلداِن اإلسالميِة الخامس   ، ثم زادَ لمَّ
على الِحجاِز ،  عبد العزيز لُك ا استولى المَ هم لمَّ بُ ذِ م وكَ هُ افتراؤُ 

ا سيأتي  ريفيِن ، فظَهَر الخيُر مِمَّ وَبَسَط ُنفوَذه على الَحَرميِن الشَّ
 في بعض هذه المقاالِت .

 

 

*   *   * 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 

-٨- 

ــلْ ونُ ، هــا كرَ ذِ  حيــَي لنُ ؛  لــمِ العِ  لعمــوم طلبــةِ  بهــا علــى  وءَ قــي الضَّ
 .، وفي العاَلم اإلسالميِّ  الخليِج في نا تِ قَ نطَ ن تاريخ مَ مِ  جوانَب 

م :ها ثاني   شِة ألنََّها مِن كِتاباِت الشيِخ الَعالَّ يِد عبِد العِزيِز الرَّ
ِخ الكب ـــَحِفيِّ األْلَمِعـــيِّ ، يـــِر الُمـــؤرِّ ـــِب ، والصَّ ِخ والُمَلقَّ بُمـــَؤرِّ

لِ الُكويــ ــا ر، وهــو أيًضــ ِت األوَّ ــُد الصَّ  قــامَ  حيــُث ،  هــااَفِة فيحائِ
لِ  ـــٍة  بإصـــداِر أوَّ ـــُة الُكويـــ«: وهـــي ، مجلَّ فـــي عـــاِم  »ِت َمَجلَّ

ــ، ) ١٣٤٦( عـــام  »الكويــت والعراقــي«:  الثانيــةَ  ةَ ثــم المجلَّ
ــدَ ) ، ١٣٥٠( ــم أْص ــًة  رَ ث ــةً َمَجلَّ ــُمَها  ثالث ــدُ «: اْس ــ» التوحي اَم ع
)١٣٥١( . 

ــْن ُدعــ   ــَدَبُهم المَ وهــو مِ ــُك عبــُد العزيــِز اِة الَحــقِّ الــذين اْنَت       لِ
ـَلِف  ا للـدعوةِ إلى َشْرِق آسي -$-وِد آل سع فـي  لَِمـنَْهِج السَّ

ِشـيُد إندون ًخـا وداِعًيـا ه مُ َفتِ بِِصـ -$-يْسَيا ، وَقْد َوَقَف الرَّ َؤرِّ
َهـْت فـي ائًِدا َصَحِفيًّا في وْجِه األكاِذيِب وور األباطِيِل التـي ُوجِّ

 . -$- يزِ الملك عبِد العز وَملِكِهِ ، اِز الوقِت للِحج ذلك

ْت بها أُ  : هاثالث   ٍة مرَّ ُخ لَفترٍة زمنيٍة ُمهمَّ مُتنا ، ألنها تؤرِّ
 نالمسلمي َوَهبَّْت على بالد ،ُج االختالِف أْمَوا اوَتَالَطَمْت فيه

، فُأَمٌم  »جازالحِ « على ةِ ـالدوليَّ  اعاُت رَ لصِّ غيراِت وااُح التَّ ير
  . يى َتنَْبنخروأُ ، ِدُم َتنْهَ 
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-١٠- 

 قاالت :وي هذه المَ تَ حْ على ماذا تَ   

،  والَحثِّ عليه، ِة الَحجِّ ـألهميَّ  بيانٌ  في هذه المقاالِت   
 وَبياِن َفْضلِه .

ثم الكالُم على تثبيِط أهِل الباطِل من الَحجِّ نَِكايًة بالدولِة   
ُعودية الَفتِيَّةِ  ا كما ، ومحاولًة لُمحاصرتِها وَحْربِها اقتصاديًّ  السُّ

على َيِد أعداِء قبَل َذلَِك ُحوِرَبْت  كماتمَّ َحْرُبها في عقيدتَِها ، 
 جاِل . الِح والرِّ وحيِد بالسِّ التَّ 

اِت واألكاذيِب التي َمَألْت وفيها َفْضٌح لَبَواطِِل اإلَشاع  
ُحِف  وعن ، اِز وأْحَوالِِه خصوًصا السيَّاَرِة عن الِحج َبْعَض الصُّ

 موًما .  عُ  ِب رَ العَ  جزيرةِ 

وقْد َردَّ الشيُخ الرشيُد عليهم ُشَبَهُهم وتشغيباتِهم   
يَرتِِه َغشاَوَة َبص وُيِزيُح عن، وإشاعاتِهم بما َيُسرُّ القارَئ الكريَم 

ٍة اِسخَ ًة على َقواِعَد رـ، وقد كانْت ُرُدوُدُه َمْبنِيَّ  اِع والتضليلِ الِخد
 . ينَ الِفالَجمِّ َمَع الُمخ لَعْقِل والَمنْطِِق ، مع األَدِب ن اـمِ 

 -$-وَبيََّن في هذه المقاالِت ُجهوَد الملِك عبِد العزيِز   
َة المكرمِة لَحديثِة فُعوديِة اولِة السُّ الدَّ  سِ ُمَؤسِّ  ي ِخْدَمِة َمكَّ

اِر الَحَرَمْيِن الشريفينِ  وَتْذلِيِل ،  والمدينِة النبويِة ، وِخْدمِِة ُزوَّ
 ِهمَتَمتَُّعُهم بَِشَعائِِر َحجِّ اِت التي قد ُتُعوُق الَعَقباِت واإلرهاق

 
 
 

 

-١١- 

ِة  َيُكْن َعْصُر  إذ لم ؛الَيِد في ذاَك الزماِن ذاِت وُعْمَرتِِهم مع قِلَّ
النَّْفِط البدُء بالتنقيب عن َتمَّ ُث حي ؛ِضيَئْت ُشْعَلُته َبْعُد النَّْفِط قْد أُ 

ُعوديِة في  م) ، ١٩٣٣ - ١٣٥٢(عام في المملكِة العربيِة السُّ
ولكْن َلْم  ،م) ١٩٣٩ - ١٣٥٨(وتم تصدير أول شحنة عام 

 ؛ َحْرِب العالميِة الثانيةِ َد الَيْبَدْأ اإلنتاُج َواِسُع النطاِق إال َبعْ 
وانتهت سنة ، م) ١٩٣٩-١٣٥٨حيث قامت الحرب سنة (

 .م) ١٩٤٥-١٣٦٥(

 . واريِخ هذه التَّ  شيد كانت قبَل يخ الرّ الشِّ  مقاالِت  وجميعُ   

ولى من ِعْلًما بأنَّ اقتصاَد المملكِة خالَل الُعقوِد الثالثِة األ  
 ْعِي والزراعةِ ُد على الرَّ مِ عتَ يَ  اا بدائيًّ اَن اقتصادً ِريَن كالَقْرِن الِعش

، َيُكْن للدولِة مِْن َمَواِرَد إال القليَل  ئيِة ، ولموالِحَرِف البِدا
ُلها  ولةِ الدَّ  يِف لَتكا ةِ رَ وكث ِة األْمِن واألمالتي تتحمَّ  اِن ،لَبْسِط مَِظلَّ

 وَتَغيُّرِ ،  ديدةِ الجَ  ملكةِ مَ ساِع ُرْقَعِة الاتِّ  ِة ذلَك معـوُصُعوبَ 
ُبُزوِغ  اءِ زيرِة مِْن جرَّ السياسيِة واالقتصاديِة في الج األحوالِ 

وانتشاِر األْمِن فيها بعَد أْن كانت َمسرًحا ، وأُفول أْخَرى ، َدْوَلٍة 
ْلِب وقطِع طريِق الحاجِّ !   للنَّهِب والسَّ

ِشيِد والَمنَْهِج    وهذا إْن َدلَّ فإنما َيُدلُّ على الُحْكِم الرَّ
ِديِد  ْوَلِة الفتيَّ السَّ          ى َيِد الَملِِك ِة الحديثِة علـفي إدارِة الدَّ
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-١٠- 

 قاالت :وي هذه المَ تَ حْ على ماذا تَ   

،  والَحثِّ عليه، ِة الَحجِّ ـألهميَّ  بيانٌ  في هذه المقاالِت   
 وَبياِن َفْضلِه .

ثم الكالُم على تثبيِط أهِل الباطِل من الَحجِّ نَِكايًة بالدولِة   
ُعودية الَفتِيَّةِ  ا كما ، ومحاولًة لُمحاصرتِها وَحْربِها اقتصاديًّ  السُّ

على َيِد أعداِء قبَل َذلَِك ُحوِرَبْت  كماتمَّ َحْرُبها في عقيدتَِها ، 
 جاِل . الِح والرِّ وحيِد بالسِّ التَّ 

اِت واألكاذيِب التي َمَألْت وفيها َفْضٌح لَبَواطِِل اإلَشاع  
ُحِف  وعن ، اِز وأْحَوالِِه خصوًصا السيَّاَرِة عن الِحج َبْعَض الصُّ

 موًما .  عُ  ِب رَ العَ  جزيرةِ 

وقْد َردَّ الشيُخ الرشيُد عليهم ُشَبَهُهم وتشغيباتِهم   
يَرتِِه َغشاَوَة َبص وُيِزيُح عن، وإشاعاتِهم بما َيُسرُّ القارَئ الكريَم 

ٍة اِسخَ ًة على َقواِعَد رـ، وقد كانْت ُرُدوُدُه َمْبنِيَّ  اِع والتضليلِ الِخد
 . ينَ الِفالَجمِّ َمَع الُمخ لَعْقِل والَمنْطِِق ، مع األَدِب ن اـمِ 

 -$-وَبيََّن في هذه المقاالِت ُجهوَد الملِك عبِد العزيِز   
َة المكرمِة لَحديثِة فُعوديِة اولِة السُّ الدَّ  سِ ُمَؤسِّ  ي ِخْدَمِة َمكَّ

اِر الَحَرَمْيِن الشريفينِ  وَتْذلِيِل ،  والمدينِة النبويِة ، وِخْدمِِة ُزوَّ
 ِهمَتَمتَُّعُهم بَِشَعائِِر َحجِّ اِت التي قد ُتُعوُق الَعَقباِت واإلرهاق

 
 
 

 

-١١- 

ِة  َيُكْن َعْصُر  إذ لم ؛الَيِد في ذاَك الزماِن ذاِت وُعْمَرتِِهم مع قِلَّ
النَّْفِط البدُء بالتنقيب عن َتمَّ ُث حي ؛ِضيَئْت ُشْعَلُته َبْعُد النَّْفِط قْد أُ 

ُعوديِة في  م) ، ١٩٣٣ - ١٣٥٢(عام في المملكِة العربيِة السُّ
ولكْن َلْم  ،م) ١٩٣٩ - ١٣٥٨(وتم تصدير أول شحنة عام 

 ؛ َحْرِب العالميِة الثانيةِ َد الَيْبَدْأ اإلنتاُج َواِسُع النطاِق إال َبعْ 
وانتهت سنة ، م) ١٩٣٩-١٣٥٨حيث قامت الحرب سنة (

 .م) ١٩٤٥-١٣٦٥(

 . واريِخ هذه التَّ  شيد كانت قبَل يخ الرّ الشِّ  مقاالِت  وجميعُ   

ولى من ِعْلًما بأنَّ اقتصاَد المملكِة خالَل الُعقوِد الثالثِة األ  
 ْعِي والزراعةِ ُد على الرَّ مِ عتَ يَ  اا بدائيًّ اَن اقتصادً ِريَن كالَقْرِن الِعش

، َيُكْن للدولِة مِْن َمَواِرَد إال القليَل  ئيِة ، ولموالِحَرِف البِدا
ُلها  ولةِ الدَّ  يِف لَتكا ةِ رَ وكث ِة األْمِن واألمالتي تتحمَّ  اِن ،لَبْسِط مَِظلَّ

 وَتَغيُّرِ ،  ديدةِ الجَ  ملكةِ مَ ساِع ُرْقَعِة الاتِّ  ِة ذلَك معـوُصُعوبَ 
ُبُزوِغ  اءِ زيرِة مِْن جرَّ السياسيِة واالقتصاديِة في الج األحوالِ 

وانتشاِر األْمِن فيها بعَد أْن كانت َمسرًحا ، وأُفول أْخَرى ، َدْوَلٍة 
ْلِب وقطِع طريِق الحاجِّ !   للنَّهِب والسَّ

ِشيِد والَمنَْهِج    وهذا إْن َدلَّ فإنما َيُدلُّ على الُحْكِم الرَّ
ِديِد  ْوَلِة الفتيَّ السَّ          ى َيِد الَملِِك ِة الحديثِة علـفي إدارِة الدَّ
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-١٢- 

 ِح وٍد إلصاله  مِْن ُجهومتَ ومِقداِر ما َبَذَله وُحك ،يِز ِد العزعب
 ، ى ، ومِن الَخْوِف إلى األْمنِ بديلِها مِْن الَعَوِز إلى الِغنا وتأحوالِه

ال  . علمِ إلى ال ح ، ومن الجهلِ ومِْن الَفساِد إلى الصَّ

ُعودية بُملوكِها وال تز   من أبناِء وُأمرائِها اُل الدولُة السُّ
بل ،  ةِ ولالدَّ  ساِت ؤسَّ وجميع مُ ، وأحفاده عبِد العزيِز  الملك

، والمسجِد  مِ دمِة َبْيِت اهللاِ الَحرافي ِخ عودي عب السُّ والشَّ 
نه ال أظنُّ أ ، بل النبويِّ بما ال ُيوَجُد له نظيٌر من ُقروٍن كثيرةٍ 

ساتِها كما َفَعَلْت هذه الدولُة الُمَباَركُة  ٌة َخَدمْت مقدَّ  ،ُوِجَدْت أمَّ
ريفين الشَّ  مينِ رَ الحَ  ةِ دمَ لخِ  ولةُ قيمها الدَّ التي تُ  والمشاريعُ 

 ارِ وَّ نادرٍة لزُ  ، وخدمةٍ  لٍ ذهِ مُ  رٍ في تطوُّ  وساٍق  مٍ دَ على قَ  سائرةٌ 
التَّاريَخ وَنَظَر في هذا منِصٌف ، قرَأ  ال يجادُل في ن ،ميرَ الحَ 

 أحواِل الِحجاِز منُذ قروٍن إلى يومنا هذا . 

في  »المملكة العربية السعودية«جهوٌد جليلةٌ ُمباَركةٌ ِمن   
َها خدمِة بيِت اهللاِ الَحرام والمسجِد النَّبويِّ ،  ، أداَم اهللاُ ِعزَّ

، يها وقاطِن اَرخاًء وَسخاًء ألهِله كونَ لِت؛ ابَها َوثَبََّت أطْن
اِر بَيِْت اهللاِ الَحَراِم   ،، ناصرًة لإلسالم وواحةَ أْمٍن وَسَالٍم لكلِّ ُزوَّ

 .َحاِملةً للوائِِه 

*   *   * 

 
 
 

 

-١٣- 

 :  ةِ سالَعَمِلي في هذه الرَّ   

َة بالَحجِّ وَفْضلِِه ، والترغيِب قاالِت الخاصَّ َجَمْعُت الم -١  
عُ     ودية وَملِكِها فيه ، ثمِّ ِدفاَع الرشيِد عن المملكِة العربيِة السُّ

بن عبد الرحمن بن عبِد العزيِز  ماماإل -في ذلك الوقِت -
ثُّوَنَها َحْوَل ـبُ ـالتي يَ  على ِدَعاياِت الُمْغِرِضينَ  ُسعوٍد ، والرد

في ُمحاولٍة خاسرٍة لَِصدِّ ، الِحَجاِز لُيَثبُِّطوا الناَس عن الحجِّ ... 
المملكِة الجديدةِ  ، وجهودِ  ةِ ـنَّ رفِة عقيدِة أهِل السُّ الناِس عن مع

ٌة في الثناِء وللشيِخ َمقاالٌت خاصَّ  .تِِه ـفي ِخْدَمِة بيِت اهللاِ وِرعاي
ا  ؛على الملِك عبِد العزيِز َلْم أْذُكْرَها  ألنَّ الُمَراَد ما كاَن خاصًّ

َمِة .  بِخدمتِِه لبيِت اهللاِ ، وما ِسَوى ذلك َذَكْرُت َبْعَضه في الُمَقدِّ

ْجُت األحاديَث َتخريًجا ُموَجًزا  ُت اآلياِت َعَزوْ  -٢   ، وَخرَّ
 ولكلِّ َمَقاٍم َمَقاٌل .، َيليُق بالرسالِة والفئِة الُمستهَدَفِة منها 

ْحُت ما فيها مِْن أخطاَء ، -٣    َضَبْطُت َنصَّ الَمقاالِت ، وَصحَّ
 وَراَجْعُتها ُمَباَلَغًة منِّي في ُخروِجها صحيحًة سليمًة .

ْرُتها مِْن مصادَر ومكتباٍت خاصَّ وَبْعُض ا   ِت َصوَّ ٍة لَمَجالَّ
ن المصدِر األوِل ، ومع صويِر مِ فيها َطْمٌس بسبِب رداءِة التَّ 

، ولم أتصرف في ذلَك اجتهدُت في تصويِب النصِّ َقْدَر الطاقِة 
ا  ا ال ُبدَّ مِنُه النصِّ إال نادًرا جدًّ  .مِمَّ

 ا ، وأحياًناَموُضوِعهعلى َحَسِب  َرتَّْبُت المقاالِت  -٤  
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-١٢- 

 ِح وٍد إلصاله  مِْن ُجهومتَ ومِقداِر ما َبَذَله وُحك ،يِز ِد العزعب
 ، ى ، ومِن الَخْوِف إلى األْمنِ بديلِها مِْن الَعَوِز إلى الِغنا وتأحوالِه

ال  . علمِ إلى ال ح ، ومن الجهلِ ومِْن الَفساِد إلى الصَّ

ُعودية بُملوكِها وال تز   من أبناِء وُأمرائِها اُل الدولُة السُّ
بل ،  ةِ ولالدَّ  ساِت ؤسَّ وجميع مُ ، وأحفاده عبِد العزيِز  الملك

، والمسجِد  مِ دمِة َبْيِت اهللاِ الَحرافي ِخ عودي عب السُّ والشَّ 
نه ال أظنُّ أ ، بل النبويِّ بما ال ُيوَجُد له نظيٌر من ُقروٍن كثيرةٍ 

ساتِها كما َفَعَلْت هذه الدولُة الُمَباَركُة  ٌة َخَدمْت مقدَّ  ،ُوِجَدْت أمَّ
ريفين الشَّ  مينِ رَ الحَ  ةِ دمَ لخِ  ولةُ قيمها الدَّ التي تُ  والمشاريعُ 

 ارِ وَّ نادرٍة لزُ  ، وخدمةٍ  لٍ ذهِ مُ  رٍ في تطوُّ  وساٍق  مٍ دَ على قَ  سائرةٌ 
التَّاريَخ وَنَظَر في هذا منِصٌف ، قرَأ  ال يجادُل في ن ،ميرَ الحَ 

 أحواِل الِحجاِز منُذ قروٍن إلى يومنا هذا . 

في  »المملكة العربية السعودية«جهوٌد جليلةٌ ُمباَركةٌ ِمن   
َها خدمِة بيِت اهللاِ الَحرام والمسجِد النَّبويِّ ،  ، أداَم اهللاُ ِعزَّ

، يها وقاطِن اَرخاًء وَسخاًء ألهِله كونَ لِت؛ ابَها َوثَبََّت أطْن
اِر بَيِْت اهللاِ الَحَراِم   ،، ناصرًة لإلسالم وواحةَ أْمٍن وَسَالٍم لكلِّ ُزوَّ

 .َحاِملةً للوائِِه 

*   *   * 

 
 
 

 

-١٣- 

 :  ةِ سالَعَمِلي في هذه الرَّ   

َة بالَحجِّ وَفْضلِِه ، والترغيِب قاالِت الخاصَّ َجَمْعُت الم -١  
عُ     ودية وَملِكِها فيه ، ثمِّ ِدفاَع الرشيِد عن المملكِة العربيِة السُّ

بن عبد الرحمن بن عبِد العزيِز  ماماإل -في ذلك الوقِت -
ثُّوَنَها َحْوَل ـبُ ـالتي يَ  على ِدَعاياِت الُمْغِرِضينَ  ُسعوٍد ، والرد

في ُمحاولٍة خاسرٍة لَِصدِّ ، الِحَجاِز لُيَثبُِّطوا الناَس عن الحجِّ ... 
المملكِة الجديدةِ  ، وجهودِ  ةِ ـنَّ رفِة عقيدِة أهِل السُّ الناِس عن مع

ٌة في الثناِء وللشيِخ َمقاالٌت خاصَّ  .تِِه ـفي ِخْدَمِة بيِت اهللاِ وِرعاي
ا  ؛على الملِك عبِد العزيِز َلْم أْذُكْرَها  ألنَّ الُمَراَد ما كاَن خاصًّ

َمِة .  بِخدمتِِه لبيِت اهللاِ ، وما ِسَوى ذلك َذَكْرُت َبْعَضه في الُمَقدِّ

ْجُت األحاديَث َتخريًجا ُموَجًزا  ُت اآلياِت َعَزوْ  -٢   ، وَخرَّ
 ولكلِّ َمَقاٍم َمَقاٌل .، َيليُق بالرسالِة والفئِة الُمستهَدَفِة منها 

ْحُت ما فيها مِْن أخطاَء ، -٣    َضَبْطُت َنصَّ الَمقاالِت ، وَصحَّ
 وَراَجْعُتها ُمَباَلَغًة منِّي في ُخروِجها صحيحًة سليمًة .

ْرُتها مِْن مصادَر ومكتباٍت خاصَّ وَبْعُض ا   ِت َصوَّ ٍة لَمَجالَّ
ن المصدِر األوِل ، ومع صويِر مِ فيها َطْمٌس بسبِب رداءِة التَّ 

، ولم أتصرف في ذلَك اجتهدُت في تصويِب النصِّ َقْدَر الطاقِة 
ا  ا ال ُبدَّ مِنُه النصِّ إال نادًرا جدًّ  .مِمَّ

 ا ، وأحياًناَموُضوِعهعلى َحَسِب  َرتَّْبُت المقاالِت  -٤  
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-١٤- 

ُمها على َحَسِب تاريِخه  للتسلسِل الزمنيِّ ألحداٍث ُمَعيَّنٍة .؛ ا ُأَقدِّ

 الَمْصَدَر ، والَعدَد ، والتاريَخ ،: ِة ُكلِّ َمقالٍة ـَذَكْرُت في نهاي -٥  
 والصفحَة . 

في  »المملكةِ « هودِ ُج  ي بيانِ ف يخلم ُأعلِّق على كالم الشَّ  -٦  
َة على ذلك ،  وُأوِرد؛  »مينِ الَحرَ «خدمِة   :خيُر شاهٍد الواقع فاألدلَّ

ـــبُح  وُل قـــت َوَهبـــَك   ليـــٌل  : هـــذا الصُّ
 

  
 
 

ياِء ؟    َأيعمى الُمبِصروَن عن الضِّ
ينِ هذا جهُد     وُعلمائِِه ، وبالِد  الُمِقلِّ في ِخدمِة هذا الدِّ

 الحرمين الشريفين ، وبالدي .

ُظهوِر  ا ، وَيَجعَلها َسَبًبا فيأسأُل أْن َيْحُرَسها وَيْحِمَيه  
يِن وُنْصَرتِِه .  الدِّ

َوَصلَّى اهللاُ على ،  لمُ القَ  طَّهُ ، وخَ  ةُ ما جادت به القريحَ هذا   
ٍد ، وَعلَى آلِِه َوَصْحبِِه وَسلَّم . ِّنَا محمَّ  نَبِي

   

 كتبهُ                                          

 د . َدَغُش بن شبيب العَْجمي                                                          

*   *   * 

 
 
 

 

-١٥- 

 

يخ عبِد العزيِز الرشيِد   -$-ترجمةٌ ُموَجَزٌة للشَّ
 

 العزيـزِ  عبـدُ األديـُب الخطيـُب  يـرُ رِ حْ النِّ  مـةُ العالَّ  هو الشيُخ   
ْلِفي هُ ، أصلُ الحنبليِّ  يِّ دِ جْ النَّ  اِح دَّ البَ  رشيدٍ  بنِ  أحمدَ  بنُ ا  من الزُّ

 أَ َشـونَ ه) ١٣٠٥( عـامَ  يِت وَ ، ُولَِد في الكُ  -مدينٌة مِْن ُمُدِن الَقِصيمِ -
  . والقراءةِ  الكتابةِ  َئ ادِ بَ مَ  مَ لَّ عَ تَ ها فَ ُكتَّابَ  َل َخ فيها ودَ 

 والمدينــةِ  إلــى مكــةَ  َل َحــورَ ،  الكويــِت  لمــاءِ عُ  عــنْ  ذَ ثــم أَخــ  
َس  ، العلمِ  لطلِب  والعراِق  ا عاَد للكويِت َدرَّ  .في َمداِرِسَها  ُثمَّ لمَّ

ى بِ  نْ مَ  وهو أوُل «   زَ وعَ  كريةِ الفِ  ةِ ظَ قَ اليَ  ةَ رَ ذْ َنمَّ ـَخها زَّ هـا ورسَّ
 نْ ُكـفـي وقـٍت لـم تَ  هذا الرجُل  فلقد جاءَ  ، الجماهيرِ  فوسِ في نُ 

،  همثِلـ عظـيمٍ  ها إلى رجلٍ حاجتِ  رَ ـدْ قَ  إلى شيءٍ  بحاجةٍ  الكويُت 
ِ  يحمُل   المعرفـةِ  سـبيَل  ويضـيءُ  ، واألفكـارِ  ِل الُعقـولِ قْ َص  واءَ ل

 .  والحياةِ 

 الفكـريِّ  هذا التيارِ  هو رائدُ  الرشيدَ  إنَّ  نقوَل  أنْ  وِمن الحقِّ   
 . )١(» حتى اليومِ  المجتمعِ  وِح ا في رُ ساريً  زاُل ال يَ  الذي المتدفِق 

                                                        
 . )١/٣٨( »أدباء الكويت«من كالم الزيد في كتابه  )١(
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-١٤- 

ُمها على َحَسِب تاريِخه  للتسلسِل الزمنيِّ ألحداٍث ُمَعيَّنٍة .؛ ا ُأَقدِّ

 الَمْصَدَر ، والَعدَد ، والتاريَخ ،: ِة ُكلِّ َمقالٍة ـَذَكْرُت في نهاي -٥  
 والصفحَة . 

في  »المملكةِ « هودِ ُج  ي بيانِ ف يخلم ُأعلِّق على كالم الشَّ  -٦  
َة على ذلك ،  وُأوِرد؛  »مينِ الَحرَ «خدمِة   :خيُر شاهٍد الواقع فاألدلَّ

ـــبُح  وُل قـــت َوَهبـــَك   ليـــٌل  : هـــذا الصُّ
 

  
 
 

ياِء ؟    َأيعمى الُمبِصروَن عن الضِّ
ينِ هذا جهُد     وُعلمائِِه ، وبالِد  الُمِقلِّ في ِخدمِة هذا الدِّ

 الحرمين الشريفين ، وبالدي .

ُظهوِر  ا ، وَيَجعَلها َسَبًبا فيأسأُل أْن َيْحُرَسها وَيْحِمَيه  
يِن وُنْصَرتِِه .  الدِّ

َوَصلَّى اهللاُ على ،  لمُ القَ  طَّهُ ، وخَ  ةُ ما جادت به القريحَ هذا   
ٍد ، وَعلَى آلِِه َوَصْحبِِه وَسلَّم . ِّنَا محمَّ  نَبِي

   

 كتبهُ                                          

 د . َدَغُش بن شبيب العَْجمي                                                          

*   *   * 

 
 
 

 

-١٥- 

 

يخ عبِد العزيِز الرشيِد   -$-ترجمةٌ ُموَجَزٌة للشَّ
 

 العزيـزِ  عبـدُ األديـُب الخطيـُب  يـرُ رِ حْ النِّ  مـةُ العالَّ  هو الشيُخ   
ْلِفي هُ ، أصلُ الحنبليِّ  يِّ دِ جْ النَّ  اِح دَّ البَ  رشيدٍ  بنِ  أحمدَ  بنُ ا  من الزُّ

 أَ َشـونَ ه) ١٣٠٥( عـامَ  يِت وَ ، ُولَِد في الكُ  -مدينٌة مِْن ُمُدِن الَقِصيمِ -
  . والقراءةِ  الكتابةِ  َئ ادِ بَ مَ  مَ لَّ عَ تَ ها فَ ُكتَّابَ  َل َخ فيها ودَ 

 والمدينــةِ  إلــى مكــةَ  َل َحــورَ ،  الكويــِت  لمــاءِ عُ  عــنْ  ذَ ثــم أَخــ  
َس  ، العلمِ  لطلِب  والعراِق  ا عاَد للكويِت َدرَّ  .في َمداِرِسَها  ُثمَّ لمَّ

ى بِ  نْ مَ  وهو أوُل «   زَ وعَ  كريةِ الفِ  ةِ ظَ قَ اليَ  ةَ رَ ذْ َنمَّ ـَخها زَّ هـا ورسَّ
 نْ ُكـفـي وقـٍت لـم تَ  هذا الرجُل  فلقد جاءَ  ، الجماهيرِ  فوسِ في نُ 

،  همثِلـ عظـيمٍ  ها إلى رجلٍ حاجتِ  رَ ـدْ قَ  إلى شيءٍ  بحاجةٍ  الكويُت 
ِ  يحمُل   المعرفـةِ  سـبيَل  ويضـيءُ  ، واألفكـارِ  ِل الُعقـولِ قْ َص  واءَ ل

 .  والحياةِ 

 الفكـريِّ  هذا التيارِ  هو رائدُ  الرشيدَ  إنَّ  نقوَل  أنْ  وِمن الحقِّ   
 . )١(» حتى اليومِ  المجتمعِ  وِح ا في رُ ساريً  زاُل ال يَ  الذي المتدفِق 

                                                        
 . )١/٣٨( »أدباء الكويت«من كالم الزيد في كتابه  )١(
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-١٦- 

ـــــرُ المُ  الشـــــيُخ  يقـــــول               -$-مـــــين يْ ثَ عُ  آُل  صـــــالٌح  عمَّ
 ، ، والتـاريِخ  واألدِب  ائضِ رَ والَفـ هِ الِفقْ  في تميَّزَ «) : ١٤١٠(ت: 
ًخا ، خبيرً  وكانَ  ذا َقلَـٍم م ، هِ ووقـائعِ  النـاسِ  بأحوالِ  اشاعًرا مؤرِّ

خطيًبـا ِمْصـقَعًا ،  نقَّاٍد ، وكانَ   ، وعقٍل راجٍح  قَّادٍ ٍن وَ سيَّاٍل وِذهْ 
 ةٌ بَ حْ ه ُص ، وكان بيني وبينَ نِسِه وأقرانـِه له نظيٌر في أبناِء جِ  وليَس 

ـــدِ  طـــةٌ لَ خاومُ  ـــِت  فـــي بل ـــدورُ  الكوي ـــ ، وت ـــي وبينَ ه أبحـــاٌث بين
ــاٌت  ــياءَ  وُمطارح ــي أش ــرةٍ  ف ــِق ،  كثي ــهُ فــي تحقي ــُت مثلَ           فمــا رأي

علـى  ، وَسـعَِة االطـالعِ  فـي النُّقـولِ  النَّفسِ  ما يتَكلَُّم به ، وإطالةِ 
 ُمنَْفـرًِدا فـي تلـَك  وكـانَ  ، الُمصنَّفةِ  ، وكثرِة الكتِب الناس ِ  أقوالِ 

 .)١( »في فنِّ األدِب  الِجهةِ 

*   *   * 

سـيَن للمدرسـِة الُمَباَركيـِة  -$-كاَن    وهـَي -مـن المؤسِّ
ـَة  -أوُل مدرسٍة في الُكويِت  وهـي أوُل  »الكويـِت «، وأنشأ َمَجلَّ

َة  ٍة ُكَويتيٍة ، وَمَجلَّ  . »الكويت والعراقي«جلَة ، وم »التوحيدِ «َمَجلَّ

فـي الثنـاِء علـى ُجُهـوِدِه فـي  وقد كتـَب أهـُل العلـِم والشـأنِ   
ه فيها ُمناَصـَرَة الـدِّ  ِت التي كاَن َهمُّ  ، ينِ الدعوِة وإنشاِء هذِه الَمَجالَّ

، علـى  المكاٍن أْنَشـَأ أْخـَرى َمكاَنهـ جلٌة وَذَهَب وكلما توقََّفْت م
                                                        

 . )٣/١٨٠٩(تأليفه » تسهيل السابلة« )١(

 
 
 

 

-١٧- 

ــاهُ  ْعِم الــذي يتلقَّ ــِة الــدِّ ــى َدْعًمــا  قِلَّ مــن بعــِض  -أحياًنــا-، وقــد َتَلقَّ
امِ  الكويِت كالشيِخ أحمَد الجابِر وعبِد اهللاِ السالِِم وَغْيِرِهمـا ،  ُحكَّ

ُعودية الملُك عبُد العزيِز   . -َرِحَم اُهللا الجميعَ -ومِن السُّ

الوقـوُف  ألنـه َيْعُسـرُ ؛ وَأنُشُر هنا رسالًة واحـدًة ُمكتفًيـا بهـا   
أمـراُء وُعلمـاُء مِـن الكويـِت «ها فـي كتـابي عليها ، وَتنُْظـُر بعضـ

 . »ى عقيدِة السلِف عل

أرسَل الشيُخ محمُد بُن عبِد اهللاِ بِن حسِن آِل الشيِخ قاضـي   
 مكَة رسالًة للرشيِد قاَل فيها بعَد الَبْسَمَلِة :

من محمِد عبِد اللِه بِن حسٍن آِل الشيِخ إلى َحْضَرِة األستاِذ   
ِم ، والُمحِ   زيـزِ عبـِد العبِّ الصادِق الُمحتَرِم الشـيِخ الفاِضِل المكرَّ

 الرشيِد حِفَظه اُهللا وأَداَمُه ، وزيََّن بالصفاِء أوقاَتُه وأياَمُه .

 . السالُم عليكم ورحمُة اهللاِ وبركاُتهُ   

ِة واالبتهاِج ِخطاَبكم الشـريَف  وَبْعدُ    : فقْد َتنَاَوْلنَا بَِيِد الَمَسرَّ
ــن ــَدو ومِ ــِرحيَن ب ــا َف ــُر ، وَتَلْوناُهم ــاٌب آَخ ــِه كت ــحتِكم َقبلِ اِم ِص

ا ألمَّ بنـا ِة ، وما عاَقنا عن اإلجابِة حتى اآلَن إال مارَّ أنبائِكم السَّ و
ِة ، ومــا تعرفــون مِــن الشــواغِل واألعمــاِل  ــحَّ مِــن انحــراِف الصِّ

 الكثيرِة فنرجو عدَم المؤاَخذِة .

اِء    ـــرَّ ـــْن مِجلـــتِكم الَغ ُة أجـــزاٍء مِ ـــدَّ ـــْد َوَصـــَلْتنَا ِع :  هـــذا وَق
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-١٦- 

ـــــرُ المُ  الشـــــيُخ  يقـــــول               -$-مـــــين يْ ثَ عُ  آُل  صـــــالٌح  عمَّ
 ، ، والتـاريِخ  واألدِب  ائضِ رَ والَفـ هِ الِفقْ  في تميَّزَ «) : ١٤١٠(ت: 
ًخا ، خبيرً  وكانَ  ذا َقلَـٍم م ، هِ ووقـائعِ  النـاسِ  بأحوالِ  اشاعًرا مؤرِّ

خطيًبـا ِمْصـقَعًا ،  نقَّاٍد ، وكانَ   ، وعقٍل راجٍح  قَّادٍ ٍن وَ سيَّاٍل وِذهْ 
 ةٌ بَ حْ ه ُص ، وكان بيني وبينَ نِسِه وأقرانـِه له نظيٌر في أبناِء جِ  وليَس 

ـــدِ  طـــةٌ لَ خاومُ  ـــِت  فـــي بل ـــدورُ  الكوي ـــ ، وت ـــي وبينَ ه أبحـــاٌث بين
ــاٌت  ــياءَ  وُمطارح ــي أش ــرةٍ  ف ــِق ،  كثي ــهُ فــي تحقي ــُت مثلَ           فمــا رأي

علـى  ، وَسـعَِة االطـالعِ  فـي النُّقـولِ  النَّفسِ  ما يتَكلَُّم به ، وإطالةِ 
 ُمنَْفـرًِدا فـي تلـَك  وكـانَ  ، الُمصنَّفةِ  ، وكثرِة الكتِب الناس ِ  أقوالِ 

 .)١( »في فنِّ األدِب  الِجهةِ 

*   *   * 

سـيَن للمدرسـِة الُمَباَركيـِة  -$-كاَن    وهـَي -مـن المؤسِّ
ـَة  -أوُل مدرسٍة في الُكويِت  وهـي أوُل  »الكويـِت «، وأنشأ َمَجلَّ

َة  ٍة ُكَويتيٍة ، وَمَجلَّ  . »الكويت والعراقي«جلَة ، وم »التوحيدِ «َمَجلَّ

فـي الثنـاِء علـى ُجُهـوِدِه فـي  وقد كتـَب أهـُل العلـِم والشـأنِ   
ه فيها ُمناَصـَرَة الـدِّ  ِت التي كاَن َهمُّ  ، ينِ الدعوِة وإنشاِء هذِه الَمَجالَّ

، علـى  المكاٍن أْنَشـَأ أْخـَرى َمكاَنهـ جلٌة وَذَهَب وكلما توقََّفْت م
                                                        

 . )٣/١٨٠٩(تأليفه » تسهيل السابلة« )١(

 
 
 

 

-١٧- 

ــاهُ  ْعِم الــذي يتلقَّ ــِة الــدِّ ــى َدْعًمــا  قِلَّ مــن بعــِض  -أحياًنــا-، وقــد َتَلقَّ
امِ  الكويِت كالشيِخ أحمَد الجابِر وعبِد اهللاِ السالِِم وَغْيِرِهمـا ،  ُحكَّ

ُعودية الملُك عبُد العزيِز   . -َرِحَم اُهللا الجميعَ -ومِن السُّ

الوقـوُف  ألنـه َيْعُسـرُ ؛ وَأنُشُر هنا رسالًة واحـدًة ُمكتفًيـا بهـا   
أمـراُء وُعلمـاُء مِـن الكويـِت «ها فـي كتـابي عليها ، وَتنُْظـُر بعضـ

 . »ى عقيدِة السلِف عل

أرسَل الشيُخ محمُد بُن عبِد اهللاِ بِن حسِن آِل الشيِخ قاضـي   
 مكَة رسالًة للرشيِد قاَل فيها بعَد الَبْسَمَلِة :

من محمِد عبِد اللِه بِن حسٍن آِل الشيِخ إلى َحْضَرِة األستاِذ   
ِم ، والُمحِ   زيـزِ عبـِد العبِّ الصادِق الُمحتَرِم الشـيِخ الفاِضِل المكرَّ

 الرشيِد حِفَظه اُهللا وأَداَمُه ، وزيََّن بالصفاِء أوقاَتُه وأياَمُه .

 . السالُم عليكم ورحمُة اهللاِ وبركاُتهُ   

ِة واالبتهاِج ِخطاَبكم الشـريَف  وَبْعدُ    : فقْد َتنَاَوْلنَا بَِيِد الَمَسرَّ
ــن ــَدو ومِ ــِرحيَن ب ــا َف ــُر ، وَتَلْوناُهم ــاٌب آَخ ــِه كت ــحتِكم َقبلِ اِم ِص

ا ألمَّ بنـا ِة ، وما عاَقنا عن اإلجابِة حتى اآلَن إال مارَّ أنبائِكم السَّ و
ِة ، ومــا تعرفــون مِــن الشــواغِل واألعمــاِل  ــحَّ مِــن انحــراِف الصِّ

 الكثيرِة فنرجو عدَم المؤاَخذِة .

اِء    ـــرَّ ـــْن مِجلـــتِكم الَغ ُة أجـــزاٍء مِ ـــدَّ ـــْد َوَصـــَلْتنَا ِع :  هـــذا وَق
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-١٨- 

ــا فيهــا َمباِحــَث قيمــًة ، وبُمطالع »الكويــت والعراقــي« ــا َأْلَفْينَ تَِه
 قٍة .ـوَمقاالٍت دينيٍة وعلميٍة وأدبيٍة شيِّ 

نَّا ومِن الجميِع االستحساَن ، وَحلَّْت وبالجملِة فقْد ناَلْت مِ   
وباألخصِّ ما فيها ِمـْن مقـاالِت الـردِّ َمَحلَّ الَقُبوِل واإلعجاِب ، 

 والَمخذوليَن .،  والقبوريينَ ، الُملِْحديَن : على ُشُبهاِت 

 وال َعَجَب ، فإنَّ َمْن كاَن ِمْثَل َحْضَرتِكم في ُحْسِن المعتقـِد ،  
ــَرِة الدِّ  ــوِصــْدِق الغَيْ ــينيَّ ــعَِة االطِّ ــرِ ، الِع ، وبََراعــِة التَّ ِة ، وَس حري

ْوِق ، وُحْسِن االختياِر ، ال يُْسَتغَْرُب منه إصداُر ِمْثِل  وَسَالِمة الذَّ
 اإلسالميِة الَجديرِة باالفتخاِر .  هذه الَمَجلَّةِ 

ا ما َذَكْرُتموه في العدِد األوِل من المجلِة مِـْن    َنا جدَّ وقد َسرَّ
ـ، تـاِب علـى الكِ  هُ فـي كـلِّ مـا تقولوَنـ دونَ مِ تعتَ أنَّكم َس   ،  نةِ والسُّ

ــ ــٍة ، وَح  َفــنِْعَم َمــا َســَلْكُتمْ ، لِف وأقــواِل علمــاِء السَّ ــَذا مِــْن ِخطَّ بَّ
 ا بارَك اُهللا فيكم .وهاْخَطُتمُ 

لكم َمزيَد التوفيِق والنجـاِح ، ولمجلـتِكم  -ىَتعال-ونسأُله   
 .)١( »المُ دواَم التََّرقِّي َوَسَعَة االنتشاِر ، واُهللا يحفُظكم والسَّ 

                                                        
ـــة  )١( ـــي«مجل ـــت والعراق ـــدد ( »الكوي ـــفر (١٠الع ص ) ١٣٥١) ص

)٤٨٥-٤٨٤.( 

 
 
 

 

-١٩- 

ــبَ ، وَ  نِ يْ رَ ْحــإلــى البَ الشــيخ الرشــيد  رَ ســافَ    إلــى  ها ذهــَب دَ ْع
ــ الــدعوةِ  رِ ْشــا لنَ يَ يْســونِ ندُ إ مــع  يــامٍ قِ  ه خيــرَ تِــهمَّ بمُ  امَ فقــ،  لفيةِ السَّ

ُصعوبِة ما واَجَه هناَك مِن حـرٍب َضـُروٍس قـام بهـا أعـداُء أهـِل 
 السنِة بالَكِذِب واإلشاعاِت الُمْغِرَضِة .

ـــ   ـــيُخ  َي فِّ وُ ُت ـــَيا  -$-الش ـــي إِندونِيْس ـــنةَ ف ه) ١٣٥٦( س
 م).٣/٢/١٩٣٨( الموافق

َهـا أْن ُتْمـَأل بهـا الصـحائُف ، لكـن    يكفـي مـن وترجمُتُه َحقُّ
 . )١( الِجيِد ما أحاَط بالُعنُِق 

 

*   *   * 

 

 

 
                                                        

» الشيخ عبد العزيز الرشيد سيرُة حياته«انظر في ترجمته كتاب :    )١(
 -$-البن بسام » علماء نجد«للدكتور يعقوب الحجي ، و

)٣/٣٠٧( . 
 »اء من الكويت على عقيدة السلفأمراء وعلم«وذكرُت في كتابي  

 . -غير مأمورٍ -شيًئا كثيًرا من كالمه النافع وسيرته العطره ، فانظره 
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-١٨- 

ــا فيهــا َمباِحــَث قيمــًة ، وبُمطالع »الكويــت والعراقــي« ــا َأْلَفْينَ تَِه
 قٍة .ـوَمقاالٍت دينيٍة وعلميٍة وأدبيٍة شيِّ 

نَّا ومِن الجميِع االستحساَن ، وَحلَّْت وبالجملِة فقْد ناَلْت مِ   
وباألخصِّ ما فيها ِمـْن مقـاالِت الـردِّ َمَحلَّ الَقُبوِل واإلعجاِب ، 

 والَمخذوليَن .،  والقبوريينَ ، الُملِْحديَن : على ُشُبهاِت 

 وال َعَجَب ، فإنَّ َمْن كاَن ِمْثَل َحْضَرتِكم في ُحْسِن المعتقـِد ،  
ــَرِة الدِّ  ــوِصــْدِق الغَيْ ــينيَّ ــعَِة االطِّ ــرِ ، الِع ، وبََراعــِة التَّ ِة ، وَس حري

ْوِق ، وُحْسِن االختياِر ، ال يُْسَتغَْرُب منه إصداُر ِمْثِل  وَسَالِمة الذَّ
 اإلسالميِة الَجديرِة باالفتخاِر .  هذه الَمَجلَّةِ 

ا ما َذَكْرُتموه في العدِد األوِل من المجلِة مِـْن    َنا جدَّ وقد َسرَّ
ـ، تـاِب علـى الكِ  هُ فـي كـلِّ مـا تقولوَنـ دونَ مِ تعتَ أنَّكم َس   ،  نةِ والسُّ

ــ ــٍة ، وَح  َفــنِْعَم َمــا َســَلْكُتمْ ، لِف وأقــواِل علمــاِء السَّ ــَذا مِــْن ِخطَّ بَّ
 ا بارَك اُهللا فيكم .وهاْخَطُتمُ 

لكم َمزيَد التوفيِق والنجـاِح ، ولمجلـتِكم  -ىَتعال-ونسأُله   
 .)١( »المُ دواَم التََّرقِّي َوَسَعَة االنتشاِر ، واُهللا يحفُظكم والسَّ 

                                                        
ـــة  )١( ـــي«مجل ـــت والعراق ـــدد ( »الكوي ـــفر (١٠الع ص ) ١٣٥١) ص

)٤٨٥-٤٨٤.( 

 
 
 

 

-١٩- 

ــبَ ، وَ  نِ يْ رَ ْحــإلــى البَ الشــيخ الرشــيد  رَ ســافَ    إلــى  ها ذهــَب دَ ْع
ــ الــدعوةِ  رِ ْشــا لنَ يَ يْســونِ ندُ إ مــع  يــامٍ قِ  ه خيــرَ تِــهمَّ بمُ  امَ فقــ،  لفيةِ السَّ

ُصعوبِة ما واَجَه هناَك مِن حـرٍب َضـُروٍس قـام بهـا أعـداُء أهـِل 
 السنِة بالَكِذِب واإلشاعاِت الُمْغِرَضِة .

ـــ   ـــيُخ  َي فِّ وُ ُت ـــَيا  -$-الش ـــي إِندونِيْس ـــنةَ ف ه) ١٣٥٦( س
 م).٣/٢/١٩٣٨( الموافق

َهـا أْن ُتْمـَأل بهـا الصـحائُف ، لكـن    يكفـي مـن وترجمُتُه َحقُّ
 . )١( الِجيِد ما أحاَط بالُعنُِق 

 

*   *   * 

 

 

 
                                                        

» الشيخ عبد العزيز الرشيد سيرُة حياته«انظر في ترجمته كتاب :    )١(
 -$-البن بسام » علماء نجد«للدكتور يعقوب الحجي ، و

)٣/٣٠٧( . 
 »اء من الكويت على عقيدة السلفأمراء وعلم«وذكرُت في كتابي  

 . -غير مأمورٍ -شيًئا كثيًرا من كالمه النافع وسيرته العطره ، فانظره 
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-٢٠- 

 

 والحرمينِ  ِب رَ العَ  جزيرةِ  حاُل 

 -$-العزيز  عبدِ  الملِك  قبَل 
   

ـيِخ اإلمـاِم محمـِد بـنِ  زيـرُة الَعـَرِب َج  كانْت     قبـَل َدعـَوِة الشَّ
 فـي جهـلٍ  -هُ لَّـكُ  اإلسـالميَّ  مَ ت العـالَ التي أيقَظـ- اِب الوهَّ  عبدِ 

ــوشــركيات  ــ افــاٍت رَ وُخ  عٍ دَ وبِ ، وفقــٍر  ، وقتــلٍ  ٍب ْهــونَ  ٍب لْ ، وَس
 . ها إال اهللاُ ال  يعلمُ  وأحوالٍ 

ـُعودية الدولـةِ  يـامِ قِ  بعدَ ثم     أَ نَـوهَ ،  األمـرُ  ى اسـتقرَّ األوَلـ السُّ
ِ وا على أنفِسـنُ ، وأمِ شِ يْ بالعَ  الناُس   العلـمُ  ، وانتشـرَ  همهم وأمـوال

ــ ، وتــدريُس  والتوحيــدُ  ــ رِ فــي الحواِضــ رعِ الشَّ مَّ ي ، وَعــادِ وَ والَب
 . العرِب  ةَ زيرَ َج  الرخاءُ 

ُعوديةُ  ثم سقطت الدولةُ    ، ثـم  ةُ ، ثم قامت الثانيـ ىاألولَ  السُّ
 العزيـزِ  ه عبـدُ ومعه ابنُـ ودٍ عُ ُس  آُل  الرحمنِ  عبدُ  ، وخرَج  ْت طَ قَ َس 

إلـى  العزيـزِ  عبـدُ  ، ثـم خـرَج  فيهـا ا سـنواٍت وْ قَ ، وبَ  إلى الكويِت 
ـُعوديةُ  ةُ وقامـت الدولـ دٍ جْ نَ   الملـِك  بإمامـةِ  َي ودِ وُنـ ، الثالثـةُ  السُّ

ـمِ  ِب رَ الَعـ زيـرةِ ثم على َج  دٍ جْ على نَ  العزيزِ  عبدِ   اليـومَ  ُف رَ ْعـا يُ مَّ
عُودية«بـ  . »المملكِة العربيِة السُّ

 
 
 

 

-٢١- 

فـي  -$-كانت َجزيرُة العرِب قبَل الملِك عبـِد العزيـِز   
ــــ: الدِّ  حالــــِة ســــيئٍة فــــي جميــــِع األمــــورِ  ،  ةِ ـياسيــــوالسِّ ،  ةِ ينيَّ

 ، واألمنيِة ... ، واالقتصاديةِ  ةِ ـواالجتماعي

يُن فقـد َضـعَُف ،    وانتشـَر الَجْهـَل ، وَضـيََّع كثيـٌر مـن أما الـدِّ
ــًال مــْن  النــاِس الصــالَة وغيَرهــا ، والحــجُّ َيكــاُد أْن يكــوَن ُمَعطَّ

ا  المُة فيهـخوِف الناِس وَعَدِم أْمنِِهم ، وكانْت رحلُة الَحجِّ والسَّ 
 مْن أْعَسِر األموِر . - عنَد المروِر في جزيرِة العرِب  -

ـ   َّ ا ِمـوأمَّ  فقـْد َتنَاَزَعــْت جزيـرُة العــرِب  :ياسـيِة ِة السِّ ـاحيــن الن
ــقَ مُ  األقــاليمُ  تكــونُ  ها ، حتــى تكــادُ فُ عِ ْضــا وتُ هَ ُشــهَ نْ تَ دوًال  فــي  مةً سَّ

 . مِ كْ الحُ 

َّ وأمَّ    ن الُجـوِع والفقـِر هـا مِـفقد َمرَّ علي: احيةُ االقتصاديةُ ا الن
ى ما وصلوا فيه  . »تحَت خطِّ الفقرِ «:  إلى ما ُيسمَّ

ومــا أْدَراَك مــا األْمــُن ، َفَقــْد ُفِقــَد إالِّ فــي أمــاكَن  أمــا األْمــُن ،  
  ...إلخ . ٌب لْ ، َس  ٌب هْ ، نَ  وٌ زْ ، غَ  القبائلِ  بينَ  طاحنةٌ  ، حروٌب  قليلةٍ 

ــُعوديُة الثالثــُة ف   ــَن ثــم قامــت الدولــُة السُّ اســتقرَّ األْمــُر ، وَأمِ
الناُس على أنفِسـِهم ، وأمـوالِِهم ، وانتشـَر العلـُم فـي ُرُبوِعَهـا ، 
والتطوُر والتقـدُم ، حتـى أصـبَح هـذا البنـاُء الشـامُخ مِـْن أقـوى 

 . -وهللاِ الحمُد والِمنَّةُ -دوِل العالِم في كلِّ المجاالِت 
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-٢٠- 

 

 والحرمينِ  ِب رَ العَ  جزيرةِ  حاُل 

 -$-العزيز  عبدِ  الملِك  قبَل 
   

ـيِخ اإلمـاِم محمـِد بـنِ  زيـرُة الَعـَرِب َج  كانْت     قبـَل َدعـَوِة الشَّ
 فـي جهـلٍ  -هُ لَّـكُ  اإلسـالميَّ  مَ ت العـالَ التي أيقَظـ- اِب الوهَّ  عبدِ 

ــوشــركيات  ــ افــاٍت رَ وُخ  عٍ دَ وبِ ، وفقــٍر  ، وقتــلٍ  ٍب ْهــونَ  ٍب لْ ، وَس
 . ها إال اهللاُ ال  يعلمُ  وأحوالٍ 

ـُعودية الدولـةِ  يـامِ قِ  بعدَ ثم     أَ نَـوهَ ،  األمـرُ  ى اسـتقرَّ األوَلـ السُّ
ِ وا على أنفِسـنُ ، وأمِ شِ يْ بالعَ  الناُس   العلـمُ  ، وانتشـرَ  همهم وأمـوال

ــ ، وتــدريُس  والتوحيــدُ  ــ رِ فــي الحواِضــ رعِ الشَّ مَّ ي ، وَعــادِ وَ والَب
 . العرِب  ةَ زيرَ َج  الرخاءُ 

ُعوديةُ  ثم سقطت الدولةُ    ، ثـم  ةُ ، ثم قامت الثانيـ ىاألولَ  السُّ
 العزيـزِ  ه عبـدُ ومعه ابنُـ ودٍ عُ ُس  آُل  الرحمنِ  عبدُ  ، وخرَج  ْت طَ قَ َس 

إلـى  العزيـزِ  عبـدُ  ، ثـم خـرَج  فيهـا ا سـنواٍت وْ قَ ، وبَ  إلى الكويِت 
ـُعوديةُ  ةُ وقامـت الدولـ دٍ جْ نَ   الملـِك  بإمامـةِ  َي ودِ وُنـ ، الثالثـةُ  السُّ

ـمِ  ِب رَ الَعـ زيـرةِ ثم على َج  دٍ جْ على نَ  العزيزِ  عبدِ   اليـومَ  ُف رَ ْعـا يُ مَّ
عُودية«بـ  . »المملكِة العربيِة السُّ

 
 
 

 

-٢١- 

فـي  -$-كانت َجزيرُة العرِب قبَل الملِك عبـِد العزيـِز   
ــــ: الدِّ  حالــــِة ســــيئٍة فــــي جميــــِع األمــــورِ  ،  ةِ ـياسيــــوالسِّ ،  ةِ ينيَّ

 ، واألمنيِة ... ، واالقتصاديةِ  ةِ ـواالجتماعي

يُن فقـد َضـعَُف ،    وانتشـَر الَجْهـَل ، وَضـيََّع كثيـٌر مـن أما الـدِّ
ــًال مــْن  النــاِس الصــالَة وغيَرهــا ، والحــجُّ َيكــاُد أْن يكــوَن ُمَعطَّ

ا  المُة فيهـخوِف الناِس وَعَدِم أْمنِِهم ، وكانْت رحلُة الَحجِّ والسَّ 
 مْن أْعَسِر األموِر . - عنَد المروِر في جزيرِة العرِب  -

ـ   َّ ا ِمـوأمَّ  فقـْد َتنَاَزَعــْت جزيـرُة العــرِب  :ياسـيِة ِة السِّ ـاحيــن الن
ــقَ مُ  األقــاليمُ  تكــونُ  ها ، حتــى تكــادُ فُ عِ ْضــا وتُ هَ ُشــهَ نْ تَ دوًال  فــي  مةً سَّ

 . مِ كْ الحُ 

َّ وأمَّ    ن الُجـوِع والفقـِر هـا مِـفقد َمرَّ علي: احيةُ االقتصاديةُ ا الن
ى ما وصلوا فيه  . »تحَت خطِّ الفقرِ «:  إلى ما ُيسمَّ

ومــا أْدَراَك مــا األْمــُن ، َفَقــْد ُفِقــَد إالِّ فــي أمــاكَن  أمــا األْمــُن ،  
  ...إلخ . ٌب لْ ، َس  ٌب هْ ، نَ  وٌ زْ ، غَ  القبائلِ  بينَ  طاحنةٌ  ، حروٌب  قليلةٍ 

ــُعوديُة الثالثــُة ف   ــَن ثــم قامــت الدولــُة السُّ اســتقرَّ األْمــُر ، وَأمِ
الناُس على أنفِسـِهم ، وأمـوالِِهم ، وانتشـَر العلـُم فـي ُرُبوِعَهـا ، 
والتطوُر والتقـدُم ، حتـى أصـبَح هـذا البنـاُء الشـامُخ مِـْن أقـوى 

 . -وهللاِ الحمُد والِمنَّةُ -دوِل العالِم في كلِّ المجاالِت 
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-٢٢- 

ما شاَهَده الشـيُخ وفي هذه الَمقاالِت التي َبْيَن َيَدْيَك بعُض   
ـْن عاصـَر وجـوَد الملـِك  ُخ عبُد العزيـِز الرشـيُد ؛ فهـو مِمَّ الُمؤرِّ
عبِد العزيِز في الكويِت ، وانتقاَله إلى َنْجٍد ، ثم ُحْكَمه لها ، ثـم 

 َبْسَط ُنفوِذِه على بقيَِّة المملكِة ، وما كاَن الحاُل َقْبُل وَبْعُد .

ـــيس كالُمع   ـــَر ل ـــِة وألنَّ الخب َ ـــاَل ايَن ـــاهَد انتق ، فالشـــيُخ ش
َق . غَيَُّرها بما ال يَكاألحواِل وتَ   اُد أْن يَُصدَّ

ا انتقل إلـى إندونِيْسـَيا للـدعوِة إلـى اهللاِ     -فَِّي وفيهـا ُتـوُ -ولمَّ
حــوَل الملــِك عبــِد العزيــِز ومملكتِــه  َوَجــَد اإلشــاعاِت الكثيــرةِ 

مكـاٍن ، قـاَم  الجديدِة الَفتيِة التي ُيحارُبهـا أهـُل الباطـِل فـي كـلِّ 
فاِع عنها  ، وَكَتـَب  -شأُنه شأُن كلِّ صـاحِب توحيـٍد وُسـنةٍ -بالدِّ

ا َسَتَراُه في هذا الكتاِب . تِه التي أنشأها مِمَّ  المقاالِت في َمَجالَّ

ومـِـْن ِدفاِعــِه مــا قاَلــه فــي ِشــْعِره َيِصــُف حالــَة الَجزيــرِة َقْبــَل   
يِه ،   : -$-قوُله الملِك عبِد الَعزيِز وَبْعَد َتَولِّ

 الِحَجــاِز  ُمَخــيِّمٌ  عْبــوالخيــُر فــي رَ 

 

  
ــــَدا   ــــُهوُلُه والَفْدَف ــــمَّ ُس ــــُن َع  واألم

 ُة َوْحــَدها ال تختَشــيَتْمِشــي الظَّعينَــ 

 

  
ـــــــرِّ    ـــــــْيِمَن َربَّهـــــــا الُمَتَف  َداإال الُمَه

ــدِّ    يُن َمرهــوُب الَجَوانِــِب والــذيوال

 

  
ـــنْ    ـــْيُفُه َل ـــَدُع َس يِن َيْص ـــدِّ ـــَدا بال  ُيْغَم

 

 
 
 

 

-٢٣- 

ـــْومِِهم ـــاِز  بَي ـــُل الِحَج ـــي أْه  ال َيبتِغ

 

  

ــوا يــا ُغــَوات عــن العــَبــَدًال َفكُ     َدافُّ

ــــُتمُ   ــــةٍ  واستشــــِهُدوا إْن ُكنْ ــــي ريب  ف

 

  
َدا   ًقــا وُمَســـوَّ  َمــْن فــي الِحَجـــاِز  ُمَوفَّ

 واستشــِهُدوا الطفــَل الــذي َقــَد أبَْصــَرْت  

 

  

ـــــاهُ يْ عَ    ـــــه الم ن ـــــِس وَيْوَم ـــــسأْم  َداـَورَ ت

 َمَضـــى هـــل عاقـــٌل َيْرُنـــو إلـــى يـــومٍ  

 

  

ـــَدا   ـــْد أْزَب ـــا َق ـــائُِح َبْحُره ـــِه الَفض  وبِ

 أو َمــــْن ُيَحــــاوُل أْن يكــــوَن َمآُلــــهُ  

 

  
ـــَدا   ـــِذيُب مِـــن الَحـــَراَرِة أْكُب  ُبـــؤٌس ُي

وُح َيْســـــُلُبَها َشـــــِقيٌّ َخـــــائِنٌ    فـــــالرُّ

 

  
ـــَدا   ـــَرًة وَتَقصُّ ـــُك َجْه ـــْرُض ُيْهَت  والِع

ـــهِ   ـــْن أهلِ ـــْتُره مِ ـــَرُق ِس  والشـــرُع ُيْخ

 

  
َداالَجالَفـــِة وأخـــو     قـــد َســـَما وَتَســـوَّ

ــــا  َه ــــَولَّى ُمرُّ ــــْد َت ــــائُِع َق ــــذي َفَظ  ه

 

  
ــــا أْن ُتْلَحــــَدا   ــــى عليهــــا ربُّه  َوَقَض

ـــــَر بيَتـــــه مِـــــْن ِرْجِســـــَها   واُهللا َطهَّ

 

  
َدا   ــــدِّ ــــى لُِيَج ــــْن أَت ــــِد اإلمــــاِم وَم  بَِي
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-٢٢- 

ما شاَهَده الشـيُخ وفي هذه الَمقاالِت التي َبْيَن َيَدْيَك بعُض   
ـْن عاصـَر وجـوَد الملـِك  ُخ عبُد العزيـِز الرشـيُد ؛ فهـو مِمَّ الُمؤرِّ
عبِد العزيِز في الكويِت ، وانتقاَله إلى َنْجٍد ، ثم ُحْكَمه لها ، ثـم 

 َبْسَط ُنفوِذِه على بقيَِّة المملكِة ، وما كاَن الحاُل َقْبُل وَبْعُد .

ـــيس كالُمع   ـــَر ل ـــِة وألنَّ الخب َ ـــاَل ايَن ـــاهَد انتق ، فالشـــيُخ ش
َق . غَيَُّرها بما ال يَكاألحواِل وتَ   اُد أْن يَُصدَّ

ا انتقل إلـى إندونِيْسـَيا للـدعوِة إلـى اهللاِ     -فَِّي وفيهـا ُتـوُ -ولمَّ
حــوَل الملــِك عبــِد العزيــِز ومملكتِــه  َوَجــَد اإلشــاعاِت الكثيــرةِ 

مكـاٍن ، قـاَم  الجديدِة الَفتيِة التي ُيحارُبهـا أهـُل الباطـِل فـي كـلِّ 
فاِع عنها  ، وَكَتـَب  -شأُنه شأُن كلِّ صـاحِب توحيـٍد وُسـنةٍ -بالدِّ

ا َسَتَراُه في هذا الكتاِب . تِه التي أنشأها مِمَّ  المقاالِت في َمَجالَّ

ومـِـْن ِدفاِعــِه مــا قاَلــه فــي ِشــْعِره َيِصــُف حالــَة الَجزيــرِة َقْبــَل   
يِه ،   : -$-قوُله الملِك عبِد الَعزيِز وَبْعَد َتَولِّ

 الِحَجــاِز  ُمَخــيِّمٌ  عْبــوالخيــُر فــي رَ 

 

  
ــــَدا   ــــُهوُلُه والَفْدَف ــــمَّ ُس ــــُن َع  واألم

 ُة َوْحــَدها ال تختَشــيَتْمِشــي الظَّعينَــ 

 

  
ـــــــرِّ    ـــــــْيِمَن َربَّهـــــــا الُمَتَف  َداإال الُمَه

ــدِّ    يُن َمرهــوُب الَجَوانِــِب والــذيوال

 

  
ـــنْ    ـــْيُفُه َل ـــَدُع َس يِن َيْص ـــدِّ ـــَدا بال  ُيْغَم

 

 
 
 

 

-٢٣- 

ـــْومِِهم ـــاِز  بَي ـــُل الِحَج ـــي أْه  ال َيبتِغ

 

  

ــوا يــا ُغــَوات عــن العــَبــَدًال َفكُ     َدافُّ

ــــُتمُ   ــــةٍ  واستشــــِهُدوا إْن ُكنْ ــــي ريب  ف

 

  
َدا   ًقــا وُمَســـوَّ  َمــْن فــي الِحَجـــاِز  ُمَوفَّ

 واستشــِهُدوا الطفــَل الــذي َقــَد أبَْصــَرْت  

 

  

ـــــاهُ يْ عَ    ـــــه الم ن ـــــِس وَيْوَم ـــــسأْم  َداـَورَ ت

 َمَضـــى هـــل عاقـــٌل َيْرُنـــو إلـــى يـــومٍ  

 

  

ـــَدا   ـــْد أْزَب ـــا َق ـــائُِح َبْحُره ـــِه الَفض  وبِ

 أو َمــــْن ُيَحــــاوُل أْن يكــــوَن َمآُلــــهُ  

 

  
ـــَدا   ـــِذيُب مِـــن الَحـــَراَرِة أْكُب  ُبـــؤٌس ُي

وُح َيْســـــُلُبَها َشـــــِقيٌّ َخـــــائِنٌ    فـــــالرُّ

 

  
ـــَدا   ـــَرًة وَتَقصُّ ـــُك َجْه ـــْرُض ُيْهَت  والِع

ـــهِ   ـــْن أهلِ ـــْتُره مِ ـــَرُق ِس  والشـــرُع ُيْخ

 

  
َداالَجالَفـــِة وأخـــو     قـــد َســـَما وَتَســـوَّ

ــــا  َه ــــَولَّى ُمرُّ ــــْد َت ــــائُِع َق ــــذي َفَظ  ه

 

  
ــــا أْن ُتْلَحــــَدا   ــــى عليهــــا ربُّه  َوَقَض

ـــــَر بيَتـــــه مِـــــْن ِرْجِســـــَها   واُهللا َطهَّ

 

  
َدا   ــــدِّ ــــى لُِيَج ــــْن أَت ــــِد اإلمــــاِم وَم  بَِي
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-٢٤- 

ــــٍر ســــابغٍ َأْوَلــــى   الــــبالَد بكــــلِّ َخْي

 

  

َدا   ـــــدَّ ـــــِه َتَج ـــــُن اإلل ـــــا ِدي ـــــٌد به  َبَل

 وبهــــا النبــــوُة قــــد َتَســــاَمى نوُرهــــا 

 

  
ـــَعَدا   ـــرقين وأْس ـــَل المش ـــاَء أه  فأَض

ــاَهُلوا  ــذين َتَس ــى ال ــُه عل ــِخَط اإلَل  َس

 

  

ــــَدا   ــــْم وَتَوعَّ ُه ــــا وأَذلَّ ــــي أْمِرَه  )١( ف

  

*   *   * 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        

 ) .٥) ص (١٣٥٢محرم ( ٥العدد الثالث ،  »التوحيد«مجلة  )١(

 
 
 

 

-٢٥- 

   

 )١( العزيزِ  عبدِ  يخ الرشيد بالملِك الشَّ  عالقةُ 
   

ــِة  -$-للشــيِخ الرشــيِد    ــدٌة قائمــٌة علــى الَمحبَّ ــٌة وطي عالق
ــنِة كــانوا  -$-واإلجــالِل للملــِك عبــِد العزيــِز  ، وعلمــاُء السُّ

ن ُجهـودٍ فـي نُْصـَرةِ على الملِك عبِد العزيِز ؛ لَِمـا كـان لـُه مِـ نُونَ ـثْ ـيُ 
نِة اإلسالِم  لفي وِخدَمةِ  ،والسُّ عوِة السَّ  إلـى ديـنِ  عاةِ الـدُّ  شـرِ ِة ، ونَ ـالدَّ

 . هِ هودِ ن ُج ذلك مِ  وغيرِ ،  افعةِ النَّ  تِب الكُ  ، وطباعةِ  في كلِّ مكانٍ  اهللاِ 

،  الحـرامِ  اهللاِ  بيـِت  فـي خدمـةِ  لملـِك ل هـودٍ ُج ولَِما َرَأْوا مِـْن   
ــ ــا تَ وَم ــذَ  عَ بِ ــ َك لِ ــ نْ مِ ــ أمينِ َت ــريفينِ  نِ يْ مَ رَ الَح ــ الش  ، اتِهمَ ـوحماي

ا ، َهـلَ مَّ حَ التي تَ  الثقيلةِ  ، والتركةِ  في الحجازِ  ه لألوضاعِ وإصالحِ 
،  الِف واالخــتِ  ِق فــرُّ والتَّ ،  اِت اَفــرَ والخُ  عِ دَ ن البِــلهــا مِــ هِ وتطهيــرِ 

  . لِب والسَّ  هِب والنَّ  والظلمِ 
                                                        

ثناء علماِء الكويِت على جهوِد ملوِك آل ُسعوٍد فـي ُنْصـَرة اإلسـالِم  )١(
ْد به الرشيُد ، وقد ذكرُت شيًئا منه وقضاياه كثيٌر ، وهو شيٌء لم ينفر

في طبعتِِه الثالثِة ، فمنـذ قيـاِم  »أمراُء وعلماُء من الكويِت «في كتابي 
ي نـِـثْ يُ  الكويــِت  ها مــن مشــايِخ رَ عاَصــ نْ ى وَمــاألوَلــ الســعوديةِ  الدولــةِ 

 الكويـِت  ، ولشـيِخ  فـي االعتقـادِ  ٍق افُ وَ هم من تَ نَ يْ ها لما بَ رُ اِص نَ عليها ويُ 
علـى  رٌ طِ عَ  ) ثناءٌ ١٢٧٠الطبطبائي (ت:  الجليلِ  عبدُ  الشيُخ  هفي وقتِ 

 ) . ١٢-٩ين ، انظرُه في ديوانه (ن الدِّ مِ  هُ تْ قامَ وما أَ ، السعودية  ولةِ الدَّ 
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-٢٤- 

ــــٍر ســــابغٍ َأْوَلــــى   الــــبالَد بكــــلِّ َخْي

 

  

َدا   ـــــدَّ ـــــِه َتَج ـــــُن اإلل ـــــا ِدي ـــــٌد به  َبَل

 وبهــــا النبــــوُة قــــد َتَســــاَمى نوُرهــــا 

 

  
ـــَعَدا   ـــرقين وأْس ـــَل المش ـــاَء أه  فأَض

ــاَهُلوا  ــذين َتَس ــى ال ــُه عل ــِخَط اإلَل  َس

 

  

ــــَدا   ــــْم وَتَوعَّ ُه ــــا وأَذلَّ ــــي أْمِرَه  )١( ف

  

*   *   * 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        

 ) .٥) ص (١٣٥٢محرم ( ٥العدد الثالث ،  »التوحيد«مجلة  )١(

 
 
 

 

-٢٥- 

   

 )١( العزيزِ  عبدِ  يخ الرشيد بالملِك الشَّ  عالقةُ 
   

ــِة  -$-للشــيِخ الرشــيِد    ــدٌة قائمــٌة علــى الَمحبَّ ــٌة وطي عالق
ــنِة كــانوا  -$-واإلجــالِل للملــِك عبــِد العزيــِز  ، وعلمــاُء السُّ

ن ُجهـودٍ فـي نُْصـَرةِ على الملِك عبِد العزيِز ؛ لَِمـا كـان لـُه مِـ نُونَ ـثْ ـيُ 
نِة اإلسالِم  لفي وِخدَمةِ  ،والسُّ عوِة السَّ  إلـى ديـنِ  عاةِ الـدُّ  شـرِ ِة ، ونَ ـالدَّ

 . هِ هودِ ن ُج ذلك مِ  وغيرِ ،  افعةِ النَّ  تِب الكُ  ، وطباعةِ  في كلِّ مكانٍ  اهللاِ 

،  الحـرامِ  اهللاِ  بيـِت  فـي خدمـةِ  لملـِك ل هـودٍ ُج ولَِما َرَأْوا مِـْن   
ــ ــا تَ وَم ــذَ  عَ بِ ــ َك لِ ــ نْ مِ ــ أمينِ َت ــريفينِ  نِ يْ مَ رَ الَح ــ الش  ، اتِهمَ ـوحماي

ا ، َهـلَ مَّ حَ التي تَ  الثقيلةِ  ، والتركةِ  في الحجازِ  ه لألوضاعِ وإصالحِ 
،  الِف واالخــتِ  ِق فــرُّ والتَّ ،  اِت اَفــرَ والخُ  عِ دَ ن البِــلهــا مِــ هِ وتطهيــرِ 

  . لِب والسَّ  هِب والنَّ  والظلمِ 
                                                        

ثناء علماِء الكويِت على جهوِد ملوِك آل ُسعوٍد فـي ُنْصـَرة اإلسـالِم  )١(
ْد به الرشيُد ، وقد ذكرُت شيًئا منه وقضاياه كثيٌر ، وهو شيٌء لم ينفر

في طبعتِِه الثالثِة ، فمنـذ قيـاِم  »أمراُء وعلماُء من الكويِت «في كتابي 
ي نـِـثْ يُ  الكويــِت  ها مــن مشــايِخ رَ عاَصــ نْ ى وَمــاألوَلــ الســعوديةِ  الدولــةِ 

 الكويـِت  ، ولشـيِخ  فـي االعتقـادِ  ٍق افُ وَ هم من تَ نَ يْ ها لما بَ رُ اِص نَ عليها ويُ 
علـى  رٌ طِ عَ  ) ثناءٌ ١٢٧٠الطبطبائي (ت:  الجليلِ  عبدُ  الشيُخ  هفي وقتِ 

 ) . ١٢-٩ين ، انظرُه في ديوانه (ن الدِّ مِ  هُ تْ قامَ وما أَ ، السعودية  ولةِ الدَّ 
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-٢٦- 

ــوِد    ــه ُيْثنِــي علــى ُجُه ــْن مقاالتِ ــٍر مِ والشــيُخ الرشــيُد فــي كثي
ا منها ، ال ِسيََّما وهو َعاَصَر أْحَداَث َجزيـرِة الملِك ، وَيذُكُر شيئً 

يــِه للُحكــِم ، وَرَأى  ــَل الملــِك عبــِد العزيــِز وبعــَد َتَولِّ العــرِب َقْب
 بعينَْيِه الَفْرَق الشاِسَع والَبْوَن الكبيَر َبْيَن الحاَلْيِن . 

 هِ تِـلَّ جَ مَ  أعـدادِ  فـي أحـدِ  هُ َبـا كتَ َمـومِْن كـالِم الشـيِخ الرشـيِد   
 ةِ الَلـالجَ  إلـى صـاحِب لَِّة جَ إهداُء المَ «:  قاَل  حيُث ؛ » يتالكو«

ـَخ ،  عودٍ ُسـ آلِ  العزيـزِ  عبـدِ  والعـرِب  اإلسالمِ  ملِك  ه َكـلْ مُ  اهللاُ  دَ لَّ
 ه .بقاءَ  وأطاَل 

 ، ورفعَت للـدينِ  رُ بَ قْ يُ  اسًما كادَ  روبةِ للعُ  َت يْ يَ أْح  نْ إليك يا مَ   
ها فـي سـنتِ » الكويت«هِدي ، أُ  األقطارِ  ه في جميعِ عَّ نورُ ناًرا َش مَ 

ـ ْت َعـطَ قَ  أنْ  بعدَ  الثانيةِ  ى ، وَلـها األُ فـي سـنتِ  البعيـدَ  طَ وْ ذلـك الشَّ
 . ْت يَ قِ ا لَ مَ  اعِب َص ن المَ فيها مِ  ْت يَ قِ ولَ 

ِة رَ ْيـن الغَ ًبـا مِـوْ ثَ  الطاهرةَ  َت األخالَق ْس بَ ألْ  نْ إليَك إليَك يا مَ   
ُم تلك الفتاة بِ افِ َض  إال لشـخٍص  ليـُق الـذي ال يَ  التقـديرِ  دِ يَ ًيا ، أقدِّ

 كم .ِص خْ َش  مثلِ  كريمٍ 

عَ جَ تَ  ٌص خْ َش    علـى  الناُس  َق بَ ما أطْ  ا الكمالِ ايَ زَ فيه من مَ  ْت مَّ
ِ َال ْح إ  . ا األعناُق هَ ونَ دُ  تنقطعُ  ا منزلةً هَ ائِ رَّ َج  نْ مِ  هِ ل

 
 
 

 

-٢٧- 

 ، حــزمٍ وصــبٌر فــي  ، رأٍي وشــجاعةٌ فــي  ، فَْضــلٍ ٌف فــي رَ َشــ  

ينِ  ةٌ رَ يْ وغَ  ، بََشاشةٍ وكرٌم في  ٌر هَ ، وَسـ واآلداِب  صـادقةٌ علـى الـدِّ

ـةٌ فـي سـبيلِ  والـبالدِ  بادِ العِ  على مصالِح  ـ ، وِهمَّ  حُ نـاطِ تُ  دِ دُ ؤْ السُّ

 . ينُ لِ ال يَ  ٌم في اإلصالِح زْ ، وعَ  حاَب السَّ 

تُِكم قَ أُ    ُمها إلى ُسدَّ ـلوا ، الُملوكِيَّـةِ دِّ  وُكلِّي أمـٌل فـي أْن تتَفضَّ

هـا زميالتِ  نَ يْ ها َبـي شـأنَ لِ عْ ًضا يُ ورِ  ، ْدَرهاَص ُح رَ ْش يَ  ولٍ بُ قَ عليها بِ 

 . اليومَ 

كم بتلـَك اللتِ َج  نْ ملحوظًة مِ  تكونَ  بأنْ  الَي وْ يا مَ  رُ خْ لها الفَ   

الـذي  ِف األبـوِي ْطـالعَ  اكَ ذَ ولًة بِـمُ ْشـِة ، ومَ ظَ قِ اهرِة اليَ السَّ  العينِ 

 .  دِ اهَ الجِ  انَ دَ يْ مَ  ْت لَ زَ نَ  أنْ  هي في أشدِّ الحاجِة إليه بعدَ 

 الـدينِ  إلحيـاءِ  ؛ الجهـادُ  اليومَ  اإلسالمِ  على أبناءِ  والواجُب   

ــ والعقائــدِ  ، الخــالصِ   اإللحــادِ  ةِ أَ اوَ نَــفــي مُ  والجهــادُ  ، ليمةِ السَّ

 . يهِ وِ وذَ  والفسادِ  ، وأهِلهِ 

ـعُ  لفضيحةِ  الجهادُ     بقلـِب  ينَ عِ ولَ الُمـ ، والُبْهَتـانِ  ورِ الـزُّ  اِق شَّ

 . َعْمدٍ  نْ عَ  الحقائِق 

           أنظـــاُر المســـلميَن فـــي  الـــذي اتََّجهـــْت  هـــاُد الحـــقُّ جِ ال  

ــائرِ  ــاءِ  س ــومتِ  األنح ــى حك ــوقَّ إل ــامِ  ةِ رَ كم الم ــهِ  للقي ــذِ  ، بِ            واألخ
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-٢٦- 

ــوِد    ــه ُيْثنِــي علــى ُجُه ــْن مقاالتِ ــٍر مِ والشــيُخ الرشــيُد فــي كثي
ا منها ، ال ِسيََّما وهو َعاَصَر أْحَداَث َجزيـرِة الملِك ، وَيذُكُر شيئً 

يــِه للُحكــِم ، وَرَأى  ــَل الملــِك عبــِد العزيــِز وبعــَد َتَولِّ العــرِب َقْب
 بعينَْيِه الَفْرَق الشاِسَع والَبْوَن الكبيَر َبْيَن الحاَلْيِن . 

 هِ تِـلَّ جَ مَ  أعـدادِ  فـي أحـدِ  هُ َبـا كتَ َمـومِْن كـالِم الشـيِخ الرشـيِد   
 ةِ الَلـالجَ  إلـى صـاحِب لَِّة جَ إهداُء المَ «:  قاَل  حيُث ؛ » يتالكو«

ـَخ ،  عودٍ ُسـ آلِ  العزيـزِ  عبـدِ  والعـرِب  اإلسالمِ  ملِك  ه َكـلْ مُ  اهللاُ  دَ لَّ
 ه .بقاءَ  وأطاَل 

 ، ورفعَت للـدينِ  رُ بَ قْ يُ  اسًما كادَ  روبةِ للعُ  َت يْ يَ أْح  نْ إليك يا مَ   
ها فـي سـنتِ » الكويت«هِدي ، أُ  األقطارِ  ه في جميعِ عَّ نورُ ناًرا َش مَ 

ـ ْت َعـطَ قَ  أنْ  بعدَ  الثانيةِ  ى ، وَلـها األُ فـي سـنتِ  البعيـدَ  طَ وْ ذلـك الشَّ
 . ْت يَ قِ ا لَ مَ  اعِب َص ن المَ فيها مِ  ْت يَ قِ ولَ 

ِة رَ ْيـن الغَ ًبـا مِـوْ ثَ  الطاهرةَ  َت األخالَق ْس بَ ألْ  نْ إليَك إليَك يا مَ   
ُم تلك الفتاة بِ افِ َض  إال لشـخٍص  ليـُق الـذي ال يَ  التقـديرِ  دِ يَ ًيا ، أقدِّ

 كم .ِص خْ َش  مثلِ  كريمٍ 

عَ جَ تَ  ٌص خْ َش    علـى  الناُس  َق بَ ما أطْ  ا الكمالِ ايَ زَ فيه من مَ  ْت مَّ
ِ َال ْح إ  . ا األعناُق هَ ونَ دُ  تنقطعُ  ا منزلةً هَ ائِ رَّ َج  نْ مِ  هِ ل

 
 
 

 

-٢٧- 

 ، حــزمٍ وصــبٌر فــي  ، رأٍي وشــجاعةٌ فــي  ، فَْضــلٍ ٌف فــي رَ َشــ  

ينِ  ةٌ رَ يْ وغَ  ، بََشاشةٍ وكرٌم في  ٌر هَ ، وَسـ واآلداِب  صـادقةٌ علـى الـدِّ

ـةٌ فـي سـبيلِ  والـبالدِ  بادِ العِ  على مصالِح  ـ ، وِهمَّ  حُ نـاطِ تُ  دِ دُ ؤْ السُّ

 . ينُ لِ ال يَ  ٌم في اإلصالِح زْ ، وعَ  حاَب السَّ 

تُِكم قَ أُ    ُمها إلى ُسدَّ ـلوا ، الُملوكِيَّـةِ دِّ  وُكلِّي أمـٌل فـي أْن تتَفضَّ

هـا زميالتِ  نَ يْ ها َبـي شـأنَ لِ عْ ًضا يُ ورِ  ، ْدَرهاَص ُح رَ ْش يَ  ولٍ بُ قَ عليها بِ 

 . اليومَ 

كم بتلـَك اللتِ َج  نْ ملحوظًة مِ  تكونَ  بأنْ  الَي وْ يا مَ  رُ خْ لها الفَ   

الـذي  ِف األبـوِي ْطـالعَ  اكَ ذَ ولًة بِـمُ ْشـِة ، ومَ ظَ قِ اهرِة اليَ السَّ  العينِ 

 .  دِ اهَ الجِ  انَ دَ يْ مَ  ْت لَ زَ نَ  أنْ  هي في أشدِّ الحاجِة إليه بعدَ 

 الـدينِ  إلحيـاءِ  ؛ الجهـادُ  اليومَ  اإلسالمِ  على أبناءِ  والواجُب   

ــ والعقائــدِ  ، الخــالصِ   اإللحــادِ  ةِ أَ اوَ نَــفــي مُ  والجهــادُ  ، ليمةِ السَّ

 . يهِ وِ وذَ  والفسادِ  ، وأهِلهِ 

ـعُ  لفضيحةِ  الجهادُ     بقلـِب  ينَ عِ ولَ الُمـ ، والُبْهَتـانِ  ورِ الـزُّ  اِق شَّ

 . َعْمدٍ  نْ عَ  الحقائِق 

           أنظـــاُر المســـلميَن فـــي  الـــذي اتََّجهـــْت  هـــاُد الحـــقُّ جِ ال  

ــائرِ  ــاءِ  س ــومتِ  األنح ــى حك ــوقَّ إل ــامِ  ةِ رَ كم الم ــهِ  للقي ــذِ  ، بِ            واألخ
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-٢٨- 

 . )١(» هِ عاتِ دُ  ي ]ِص وابن[ 

حاكًيـا ُمجاَلَسـَتِه للملـِك ، واجتهـاَد الملـِك  -$-وقاَل   
 بُعنواِن :  في طباعِة كتِب أهِل السنِة فقاَل في مقالٍ 

ةِ آ« ينيـَّ  »ماُل َجَاللِة الَمِلِك الكبيرِة بنَْشرِ أْسَفاِر العُلوِم الدِّ

َهـا َمْحُصـورًة فـي دائـرِة «   ُة َجاللِة الَملِِك في ُعلوِّ ليسْت ِهمَّ
عوِب شأَن  توسيِع ُمْلكِِه ، وَتْقِوَيِة ُنفوِذِه بين ُمخَتَلِف األُمِم والشُّ

  َباُيِن أديانِِهم .العصِر على تَ ُملوِك هذا 

اَء ، وآمـــاًال واســـعةً فـــي إعـــادِة    ـــةً شـــمَّ ـــِه ِهمَّ             بـــْل إنَّ لجاللَتِ
يِن ِمْن َرْونٍَق وبَهاءٍ  يني ما للدِّ  ٍة وشـباٍب ،ِجـدَّ  ِمن ، وما لِلعلِم الدِّ

ــريفِة كــلَّ صــعٍب ،  وكــان يَسَتْســِهُل فــي ســبيِل تلــَك الغايــِة الشَّ
مـا فــي ُوســِعِه ، وليســت المــدارُس  يــه فيهــالتحقيــِق أمانويبـُذُل 

ـــ ـــلَّ َس ـــارِف ُك ـــا للمع ـــادُة م ـــاُت ، وزي ـــُة والبعث ـــن العلميَّ نٍة مِ
ــض  ــاِت إالَّ بَع ــدياِت والجمعي ــَدتِِه للُمنت صــاٍت ، وُمعاض ُمخصَّ
يِن ،  الَبــَراهيِن الناطقــِة علــى إخالِصــِه هللا ، وَرِعيَّتِــِه ، وللعلــِم والــدِّ

ًدا وَعْيُتُه عن جاللتِـه بنفِسـي فـي ِرحلتِـي وهاَك ُبرهاًنا آخَر جدي
 هذه . 

                                                        
. وفــــي األصــــل :  )٢/٢) (١٣٤٨(محــــرم  »مجلــــة الكويــــت« )١(

 ، ولعل ما أثبتناه أصوب . »بناصر«

 
 
 

 

-٢٩- 

ــالِم    ــَد السَّ ــِه العــامرِ ، وبع ــي َمجِلِس ــه كعــادتي ف ــُت إلي جئ
 والتحيِة واستقراِر المجلِس بي قلُت لجاللتِه :

ُكم أحيَيُْتم لجاللتِكم ِذْكًرا طيًِّبا علـى    الحقيقةُ يا موالي إنـَّ
هوِر بطَْبِعكم ِمن الُكتُ  ينيَّ ـب الِعلِميَّ َمَمرِّ الدُّ ِة ما ال يَسَتغْني ـِة الدِّ
ــاِل : عنــهُ عــالٌم وال طالــُب ِعلــٍم ،  ــديِن  »الُمْغنــي«أمث ــِق ال     لُمَوفَّ

، وإنَّـكم بذلك َرَفْعـُتم لإلسـالِم  »تفسيِر ابِن كثيرٍ «ابِن ُقداَمَة ، و
ـْق إليهـا َمـن ِسـواكُ  م مِـن شأًنا َعلِيًّـا ، وَخـَدْمُتموُه ِخدمـًة لـم ُيَوفَّ

 ُملوٍك وُأمراَء إلى هذا اليوِم .

وقد َأخَبَرنـي الشـيُخ عبـُد العزيـِز بـِن بِْشـٍر أنـه قـْد َتـمَّ َطبـُع   
َهَذْيِن الكتابيِن النَّفيسْيِن ، فَحِمْدُت اَهللا تعاَلى عَلى هـذه النِّعمـِة 

ها َتعاَلى على َيِدَك الكريمِة .   التي أَتمَّ

 فقال َجَاللَُتهُ :  

ِة ِمـن الُمؤلَّفـاِت الَجليلـِة التـي  إنَّ أمثاَل    ـَّ يني هذه الكتـِب الدِّ
َتها ، وكنــُت ِمــن أَمــٍد بعيــٍد حريًصــا علــى طبِعهــا ـَعَرفــُت أهميَّــ

الناُس بما فيها ِمن فوائـَد غزيـرٍة كـاَن ُجلُّهـا محجوبًـا عـن لينَتِفَع 
ــــُهَل اقتناُؤهــــا علــــى الُمعــــَدميَن ، ال ِســــيََّما  األبصــــاِر ، ولِيَْس

ِة ، وقــد َعَثْرنــا علــى  »نــيالُمغْ « الــذي لــم ُيطَبــْع قبــَل هــذه الَمــرَّ
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-٢٨- 

 . )١(» هِ عاتِ دُ  ي ]ِص وابن[ 

حاكًيـا ُمجاَلَسـَتِه للملـِك ، واجتهـاَد الملـِك  -$-وقاَل   
 بُعنواِن :  في طباعِة كتِب أهِل السنِة فقاَل في مقالٍ 

ةِ آ« ينيـَّ  »ماُل َجَاللِة الَمِلِك الكبيرِة بنَْشرِ أْسَفاِر العُلوِم الدِّ

َهـا َمْحُصـورًة فـي دائـرِة «   ُة َجاللِة الَملِِك في ُعلوِّ ليسْت ِهمَّ
عوِب شأَن  توسيِع ُمْلكِِه ، وَتْقِوَيِة ُنفوِذِه بين ُمخَتَلِف األُمِم والشُّ

  َباُيِن أديانِِهم .العصِر على تَ ُملوِك هذا 

اَء ، وآمـــاًال واســـعةً فـــي إعـــادِة    ـــةً شـــمَّ ـــِه ِهمَّ             بـــْل إنَّ لجاللَتِ
يِن ِمْن َرْونٍَق وبَهاءٍ  يني ما للدِّ  ٍة وشـباٍب ،ِجـدَّ  ِمن ، وما لِلعلِم الدِّ

ــريفِة كــلَّ صــعٍب ،  وكــان يَسَتْســِهُل فــي ســبيِل تلــَك الغايــِة الشَّ
مـا فــي ُوســِعِه ، وليســت المــدارُس  يــه فيهــالتحقيــِق أمانويبـُذُل 

ـــ ـــلَّ َس ـــارِف ُك ـــا للمع ـــادُة م ـــاُت ، وزي ـــُة والبعث ـــن العلميَّ نٍة مِ
ــض  ــاِت إالَّ بَع ــدياِت والجمعي ــَدتِِه للُمنت صــاٍت ، وُمعاض ُمخصَّ
يِن ،  الَبــَراهيِن الناطقــِة علــى إخالِصــِه هللا ، وَرِعيَّتِــِه ، وللعلــِم والــدِّ

ًدا وَعْيُتُه عن جاللتِـه بنفِسـي فـي ِرحلتِـي وهاَك ُبرهاًنا آخَر جدي
 هذه . 

                                                        
. وفــــي األصــــل :  )٢/٢) (١٣٤٨(محــــرم  »مجلــــة الكويــــت« )١(

 ، ولعل ما أثبتناه أصوب . »بناصر«
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ــالِم    ــَد السَّ ــِه العــامرِ ، وبع ــي َمجِلِس ــه كعــادتي ف ــُت إلي جئ
 والتحيِة واستقراِر المجلِس بي قلُت لجاللتِه :

ُكم أحيَيُْتم لجاللتِكم ِذْكًرا طيًِّبا علـى    الحقيقةُ يا موالي إنـَّ
هوِر بطَْبِعكم ِمن الُكتُ  ينيَّ ـب الِعلِميَّ َمَمرِّ الدُّ ِة ما ال يَسَتغْني ـِة الدِّ
ــاِل : عنــهُ عــالٌم وال طالــُب ِعلــٍم ،  ــديِن  »الُمْغنــي«أمث ــِق ال     لُمَوفَّ

، وإنَّـكم بذلك َرَفْعـُتم لإلسـالِم  »تفسيِر ابِن كثيرٍ «ابِن ُقداَمَة ، و
ـْق إليهـا َمـن ِسـواكُ  م مِـن شأًنا َعلِيًّـا ، وَخـَدْمُتموُه ِخدمـًة لـم ُيَوفَّ

 ُملوٍك وُأمراَء إلى هذا اليوِم .

وقد َأخَبَرنـي الشـيُخ عبـُد العزيـِز بـِن بِْشـٍر أنـه قـْد َتـمَّ َطبـُع   
َهَذْيِن الكتابيِن النَّفيسْيِن ، فَحِمْدُت اَهللا تعاَلى عَلى هـذه النِّعمـِة 

ها َتعاَلى على َيِدَك الكريمِة .   التي أَتمَّ

 فقال َجَاللَُتهُ :  

ِة ِمـن الُمؤلَّفـاِت الَجليلـِة التـي  إنَّ أمثاَل    ـَّ يني هذه الكتـِب الدِّ
َتها ، وكنــُت ِمــن أَمــٍد بعيــٍد حريًصــا علــى طبِعهــا ـَعَرفــُت أهميَّــ

الناُس بما فيها ِمن فوائـَد غزيـرٍة كـاَن ُجلُّهـا محجوبًـا عـن لينَتِفَع 
ــــُهَل اقتناُؤهــــا علــــى الُمعــــَدميَن ، ال ِســــيََّما  األبصــــاِر ، ولِيَْس

ِة ، وقــد َعَثْرنــا علــى  »نــيالُمغْ « الــذي لــم ُيطَبــْع قبــَل هــذه الَمــرَّ
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، ومؤلفـاٍت  »تفسير ابـِن كثيـرٍ «، و )١(ُنسخٍة كامِلٍة مِنُه فَبَعْثنَا بَِها 
ُأْخَرى غيُرُهما إلى األستاِذ السيِّد رشيد ِرضا في مِْصَر ، َوَبَلَغنَـا 

تـاٍب آَخـَر فـي اآلداِب أنه تمَّ َطْبُعُهما ، وكذا َبَعْثنَـا إليـه أيًضـا بك
 ليطَبَعُه .

ـــٍح الحنبلـــيِّ          »اآلداِب «َأُهـــَو كتـــاُب  [فقلـــُت ] :   الْبـــِن ُمْفلِ
 يا َمْوَالَي ؟

نَعَْم هو هو ، ويُعَدُّ ِمن الُكتـِب النَّفيَسـِة الجاِمعَـِة  [ فقال] :  
 بيَن شتَّى المواضيِع الُمخَتِلَفِة في : اآلداِب ، والِفقِه ، والتـاريِخ 

عرِ .  والطبِّ ، والشِّ

 ثم َسَرَد جالَلُته شيًئا مِن فوائِد هذا الكتاِب الَجليِل.  
                                                        

ُل طبعٍة لكتـاب  )١( مـام ابـن ُقَدامـَة المقدسـي الحنبلـي لإل »الُمْغنـي«أوَّ
) كانت على نفقة الملـك عبـد العزيـز ، فـي اثنـي عشـر ٦٢٠(ت: 

َع منُه اآلالف مجاًنا .١٣٤٨-١٣٤١جزًءا في سنوات (  ) ، وُوزِّ
   ) :١٢/٥١٨قال الشيخ محمد رشيد رضا في خاتمة طبعه للكتاب (

ى الثَّناء علـى ُمــسِدي ... وال يسُعنا إالَّ أن نعوَد في هذه الخاتمِة إل«
هذا الخير العظـيم إلـى األُمـِة اإلسالميَّــِة بـاألمِر بطبِعـِه ، واإلنفـاِق 
عليــه مـِـن مالـِـِه الخــاص بــه ، إمــام الســنة ، ومحيــي عــدل الخلفــاء ، 
وعلوم األئمة ، مؤسس المملكتـين ، وخـادم الحـرمين الشـريفين ، 

ِك الِحجــاِز عبــد العزيــز بــن عبــد الــرحمن الفيصــل آل ســعود ، َملِــ
ُه اهللا تعالى وأعزَّ بـه  ونجد ، وعاهل العرب في كلِّ غور ونجد ، أعزَّ

 .  »العرَب واإلسالَم ، وَنَفَع به األناَم ...
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َي َنِفــيٌس كمــا َشــَرْحُتم ، وقــد َمــْوال الكتــاُب يــا [فقلــُت ] :  
التـي  »اإلصالح«وقْفُت على شيٍء ِمن فوائِدِه البديعِة في َمجلَِّة 

ــَفحاتِها  ــين َص ــهُ ب ــاِذَج من ــْت نََم ــا !نَقَلَ ــو كمؤلف ــِة  وه         ِت العالم
 ُمْفلٍِح نفاَسًة ، وَجْودًة ، وَجْمًعا ألشتاِت األبحاِث النَّافَِعِة .ابِن 

ــِه :   ــْو َأَعْرُتُمــوُه  ثــم قلــُت لَجاللَت ــَة كتــاٌب آَخــُر َجليــٌل َل وثمَّ
ــُتم  اهتمــاَمكم ــِه ؛ لكن ــه وإلــى طبِع ــتُُّم نظــَركم الكــريَم إلي ، وَلَف

ـنةَ  ِخدمـًة ُتكِسـُبوَنها بهـا قـوًة فـي سـبيِل  َتْخِدمون اإلسالَم والسُّ
 الحقِّ ال ُتغَلُب .

: مـا هـو ذلـك  -وقْد أْظَهَر اهتماًما بما قلـُت - َجاللُتهُ  فقاَل   
ِ عْ الذي تَ  الكتاُب   يه ؟ـن

ِدلـهُ عْ ال يَ  الـذي ةَ يَـمِ يْ تَ  ابـنِ  اإلسـالمِ  هو تفسيُر شـيِخ  قلُت :  
 شوائِب  ا ِمنْ ، سالِـمً  قَّ ـ، والذي يَُمثُِّل لنا الديَن الح رُ ـتفسيٌر آخَ 

 . والُخرافاِت  البدعِ 

وا حسنًة    ْلُتم بطبِعِه كما طبعُتم ِسواُه لتضمُّ َذا لو َتَفضَّ ويا َحبَّ
 إلى حسناتُِكم العديدِة .

غبِة في طبِع هـذا التفسـيرِ  فقال َجاللُته :   كنُت راغًبا كلَّ الرَّ
ولكْن ال أَدري في الجليِل ونشرِِه بيَن الناِس بأسرِع ما يُمكُِن ، 

 أيِّ محلٍّ يُوَجُد لنقوَم بواجِب نَْشرِِه اليوَم .
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، ومؤلفـاٍت  »تفسير ابـِن كثيـرٍ «، و )١(ُنسخٍة كامِلٍة مِنُه فَبَعْثنَا بَِها 
ُأْخَرى غيُرُهما إلى األستاِذ السيِّد رشيد ِرضا في مِْصَر ، َوَبَلَغنَـا 

تـاٍب آَخـَر فـي اآلداِب أنه تمَّ َطْبُعُهما ، وكذا َبَعْثنَـا إليـه أيًضـا بك
 ليطَبَعُه .

ـــٍح الحنبلـــيِّ          »اآلداِب «َأُهـــَو كتـــاُب  [فقلـــُت ] :   الْبـــِن ُمْفلِ
 يا َمْوَالَي ؟

نَعَْم هو هو ، ويُعَدُّ ِمن الُكتـِب النَّفيَسـِة الجاِمعَـِة  [ فقال] :  
 بيَن شتَّى المواضيِع الُمخَتِلَفِة في : اآلداِب ، والِفقِه ، والتـاريِخ 

عرِ .  والطبِّ ، والشِّ

 ثم َسَرَد جالَلُته شيًئا مِن فوائِد هذا الكتاِب الَجليِل.  
                                                        

ُل طبعٍة لكتـاب  )١( مـام ابـن ُقَدامـَة المقدسـي الحنبلـي لإل »الُمْغنـي«أوَّ
) كانت على نفقة الملـك عبـد العزيـز ، فـي اثنـي عشـر ٦٢٠(ت: 

َع منُه اآلالف مجاًنا .١٣٤٨-١٣٤١جزًءا في سنوات (  ) ، وُوزِّ
   ) :١٢/٥١٨قال الشيخ محمد رشيد رضا في خاتمة طبعه للكتاب (

ى الثَّناء علـى ُمــسِدي ... وال يسُعنا إالَّ أن نعوَد في هذه الخاتمِة إل«
هذا الخير العظـيم إلـى األُمـِة اإلسالميَّــِة بـاألمِر بطبِعـِه ، واإلنفـاِق 
عليــه مـِـن مالـِـِه الخــاص بــه ، إمــام الســنة ، ومحيــي عــدل الخلفــاء ، 
وعلوم األئمة ، مؤسس المملكتـين ، وخـادم الحـرمين الشـريفين ، 

ِك الِحجــاِز عبــد العزيــز بــن عبــد الــرحمن الفيصــل آل ســعود ، َملِــ
ُه اهللا تعالى وأعزَّ بـه  ونجد ، وعاهل العرب في كلِّ غور ونجد ، أعزَّ

 .  »العرَب واإلسالَم ، وَنَفَع به األناَم ...
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َي َنِفــيٌس كمــا َشــَرْحُتم ، وقــد َمــْوال الكتــاُب يــا [فقلــُت ] :  
التـي  »اإلصالح«وقْفُت على شيٍء ِمن فوائِدِه البديعِة في َمجلَِّة 

ــَفحاتِها  ــين َص ــهُ ب ــاِذَج من ــْت نََم ــا !نَقَلَ ــو كمؤلف ــِة  وه         ِت العالم
 ُمْفلٍِح نفاَسًة ، وَجْودًة ، وَجْمًعا ألشتاِت األبحاِث النَّافَِعِة .ابِن 

ــِه :   ــْو َأَعْرُتُمــوُه  ثــم قلــُت لَجاللَت ــَة كتــاٌب آَخــُر َجليــٌل َل وثمَّ
ــُتم  اهتمــاَمكم ــِه ؛ لكن ــه وإلــى طبِع ــتُُّم نظــَركم الكــريَم إلي ، وَلَف

ـنةَ  ِخدمـًة ُتكِسـُبوَنها بهـا قـوًة فـي سـبيِل  َتْخِدمون اإلسالَم والسُّ
 الحقِّ ال ُتغَلُب .

: مـا هـو ذلـك  -وقْد أْظَهَر اهتماًما بما قلـُت - َجاللُتهُ  فقاَل   
ِ عْ الذي تَ  الكتاُب   يه ؟ـن

ِدلـهُ عْ ال يَ  الـذي ةَ يَـمِ يْ تَ  ابـنِ  اإلسـالمِ  هو تفسيُر شـيِخ  قلُت :  
 شوائِب  ا ِمنْ ، سالِـمً  قَّ ـ، والذي يَُمثُِّل لنا الديَن الح رُ ـتفسيٌر آخَ 

 . والُخرافاِت  البدعِ 

وا حسنًة    ْلُتم بطبِعِه كما طبعُتم ِسواُه لتضمُّ َذا لو َتَفضَّ ويا َحبَّ
 إلى حسناتُِكم العديدِة .

غبِة في طبِع هـذا التفسـيرِ  فقال َجاللُته :   كنُت راغًبا كلَّ الرَّ
ولكْن ال أَدري في الجليِل ونشرِِه بيَن الناِس بأسرِع ما يُمكُِن ، 

 أيِّ محلٍّ يُوَجُد لنقوَم بواجِب نَْشرِِه اليوَم .
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ُد محمـٌد حسـين ي صـديُقنَا الفاضـُل السـيِّ أْخَبَرن[فقلـُت] :   
ــه فــي جــأفنــدي نَ  َة أنَّ التفســيَر صــيف فــي أَحــِد اجتماعــاتي ب دَّ

ا«موجوٌد في  اِم . »َعكَّ  مِن ُمدِن الشَّ

ــُد أْن ُيوَجــَد ه [فقــال] :   ــاِم ال يبُع نــاك ، أو فــي َمكاتــِب الشَّ
 وغيِرَها ، لكنَّه إذا ما ُوِجَد ال ُيوَجُد إالَّ َمْخروًما .

ن طبِعـِه ولـو َمْخروًمـا ، فقـد ال بأَس يا َمْوَالَي مِ  [فقلُت] :  
 . »ا ال يُْدَرُك ُكلُّهُ ال يُْتَرُك ُجلُّهُ م«يَل : ق

غيرِه ِمن ُعلماِء لِشيِخ اإلسالِم ابِْن تيميةَ و ه :ـتُ ـثم قال َجالل  
ـةٌ  لـم نَِقـْف عليهـا إلـى هـذا اإلسالِم الُمصـِلحين ُمؤلَّفـاٌت ُمِهمَّ

ونحُن في أشدِّ الحاَجِة إليها وإلى نَْشرِها لينتفَع النـاُس  اليوِم ،
، إذا َلـْم  )١( بها ، وِمن الُمحَتَمِل أنها تُوَجُد في مكاتِـِب أوروبـا

                                                        
) فـي ١٣٤٠كان البدُء بجمِع فتاوى شيِخ اإلسـالِم ابـِن تيميـَة عـاَم ( )١(

آِل الشيِخ  ُخ محمُد بُن إبراهيمَ عهِد الملِك عبِد العزيِز ، ثم َسَعى الشي
 ا ، فَرَحــَل الشــيُخ عبــُد الــرحمِن بــنمنهــ نفــي َجْمــِع أكبــِر َقــْدٍر ُممكِــ

) ١٣٧٢إلـى بيـروَت عـاَم ( -ـــه محمـدٌ ومعه ابنُ -محمِد بِن قاسٍم 
] ، ثـم إلـى ١٣٧٣ُقَبْيَل َوفاِة الملِك عبِد العزيِز بَسنٍَة [ُتـــوفَِّي سـنَة 

اريَس ...، حتـــى َخـــَرَج ِدمشـــَق ، ثـــم إلـــى تركيـــا ، والقـــاهرِة ، وبـــ
) ٣٧) فـي (١٣٧٤عاَم ( »مجموُع فتاوى شيِخ اإلسالِم ابِن تيميةَ «

مــاديٍّ منــه ، ثــم ســاَرَعت  بــأمٍر مــن الملــِك ســعوٍد وبـِـَدْعم مجلــًدا ،
ـَق للملـِك عبـِد العزيـِز اُت فـي تصـويِره ونشـِره ، وبهـذا تالمكتب َحقَّ

 ، وهللاِ الحمُد والمنُة .وللشيِخ الرشيِد ما كاَنا يتمنيان ُحـُصوُله 

 
 
 

 

-٣٣- 

رِق ،  ْزِم إرساُل َشـْخٍص ِمـن أهـِل وفي العَ ُتوَجْد في مكاتِب الشَّ
ــِحُبهُ  ــمُّ  ، وَسنُْص ــا ليبحــَث عمــا يُِه ــِة إلــى أورب العلــِم والَمعرِفَ

َتهُ ، ُكلَّما َوَجدَ  ُل عليه ُمهمَّ ا نُريُد أخَذُه  بتوصياٍت تُسهِّ شيئًا ِممَّ
وإذا ما َكَتَب اُهللا أْن َتُحجَّ هـذا  راِف ، ثم بَعََثهُ إلينا ،ولو بالُفُتوغ

   . )١(» فسوَف ُنعيُد البحَث في هذا الموضوِع هناك العامَ 

*   *   * 

: علـى الملـك عبـد العزيـز قولـه الرشـيد  ومن ثنـاء الشـيخ   
امتاَز َجَالَلُة الملِك عبِد العزيِز آِل ُسعوٍد على غيِرِه مِـْن ُملـوِك «

هــذا العصــِر بِصــفاٍت هــي مِــْن أَهــمِّ مــا َيِجــُب علــى ملــٍك مِْثلِــِه 
ــاُف ب ــدرِة ، االتص ــَد المق ــٌو ِعنْ ــِب ، وَعْف ــَد الَغَض ــٌم ِعنْ ــا ، ِحْل ه

ِة ، َيْلَتذُّ َجالَلُتُه فـي كـلِّ هـذا َكَمـا َيْلَتـذُّ ِسـَواُه  دَّ وَتَساُهٌل عنَد الشِّ
بأضداِده ، وهذا مـا جعـَل لَجاللتِـِه فـي ُنفـوِس المخلِصـين مِـن 

َها أَحٌد غيُره  .)٢( »ِرجاالِت العرِب المنزلَة التي لم ُيَجلَّ

ٍة    َث ُطلَِب مِن الشيِخ الرشيِد أْن وفي مرَّ َعـْن وَر ُضـالحُ ُيَحدِّ
ُبه بذلك الرشـيدُ -» الَجزيَرةِ  صقرِ «الملِك عبِد العزيِز   ، -كما ُيلقِّ

                                                        
ه ) ١٣٤٨)  شـوال (١٠المجلـد الثـاني ، الجـزء (» الكويت«مجلة  )١(

)٣٨١-٢/٣٨٠. ( 
) ١٣٥٢جمـادى الثانيـة ، عـام ( ٥العدد الثامن ،  »التوحيد«مجلة  )٢(

 ) .٤ص (



33

 
 
 

 

-٣٢- 

ُد محمـٌد حسـين ي صـديُقنَا الفاضـُل السـيِّ أْخَبَرن[فقلـُت] :   
ــه فــي جــأفنــدي نَ  َة أنَّ التفســيَر صــيف فــي أَحــِد اجتماعــاتي ب دَّ

ا«موجوٌد في  اِم . »َعكَّ  مِن ُمدِن الشَّ

ــُد أْن ُيوَجــَد ه [فقــال] :   ــاِم ال يبُع نــاك ، أو فــي َمكاتــِب الشَّ
 وغيِرَها ، لكنَّه إذا ما ُوِجَد ال ُيوَجُد إالَّ َمْخروًما .

ن طبِعـِه ولـو َمْخروًمـا ، فقـد ال بأَس يا َمْوَالَي مِ  [فقلُت] :  
 . »ا ال يُْدَرُك ُكلُّهُ ال يُْتَرُك ُجلُّهُ م«يَل : ق

غيرِه ِمن ُعلماِء لِشيِخ اإلسالِم ابِْن تيميةَ و ه :ـتُ ـثم قال َجالل  
ـةٌ  لـم نَِقـْف عليهـا إلـى هـذا اإلسالِم الُمصـِلحين ُمؤلَّفـاٌت ُمِهمَّ

ونحُن في أشدِّ الحاَجِة إليها وإلى نَْشرِها لينتفَع النـاُس  اليوِم ،
، إذا َلـْم  )١( بها ، وِمن الُمحَتَمِل أنها تُوَجُد في مكاتِـِب أوروبـا

                                                        
) فـي ١٣٤٠كان البدُء بجمِع فتاوى شيِخ اإلسـالِم ابـِن تيميـَة عـاَم ( )١(

آِل الشيِخ  ُخ محمُد بُن إبراهيمَ عهِد الملِك عبِد العزيِز ، ثم َسَعى الشي
 ا ، فَرَحــَل الشــيُخ عبــُد الــرحمِن بــنمنهــ نفــي َجْمــِع أكبــِر َقــْدٍر ُممكِــ

) ١٣٧٢إلـى بيـروَت عـاَم ( -ـــه محمـدٌ ومعه ابنُ -محمِد بِن قاسٍم 
] ، ثـم إلـى ١٣٧٣ُقَبْيَل َوفاِة الملِك عبِد العزيِز بَسنٍَة [ُتـــوفَِّي سـنَة 

اريَس ...، حتـــى َخـــَرَج ِدمشـــَق ، ثـــم إلـــى تركيـــا ، والقـــاهرِة ، وبـــ
) ٣٧) فـي (١٣٧٤عاَم ( »مجموُع فتاوى شيِخ اإلسالِم ابِن تيميةَ «

مــاديٍّ منــه ، ثــم ســاَرَعت  بــأمٍر مــن الملــِك ســعوٍد وبـِـَدْعم مجلــًدا ،
ـَق للملـِك عبـِد العزيـِز اُت فـي تصـويِره ونشـِره ، وبهـذا تالمكتب َحقَّ

 ، وهللاِ الحمُد والمنُة .وللشيِخ الرشيِد ما كاَنا يتمنيان ُحـُصوُله 

 
 
 

 

-٣٣- 

رِق ،  ْزِم إرساُل َشـْخٍص ِمـن أهـِل وفي العَ ُتوَجْد في مكاتِب الشَّ
ــِحُبهُ  ــمُّ  ، وَسنُْص ــا ليبحــَث عمــا يُِه ــِة إلــى أورب العلــِم والَمعرِفَ

َتهُ ، ُكلَّما َوَجدَ  ُل عليه ُمهمَّ ا نُريُد أخَذُه  بتوصياٍت تُسهِّ شيئًا ِممَّ
وإذا ما َكَتَب اُهللا أْن َتُحجَّ هـذا  راِف ، ثم بَعََثهُ إلينا ،ولو بالُفُتوغ

   . )١(» فسوَف ُنعيُد البحَث في هذا الموضوِع هناك العامَ 

*   *   * 

: علـى الملـك عبـد العزيـز قولـه الرشـيد  ومن ثنـاء الشـيخ   
امتاَز َجَالَلُة الملِك عبِد العزيِز آِل ُسعوٍد على غيِرِه مِـْن ُملـوِك «

هــذا العصــِر بِصــفاٍت هــي مِــْن أَهــمِّ مــا َيِجــُب علــى ملــٍك مِْثلِــِه 
ــاُف ب ــدرِة ، االتص ــَد المق ــٌو ِعنْ ــِب ، وَعْف ــَد الَغَض ــٌم ِعنْ ــا ، ِحْل ه

ِة ، َيْلَتذُّ َجالَلُتُه فـي كـلِّ هـذا َكَمـا َيْلَتـذُّ ِسـَواُه  دَّ وَتَساُهٌل عنَد الشِّ
بأضداِده ، وهذا مـا جعـَل لَجاللتِـِه فـي ُنفـوِس المخلِصـين مِـن 

َها أَحٌد غيُره  .)٢( »ِرجاالِت العرِب المنزلَة التي لم ُيَجلَّ

ٍة    َث ُطلَِب مِن الشيِخ الرشيِد أْن وفي مرَّ َعـْن وَر ُضـالحُ ُيَحدِّ
ُبه بذلك الرشـيدُ -» الَجزيَرةِ  صقرِ «الملِك عبِد العزيِز   ، -كما ُيلقِّ

                                                        
ه ) ١٣٤٨)  شـوال (١٠المجلـد الثـاني ، الجـزء (» الكويت«مجلة  )١(

)٣٨١-٢/٣٨٠. ( 
) ١٣٥٢جمـادى الثانيـة ، عـام ( ٥العدد الثامن ،  »التوحيد«مجلة  )٢(

 ) .٤ص (
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-٣٤- 

وكان ، ا َفَتَح اُهللا بِِه عليه َوَأْلَقى م،  همبِ يُد إجاَبًة لَِطلَ َفنََهَض الرش
ـِة الُمْسـلِِميَن الموضوُع َيُدوُر َحْوَل النَِّصـيحَ  ِة هللاِ َوَرُسـولِِه َوِألَئِمَّ

تِِهْم   ... َوَعامَّ

ثهم عن َصْقِر الَجزيَرِة وأخالقِِه العاليِة التي َجَذَبْت « ثم حدَّ
 : قلوَب المخلصين إليه فقاَل 

ــــه ــــوُك فإنَّ ــــَر الُمُل ــــٌك إذا ُذكِ  َملِ

 

  
وِح للُجْثَمــــانِ     هــــو فــــيهم كــــالرُّ

 الُقُلــوَب بأْســِرَها بــالِحْلِم َقــْد َمَلــَك  

 

  

ـــَدانِ     َفْضـــًال عـــن األشـــباِح واألْب

ـــِوهِ   ـــاَل بَِعْف ـــُك الرج ـــَراُه َيْمَتلِ  َوَت

 

  
ــاِهِر الوجــدانِ والعَ     ْفــُو َشــْأُن الطَّ

ا َمنَّ ومَ الملِك عبِد العزيِز، الِحَجاَز في أياِم الرشيد َوَذَكَر  
اَنِة تومَ  ، ُرُبوِعهِ ميَع ج ْت َشَملَ نِعمِة األْمِن التي  اُهللا عليه مِنْ 

يِن َبْيَن أْهلِهِ   . األخالِق والدِّ

َأَلني جالَلُة الَملِِك في أوِل اجتماٍع َقاَبْلُتُه فيه وقد س:  ثُمَّ قال
َمِة بَقْولِهِ بِم َة المكرَّ  ؟  اِز مِْن َقْبُل الِحج: هل ِجْئَت إلى  كَّ

اٍت ، َنَعْم  : فقُلُْت  َة َمرَّ وَشاَهْدُت ، في أيامِِه السالَِفِة ِجْئُتُه ِعدَّ

 
 
 

 

-٣٥- 

يِن واألخالِق ما اعتقدُت أنا وغيري أنَّ إصالَح  فيِه ِمْن فََساِد الدِّ
َسِة َسْوَف ال يَتِمُّ على يَِد  ما فََسَد في تِلَْك األماكِِن الُمقَدَّ

 . ا لَْم يَُكْن لَنَا بِِحساٍب فهذا م، َشْخٍص نَعْرِفُهُ ويَعْرِفُنا 

 َ :  -ى نَِعِمهِ َرُه علكْ َوُش ، وقد َأْظَهَر َتواُضَعُه هللاِ - ُتهُ فقاَل َجالل
 .)١( ]١٧ : [األنفال﴾   -.   ,  +      ' ) ( *   ﴿

شيدِ   ،في الَملِِك عبِد العزيز ، وِسواُه كثيٌر  هذا بعُض كالم الرَّ
َم ففيه كِفايٌة .  لكن اقتصرُت على ما تقدَّ

 واهللا الُموفِّق .

 

*   *   * 

 

 

 

 

                                                        
) ٤) ص (١٣٥٢(رجب  ٥ ، العدد التاسع ، » التوحيد«مجلة  )١(

 .باختصار 
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-٣٤- 

وكان ، ا َفَتَح اُهللا بِِه عليه َوَأْلَقى م،  همبِ يُد إجاَبًة لَِطلَ َفنََهَض الرش
ـِة الُمْسـلِِميَن الموضوُع َيُدوُر َحْوَل النَِّصـيحَ  ِة هللاِ َوَرُسـولِِه َوِألَئِمَّ

تِِهْم   ... َوَعامَّ

ثهم عن َصْقِر الَجزيَرِة وأخالقِِه العاليِة التي َجَذَبْت « ثم حدَّ
 : قلوَب المخلصين إليه فقاَل 

ــــه ــــوُك فإنَّ ــــَر الُمُل ــــٌك إذا ُذكِ  َملِ

 

  
وِح للُجْثَمــــانِ     هــــو فــــيهم كــــالرُّ

 الُقُلــوَب بأْســِرَها بــالِحْلِم َقــْد َمَلــَك  

 

  

ـــَدانِ     َفْضـــًال عـــن األشـــباِح واألْب

ـــِوهِ   ـــاَل بَِعْف ـــُك الرج ـــَراُه َيْمَتلِ  َوَت

 

  
ــاِهِر الوجــدانِ والعَ     ْفــُو َشــْأُن الطَّ

ا َمنَّ ومَ الملِك عبِد العزيِز، الِحَجاَز في أياِم الرشيد َوَذَكَر  
اَنِة تومَ  ، ُرُبوِعهِ ميَع ج ْت َشَملَ نِعمِة األْمِن التي  اُهللا عليه مِنْ 

يِن َبْيَن أْهلِهِ   . األخالِق والدِّ

َأَلني جالَلُة الَملِِك في أوِل اجتماٍع َقاَبْلُتُه فيه وقد س:  ثُمَّ قال
َمِة بَقْولِهِ بِم َة المكرَّ  ؟  اِز مِْن َقْبُل الِحج: هل ِجْئَت إلى  كَّ

اٍت ، َنَعْم  : فقُلُْت  َة َمرَّ وَشاَهْدُت ، في أيامِِه السالَِفِة ِجْئُتُه ِعدَّ

 
 
 

 

-٣٥- 

يِن واألخالِق ما اعتقدُت أنا وغيري أنَّ إصالَح  فيِه ِمْن فََساِد الدِّ
َسِة َسْوَف ال يَتِمُّ على يَِد  ما فََسَد في تِلَْك األماكِِن الُمقَدَّ

 . ا لَْم يَُكْن لَنَا بِِحساٍب فهذا م، َشْخٍص نَعْرِفُهُ ويَعْرِفُنا 

 َ :  -ى نَِعِمهِ َرُه علكْ َوُش ، وقد َأْظَهَر َتواُضَعُه هللاِ - ُتهُ فقاَل َجالل
 .)١( ]١٧ : [األنفال﴾   -.   ,  +      ' ) ( *   ﴿

شيدِ   ،في الَملِِك عبِد العزيز ، وِسواُه كثيٌر  هذا بعُض كالم الرَّ
َم ففيه كِفايٌة .  لكن اقتصرُت على ما تقدَّ

 واهللا الُموفِّق .

 

*   *   * 

 

 

 

 

                                                        
) ٤) ص (١٣٥٢(رجب  ٥ ، العدد التاسع ، » التوحيد«مجلة  )١(

 .باختصار 

  







 
 
 

 

-٣٩- 

 

  جِّ الحَ  ةُ ريَض فَ 

 

ال ُيعَتدُّ به بدونها ،   بها ، وأركانٌ إالَّ  ال يتمُّ  لإلسالِم فرائَض   
 إجابةً  هِ كِ مناِس  لتأديةِ  مةَ كرَّ المُ  ُد مكةَ ْص قَ : و الذي ه جُّ نها الحَ فمِ 
 ِ ِ  اهللاُ  هُ رَ حيُث أمَ ،   إبراهيمَ  ليلِ الخَ  داءِ لن ى : الَ عَ تَ  هِ بذلك بقول
﴿  b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W

 d ce ﴾  [الحج]. 

قاَل ن استطاَع إليِه سبيًال ، فتعالى على مَ  ُه اهللاُ َض رَ وقد فَ   
| { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥¦ § ¨ ©  ﴿ ى :الَتع

 ® ¬ « ª¯ ﴾ [آل عمران]  . 

 .] ١٩٦[البقرة :  ﴾ ¥¦  ¤  £  ¢  ﴿ ى :وقاَل تعال  

              هادِة أنْ ـٍس : َش ـمْ ـعلى َخ  المُ ـاإلس َي ـنـبُ «:   وقال  
 ، وإيتاءِ  الةِ الصَّ  ، وإقامِ  اهللاِ  حمًدا رسوُل مُ  وأنَّ  ، إال اهللاُ  ال إلهَ 

.  »إليه سبيًال  ن استطاعَ مِ  البيِت  جِّ ، وَح  انَ مَض رَ  مِ وْ ، وَص  كاةِ الزَّ 
 . )١( »نِ يْ يحَ حِ الصَّ «في  جاهُ خرَ أَ 

                                                        
رقم  ١/٤٥) ، ومسلم (٤٥١٥، ٨رقم  ١/١١رواه البخاري ( )١(

 .) عن ابن عمر ٢٢-١٦/١٩
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  جِّ الحَ  ةُ ريَض فَ 

 

ال ُيعَتدُّ به بدونها ،   بها ، وأركانٌ إالَّ  ال يتمُّ  لإلسالِم فرائَض   
 إجابةً  هِ كِ مناِس  لتأديةِ  مةَ كرَّ المُ  ُد مكةَ ْص قَ : و الذي ه جُّ نها الحَ فمِ 
 ِ ِ  اهللاُ  هُ رَ حيُث أمَ ،   إبراهيمَ  ليلِ الخَ  داءِ لن ى : الَ عَ تَ  هِ بذلك بقول
﴿  b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W

 d ce ﴾  [الحج]. 

قاَل ن استطاَع إليِه سبيًال ، فتعالى على مَ  ُه اهللاُ َض رَ وقد فَ   
| { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥¦ § ¨ ©  ﴿ ى :الَتع

 ® ¬ « ª¯ ﴾ [آل عمران]  . 

 .] ١٩٦[البقرة :  ﴾ ¥¦  ¤  £  ¢  ﴿ ى :وقاَل تعال  

              هادِة أنْ ـٍس : َش ـمْ ـعلى َخ  المُ ـاإلس َي ـنـبُ «:   وقال  
 ، وإيتاءِ  الةِ الصَّ  ، وإقامِ  اهللاِ  حمًدا رسوُل مُ  وأنَّ  ، إال اهللاُ  ال إلهَ 

.  »إليه سبيًال  ن استطاعَ مِ  البيِت  جِّ ، وَح  انَ مَض رَ  مِ وْ ، وَص  كاةِ الزَّ 
 . )١( »نِ يْ يحَ حِ الصَّ «في  جاهُ خرَ أَ 

                                                        
رقم  ١/٤٥) ، ومسلم (٤٥١٥، ٨رقم  ١/١١رواه البخاري ( )١(

 .) عن ابن عمر ٢٢-١٦/١٩
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  جِّ الحَ  ةُ ريَض فَ 

 

ال ُيعَتدُّ به بدونها ،   بها ، وأركانٌ إالَّ  ال يتمُّ  لإلسالِم فرائَض   
 إجابةً  هِ كِ مناِس  لتأديةِ  مةَ كرَّ المُ  ُد مكةَ ْص قَ : و الذي ه جُّ نها الحَ فمِ 
 ِ ِ  اهللاُ  هُ رَ حيُث أمَ ،   إبراهيمَ  ليلِ الخَ  داءِ لن ى : الَ عَ تَ  هِ بذلك بقول
﴿  b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W

 d ce ﴾  [الحج]. 

قاَل ن استطاَع إليِه سبيًال ، فتعالى على مَ  ُه اهللاُ َض رَ وقد فَ   
| { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥¦ § ¨ ©  ﴿ ى :الَتع

 ® ¬ « ª¯ ﴾ [آل عمران]  . 

 .] ١٩٦[البقرة :  ﴾ ¥¦  ¤  £  ¢  ﴿ ى :وقاَل تعال  

              هادِة أنْ ـٍس : َش ـمْ ـعلى َخ  المُ ـاإلس َي ـنـبُ «:   وقال  
 ، وإيتاءِ  الةِ الصَّ  ، وإقامِ  اهللاِ  حمًدا رسوُل مُ  وأنَّ  ، إال اهللاُ  ال إلهَ 

.  »إليه سبيًال  ن استطاعَ مِ  البيِت  جِّ ، وَح  انَ مَض رَ  مِ وْ ، وَص  كاةِ الزَّ 
 . )١( »نِ يْ يحَ حِ الصَّ «في  جاهُ خرَ أَ 

                                                        
رقم  ١/٤٥) ، ومسلم (٤٥١٥، ٨رقم  ١/١١رواه البخاري ( )١(

 .) عن ابن عمر ٢٢-١٦/١٩
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  جِّ الحَ  ةُ ريَض فَ 

 

ال ُيعَتدُّ به بدونها ،   بها ، وأركانٌ إالَّ  ال يتمُّ  لإلسالِم فرائَض   
 إجابةً  هِ كِ مناِس  لتأديةِ  مةَ كرَّ المُ  ُد مكةَ ْص قَ : و الذي ه جُّ نها الحَ فمِ 
 ِ ِ  اهللاُ  هُ رَ حيُث أمَ ،   إبراهيمَ  ليلِ الخَ  داءِ لن ى : الَ عَ تَ  هِ بذلك بقول
﴿  b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W

 d ce ﴾  [الحج]. 

قاَل ن استطاَع إليِه سبيًال ، فتعالى على مَ  ُه اهللاُ َض رَ وقد فَ   
| { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥¦ § ¨ ©  ﴿ ى :الَتع

 ® ¬ « ª¯ ﴾ [آل عمران]  . 

 .] ١٩٦[البقرة :  ﴾ ¥¦  ¤  £  ¢  ﴿ ى :وقاَل تعال  

              هادِة أنْ ـٍس : َش ـمْ ـعلى َخ  المُ ـاإلس َي ـنـبُ «:   وقال  
 ، وإيتاءِ  الةِ الصَّ  ، وإقامِ  اهللاِ  حمًدا رسوُل مُ  وأنَّ  ، إال اهللاُ  ال إلهَ 

.  »إليه سبيًال  ن استطاعَ مِ  البيِت  جِّ ، وَح  انَ مَض رَ  مِ وْ ، وَص  كاةِ الزَّ 
 . )١( »نِ يْ يحَ حِ الصَّ «في  جاهُ خرَ أَ 

                                                        
رقم  ١/٤٥) ، ومسلم (٤٥١٥، ٨رقم  ١/١١رواه البخاري ( )١(

 .) عن ابن عمر ٢٢-١٦/١٩
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   :  فقاَل    نَا رسوُل اهللاِ : َخَطبَ  قال أبِي ُهريرَة  وعن  
وا، يا أيها الناُس   . »قد فُرَِض عليكم الَحجُّ فُحجُّ

 اٍم يا رسوَل اهللاِ ؟في ُكلِّ عفقاَل َرُجٌل : أَ   

ُكم ، ـي ما تََرْكتُ ـَذُرون« َفَسَكَت ، حتى قاَلها ثالًثا ، ثم قال :  
نَّما أْهلََك َمْن كاَن لو ُقلُْت : نَعَْم ، لََوَجَبْت ، ولََما اسَتطَعُْتم ، إِ 

كم ـَقْبلَُكم َكْثَرُة ُسؤالِهم واختالفِِهم على أنبيائِِهم ، فإذا أََمْرتُ 
 . »ُتُكْم َعْن شيٍء فاجَتنُِبوهُ ـبأمرٍ فَأْتُوا منهُ ما اسَتطعُتم ، وإذا نََهيْ 

 . )١( سائيُّ والنَّ ،  سلمٌ مُ  هُ َج خرَ أَ 

 به ، إالَّ  اإلسالمُ  حُّ ِص الذي ال يَ  نُ كْ جُّ هو هذا الرُّ فالحَ   
  .مستطيًعا  ما دامَ  هِ كِ رْ بتَ  سلمُ المُ  رُ عذَ والفرُض الذي ال يُ 

ـِة في َوع َوَرَد مِنوقد    يِد تاِركِِه والُمتهاِوِن األحاديِث النَّبويَّ
اِدِق ، وَتْلَتِهُب  بأدائِِه ما َينَخلُِع عنَد َسَماِعها َقْلُب الُمؤمِن الصَّ

 الُمسلِم الُمخلِِص ناًرا . ِعنَد تالَوتِها أضالعُ 

َمن َملََك «قاَل :  عن النبيِّ   ِن أبي طالٍب عن عليِّ ب  
، فال عليه  جَّ حُ ، ولم يَ  رامِ الح اهللاِ  إلى بيِت  هُ غُ لِّ بَ زاًدا وراحلةً تُ 

                                                        
 »الصغرى«) ، والنسائي في ١٣٣٧رقم  ٢/٩٧٥رواه مسلم ( )١(

 ) .٣٥٨٥رقم  ٤/٥( »الكبرى«) ، و٢٦١٩رقم  ٥/١١٠(

 
 
 

 

-٤١- 

َ عَ تَ  ، وذلك أنَّ اهللاَ  اا أو نصراني� يهودي�  موَت يَ  أنْ          : ى يقوُل ال
 .  اآليةَ  »﴾| { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥¦  ﴿

 . )١(أخرجه الترمذي   

ومِن الُمصيبِة أنَّ هذا الحديَث وأمثاَلُه ُيْتَلى على َمسامِِع   
ًة يتغلَّبون بها على  ، النِّيرانُ َمْن آتاُهم اُهللا ماًال ال ُتْفنيِه  وقوَّ

ثم ال ُيِعيُروَن ذلك الفرَض اهتماَمهم كأنَّ  ، َعرينِهاألسِد في 
ن ال ُيذَكُر إذا الُمخاَطَب به غيُرهم  عاليِك مِمَّ مِن الفقراِء والصَّ

 . َحَضَر ، وال ُيْفَقُد إذا غاَب 

حالٌة ُمحِزنٌة َتبَعُث األسَف في قلِب كلِّ َمْن ُيِحبُّ إلخوانِِه   
ُه لنفِسِه ،  ويزيُد هذا األسُف اشتعاًال أنَّ  مِن الخيِر ما ُيحبُّ
طُوا في   في وقٍت ليَس لهم     واجبِهم إالَّ أولئك القوَم لم يَُفرِّ

طُوا في وقٍت َسُهَل فيه  وال لغيرِهم ُعْذٌر في التَّفريِط به ، فرَّ
دٌة ،  بُل ُمَمهَّ قياُمهم بما يُطلَُب ِمنُهم بدوِن َمشقٍَّة وال َعناٍء ، فالسُّ

ُة للحقِّ وأنصاِرِه .، والحقوُق َمحفوظةٌ   والطَّرُق مأمونةٌ ، والِعزَّ

لتَّفريِط َقَبُعوا في ِدياِرِهم ولم َتلَفْظُهْم ثم لو أنهم مع هذا ا  
أسواُرها إلى غيِرها من األقطاِر َلكاَن ألَعذاِرهم التي قد ُيْدُلوَن 

                                                        
فُه ، وضعفه األلباني في ٨١٢رقم  ٢/١٦٦رواه الترمذي ( )١( ) وضعَّ

 ) .١٣٢( »ضعيف الترمذي«
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   :  فقاَل    نَا رسوُل اهللاِ : َخَطبَ  قال أبِي ُهريرَة  وعن  
وا، يا أيها الناُس   . »قد فُرَِض عليكم الَحجُّ فُحجُّ

 اٍم يا رسوَل اهللاِ ؟في ُكلِّ عفقاَل َرُجٌل : أَ   

ُكم ، ـي ما تََرْكتُ ـَذُرون« َفَسَكَت ، حتى قاَلها ثالًثا ، ثم قال :  
نَّما أْهلََك َمْن كاَن لو ُقلُْت : نَعَْم ، لََوَجَبْت ، ولََما اسَتطَعُْتم ، إِ 

كم ـَقْبلَُكم َكْثَرُة ُسؤالِهم واختالفِِهم على أنبيائِِهم ، فإذا أََمْرتُ 
 . »ُتُكْم َعْن شيٍء فاجَتنُِبوهُ ـبأمرٍ فَأْتُوا منهُ ما اسَتطعُتم ، وإذا نََهيْ 

 . )١( سائيُّ والنَّ ،  سلمٌ مُ  هُ َج خرَ أَ 

 به ، إالَّ  اإلسالمُ  حُّ ِص الذي ال يَ  نُ كْ جُّ هو هذا الرُّ فالحَ   
  .مستطيًعا  ما دامَ  هِ كِ رْ بتَ  سلمُ المُ  رُ عذَ والفرُض الذي ال يُ 

ـِة في َوع َوَرَد مِنوقد    يِد تاِركِِه والُمتهاِوِن األحاديِث النَّبويَّ
اِدِق ، وَتْلَتِهُب  بأدائِِه ما َينَخلُِع عنَد َسَماِعها َقْلُب الُمؤمِن الصَّ

 الُمسلِم الُمخلِِص ناًرا . ِعنَد تالَوتِها أضالعُ 

َمن َملََك «قاَل :  عن النبيِّ   ِن أبي طالٍب عن عليِّ ب  
، فال عليه  جَّ حُ ، ولم يَ  رامِ الح اهللاِ  إلى بيِت  هُ غُ لِّ بَ زاًدا وراحلةً تُ 

                                                        
 »الصغرى«) ، والنسائي في ١٣٣٧رقم  ٢/٩٧٥رواه مسلم ( )١(

 ) .٣٥٨٥رقم  ٤/٥( »الكبرى«) ، و٢٦١٩رقم  ٥/١١٠(

 
 
 

 

-٤١- 

َ عَ تَ  ، وذلك أنَّ اهللاَ  اا أو نصراني� يهودي�  موَت يَ  أنْ          : ى يقوُل ال
 .  اآليةَ  »﴾| { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥¦  ﴿

 . )١(أخرجه الترمذي   

ومِن الُمصيبِة أنَّ هذا الحديَث وأمثاَلُه ُيْتَلى على َمسامِِع   
ًة يتغلَّبون بها على  ، النِّيرانُ َمْن آتاُهم اُهللا ماًال ال ُتْفنيِه  وقوَّ

ثم ال ُيِعيُروَن ذلك الفرَض اهتماَمهم كأنَّ  ، َعرينِهاألسِد في 
ن ال ُيذَكُر إذا الُمخاَطَب به غيُرهم  عاليِك مِمَّ مِن الفقراِء والصَّ

 . َحَضَر ، وال ُيْفَقُد إذا غاَب 

حالٌة ُمحِزنٌة َتبَعُث األسَف في قلِب كلِّ َمْن ُيِحبُّ إلخوانِِه   
ُه لنفِسِه ،  ويزيُد هذا األسُف اشتعاًال أنَّ  مِن الخيِر ما ُيحبُّ
طُوا في   في وقٍت ليَس لهم     واجبِهم إالَّ أولئك القوَم لم يَُفرِّ

طُوا في وقٍت َسُهَل فيه  وال لغيرِهم ُعْذٌر في التَّفريِط به ، فرَّ
دٌة ،  بُل ُمَمهَّ قياُمهم بما يُطلَُب ِمنُهم بدوِن َمشقٍَّة وال َعناٍء ، فالسُّ

ُة للحقِّ وأنصاِرِه .، والحقوُق َمحفوظةٌ   والطَّرُق مأمونةٌ ، والِعزَّ

لتَّفريِط َقَبُعوا في ِدياِرِهم ولم َتلَفْظُهْم ثم لو أنهم مع هذا ا  
أسواُرها إلى غيِرها من األقطاِر َلكاَن ألَعذاِرهم التي قد ُيْدُلوَن 

                                                        
فُه ، وضعفه األلباني في ٨١٢رقم  ٢/١٦٦رواه الترمذي ( )١( ) وضعَّ

 ) .١٣٢( »ضعيف الترمذي«
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-٤٢- 

 . بها شيٌء مِن الَقبولِ 

ولكْن أيُّ ُعْذٍر لهم على هذا اإلهماِل وقد َولَّْوا وجوَههم   
        تَّردُُّد عليها ال يَزيُدُهم ال، ، وأمصاٍر نائيٍة  َشطَْر بالٍد شاِسعَةٍ 

يِن ، وَوْهنًا في العقيدِة ، وَدنًَسا في األخالِق ، إالَّ َضعًْفا في الدِّ 
كِفي ُعْشُرها ُمْؤنَةً ألَحِدهم في أداِء فريضِة ـوَصْرفًا ألمواٍل يَ 

ِه .  َحجِّ

ِ ِص الذي أُ  ن البالءِ هذا مِ  إنَّ    ، م هِ يَب به المسلمون في دين
 باهللاِ  نُ ؤمِ يُ  سلمٍ مُ   فأيُّ هم ، وإالَّ أفئدتَ  تطَ الَ ي َخ الت واألغاللِ 

 ، راِت نكَ بالمُ  ْت ئَ لِ مُ  إسالميةٍ  غيرِ  بالدٍ  ارتيادَ  ُل فضِّ يُ  رِ اآلِخ  واليومِ 
ًة للناِس ـظَّْت بالُمْخِزَياِت على َحجِّ بيٍت َجَعَلُه اُهللا َمثابَ ـتَ ـواكْ 

 سلمينَ مِن المُ  وَأْمًنا ، وحتََّم َقْصَدُه على ُكلِّ َمن استطاَع إليه
َسبيًال ، َفْوَق ما فيه مِْن فوائَد دينيٍة ودنيويٍة أصبحْت ثماُرها 

 ، وُقطوُفها دانيًة . يانِعةً 

ُل زيارَة تلَك األماكِن التي    ْن ُيفضِّ ٍة عمَّ الحقُّ أنه لو َفتََّش بِِدقَّ
ن وإنفاِق َمَبالَِغ م ، األنُفسِ قد ال َيِصُل إليها اإلنساُن إال بِِشقِّ 

ِس         وقد ، الماِل ال ُيْسَتَهاُن بها على زيارِة ذلك البيِت المقدَّ
َلَلَمَس َموِضَع ، ال يكوُن بينَه وبينَه إال قاُب قوَسْيِن أو أْدَنى 

 
 
 

 

-٤٣- 

َسْت مِن االرتياِب عِف مِْن دينِِه ، وَعَرَف أنَّ عقيدَة دينِِه ُألبِ الضَّ 
 . هاَءهاوأْذَهَب بَ ، أْطَفأ نوَرها  أْسَودَ  ثوًبا

 

*   *   * 
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-٤٣- 
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 الحجِّ  فضائُل 
 

   ًنا بيِّ مُ  -ن األخبارِ مِ  حَّ عنهُ بما َص - جِّ الحَ  َل ائِ َض فَ    َح رَ َش   
ا لهم على وحثًّ ، يًبا فيه رغِ تَ ،  عظيمٍ  وثواٍب  زيلٍ ٍر َج ن أْج ما فيه مِ 

 . هِ أدائِ 

 ادَ هَ ى الجِ رَ ، نَ  اهللاِ  قالت : قلُت يا رسوَل  عن عائشةَ   
 ؟ دُ جاهِ  نُ فَال ، أَ  األعمالِ  َل َض أفْ 

ُ ، مبروٌر  حجٌّ :  هُ لَ وأجمَ  هادِ الِج  أفضَل  لكنَّ «قال :     زومَ ثم ل
 . »رِ ُص الحُ 

 . »قالت : فال أَدُع الَحجَّ بعَد إْذ َسِمْعُت هذا  

جه البخاريُّ    ،  )١( » لُزوُم الُحُصرِ و «ه :  قولَ ، إالَّ  خرَّ
 . )٢(بُِطولِه  سائيُّ والنَّ 

                                                        
 وهو تصحيف .،  »الحضر«بوع في الموضعين : في المط )١(
رقم  ٥/١١٤) ، والنسائي (١٨٦١رقم  ٣/١٩رواه البخاري ( )٢(

٢٦٢٨. ( 
) ٢١٩٠٥رقم  ٣٦/٢٣٦رواها أحمد ( »ظهور الُحُصر«ولفظُة :  

 . وهي لفظٌة صحيحةٌ 

 
 
 

 

-٤٤- 

 

 الحجِّ  فضائُل 
 

   ًنا بيِّ مُ  -ن األخبارِ مِ  حَّ عنهُ بما َص - جِّ الحَ  َل ائِ َض فَ    َح رَ َش   
ا لهم على وحثًّ ، يًبا فيه رغِ تَ ،  عظيمٍ  وثواٍب  زيلٍ ٍر َج ن أْج ما فيه مِ 

 . هِ أدائِ 

 ادَ هَ ى الجِ رَ ، نَ  اهللاِ  قالت : قلُت يا رسوَل  عن عائشةَ   
 ؟ دُ جاهِ  نُ فَال ، أَ  األعمالِ  َل َض أفْ 

ُ ، مبروٌر  حجٌّ :  هُ لَ وأجمَ  هادِ الِج  أفضَل  لكنَّ «قال :     زومَ ثم ل
 . »رِ ُص الحُ 

 . »قالت : فال أَدُع الَحجَّ بعَد إْذ َسِمْعُت هذا  

جه البخاريُّ    ،  )١( » لُزوُم الُحُصرِ و «ه :  قولَ ، إالَّ  خرَّ
 . )٢(بُِطولِه  سائيُّ والنَّ 

                                                        
 وهو تصحيف .،  »الحضر«بوع في الموضعين : في المط )١(
رقم  ٥/١١٤) ، والنسائي (١٨٦١رقم  ٣/١٩رواه البخاري ( )٢(

٢٦٢٨. ( 
) ٢١٩٠٥رقم  ٣٦/٢٣٦رواها أحمد ( »ظهور الُحُصر«ولفظُة :  

 . وهي لفظٌة صحيحةٌ 

 
 
 

 

-٤٥- 

ا ِمن م«:  قال : قال رسوُل اهللاِ   َسْهِل بِن سعٍد وعن   
      أو َشَجرٍ  ا َعْن يمينِِه وِشمالِِه ِمْن َحَجرٍ ُمسِلٍم يُلبِّي إالَّ لبَّى م

. َأخَرَجُه  »حتى تنقَطَِع األرُض ِمن َهاُهنا وَهاُهنا، أو َمَدٍر 
 .)١(التِّرمذيُّ 

وا عُ تابِ «:  رسوُل اهللاِ  قال : قال وعن ابِن عباٍس   
 َ نوَب كَ  الَحجِّ َن يْ ب ا يَنْفي الكِيُر مَ والعُمَرِة ؛ فإنَُّهما يَنِْفياِن الذُّ

 .)٢(. أخرجه النََّسائِيُّ  »َخَبَث الَحديدِ 

َمن طاَف «:    اهللا قال : قال رسوُل   وعن أبي هريرةَ   
ةً  بالبيِت خمسينَ  َ كَ  هِ نوبِ ن ذُ مِ  جَ رَ خَ  مرَّ  هُ َج خرَ أَ .  »هُ مُّ أُ  هُ تْ ولدَ  مِ وْ ي

 .)٣( رمذيُّ التِّ 

َمْن أََهلَّ «:  قالْت : قاَل رسوُل اهللاِ وعن أمِّ َسلمة   
ٍة أو ُعْمَرٍة ِمن المسجِد األقَصى إلى المسجِد الحراِم ُغِفَر لهُ  بَحجَّ

َر ،  َم ِمن ذَنبِِه وما تَأخَّ ةُ [ أو ] ما تقدَّ ـَّ  .  »َوَجَبْت لهُ الجن
                                                        

رقم  ٢/٩٧٤) ، وابن ماجه (٨٢٨رقم  ٢/١٧٩رواه الترمذي ( )١(
 ) .٢٦٣٤رقم  ٤/٣٠١) ، وابن خزيمة (٢٩٢١

 ) .٢٦٣٠رقم  ٥/١١٥رواه النسائي ( )٢(
، وقال :  ) عن ابن عباس ٨٦٦رقم  ٢/٢٠٩رواه الترمذي ( )٣(

 . والحديث في إسناده يحيى بن يمان ضعيف . »حديث غريب«
 ) .١٥١( »ضعيف الترمذي«وقد ضعفه األلباني في  
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 الحجِّ  فضائُل 
 

   ًنا بيِّ مُ  -ن األخبارِ مِ  حَّ عنهُ بما َص - جِّ الحَ  َل ائِ َض فَ    َح رَ َش   
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 . هِ أدائِ 
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 وهو تصحيف .،  »الحضر«بوع في الموضعين : في المط )١(
رقم  ٥/١١٤) ، والنسائي (١٨٦١رقم  ٣/١٩رواه البخاري ( )٢(

٢٦٢٨. ( 
) ٢١٩٠٥رقم  ٣٦/٢٣٦رواها أحمد ( »ظهور الُحُصر«ولفظُة :  

 . وهي لفظٌة صحيحةٌ 
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 .)١( أخَرَجُه أبو داود  

:  قاَل : ُسئَِل رسوُل اهللاِ   يِق دِّ وعْن أبي بكٍر الصِّ   
 أيُّ الَحجِّ أفضُل ؟

 .)٢( رمذيُّ التِّ  هُ َج خرَ أَ  . »العَجُّ والثجُّ «قال :   

 َرْفُع الصوِت بالتلبيِة . : »العَجُّ «  

 . اايَ حَ ي والضَّ دْ الهَ  ماءِ إراقُة دِ :  »الثَّجُّ «و  

ِجهاُد «:  رسوُل اهللاِ  قال : قال َة وَعْن أبي ُهرير  
عيِف ، والَمرأِة : الَحجُّ والعُمَرةُ  غيرِ ، والكبيرِ ، والضَّ  »الصَّ

 . )٣(أخرجُه النسائي 

   

*   *   * 

 
                                                        

 ) ، وأبو داود٢٦٥٥٨،  ٢٦٥٥٧رقم  ٤٤/١٨٠رواه أحمد ( )١(
، ٣٠٠١رقم  ٢/٩٩٩) ، وابن ماجه (١٧٤١رقم  ٢/٢٤٥(

 ) ، في إسناده ضعٌف .٣٠٠٢
 ) . ٨٢٧رقم  ٢/١٧٨رواه الترمذي ( )٢(
رقم  ٥/١١٣) ، والنسائي (٩٤٥٩رقم  ١٥/٢٧٢رواه أحمد ( )٣(

يه ، فهو حسٌن بها .٢٦٢٦  ) وله شواهد تقوِّ

 
 
 

 

-٤٧- 

 

 إلى الحجِّ  ةُ رَ المبادَ 
   

، عليَك أيها األُخ المسلُم أْن ُتباِدَر بصالِح أعمالَِك   
تِك قبَل مرِضك نَاَك َقْبَل ، وغِ  ، وشبابَِك قبَل َهَرمَِك  ِصحَّ

وباألخصِّ األعماُل التي ُيَعدُّ  ، موتَِك وحياتَِك قبَل  ، َفْقِركَ 
 وُمْذِهًبا لَرْوَنِقه وجمالِه كفريضِة الَحجِّ   ، للدينِ تأخيُرها ُمْضِعًفا 

 وأمثالِها .

باِدْر باألعماِل : َهَرًما ناغًصا ، وموتًا   «:  فقد قال    
. رواه البيهقي في  »يًفا ُمْؤيًِساخالًِسا ، ومرًضا حابًسا ، وتسو
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، فالحياُة غيُر  َع الوسائَل التي تُخفُِّف عليك َمَشاقَّهُ مِ جْ تَ سْ وتَ 
يُر محدوٍد ، وكلٌّ يُغَْدى عليه ويَُراُح مضمونٍة ، واألجُل غ
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-٤٨- 

 َسواٌء في المساِء أو الصباِح .

 ُمصبٌَّح في أهلِهِ  ُكلُّ امرئٍ 
 
 

 والموُت أدنى مِن ِشراِك َنعلِهِ  
 
 

، واتَِّخْذ من  وانتِهْز الُفَرَص السانحَة فإنها تمرُّ مرَّ السحاِب   
فمن رعِة والبَِداِر ، ساِعظًة واعتباًرا في المُ  هِر وأهلِهِ غفلِة الدِّ 

َ يْ أغمَض عَ    ولكْن حيُث  ،  عنَد ُسنُوِح الُفَرِص فالبدَّ أْن يندمَ  هِ يْ ن
 دُم .ال ينفُعه النَّ 

 على الحقِّ  دونَ عتَ والمُ  ، كثيرونَ  عن الخيرِ  طونَ ثبِّ فالمُ   
 . اٌض رَ وأغْ  ُب مآرِ  هِ ثبيطِ تَ  اءِ رَ ن وَ مِ  لهُ  كلٌّ ، و ونَ رُ تكاثِ مُ 

ها األُخ المسلُم أْن تُبادَر في أداِء هذا أي فنصيحتي إليَك   
الفرِض الذي ال يتمُّ إسالُمك إال بأدائِِه ، وال تُْحَسُب في ِعَداِد 

 إالَّ بالقياِم به . ادقينَ الصَّ  المسلمينَ 

باِدْر إليه في مثِل هذا اليوِم الذي أصبْحَت فيه راحُتك   
 تنعَُّم به في بلِدَك .مكفولةٌ ، وحياتُك طيبةٌ ، تتنعَُّم فيه بمثِل ما ت

فالبَِداَر البَِداَر قبَل تسلُِّط األشراِر ، ووقوفِهم في طريِقك   
ا منيًعا ال ُيخَتَرُق ، وُصخوًرا جاثمًة ال تتزحزُح .  سدًّ

ُ أَ  دُ ا ، تقعُ و تحجُّ الَّ أ وا قبَل جُّ حُ «:  فقد قال    ها عراب
 .  »جِّ أحدٌ إلى الحَ  ُل ِص فال يَ  )١(ها تِ يَ على أذناب أودِ 

                                                        
 ) .٢/١٧٠( »النهاية«: أسافل األودية .  »أذناب أوديتها« )١(

 
 
 

 

-٤٩- 

ننِ «رواه الَبْيَهِقيُّ في     .)١( عن أبي هريرَة  »السُّ

:                اهللا  قال : قال رسوُل   عباسٍ  وعن ابنِ   
 .)٣( أبو داودَ  رواهُ .  »في اإلسالمِ  )٢( ةَ رورَ ال َص «

 :   اهللاِ  قال : قال رسوُل ) ٤(  -أيًضا- عباسٍ  وله عن ابنِ   
ْل عَ تَ ـيَ لْ جَّ فَ أراَد الحَ  نْ مَ «  . )٥( »جَّ

،  تينِ ، فقد ُهِدَم مرَّ  وا بهذا البيِت عُ تِ مْ استَ «:  وقال   
 .  »الثةِ في الثَّ  عُ رجِ ويَ 

ارُ    َبَرانِيُّ في  رواه الَبزَّ اَن في ، »الكبير«، والطَّ وابُن ِحبَّ
                                                        

السنن «) ، والبيهقي في ٢٧٥٩رقم  ٣/٣٧٧رواه الدارقطني ( )١(
  حُّ ، ـل ال يصـديث باطـ) ، وهو ح٨٧٧٤رقم  ٩/٢٤٧( »الكبير

 ) .٥٤٣لأللباني (رقم  »سلسلة األحاديث الضعيفة« : انظر
رورة«« )٢( . [من تعليق  ا »: الذي لم يحج رجًال كان أو امرأة »الصَّ

 الشيخ الرشيد] .
رقم  ٢/٢٤٠) ، وأبو داود (٢٨٤٤رقم  ٥/٤٢رواه أحمد ( )٣(

 ) وصححه . ١/٤٤٨) ، والحاكم (١٧٢٩
رقم  ٢/٢٤١اود () ، وأبو د١٨٣٣رقم  ٣/٣٣٢رواه أحمد ( )٤(

 ) . وهو حديث حسٌن .٢٨٨٣رقم  ٢/٩٦٢) ، وابن ماجه (١٧٣٢
العدد األول ، جمادى » الكويت والعراقي«جميع ما تقدم من    )٥(

 ) .١٥-١٢) ص (١٣٥٠األولى (
، ثم أتم المقالة في العدد الذي بعده ،  »لها بقية«وكتب بعدها :  

 ووضعناُه بعده مباشرًة .
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رقم  ٢/٢٤٠) ، وأبو داود (٢٨٤٤رقم  ٥/٤٢رواه أحمد ( )٣(

 ) وصححه . ١/٤٤٨) ، والحاكم (١٧٢٩
رقم  ٢/٢٤١اود () ، وأبو د١٨٣٣رقم  ٣/٣٣٢رواه أحمد ( )٤(

 ) . وهو حديث حسٌن .٢٨٨٣رقم  ٢/٩٦٢) ، وابن ماجه (١٧٣٢
العدد األول ، جمادى » الكويت والعراقي«جميع ما تقدم من    )٥(

 ) .١٥-١٢) ص (١٣٥٠األولى (
، ثم أتم المقالة في العدد الذي بعده ،  »لها بقية«وكتب بعدها :  

 ووضعناُه بعده مباشرًة .
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-٥٠- 

 .)١( عن أبي هريرَة  »صحيِحه«

لوا فإنَّ عَ تَ «:  وقال    .  »ُض لهُ ي ما يُعرَ رِ دْ ال يَ م كُ دَ حَ أَ  جَّ
 .)٢(أبو القاسم األصفهاني  رواهُ 

وا قبَل «:  رسوُل اهللاِ   قال وعن عليٍّ    وا ُحجُّ ُحجُّ
وا ، فكأن أنْ  بيِدِه  )٣(َدَع َمَع أَفْ ي انظُُر إلى َحَبِشيٍّ أْص ـال تحجُّ

،  »المستدَركِ «رواه الحاكُم في .  »ًراجَ ًرا حَ جَ ها حَ مُ هدِ يَ  ٌل وَ عْ مِ 
 . )٤(  »السنن«والبيهقيُّ في 

ه قاَل وروي عن أبي جعفر محمد بن علي عن أبيه عن َج     دِّ
ها فيما قُ نفِ يُ  ةٍ بنفقَ  نُّ ٍة يِض مَ ن عبٍد وال أَ ما مِ «:   اهللاِ  رسوُل 

 عبدٍ  نْ ، وما مِ  اهللاَ  طُ سخِ ها فيما يُ أضعافَ  َق  أنفَ إالَّ ؛  اهللاَ  يِض رْ يُ 
                                                        

رقـم  ١٥/١٥٣) ، وابن حبان (٦١٥٧رقم  ١٢/٣٠٨ر (رواه البزا )١(
 .) عن ابن عمر ١/٤٤١) ، والحاكم (٦٧٥٣

ــم  ٥/٥٨رواه أحمــد ( )٢( ــو القاســم األصــبهاني فــي ٢٨٦٧رق ) ، وأب
.  ) عن ابن عباس ١٠٤٦رقم  ٢/١١( »الترغيب والترهيب«

 ) .٩٩٠رقم  ٤/١٦٨( »اإلرواء«وحسنه األلباني في 
ذن . واألفدع مـن الَفـَدع : وهـو زيـٌغ بـين الَقـَدم أصمع : الصغير األ )٣(

اق ، وكذلك في اليد ، وهو أْن َتـزوَل الَمَفاِصـُل عـن  وبين َعْظم السَّ
 ) .٤٢٠، ٣/٥٣البن األثير ( »النهاية«أماكِنِها . 

) ، ٤/١٣١( »الحليــة«) ، وأبــو نعــيم فــي ١/٤٤٨الحــاكم (رواه  )٤(
ــي  ــي ف ــرى«والبيهق ــم  ٩/٢٤٥( »الكب ــه ٨٧٧٠رق ــم علي ) . وحك

 ) .٥٤٤رقم  ٢/٢٣( »الضعيفة«األلباني بالوضع في 

 
 
 

 

-٥١- 

 أنْ  قبَل  هُ قَ حْ  رأى مَ إالَّ ؛ نيا الدُّ  ْج وائِ حَ  نْ مِ  ةٍ اجَ حَ لِ  جَّ الحَ  عُ دَ يَ 
 عُ دَ يَ  ن عبدٍ ، وما مِ  -اإلسالم ةَ جَّ يعني حَ - ى تلك الحاجةُ َض قْ تُ 

؛          -َض قْ أو لم تُ  ْت يَ ِض قُ - سلمِ المُ  أخيهِ  في حاجةِ  يَ ْش المَ 
. رواه  »فيه رُ ؤجَ عليه ، وال يُ  مٍ ثَ أْ ن مَ مِ  ونةٍ عُ بمَ  يَ لِ  ابتُ إالَّ 

 .)١(األصبهاني 

قاَل :  أنَّ رسوَل اهللاِ  دري وعن أبي سعيد الخ  
عُْت عليه في «: ۵يقوُل اُهللا  إنَّ عبًدا َصَحْحُت ِجْسَمهُ ، َوَوسَّ

.  »ةُ أعواٍم ال يَِفُد إليَّ لََمْحرومٌ سَ مْ الَمعيَشِة ، تَْمضي عليه خَ 
 .)٢(، والَبْيَهِقيُّ  »صحيِحه«في   رواه ابُن ِحبَّانَ 

َسَرْدَناها من شأنِها أْن تبعَث  والحقُّ أنَّ هذه األحاديَث التي  
ِس في قلِب كلِّ مؤمٍن يخاُف قدَّ النشاَط ألداِء هذا الفرِض المُ 

ال يَلِْوي ُعنُقَه إلى  ُرهُ وتغادِ اَهللا ويخشاُه ما داَم مستطيًعا ، 
هوَن الحقائَق عن الِحجاِز  َراِذِم الذين ما بَرُِحوا يُشوِّ أولئك الشَّ

                                                        
) ، واألصـبهاني ٣٣٦رقـم  ٢٢/١٢٩( »الكبيـر«رواه الطبراني في  )١(

) . قــال األلبــاني : ١٠٧٩رقــم  ٢/٢٦( »الترغيــب والترهيــب«فــي 
ــث الضــعيفة«. انظــر :  »منكــرٌ « ــم  ١١/٢٧٠( »سلســلة األحادي رق

٥١٦٥ . ( 
رقـم  ١٠/٥٦٥) ، والبيهقـي (٣٧٠٣رقـم  ٩/١٦( رواه ابن حبـان )٢(

حه ابـــن حبـــان ، واأللبـــاني فـــي ١٠٤٩٠  »الصـــحيحة«) ، وصـــحَّ
 ) .١٦٦٢رقم  ٤/٢٢١(
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-٥٢- 

ُقْرَب الموسِم ؛ لِيَُحولُوا بَيَْن القياِم بما وعن األمِن فيه كلَّ عاٍم 
 عليهم ِمْن فَْرٍض ُمَحتٍَّم .

 في سائرِ  ن المسلمينَ َد كثيًرا مِ جِ نَ  أنْ  ن الغريِب مِ  مَّ ثُ   
في  وا أنَّ ا ما ظنُّ إذَ  ةِ جارَ للتِّ  ةَ البعيدَ  البالدَ  يرتادونَ  األقطارِ 

في  لونَ مَّ م يتحَ راهُ ولو قليًال ، ونَ  ن المالِ بًحا مِ هم إليها رِ هابِ ذَ 
ةَ الجَ  َب تاعِ المَ  هذا السبيلِ      ، ومنهم َمن  ةَ ظيمَ العَ  شاقَّ والمَ ،  مَّ

 ريِق في الطَّ  ، واضطراٌب  الخوِف  تِِه حتى وجودَ يَ عن ُبغْ  هُ ال يمنعُ 
ا أن يُ مِ ،  هِ رامِ إلى مَ  هُ لُ وِص الذي ال يُ  هؤالء  عَ سارِ ن المؤلم جد�

 ُع الكثيرُ جِ رْ التي قد يَ  لتلك األسفارِ  األخطارِ  في اقتحامِ  األقوامُ 
َ  ها بُخفَّيْ منهم بعدَ  ْ ُحن ،  ةٍ حَ نيا فادِ ين والدُّ في الدِّ  وبخسائرَ ،  نٍ ي

      في وقٍت  عليهم َض رِ م مع هذا يتقاعسون عن أداِء ما فُ هُ  ثمَّ 
 . واالطمئنانِ  احةِ والرَّ  نِ مْ األ جودِ لوُ ؛  هِ كِ رْ م في تَ هِ َر ألحدِ ذْ ال عُ 

وا قَ «:    ا قوُلهأمَّ    وا تقعُ بْ ُحجُّ ُد أعرابُها على َل أْن ال تُحجُّ
، فهو من أعالِم  »أذناِب أوِديتها ، فال يَِصُل إلى الَحجِّ أحدٌ 

تِِه  ، وقد َوَقَع بعُض ما شاَء اُهللا  عُ قَ ـيَ ، حيُث أخبَر بأنه َس  نبوَّ
إليه ريِق التي توِصُل في الطَّ بعضهم ] ل[ فيما َمَضى حيُث كان 

 ُسلطٌة عظيمٌة َمنََعت الَجمَّ الغفيَر مِن أداِء ذلك الَفرِض العظيِم ؛
اَج بيِت اهللاِ      لُوقوفِهم على أذناِب الُودياِن ، وُمطالبتِهم ُحجَّ

 
 
 

 

-٥٣- 

بما يزعموَنُه لهم مِن الحقوِق الواجبِة ، وقد كان هذا موجوًدا 
 ُه في رحلتِه .رَ ْيٍر الرحالِة المشهوِر كما ذكحتى في أياِم ابِن ُجبَ 

ا َمنِيًعا بيَن    وال بدَّ أْن يأتَي يوٌم يِقُف فيه هؤالِء األبالُِسُة َسدًّ
ِم فال َيِصُل إليه أَحٌد أيًّا كاَن  الناِس في طريِق هذا البيِت الُمَعظَّ

 .َكَما أنبأَنا به الصادُق المصدوُق 

، )١( ولم يحدْثنا التاريُخ بأنَّ شوكَة هؤالِء قد ُخِضَدْت   
لِة  ًة من تِْبنٍَة في لبنٍة بعَد الُقروِن الُمَفضَّ       وأنهم أصبحوا أِذلَّ

جديِة التي َضَرَب جازيِة النَّ كومِة الحِ  في أياِم هذه الحُ إالَّ 
عاهُلها الكريُم على أيديهم بيٍد من حديٍد ، ومنَعهم مِْن أْن 

هم لَ  لِّ ماى على كَض قَ رًرا ، وَ حاجٍّ أًذى أو َض  أيِّ ُيوِصُلوا إلى 
ِه الِحكَمَة التي  آماٍل بعيدٍة ، نْ مِ  وأعماٍل خبيثٍة ُمتَّبًِعا في ذلك ُكلِّ

ِ َأَمَر اُهللا  ٍة إلى ليٍن ، ومِن ِحلٍم إلى المؤمنين باستعمال ها فِمْن ِشدَّ
 .)٢( ومِْن ومِْن ... وهللاِ في َخلِقِه ُشؤونٌ  َغَضٍب ،

 

*   *   * 
                                                        

 ) .٧/٩٨( »تهذيب اللغة«خضدت : أي ُكسرت . انظر :  )١(
ـــة  )٢( ـــي«مجل ـــت والعراق ـــة  »الكوي ـــادى الثاني ـــاني ، جم ـــدد الث ، الع

)١٥-١٣) (١٣٥٠. ( 
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-٥٢- 
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 . واالطمئنانِ  احةِ والرَّ  نِ مْ األ جودِ لوُ ؛  هِ كِ رْ م في تَ هِ َر ألحدِ ذْ ال عُ 

وا قَ «:    ا قوُلهأمَّ    وا تقعُ بْ ُحجُّ ُد أعرابُها على َل أْن ال تُحجُّ
، فهو من أعالِم  »أذناِب أوِديتها ، فال يَِصُل إلى الَحجِّ أحدٌ 

تِِه  ، وقد َوَقَع بعُض ما شاَء اُهللا  عُ قَ ـيَ ، حيُث أخبَر بأنه َس  نبوَّ
إليه ريِق التي توِصُل في الطَّ بعضهم ] ل[ فيما َمَضى حيُث كان 

 ُسلطٌة عظيمٌة َمنََعت الَجمَّ الغفيَر مِن أداِء ذلك الَفرِض العظيِم ؛
اَج بيِت اهللاِ      لُوقوفِهم على أذناِب الُودياِن ، وُمطالبتِهم ُحجَّ
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بما يزعموَنُه لهم مِن الحقوِق الواجبِة ، وقد كان هذا موجوًدا 
 ُه في رحلتِه .رَ ْيٍر الرحالِة المشهوِر كما ذكحتى في أياِم ابِن ُجبَ 

ا َمنِيًعا بيَن    وال بدَّ أْن يأتَي يوٌم يِقُف فيه هؤالِء األبالُِسُة َسدًّ
ِم فال َيِصُل إليه أَحٌد أيًّا كاَن  الناِس في طريِق هذا البيِت الُمَعظَّ

 .َكَما أنبأَنا به الصادُق المصدوُق 

، )١( ولم يحدْثنا التاريُخ بأنَّ شوكَة هؤالِء قد ُخِضَدْت   
لِة  ًة من تِْبنٍَة في لبنٍة بعَد الُقروِن الُمَفضَّ       وأنهم أصبحوا أِذلَّ

جديِة التي َضَرَب جازيِة النَّ كومِة الحِ  في أياِم هذه الحُ إالَّ 
عاهُلها الكريُم على أيديهم بيٍد من حديٍد ، ومنَعهم مِْن أْن 

هم لَ  لِّ ماى على كَض قَ رًرا ، وَ حاجٍّ أًذى أو َض  أيِّ ُيوِصُلوا إلى 
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 .)٢( ومِْن ومِْن ... وهللاِ في َخلِقِه ُشؤونٌ  َغَضٍب ،

 

*   *   * 
                                                        

 ) .٧/٩٨( »تهذيب اللغة«خضدت : أي ُكسرت . انظر :  )١(
ـــة  )٢( ـــي«مجل ـــت والعراق ـــة  »الكوي ـــادى الثاني ـــاني ، جم ـــدد الث ، الع

)١٥-١٣) (١٣٥٠. ( 
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 )٣( الحجِّ  فريضةُ 

  ازِ جَ في الحِ  بابهِ تْ واستِ  في الحجِّ  منِ األ اشتراطُ 

   

   ِ ها أمْ ُب إالَّ شروٌط ال يجِ  جِّ لحَ ل على  ُن اإلنسانِ  بها ، من أَهمِّ
ِ نفِس  ، وهذا  المكرمةِ  إلى مكةَ  هُ لُ الذي يوِص  في الطريِق  هِ ه ومال

ِ  المذكورةِ  االستطاعةِ  نِ مْ داخٌل في ِض  الشرطُ     ه تعالى : في قول
 . ]٩٧[آل عمران :  ﴾ ¥¦| { ~ ے ¡ ¢ £ ¤  ﴿

عُي إليه وأداُؤه  فليَس  نَ مْ َد األَ قَ فَ  نْ فمَ    ،  )١(بواجٍب عليه السَّ
َض  ومن َوَجَدهُ  فُمَحتٌَّم عليه أْن ينهَض للقياِم بأعبائِه وإال عرَّ

ه ، وإيمانِه  نفَسه لَِخَطٍر ُيْخَشى أْن يأتَي على دينِه المتيِن فَيِهدَّ
ينيِّ العظيِم ِض لهذا الخطِر الدِّ عرُّ رضى بالتَّ يَ  ، وال َعهُ زِ فينتَ  القويِّ 

 مسلٌم َمَلَك أمَره بنفِسِه ، وخالَطْت َبَشاَشُة الَيقيِن قلَبه وفؤاَده .

وكاَن مِْن رحمِة اهللاِ بعبادِه ونفحاتِِه التي لم َيَزْل ُيْرِسُلها   
ِس مَ  لًِكا عليهم بين آِونٍَة وُأخَرى أْن قيََّض لُقْطِر الِحجاِز المقدَّ

صادَق العزِم ، ثابَت اإليماَن ، أيََّده اُهللا : جاَء في أشدِّ الحاجِة إليه 
                                                        

 . ولعل ما أثبتناه أنسب . »ى وأدائهإل«في األصل :  )١(
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 )٣( الحجِّ  فريضةُ 

  ازِ جَ في الحِ  بابهِ تْ واستِ  في الحجِّ  منِ األ اشتراطُ 

   

   ِ ها أمْ ُب إالَّ شروٌط ال يجِ  جِّ لحَ ل على  ُن اإلنسانِ  بها ، من أَهمِّ
ِ نفِس  ، وهذا  المكرمةِ  إلى مكةَ  هُ لُ الذي يوِص  في الطريِق  هِ ه ومال

ِ  المذكورةِ  االستطاعةِ  نِ مْ داخٌل في ِض  الشرطُ     ه تعالى : في قول
 . ]٩٧[آل عمران :  ﴾ ¥¦| { ~ ے ¡ ¢ £ ¤  ﴿

عُي إليه وأداُؤه  فليَس  نَ مْ َد األَ قَ فَ  نْ فمَ    ،  )١(بواجٍب عليه السَّ
َض  ومن َوَجَدهُ  فُمَحتٌَّم عليه أْن ينهَض للقياِم بأعبائِه وإال عرَّ

ه ، وإيمانِه  نفَسه لَِخَطٍر ُيْخَشى أْن يأتَي على دينِه المتيِن فَيِهدَّ
ينيِّ العظيِم ِض لهذا الخطِر الدِّ عرُّ رضى بالتَّ يَ  ، وال َعهُ زِ فينتَ  القويِّ 

 مسلٌم َمَلَك أمَره بنفِسِه ، وخالَطْت َبَشاَشُة الَيقيِن قلَبه وفؤاَده .

وكاَن مِْن رحمِة اهللاِ بعبادِه ونفحاتِِه التي لم َيَزْل ُيْرِسُلها   
ِس مَ  لًِكا عليهم بين آِونٍَة وُأخَرى أْن قيََّض لُقْطِر الِحجاِز المقدَّ

صادَق العزِم ، ثابَت اإليماَن ، أيََّده اُهللا : جاَء في أشدِّ الحاجِة إليه 
                                                        

 . ولعل ما أثبتناه أنسب . »ى وأدائهإل«في األصل :  )١(
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تعالى بُِروٍح مِْن ِعنِدِه في إقامِة الحقِّ بعَد اعوجاِجه ، وإرجاِع 
عادَة النََّضارِة إلى وجِهه ، وأفاَض تعاَلى على َيَدْي جاللتِه السَّ 

افٍد إليها مِْن ضيوِف اهللاِ ، يسهُر للبالِد وأهلِها ، وكلِّ و )١(والهناَء 
لنومِهم ، ويتعُب لراحتِهم ، ويقطُع وقتَه تفكيًرا فيما يكُفُل لهم 

هولِة الخيَر والنعيَم ، ويغادُرهم يقطعون المسافَة البعيدَة مع السُّ 
 قرِب وقٍت . احِة في أَ والرَّ 

تِْتبابِه في وَسعْيُهُ الَحثِيُث في اس، أما ِعنايةُ َجَاللتِِه باألْمِن   
ْث عنه وال َحَرجَ ختلَ وانتشاِره بيَن مُ ، مملكتِه  ،  ِف رعيتِه فحدِّ

عنايةً فاَق بها كلَّ ما اتخَذتْه دوُل هذا العصِر من الوسائِل 
فكاَن من  ، تِهِ ـيَ والقبِض على ناِص ،  المتنوعِة للوصوِل إلى غايتِه

لُته أْن َرَعت ُلها جالنتيجِة هذه الجهوِد العظيمِة التي كاَن يبذُ 
ى على وجِه َرَف الناُس أبصاَرهم عما ُيْلقالشياُه مع األسوِد ، وَص 

 ِسيَّاَن منهم الحاضُر والَباِد .،  )٢(األرِض من النقوِد 

ن مِ  لهُ  ُب كتَ ـما يُ  هِ ه في طريقِ صيبُ ويُ  هِ ِمن بلدِ  الحاجُّ  رُ سافِ يُ   
 أرَض  ماهُ دَ قَ  أَ تط أنْ  فما هي إالَّ ،  راٍب واضطِ  وخوٍف  وعناءٍ  ٍب عَ تَ 

ُ  براحةٍ  هُ تعبُ  ُل فيتبدَّ  الحجازِ   . كونٍ بسُ  هُ ، واضطراب
                                                        

 ! »والنهاء«باألصل :  )١(
 . »التقود«في األصل :  )٢(
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 )٣( الحجِّ  فريضةُ 

  ازِ جَ في الحِ  بابهِ تْ واستِ  في الحجِّ  منِ األ اشتراطُ 
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ه ، وإيمانِه  نفَسه لَِخَطٍر ُيْخَشى أْن يأتَي على دينِه المتيِن فَيِهدَّ
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تعالى بُِروٍح مِْن ِعنِدِه في إقامِة الحقِّ بعَد اعوجاِجه ، وإرجاِع 
عادَة النََّضارِة إلى وجِهه ، وأفاَض تعاَلى على َيَدْي جاللتِه السَّ 

افٍد إليها مِْن ضيوِف اهللاِ ، يسهُر للبالِد وأهلِها ، وكلِّ و )١(والهناَء 
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ُ  براحةٍ  هُ تعبُ  ُل فيتبدَّ  الحجازِ   . كونٍ بسُ  هُ ، واضطراب
                                                        

 ! »والنهاء«باألصل :  )١(
 . »التقود«في األصل :  )٢(
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ْكَباُن قد َضَرَب أطنابَه في ه رِ كْ بذِ  الذي سارْت  األمنَ  ويجدُ    الرُّ
، بل  ي والِقفاِر ، وفي الُمُدِن واألمصارِ الَفيَاف سائرِ الِجَهاِت في

 فيها وال مبالغةَ . يجُد ما كان يَحَسُبهُ ِمن الخياِل حقيقةً ال خياَل 

رطِة الذين ُوكَِل إليهم أمُر األْمِن ُمنبثِّيَن في    يجُد أفراَد الشُّ
يراقبوَن حركاِت الناس مِن َكَثٍب ، ، طوِل البالِد وَعْرِضها 

، فمن اشتبهوا فيه َزَجُروُه  ويشاهدون أعماَلهم مِن قريٍب 
َقَبَضْت عليه َيُد  وَمن َحَدثْت مِنُه ِجنايٌة أو اختالٌس  وَأبَعُدوُه ،

 وأسَلَمْتُه إلى القضاِء الحقِّ .، العدالِة مِنُهم 

نِة    هذا عملُهم وتلك طريقُتهم : نََباَهةٌ ونشاٌط ُكلَّ أياِم السَّ
وفي ، وليالِيها ، بال كسٍل وال فُتوٍر وباألخصِّ أياُم الموسِم 

حاُم  حرِم أو في َسواٌء في مكةَ وال، األماكِن التي يَْكُثُر فيها الزِّ
 ورْمِي الَجَمراِت . عرفاَت ، أو عنَد الحجرِ األسودِ ِمنًى و

فَتَرى الواحَد منهم واقًفا أماَم هذا الَجْمِع بكلِّ نََباهٍة وَرَشاَقٍة   
اَقَتيِْن كما ينظُر  ال تفوتُهُ حركةٌ ُمريبةٌ ِمن ُمرتاٍب  ، ينظُُر بعَيْنَيِْن برَّ

 . الصقُر إلى فريستِه

سِة أنَّ ِجنايةً وما علمُت م   ياِر الُمقدَّ َة إقامتي في تلك الدِّ دَّ
وقعْت إالَّ وُعثَِر عليها ، وال أُِخَذ ِمْن أحٍد شيئًا إالَّ وُردَّ إليه 

وبعَد أْن  سريعًا بعَد فضيحِة ذلك الخائِن على رؤوِس األشهاِد ،
ُه .زَ نْ يُ   َل به مِن الِعقاِب ما يسَتِحقُّ

 
 
 

 

-٥٧- 

 ، ِب مالِكِِه يْ ن َج مِ  يُس والكِ  ، احبهاص دِ ن يَ ُط العصا مِ سقُ تَ   
 تِِه مِن مكانِِه أحٌد ؛ـعلى أخِذه بْل وال على َلْمِسه أو تنحي أُ رَّ فال يتجَ 

وفِراًرا مِن المسؤوليِة ، فيبَقى ما سقَط على ، ابتعاًدا مِن التُّهمِة 
هبِة متيٍن  َي يأت إلى أنْ ، وجِه الَعَراِء كأنَّه ُمَحاٌط بُسوٍر مِن الرَّ

َض إليه أمَر االلتقاِط فيلتَ  بنفِسهِ  َذهُ فيأُخ  ُبهُ صاحِ   . َطهُ قِ ، أو َمْن فوَّ

ها كثيرٌ  وهذه حقائُق    على إخوانهم  اهللاِ  ار بيِت وَّ ن زُ مِ  يقصُّ
ت عليهم عَ قَ التي وَ  َص َص القَ  ونَ دُ سرُ ونها كما يَ دُ رُ ْس القاعدين ، ويَ 

   .ون في ِصْدقِهم كُّ ُش ال يَ  نْ مَّ وها مِ عُ مِ أو َس 

   َ  صاحِب  بها رأُس  جُ ُم الحقِّ يتوَّ يْ انةٌ عظيمةٌ وسَ حَ إنها ل
 ه إالَّ هيلجاللتِ  ، لو لم يكنْ  اليومَ  سعودٍ  آلِ  العزيزِ  عبدِ  لةِ َال الجَ 

َ  أنْ  بعدَ  - َ  - ازِ جَ ى على الحِ استول  ًرا ، فكيفَ خْ فًا وفَ رَ َش  اهُ فَ كَ ل
)١( ئِح حديَث الغادي والرا ه ِمن الحسناِت ما أصبحْت ولجاللتِ 

 . 
 

 

*   *   * 

 
                                                        

ـــة  )١( ـــت والعراقـــي«مجل ـــدد ( »الكوي ) ص ١٣٥٠) رجـــب (٣الع
)١١٥-١١٣. ( 
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-٥٦- 

ْكَباُن قد َضَرَب أطنابَه في ه رِ كْ بذِ  الذي سارْت  األمنَ  ويجدُ    الرُّ
، بل  ي والِقفاِر ، وفي الُمُدِن واألمصارِ الَفيَاف سائرِ الِجَهاِت في

 فيها وال مبالغةَ . يجُد ما كان يَحَسُبهُ ِمن الخياِل حقيقةً ال خياَل 

رطِة الذين ُوكَِل إليهم أمُر األْمِن ُمنبثِّيَن في    يجُد أفراَد الشُّ
يراقبوَن حركاِت الناس مِن َكَثٍب ، ، طوِل البالِد وَعْرِضها 

، فمن اشتبهوا فيه َزَجُروُه  ويشاهدون أعماَلهم مِن قريٍب 
َقَبَضْت عليه َيُد  وَمن َحَدثْت مِنُه ِجنايٌة أو اختالٌس  وَأبَعُدوُه ،

 وأسَلَمْتُه إلى القضاِء الحقِّ .، العدالِة مِنُهم 

نِة    هذا عملُهم وتلك طريقُتهم : نََباَهةٌ ونشاٌط ُكلَّ أياِم السَّ
وفي ، وليالِيها ، بال كسٍل وال فُتوٍر وباألخصِّ أياُم الموسِم 

حاُم  حرِم أو في َسواٌء في مكةَ وال، األماكِن التي يَْكُثُر فيها الزِّ
 ورْمِي الَجَمراِت . عرفاَت ، أو عنَد الحجرِ األسودِ ِمنًى و

فَتَرى الواحَد منهم واقًفا أماَم هذا الَجْمِع بكلِّ نََباهٍة وَرَشاَقٍة   
اَقَتيِْن كما ينظُر  ال تفوتُهُ حركةٌ ُمريبةٌ ِمن ُمرتاٍب  ، ينظُُر بعَيْنَيِْن برَّ

 . الصقُر إلى فريستِه

سِة أنَّ ِجنايةً وما علمُت م   ياِر الُمقدَّ َة إقامتي في تلك الدِّ دَّ
وقعْت إالَّ وُعثَِر عليها ، وال أُِخَذ ِمْن أحٍد شيئًا إالَّ وُردَّ إليه 

وبعَد أْن  سريعًا بعَد فضيحِة ذلك الخائِن على رؤوِس األشهاِد ،
ُه .زَ نْ يُ   َل به مِن الِعقاِب ما يسَتِحقُّ

 
 
 

 

-٥٧- 

 ، ِب مالِكِِه يْ ن َج مِ  يُس والكِ  ، احبهاص دِ ن يَ ُط العصا مِ سقُ تَ   
 تِِه مِن مكانِِه أحٌد ؛ـعلى أخِذه بْل وال على َلْمِسه أو تنحي أُ رَّ فال يتجَ 

وفِراًرا مِن المسؤوليِة ، فيبَقى ما سقَط على ، ابتعاًدا مِن التُّهمِة 
هبِة متيٍن  َي يأت إلى أنْ ، وجِه الَعَراِء كأنَّه ُمَحاٌط بُسوٍر مِن الرَّ

َض إليه أمَر االلتقاِط فيلتَ  بنفِسهِ  َذهُ فيأُخ  ُبهُ صاحِ   . َطهُ قِ ، أو َمْن فوَّ

ها كثيرٌ  وهذه حقائُق    على إخوانهم  اهللاِ  ار بيِت وَّ ن زُ مِ  يقصُّ
ت عليهم عَ قَ التي وَ  َص َص القَ  ونَ دُ سرُ ونها كما يَ دُ رُ ْس القاعدين ، ويَ 

   .ون في ِصْدقِهم كُّ ُش ال يَ  نْ مَّ وها مِ عُ مِ أو َس 

   َ  صاحِب  بها رأُس  جُ ُم الحقِّ يتوَّ يْ انةٌ عظيمةٌ وسَ حَ إنها ل
 ه إالَّ هيلجاللتِ  ، لو لم يكنْ  اليومَ  سعودٍ  آلِ  العزيزِ  عبدِ  لةِ َال الجَ 

َ  أنْ  بعدَ  - َ  - ازِ جَ ى على الحِ استول  ًرا ، فكيفَ خْ فًا وفَ رَ َش  اهُ فَ كَ ل
)١( ئِح حديَث الغادي والرا ه ِمن الحسناِت ما أصبحْت ولجاللتِ 

 . 
 

 

*   *   * 

 
                                                        

ـــة  )١( ـــت والعراقـــي«مجل ـــدد ( »الكوي ) ص ١٣٥٠) رجـــب (٣الع
)١١٥-١١٣. ( 

  



 
 
 

 

-٥٨- 

 

 هُ لُ ائِ َض وفَ  جُّ الحَ 
 

امُِس وهو خ، لِّ ُمْسلٍِم وُمْسلَِمٍة الَحجُّ َفْرٌض واجٌب على كُ   
، اُؤه ُمَحتٌَّم على كلِّ َمن استطاَع إليه َسبيًال َوَأد، أركاِن اإلسالِم 

كْ  التََّخلَُّف   يجوُز لُِمْسلٍِم وال ُمْسلَِمةٍ وال ِن َعْن أداِء هذا الرُّ
  .يِم الَعظ

ى بِِه في َوَأَمَر اُهللا تعال، يَن وقد ُفِرَض الَحجُّ على الُمسلم  
       ﴾ ¥ ¤ £ ¢  ¡ ے ~ { | ﴿:  ۵َقولِِه 

 .  ]٩٧ : [آل عمران

 _ ̂ [ \ ] W X Y Z﴿:  لِهِ وقو  
`  a b  c d e f g h i j k 

l m n o p q r s t ﴾ الحج][ . 

َصحيحٌة في  يٌث َوأحاد،  كما أنه َقد َوَرَدْت آياٌت كثيرةٌ   
 : ا ِمنه، َفَضائِِل الَحجِّ والَحثِّ عليِه 

 . )١( »روُر ال َجَزاَء لَهُ إال الجنةُ بْ المَ  الَحجُّ : «  َقْوُلهُ   
                                                        

) ١٣٤٩رقم  ٢/٩٨٣) ، ومسلم (١٧٧٣رقم  ٣/٢رواه البخاري ( )١(
 . من حديث أبي هريرة 

 
 
 

 

-٥٨- 

 

 هُ لُ ائِ َض وفَ  جُّ الحَ 
 

امُِس وهو خ، لِّ ُمْسلٍِم وُمْسلَِمٍة الَحجُّ َفْرٌض واجٌب على كُ   
، اُؤه ُمَحتٌَّم على كلِّ َمن استطاَع إليه َسبيًال َوَأد، أركاِن اإلسالِم 

كْ  التََّخلَُّف   يجوُز لُِمْسلٍِم وال ُمْسلَِمةٍ وال ِن َعْن أداِء هذا الرُّ
  .يِم الَعظ

ى بِِه في َوَأَمَر اُهللا تعال، يَن وقد ُفِرَض الَحجُّ على الُمسلم  
       ﴾ ¥ ¤ £ ¢  ¡ ے ~ { | ﴿:  ۵َقولِِه 

 .  ]٩٧ : [آل عمران

 _ ̂ [ \ ] W X Y Z﴿:  لِهِ وقو  
`  a b  c d e f g h i j k 

l m n o p q r s t ﴾ الحج][ . 

َصحيحٌة في  يٌث َوأحاد،  كما أنه َقد َوَرَدْت آياٌت كثيرةٌ   
 : ا ِمنه، َفَضائِِل الَحجِّ والَحثِّ عليِه 

 . )١( »روُر ال َجَزاَء لَهُ إال الجنةُ بْ المَ  الَحجُّ : «  َقْوُلهُ   
                                                        

) ١٣٤٩رقم  ٢/٩٨٣) ، ومسلم (١٧٧٣رقم  ٣/٢رواه البخاري ( )١(
 . من حديث أبي هريرة 

 
 
 

 

-٥٩- 

وَمْن َحجَّ فَلَْم يَْرفُْث َولَْم يَْفُسْق َرَجَع ِمْن ُذنوبِِه َكيَْوِم َولََدتْهُ «  
هُ    . )١( »أمُّ

:  قاَل  أنَّ رسوَل اهللاِ  ُخْدِري وَعْن أبي سعيٍد ال  
ْحُت لَهُ ِجْسمَ  نَّ إ : ۵يقوُل اهللاُ « عُْت عليه في َعْبًدا َصحَّ هُ وَوسَّ

رواه » ُد إليَّ لَمْحُرومٌ ي عليه َخْمَسةُ أْعَواٍم ال يَفِ تَْمِض ، الَميَْمنَِة 
اَن في    . )٢( والَبْيَهِقيُّ ،  »يِحهِ َصح«ابُن ِحبَّ

ِ َمْن َيْمِضي ُعمُرُه ُكلُّه وهو َقادٌر غَ فكيَف بِ  : ُقلُْت            يٌّ ـن
 ؟!  َيُحجُّ وال

ي َصَالٌة ف : « قال أنَّ رسوَل اهللاِ  ُعَمَر  نِ وعن اب  
ا ِسَواُه إِالَّ الَمْسِجَد ا أَفَْضُل ِمْن أَلِْف َصالٍة فِيمَ َمْسِجِدي هذ

 . )٣( اُه ُمْسلِمٌ رو» َحَراَم ال

، كثيرٌة ال ُتْحَصى  لَك الواردُة في ذاُت واألحاديُث واآلي  
َم َلَكَفى  . َوَلْو َلْم َيِرْد في ذلَِك إال َما َتَقدَّ

                                                        
رقـــم  ٢/٩٨٣) ، ومســـلم (١٥٢١رقـــم  ٢/١٣٣رواه البخـــاري ( )١(

 . ) عن أبي هريرة ١٣٥٠
 .) ٥١ص (تقدم تخريجه  )٢(
رقـــم  ٢/١٠١٢) ، ومســـلم (١١٩٠رقـــم  ٢/٦٠رواه البخـــاري ( )٣(

 . ) عن أبي هريرة ١٣٩٤
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-٥٨- 

 

 هُ لُ ائِ َض وفَ  جُّ الحَ 
 

امُِس وهو خ، لِّ ُمْسلٍِم وُمْسلَِمٍة الَحجُّ َفْرٌض واجٌب على كُ   
، اُؤه ُمَحتٌَّم على كلِّ َمن استطاَع إليه َسبيًال َوَأد، أركاِن اإلسالِم 

كْ  التََّخلَُّف   يجوُز لُِمْسلٍِم وال ُمْسلَِمةٍ وال ِن َعْن أداِء هذا الرُّ
  .يِم الَعظ

ى بِِه في َوَأَمَر اُهللا تعال، يَن وقد ُفِرَض الَحجُّ على الُمسلم  
       ﴾ ¥ ¤ £ ¢  ¡ ے ~ { | ﴿:  ۵َقولِِه 

 .  ]٩٧ : [آل عمران

 _ ̂ [ \ ] W X Y Z﴿:  لِهِ وقو  
`  a b  c d e f g h i j k 

l m n o p q r s t ﴾ الحج][ . 

َصحيحٌة في  يٌث َوأحاد،  كما أنه َقد َوَرَدْت آياٌت كثيرةٌ   
 : ا ِمنه، َفَضائِِل الَحجِّ والَحثِّ عليِه 

 . )١( »روُر ال َجَزاَء لَهُ إال الجنةُ بْ المَ  الَحجُّ : «  َقْوُلهُ   
                                                        

) ١٣٤٩رقم  ٢/٩٨٣) ، ومسلم (١٧٧٣رقم  ٣/٢رواه البخاري ( )١(
 . من حديث أبي هريرة 

 
 
 

 

-٥٨- 

 

 هُ لُ ائِ َض وفَ  جُّ الحَ 
 

امُِس وهو خ، لِّ ُمْسلٍِم وُمْسلَِمٍة الَحجُّ َفْرٌض واجٌب على كُ   
، اُؤه ُمَحتٌَّم على كلِّ َمن استطاَع إليه َسبيًال َوَأد، أركاِن اإلسالِم 

كْ  التََّخلَُّف   يجوُز لُِمْسلٍِم وال ُمْسلَِمةٍ وال ِن َعْن أداِء هذا الرُّ
  .يِم الَعظ

ى بِِه في َوَأَمَر اُهللا تعال، يَن وقد ُفِرَض الَحجُّ على الُمسلم  
       ﴾ ¥ ¤ £ ¢  ¡ ے ~ { | ﴿:  ۵َقولِِه 

 .  ]٩٧ : [آل عمران

 _ ̂ [ \ ] W X Y Z﴿:  لِهِ وقو  
`  a b  c d e f g h i j k 

l m n o p q r s t ﴾ الحج][ . 

َصحيحٌة في  يٌث َوأحاد،  كما أنه َقد َوَرَدْت آياٌت كثيرةٌ   
 : ا ِمنه، َفَضائِِل الَحجِّ والَحثِّ عليِه 

 . )١( »روُر ال َجَزاَء لَهُ إال الجنةُ بْ المَ  الَحجُّ : «  َقْوُلهُ   
                                                        

) ١٣٤٩رقم  ٢/٩٨٣) ، ومسلم (١٧٧٣رقم  ٣/٢رواه البخاري ( )١(
 . من حديث أبي هريرة 

 
 
 

 

-٥٩- 

وَمْن َحجَّ فَلَْم يَْرفُْث َولَْم يَْفُسْق َرَجَع ِمْن ُذنوبِِه َكيَْوِم َولََدتْهُ «  
هُ    . )١( »أمُّ

:  قاَل  أنَّ رسوَل اهللاِ  ُخْدِري وَعْن أبي سعيٍد ال  
ْحُت لَهُ ِجْسمَ  نَّ إ : ۵يقوُل اهللاُ « عُْت عليه في َعْبًدا َصحَّ هُ وَوسَّ

رواه » ُد إليَّ لَمْحُرومٌ ي عليه َخْمَسةُ أْعَواٍم ال يَفِ تَْمِض ، الَميَْمنَِة 
اَن في    . )٢( والَبْيَهِقيُّ ،  »يِحهِ َصح«ابُن ِحبَّ

ِ َمْن َيْمِضي ُعمُرُه ُكلُّه وهو َقادٌر غَ فكيَف بِ  : ُقلُْت            يٌّ ـن
 ؟!  َيُحجُّ وال

ي َصَالٌة ف : « قال أنَّ رسوَل اهللاِ  ُعَمَر  نِ وعن اب  
ا ِسَواُه إِالَّ الَمْسِجَد ا أَفَْضُل ِمْن أَلِْف َصالٍة فِيمَ َمْسِجِدي هذ

 . )٣( اُه ُمْسلِمٌ رو» َحَراَم ال

، كثيرٌة ال ُتْحَصى  لَك الواردُة في ذاُت واألحاديُث واآلي  
َم َلَكَفى  . َوَلْو َلْم َيِرْد في ذلَِك إال َما َتَقدَّ

                                                        
رقـــم  ٢/٩٨٣) ، ومســـلم (١٥٢١رقـــم  ٢/١٣٣رواه البخـــاري ( )١(

 . ) عن أبي هريرة ١٣٥٠
 .) ٥١ص (تقدم تخريجه  )٢(
رقـــم  ٢/١٠١٢) ، ومســـلم (١١٩٠رقـــم  ٢/٦٠رواه البخـــاري ( )٣(

 . ) عن أبي هريرة ١٣٩٤
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ا فََوائُِدُه فَعَظِيَمةٌ     : ِمنَْها، أمَّ

وُسُروُرُه ، تِماُعُه بِِهْم واج، يَن الُمسلم ُرْؤيُة إخوانِهِ  -١  
اهللاِ  واالعتصاُم بِكتاِب ، َوُحنُوُّ َبعِضِهم على َبْعٍض ، بذلك 

َوَتْرُك ، اَء الَحجِّ واالستفادُة مِْن هذِه الِعباداِت أثن، وُسنَِّة َرُسولِِه 
نيا ُبْرَهًة لَِيْسَترياالشتغاِل بأمو ، َح الَقْلُب مِن الُهُموِم ِر الدُّ

فيكوُن َقد ،  ِث بالكوارِ  لةِ قَ ثْ المُ  عيشةِ المَ  والوجود من عناءِ 
َوَراَقت النفُس ، مِن الَوَساِوِس  اَض الَبَدُن َوَخال الَقْلُب اْرت

ينًَة لَِعْفِوِه كـا ُمْستَ َوَأَناَبْت إلى خالِِقه، َفَرَجَعْت إلى الِهَداَيِة 
يِه المسلُم بأخ يَن َفَيْعَتزُّ وبذلك َتْقَوى رابطُة الُمسلم، وَرحمتِِه 

وُمْرِشًدا ِعنَْد ، ائِِب ي الَمصوُن له َعْوًنا فويك، ويهتمُّ بأمِِرِه 
ُع َمادامت الَكعَْبةُ ون، النََوائِِب  ُوُقوعِ  اِهيَك بَِكيَاٍن ال يََتَصدَّ

مةُ َهَدَف ُكلِّ َحاجٍّ  َصةُ لَِوْجِه اَدةُ اهللاِ الخالِ ، ومادامْت ِعب المكرَّ
ةَ اِء متُقاُم بَِبطح اهللاِ الكريمِ  وفي كلِّ َمْشعَرٍ ِمن الَمَشاِعرِ ، كَّ

َ َالِق والَقْصَد إْصَالِح األخْ  ِب إلى اهللاِ تعال ى بالتوحيِِد تَّقَرُّ
     اُه بِما َيْقِدُر عليِه مِْن ِعْلٍم وُمواساِة ُكلِّ ُمْسلٍِم أخ، واإليماِن 
،  ينَ لى الُمسلمأْفَضاِل اهللاِ َوإِْنَعامِِه ع ا ُمنَْتَهىفهذ، أْو َعَمٍل 

 f g h﴿ : ابِِه الَعِزيزِ ى في كِتالَ عَ تَ  اهللاُ  قوُل يلذلك 
i j k l m n o p q r s 

ut v w x y z  ﴾٢٨ : [الحج[ . 

 
 
 

 

-٦١- 

ُوُقوُفه في المواقِِف التي َوَقَف بِها األنبياُء واألولياُء  -٢  
دٌ َما َسيُِّد َوَلِد آَدَم َنَبيُّ والِسيَّ ، والصالحون   والخليُل ،    نَا ُمَحمَّ

 . إبراهيمُ 

 ، )١(ْرِضِه استالُمُه الَحَجَر األْسَوَد الذي هو َيميُن اهللاِ في أ -٣  
 . يمَ َوَصَالُتُه في َمقاِم إبراه

اٍن وما مِْن إنس، اٌب عاَء في تِْلَك األماكِن ُمْسَتجأنَّ الد -٤  
 . اٍت َكثيَرةٍ ُمْحَتاٌج إلى ُسؤاِل اهللاِ في حاجإالَّ وهو 

ُد اإلنس -٥   ني اِن مِْن ِزينَةِ َتَجرُّ ا ، ي ا الفانا َوَمتاِعهالدُّ مِمَّ
ِده َس اِعُد النَّفْ ُيس  . ا ِسَوى اهللاِ ا مِْن ُكلِّ معلى تَجرُّ

ح -٦   َحْت بِأنَّ الَحجَّ ِجهاٌد يحَ أنَّ األحاديَث الصَّ      َة َصرَّ
 . يهِ اَل فال قِت

ٌة ُدنيويٌة وُأْخَرو :افُِع الَحجِّ كثيرٌة َوَمن   ، ماديٌة وأدبيٌة ، يَّ
،  رونَ فسِّ ا المُ وقد َبيَّنه، وُروحيٌة ، واجتماعيٌة ، وأخالقيٌة 

اُح الحد َوَلْو َلْم َيُكْن ، في ِحَكِم التَّْشِريِع  فونَ لِّ ؤَ والمُ ، يِث وُشرَّ
                                                        

رواه ابن الجوزي في  »الحجُر األسوُد يميُن اهللا في أرضه«حديث :  )١(
) وقال : ٩٤٤رقم  ٢/٨٤( »العلل المتناهية في األحاديث الواهية«
سلسـلة «. انظـر :  »منكـرٌ «، وقال األلبـاني :  »هذا حديٌث ال يصحُّ «

 ) .٢٢٣رقم  ١/٣٩٠( »األحاديث الضعيفة
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ا فََوائُِدُه فَعَظِيَمةٌ     : ِمنَْها، أمَّ

وُسُروُرُه ، تِماُعُه بِِهْم واج، يَن الُمسلم ُرْؤيُة إخوانِهِ  -١  
اهللاِ  واالعتصاُم بِكتاِب ، َوُحنُوُّ َبعِضِهم على َبْعٍض ، بذلك 

َوَتْرُك ، اَء الَحجِّ واالستفادُة مِْن هذِه الِعباداِت أثن، وُسنَِّة َرُسولِِه 
نيا ُبْرَهًة لَِيْسَترياالشتغاِل بأمو ، َح الَقْلُب مِن الُهُموِم ِر الدُّ

فيكوُن َقد ،  ِث بالكوارِ  لةِ قَ ثْ المُ  عيشةِ المَ  والوجود من عناءِ 
َوَراَقت النفُس ، مِن الَوَساِوِس  اَض الَبَدُن َوَخال الَقْلُب اْرت

ينًَة لَِعْفِوِه كـا ُمْستَ َوَأَناَبْت إلى خالِِقه، َفَرَجَعْت إلى الِهَداَيِة 
يِه المسلُم بأخ يَن َفَيْعَتزُّ وبذلك َتْقَوى رابطُة الُمسلم، وَرحمتِِه 

وُمْرِشًدا ِعنَْد ، ائِِب ي الَمصوُن له َعْوًنا فويك، ويهتمُّ بأمِِرِه 
ُع َمادامت الَكعَْبةُ ون، النََوائِِب  ُوُقوعِ  اِهيَك بَِكيَاٍن ال يََتَصدَّ

مةُ َهَدَف ُكلِّ َحاجٍّ  َصةُ لَِوْجِه اَدةُ اهللاِ الخالِ ، ومادامْت ِعب المكرَّ
ةَ اِء متُقاُم بَِبطح اهللاِ الكريمِ  وفي كلِّ َمْشعَرٍ ِمن الَمَشاِعرِ ، كَّ

َ َالِق والَقْصَد إْصَالِح األخْ  ِب إلى اهللاِ تعال ى بالتوحيِِد تَّقَرُّ
     اُه بِما َيْقِدُر عليِه مِْن ِعْلٍم وُمواساِة ُكلِّ ُمْسلٍِم أخ، واإليماِن 
،  ينَ لى الُمسلمأْفَضاِل اهللاِ َوإِْنَعامِِه ع ا ُمنَْتَهىفهذ، أْو َعَمٍل 

 f g h﴿ : ابِِه الَعِزيزِ ى في كِتالَ عَ تَ  اهللاُ  قوُل يلذلك 
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ُوُقوُفه في المواقِِف التي َوَقَف بِها األنبياُء واألولياُء  -٢  
دٌ َما َسيُِّد َوَلِد آَدَم َنَبيُّ والِسيَّ ، والصالحون   والخليُل ،    نَا ُمَحمَّ

 . إبراهيمُ 

 ، )١(ْرِضِه استالُمُه الَحَجَر األْسَوَد الذي هو َيميُن اهللاِ في أ -٣  
 . يمَ َوَصَالُتُه في َمقاِم إبراه

اٍن وما مِْن إنس، اٌب عاَء في تِْلَك األماكِن ُمْسَتجأنَّ الد -٤  
 . اٍت َكثيَرةٍ ُمْحَتاٌج إلى ُسؤاِل اهللاِ في حاجإالَّ وهو 

ُد اإلنس -٥   ني اِن مِْن ِزينَةِ َتَجرُّ ا ، ي ا الفانا َوَمتاِعهالدُّ مِمَّ
ِده َس اِعُد النَّفْ ُيس  . ا ِسَوى اهللاِ ا مِْن ُكلِّ معلى تَجرُّ

ح -٦   َحْت بِأنَّ الَحجَّ ِجهاٌد يحَ أنَّ األحاديَث الصَّ      َة َصرَّ
 . يهِ اَل فال قِت

ٌة ُدنيويٌة وُأْخَرو :افُِع الَحجِّ كثيرٌة َوَمن   ، ماديٌة وأدبيٌة ، يَّ
،  رونَ فسِّ ا المُ وقد َبيَّنه، وُروحيٌة ، واجتماعيٌة ، وأخالقيٌة 

اُح الحد َوَلْو َلْم َيُكْن ، في ِحَكِم التَّْشِريِع  فونَ لِّ ؤَ والمُ ، يِث وُشرَّ
                                                        

رواه ابن الجوزي في  »الحجُر األسوُد يميُن اهللا في أرضه«حديث :  )١(
) وقال : ٩٤٤رقم  ٢/٨٤( »العلل المتناهية في األحاديث الواهية«
سلسـلة «. انظـر :  »منكـرٌ «، وقال األلبـاني :  »هذا حديٌث ال يصحُّ «

 ) .٢٢٣رقم  ١/٣٩٠( »األحاديث الضعيفة
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َكَما -َوُغْفَراُن ُذنوبِِه ، اَمُة ِذْكِرِه َوإق، ا َفَرَض اُهللا مِنها إالَّ َأداُء م
ِحيَحةِ َوَرَد ذل  . َلَكَفى -َك في األحاديِث الصَّ

  وأحاديُث رسولِِه ،  هذه آياُت اهللاِ  :وَن فيا أيها الُمسلم  
، وقد أْوَجَب اُهللا الَحجَّ على ُكلِّ ُمْسَتطِيٍع مِنُْكْم ، ُتْتَلى َعَلْيُكم 
على أنفِسكم  األْمنِ ِمْن ِجَهة  -الَحْمدُ  هللاو-َوأَْصَبْحُتْم 

َجَاللَةَ الَمِلِك اإلَماِم فإنَّ ، وأموالِكم وأمتعتِكم ال ُعْذَر لَُكْم 
لى ُربُوِع إاألَْمَن اَد َقْد أع -َحِفظَهُ اهللاُ -ِل ُسعُوٍد ِد العَِزيِز آَعب

، ا َوْحَدهالَمْرأُة اُه حتى لََتْمِشي ِمْن أْقَصاُه إلى أقصاِز الِحج
جُ   ، ينِة ما يَْخَشى إال اهللاَ ُل معه ُصَرُر النُّقُوِد ِمْن مكَّةَ إلى الَمدَوالرَّ

 ُ ب نيوِع َمْض َوأْصَبَح األَْمُن في تِلَْك الرُّ  . ارَِب األمثاِل في الدُّ

نَّ  :وَن يا أيُّها الُمسلم    َوَدْعَوةِ ، ُكم ـُكْم َعْن َسبِيِل َربِّ ـال َيُصدَّ
 . َقْوُل ُمَضلٍِّل َأفَّاكٍ  َخلِيلِِه إْبَراِهيَم 

اِب ةٌ بِالكِتـُتهُ ثابِتَ ـَوفَْرِضيَّ ، ِم فَإنَّ الَحجَّ أَحُد أركاِن اإلسال  
نَِّة واإلجم لُِشْبَهِة ؛  اَوَن فيهِ  يَنَْبغي لُِمْسِلِم أْن يََتهفال،  اعِ والسُّ

نـَراِض الـَذِوي األغْ  يِّئةِ والََمق، يئِة دَّ  . اِصِد السَّ

    ا ثابًِتا خالًِدا في قلبِِه ُرُسوًخا فِطْري�  ا َمْن َرَسَخ اإليمانُ َوي  
وال َغطَْرَسةُ ، ين ادِّيِّ وال تَْبشيُر الم، اُل الُمْبطِِليَن ْعِزُعهُ إبْط يُزَ ال

يًا لدعوتِه، الُملِْحِديَن  ْب إلى َربَِّك ُملَبِّ ، َغيَْر ُمَباٍل بُِوُعوَرِة  تَقَرَّ

 
 
 

 

-٦٣- 

ِب السَّ  َوبََواِخَر البحرِ، ، رِّ بَ ، اْمَتِط َدَوابَّ ال فرِ َوَمَشاقِّ التَّغَرُّ
ْد عَ  نيوتََجرَّ ، َك َربَُّك ل واْرتَِد ِرَداًء اختاَرهُ ، ا ْن ُكلِّ َزخاِرِف الدُّ

َواْدُخل المسجَد ، ألْمرِ ربَِّك  ثالَِك يُبرِهُن على امتِ  َوائَْتِزْر بإَزارٍ 
ًحا ، ائًِفا بِالَبيِْت الحراَم في أماِن اهللاِ ط ، وُمَكبًِرا ، وُمَهلًِّال ، ُمَسبِّ

َفا والَمْرَوِة س ثُمَّ لَْتْصعَْد إلى أْحَسِن بُقْعٍَة ، اعيًا بين الصَّ
يَْك : ربَُّك الجتماِع الناِس فيها لُِتَردَِّد  اختاَرها يَْك اللَُّهمَّ لَبَّ ،  لَبَّ

 َ يَْك ل يَْك ال َشريَك لَك لَبَّ   . بَّ

 ، ُمْبَتغَاكَ وأْدَرْكَت  ، ُمنَاكَ َك فَقَْد نِلَْت إذا فَعَلَْت ذل  
ني واكَتَسْبَت   . ا واآلِخَرةِ َسعاَدَة الدُّ

ربَُّك َملُِك الُمُلوِك إلى ِزَياَرِة َبْيتِِه  َيْدُعوكَ  :ا أيُّها الُمْسِلُم وي  
، وأنت لو َدَعاَك  َفَكْيَف ُتْعِرُض وأنت الفقيُر إليه وهو الغنيُّ 

      َملٌِك مخلوٌق أْو َرَجْوَت ِعنَْد أميٍر َحاَجًة ُدنيويًة َلَساَرْعَت 
 !!  َتَعلَّْلَت وال

ُف إلى متى َيْدُعوَك َمْوال :ا أيُّها الُمْسِلُم وي   ، َك وأنت ُتَسوِّ
اِل َوَكْم َتَتَعلَُّل باالشتِغ،  َتِفي ُكلِّ عاٍم َتِعُد أْن َتُحجَّ وال وفي

َوَقْد أْنَعَم عليَك َربَُّك ، اِعِد والَوْحَدِة وَعَدِم الُمس، واألعماِل 
ٍة بِم  ؟ )١( َهْل َأمِنَْت الِحَمامَ ، اٍل وِصحَّ
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َكَما -َوُغْفَراُن ُذنوبِِه ، اَمُة ِذْكِرِه َوإق، ا َفَرَض اُهللا مِنها إالَّ َأداُء م
ِحيَحةِ َوَرَد ذل  . َلَكَفى -َك في األحاديِث الصَّ

  وأحاديُث رسولِِه ،  هذه آياُت اهللاِ  :وَن فيا أيها الُمسلم  
، وقد أْوَجَب اُهللا الَحجَّ على ُكلِّ ُمْسَتطِيٍع مِنُْكْم ، ُتْتَلى َعَلْيُكم 
على أنفِسكم  األْمنِ ِمْن ِجَهة  -الَحْمدُ  هللاو-َوأَْصَبْحُتْم 

َجَاللَةَ الَمِلِك اإلَماِم فإنَّ ، وأموالِكم وأمتعتِكم ال ُعْذَر لَُكْم 
لى ُربُوِع إاألَْمَن اَد َقْد أع -َحِفظَهُ اهللاُ -ِل ُسعُوٍد ِد العَِزيِز آَعب

، ا َوْحَدهالَمْرأُة اُه حتى لََتْمِشي ِمْن أْقَصاُه إلى أقصاِز الِحج
جُ   ، ينِة ما يَْخَشى إال اهللاَ ُل معه ُصَرُر النُّقُوِد ِمْن مكَّةَ إلى الَمدَوالرَّ

 ُ ب نيوِع َمْض َوأْصَبَح األَْمُن في تِلَْك الرُّ  . ارَِب األمثاِل في الدُّ

نَّ  :وَن يا أيُّها الُمسلم    َوَدْعَوةِ ، ُكم ـُكْم َعْن َسبِيِل َربِّ ـال َيُصدَّ
 . َقْوُل ُمَضلٍِّل َأفَّاكٍ  َخلِيلِِه إْبَراِهيَم 

اِب ةٌ بِالكِتـُتهُ ثابِتَ ـَوفَْرِضيَّ ، ِم فَإنَّ الَحجَّ أَحُد أركاِن اإلسال  
نَِّة واإلجم لُِشْبَهِة ؛  اَوَن فيهِ  يَنَْبغي لُِمْسِلِم أْن يََتهفال،  اعِ والسُّ

نـَراِض الـَذِوي األغْ  يِّئةِ والََمق، يئِة دَّ  . اِصِد السَّ

    ا ثابًِتا خالًِدا في قلبِِه ُرُسوًخا فِطْري�  ا َمْن َرَسَخ اإليمانُ َوي  
وال َغطَْرَسةُ ، ين ادِّيِّ وال تَْبشيُر الم، اُل الُمْبطِِليَن ْعِزُعهُ إبْط يُزَ ال

يًا لدعوتِه، الُملِْحِديَن  ْب إلى َربَِّك ُملَبِّ ، َغيَْر ُمَباٍل بُِوُعوَرِة  تَقَرَّ
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ِب السَّ  َوبََواِخَر البحرِ، ، رِّ بَ ، اْمَتِط َدَوابَّ ال فرِ َوَمَشاقِّ التَّغَرُّ
ْد عَ  نيوتََجرَّ ، َك َربَُّك ل واْرتَِد ِرَداًء اختاَرهُ ، ا ْن ُكلِّ َزخاِرِف الدُّ

َواْدُخل المسجَد ، ألْمرِ ربَِّك  ثالَِك يُبرِهُن على امتِ  َوائَْتِزْر بإَزارٍ 
ًحا ، ائًِفا بِالَبيِْت الحراَم في أماِن اهللاِ ط ، وُمَكبًِرا ، وُمَهلًِّال ، ُمَسبِّ

َفا والَمْرَوِة س ثُمَّ لَْتْصعَْد إلى أْحَسِن بُقْعٍَة ، اعيًا بين الصَّ
يَْك : ربَُّك الجتماِع الناِس فيها لُِتَردَِّد  اختاَرها يَْك اللَُّهمَّ لَبَّ ،  لَبَّ

 َ يَْك ل يَْك ال َشريَك لَك لَبَّ   . بَّ

 ، ُمْبَتغَاكَ وأْدَرْكَت  ، ُمنَاكَ َك فَقَْد نِلَْت إذا فَعَلَْت ذل  
ني واكَتَسْبَت   . ا واآلِخَرةِ َسعاَدَة الدُّ

ربَُّك َملُِك الُمُلوِك إلى ِزَياَرِة َبْيتِِه  َيْدُعوكَ  :ا أيُّها الُمْسِلُم وي  
، وأنت لو َدَعاَك  َفَكْيَف ُتْعِرُض وأنت الفقيُر إليه وهو الغنيُّ 

      َملٌِك مخلوٌق أْو َرَجْوَت ِعنَْد أميٍر َحاَجًة ُدنيويًة َلَساَرْعَت 
 !!  َتَعلَّْلَت وال

ُف إلى متى َيْدُعوَك َمْوال :ا أيُّها الُمْسِلُم وي   ، َك وأنت ُتَسوِّ
اِل َوَكْم َتَتَعلَُّل باالشتِغ،  َتِفي ُكلِّ عاٍم َتِعُد أْن َتُحجَّ وال وفي

َوَقْد أْنَعَم عليَك َربَُّك ، اِعِد والَوْحَدِة وَعَدِم الُمس، واألعماِل 
ٍة بِم  ؟ )١( َهْل َأمِنَْت الِحَمامَ ، اٍل وِصحَّ
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ٍة َتْحَتجُّ ، ُر َبْيَن َيَدْيِه بأيِّ ُعْذٍر َتْعَتذِ ! َلْيَت ِشْعِري    وبأيِّ ُحجَّ
 . بها َلَدْيهِ 

ْف في َخْيٍر َوَجَب أداُؤه، َفَباِدْر إلى َمْرَضاِة َربَِّك     وَال ُتَسوِّ
ُتَك ى علي َتْقوَ وال، ْضَمِحلُّ فيه ُعْذُرَك ، يَ عليك   .ِه ُحجَّ

ُق ، واُهللا هو الَهاِدي     .  )١(  وهو الُمَوفِّ

 

*   *   * 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        

م عام  ٥، العدد الثالث ،  »التوحيد«مجلة  )١(  ) . ٢ص ( ١٣٥٢محرَّ

 
 
 

 

-٦٥- 

 

 الَحجُّ وَفَضائِلُهُ 

 الراَحةُ واألَماُن في َعْهِد َجَاللَِة الَمِلِك 

 ُعودٍ يِز آِل ُس َعبِد الَعز

   

أو معِرَفُتُه من ، ا َموضوُع األْمِن فقد أصبَح الَبْحُث فيه أمَّ   
فهي ظاهرٌة كالشمِس ، ال تحتاُج إلى َبياٍن أو دليٍل  األُموِر التي

َة األْمِن  في َرابَِعِة النهاِر ، َوَبْعَد أْن كانْت هذِه البالُد ُمْخَتلَّ
،        ] ٥٧[القصص :  ﴾ z } ﴿أْصَبَحْت بَِفْضِل اهللاِ َتَعاَلى 

َراٌت َوَال ُمْقلَِقاٌت ال ُتْقلُِق َراَحَتُه َوَصف أْصَبَح  َبْل قد، اَءُه ُمَكدِّ
ياِر َمْضِرَب األمثاِل حتى َشِمَل ال ْهَل األْمُن في هذِه الدِّ سَّ

 ىَح مِْن َأْيَسِر الَيِسيِر علَوأْصبَ ، والُمِقيَم والظَّاِعَن ، والَجَبَل 
وا فرائَِضُهم الدِّ  ُوفُوِد َبْيِت اهللاِ الَحَراِم أنْ  َة بدوِن أْن ـينيَّ يؤدُّ

رٌ ، ُيْزِعَجُهم ُمْزِعٌج  ُر عليهم ُمَكدِّ  ولين عنؤ؛ ألن المس أو ُيَكدِّ
ِر َراَحِة ُيقدِّ العنايِة بأموِر الَحجِّ  مون كلَّ مساعدٍة وَتْعِضيٍد لَِتَوفُّ

اِج  لِِّهم وَتْسهيِل أموِرِهم في حِ ، تِِهم واْستِْتَباِب َرَفاِهيَّ ، الُحجَّ
، ولقد أصَبح في استطاعِة الحاجِّ مِْن أيِّ طريٍق جاَء  وتِْرحالِهم

ُش  ،ًال في أطراِف البالِد ال ُيزِعُجُه شيٌء قِّ نَ تَ يسيَر مُ  أنْ  وال يَتَحرَّ

 
 
 

 

-٦٥- 

 

 الَحجُّ وَفَضائِلُهُ 

 الراَحةُ واألَماُن في َعْهِد َجَاللَِة الَمِلِك 

 ُعودٍ يِز آِل ُس َعبِد الَعز

   

أو معِرَفُتُه من ، ا َموضوُع األْمِن فقد أصبَح الَبْحُث فيه أمَّ   
فهي ظاهرٌة كالشمِس ، ال تحتاُج إلى َبياٍن أو دليٍل  األُموِر التي

َة األْمِن  في َرابَِعِة النهاِر ، َوَبْعَد أْن كانْت هذِه البالُد ُمْخَتلَّ
،        ] ٥٧[القصص :  ﴾ z } ﴿أْصَبَحْت بَِفْضِل اهللاِ َتَعاَلى 

َراٌت َوَال ُمْقلَِقاٌت ال ُتْقلُِق َراَحَتُه َوَصف أْصَبَح  َبْل قد، اَءُه ُمَكدِّ
ياِر َمْضِرَب األمثاِل حتى َشِمَل ال ْهَل األْمُن في هذِه الدِّ سَّ

 ىَح مِْن َأْيَسِر الَيِسيِر علَوأْصبَ ، والُمِقيَم والظَّاِعَن ، والَجَبَل 
وا فرائَِضُهم الدِّ  ُوفُوِد َبْيِت اهللاِ الَحَراِم أنْ  َة بدوِن أْن ـينيَّ يؤدُّ

رٌ ، ُيْزِعَجُهم ُمْزِعٌج  ُر عليهم ُمَكدِّ  ولين عنؤ؛ ألن المس أو ُيَكدِّ
ِر َراَحِة ُيقدِّ العنايِة بأموِر الَحجِّ  مون كلَّ مساعدٍة وَتْعِضيٍد لَِتَوفُّ

اِج  لِِّهم وَتْسهيِل أموِرِهم في حِ ، تِِهم واْستِْتَباِب َرَفاِهيَّ ، الُحجَّ
، ولقد أصَبح في استطاعِة الحاجِّ مِْن أيِّ طريٍق جاَء  وتِْرحالِهم

ُش  ،ًال في أطراِف البالِد ال ُيزِعُجُه شيٌء قِّ نَ تَ يسيَر مُ  أنْ  وال يَتَحرَّ

  



 
 
 

 

-٦٤- 

ٍة َتْحَتجُّ ، ُر َبْيَن َيَدْيِه بأيِّ ُعْذٍر َتْعَتذِ ! َلْيَت ِشْعِري    وبأيِّ ُحجَّ
 . بها َلَدْيهِ 

ْف في َخْيٍر َوَجَب أداُؤه، َفَباِدْر إلى َمْرَضاِة َربَِّك     وَال ُتَسوِّ
ُتَك ى علي َتْقوَ وال، ْضَمِحلُّ فيه ُعْذُرَك ، يَ عليك   .ِه ُحجَّ

ُق ، واُهللا هو الَهاِدي     .  )١(  وهو الُمَوفِّ

 

*   *   * 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        

م عام  ٥، العدد الثالث ،  »التوحيد«مجلة  )١(  ) . ٢ص ( ١٣٥٢محرَّ

 
 
 

 

-٦٥- 

 

 الَحجُّ وَفَضائِلُهُ 

 الراَحةُ واألَماُن في َعْهِد َجَاللَِة الَمِلِك 

 ُعودٍ يِز آِل ُس َعبِد الَعز

   

أو معِرَفُتُه من ، ا َموضوُع األْمِن فقد أصبَح الَبْحُث فيه أمَّ   
فهي ظاهرٌة كالشمِس ، ال تحتاُج إلى َبياٍن أو دليٍل  األُموِر التي

َة األْمِن  في َرابَِعِة النهاِر ، َوَبْعَد أْن كانْت هذِه البالُد ُمْخَتلَّ
،        ] ٥٧[القصص :  ﴾ z } ﴿أْصَبَحْت بَِفْضِل اهللاِ َتَعاَلى 

َراٌت َوَال ُمْقلَِقاٌت ال ُتْقلُِق َراَحَتُه َوَصف أْصَبَح  َبْل قد، اَءُه ُمَكدِّ
ياِر َمْضِرَب األمثاِل حتى َشِمَل ال ْهَل األْمُن في هذِه الدِّ سَّ

 ىَح مِْن َأْيَسِر الَيِسيِر علَوأْصبَ ، والُمِقيَم والظَّاِعَن ، والَجَبَل 
وا فرائَِضُهم الدِّ  ُوفُوِد َبْيِت اهللاِ الَحَراِم أنْ  َة بدوِن أْن ـينيَّ يؤدُّ

رٌ ، ُيْزِعَجُهم ُمْزِعٌج  ُر عليهم ُمَكدِّ  ولين عنؤ؛ ألن المس أو ُيَكدِّ
ِر َراَحِة ُيقدِّ العنايِة بأموِر الَحجِّ  مون كلَّ مساعدٍة وَتْعِضيٍد لَِتَوفُّ

اِج  لِِّهم وَتْسهيِل أموِرِهم في حِ ، تِِهم واْستِْتَباِب َرَفاِهيَّ ، الُحجَّ
، ولقد أصَبح في استطاعِة الحاجِّ مِْن أيِّ طريٍق جاَء  وتِْرحالِهم

ُش  ،ًال في أطراِف البالِد ال ُيزِعُجُه شيٌء قِّ نَ تَ يسيَر مُ  أنْ  وال يَتَحرَّ

 
 
 

 

-٦٥- 

 

 الَحجُّ وَفَضائِلُهُ 

 الراَحةُ واألَماُن في َعْهِد َجَاللَِة الَمِلِك 

 ُعودٍ يِز آِل ُس َعبِد الَعز

   

أو معِرَفُتُه من ، ا َموضوُع األْمِن فقد أصبَح الَبْحُث فيه أمَّ   
فهي ظاهرٌة كالشمِس ، ال تحتاُج إلى َبياٍن أو دليٍل  األُموِر التي

َة األْمِن  في َرابَِعِة النهاِر ، َوَبْعَد أْن كانْت هذِه البالُد ُمْخَتلَّ
،        ] ٥٧[القصص :  ﴾ z } ﴿أْصَبَحْت بَِفْضِل اهللاِ َتَعاَلى 

َراٌت َوَال ُمْقلَِقاٌت ال ُتْقلُِق َراَحَتُه َوَصف أْصَبَح  َبْل قد، اَءُه ُمَكدِّ
ياِر َمْضِرَب األمثاِل حتى َشِمَل ال ْهَل األْمُن في هذِه الدِّ سَّ

 ىَح مِْن َأْيَسِر الَيِسيِر علَوأْصبَ ، والُمِقيَم والظَّاِعَن ، والَجَبَل 
وا فرائَِضُهم الدِّ  ُوفُوِد َبْيِت اهللاِ الَحَراِم أنْ  َة بدوِن أْن ـينيَّ يؤدُّ

رٌ ، ُيْزِعَجُهم ُمْزِعٌج  ُر عليهم ُمَكدِّ  ولين عنؤ؛ ألن المس أو ُيَكدِّ
ِر َراَحِة ُيقدِّ العنايِة بأموِر الَحجِّ  مون كلَّ مساعدٍة وَتْعِضيٍد لَِتَوفُّ

اِج  لِِّهم وَتْسهيِل أموِرِهم في حِ ، تِِهم واْستِْتَباِب َرَفاِهيَّ ، الُحجَّ
، ولقد أصَبح في استطاعِة الحاجِّ مِْن أيِّ طريٍق جاَء  وتِْرحالِهم

ُش  ،ًال في أطراِف البالِد ال ُيزِعُجُه شيٌء قِّ نَ تَ يسيَر مُ  أنْ  وال يَتَحرَّ
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-٦٦- 

 فيذهُب ما بيَن الُمُدِن الِحَجاِزيِة نهاًرا أو ليًال ، َراكًبا، به إنساٌن 
       ُد َمْن َيْعَتِرُضُه في طريِقهِ قيًما ، فال َيجِ أو ماشًيا، ظاعنًا أو مُ 

ى عليه أو على أموالِِه َوَمَتاِعِه  أو ْت عليه بَِعْكِس ما كان، َيَتعدَّ
ْن ُمْسَتَطاًعا مِْن كُ ، فالَحجُّ الذي لم يَ  الماِضي عصرالحاَلُة في ال

 ِ أصبَح اآلَن ، والظلِم  من االعتداءِ  اجُّ الحا كاَن َيْلَقاُه مَ َقْبُل ل
 . َمْيُسوًرا َسْهًال 

، تعالى َوَتْسِهيالتِِه َجلَّْت ُقدرُتُه  وهذا ُكلُّه مِْن َتوفيقاِت اهللاِ   
   ىَجَالَلِة اإلماِم الُمَفدَّ ال ثم بَفْضِل ِعنايِة َحْضَرِة صاِحِب 

حَمِن الفيزيِز عبِد الع الَملِِك    الذي  ُعودٍ ُس  آلِ َصِل بِن عبِد الرَّ
بِيِل ألَداِء هذِه الَفر بَتْسِهيلِ  -َحِفَظُه اهللاُ -قاَم  يَضِة َعْن السَّ

اَحِة ، استِْتَباِب األْمِن  َهِر على الرَّ ِر وحتى صاَر في َمْقدُ ، والسَّ
ِة الك وَها آمِ افَّ تِِهم أن يَؤدُّ َرافِلِيَن في ، ُمَتَمتِِّعيَن ،  نينَ ناِس وخاصَّ

ِة التي ال مِْثَل لها حَّ َفاِه في الَمَعاِش والصِّ  . َبْحُبوَحٍة مِن الرَّ

 

*   *   * 

 

 

 
 
 

 

-٦٧- 

اِج َوتَْرفِيِه َحالِِهم الترتيباُت لَراَحةِ   الُحجَّ

ثابتِة موِر الوأصبَح من األ، امُّ ْد شاَهَد الخاصُّ والعَلقَ   
والعنايِة ، الُحكومُة من الُجُهوِد العظيمِة  الَجلِيَِّة ما َتْبُذُلهُ 

وتوفير ، فوِد َبْيِت اهللاِ الَحراِم الكبيرِة في سبيِل تأميِن راحِة وُ 
 .وَتْرفِيِه أْحَوالِهِم ، وتسهيِل أموِرِهم ، ُطَمْأنِينتِِهم 

يَن وَتَتضاَعُف ب دُ َوَقْد أصبحْت هذه الُجُهوُد الكبيرُة تتجدَّ   
قد اتَّخذْت التَّرتيباِت والَوسائَل  ُكلِّ يوٍم وآخَر ، وهي اآلنَ 

دِة الُمفِض  ناِء ُل إزاَلَة العَ َيِة إلى هذه الغايِة التي َتْكفُ الُمتعدِّ
اج بيِت اهللاِ الحرامِ والَمشقَّ  احَة  اِت عن ُحجَّ ، وتجلُِب إليهم الرَّ

  . نانَ واالمتِ 

 ْت رَ مَ التي أَ  رتيباِت والتَّ  دابيرِ ن هذه التَّ هنا بعًضا مِ  رُ ذكُ وإنا نَ   
 ا فيما يأتي : خصًّ لَ مُ  ، بَوْضِعها كومةُ الحُ 

يَّارؤتَنْظيُم ُش   اِت وِن السَّ

اِج  َقْد َنَظَرْت    الحكومُة إلى تخفيِف الَمَشاقِّ على الُحجَّ
َة «:  نَ يْ بَ  ِة السفرِ بتقصيِر ُمدَّ  فاهتمْت  ةَ م�-ِجدَّ ةَ م«،  و »كَّ  -كَّ

َرةالم َرة - وَينُْبعَ «،  »دينة الُمنوَّ  ، َفَبَدَل أْن ُيسافِرَ  »المدينَة الُمنوَّ
 فقد اْسَتْعَمَلْت ، الَحاجُّ ويقضَي أياًما عديدًة في َسَفِرِه 

ِة جَّ السياراِت فأراحْت أكثَر الحُ  اِج من ُطوِل الَعنَاِء َوَمَشقَّ
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-٦٦- 
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بِيِل ألَداِء هذِه الَفر بَتْسِهيلِ  -َحِفَظُه اهللاُ -قاَم  يَضِة َعْن السَّ
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ِة جَّ السياراِت فأراحْت أكثَر الحُ  اِج من ُطوِل الَعنَاِء َوَمَشقَّ
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-٦٨- 

لَيْصِرَفها في الطََّواِف  فازدادت أياُم راحِة الحاجِّ ،  الطريِق 
ِه في األماكِن ـنَ ـوالتَّ ، والِعبادِة والتعرِف إلى أهِل البالِد  زُّ

اراِت ُمِريٌح استعماَل السيَّ  ، وِزْد على ذلك فإنَّ  سةِ قدَّ المُ 
اِج جميِعهم  وَن هذه الدياَر  ،للُحجَّ وعلى األَخصِّ الذين َيُأمُّ

َعفو، وباألخصِّ الَعَجَزُة ، ُمتأخرين   .  واألطفاُل ، اُء الضُّ

َسِة  َفِعالَوًة على هذا األْمنِ     ،الَمْمُدوِد على هذه البالِد الُمَقدَّ
،  فقد أصبحْت وسائُل االنتقاِل فيها أيًضا َسهلًة َمْوُفورةً 

اِج إلى َبْيِت  وُهنالَِك سياراٌت َتسيُر ليًال ونهاًرا ُتِقلُّ آالَف الُحجَّ
ِة ـائِِط النَّْقلِيَّ شاَء استطاَع أْن َينتِقَل بالَوس َوَمنْ ، اهللاِ الَحَراِم 

 . َك َفَلُه ذل ، ااِل وَغْيِرهالِجمَ : األخرى 

ُكوِب في السياراِت والِجماِل محدودٌة  وإنَّ    إيجاَر الرُّ
ى هذه ، الُحكوَمةِ بُِموَجِب أَوامِِر   وال َيُجوُز ألَحٍد أْن َيَتَعدَّ

لَ ارالسيَّ  أنَّ  غيرَ  ، اإليجاراِت  ْت كثيًرا من الَمَشاقِّ اِت َسهَّ
وُتوَجُد شركاٌت ، ابِِق اجُّ في السَّ والَمتاِعِب التي كان َيْلقاها الح

دٌة للسياراِت ُتْشِرُف عليها هيئٌة رسميٌة ُمَعيَّنٌَة من قَِبِل تعدِّ مُ 
 . الحكومِة 

ةَ في  ولها ُفروعٌ  ، ةُ مكَّ َوَمْرَكُز هذه الهيئِة     ، ِ والمدينةِ  ، ِجدَّ
 وهذه الهيَئُة مع شركاِت السياراِت نفِسها موضوعةٌ  ، وَينُْبعَ 

 
 
 

 

-٦٩- 

َوَوَضَعْت لها نظاًما ، وُمراقبتِها الدقيقِة ، تحَت نَِظاَرِة الحكومِة 
ا َتسيُر عليه مما َيْكُفُل الراحَة واالطمئنانَ   . خاصًّ

َرْت َجْعَل ُمَهنِدِسيَن    َوَمَراكَِز ُمتعددًة وُمَتقاربًة ، وَقرَّ
َة «: دواِت في الطريق ما بين لأل ةَ  -ِجدَّ ةَ «،   »َمكَّ  ، »المدينة - َمكَّ

وفيها ما تحتاُجُه السياراُت من البِنزيِن وكافِة األدواِت 
ِد ؛ ريِق ، والمهندسون َينتقلون دائًما في الطَّ  االحتياطيةِ  لَتَفقُّ
 . وُحْسِن َسْيِرَها، السياراِت 

َة «السياراِت  كما أنَّ الحكومَة أصلحْت طريَق     -َمكَّ
َدْتُه  »الطائف ْهلِ حيُث ؛ ، وَعبَّ َقْطُع  الَمْيُسورِ  أصبَح مِن السَّ

ٍة  وهذه ، مسافتِِه في أْرَبِع ساعاٍت بغيِر أْدَنى َتَعٍب وال َمَشقَّ
 يرغبون في استِْجَماِم أنفِسهم بالطائف نالذيألجِل َراَحِة 

، ا بَجْوَدِة َهوائِه زية المشهورةِ إْحَدى الَمَصائِِف الِحَجا
 .    )١(  اِرَهاوطِيِب َأْثم، ا وُعُذوبِة مائِه

   

  *   *   * 
                                                        

 ) . ٢ص ( ١٣٥٢صفر عام  ٥، العدد الرابع ،  »التوحيد«مجلة  )١(
وفــي بعــض الكلمــات طمــس مــن رداءة التصــوير ، وســوء الــورق  

 وقَِدمِِه اجتهدُت في تصويبها واختيار ما يقاربها .
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-٦٨- 
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لَ ارالسيَّ  أنَّ  غيرَ  ، اإليجاراِت  ْت كثيًرا من الَمَشاقِّ اِت َسهَّ
وُتوَجُد شركاٌت ، ابِِق اجُّ في السَّ والَمتاِعِب التي كان َيْلقاها الح

دٌة للسياراِت ُتْشِرُف عليها هيئٌة رسميٌة ُمَعيَّنٌَة من قَِبِل تعدِّ مُ 
 . الحكومِة 

ةَ في  ولها ُفروعٌ  ، ةُ مكَّ َوَمْرَكُز هذه الهيئِة     ، ِ والمدينةِ  ، ِجدَّ
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-٦٩- 

َوَوَضَعْت لها نظاًما ، وُمراقبتِها الدقيقِة ، تحَت نَِظاَرِة الحكومِة 
ا َتسيُر عليه مما َيْكُفُل الراحَة واالطمئنانَ   . خاصًّ

َرْت َجْعَل ُمَهنِدِسيَن    َوَمَراكَِز ُمتعددًة وُمَتقاربًة ، وَقرَّ
َة «: دواِت في الطريق ما بين لأل ةَ  -ِجدَّ ةَ «،   »َمكَّ  ، »المدينة - َمكَّ

وفيها ما تحتاُجُه السياراُت من البِنزيِن وكافِة األدواِت 
ِد ؛ ريِق ، والمهندسون َينتقلون دائًما في الطَّ  االحتياطيةِ  لَتَفقُّ
 . وُحْسِن َسْيِرَها، السياراِت 

َة «السياراِت  كما أنَّ الحكومَة أصلحْت طريَق     -َمكَّ
َدْتُه  »الطائف ْهلِ حيُث ؛ ، وَعبَّ َقْطُع  الَمْيُسورِ  أصبَح مِن السَّ

ٍة  وهذه ، مسافتِِه في أْرَبِع ساعاٍت بغيِر أْدَنى َتَعٍب وال َمَشقَّ
 يرغبون في استِْجَماِم أنفِسهم بالطائف نالذيألجِل َراَحِة 

، ا بَجْوَدِة َهوائِه زية المشهورةِ إْحَدى الَمَصائِِف الِحَجا
 .    )١(  اِرَهاوطِيِب َأْثم، ا وُعُذوبِة مائِه

   

  *   *   * 
                                                        

 ) . ٢ص ( ١٣٥٢صفر عام  ٥، العدد الرابع ،  »التوحيد«مجلة  )١(
وفــي بعــض الكلمــات طمــس مــن رداءة التصــوير ، وســوء الــورق  

 وقَِدمِِه اجتهدُت في تصويبها واختيار ما يقاربها .

  



 
 
 

 

-٧٠- 

 

ي اإليماَن  يَّانِ  والدينُ ، الَحجُّ يَُقوِّ  من الدَّ

   

أو َتَضْعُضٍع في ، ى َمْن ُأِصيَب بَِضْعٍف في ِدينِِه ليَس عل  
َيْرُبو فهناك ، ِس  أْن ُيَباِدَر ألداِء َفريضِة الَحجِّ المقدَّ إالَّ ، إيمانِِه 

ُل منه الَحاُل ، َيقينُه  ىوَيْقوَ ، إيماُنه  ْخلُِص هللاِ ويُ ، وتتبدَّ
 . األْعَماَل 

 ، َوَعَرفاَت بِِمنًى  َك إلى هذا الَجْمِع الُمْحَتِشدِ َأْلِق بِنََظرِ   
  مِْن َأْجنَاسِ ، والَفْيَلسوُف والطبيُب ، وفيهم الَعالُِم والحكيُم 

والُكلُّ قد َرُضوا باختياِرِهم أْن ، ِف ُلَغاتِِهم الَبَشِر على اختال
ْ ،  ُيَفاِرُقوا أْهلِيِهْم وأوطاَنهم ِق بِنَظَرَِك إليِهم وأَنْبِئْني بربِّك أَل

لْطَِة التي غ لُون لََوافَِح الشَّ عن السُّ مِس على الظِّلِّ اَدَرتُْهم يُفضِّ
َّ على الرَّ  وَقاِرَس الَبْردِ ، الظَِّليِل  أيَّ ُسلْطًٍة هي ،  عيمِ احِة والن

 . ؟! ها يا تَُرىا تعرفُ مَّ مِ 

َسْت أنْ أنها ُسلْطَ  ال ريَب     ، يٌَد فيها الَبَشرِ  لُِدَهاةِ  يكونَ  ةٌ تَقَدَّ
َ وإالَّ    ِق لْ ا كان لها كلُّ هذا التأثيرِ العظيِم في أصناِف الخَ مَ  ل

اٌف  لبيسِ َفَثْوُب التَّ  ، على اختالفِِهم ْرَهمُ ، َشفَّ          المزيُف  والدِّ
 . ال َيُروُج 

 
 
 

 

-٧٠- 

 

ي اإليماَن  يَّانِ  والدينُ ، الَحجُّ يَُقوِّ  من الدَّ

   

أو َتَضْعُضٍع في ، ى َمْن ُأِصيَب بَِضْعٍف في ِدينِِه ليَس عل  
َيْرُبو فهناك ، ِس  أْن ُيَباِدَر ألداِء َفريضِة الَحجِّ المقدَّ إالَّ ، إيمانِِه 

ُل منه الَحاُل ، َيقينُه  ىوَيْقوَ ، إيماُنه  ْخلُِص هللاِ ويُ ، وتتبدَّ
 . األْعَماَل 

 ، َوَعَرفاَت بِِمنًى  َك إلى هذا الَجْمِع الُمْحَتِشدِ َأْلِق بِنََظرِ   
  مِْن َأْجنَاسِ ، والَفْيَلسوُف والطبيُب ، وفيهم الَعالُِم والحكيُم 

والُكلُّ قد َرُضوا باختياِرِهم أْن ، ِف ُلَغاتِِهم الَبَشِر على اختال
ْ ،  ُيَفاِرُقوا أْهلِيِهْم وأوطاَنهم ِق بِنَظَرَِك إليِهم وأَنْبِئْني بربِّك أَل

لْطَِة التي غ لُون لََوافَِح الشَّ عن السُّ مِس على الظِّلِّ اَدَرتُْهم يُفضِّ
َّ على الرَّ  وَقاِرَس الَبْردِ ، الظَِّليِل  أيَّ ُسلْطًٍة هي ،  عيمِ احِة والن

 . ؟! ها يا تَُرىا تعرفُ مَّ مِ 

َسْت أنْ أنها ُسلْطَ  ال ريَب     ، يٌَد فيها الَبَشرِ  لُِدَهاةِ  يكونَ  ةٌ تَقَدَّ
َ وإالَّ    ِق لْ ا كان لها كلُّ هذا التأثيرِ العظيِم في أصناِف الخَ مَ  ل

اٌف  لبيسِ َفَثْوُب التَّ  ، على اختالفِِهم ْرَهمُ ، َشفَّ          المزيُف  والدِّ
 . ال َيُروُج 

 
 
 

 

-٧١- 

ْسَت يا ربُّ      . َوأْعظََم قدرتََك ، ما أَجلَّ ِحْكَمَتَك : تَقدَّ

 : بُِلَغاتِها المختلِفةهذه الجموُع الغفيرُة َتِضجُّ إليك َضجيًجا   
يَْك اللَّهُ  يَْك مَّ لَبَّ يَْك ال َش  ، لَبَّ يَْك يَك لَك رلَبَّ  ، الحمدَ  إنَّ  ، لَبَّ

  . لََك ال َشريَك  ، والُملَك لَك  ، والنِّعَمةَ 

 ، آياتَِك  ولم ُتشاهْد إالَّ  ، آثاَركَ  كلُّ هذا وهي لم َتَر إالَّ   
َسةِ َص فكيف بها لو أبْ   ؟ َقَبًسا َرْت مِن نوِر ذاتَِك الُمَقدَّ

َة المكرمِة مِْن هذا الخُ  إنَّ    ضوَع الذي ُيشاَهُد في ُرُبوِع َمكَّ
ِهم واهتمامهم بإكماِل مَِئاِت األلوِف ألَداِء فريَض     ِة َحجِّ

ْعلوِك  ، الَمْملوكِ الَملُِك بجانِب  ؛ عائِِرهَش  في ، والَغنيُّ مع الصُّ
ِة والُعُبوديِة لَِفاطِرِ ُمستَوى ال لَّ ماءِ األرِض  ذِّ ُر ُبْرهاٍن كبَ ألَ  ، والسَّ

يِن وأحكامِِه إلٌه  ُمنِْشَئ  على أن ا النبيُّ وم ، رٌ قادِ هذا الدِّ
 .َر ى ال غيتعالَ  لٌِّغ ذلك عنهُ  ُمبَ إالَّ     ىطفَ الُمْص 

يِن وافتخَر بأنه    َم بالدِّ       ولقد اْفتَرى َمْن َيقوُل َبْعَد أْن َتهكَّ
 . بَأْحكامِهِ ال يعتقُد 

ــوال مِ  ــمَّ ــرَ ن َي ــان قاَم  ْت ى األدي

 

 لألنبيــــــاءِ  ُمنْــــــَزلٍ بــــــَوْحي  

 نَّ َوْضــٌع وابتِــَداعٌ ــــولكــن هُ  

 

ـــالءِ   ـــن العق ـــدهاءِ  مِ ـــاِب ال  أرب

اَرةُ وبِئَْس ما َسوَّ ، فبِئَْس ما قال     ا مَّ مِ  لَْت له نَْفُسهُ األَمَّ
  . الُمْسِلمينَ  قالُء غيرِ عليه حتى عُ  يَْضَحُك 
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-٧٠- 

 

ي اإليماَن  يَّانِ  والدينُ ، الَحجُّ يَُقوِّ  من الدَّ

   

أو َتَضْعُضٍع في ، ى َمْن ُأِصيَب بَِضْعٍف في ِدينِِه ليَس عل  
َيْرُبو فهناك ، ِس  أْن ُيَباِدَر ألداِء َفريضِة الَحجِّ المقدَّ إالَّ ، إيمانِِه 

ُل منه الَحاُل ، َيقينُه  ىوَيْقوَ ، إيماُنه  ْخلُِص هللاِ ويُ ، وتتبدَّ
 . األْعَماَل 

 ، َوَعَرفاَت بِِمنًى  َك إلى هذا الَجْمِع الُمْحَتِشدِ َأْلِق بِنََظرِ   
  مِْن َأْجنَاسِ ، والَفْيَلسوُف والطبيُب ، وفيهم الَعالُِم والحكيُم 

والُكلُّ قد َرُضوا باختياِرِهم أْن ، ِف ُلَغاتِِهم الَبَشِر على اختال
ْ ،  ُيَفاِرُقوا أْهلِيِهْم وأوطاَنهم ِق بِنَظَرَِك إليِهم وأَنْبِئْني بربِّك أَل

لْطَِة التي غ لُون لََوافَِح الشَّ عن السُّ مِس على الظِّلِّ اَدَرتُْهم يُفضِّ
َّ على الرَّ  وَقاِرَس الَبْردِ ، الظَِّليِل  أيَّ ُسلْطًٍة هي ،  عيمِ احِة والن

 . ؟! ها يا تَُرىا تعرفُ مَّ مِ 

َسْت أنْ أنها ُسلْطَ  ال ريَب     ، يٌَد فيها الَبَشرِ  لُِدَهاةِ  يكونَ  ةٌ تَقَدَّ
َ وإالَّ    ِق لْ ا كان لها كلُّ هذا التأثيرِ العظيِم في أصناِف الخَ مَ  ل

اٌف  لبيسِ َفَثْوُب التَّ  ، على اختالفِِهم ْرَهمُ ، َشفَّ          المزيُف  والدِّ
 . ال َيُروُج 

 
 
 

 

-٧٠- 

 

ي اإليماَن  يَّانِ  والدينُ ، الَحجُّ يَُقوِّ  من الدَّ

   

أو َتَضْعُضٍع في ، ى َمْن ُأِصيَب بَِضْعٍف في ِدينِِه ليَس عل  
َيْرُبو فهناك ، ِس  أْن ُيَباِدَر ألداِء َفريضِة الَحجِّ المقدَّ إالَّ ، إيمانِِه 

ُل منه الَحاُل ، َيقينُه  ىوَيْقوَ ، إيماُنه  ْخلُِص هللاِ ويُ ، وتتبدَّ
 . األْعَماَل 

 ، َوَعَرفاَت بِِمنًى  َك إلى هذا الَجْمِع الُمْحَتِشدِ َأْلِق بِنََظرِ   
  مِْن َأْجنَاسِ ، والَفْيَلسوُف والطبيُب ، وفيهم الَعالُِم والحكيُم 

والُكلُّ قد َرُضوا باختياِرِهم أْن ، ِف ُلَغاتِِهم الَبَشِر على اختال
ْ ،  ُيَفاِرُقوا أْهلِيِهْم وأوطاَنهم ِق بِنَظَرَِك إليِهم وأَنْبِئْني بربِّك أَل

لْطَِة التي غ لُون لََوافَِح الشَّ عن السُّ مِس على الظِّلِّ اَدَرتُْهم يُفضِّ
َّ على الرَّ  وَقاِرَس الَبْردِ ، الظَِّليِل  أيَّ ُسلْطًٍة هي ،  عيمِ احِة والن

 . ؟! ها يا تَُرىا تعرفُ مَّ مِ 

َسْت أنْ أنها ُسلْطَ  ال ريَب     ، يٌَد فيها الَبَشرِ  لُِدَهاةِ  يكونَ  ةٌ تَقَدَّ
َ وإالَّ    ِق لْ ا كان لها كلُّ هذا التأثيرِ العظيِم في أصناِف الخَ مَ  ل

اٌف  لبيسِ َفَثْوُب التَّ  ، على اختالفِِهم ْرَهمُ ، َشفَّ          المزيُف  والدِّ
 . ال َيُروُج 

 
 
 

 

-٧١- 

ْسَت يا ربُّ      . َوأْعظََم قدرتََك ، ما أَجلَّ ِحْكَمَتَك : تَقدَّ

 : بُِلَغاتِها المختلِفةهذه الجموُع الغفيرُة َتِضجُّ إليك َضجيًجا   
يَْك اللَّهُ  يَْك مَّ لَبَّ يَْك ال َش  ، لَبَّ يَْك يَك لَك رلَبَّ  ، الحمدَ  إنَّ  ، لَبَّ

  . لََك ال َشريَك  ، والُملَك لَك  ، والنِّعَمةَ 

 ، آياتَِك  ولم ُتشاهْد إالَّ  ، آثاَركَ  كلُّ هذا وهي لم َتَر إالَّ   
َسةِ َص فكيف بها لو أبْ   ؟ َقَبًسا َرْت مِن نوِر ذاتَِك الُمَقدَّ

َة المكرمِة مِْن هذا الخُ  إنَّ    ضوَع الذي ُيشاَهُد في ُرُبوِع َمكَّ
ِهم واهتمامهم بإكماِل مَِئاِت األلوِف ألَداِء فريَض     ِة َحجِّ

ْعلوِك  ، الَمْملوكِ الَملُِك بجانِب  ؛ عائِِرهَش  في ، والَغنيُّ مع الصُّ
ِة والُعُبوديِة لَِفاطِرِ ُمستَوى ال لَّ ماءِ األرِض  ذِّ ُر ُبْرهاٍن كبَ ألَ  ، والسَّ

يِن وأحكامِِه إلٌه  ُمنِْشَئ  على أن ا النبيُّ وم ، رٌ قادِ هذا الدِّ
 .َر ى ال غيتعالَ  لٌِّغ ذلك عنهُ  ُمبَ إالَّ     ىطفَ الُمْص 

يِن وافتخَر بأنه    َم بالدِّ       ولقد اْفتَرى َمْن َيقوُل َبْعَد أْن َتهكَّ
 . بَأْحكامِهِ ال يعتقُد 

ــوال مِ  ــمَّ ــرَ ن َي ــان قاَم  ْت ى األدي

 

 لألنبيــــــاءِ  ُمنْــــــَزلٍ بــــــَوْحي  

 نَّ َوْضــٌع وابتِــَداعٌ ــــولكــن هُ  

 

ـــالءِ   ـــن العق ـــدهاءِ  مِ ـــاِب ال  أرب

اَرةُ وبِئَْس ما َسوَّ ، فبِئَْس ما قال     ا مَّ مِ  لَْت له نَْفُسهُ األَمَّ
  . الُمْسِلمينَ  قالُء غيرِ عليه حتى عُ  يَْضَحُك 



72
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 : ن يقوُل ا مَ أمَّ   

ــًدا ــاِز ُمَوحِّ ــى الِحج ــُت إل ــد أتي  ولق

 

 

  
ــانِ    ــَع اإليم ــه ُمَضْعَض ــُت من  وَخَرْج

ــْرُكُض فــي الطر  ــَنْمِشــي وَن ــِق كأنَّ  انَ ـي

 

  
 ! َغــــنٌَم َتــــَراَكَض َخْلَفَهــــا ِذْئَبــــانِ   

أن ال يكوَن َصَدَر ِمْن َصاِحبِِه َعْن َعقيدٍة نرُجو  فَقَْوٌل    
اليوَم مثَل هذه  ُض أَُدباِء الَخليِج أْن يَِزلَّ بع يَسوُؤنا إذ، راِسَخٍة 

نْعَاِء  لَِّة الشَّ ويَعترَف ، إلى ربِِّه  أْن يتوَب  هِ ـيْ لَ ومهما يَُكْن فعَ ، الزَّ
اِء وَساِمِعي ؛ بَِذنْبِِه  يَِّئ الذي َعلََق بأذهاِن ُقرَّ لِيُِزيَل األثََر السَّ

 َ  دِّ ِج ِمْثِل هذِه الُموبِقَاِت َكالالُمَزاَح ب . فإنَّ  ِه هنا وهناكـيْ ـتَ ـيْ ـب
ْ  : «  قولي، فيها     اهللاِ  َكِلَمِة ِمْن َسَخطِ إِنَّ أحَدُكْم لَيََتَكلَُّم بِال

 .)٢( إلخ  )١( » يُلِْقي لََها بَاًال يَْهِوي بها في الناِر...ال

 

*   *   * 
                                                        

ـــاري ( )١( ـــم  ١٠١-٨/١٠٠رواه البخ ـــلم ٦٤٧٨، ٦٤٧٧رق ) ، ومس
 . ) من حديث أبي هريرة ٢٩٨٨رقم  ٤/٢٢٩٠(

ص  ١٣٥٢ربيع الثاني عـام  ٥العدد السادس ،  ، »التوحيد«مجلة  )٢(
)٣. ( 

 
 
 

 

-٧٣- 

 

 )٤( الحجِّ  فريضةُ 

 أياِمهِ  أمُن الحجاِز في سالِف 

   

وفي  الحاِضِر، هِ يومِ في  جازِ الحِ  نَ مْ نا عليك سابًقا أَ ْص َص قَ   
اِهنَةِ  هِ ساعتِ       هِ فيه على عبادِ  اهللاِ  ةِ عمَ نِ  قدارَ مِ  ُف عرِ ال يَ  رٌ وهو أمْ  ، الرَّ

 ها : أيامِ  في سالِف  سةِ قدَّ المُ  األماكنِ  لَك تِ  له زيارةُ   َمن ُأتيَح إالَّ 

 دُّ الضِّ  هُ نَ فالضدُّ ُيظهُر ُحْس 
  
 

ـــــ  ها تتميَّ  ُز األشـــــياءُ وبضـــــدِّ

،  البالدِ  في تلَك  مونَ هم الحاكِ  نَّاسِ ال بعُض  كان أيامٌ    
مون في رقاِب تحَ المُ  م هم ، أذاقوهُ هم وأرواحِ ِس ، وفي أنفُ  العبادِ  كِّ
،  ذاِب العَ  وءَ وهم ُس وسامُ ، ألوانًا  ن البالءِ مِ  اهللاِ  بيِت  اَج جَّ وُح 

رُ  هُ عَ واِس  ضاءِ ن الفَ وضيَّقوا عليهم مِ   شِ يْ ن العَ وا عليهم مِ ، وكدَّ
 . هُ يَ صافِ 

 ؤوسِ على رُ  ْت لَ زَ نَ ،  باٌت كَ ـونَ  ومصائٌب ،  وأهواٌل  ائعٌ فظ  
 هم فكانت كالحديدِ لوبِ ن قُ مِ  ةَ حمَ الرَّ  اهللاُ  عَ زَ ن نَ مَّ مِ  األقوام أولئَك 

             ى ، معنً  اإلسالميةِ  ةِ خوَّ لألُ  ، ال يعرفونَ  منهُ  قسوةً  أو أشدَّ 
 . ةً مَ رْ ُح  ةِ ـينيَّ الدِّ  ةِ وال للرابطَ 

 
 
 

 

-٧٣- 

 

 )٤( الحجِّ  فريضةُ 

 أياِمهِ  أمُن الحجاِز في سالِف 

   

وفي  الحاِضِر، هِ يومِ في  جازِ الحِ  نَ مْ نا عليك سابًقا أَ ْص َص قَ   
اِهنَةِ  هِ ساعتِ       هِ فيه على عبادِ  اهللاِ  ةِ عمَ نِ  قدارَ مِ  ُف عرِ ال يَ  رٌ وهو أمْ  ، الرَّ

 ها : أيامِ  في سالِف  سةِ قدَّ المُ  األماكنِ  لَك تِ  له زيارةُ   َمن ُأتيَح إالَّ 

 دُّ الضِّ  هُ نَ فالضدُّ ُيظهُر ُحْس 
  
 

ـــــ  ها تتميَّ  ُز األشـــــياءُ وبضـــــدِّ

،  البالدِ  في تلَك  مونَ هم الحاكِ  نَّاسِ ال بعُض  كان أيامٌ    
مون في رقاِب تحَ المُ  م هم ، أذاقوهُ هم وأرواحِ ِس ، وفي أنفُ  العبادِ  كِّ
،  ذاِب العَ  وءَ وهم ُس وسامُ ، ألوانًا  ن البالءِ مِ  اهللاِ  بيِت  اَج جَّ وُح 

رُ  هُ عَ واِس  ضاءِ ن الفَ وضيَّقوا عليهم مِ   شِ يْ ن العَ وا عليهم مِ ، وكدَّ
 . هُ يَ صافِ 

 ؤوسِ على رُ  ْت لَ زَ نَ ،  باٌت كَ ـونَ  ومصائٌب ،  وأهواٌل  ائعٌ فظ  
 هم فكانت كالحديدِ لوبِ ن قُ مِ  ةَ حمَ الرَّ  اهللاُ  عَ زَ ن نَ مَّ مِ  األقوام أولئَك 

             ى ، معنً  اإلسالميةِ  ةِ خوَّ لألُ  ، ال يعرفونَ  منهُ  قسوةً  أو أشدَّ 
 . ةً مَ رْ ُح  ةِ ـينيَّ الدِّ  ةِ وال للرابطَ 

  



 
 
 

 

-٧٢- 

 : ن يقوُل ا مَ أمَّ   

ــًدا ــاِز ُمَوحِّ ــى الِحج ــُت إل ــد أتي  ولق

 

 

  
ــانِ    ــَع اإليم ــه ُمَضْعَض ــُت من  وَخَرْج

ــْرُكُض فــي الطر  ــَنْمِشــي وَن ــِق كأنَّ  انَ ـي

 

  
 ! َغــــنٌَم َتــــَراَكَض َخْلَفَهــــا ِذْئَبــــانِ   

أن ال يكوَن َصَدَر ِمْن َصاِحبِِه َعْن َعقيدٍة نرُجو  فَقَْوٌل    
اليوَم مثَل هذه  ُض أَُدباِء الَخليِج أْن يَِزلَّ بع يَسوُؤنا إذ، راِسَخٍة 

نْعَاِء  لَِّة الشَّ ويَعترَف ، إلى ربِِّه  أْن يتوَب  هِ ـيْ لَ ومهما يَُكْن فعَ ، الزَّ
اِء وَساِمِعي ؛ بَِذنْبِِه  يَِّئ الذي َعلََق بأذهاِن ُقرَّ لِيُِزيَل األثََر السَّ

 َ  دِّ ِج ِمْثِل هذِه الُموبِقَاِت َكالالُمَزاَح ب . فإنَّ  ِه هنا وهناكـيْ ـتَ ـيْ ـب
ْ  : «  قولي، فيها     اهللاِ  َكِلَمِة ِمْن َسَخطِ إِنَّ أحَدُكْم لَيََتَكلَُّم بِال

 .)٢( إلخ  )١( » يُلِْقي لََها بَاًال يَْهِوي بها في الناِر...ال

 

*   *   * 
                                                        

ـــاري ( )١( ـــم  ١٠١-٨/١٠٠رواه البخ ـــلم ٦٤٧٨، ٦٤٧٧رق ) ، ومس
 . ) من حديث أبي هريرة ٢٩٨٨رقم  ٤/٢٢٩٠(

ص  ١٣٥٢ربيع الثاني عـام  ٥العدد السادس ،  ، »التوحيد«مجلة  )٢(
)٣. ( 

 
 
 

 

-٧٣- 

 

 )٤( الحجِّ  فريضةُ 

 أياِمهِ  أمُن الحجاِز في سالِف 

   

وفي  الحاِضِر، هِ يومِ في  جازِ الحِ  نَ مْ نا عليك سابًقا أَ ْص َص قَ   
اِهنَةِ  هِ ساعتِ       هِ فيه على عبادِ  اهللاِ  ةِ عمَ نِ  قدارَ مِ  ُف عرِ ال يَ  رٌ وهو أمْ  ، الرَّ

 ها : أيامِ  في سالِف  سةِ قدَّ المُ  األماكنِ  لَك تِ  له زيارةُ   َمن ُأتيَح إالَّ 

 دُّ الضِّ  هُ نَ فالضدُّ ُيظهُر ُحْس 
  
 

ـــــ  ها تتميَّ  ُز األشـــــياءُ وبضـــــدِّ

،  البالدِ  في تلَك  مونَ هم الحاكِ  نَّاسِ ال بعُض  كان أيامٌ    
مون في رقاِب تحَ المُ  م هم ، أذاقوهُ هم وأرواحِ ِس ، وفي أنفُ  العبادِ  كِّ
،  ذاِب العَ  وءَ وهم ُس وسامُ ، ألوانًا  ن البالءِ مِ  اهللاِ  بيِت  اَج جَّ وُح 

رُ  هُ عَ واِس  ضاءِ ن الفَ وضيَّقوا عليهم مِ   شِ يْ ن العَ وا عليهم مِ ، وكدَّ
 . هُ يَ صافِ 

 ؤوسِ على رُ  ْت لَ زَ نَ ،  باٌت كَ ـونَ  ومصائٌب ،  وأهواٌل  ائعٌ فظ  
 هم فكانت كالحديدِ لوبِ ن قُ مِ  ةَ حمَ الرَّ  اهللاُ  عَ زَ ن نَ مَّ مِ  األقوام أولئَك 

             ى ، معنً  اإلسالميةِ  ةِ خوَّ لألُ  ، ال يعرفونَ  منهُ  قسوةً  أو أشدَّ 
 . ةً مَ رْ ُح  ةِ ـينيَّ الدِّ  ةِ وال للرابطَ 

 
 
 

 

-٧٣- 

 

 )٤( الحجِّ  فريضةُ 

 أياِمهِ  أمُن الحجاِز في سالِف 

   

وفي  الحاِضِر، هِ يومِ في  جازِ الحِ  نَ مْ نا عليك سابًقا أَ ْص َص قَ   
اِهنَةِ  هِ ساعتِ       هِ فيه على عبادِ  اهللاِ  ةِ عمَ نِ  قدارَ مِ  ُف عرِ ال يَ  رٌ وهو أمْ  ، الرَّ

 ها : أيامِ  في سالِف  سةِ قدَّ المُ  األماكنِ  لَك تِ  له زيارةُ   َمن ُأتيَح إالَّ 

 دُّ الضِّ  هُ نَ فالضدُّ ُيظهُر ُحْس 
  
 

ـــــ  ها تتميَّ  ُز األشـــــياءُ وبضـــــدِّ

،  البالدِ  في تلَك  مونَ هم الحاكِ  نَّاسِ ال بعُض  كان أيامٌ    
مون في رقاِب تحَ المُ  م هم ، أذاقوهُ هم وأرواحِ ِس ، وفي أنفُ  العبادِ  كِّ
،  ذاِب العَ  وءَ وهم ُس وسامُ ، ألوانًا  ن البالءِ مِ  اهللاِ  بيِت  اَج جَّ وُح 

رُ  هُ عَ واِس  ضاءِ ن الفَ وضيَّقوا عليهم مِ   شِ يْ ن العَ وا عليهم مِ ، وكدَّ
 . هُ يَ صافِ 

 ؤوسِ على رُ  ْت لَ زَ نَ ،  باٌت كَ ـونَ  ومصائٌب ،  وأهواٌل  ائعٌ فظ  
 هم فكانت كالحديدِ لوبِ ن قُ مِ  ةَ حمَ الرَّ  اهللاُ  عَ زَ ن نَ مَّ مِ  األقوام أولئَك 

             ى ، معنً  اإلسالميةِ  ةِ خوَّ لألُ  ، ال يعرفونَ  منهُ  قسوةً  أو أشدَّ 
 . ةً مَ رْ ُح  ةِ ـينيَّ الدِّ  ةِ وال للرابطَ 
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-٧٤- 

ِ مِ  سكينُ المِ  اجُّ الحَ  مُ دُ يق   ، عليه  اهللاِ  فريضةِ  ألداءِ  هِ ن وطن
شيًئا  ه ما ال يكونُ في سبيلِ  واألخطارِ  ِف المخاوِ  نمِ  هُ ُض رِ تَ عْ فيَ 

ِ  سبةِ مذكوًرا بالنِّ   ُل عندما يدُخ  مةِ الغاِش  ن تلك الفئةِ ا ُيالقيه مِ مَ ل
ِ وُس  جازِ لحِ ن فيافي ام مِ هُ لُّ قِ التي تُ  تلك األرَض  ، سلٌب  هِ هول

 . وتعذيٌب  )١( وآالمٌ  ونهٌب ،

 هُ نفُس  َب وتذهَ ، ا عً زَ َج  هُ قلبُ  أن يطيرَ  كينِ ْس وُحقَّ لهذا المِ   
عذيب التَّ  ن حكاياِت مِ  هُ عُ سامِ مَ  ، وقد امتألْت  ن البالءِ مِ  راٍت َس َح 

روا جَ اهللا الذين هَ  مع عبادِ  ائفةِ الطَّ  يَك هاتِ  نَ دَ يْ قتيل التي كانت دَ والتَّ 
،  »البخشيش«و »شوةِ الرَّ « ُث ها حوادِ عُ بَ تْ ، تَ  هِ ضاتِ رْ م في مَ هُ أوطانَ 

،    النبيِّ  مسجدِ  بزيارةِ  ِف شرُّ ن إخوانه عن التَّ مِ  يرِ فالغ ومنع الجمِّ 
األماكن  م وبين تلَك هُ بعد أن لم يكن بينَ ،  هِ في مدينتِ   هُ تَ ثم زيارَ 

 قوسين .  قاَب إالَّ 

 يَك من هاتِ  لهم السالمةَ  اهللاُ  ه الذين كتَب إخوانِ  أحدَ  عُ سمَ يَ   
 من أنواعِ  هُ صُّ قُ فيما يَ  يقوُل  المخاوِف  لَك ن تِ مِ  والنجاةِ  المآزِق 

 ه :على إخوانِ  ةِ جَ عِ زْ المُ  ِث ادِ وَ الحَ 

فما  هِ نائِ َس بِ  درَ ا البَ نَ ْس وآنَ  يرُ ِس لنا المَ  كنا نمشي ليًال وقد طاَب   
وا ، وملؤ ةٍ رَّ موا علينا على غِ جَ قد هَ  من اإلنسِ  نا إال وشياطينٌ رْ عُ َش 

                                                        
 . »اآلم«في األصل :  )١(

 
 
 

 

-٧٥- 

 أخذْت هم التي نادقِ بَ  شعلوه بنارِ أو، ياًحا وتهويًال ِص  الفضاءِ  أرجاءَ 
 ،فأطاروا بها القلوَب ، تنزُل على رؤوِسنا نُزوَل الصواعِق المحرقِة 

، و رٍ مْ وعَ  زيدٍ  قتلِ  إال بعدَ  المعركةُ  ى ، فما انتهِت وَ وا القُ نُ هَ وأوْ 
من  عائشةَ  ساِق  ، وتحطيمِ  فاطمةَ  يدِ  ، وكسرِ  وبكرٍ  خالدٍ  وجرِح 

 اةِ غَ ك البُ أولئِ ، فأصبحنا بأيدي  نا الذين رافقونا في الطريِق إخوانِ 
ًما ، وكانَ قَ ًبا مُ هْ نَ  ،  هِ تِ دَّ عُ بِ  »الشاميُّ « نا الحاجُّ قُ رافِ ه يُ لِّ مع هذا كُ  سَّ

ا عنَّ  ى الجميعُ هم ، فما أغنَ بأسلحتِ  »العقيال«ه ، وبقوتِ  »المصريُّ «و
         ن المصائِب وا مِ كُ لَ ، وَس  قناهُ ما ذُ  ن العذاِب تيًال ، بل ذاقوا مِ فَ 

        ي ، ي نفِس نفِس  يقوُل  جيِج ن ذلك الحَ فرٍد مِ  ، وكلُّ ما سلكناُه 
 ها ...ك غيرَ ال أسألُ 

ِل الَعْقِد    الِِه الذي َأعطاُه في أوَّ ويسمُع اآلَخَر يحكي عن َجمَّ
: إنه ال يسمُح له بركوِب  ، يقوُل  مِن الدراهِم ما ُيرِضيِه ُأجرةً 

رضى بنزولِه منه إذا ُمه إليه ، وال يَ َجَملِِه إال بَبْخِشيٍش ُيقدِّ 
  بِمْثلِه ! وهكذا إذا ما احتاَج إلى َحَطٍب احتاَج إلى النزوَل إالَّ 

،  أو اْضُطرَّ إلى مساعدتِه في بعِض الشؤوِن الضروريةِ ،  أو ماءٍ 
فهناك ،  اغيةِ والويُل كلُّ الويِل له إْن لم ُيِجْب َطَلَب ذلك الطَّ 

 . سيانُ وهناك الَهْجُر والن، العذاُب األليُم 

، ه شيطانِ  ه إرضاًء لشهوةِ دائًما في جيبِ  ُد ذلك المسكينِ ـيَ ـفَ   
  . كونٍ وُس  حركةٍ  كلَّ ، ها بعًضا ه يتلو بعُض وخسائرُ 
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-٧٤- 

ِ مِ  سكينُ المِ  اجُّ الحَ  مُ دُ يق   ، عليه  اهللاِ  فريضةِ  ألداءِ  هِ ن وطن
شيًئا  ه ما ال يكونُ في سبيلِ  واألخطارِ  ِف المخاوِ  نمِ  هُ ُض رِ تَ عْ فيَ 

ِ  سبةِ مذكوًرا بالنِّ   ُل عندما يدُخ  مةِ الغاِش  ن تلك الفئةِ ا ُيالقيه مِ مَ ل
ِ وُس  جازِ لحِ ن فيافي ام مِ هُ لُّ قِ التي تُ  تلك األرَض  ، سلٌب  هِ هول

 . وتعذيٌب  )١( وآالمٌ  ونهٌب ،

 هُ نفُس  َب وتذهَ ، ا عً زَ َج  هُ قلبُ  أن يطيرَ  كينِ ْس وُحقَّ لهذا المِ   
عذيب التَّ  ن حكاياِت مِ  هُ عُ سامِ مَ  ، وقد امتألْت  ن البالءِ مِ  راٍت َس َح 

روا جَ اهللا الذين هَ  مع عبادِ  ائفةِ الطَّ  يَك هاتِ  نَ دَ يْ قتيل التي كانت دَ والتَّ 
،  »البخشيش«و »شوةِ الرَّ « ُث ها حوادِ عُ بَ تْ ، تَ  هِ ضاتِ رْ م في مَ هُ أوطانَ 

،    النبيِّ  مسجدِ  بزيارةِ  ِف شرُّ ن إخوانه عن التَّ مِ  يرِ فالغ ومنع الجمِّ 
األماكن  م وبين تلَك هُ بعد أن لم يكن بينَ ،  هِ في مدينتِ   هُ تَ ثم زيارَ 

 قوسين .  قاَب إالَّ 

 يَك من هاتِ  لهم السالمةَ  اهللاُ  ه الذين كتَب إخوانِ  أحدَ  عُ سمَ يَ   
 من أنواعِ  هُ صُّ قُ فيما يَ  يقوُل  المخاوِف  لَك ن تِ مِ  والنجاةِ  المآزِق 

 ه :على إخوانِ  ةِ جَ عِ زْ المُ  ِث ادِ وَ الحَ 

فما  هِ نائِ َس بِ  درَ ا البَ نَ ْس وآنَ  يرُ ِس لنا المَ  كنا نمشي ليًال وقد طاَب   
وا ، وملؤ ةٍ رَّ موا علينا على غِ جَ قد هَ  من اإلنسِ  نا إال وشياطينٌ رْ عُ َش 

                                                        
 . »اآلم«في األصل :  )١(

 
 
 

 

-٧٥- 

 أخذْت هم التي نادقِ بَ  شعلوه بنارِ أو، ياًحا وتهويًال ِص  الفضاءِ  أرجاءَ 
 ،فأطاروا بها القلوَب ، تنزُل على رؤوِسنا نُزوَل الصواعِق المحرقِة 

، و رٍ مْ وعَ  زيدٍ  قتلِ  إال بعدَ  المعركةُ  ى ، فما انتهِت وَ وا القُ نُ هَ وأوْ 
من  عائشةَ  ساِق  ، وتحطيمِ  فاطمةَ  يدِ  ، وكسرِ  وبكرٍ  خالدٍ  وجرِح 

 اةِ غَ ك البُ أولئِ ، فأصبحنا بأيدي  نا الذين رافقونا في الطريِق إخوانِ 
ًما ، وكانَ قَ ًبا مُ هْ نَ  ،  هِ تِ دَّ عُ بِ  »الشاميُّ « نا الحاجُّ قُ رافِ ه يُ لِّ مع هذا كُ  سَّ

ا عنَّ  ى الجميعُ هم ، فما أغنَ بأسلحتِ  »العقيال«ه ، وبقوتِ  »المصريُّ «و
         ن المصائِب وا مِ كُ لَ ، وَس  قناهُ ما ذُ  ن العذاِب تيًال ، بل ذاقوا مِ فَ 

        ي ، ي نفِس نفِس  يقوُل  جيِج ن ذلك الحَ فرٍد مِ  ، وكلُّ ما سلكناُه 
 ها ...ك غيرَ ال أسألُ 

ِل الَعْقِد    الِِه الذي َأعطاُه في أوَّ ويسمُع اآلَخَر يحكي عن َجمَّ
: إنه ال يسمُح له بركوِب  ، يقوُل  مِن الدراهِم ما ُيرِضيِه ُأجرةً 

رضى بنزولِه منه إذا ُمه إليه ، وال يَ َجَملِِه إال بَبْخِشيٍش ُيقدِّ 
  بِمْثلِه ! وهكذا إذا ما احتاَج إلى َحَطٍب احتاَج إلى النزوَل إالَّ 

،  أو اْضُطرَّ إلى مساعدتِه في بعِض الشؤوِن الضروريةِ ،  أو ماءٍ 
فهناك ،  اغيةِ والويُل كلُّ الويِل له إْن لم ُيِجْب َطَلَب ذلك الطَّ 

 . سيانُ وهناك الَهْجُر والن، العذاُب األليُم 

، ه شيطانِ  ه إرضاًء لشهوةِ دائًما في جيبِ  ُد ذلك المسكينِ ـيَ ـفَ   
  . كونٍ وُس  حركةٍ  كلَّ ، ها بعًضا ه يتلو بعُض وخسائرُ 
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-٧٦- 

 الذي أصبَح  ن األمنِ اليوم مِ  ازُ جَ ا عليه الحِ مَّ ه مِ فأين هذا كلُّ   
 ةُ مَّ الجَ  تعاُب منها األ ْت فَّ التي َخ  احةِ ، والرَّ  ي والرائِح دِ الغاَ  حديَث 

 إلى أنْ  الحجازِ  ه أرَض قدمُ  أَ طَ تَ  أنْ  منذُ  الحاجَّ  اُب تَ نْ التي كانت تَ 
ِ فارقَ يُ   ه .... ها لوطن

 . )١( ىلَ تْ يُ   

   

 

*   *   * 

 

 

 

 

 

                                                        
) ، ص ١٣٥٠) ، رمضــان (٥العــدد ( »الكويــت والعراقــي«مجلــة  )١(

)٢١٣-٢١١. ( 
 ثم جعَل المقالة التالية بعدها مباشرًة . 

 
 
 

 

-٧٧- 

 

 اِج جَّ بالحُ  كومةِ الحُ  واعتناءِ  الحجِّ  لِ ْض في فَ  رسالةٌ 

   

 مكةَ  منْ  قيمةٌ  رسالةٌ  ابِق السَّ  العددِ  طبعِ  انتهاءِ  نا بعدَ تْ دَ ورَ   
 الحجازِ  حكومةِ  واعتناءِ  الَحجِّ  اليو في فضلِ المَ  ةِ غَ بلُ  كرمةِ الم

 أمِّ  في مطبعةِ  ْت عَ بِ طُ  ، اهللاِ  بيِت  لوفودِ  الراحةِ  بأسباِب  الموقرةِ 
 سننشُرها إْن شاَء اُهللا متتابَِعًة في هذه الَمَجلَّةِ ، الُقَرى بمكَة المعظمِة 

سيين ، وليقفوا على ينونا المسلمين اإلندإخوانِ  ها بينَ فائدتِ  لتعميمِ 
 المتنوعةِ  من الوسائلِ  الرشيدةُ  ه تلك الحكومةُ ما تبذلُ  ارِ دَ قْ مِ 

ِ رْ م وتِ عليهم في ِحلِّهِ  رورِ السُّ  وإدخالِ ، هم أتعابِ  لتقليلِ  ، هم حال
 الذي سُيصادُف  بهذا العامِ  الَحجِّ  فريضةِ  في أداءِ  ولينتهزوا الفرصةَ 

 نَ يَّ وقد بَ ، ى ما ال يخفَ  ا من الفضلِ وفي هذ عةِ مُ الجُ  فيه يومَ  الَحجُّ 
 )١( ةِ يَّ زِ وْ الجَ  مِ يِّ قَ ال ابنُ  اإلمامُ  هذين العيدينِ  اجتماعِ  فضلِ  خالصةَ 

 فقال : )٢( »  زاُد الَمعَادِ في َهْدِي خيرِ الِعباِد « هِ في كتابِ 

  » ِ  وجوهٍ  نْ مِ  األيامِ  على سائرِ  ةٌ يَّ زِ مَ  يوَم عرفةَ  الجمعةِ  ةِ فَ قْ وَ ل
 ، وهي :  دةٍ متعدِّ 

                                                        
 . -$-األصوب أن يقال : ابن قيم الجوزية ، أو ابن القيم  )١(
 ) باختصار .٦٥-١/٦٠( »زاد المعاد« )٢(

 
 
 

 

-٧٧- 
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ِ رْ م وتِ عليهم في ِحلِّهِ  رورِ السُّ  وإدخالِ ، هم أتعابِ  لتقليلِ  ، هم حال
 الذي سُيصادُف  بهذا العامِ  الَحجِّ  فريضةِ  في أداءِ  ولينتهزوا الفرصةَ 

 نَ يَّ وقد بَ ، ى ما ال يخفَ  ا من الفضلِ وفي هذ عةِ مُ الجُ  فيه يومَ  الَحجُّ 
 )١( ةِ يَّ زِ وْ الجَ  مِ يِّ قَ ال ابنُ  اإلمامُ  هذين العيدينِ  اجتماعِ  فضلِ  خالصةَ 

 فقال : )٢( »  زاُد الَمعَادِ في َهْدِي خيرِ الِعباِد « هِ في كتابِ 

  » ِ  وجوهٍ  نْ مِ  األيامِ  على سائرِ  ةٌ يَّ زِ مَ  يوَم عرفةَ  الجمعةِ  ةِ فَ قْ وَ ل
 ، وهي :  دةٍ متعدِّ 

                                                        
 . -$-األصوب أن يقال : ابن قيم الجوزية ، أو ابن القيم  )١(
 ) باختصار .٦٥-١/٦٠( »زاد المعاد« )٢(

  



 
 
 

 

-٧٦- 

 الذي أصبَح  ن األمنِ اليوم مِ  ازُ جَ ا عليه الحِ مَّ ه مِ فأين هذا كلُّ   
 ةُ مَّ الجَ  تعاُب منها األ ْت فَّ التي َخ  احةِ ، والرَّ  ي والرائِح دِ الغاَ  حديَث 

 إلى أنْ  الحجازِ  ه أرَض قدمُ  أَ طَ تَ  أنْ  منذُ  الحاجَّ  اُب تَ نْ التي كانت تَ 
ِ فارقَ يُ   ه .... ها لوطن

 . )١( ىلَ تْ يُ   

   

 

*   *   * 
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-٧٧- 
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 الذي سُيصادُف  بهذا العامِ  الَحجِّ  فريضةِ  في أداءِ  ولينتهزوا الفرصةَ 
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-٧٨- 

 .هما أفضُل األيامِ  نِ يْ اللذَ  نِ يْ اجتماُع اليومَ  -١  

 ، وأكثرُ  اِإلجابةِ  ةُ قَ قَّ حَ مُ  ه اليوُم الذي فيه ساعةٌ أنَّ  -٢  
كلُّهم  الموقِف  وأهُل  رِ ْص العَ  بعدَ  ساعةٍ  رُ أنها آِخ  األقوالِ 

 . والتضرعِ  واقفون للدعاءِ 

 .   اهللاِ  رسولِ  ةِ فَ قْ وَ  موافقُته ليومِ  -٣  

 طبةِ للخُ  األرضِ  مِن أقطارِ  الخالئِق  أن فيه اجتماعَ  -٤  
 .  الجمعةِ  وصالةِ 

 ألهلِ  يوُم عيدٍ  فةَ رَ ، ويوَم عَ  يوُم عيدٍ  الجمعةِ  يومَ  أنَّ  -٥  
 . اعيداِن معً  ، فقد اتفَق  ةٍ عَ مُ ُج  يومَ  ةَ فَ رَ يوُم عَ  إذا اتفَق  ، فةَ رَ عَ 

،  ه المؤمنينه لعبادِ تعالى دينَ  اهللاِ  إكمالِ  ليومِ  ٌق افِ وَ أنه مُ  -٦  
، وقد قال ] ٣[المائدة :  ﴾N M L K  ﴿فنزلْت بِِه آيُة 

،  بَِعَرَفَة َيْوَم ُجُمَعةٍ  ُسوِل اهللاِ َنَزَلْت على رإنها «:  ُعَمُر 
 . )١( »َوَنْحُن َواقُِفوَن َمَعُه بَِعَرَفةَ 

 . القيامةِ  يومَ  األكبرِ  عِ مْ الجَ  ليومِ  ٌق افِ وَ ه مُ أنَّ  -٧  

، وليلـَة  يـوَم الُجمعـةِ  مِـن المسـلمينَ  الطاعَة الواقَِعـةَ  أنِّ  -٨  
 .  األيامِ  منها في سائرِ  ، أكثرُ  الجمعةِ 

                                                        
 ) .٣٠١٧رقم  ٤/٢٣١٢) ، ومسلم (٤٥رقم  ١/١٨رواه البخاري ( )١(

 
 
 

 

-٧٩- 

 . في الجنةِ  زيدِ المَ  ليومِ  أنه موافٌق  -٩  

مِـن  ةَ َفـرَ َة يـوِم عَ ـيَّـوتعـالى عِش  كَ ارَ َبـبُّ تَ أنه يـدنو الـرَّ  -١٠  
 . الموقِف أهل ِ

ــبِ فَ    ــهــا فُ وغيرِ  الوجــوهِ ه ِذِ َه ــومِ  وقفــةُ  ْت لَ ضِّ علــى  الجمعــةِ  ي
 . )١(.ا» هاغيرِ 

   

*   *   * 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
) ، ص ١٣٥٠) ، رمضــان (٥العــدد ( »الكويــت والعراقــي«مجلــة  )١(

)٢١٤-٢١٣. ( 
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-٧٨- 

 .هما أفضُل األيامِ  نِ يْ اللذَ  نِ يْ اجتماُع اليومَ  -١  

 ، وأكثرُ  اِإلجابةِ  ةُ قَ قَّ حَ مُ  ه اليوُم الذي فيه ساعةٌ أنَّ  -٢  
كلُّهم  الموقِف  وأهُل  رِ ْص العَ  بعدَ  ساعةٍ  رُ أنها آِخ  األقوالِ 

 . والتضرعِ  واقفون للدعاءِ 

 .   اهللاِ  رسولِ  ةِ فَ قْ وَ  موافقُته ليومِ  -٣  

 طبةِ للخُ  األرضِ  مِن أقطارِ  الخالئِق  أن فيه اجتماعَ  -٤  
 .  الجمعةِ  وصالةِ 

 ألهلِ  يوُم عيدٍ  فةَ رَ ، ويوَم عَ  يوُم عيدٍ  الجمعةِ  يومَ  أنَّ  -٥  
 . اعيداِن معً  ، فقد اتفَق  ةٍ عَ مُ ُج  يومَ  ةَ فَ رَ يوُم عَ  إذا اتفَق  ، فةَ رَ عَ 

،  ه المؤمنينه لعبادِ تعالى دينَ  اهللاِ  إكمالِ  ليومِ  ٌق افِ وَ أنه مُ  -٦  
، وقد قال ] ٣[المائدة :  ﴾N M L K  ﴿فنزلْت بِِه آيُة 

،  بَِعَرَفَة َيْوَم ُجُمَعةٍ  ُسوِل اهللاِ َنَزَلْت على رإنها «:  ُعَمُر 
 . )١( »َوَنْحُن َواقُِفوَن َمَعُه بَِعَرَفةَ 

 . القيامةِ  يومَ  األكبرِ  عِ مْ الجَ  ليومِ  ٌق افِ وَ ه مُ أنَّ  -٧  

، وليلـَة  يـوَم الُجمعـةِ  مِـن المسـلمينَ  الطاعَة الواقَِعـةَ  أنِّ  -٨  
 .  األيامِ  منها في سائرِ  ، أكثرُ  الجمعةِ 

                                                        
 ) .٣٠١٧رقم  ٤/٢٣١٢) ، ومسلم (٤٥رقم  ١/١٨رواه البخاري ( )١(

 
 
 

 

-٧٩- 

 . في الجنةِ  زيدِ المَ  ليومِ  أنه موافٌق  -٩  

مِـن  ةَ َفـرَ َة يـوِم عَ ـيَّـوتعـالى عِش  كَ ارَ َبـبُّ تَ أنه يـدنو الـرَّ  -١٠  
 . الموقِف أهل ِ

ــبِ فَ    ــهــا فُ وغيرِ  الوجــوهِ ه ِذِ َه ــومِ  وقفــةُ  ْت لَ ضِّ علــى  الجمعــةِ  ي
 . )١(.ا» هاغيرِ 

   

*   *   * 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
) ، ص ١٣٥٠) ، رمضــان (٥العــدد ( »الكويــت والعراقــي«مجلــة  )١(

)٢١٤-٢١٣. ( 

  



 
 
 

 

-٨٠- 

 
 )١( واليومَ  أمسِ  الحجازُ 

 

ٌس يهــمُّ المُ    ــ ســلمينَ الِحجــاُز ُقْطــٌر إســالميٌّ مقــدَّ  قينَ ادِ الصَّ
جميـِع عامًة أْن يكوَن مثاًال حسـنًا لسـائِر الـبالِد اإلسالميَّــِة فـي 

  أنواِع اإلصالِح المنشوِد :

ـــاًال َح    ـــَدِع مِث ـــن شـــوائِب البِ يِن الخـــالِص مِ ـــدِّ ـــنًا فـــي ال َس
هْت محاِسنَُه ، وَأْلَبَسـْتُه فـي نظـِر األجنبـيِّ  والُخرافاِت التي شوَّ

  ًيا .ثوًبا َخلًِقا بال

َمَثًال حسـنًا فـي األخـالِق الَمتينـِة التـي مِـن شـأنِها أْن تأُخـَذ   
عيفِة مِن الَحِضـيِض ، وُتنِقـَذه ا مِـن الُمهلِكـاِت بَِيَدْي األُمِم الضَّ

حمِة  إلتمامِها كما قاَل  والَوْيالِت ، والتي ُبِعَث بها نبيُّ  الرَّ
َم مكاِرَم األخالِق ثْ بُعِ «:  -وقوُله الحقُّ -   . )١( »ُت ألُتَمِّ

ـاَدهمِثاًال َحَسنًا في استِْجماع الوسائ    ِل التي َتَدُع آِهليـِه وُقصَّ
 كلِّ اعتداٍء بغيِر حقٍّ . نوَن على َأموالِهم وأرواِحهم مِنيأمَ 

                                                        
ـــد ( )١( ـــاري فـــي ٨٩٥٢رقـــم  ١٤/٥١٣رواه أحم األدب «) ، والبخ

بي ) عن أ٨٩٤٩رقم  ١٥/٣٦٤) ، والبزار (٢٧٣رقم  ١٠٠( »المفرد
وهــو حــديث صــحيح ، وقــد صــححه األلبــاني فــي  . هريــرة 

 ) .٤٥رقم  ١/٧٥( »الصحيحة«

 
 
 

 

-٨٠- 

 
 )١( واليومَ  أمسِ  الحجازُ 

 

ٌس يهــمُّ المُ    ــ ســلمينَ الِحجــاُز ُقْطــٌر إســالميٌّ مقــدَّ  قينَ ادِ الصَّ
جميـِع عامًة أْن يكوَن مثاًال حسـنًا لسـائِر الـبالِد اإلسالميَّــِة فـي 

  أنواِع اإلصالِح المنشوِد :

ـــاًال َح    ـــَدِع مِث ـــن شـــوائِب البِ يِن الخـــالِص مِ ـــدِّ ـــنًا فـــي ال َس
هْت محاِسنَُه ، وَأْلَبَسـْتُه فـي نظـِر األجنبـيِّ  والُخرافاِت التي شوَّ

  ًيا .ثوًبا َخلًِقا بال

َمَثًال حسـنًا فـي األخـالِق الَمتينـِة التـي مِـن شـأنِها أْن تأُخـَذ   
عيفِة مِن الَحِضـيِض ، وُتنِقـَذه ا مِـن الُمهلِكـاِت بَِيَدْي األُمِم الضَّ

حمِة  إلتمامِها كما قاَل  والَوْيالِت ، والتي ُبِعَث بها نبيُّ  الرَّ
َم مكاِرَم األخالِق ثْ بُعِ «:  -وقوُله الحقُّ -   . )١( »ُت ألُتَمِّ

ـاَدهمِثاًال َحَسنًا في استِْجماع الوسائ    ِل التي َتَدُع آِهليـِه وُقصَّ
 كلِّ اعتداٍء بغيِر حقٍّ . نوَن على َأموالِهم وأرواِحهم مِنيأمَ 

                                                        
ـــد ( )١( ـــاري فـــي ٨٩٥٢رقـــم  ١٤/٥١٣رواه أحم األدب «) ، والبخ

بي ) عن أ٨٩٤٩رقم  ١٥/٣٦٤) ، والبزار (٢٧٣رقم  ١٠٠( »المفرد
وهــو حــديث صــحيح ، وقــد صــححه األلبــاني فــي  . هريــرة 

 ) .٤٥رقم  ١/٧٥( »الصحيحة«

 
 
 

 

-٨١- 

ـا يُ  مُّ المسلمينَ هِ يُ    هـم أْمـهِ الُمخلِصـيَن هـذا أكثـَر مِمَّ  ُر َمـنْ مُّ
ــِه ، وُيصــبُِح ُمطلــَق  األمــِر والنَّهــي فيــه ، بــل       َيقــبُِض علــى ِزمامِ

لوَن حاكًِما علـى ِسـواُه ، وال َملًِكـا علـى غيـِرِه ، إالَّ إذا  وال ُيَفضِّ
ــا -ثِّمــاُر اليانَِعـُة مـِـن وراِء اسـتيالئِِه عليــه كانـت ُتْجنَــى تلـَك ال أيًّ

يِن ، ذا َكفـاءٍة  -كانَ  ما داَم ُمسلًِما عربيًّا َغيوًرا علـى الحـقِّ والـدِّ
واقتداٍر وَسَهٍر على مصالِح رعايـاه ، وإالَّ َوَجـَب َرفُضـُه َرْفـَض 

ن ــواِة ، ومقاطَعُتــُه مقاطعــَة الحــقِّ للباطــِل ، وهــذا مــا يضــَطرُّ ا النَّ
اليــوَم إلــى درِس حالــِة الحجــاِز بعــَد هــذا االنقــالِب الجديــِد ، 
ــاميِّ ، وأْن  ــِك الِعص ــك الَملِ ــُة ذل ــه َجالل ــتوَلى علي ــَد أْن اس وبع
ـــُز إالَّ علـــى العـــدِل  ُنقـــاِرَن بـــيَن يومِـــِه وَأمِســـِه ُمقارنـــًة ال ترَتكِ
ٍة عن اآلثـاِر التـي ُوِجـَدت فـي ُربوِعـِه  واإلنصاِف ، وَنبحَث بِدقَّ
ــِه فــي ســمائِِه ، وننُظــَر مــع هــذا إلــى  ــْدُر جالَلتِ بعــَد أْن َأشــَرَق َب
الغاراِت التي يقوُم بها  الُكتَّاُب تنديًدا بما يجـري مـن األعمـال 
ـُه  َرِة ، هـل ُكلُّ هناك ، واتخاِذها ذريعًة للطَّعِن في حكومتِِه الُمـوقَّ
ــراضِ  ــون ، أم أنَّ لألغ ــا يقول ــقٌّ كم عون ، وح ــدَّ ــا ي ــْدٌق كم  ِص

اآلثـاِر تـرَكْتُهم يكـذبون ويخَتلِقـوَن  الباطلِة فيها أثـًرا مِـن َأْسـَوءِ 
ـمعِة ، وُبْغًضـا  وَيْقلِبوَن الحقائَق َظْهًرا على َعِقٍب ، تشـويًها للسُّ

 للحقِّ وأهلِِه .
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-٨٠- 

 
 )١( واليومَ  أمسِ  الحجازُ 

 

ٌس يهــمُّ المُ    ــ ســلمينَ الِحجــاُز ُقْطــٌر إســالميٌّ مقــدَّ  قينَ ادِ الصَّ
جميـِع عامًة أْن يكوَن مثاًال حسـنًا لسـائِر الـبالِد اإلسالميَّــِة فـي 

  أنواِع اإلصالِح المنشوِد :

ـــاًال َح    ـــَدِع مِث ـــن شـــوائِب البِ يِن الخـــالِص مِ ـــدِّ ـــنًا فـــي ال َس
هْت محاِسنَُه ، وَأْلَبَسـْتُه فـي نظـِر األجنبـيِّ  والُخرافاِت التي شوَّ

  ًيا .ثوًبا َخلًِقا بال

َمَثًال حسـنًا فـي األخـالِق الَمتينـِة التـي مِـن شـأنِها أْن تأُخـَذ   
عيفِة مِن الَحِضـيِض ، وُتنِقـَذه ا مِـن الُمهلِكـاِت بَِيَدْي األُمِم الضَّ

حمِة  إلتمامِها كما قاَل  والَوْيالِت ، والتي ُبِعَث بها نبيُّ  الرَّ
َم مكاِرَم األخالِق ثْ بُعِ «:  -وقوُله الحقُّ -   . )١( »ُت ألُتَمِّ

ـاَدهمِثاًال َحَسنًا في استِْجماع الوسائ    ِل التي َتَدُع آِهليـِه وُقصَّ
 كلِّ اعتداٍء بغيِر حقٍّ . نوَن على َأموالِهم وأرواِحهم مِنيأمَ 

                                                        
ـــد ( )١( ـــاري فـــي ٨٩٥٢رقـــم  ١٤/٥١٣رواه أحم األدب «) ، والبخ

بي ) عن أ٨٩٤٩رقم  ١٥/٣٦٤) ، والبزار (٢٧٣رقم  ١٠٠( »المفرد
وهــو حــديث صــحيح ، وقــد صــححه األلبــاني فــي  . هريــرة 

 ) .٤٥رقم  ١/٧٥( »الصحيحة«

 
 
 

 

-٨٠- 

 
 )١( واليومَ  أمسِ  الحجازُ 

 

ٌس يهــمُّ المُ    ــ ســلمينَ الِحجــاُز ُقْطــٌر إســالميٌّ مقــدَّ  قينَ ادِ الصَّ
جميـِع عامًة أْن يكوَن مثاًال حسـنًا لسـائِر الـبالِد اإلسالميَّــِة فـي 

  أنواِع اإلصالِح المنشوِد :

ـــاًال َح    ـــَدِع مِث ـــن شـــوائِب البِ يِن الخـــالِص مِ ـــدِّ ـــنًا فـــي ال َس
هْت محاِسنَُه ، وَأْلَبَسـْتُه فـي نظـِر األجنبـيِّ  والُخرافاِت التي شوَّ

  ًيا .ثوًبا َخلًِقا بال

َمَثًال حسـنًا فـي األخـالِق الَمتينـِة التـي مِـن شـأنِها أْن تأُخـَذ   
عيفِة مِن الَحِضـيِض ، وُتنِقـَذه ا مِـن الُمهلِكـاِت بَِيَدْي األُمِم الضَّ

حمِة  إلتمامِها كما قاَل  والَوْيالِت ، والتي ُبِعَث بها نبيُّ  الرَّ
َم مكاِرَم األخالِق ثْ بُعِ «:  -وقوُله الحقُّ -   . )١( »ُت ألُتَمِّ

ـاَدهمِثاًال َحَسنًا في استِْجماع الوسائ    ِل التي َتَدُع آِهليـِه وُقصَّ
 كلِّ اعتداٍء بغيِر حقٍّ . نوَن على َأموالِهم وأرواِحهم مِنيأمَ 

                                                        
ـــد ( )١( ـــاري فـــي ٨٩٥٢رقـــم  ١٤/٥١٣رواه أحم األدب «) ، والبخ

بي ) عن أ٨٩٤٩رقم  ١٥/٣٦٤) ، والبزار (٢٧٣رقم  ١٠٠( »المفرد
وهــو حــديث صــحيح ، وقــد صــححه األلبــاني فــي  . هريــرة 

 ) .٤٥رقم  ١/٧٥( »الصحيحة«

 
 
 

 

-٨١- 

ـا يُ  مُّ المسلمينَ هِ يُ    هـم أْمـهِ الُمخلِصـيَن هـذا أكثـَر مِمَّ  ُر َمـنْ مُّ
ــِه ، وُيصــبُِح ُمطلــَق  األمــِر والنَّهــي فيــه ، بــل       َيقــبُِض علــى ِزمامِ

لوَن حاكًِما علـى ِسـواُه ، وال َملًِكـا علـى غيـِرِه ، إالَّ إذا  وال ُيَفضِّ
ــا -ثِّمــاُر اليانَِعـُة مـِـن وراِء اسـتيالئِِه عليــه كانـت ُتْجنَــى تلـَك ال أيًّ

يِن ، ذا َكفـاءٍة  -كانَ  ما داَم ُمسلًِما عربيًّا َغيوًرا علـى الحـقِّ والـدِّ
واقتداٍر وَسَهٍر على مصالِح رعايـاه ، وإالَّ َوَجـَب َرفُضـُه َرْفـَض 

ن ــواِة ، ومقاطَعُتــُه مقاطعــَة الحــقِّ للباطــِل ، وهــذا مــا يضــَطرُّ ا النَّ
اليــوَم إلــى درِس حالــِة الحجــاِز بعــَد هــذا االنقــالِب الجديــِد ، 
ــاميِّ ، وأْن  ــِك الِعص ــك الَملِ ــُة ذل ــه َجالل ــتوَلى علي ــَد أْن اس وبع
ـــُز إالَّ علـــى العـــدِل  ُنقـــاِرَن بـــيَن يومِـــِه وَأمِســـِه ُمقارنـــًة ال ترَتكِ
ٍة عن اآلثـاِر التـي ُوِجـَدت فـي ُربوِعـِه  واإلنصاِف ، وَنبحَث بِدقَّ
ــِه فــي ســمائِِه ، وننُظــَر مــع هــذا إلــى  ــْدُر جالَلتِ بعــَد أْن َأشــَرَق َب
الغاراِت التي يقوُم بها  الُكتَّاُب تنديًدا بما يجـري مـن األعمـال 
ـُه  َرِة ، هـل ُكلُّ هناك ، واتخاِذها ذريعًة للطَّعِن في حكومتِِه الُمـوقَّ
ــراضِ  ــون ، أم أنَّ لألغ ــا يقول ــقٌّ كم عون ، وح ــدَّ ــا ي ــْدٌق كم  ِص

اآلثـاِر تـرَكْتُهم يكـذبون ويخَتلِقـوَن  الباطلِة فيها أثـًرا مِـن َأْسـَوءِ 
ـمعِة ، وُبْغًضـا  وَيْقلِبوَن الحقائَق َظْهًرا على َعِقٍب ، تشـويًها للسُّ

 للحقِّ وأهلِِه .
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اءَ إني سُأَحدِّ    عن كـلِّ هـذا ،  »الكويت«على صفحاِت  ُث الُقرَّ
ُثهم بـه علـى مـا شـاهدُتُه بَعْينَـْي رأِسـي ،  ُمعَتِمًدا في ُجلِّ ما ُأحدِّ

وسِمعُتُه بُأُذَنيَّ في ُربوِع الِحجاِز أياَم َتَردُّدي عليه ، ومجـاَوَرتي 
فيه ، وهي حقائُق يعِرُفها حتى َمن َحَمـدوا الحالـَة فـي الحجـاِز 
أي العـامِّ ، وتضـليًال  اليوم ، وإنما يتظاهرون بإنكاِرها تعميًة للرَّ

ُمها بين أيديهم في هذا ال غيَر ، فإلى المُ  نِصِفيَن َكلَِمتي التي ُأقدِّ
 الموضوِع فأقوُل :

ــن    ــًة مِ ــوَم إالَّ نفح ــاِز الي ــَل للحج ــذي حص ُر ال ــوُّ ــيس التَّط ل
ُد بها عباَدُه مِن آٍن آلخـَر ،  النَّفحاِت الربَّانيِة التي ال زاَل اُهللا يتعهَّ

الُمســلِم  ويُمــنُّ بهــا علــيهم حينًــا بعــد حــيٍن ، تطــوٌر أثلــَج قلــَب 
ٌر َظَهــَر فيــه  الغيــوِر ، وَشــَرَح صــدَر المــؤمِن الصــاِدِق ، تطــوُّ

يَن ليــأِرُز إلــى الِحجــاِز كمــا «:  بوضــوٍح معنــى قولـِـِه   إنَّ الــدِّ
 . )١(  »رِهاةُ إلى ُجحْ ـتأِرُز الحيَّ 

يُن يـئنُّ مِـن كابوِسـهِ    ،  فقد ُأِزيـَل منـُه اليـوَم ُكـلُّ مـا كـاَن الـدِّ
ــهِ واألخــالُق الطــا ــن ثَِقلِ ، وَأصــَبَح  ِهَرُة َتْجــَأُر إلــى اهللاِ تعــالى مِ

                                                        
ــذي ( )١( ــم  ٤/٣٧٢رواه الترم ــي ٢٦٣٠رق ــي ف ــر«) ، والطبران  »الكبي

) . وحسـنه الترمــذي . والحـديث فـي البخــاري ١١رقـم  ١٧/١٦(
 . »الحجاز«بدل :  »المدينة«ولكن بلفظ : 

 
 
 

 

-٨٣- 

َر على  َعِة بعَد الَهْوِل واالضطراِب الذي كدَّ َبْحُبوَحَة األَمِن والدَّ
، وَتَرَكهم يتقلَّبـوَن علـى  ، وضيََّق عليهم ِخناَقُهم الناِس َعْيَشُهم

ا وَعِشيًّا  . أَحرِّ مِن الَجْمِر ُغدوًّ

ــاألمِس كــاَن الخــوُف    ــن َأْقصــاه إلــى أقصــاه ،  ب ــُه مِ قــد َعمَّ
عُر َسدَّ منافَِذُه وُطُرَقُه ، واسـتولى علـى كـلِّ قاِصـِديه حتـى  والذُّ
ــاِر  ــن األخط ــريِقهم مِ ــٍة ط ــي عامَّ ــُه ف ــا ُيالقوَن ــيهم م ــوُن عل َلَيُه

عـِة بَجنْـِب مـا ُيصــيُبهم إذا مـا َوَلُجـوا ُحـدوَدُه الَميم وَنــَة ، الُمتنوِّ
ــاك  بــاَركَ ودخلــوا ِحمــاُه المُ  ــُل لهــم  -ويــا َلألســِف -، فهن يتمثَّ

ري الَمخاِوُف فـي أفئـَدتِهم الموُت األحمُر بأبشِع صورٍة ، وَتْس 
وقلوبِهم َسَرياِن الماِء في الجسِم ، وهناك َيقُعوَن َتحـَت َرحمـِة 
وهم مِـن َمـواِرِد  اَج بيـِت اهللا َخـَوًال ، واعَتـدُّ أوباٍش اتَّخذوا ُحجَّ

ِف بها ، وقد ال يكتفـوَن  أرزاقِهم التي ال َحَرَج عليهم في التصرُّ
بابتزاِزهم  أمواَلهم حتى ُيْتبُِعوها أرواَحُهم التـي بـين ُجنـوبِهم ، 
ـــعفاُء َهاتِيـــَك المصـــائَب طيلـــَة  ـــاُج بيـــِت اهللاِ الضُّ ُيقاِســـي ُحجَّ
وَن إلـى  أسفاِرهم إلى أن ُيفاِرقوا تلـك الُوجـوَه الَخِشـنََة ، وَيُكـرُّ

 عيَن .أهليهم راج

ُه أو بعُضُه وَقَع    كلُّ هذا كان في الحجاِز أمِس َميسوًرا ، وُكلُّ
اِج إْذ ذاَك .  على َجمٍّ غفيٍر مِن الُحجَّ
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اءَ إني سُأَحدِّ    عن كـلِّ هـذا ،  »الكويت«على صفحاِت  ُث الُقرَّ
ُثهم بـه علـى مـا شـاهدُتُه بَعْينَـْي رأِسـي ،  ُمعَتِمًدا في ُجلِّ ما ُأحدِّ

وسِمعُتُه بُأُذَنيَّ في ُربوِع الِحجاِز أياَم َتَردُّدي عليه ، ومجـاَوَرتي 
فيه ، وهي حقائُق يعِرُفها حتى َمن َحَمـدوا الحالـَة فـي الحجـاِز 
أي العـامِّ ، وتضـليًال  اليوم ، وإنما يتظاهرون بإنكاِرها تعميًة للرَّ

ُمها بين أيديهم في هذا ال غيَر ، فإلى المُ  نِصِفيَن َكلَِمتي التي ُأقدِّ
 الموضوِع فأقوُل :

ــن    ــًة مِ ــوَم إالَّ نفح ــاِز الي ــَل للحج ــذي حص ُر ال ــوُّ ــيس التَّط ل
ُد بها عباَدُه مِن آٍن آلخـَر ،  النَّفحاِت الربَّانيِة التي ال زاَل اُهللا يتعهَّ

الُمســلِم  ويُمــنُّ بهــا علــيهم حينًــا بعــد حــيٍن ، تطــوٌر أثلــَج قلــَب 
ٌر َظَهــَر فيــه  الغيــوِر ، وَشــَرَح صــدَر المــؤمِن الصــاِدِق ، تطــوُّ

يَن ليــأِرُز إلــى الِحجــاِز كمــا «:  بوضــوٍح معنــى قولـِـِه   إنَّ الــدِّ
 . )١(  »رِهاةُ إلى ُجحْ ـتأِرُز الحيَّ 

يُن يـئنُّ مِـن كابوِسـهِ    ،  فقد ُأِزيـَل منـُه اليـوَم ُكـلُّ مـا كـاَن الـدِّ
ــهِ واألخــالُق الطــا ــن ثَِقلِ ، وَأصــَبَح  ِهَرُة َتْجــَأُر إلــى اهللاِ تعــالى مِ

                                                        
ــذي ( )١( ــم  ٤/٣٧٢رواه الترم ــي ٢٦٣٠رق ــي ف ــر«) ، والطبران  »الكبي

) . وحسـنه الترمــذي . والحـديث فـي البخــاري ١١رقـم  ١٧/١٦(
 . »الحجاز«بدل :  »المدينة«ولكن بلفظ : 
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َر على  َعِة بعَد الَهْوِل واالضطراِب الذي كدَّ َبْحُبوَحَة األَمِن والدَّ
، وَتَرَكهم يتقلَّبـوَن علـى  ، وضيََّق عليهم ِخناَقُهم الناِس َعْيَشُهم

ا وَعِشيًّا  . أَحرِّ مِن الَجْمِر ُغدوًّ

ــاألمِس كــاَن الخــوُف    ــن َأْقصــاه إلــى أقصــاه ،  ب ــُه مِ قــد َعمَّ
عُر َسدَّ منافَِذُه وُطُرَقُه ، واسـتولى علـى كـلِّ قاِصـِديه حتـى  والذُّ
ــاِر  ــن األخط ــريِقهم مِ ــٍة ط ــي عامَّ ــُه ف ــا ُيالقوَن ــيهم م ــوُن عل َلَيُه

عـِة بَجنْـِب مـا ُيصــيُبهم إذا مـا َوَلُجـوا ُحـدوَدُه الَميم وَنــَة ، الُمتنوِّ
ــاك  بــاَركَ ودخلــوا ِحمــاُه المُ  ــُل لهــم  -ويــا َلألســِف -، فهن يتمثَّ

ري الَمخاِوُف فـي أفئـَدتِهم الموُت األحمُر بأبشِع صورٍة ، وَتْس 
وقلوبِهم َسَرياِن الماِء في الجسِم ، وهناك َيقُعوَن َتحـَت َرحمـِة 
وهم مِـن َمـواِرِد  اَج بيـِت اهللا َخـَوًال ، واعَتـدُّ أوباٍش اتَّخذوا ُحجَّ

ِف بها ، وقد ال يكتفـوَن  أرزاقِهم التي ال َحَرَج عليهم في التصرُّ
بابتزاِزهم  أمواَلهم حتى ُيْتبُِعوها أرواَحُهم التـي بـين ُجنـوبِهم ، 
ـــعفاُء َهاتِيـــَك المصـــائَب طيلـــَة  ـــاُج بيـــِت اهللاِ الضُّ ُيقاِســـي ُحجَّ
وَن إلـى  أسفاِرهم إلى أن ُيفاِرقوا تلـك الُوجـوَه الَخِشـنََة ، وَيُكـرُّ

 عيَن .أهليهم راج

ُه أو بعُضُه وَقَع    كلُّ هذا كان في الحجاِز أمِس َميسوًرا ، وُكلُّ
اِج إْذ ذاَك .  على َجمٍّ غفيٍر مِن الُحجَّ
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ــى    ــبَض عل ــْن ق ــِع َم ــى جمي ــى عل ــاٌل استعَص ــو داٌء ُعض وه
ــاٍم مــع  َصــْوَلجانِ  الُحكــِم فــي الِحَجــاِز ســابًقا مِــن ملــوٍك وُحكَّ

ِة التي ُبِذَلْت  في سبيِل َقطِعِه واجتثاثِِه مِن أصـلِِه ،  الوسائِط الهامَّ
َأمـٌر آخـٌر ِسـَواُه ، حتـى   وإعطائِِه مِن االهتماِم البالِغ ما لـم ُيْعـطَ 

ـَم اليـأُس مِـن النُّفـوِس ، وَحِسـَب النـاُس نفدَ  ت الِحَيُل ، وتحكَّ
 شفاَءُه ُمستحيًال .

ــُه      ــَر ل ــاُم ، وأصــبَح ال أث ــه الخي َضــت من ــد تقوَّ ــوَم فق ــا الي      أم
ِة  ـارِم ُعنَُقـُه ، وَأْرداُه فـي ُهـوَّ وال وجوَد ، َقَطَع سيُف العدالِة الصَّ

ُه َيُكـْن أهُلـلـم  اِز يـوٌم مِـن األمـنِ جَ ال قراَر لها ، وبهذا ُأتيَح للحِ 
ٌم ُيسَتْسـَهُل فـي أمـرِه لهم على باٍل ، يـو لَِيْحُلُموا به ، ولم يخُطرْ 

 َبَذُل األنفِس واألرواِح ، َبْلَه الثروِة والماِل .

اُج بيِت اهللاِ اليوَم يتمتَّعـوَن بنعمـٍة هـي مِـن َأَجـلِّ      َها ُهْم ُحجَّ
ِن الذي ضرَب ما َيصُبوَن إليه في كلِّ َمرافِق حياتِهم ، نِْعَمَة األمْ 

وظلَّ نِبراًسا َيهَتدوَن به فـي  ها ،ي الحجاِز وبَِطاحِ أطنابُه في َفَياف
 ُظلماِت الَمخاِوِف واألهواِل .

تلك المتاِعِب والَمَشاقِّ التي كانوا ُيعانونهـا مِـن  بعدَ َها ُهْم   
عــوَن إلــى أهلــيهم وقــد امُتلِئــوا ِغبطــًة مـِـن آثــاِر األمــِن رجِ َقبــُل يَ 

والتـي راَفَقـْتُهم فـي كـلِّ  ، بأبصـاِرِهمالمحمودِة التي شاهدوها 

 
 
 

 

-٨٥- 

بيَن بتلك اليـِد الحكيمـِة التـي َيْرجعون ُمعجَ  ، أسفاِرِهمْ راحِل م
ــن تحطــيمِ  نــت مِ ــيَ هَ  تمكَّ ــ لِ اكِ ْع ــُروَن الرُّ ــِة ، ُيكبِ   )١(ِب الُمتطاول

تلَك النَّفَس الباسلَة التي استطاعْت بُجْرَأتِهـا النَّـاِدَرِة أن َتَتَغلَّـَب 
ـِة على ما هناك مِن َعَقباٍت َكْأداَء َوَقَفْت في ط احـِة العامَّ ريـِق الرَّ

ا منيًعا .  سدًّ

ـِم علـى هـذا العمـِل    َة ذلك الملِك الُمعظَّ نعم ؛ ُيْكبُِرون ِهمَّ
ٍة كانـت َتُمـصُّ َب فاِدَحـصائِ باَد مِن مَ الُمدِهِش الذي أراَح به العِ 

 أرواَحهم وأمواَلهم مًعا .

 . )٢(فأبقاُه اُهللا فخًرا للعروبِة واإلسالِم   

 

 

*   *   * 

 
                                                        

داءة التصـوير فبقـي منهـا : في األصل طمسـت بعـض الحـروف لـر )١(
بتها كما فـي األعلـى ، مـن سـياق الكـالم ، وذكـر  »..كبري« ! وصوَّ

 الكلمة مرة أخرى بعد أسطر .
ــت« )٢( ــة الكوي ــزء ( »مجل ــاني (٨الج ــع الث -١/٣٢٢) (١٣٤٧) ربي

٣٢٤. ( 
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-٨٤- 

ــى    ــبَض عل ــْن ق ــِع َم ــى جمي ــى عل ــاٌل استعَص ــو داٌء ُعض وه
ــاٍم مــع  َصــْوَلجانِ  الُحكــِم فــي الِحَجــاِز ســابًقا مِــن ملــوٍك وُحكَّ

ِة التي ُبِذَلْت  في سبيِل َقطِعِه واجتثاثِِه مِن أصـلِِه ،  الوسائِط الهامَّ
َأمـٌر آخـٌر ِسـَواُه ، حتـى   وإعطائِِه مِن االهتماِم البالِغ ما لـم ُيْعـطَ 

ـَم اليـأُس مِـن النُّفـوِس ، وَحِسـَب النـاُس نفدَ  ت الِحَيُل ، وتحكَّ
 شفاَءُه ُمستحيًال .

ــُه      ــَر ل ــاُم ، وأصــبَح ال أث ــه الخي َضــت من ــد تقوَّ ــوَم فق ــا الي      أم
ِة  ـارِم ُعنَُقـُه ، وَأْرداُه فـي ُهـوَّ وال وجوَد ، َقَطَع سيُف العدالِة الصَّ

ُه َيُكـْن أهُلـلـم  اِز يـوٌم مِـن األمـنِ جَ ال قراَر لها ، وبهذا ُأتيَح للحِ 
ٌم ُيسَتْسـَهُل فـي أمـرِه لهم على باٍل ، يـو لَِيْحُلُموا به ، ولم يخُطرْ 

 َبَذُل األنفِس واألرواِح ، َبْلَه الثروِة والماِل .

اُج بيِت اهللاِ اليوَم يتمتَّعـوَن بنعمـٍة هـي مِـن َأَجـلِّ      َها ُهْم ُحجَّ
ِن الذي ضرَب ما َيصُبوَن إليه في كلِّ َمرافِق حياتِهم ، نِْعَمَة األمْ 

وظلَّ نِبراًسا َيهَتدوَن به فـي  ها ،ي الحجاِز وبَِطاحِ أطنابُه في َفَياف
 ُظلماِت الَمخاِوِف واألهواِل .

تلك المتاِعِب والَمَشاقِّ التي كانوا ُيعانونهـا مِـن  بعدَ َها ُهْم   
عــوَن إلــى أهلــيهم وقــد امُتلِئــوا ِغبطــًة مِــن آثــاِر األمــِن رجِ َقبــُل يَ 

والتـي راَفَقـْتُهم فـي كـلِّ  ، بأبصـاِرِهمالمحمودِة التي شاهدوها 

 
 
 

 

-٨٥- 

بيَن بتلك اليـِد الحكيمـِة التـي َيْرجعون ُمعجَ  ، أسفاِرِهمْ راحِل م
ــن تحطــيمِ  نــت مِ ــيَ هَ  تمكَّ ــ لِ اكِ ْع ــُروَن الرُّ ــِة ، ُيكبِ   )١(ِب الُمتطاول

تلَك النَّفَس الباسلَة التي استطاعْت بُجْرَأتِهـا النَّـاِدَرِة أن َتَتَغلَّـَب 
ـِة على ما هناك مِن َعَقباٍت َكْأداَء َوَقَفْت في ط احـِة العامَّ ريـِق الرَّ

ا منيًعا .  سدًّ

ـِم علـى هـذا العمـِل    َة ذلك الملِك الُمعظَّ نعم ؛ ُيْكبُِرون ِهمَّ
ٍة كانـت َتُمـصُّ َب فاِدَحـصائِ باَد مِن مَ الُمدِهِش الذي أراَح به العِ 

 أرواَحهم وأمواَلهم مًعا .

 . )٢(فأبقاُه اُهللا فخًرا للعروبِة واإلسالِم   

 

 

*   *   * 

 
                                                        

داءة التصـوير فبقـي منهـا : في األصل طمسـت بعـض الحـروف لـر )١(
بتها كما فـي األعلـى ، مـن سـياق الكـالم ، وذكـر  »..كبري« ! وصوَّ

 الكلمة مرة أخرى بعد أسطر .
ــت« )٢( ــة الكوي ــزء ( »مجل ــاني (٨الج ــع الث -١/٣٢٢) (١٣٤٧) ربي

٣٢٤. ( 

  



 
 
 

 

-٨٦- 

 

 )٢( واليومَ  أمسِ  لحجازُ ا

   

،  ُمتالطَِم األمواِج  في الحجازِ  األخالِق  كان فسادُ  باألمسِ   
وبضاعُته مْن َأْرَوِج البضائِع ، َفساٌد َتئِنُّ منه الفضيلُة ، وُيسَودُّ 
نا منتشٌر في كثيٍر مْن أرجائِه ، والخمُر  منه وجُه اآلداِب ، فالزِّ

ٍء ، وفظائُع اللواِط تقشعرُّ منها ُتْحَسى كؤوًسا بال َخَجٍل وال حيا
األبداُن ، حتى لقد َصاَرَحني بعُض إخوانِنا األفاضِل في 
 المدينِة المنورِة عاَم ُمجاورتي فيها بأنَّ األخيَر قد َفَشا في تلك

ا ُمريًعا مُ  بوِع ُفُشوًّ ُق القلوَب ، وُيسيُل الدموَع ، ، يُ  ِهًشادْ الرُّ مزِّ
ا كاَن من الصعِب  مَعه أْن يحفَظ المرُء َمْن تحَت َيَدْيِه مِْن ُفُشوًّ

ِظ واالحتياِط ، وأنَّ  َعَبِث أهِل الفساِد بهم مهما بالَغ في التحفُّ
اِسِه َقْسًرا ، وُيْخَتَطُف مِْن أهلِه  منهم َمْن يؤَخُذ مِْن َبْيِن ُحرَّ

اختطاًفا ، صارحني بهذا النبأِ الُمْحِزِن َفكِْدُت أطيُر من َهْوِل    
ا سمعُت ، وقلُت سبحاَن اهللاِ ! أَيِصُل فساُد األخالِق إلى هذا م

 الديِن؟وَمنَْبُع  ، الوحِي الحدِّ الُمْخِزي في بلٍد هي َمْهبُِط 

   ى فيه عاللي تلك المفاسِد رَ فهل يا ُتَرى يأتي يوٌم نَ   
مَ  َسًة ؟ـُمَهدَّ  ًة ؟ وأعالَمها ُمنَكَّ

 
 
 

 

-٨٦- 

 

 )٢( واليومَ  أمسِ  لحجازُ ا

   

،  ُمتالطَِم األمواِج  في الحجازِ  األخالِق  كان فسادُ  باألمسِ   
وبضاعُته مْن َأْرَوِج البضائِع ، َفساٌد َتئِنُّ منه الفضيلُة ، وُيسَودُّ 
نا منتشٌر في كثيٍر مْن أرجائِه ، والخمُر  منه وجُه اآلداِب ، فالزِّ

ٍء ، وفظائُع اللواِط تقشعرُّ منها ُتْحَسى كؤوًسا بال َخَجٍل وال حيا
األبداُن ، حتى لقد َصاَرَحني بعُض إخوانِنا األفاضِل في 
 المدينِة المنورِة عاَم ُمجاورتي فيها بأنَّ األخيَر قد َفَشا في تلك

ا ُمريًعا مُ  بوِع ُفُشوًّ ُق القلوَب ، وُيسيُل الدموَع ، ، يُ  ِهًشادْ الرُّ مزِّ
ا كاَن من الصعِب  مَعه أْن يحفَظ المرُء َمْن تحَت َيَدْيِه مِْن ُفُشوًّ

ِظ واالحتياِط ، وأنَّ  َعَبِث أهِل الفساِد بهم مهما بالَغ في التحفُّ
اِسِه َقْسًرا ، وُيْخَتَطُف مِْن أهلِه  منهم َمْن يؤَخُذ مِْن َبْيِن ُحرَّ

اختطاًفا ، صارحني بهذا النبأِ الُمْحِزِن َفكِْدُت أطيُر من َهْوِل    
ا سمعُت ، وقلُت سبحاَن اهللاِ ! أَيِصُل فساُد األخالِق إلى هذا م

 الديِن؟وَمنَْبُع  ، الوحِي الحدِّ الُمْخِزي في بلٍد هي َمْهبُِط 

   ى فيه عاللي تلك المفاسِد رَ فهل يا ُتَرى يأتي يوٌم نَ   
مَ  َسًة ؟ـُمَهدَّ  ًة ؟ وأعالَمها ُمنَكَّ

 
 
 

 

-٨٧- 

ذلك الوقَت الَمْيُموَن وهل سُيسِعُدنا الحظُّ بأْن ُنشاِهَد   
 ونحن في َقْيِد الحياِة ؟

بوِع ُق فيه شمُس الَعفاِف في َهاتِيَك الرُّ رِ ْش إنه ليوٌم سعيٌد تُ   
 فتزيُح ما هنالك من َقَذٍر وأْدَراٍن .

ُث نَ  كنُت    ولكنَّ اليأَس قد بلَغ مني ، سي بكلِّ هذا فْ أحدِّ
َل مِن هَ ْس ْلُت أنَّ أَ وِخ  ، َمْذَهٍب وذهب بي القنوُط كلَّ  ، َمْبَلَغه

 ! باألمسِ َتنَاُوُل القمِر في سمائِه  اهُ اليوِم الذي أتمنَّ 

فقد ، َغْيَرٍة ال حدَّ لها ذو  واهللاُ ،  ِب ائِ جَ أَما والدهُر أبو العَ   
ال في حيِز اإلمكاِن وَحْسُب ، أصبَح ما كنُت أحَسُبُه مستحيًال 

، فحلَّ  اإلخالصِ بْل َبَرَز إلى عالِم الوجوِد بفضِل الِهمِة و
ْجسِ مكاَن  الطُّْهرُ  ، ، وُطِوَي من تلَك المنكراِت بِساُطها  الرِّ

بعَد ، ولم تسَمْع ألربابِها من صوٍت في طوِل البالِد وعرِضها 
، وبعَد أْن كانوا  ، وهياٍج دائمٍ  ةٍ رَّ مِ ستَ أْن كانوا في حركٍة مُ 

 . في َمْيدانِها بِهمٍة ونشاطٍ  حونَ رَ ْس ويَ  حونَ رَ مْ يَ 

ُره َقْدَره كلُّ َمْن [ في ]    قلبِه مثقاُل  )١(وهو انقالٌب سُيَقدِّ
ٍة مِن َغْيَرٍة على األخالِق والعفاِف ، ال مِن إخوانِنا  َذرَّ

                                                        
 زيادة مني . )١(
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-٨٦- 

 

 )٢( واليومَ  أمسِ  لحجازُ ا

   

،  ُمتالطَِم األمواِج  في الحجازِ  األخالِق  كان فسادُ  باألمسِ   
وبضاعُته مْن َأْرَوِج البضائِع ، َفساٌد َتئِنُّ منه الفضيلُة ، وُيسَودُّ 
نا منتشٌر في كثيٍر مْن أرجائِه ، والخمُر  منه وجُه اآلداِب ، فالزِّ

ٍء ، وفظائُع اللواِط تقشعرُّ منها ُتْحَسى كؤوًسا بال َخَجٍل وال حيا
األبداُن ، حتى لقد َصاَرَحني بعُض إخوانِنا األفاضِل في 
 المدينِة المنورِة عاَم ُمجاورتي فيها بأنَّ األخيَر قد َفَشا في تلك

ا ُمريًعا مُ  بوِع ُفُشوًّ ُق القلوَب ، وُيسيُل الدموَع ، ، يُ  ِهًشادْ الرُّ مزِّ
ا كاَن من الصعِب  مَعه أْن يحفَظ المرُء َمْن تحَت َيَدْيِه مِْن ُفُشوًّ

ِظ واالحتياِط ، وأنَّ  َعَبِث أهِل الفساِد بهم مهما بالَغ في التحفُّ
اِسِه َقْسًرا ، وُيْخَتَطُف مِْن أهلِه  منهم َمْن يؤَخُذ مِْن َبْيِن ُحرَّ

اختطاًفا ، صارحني بهذا النبأِ الُمْحِزِن َفكِْدُت أطيُر من َهْوِل    
ا سمعُت ، وقلُت سبحاَن اهللاِ ! أَيِصُل فساُد األخالِق إلى هذا م

 الديِن؟وَمنَْبُع  ، الوحِي الحدِّ الُمْخِزي في بلٍد هي َمْهبُِط 

   ى فيه عاللي تلك المفاسِد رَ فهل يا ُتَرى يأتي يوٌم نَ   
مَ  َسًة ؟ـُمَهدَّ  ًة ؟ وأعالَمها ُمنَكَّ

 
 
 

 

-٨٦- 

 

 )٢( واليومَ  أمسِ  لحجازُ ا

   

،  ُمتالطَِم األمواِج  في الحجازِ  األخالِق  كان فسادُ  باألمسِ   
وبضاعُته مْن َأْرَوِج البضائِع ، َفساٌد َتئِنُّ منه الفضيلُة ، وُيسَودُّ 
نا منتشٌر في كثيٍر مْن أرجائِه ، والخمُر  منه وجُه اآلداِب ، فالزِّ

ٍء ، وفظائُع اللواِط تقشعرُّ منها ُتْحَسى كؤوًسا بال َخَجٍل وال حيا
األبداُن ، حتى لقد َصاَرَحني بعُض إخوانِنا األفاضِل في 
 المدينِة المنورِة عاَم ُمجاورتي فيها بأنَّ األخيَر قد َفَشا في تلك

ا ُمريًعا مُ  بوِع ُفُشوًّ ُق القلوَب ، وُيسيُل الدموَع ، ، يُ  ِهًشادْ الرُّ مزِّ
ا كاَن من الصعِب  مَعه أْن يحفَظ المرُء َمْن تحَت َيَدْيِه مِْن ُفُشوًّ

ِظ واالحتياِط ، وأنَّ  َعَبِث أهِل الفساِد بهم مهما بالَغ في التحفُّ
اِسِه َقْسًرا ، وُيْخَتَطُف مِْن أهلِه  منهم َمْن يؤَخُذ مِْن َبْيِن ُحرَّ

اختطاًفا ، صارحني بهذا النبأِ الُمْحِزِن َفكِْدُت أطيُر من َهْوِل    
ا سمعُت ، وقلُت سبحاَن اهللاِ ! أَيِصُل فساُد األخالِق إلى هذا م

 الديِن؟وَمنَْبُع  ، الوحِي الحدِّ الُمْخِزي في بلٍد هي َمْهبُِط 

   ى فيه عاللي تلك المفاسِد رَ فهل يا ُتَرى يأتي يوٌم نَ   
مَ  َسًة ؟ـُمَهدَّ  ًة ؟ وأعالَمها ُمنَكَّ

 
 
 

 

-٨٧- 

ذلك الوقَت الَمْيُموَن وهل سُيسِعُدنا الحظُّ بأْن ُنشاِهَد   
 ونحن في َقْيِد الحياِة ؟

بوِع ُق فيه شمُس الَعفاِف في َهاتِيَك الرُّ رِ ْش إنه ليوٌم سعيٌد تُ   
 فتزيُح ما هنالك من َقَذٍر وأْدَراٍن .

ُث نَ  كنُت    ولكنَّ اليأَس قد بلَغ مني ، سي بكلِّ هذا فْ أحدِّ
َل مِن هَ ْس ْلُت أنَّ أَ وِخ  ، َمْذَهٍب وذهب بي القنوُط كلَّ  ، َمْبَلَغه

 ! باألمسِ َتنَاُوُل القمِر في سمائِه  اهُ اليوِم الذي أتمنَّ 

فقد ، َغْيَرٍة ال حدَّ لها ذو  واهللاُ ،  ِب ائِ جَ أَما والدهُر أبو العَ   
ال في حيِز اإلمكاِن وَحْسُب ، أصبَح ما كنُت أحَسُبُه مستحيًال 

، فحلَّ  اإلخالصِ بْل َبَرَز إلى عالِم الوجوِد بفضِل الِهمِة و
ْجسِ مكاَن  الطُّْهرُ  ، ، وُطِوَي من تلَك المنكراِت بِساُطها  الرِّ

بعَد ، ولم تسَمْع ألربابِها من صوٍت في طوِل البالِد وعرِضها 
، وبعَد أْن كانوا  ، وهياٍج دائمٍ  ةٍ رَّ مِ ستَ أْن كانوا في حركٍة مُ 

 . في َمْيدانِها بِهمٍة ونشاطٍ  حونَ رَ ْس ويَ  حونَ رَ مْ يَ 

ُره َقْدَره كلُّ َمْن [ في ]    قلبِه مثقاُل  )١(وهو انقالٌب سُيَقدِّ
ٍة مِن َغْيَرٍة على األخالِق والعفاِف ، ال مِن إخوانِنا  َذرَّ

                                                        
 زيادة مني . )١(
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-٨٨- 

ا في أن يكوَن الحجازيين وحَدهم بل مِْن كلِّ راغٍب حقًّ 
 الحجاُز المثَل األعلى في الفضيلِة واآلداِب .

لتالُعِب بها ِمن أقوى األسباب فَظ األعراِض ِمن األنَّ حِ   
ِمن  ِمن أصِلها ، واجتثاِث الجرائمِ  لِ ـن المشاكـكثيرٍ مِ  لقطعِ 

يُن ،  ُجرثوَمتِها ، وال َريَْب أنَّ هذا ِمن أهمِّ ما يُوِجُبهُ العقُل والدِّ
ةُ في سبيِل الُحصوِل عليه  وِمن أعظِم ما تَبُذُل األُمُم الحيـَّ

 َّ  . )١(َس والنَّفيس ــفـالن

فالحقُّ أنَّ هذه ميزُة الحجاِز اليوَم لو لم يَُتْح له ِسواها لكاَن   
واجًبا على األحراِر والُمفكِّرين أن يعتبُِروها ِمن أظهر 

 َّ ى على بقي حاِت لعصرِ هذا الَمِلِك العربيِّ الُمَفدَّ ِة ـالُمرجِّ
َمْتهُ ،    فكيف وهناك مِن الُمميِّزاِت العديدِة   العصوِر التي تقدَّ

ما يضيُق العدُّ بَِحْصِرها ، ُمميِّزاٍت أكَبَرها ُكلُّ َمن ابتعَد عن 
ِب والَهَوى   . )٢(التعصُّ

 

*   *   * 

                                                        
 . »النفس«في األصل :  )١(
 ) .٣٨١-١/٣٨٠( )١٣٤٧جمادى األولى عام ( »مجلة الكويت« )٢(

 
 
 

 

-٨٩- 

 

 ازِ جَ والحِ  اِج جَّ على الحُ  قةُ ختلَ المُ  األخبارُ 

   

ـاِج بيـِت اهللاِ الحـراِم  لو كانـت   األخبـاُر التـي ُتـَذاُع عـن ُحجَّ
كـلَّ عـاٍم أخبـاًرا صـحيحًة  وعِن َمْوِسِم الَحجِّ في مكَة المكرمـةِ 

ــَم فــي  ــَب القل ــالَقبوِل ، وأن ال ُنْتِع اهــا ب صــادقًة َلَوَجــَب أن نتلقَّ
الَمْحـِض ،  االفتراءِ  أيدي مناقشِة أربابِها ، ولكنها ولم ُتثِْرَها إالَّ 

فقــد وجــَب علــى ولــم ترفْعهــا إال ســواعُد الحســِد والــُبغِض ، 
         تكشــَف النقــاَب عــْن كــلِّ نــداِء الحقيقــِة أْن تلبيــةً لِ  »الكويــت«

  ما تقُف عليه من َهاتِيَك األخبار ، وأْن تبيَن ما فيها من اختالٍق 
ال يُراُد منه إال إضعاُف العزائِم عن أداِء ما أوجبه اهللاُ على عباِده 

اِد تلــك الربــوِع  وإالَّ تعكيــرُ  ،مــن فــرائَض دينيــٍة  ــْفِو بــيَن ُروَّ الصَّ
 اإلسالميِة الُمختلَِفِة العقائِد . المقدسِة من الطوائِف 

وأحَسُب أنَّ مِن هذه األكاذيِب الباردِة التي ال َتخَفـى علـى   
وشــِهَد مــا َبَذَلــه جاللــُة ، الحجــاَز فــي العــاِم المنَصــِرِم  َمــْن زارَ 

ــالملــِك مــن العنايــِة البالغــِة فــي الموســِم لراحــِة الحُ  اِج علــى جَّ
 : بيان األمريكيِة بقولِهاريدُة الَج  هُ تْ لَ قَ اختالفِهم ما نَ 
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ــَم فــي  ــَب القل ــالَقبوِل ، وأن ال ُنْتِع اهــا ب صــادقًة َلَوَجــَب أن نتلقَّ
الَمْحـِض ،  االفتراءِ  أيدي مناقشِة أربابِها ، ولكنها ولم ُتثِْرَها إالَّ 

فقــد وجــَب علــى ولــم ترفْعهــا إال ســواعُد الحســِد والــُبغِض ، 
         تكشــَف النقــاَب عــْن كــلِّ نــداِء الحقيقــِة أْن تلبيــةً لِ  »الكويــت«

  ما تقُف عليه من َهاتِيَك األخبار ، وأْن تبيَن ما فيها من اختالٍق 
ال يُراُد منه إال إضعاُف العزائِم عن أداِء ما أوجبه اهللاُ على عباِده 

اِد تلــك الربــوِع  وإالَّ تعكيــرُ  ،مــن فــرائَض دينيــٍة  ــْفِو بــيَن ُروَّ الصَّ
 اإلسالميِة الُمختلَِفِة العقائِد . المقدسِة من الطوائِف 

وأحَسُب أنَّ مِن هذه األكاذيِب الباردِة التي ال َتخَفـى علـى   
وشــِهَد مــا َبَذَلــه جاللــُة ، الحجــاَز فــي العــاِم المنَصــِرِم  َمــْن زارَ 

ــالملــِك مــن العنايــِة البالغــِة فــي الموســِم لراحــِة الحُ  اِج علــى جَّ
 : بيان األمريكيِة بقولِهاريدُة الَج  هُ تْ لَ قَ اختالفِهم ما نَ 
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ــالملــِك مــن العنايــِة البالغــِة فــي الموســِم لراحــِة الحُ  اِج علــى جَّ
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 : بيان األمريكيِة بقولِهاريدُة الَج  هُ تْ لَ قَ اختالفِهم ما نَ 
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ـ٢٥٠٠يؤَخُذ من برقيٍة عـن لنـدَن أنَّ (   ا مـن مسـلمي ) حاجًّ
جزائِر الهنِد الشرقيِة الهولنديِة قد توفَّاهم اُهللا بـأمراٍض مختلفـٍة 

تِهم فريضِة الَحجِّ إلى ـاٍت في أثناِء تأديَ عن متاعَب ومشقَّ  ْت جَ تَ نَ 
 .  مكَة المكرمةِ 

 ن الجزائرِ مِ  اِج جَّ الحُ  أن مجموعَ  »بتافيا« رِ أخبا نْ مِ  ادُ فَ تَ ْس ويُ   
هــم ليقومــوا ) ألًفــا عنــدما تركــوا بالدَ ٣٥( غُ بُلــكــان يَ  المــذكورةِ 

) ألًفـا ، أمـا الـذين لـم ٣١مـنهم إال ( ولـم يرجـعْ  الحجِّ  بفريضةِ 
 .ا »للمعالجةِ  وا إلى مستشفياٍت لُ قِ ى وقد نُ َض رْ يموتوا فإنهم مَ 

ورَ «نَقًْال عن جريدِة      .الحرِة المجاهدِة  »ىالشُّ

وقد َعلََّقْت على هذا الخبِر بأسلوبِها البديِع الظريِف الـذي   
اَء بأمثالِــه ، فقــال  »أبــو الحســنِ «اعتــاَد األســتاُذ  أن ُيْطــِرَف الُقــرَّ

 حِفَظه اُهللا من كلِّ غائلٍة وسوٍء :

نقْلنا هـذا الخَبـَر عـن جريـدِة البيـاِن األمريكيـِة  : الشورى«  
ه َال  ألنَّه صحيٌح بل لنسأَل إخواَننا في جاوَة عن َمْبَلـِغ هـذا  بنصِّ

نفِسـها  »بتافيـا«وفـي  »جـاوةَ «ِم الكـذِب ، ففـي ن عـالَ الكذِب مِ 
ُة جرائَد هناك ، فهـل دَّ يوَجُد ُقراٌء لهذا الخبِر ، ويوَجُد كذلك عِ 

الَحـجِّ فقـط ؟  مِ مواِسـِضدَّ أم أنه صحيٌح ما ُتذيُعه أخباُر لندَن ، 
َ َس   . »ىرَ ن

 
 
 

 

-٩١- 

َنَعْم ستَرى يا أبا الَحَسِن إذا مـا اْنـَبلَج الصـباُح  : »الكويت«  
ـللدسـائِس والتَّ  ُكنَْه هذا النبـأِ ، وتـرى أنَّ  فـي  اضـليِل ضـلًعا قويًّ

 بنائِه . ةِ إشادَ 

ــســمَ ا نَ نَّــوال تَعَْجــْب فقــد كُ    ــرٍ ِم ــُر فــي ُع بكثي ــه يُنَش ن أمثالِ
ــ بــل عــن كــلِّ ، فقــط ِف ال عــن موســِم الَحــجِّ والُحجــاِج حُ الصُّ

ــه  ــاِز وأحوالِ ــه ، ؛ شــؤوِن الِحَج ــارًة للعواطــِف علــى حكومتِ إث
ها ، ولكْن ال تَلَْبُث أْن يَ  دوِر الصافيِة ِضدَّ يََّن لنـا بَ ـتَ ـوإغارًة للصُّ

 ويظهَر لنا بُهتانُها .، كذبُها 

 عِ تنـوِّ ن مُ َر مِن نافذتِه َمْبَلَغ ما ُيَذاُع مِـوهاَك مثاًال واحًدا لننظُ   
 األخباِر التي على شاكلتِه.

ِت التـي ُأْنِشـَئْت حـديًثا للـدفاِع عـن    نشرْت إحـدى الَمَجـالَّ
اُه أن أحــَد اإلخــواِن  الحجــاِز خبــًرا عــن مكــَة المكرمــِة ُمــَؤدَّ

   ا فـــي الحـــرِم الشـــريِف َرْمًيـــا الوهـــابيين قتـــَل عالًمـــا َيمانيًّـــ
، ا أحـلَّ دَمـه بالرصاِص ، َسِمَع منه فـي أثنـاء َدْرِسـه ُكفـًرا بواًحـ

ِة دفاِعه عن دينِه !  ولم ُيقاَصْص القاتُل بُحجَّ

فتساَءْلنَا إْذ ذاَك كما َتساَءَل غيُرنا عن مِقداِر هذا الخبـِر مـن   
حِة ، وبحْثنَا بحًثا دقيًقا لنقَف علـى َجلِيَّتِـه فمـا هـي إال أيـاٌم  الصِّ

ـِة نفِسـها تكـذيَب الخبـرِ  بقلـِم  قالئُل حتى قرأنا في تلـك الَمَجلَّ
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-٩٠- 

ـ٢٥٠٠يؤَخُذ من برقيٍة عـن لنـدَن أنَّ (   ا مـن مسـلمي ) حاجًّ
جزائِر الهنِد الشرقيِة الهولنديِة قد توفَّاهم اُهللا بـأمراٍض مختلفـٍة 

تِهم فريضِة الَحجِّ إلى ـاٍت في أثناِء تأديَ عن متاعَب ومشقَّ  ْت جَ تَ نَ 
 .  مكَة المكرمةِ 

 ن الجزائرِ مِ  اِج جَّ الحُ  أن مجموعَ  »بتافيا« رِ أخبا نْ مِ  ادُ فَ تَ ْس ويُ   
هــم ليقومــوا ) ألًفــا عنــدما تركــوا بالدَ ٣٥( غُ بُلــكــان يَ  المــذكورةِ 

) ألًفـا ، أمـا الـذين لـم ٣١مـنهم إال ( ولـم يرجـعْ  الحجِّ  بفريضةِ 
 .ا »للمعالجةِ  وا إلى مستشفياٍت لُ قِ ى وقد نُ َض رْ يموتوا فإنهم مَ 

ورَ «نَقًْال عن جريدِة      .الحرِة المجاهدِة  »ىالشُّ

وقد َعلََّقْت على هذا الخبِر بأسلوبِها البديِع الظريِف الـذي   
اَء بأمثالِــه ، فقــال  »أبــو الحســنِ «اعتــاَد األســتاُذ  أن ُيْطــِرَف الُقــرَّ

 حِفَظه اُهللا من كلِّ غائلٍة وسوٍء :

نقْلنا هـذا الخَبـَر عـن جريـدِة البيـاِن األمريكيـِة  : الشورى«  
ه َال  ألنَّه صحيٌح بل لنسأَل إخواَننا في جاوَة عن َمْبَلـِغ هـذا  بنصِّ

نفِسـها  »بتافيـا«وفـي  »جـاوةَ «ِم الكـذِب ، ففـي ن عـالَ الكذِب مِ 
ُة جرائَد هناك ، فهـل دَّ يوَجُد ُقراٌء لهذا الخبِر ، ويوَجُد كذلك عِ 

الَحـجِّ فقـط ؟  مِ مواِسـِضدَّ أم أنه صحيٌح ما ُتذيُعه أخباُر لندَن ، 
َ َس   . »ىرَ ن

 
 
 

 

-٩١- 

َنَعْم ستَرى يا أبا الَحَسِن إذا مـا اْنـَبلَج الصـباُح  : »الكويت«  
ـللدسـائِس والتَّ  ُكنَْه هذا النبـأِ ، وتـرى أنَّ  فـي  اضـليِل ضـلًعا قويًّ

 بنائِه . ةِ إشادَ 

ــســمَ ا نَ نَّــوال تَعَْجــْب فقــد كُ    ــرٍ ِم ــُر فــي ُع بكثي ــه يُنَش ن أمثالِ
ــ بــل عــن كــلِّ ، فقــط ِف ال عــن موســِم الَحــجِّ والُحجــاِج حُ الصُّ

ــه  ــاِز وأحوالِ ــه ، ؛ شــؤوِن الِحَج ــارًة للعواطــِف علــى حكومتِ إث
ها ، ولكْن ال تَلَْبُث أْن يَ  دوِر الصافيِة ِضدَّ يََّن لنـا بَ ـتَ ـوإغارًة للصُّ

 ويظهَر لنا بُهتانُها .، كذبُها 

 عِ تنـوِّ ن مُ َر مِن نافذتِه َمْبَلَغ ما ُيَذاُع مِـوهاَك مثاًال واحًدا لننظُ   
 األخباِر التي على شاكلتِه.

ِت التـي ُأْنِشـَئْت حـديًثا للـدفاِع عـن    نشرْت إحـدى الَمَجـالَّ
اُه أن أحــَد اإلخــواِن  الحجــاِز خبــًرا عــن مكــَة المكرمــِة ُمــَؤدَّ

   ا فـــي الحـــرِم الشـــريِف َرْمًيـــا الوهـــابيين قتـــَل عالًمـــا َيمانيًّـــ
، ا أحـلَّ دَمـه بالرصاِص ، َسِمَع منه فـي أثنـاء َدْرِسـه ُكفـًرا بواًحـ

ِة دفاِعه عن دينِه !  ولم ُيقاَصْص القاتُل بُحجَّ

فتساَءْلنَا إْذ ذاَك كما َتساَءَل غيُرنا عن مِقداِر هذا الخبـِر مـن   
حِة ، وبحْثنَا بحًثا دقيًقا لنقَف علـى َجلِيَّتِـه فمـا هـي إال أيـاٌم  الصِّ

ـِة نفِسـها تكـذيَب الخبـرِ  بقلـِم  قالئُل حتى قرأنا في تلـك الَمَجلَّ
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-٩٢- 

مكاتبها من مكَة المكرمـِة ، وأن الحادثـَة كانـت مقصـورًة علـى 
 ن البلِد فقط !مِ  يِهِ فْ ِل ونَ ُج ِب الرَّ رْ َض 

لئك األحـراِر الـذين يريـدون تأييـَد دفـاِعهم عـن وَبٍخ َبٍخ أل  
  . الحجاِز بأمثاِل تلك المفَتَرياِت السِمَجةِ 

ــا أُ    ــا أيًضــا َفْلنتريــْث أياًم ــا تلــَك خــرى عســى أن تُ وقلن  تحَفن
َة له أصًال ! وهـذا  ُة بخبٍر ثالٍث تثبُت به أنَّ ـالمجلَّ  الخبَر ال ِصحَّ

فـإنَّ التسـاهَل الـذي تُبديـه حكومـةُ الحجـاِز ما نكاُد نجزُم بـه ، 
انِه  ومـع َمـْن يَِفـُدون إليـه مـن مختلـِف المـذاهِب ، اليوَم مع سكَّ

ـــ، اإلســـالميِة  دِة التـــي كانـــت تســـاهٌل ال نِســـَبةَ بينـَــهُ وبـــيَن الشِّ
بــوِع مــع الُمنتســبين إلــى مــذهِب  تُســَتعَْمُل ســابقًا فــي تلــك الرُّ

ــاِم أحمــد  ــةً ، والمُ  -$-اإلم ــنتَ عام   لشــيَخي اإلســالِم  بينَ ِس
 المصـــلِح - الوهـــاِب  عبـــدِ  بـــنِ  محمـــدِ  والشـــيخ، ابـــِن تيميـــِة 

 .  خاصةً  -المشهورِ 

ــَر بيــعُ    ــِب إذ ذاَك أن ُحظِ      مؤلفــاِت  فقــد بلــَغ مــن أمــرِ التعصُّ
َ ،  القيمِ  ه ابنِ وتلميذِ ،  تيميةَ  ابنِ   بـنِ  محمـدِ  الشـيِخ  مؤلفاِت  هَ لْ ب

وَمْن ُوِجَد عنـَدُه شـيٌء  عبِد الوهاِب وآلِه وعلماِء نَْجٍد الفضالِء ،
َض نفَسه لعقاِب صاحِب األمِر والنهِي هناك !   منها يكوُن قد عرَّ

ُب  بْل    ُض المنتِمـين إلـى بعـ دٍّ أُذيـَق فيـهإلى حَ  وصَل التعصُّ

 
 
 

 

-٩٣- 

أنواًعــا مــن  -أنُفِســهم-ن الحجــازيين ِمــ حمــدَ مــذهِب اإلمــام ِأ
هم التـي كـانوا بهـا يعتقـدون ، عقيـدتِ  اءِ رَّ مـن َجـ األليمِ  العذاِب 

 . رافاِت والخُ  البدعِ  من شوائِب  المةِ السَّ  الِح الصَّ  لِف السَّ  عقيدةِ 

ــ   عــن حُف اليــوَم والخالصــةُ أنَّ األخبــاَر التــي تنشــُرها الصُّ
ــه  ــِة َملكِ ــجِّ وموســِمه ، وعــن جالل ــه ، وعــن الَح الحجــاِز وأهِل

 َّ  يونَ جدِ وحكومتِه ، وعن اإلرهاقاِت التي يعاِمُل بها إخوانُنا الن
اج ِال حقيقـةَ لهـا ،َمْن يُخالُفهم في العقيدِة والمذهِب مِ   ن الُحجَّ

ِة ، ــحَّ    أخبــاٌر َيِجــُب علــى الُمنِصــِف أن    وال أســاَس لهــا ِمــن الصِّ
تِها ، وَيِجُب عليه أْن َيِزَنها قبَل ذلك بميـزاِن  َلها على ِعالَّ ال يتقبَّ

 العدِل واإلنصاِف .

ثــم لِنفــرْض أنَّ مــا ُيِصــيُب الحــاجَّ مِــن األمــراِض والمــوِت   
وَمنشـُأ ، جـاِز وحكومتِـِه صحيٌح ال مِْريَة فيه ، فما هو َذْنـُب الحِ 

ـعوِب مدنيـًة ، وافدٌة ال َيْسَلُم من )١( ذلك َأوبَئةٌ  ها حتى أرقـى الشُّ
ـِة  حَّ  .)٢(وأَدقُّها اعتناًء في النظافِة ، واستعماِل وسائِل الصِّ

*   *   * 
                                                        

 .  »وباءٌ «كأنها !  »وبأ«في األصل مرسومة هكذا :  )١(
) ١٣٤٧) جمـــــادى اآلخـــــر (١٠الجـــــزء ( »مجلـــــة الكويـــــت« )٢(

)٤٢٨-١/٤٢٦. ( 



93

 
 
 

 

-٩٢- 

مكاتبها من مكَة المكرمـِة ، وأن الحادثـَة كانـت مقصـورًة علـى 
 ن البلِد فقط !مِ  يِهِ فْ ِل ونَ ُج ِب الرَّ رْ َض 

لئك األحـراِر الـذين يريـدون تأييـَد دفـاِعهم عـن وَبٍخ َبٍخ أل  
  . الحجاِز بأمثاِل تلك المفَتَرياِت السِمَجةِ 

ــا أُ    ــا أيًضــا َفْلنتريــْث أياًم ــا تلــَك خــرى عســى أن تُ وقلن  تحَفن
َة له أصًال ! وهـذا  ُة بخبٍر ثالٍث تثبُت به أنَّ ـالمجلَّ  الخبَر ال ِصحَّ

فـإنَّ التسـاهَل الـذي تُبديـه حكومـةُ الحجـاِز ما نكاُد نجزُم بـه ، 
انِه  ومـع َمـْن يَِفـُدون إليـه مـن مختلـِف المـذاهِب ، اليوَم مع سكَّ

ـــ، اإلســـالميِة  دِة التـــي كانـــت تســـاهٌل ال نِســـَبةَ بينـَــهُ وبـــيَن الشِّ
بــوِع مــع الُمنتســبين إلــى مــذهِب  تُســَتعَْمُل ســابقًا فــي تلــك الرُّ

ــاِم أحمــد  ــةً ، والمُ  -$-اإلم ــنتَ عام   لشــيَخي اإلســالِم  بينَ ِس
 المصـــلِح - الوهـــاِب  عبـــدِ  بـــنِ  محمـــدِ  والشـــيخ، ابـــِن تيميـــِة 

 .  خاصةً  -المشهورِ 

ــَر بيــعُ    ــِب إذ ذاَك أن ُحظِ      مؤلفــاِت  فقــد بلــَغ مــن أمــرِ التعصُّ
َ ،  القيمِ  ه ابنِ وتلميذِ ،  تيميةَ  ابنِ   بـنِ  محمـدِ  الشـيِخ  مؤلفاِت  هَ لْ ب

وَمْن ُوِجَد عنـَدُه شـيٌء  عبِد الوهاِب وآلِه وعلماِء نَْجٍد الفضالِء ،
َض نفَسه لعقاِب صاحِب األمِر والنهِي هناك !   منها يكوُن قد عرَّ

ُب  بْل    ُض المنتِمـين إلـى بعـ دٍّ أُذيـَق فيـهإلى حَ  وصَل التعصُّ

 
 
 

 

-٩٣- 

أنواًعــا مــن  -أنُفِســهم-ن الحجــازيين ِمــ حمــدَ مــذهِب اإلمــام ِأ
هم التـي كـانوا بهـا يعتقـدون ، عقيـدتِ  اءِ رَّ مـن َجـ األليمِ  العذاِب 

 . رافاِت والخُ  البدعِ  من شوائِب  المةِ السَّ  الِح الصَّ  لِف السَّ  عقيدةِ 

ــ   عــن حُف اليــوَم والخالصــةُ أنَّ األخبــاَر التــي تنشــُرها الصُّ
ــه  ــِة َملكِ ــجِّ وموســِمه ، وعــن جالل ــه ، وعــن الَح الحجــاِز وأهِل

 َّ  يونَ جدِ وحكومتِه ، وعن اإلرهاقاِت التي يعاِمُل بها إخوانُنا الن
اج ِال حقيقـةَ لهـا ،َمْن يُخالُفهم في العقيدِة والمذهِب مِ   ن الُحجَّ

ِة ، ــحَّ    أخبــاٌر َيِجــُب علــى الُمنِصــِف أن    وال أســاَس لهــا ِمــن الصِّ
تِها ، وَيِجُب عليه أْن َيِزَنها قبَل ذلك بميـزاِن  َلها على ِعالَّ ال يتقبَّ

 العدِل واإلنصاِف .

ثــم لِنفــرْض أنَّ مــا ُيِصــيُب الحــاجَّ مـِـن األمــراِض والمــوِت   
وَمنشـُأ ، جـاِز وحكومتِـِه صحيٌح ال مِْريَة فيه ، فما هو َذْنـُب الحِ 

ـعوِب مدنيـًة ، وافدٌة ال َيْسَلُم من )١( ذلك َأوبَئةٌ  ها حتى أرقـى الشُّ
ـِة  حَّ  .)٢(وأَدقُّها اعتناًء في النظافِة ، واستعماِل وسائِل الصِّ

*   *   * 
                                                        

 .  »وباءٌ «كأنها !  »وبأ«في األصل مرسومة هكذا :  )١(
) ١٣٤٧) جمـــــادى اآلخـــــر (١٠الجـــــزء ( »مجلـــــة الكويـــــت« )٢(

)٤٢٨-١/٤٢٦. ( 

  



 
 
 

 

-٩٤- 

 

 اإلصالحُ 
   

ِ ـدي: مجلٌة    أصَدَرَها فـي ، َأخالقيٌَّة ، اجتماعيٌة ، ِعْلِميٌَّة ، ٌة ـيَّ ـن
 مكَة المكرمِة األستاُذ الجليُل الشيُخ محمـُد حامـُد الِفِقـي أحـدُ 

ًتا . تيِن ُمؤقَّ هر مرَّ  ُعلماِء األزهِر الُفَضَالِء في الشَّ

، وفيه مِن المواضـيِع الُممتَِعـِة التـي  واَفانا منها العدُد الثاني  
ترمِي إلـى مـا ُأْنِشـَئت المجلـُة ألجلِـِه ، الشـيُء الُمْسـَتطاُب مِـْن 

ْيِغ والضـاللِ ِه وجوُ دفاٍع مجيٍد عن الحقِّ ، ووقوٍف في   ، أهِل الزَّ
يِن مِْن ُزَواِن البدِع والخرافاِت ، وعلى  وِحْرٍص على تصفيِة الدِّ
أن يكوَن سالًما مما ُأْلِصَق به من أضـاليَل وأباطيـَل ، وقـد َراَقنَـا 
منها فوَق هذا بالغُة أسلوِب صاحبِها الفاضـِل ، ومتانـُة عبارتِـه 

 وانِسجاُمها .

ــا وا   اُء إال ُبرهاًن ــرَّ ــُة الَغ ــذه المجل ِة وليســت ه ــدَّ ــن ِع ــًدا مِ ح
براهيَن تشهُد باإلصـالِح الـذي انبثـَق نـوُره فـي سـماِء الحجـاِز 
 اليوَم ، سَيْتَبُعه ِسَواُه في المستقبِل من األياِم إْن شاَء اُهللا تعاَلى .

وقد ال يعرُِف ِمقداَر الَفْرِق الذي حصـَل بَـيَْن يـوِم الحجـاِز   
تكـزْت دعـوتُهم علـى وأمِسه فيما يُِهمُّ دعاَة اإلصـالِح الـذين ار

 
 
 

 

-٩٤- 

 

 اإلصالحُ 
   

ِ ـدي: مجلٌة    أصَدَرَها فـي ، َأخالقيٌَّة ، اجتماعيٌة ، ِعْلِميٌَّة ، ٌة ـيَّ ـن
 مكَة المكرمِة األستاُذ الجليُل الشيُخ محمـُد حامـُد الِفِقـي أحـدُ 

ًتا . تيِن ُمؤقَّ هر مرَّ  ُعلماِء األزهِر الُفَضَالِء في الشَّ

، وفيه مِن المواضـيِع الُممتَِعـِة التـي  واَفانا منها العدُد الثاني  
ترمِي إلـى مـا ُأْنِشـَئت المجلـُة ألجلِـِه ، الشـيُء الُمْسـَتطاُب مِـْن 

ْيِغ والضـاللِ ِه وجوُ دفاٍع مجيٍد عن الحقِّ ، ووقوٍف في   ، أهِل الزَّ
يِن مِْن ُزَواِن البدِع والخرافاِت ، وعلى  وِحْرٍص على تصفيِة الدِّ
أن يكوَن سالًما مما ُأْلِصَق به من أضـاليَل وأباطيـَل ، وقـد َراَقنَـا 
منها فوَق هذا بالغُة أسلوِب صاحبِها الفاضـِل ، ومتانـُة عبارتِـه 

 وانِسجاُمها .

ــا وا   اُء إال ُبرهاًن ــرَّ ــُة الَغ ــذه المجل ِة وليســت ه ــدَّ ــن ِع ــًدا مِ ح
براهيَن تشهُد باإلصـالِح الـذي انبثـَق نـوُره فـي سـماِء الحجـاِز 
 اليوَم ، سَيْتَبُعه ِسَواُه في المستقبِل من األياِم إْن شاَء اُهللا تعاَلى .

وقد ال يعرُِف ِمقداَر الَفْرِق الذي حصـَل بَـيَْن يـوِم الحجـاِز   
تكـزْت دعـوتُهم علـى وأمِسه فيما يُِهمُّ دعاَة اإلصـالِح الـذين ار

 
 
 

 

-٩٥- 

يِن الخــالِص واألخــالِق المتينــِة إال َمــْن َســَبَر َغــْوَر الحجــاِز الــدِّ 
مِ   ، بِدقٍة قبَل أن يتربَع علـى كرسـيِّه جاللـةُ ذلـك الملـِك المعظـَّ

ــ عــْت فيــه، نةَ الــذي أحيــا اهللاُ بــه السُّ  وأمــاَت بــه البِدعــةَ ، وتجمَّ
ين هـاتَيِْن الحـالتين بمقارنٍة بـوَسآتي  شاراُت الملوِك الكباِر ،

ــُز إالَّ إلــى الحــقِّ ، وال يعشــُق  ــِة بقلــٍم ال يتحيَّ      فــي األعــداِد اآلتي
  الحقيقةَ .إالَّ 

ــِف    ــْت بعط ــي َحظَِي ــيَفِة الت ِص ــذه الرَّ ــو له ــاِم نرج ــي الخت وف
والصـبَر ، والنجاَح البـاهَر ،  التقدَم المستمرَّ : صاحِب الجاللِة 

يِب الــذي تَكاَلــَب فيــه ِصــاليــوِم العَ  فــي َمْيــَداِن الجهــاِد فــي هــذا
يِن ، وَناَهَضُه مِْن أبنائِه َمـْن فسـدْت فَِطـُرهم دون على الدِّ لحِ المُ 

 .  )١(وانحلَّْت رابَِطُتهم ، فأصبحوا كاألنعاِم أو هم أضلُّ سبيًال 

 

 

*   *   * 

 

 
                                                        

 ) .١/٢٨٦) (١٣٤٧) ربيع األول (٧الجزء ( »مجلة الكويت« )١(
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-٩٤- 

 

 اإلصالحُ 
   

ِ ـدي: مجلٌة    أصَدَرَها فـي ، َأخالقيٌَّة ، اجتماعيٌة ، ِعْلِميٌَّة ، ٌة ـيَّ ـن
 مكَة المكرمِة األستاُذ الجليُل الشيُخ محمـُد حامـُد الِفِقـي أحـدُ 

ًتا . تيِن ُمؤقَّ هر مرَّ  ُعلماِء األزهِر الُفَضَالِء في الشَّ

، وفيه مِن المواضـيِع الُممتَِعـِة التـي  واَفانا منها العدُد الثاني  
ترمِي إلـى مـا ُأْنِشـَئت المجلـُة ألجلِـِه ، الشـيُء الُمْسـَتطاُب مِـْن 

ْيِغ والضـاللِ ِه وجوُ دفاٍع مجيٍد عن الحقِّ ، ووقوٍف في   ، أهِل الزَّ
يِن مِْن ُزَواِن البدِع والخرافاِت ، وعلى  وِحْرٍص على تصفيِة الدِّ
أن يكوَن سالًما مما ُأْلِصَق به من أضـاليَل وأباطيـَل ، وقـد َراَقنَـا 
منها فوَق هذا بالغُة أسلوِب صاحبِها الفاضـِل ، ومتانـُة عبارتِـه 

 وانِسجاُمها .

ــا وا   اُء إال ُبرهاًن ــرَّ ــُة الَغ ــذه المجل ِة وليســت ه ــدَّ ــن ِع ــًدا مِ ح
براهيَن تشهُد باإلصـالِح الـذي انبثـَق نـوُره فـي سـماِء الحجـاِز 
 اليوَم ، سَيْتَبُعه ِسَواُه في المستقبِل من األياِم إْن شاَء اُهللا تعاَلى .

وقد ال يعرُِف ِمقداَر الَفْرِق الذي حصـَل بَـيَْن يـوِم الحجـاِز   
تكـزْت دعـوتُهم علـى وأمِسه فيما يُِهمُّ دعاَة اإلصـالِح الـذين ار

 
 
 

 

-٩٤- 

 

 اإلصالحُ 
   

ِ ـدي: مجلٌة    أصَدَرَها فـي ، َأخالقيٌَّة ، اجتماعيٌة ، ِعْلِميٌَّة ، ٌة ـيَّ ـن
 مكَة المكرمِة األستاُذ الجليُل الشيُخ محمـُد حامـُد الِفِقـي أحـدُ 

ًتا . تيِن ُمؤقَّ هر مرَّ  ُعلماِء األزهِر الُفَضَالِء في الشَّ

، وفيه مِن المواضـيِع الُممتَِعـِة التـي  واَفانا منها العدُد الثاني  
ترمِي إلـى مـا ُأْنِشـَئت المجلـُة ألجلِـِه ، الشـيُء الُمْسـَتطاُب مِـْن 

ْيِغ والضـاللِ ِه وجوُ دفاٍع مجيٍد عن الحقِّ ، ووقوٍف في   ، أهِل الزَّ
يِن مِْن ُزَواِن البدِع والخرافاِت ، وعلى  وِحْرٍص على تصفيِة الدِّ
أن يكوَن سالًما مما ُأْلِصَق به من أضـاليَل وأباطيـَل ، وقـد َراَقنَـا 
منها فوَق هذا بالغُة أسلوِب صاحبِها الفاضـِل ، ومتانـُة عبارتِـه 

 وانِسجاُمها .

ــا وا   اُء إال ُبرهاًن ــرَّ ــُة الَغ ــذه المجل ِة وليســت ه ــدَّ ــن ِع ــًدا مِ ح
براهيَن تشهُد باإلصـالِح الـذي انبثـَق نـوُره فـي سـماِء الحجـاِز 
 اليوَم ، سَيْتَبُعه ِسَواُه في المستقبِل من األياِم إْن شاَء اُهللا تعاَلى .

وقد ال يعرُِف ِمقداَر الَفْرِق الذي حصـَل بَـيَْن يـوِم الحجـاِز   
تكـزْت دعـوتُهم علـى وأمِسه فيما يُِهمُّ دعاَة اإلصـالِح الـذين ار

 
 
 

 

-٩٥- 

يِن الخــالِص واألخــالِق المتينــِة إال َمــْن َســَبَر َغــْوَر الحجــاِز الــدِّ 
مِ   ، بِدقٍة قبَل أن يتربَع علـى كرسـيِّه جاللـةُ ذلـك الملـِك المعظـَّ

ــ عــْت فيــه، نةَ الــذي أحيــا اهللاُ بــه السُّ  وأمــاَت بــه البِدعــةَ ، وتجمَّ
ين هـاتَيِْن الحـالتين بمقارنٍة بـوَسآتي  شاراُت الملوِك الكباِر ،

ــُز إالَّ إلــى الحــقِّ ، وال يعشــُق  ــِة بقلــٍم ال يتحيَّ      فــي األعــداِد اآلتي
  الحقيقةَ .إالَّ 

ــِف    ــْت بعط ــي َحظَِي ــيَفِة الت ِص ــذه الرَّ ــو له ــاِم نرج ــي الخت وف
والصـبَر ، والنجاَح البـاهَر ،  التقدَم المستمرَّ : صاحِب الجاللِة 

يِب الــذي تَكاَلــَب فيــه ِصــاليــوِم العَ  فــي َمْيــَداِن الجهــاِد فــي هــذا
يِن ، وَناَهَضُه مِْن أبنائِه َمـْن فسـدْت فَِطـُرهم دون على الدِّ لحِ المُ 

 .  )١(وانحلَّْت رابَِطُتهم ، فأصبحوا كاألنعاِم أو هم أضلُّ سبيًال 

 

 

*   *   * 

 

 
                                                        

 ) .١/٢٨٦) (١٣٤٧) ربيع األول (٧الجزء ( »مجلة الكويت« )١(

  



 
 
 

 

-٩٦- 

 

 جازِ والحِ  الحجِّ  دَّ ِض  عاياُت الدِّ 
   

 عاياٌت دِ  اإلسالميةِ  وغيرِ  اإلسالميةِ  الجهاِت  هناك في سائرِ   
ــ جــازِ الحِ  دَّ ِضــ ــ الَحــجِّ  ، وضــدَّ  هِ انِ كَّ وُس   فــرائضِ  نْ الــذي هــو مِ

 . اإلسالمِ 

ـمِ  تلـك الـدعاياِت  أمثاُل  ُب رَ غْ ستَ وقد ال تُ    لهـم ،  يـنَ ن ال دِ مَّ
 نْ ه مِـبـه عبـادَ  اهللاُ  هم بمـا وعـدَ تصـديقِ  هم منه وعـدمَ انحاللَ  فإنَّ 
 مـا يمـتُّ  لِّ ُكـ نْ َعـ هم إلى التهويـلِ يدفعُ ه رِ أمْ  بامتثالِ  جزيلٍ  أجرٍ 

 . بسبٍب  إلى الدينِ 

هـذه  الِ ثـأم دورُ ُصـ االسـتغراِب  ب كـلَّ رَ غْ تَ ْسـما الـذي يُ وإنَّ   
إنـه  قـاُل رجـٍل ال يُ  لِ أْجـ نْ مِـ ةِ ينيَّـالدِّ  عن المقدسـاِت  التثبيطاِت 

ــدَّ  ــيٌّ  ، بــل هــو مســلمٌ  ُب ْســوَح  ي اإلســالمَ عِ ي  ، ويتظــاهرُ  حقيق
 ه .وأهلِ  على اإلسالمِ  ةِ رَ يْ بالغَ 

ُر غـادِ اه يُ نَ صـفْ ٍد هـو كمـا وَ رْ َفـ نْ هـذا َعـ نْ مِـ شيءٍ  دورَ إن ُص   
ِط في هذه ُه على التورُّ تْ لَ مَ التي َح  ُل عن األسباِب يتساءَ  اإلنسانَ 

 في نفِسِه؟ هُ نُّ كِ يُ  يٍّ فِ إلحاٌد َخ  وَ ، أهُ  ِق ياَض المَ 

  أو نِْقَمٌة على الحجاِز وَبنِيه ؟  

 
 
 

 

-٩٦- 

 

 جازِ والحِ  الحجِّ  دَّ ِض  عاياُت الدِّ 
   

 عاياٌت دِ  اإلسالميةِ  وغيرِ  اإلسالميةِ  الجهاِت  هناك في سائرِ   
ــ جــازِ الحِ  دَّ ِضــ ــ الَحــجِّ  ، وضــدَّ  هِ انِ كَّ وُس   فــرائضِ  نْ الــذي هــو مِ

 . اإلسالمِ 

ـمِ  تلـك الـدعاياِت  أمثاُل  ُب رَ غْ ستَ وقد ال تُ    لهـم ،  يـنَ ن ال دِ مَّ
 نْ ه مِـبـه عبـادَ  اهللاُ  هم بمـا وعـدَ تصـديقِ  هم منه وعـدمَ انحاللَ  فإنَّ 
 مـا يمـتُّ  لِّ ُكـ نْ َعـ هم إلى التهويـلِ يدفعُ ه رِ أمْ  بامتثالِ  جزيلٍ  أجرٍ 

 . بسبٍب  إلى الدينِ 

هـذه  الِ ثـأم دورُ ُصـ االسـتغراِب  ب كـلَّ رَ غْ تَ ْسـما الـذي يُ وإنَّ   
إنـه  قـاُل رجـٍل ال يُ  لِ أْجـ نْ مِـ ةِ ينيَّـالدِّ  عن المقدسـاِت  التثبيطاِت 

ــدَّ  ــيٌّ  ، بــل هــو مســلمٌ  ُب ْســوَح  ي اإلســالمَ عِ ي  ، ويتظــاهرُ  حقيق
 ه .وأهلِ  على اإلسالمِ  ةِ رَ يْ بالغَ 

ُر غـادِ اه يُ نَ صـفْ ٍد هـو كمـا وَ رْ َفـ نْ هـذا َعـ نْ مِـ شيءٍ  دورَ إن ُص   
ِط في هذه ُه على التورُّ تْ لَ مَ التي َح  ُل عن األسباِب يتساءَ  اإلنسانَ 

 في نفِسِه؟ هُ نُّ كِ يُ  يٍّ فِ إلحاٌد َخ  وَ ، أهُ  ِق ياَض المَ 

  أو نِْقَمٌة على الحجاِز وَبنِيه ؟  

 
 
 

 

-٩٧- 

ِ  الحكومةِ  على ةٌ طَ خْ أو َس     ؟ها ورجال

التـي  »وقـت« ريـدةِ َج  نْ مِ  نموذٌج  ا اآلنَ نَ يْ دَ يَ نقوُل هذا وَبْيَن   
 تحـَت  لـةِ قبِ المُ  السـنةِ  اليو فـي أولِ بلغة المَ  »بتافيا«في  ستصدرُ 

فـي  لـويينَ العَ  بارِ كِ  أحدِ  اسِ العطَّ  إسماعيلِ  الفاضلِ  السيدِ  إدارةِ 
إنهـا عنهـا  يـَل (قِ  لةً رسـا سيا ، فقد نشـر فـي هـذا النمـوذِج ونيندإ

مـن  فيهـا كثيـرٌ  ،ربيـع أول ١٥ ) بتـاريِخ المكرمـةِ  مكةَ  نْ مِ  واردةٌ 
 الءِ َضــوهــو مــن فُ - إســماعيلِ  التــي كنــا نــودُّ مــن الســيدِ  طِ قَ الــنُ 
ــُه -قُّ ها فــي صــحيفٍة لــه الَحــبنشــرِ  ال يســمَح  أنْ  -لــويينالعَ        ُكلُّ

ه تُ رَ ْض َح  ذُ اَخ ؤَ ا يُ مَّ ها مِ هَ زِّ نَ يُ  عليها ، وأنْ  في اإلشراِف  -أو بعُضهُ 
 ها فيها .ضاه بنشرِ على رِ  المؤاخذةِ  كلَّ 

على  االعتراضِ  منها رائحةُ  مُّ تَ ْش يُ  ن عباراٍت ما فيها مِ  أوًال :  
ــةِ  ــدودِ  إقام ــرعيةِ  الح ــةَ  الش ــي مك ــةِ  ف ــادُ ،  المكرم ــى  واالنتق عل

 ها إياها .لتنفيذِ  الحجازيةِ  الحكومةِ 

ِ ثانيًا :    َمـِم عـن أداِء تثبـيِط الهِ مـن  -ًضـا أي -هـا ما فـي خالل
فـي  الحـاجَّ  التي تنتـاُب  من الصعوباِت  فريضِة الَحجِّ بِذْكِر كثيرٍ 

وما كـان منـه ،  منها ليس بصحيٍح  لَّ الجُ  على أنَّ  ه إلى مكةَ سفرِ 
ا هشأنِ  نْ التي مِ  ه بهذه الصفةِ إيرادُ  مِن مسلمٍ  نُ ُس حْ صحيًحا فال يَ 

 . دامِ قْ واإل ةِ مَّ الهِ  نِ اهِ وَ  نْ مِ  مِ زْ العَ  ضعاُف إِ 
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-٩٦- 

 

 جازِ والحِ  الحجِّ  دَّ ِض  عاياُت الدِّ 
   

 عاياٌت دِ  اإلسالميةِ  وغيرِ  اإلسالميةِ  الجهاِت  هناك في سائرِ   
ــ جــازِ الحِ  دَّ ِضــ ــ الَحــجِّ  ، وضــدَّ  هِ انِ كَّ وُس   فــرائضِ  نْ الــذي هــو مِ

 . اإلسالمِ 

ـمِ  تلـك الـدعاياِت  أمثاُل  ُب رَ غْ ستَ وقد ال تُ    لهـم ،  يـنَ ن ال دِ مَّ
 نْ ه مِـبـه عبـادَ  اهللاُ  هم بمـا وعـدَ تصـديقِ  هم منه وعـدمَ انحاللَ  فإنَّ 
 مـا يمـتُّ  لِّ ُكـ نْ َعـ هم إلى التهويـلِ يدفعُ ه رِ أمْ  بامتثالِ  جزيلٍ  أجرٍ 

 . بسبٍب  إلى الدينِ 

هـذه  الِ ثـأم دورُ ُصـ االسـتغراِب  ب كـلَّ رَ غْ تَ ْسـما الـذي يُ وإنَّ   
إنـه  قـاُل رجـٍل ال يُ  لِ أْجـ نْ مِـ ةِ ينيَّـالدِّ  عن المقدسـاِت  التثبيطاِت 

ــدَّ  ــيٌّ  ، بــل هــو مســلمٌ  ُب ْســوَح  ي اإلســالمَ عِ ي  ، ويتظــاهرُ  حقيق
 ه .وأهلِ  على اإلسالمِ  ةِ رَ يْ بالغَ 

ُر غـادِ اه يُ نَ صـفْ ٍد هـو كمـا وَ رْ َفـ نْ هـذا َعـ نْ مِـ شيءٍ  دورَ إن ُص   
ِط في هذه ُه على التورُّ تْ لَ مَ التي َح  ُل عن األسباِب يتساءَ  اإلنسانَ 

 في نفِسِه؟ هُ نُّ كِ يُ  يٍّ فِ إلحاٌد َخ  وَ ، أهُ  ِق ياَض المَ 

  أو نِْقَمٌة على الحجاِز وَبنِيه ؟  

 
 
 

 

-٩٦- 

 

 جازِ والحِ  الحجِّ  دَّ ِض  عاياُت الدِّ 
   

 عاياٌت دِ  اإلسالميةِ  وغيرِ  اإلسالميةِ  الجهاِت  هناك في سائرِ   
ــ جــازِ الحِ  دَّ ِضــ ــ الَحــجِّ  ، وضــدَّ  هِ انِ كَّ وُس   فــرائضِ  نْ الــذي هــو مِ

 . اإلسالمِ 

ـمِ  تلـك الـدعاياِت  أمثاُل  ُب رَ غْ ستَ وقد ال تُ    لهـم ،  يـنَ ن ال دِ مَّ
 نْ ه مِـبـه عبـادَ  اهللاُ  هم بمـا وعـدَ تصـديقِ  هم منه وعـدمَ انحاللَ  فإنَّ 
 مـا يمـتُّ  لِّ ُكـ نْ َعـ هم إلى التهويـلِ يدفعُ ه رِ أمْ  بامتثالِ  جزيلٍ  أجرٍ 

 . بسبٍب  إلى الدينِ 

هـذه  الِ ثـأم دورُ ُصـ االسـتغراِب  ب كـلَّ رَ غْ تَ ْسـما الـذي يُ وإنَّ   
إنـه  قـاُل رجـٍل ال يُ  لِ أْجـ نْ مِـ ةِ ينيَّـالدِّ  عن المقدسـاِت  التثبيطاِت 

ــدَّ  ــيٌّ  ، بــل هــو مســلمٌ  ُب ْســوَح  ي اإلســالمَ عِ ي  ، ويتظــاهرُ  حقيق
 ه .وأهلِ  على اإلسالمِ  ةِ رَ يْ بالغَ 

ُر غـادِ اه يُ نَ صـفْ ٍد هـو كمـا وَ رْ َفـ نْ هـذا َعـ نْ مِـ شيءٍ  دورَ إن ُص   
ِط في هذه ُه على التورُّ تْ لَ مَ التي َح  ُل عن األسباِب يتساءَ  اإلنسانَ 

 في نفِسِه؟ هُ نُّ كِ يُ  يٍّ فِ إلحاٌد َخ  وَ ، أهُ  ِق ياَض المَ 

  أو نِْقَمٌة على الحجاِز وَبنِيه ؟  

 
 
 

 

-٩٧- 

ِ  الحكومةِ  على ةٌ طَ خْ أو َس     ؟ها ورجال

التـي  »وقـت« ريـدةِ َج  نْ مِ  نموذٌج  ا اآلنَ نَ يْ دَ يَ نقوُل هذا وَبْيَن   
 تحـَت  لـةِ قبِ المُ  السـنةِ  اليو فـي أولِ بلغة المَ  »بتافيا«في  ستصدرُ 

فـي  لـويينَ العَ  بارِ كِ  أحدِ  اسِ العطَّ  إسماعيلِ  الفاضلِ  السيدِ  إدارةِ 
إنهـا عنهـا  يـَل (قِ  لةً رسـا سيا ، فقد نشـر فـي هـذا النمـوذِج ونيندإ

مـن  فيهـا كثيـرٌ  ،ربيـع أول ١٥ ) بتـاريِخ المكرمـةِ  مكةَ  نْ مِ  واردةٌ 
 الءِ َضــوهــو مــن فُ - إســماعيلِ  التــي كنــا نــودُّ مــن الســيدِ  طِ قَ الــنُ 
ــُه -قُّ ها فــي صــحيفٍة لــه الَحــبنشــرِ  ال يســمَح  أنْ  -لــويينالعَ        ُكلُّ

ه تُ رَ ْض َح  ذُ اَخ ؤَ ا يُ مَّ ها مِ هَ زِّ نَ يُ  عليها ، وأنْ  في اإلشراِف  -أو بعُضهُ 
 ها فيها .ضاه بنشرِ على رِ  المؤاخذةِ  كلَّ 

على  االعتراضِ  منها رائحةُ  مُّ تَ ْش يُ  ن عباراٍت ما فيها مِ  أوًال :  
ــةِ  ــدودِ  إقام ــرعيةِ  الح ــةَ  الش ــي مك ــةِ  ف ــادُ ،  المكرم ــى  واالنتق عل

 ها إياها .لتنفيذِ  الحجازيةِ  الحكومةِ 

ِ ثانيًا :    َمـِم عـن أداِء تثبـيِط الهِ مـن  -ًضـا أي -هـا ما فـي خالل
فـي  الحـاجَّ  التي تنتـاُب  من الصعوباِت  فريضِة الَحجِّ بِذْكِر كثيرٍ 

وما كـان منـه ،  منها ليس بصحيٍح  لَّ الجُ  على أنَّ  ه إلى مكةَ سفرِ 
ا هشأنِ  نْ التي مِ  ه بهذه الصفةِ إيرادُ  مِن مسلمٍ  نُ ُس حْ صحيًحا فال يَ 

 . دامِ قْ واإل ةِ مَّ الهِ  نِ اهِ وَ  نْ مِ  مِ زْ العَ  ضعاُف إِ 
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-٩٨- 

فــي جــاَوَة علــى منــِع  تحريُضــه الحكومــةَ الهولنديــةَ  ثالًثــا :  
 نْ ومِـ سيين من التعجـِل بالسـفرِ إلـى الَحـجِّ ،ونيندالُحجاِج اإل

 لكـانَ  مسـلمٍ  ى بهـا غيـرُ لَ لو أدْ  أيًضا بأدلةٍ  م في مكةَ هِ إقامتِ  ولِ طُ 
ِ  مِ وْ اللَّ  عَ موِض  مـا فـي  يعلـمُ  مسـلمٍ  نْ ها ، فكيف بها وهي مِ فِ عْ َض ل

 ٍر .بها من أْج  اإلقامةِ  ، وما في طولِ  من ثواٍب  بمكةَ  المجاورةِ 

بصـاحَبْي هـذه  الكاتـِب  علـى مقالـةِ  ِق المعلِّ  ُش رُّ حَ تَ  رابعًا :  
ه قوَمـ سـيءُ أو تُ ، ه ما بادرٌة ُتِسـيئُ نهُ من دوِن أْن تبدَر مِ  »المجلة«

 ه .وإخوانَ 

   ِ نـا فـي كلمتِ  فقـد أرجأنـا نشـرَ  هذا العـددِ  طاِق نِ  يِق ِض ونظًرا ل
 لقبِـالمُ  إلـى العـددِ  من مخالفاٍت  على ما جاء في النموذِج  الردِّ 

 إسـماعيَل  السيدِ  ه اعتذارُ رِ ْش نَ  نْ نا مِ ال يمنعُ  ، وسوَف  اهللاُ  شاءَ  إنْ 
مـن  فـالغرُض ، إليهمـا  هِ بِـ بعـَث  بكتـاٍب  »المجلةِ «إلى صاِحَبْي 

        بعـضِ  بأذهـانِ  َق َلـمـا ربمـا عَ  ه إنمـا هـو إلزالـةِ اعتـذارِ  بعـدَ  الردِّ 
هُ  النمـوذَج ، وال نظـنُّ حضـرَته ] قرأ ذلك نْ [ مَ  مالحظتنـا  وهـدَّ
 . منه رُ فيه أو يتذمَّ  مانعُ سيُ 

ــ   ــفَس  ا فــي هــذا العــددِ أمَّ  »ىدَ الُهــ« جريــدةُ  هُ في بمــا قالْتــكتَ ـنَ
ا على بعضِ  سنغافورةَ في  التي تصدرُ  اءُ رَّ الغَ  ما جاء فـي هـذا  ردًّ

ــمِ  لنمـوذِج ا قالــت فــي ، هم المســلمين وأسـاءَ  أعصــاَب  ا هـيََّج مَّ
 : »صحيفة جديدة«نوان عُ  رةِ ى اآلِخ مادَ ُج  ٧تاريخ  ٢٢العدد 

 
 
 

 

-٩٩- 

 قــد أصــدرَ  العطــاَس  إســماعيَل  جاءنــا مــن بتــاوي أن الســيدَ   
 السـنةِ  فـي أولِ  ، تظهـرُ  »وقـت«ى مَّ َسـتُ  يوميـةٍ  نموذًجا لصحيفةٍ 

ــفيهــا يُ  مــن مقــالٍ وقــد انــدهش المســلمون ،  القادمــةِ   عــزمَ  طُ بِّ َث
 ليس من أركانِ  الَحجَّ إن «ه : كاتبُ  ويقوُل ،  الَحجِّ المسلمين عن 

 .   ا »المسلمون جَّ يحُ  أنْ  ، وليس من الواجِب  اإلسالمِ 

ه مــن الماليــو إلــى ه بعــد ترجمتـِـبرمتـِـ وربمــا نشــرنا المقــاَل   
قـام  جريـدةٌ عليهـا  التـي تسـيرُ  ةَ طَّـمنه الخُ  الناُس  ليعرَف  العربيةِ 

 .الديارِ في هذه  الءِ َض من الفُ  ها طائفةٌ بأعبائِ 

سيندهشــون  هم لهــذا المقــالِ قــراءتِ  أنهــم بعــدَ  َب ْيــوال رَ   
       هــا إذا تِ طَّ فــي ُخ  ريــدةِ هــذه الجَ  نجــاِح  مون أيًضــا بعــدمِ زِ جْ وســيَ 

 ال تحيـدَ  عليها أنْ  هاًجا يجُب نْ ها مِ جِ وذَ مُ في نَ  ما اتخذت ما جاءَ 
 هـذا صـحيًحا ، وأنْ  ال يكـونَ  أنْ  الفؤادِ  ميمِ َص  نْ ا مِ نَ دِّ عنه ، وبوِ 

ــمِ  راســخةٍ  عقيــدةٍ  مــن غيــرِ  هــذا النمــوذُج  قــد صــدرَ  يكــونَ   نْ مَّ
ــرِ  ــه ، ومــن غي ــثَ تَ  أشــرفوا علي ــيدُ  ٍت بُّ ــه الس ــا ب  ! أيًضــا كمــا أنبأن

 .) ١(ه في كتابِ  إسماعيُل 

*   *   * 

                                                        
ــة  )١( ــي«مجل ــت والعراق ــدد ( »الكوي ــب (٣الع ) ، ص    ١٣٥٠) ، رج

)١٦٧-١٦٦. ( 
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فــي جــاَوَة علــى منــِع  تحريُضــه الحكومــةَ الهولنديــةَ  ثالًثــا :  
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 لكـانَ  مسـلمٍ  ى بهـا غيـرُ لَ لو أدْ  أيًضا بأدلةٍ  م في مكةَ هِ إقامتِ  ولِ طُ 
ِ  مِ وْ اللَّ  عَ موِض  مـا فـي  يعلـمُ  مسـلمٍ  نْ ها ، فكيف بها وهي مِ فِ عْ َض ل

 ٍر .بها من أْج  اإلقامةِ  ، وما في طولِ  من ثواٍب  بمكةَ  المجاورةِ 

بصـاحَبْي هـذه  الكاتـِب  علـى مقالـةِ  ِق المعلِّ  ُش رُّ حَ تَ  رابعًا :  
ه قوَمـ سـيءُ أو تُ ، ه ما بادرٌة ُتِسـيئُ نهُ من دوِن أْن تبدَر مِ  »المجلة«

 ه .وإخوانَ 

   ِ نـا فـي كلمتِ  فقـد أرجأنـا نشـرَ  هذا العـددِ  طاِق نِ  يِق ِض ونظًرا ل
 لقبِـالمُ  إلـى العـددِ  من مخالفاٍت  على ما جاء في النموذِج  الردِّ 

 إسـماعيَل  السيدِ  ه اعتذارُ رِ ْش نَ  نْ نا مِ ال يمنعُ  ، وسوَف  اهللاُ  شاءَ  إنْ 
مـن  فـالغرُض ، إليهمـا  هِ بِـ بعـَث  بكتـاٍب  »المجلةِ «إلى صاِحَبْي 
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هُ  النمـوذَج ، وال نظـنُّ حضـرَته ] قرأ ذلك نْ [ مَ  مالحظتنـا  وهـدَّ
 . منه رُ فيه أو يتذمَّ  مانعُ سيُ 
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 : »صحيفة جديدة«نوان عُ  رةِ ى اآلِخ مادَ ُج  ٧تاريخ  ٢٢العدد 

 
 
 

 

-٩٩- 
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*   *   * 
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 تكذيُب فِريَـٍة عن حكومِة الِحجازِ 

   

َلَع على َخ  اإلخوانِ  ا بعُض نَ رَ بَ أْخ    في مجلٍة ماليزيٍة  رٍ بَ أنه اطَّ
اُه أنَّ   الحجازيةَ  الحكومةَ  َتصُدُر في إحَدى ُمُدِن ُسوَمْطَرا ُمَؤدَّ

َوَضعْت َضريبًة على كلِّ من ُيِريُد الطواَف بالكعبِة المكرمِة     
 ال َتِقلُّ عن ُربِّيتين ونصٍف !

ُد لكلِّ َمْن اطَّلَ    َع َعَلى هذا الخبِر أنه ال يمكُن أن ونحن نؤكِّ
َضْت الحكومةُ أيِصحَّ  ن فيه كثيًرا مِ  لبتََّة ، وال سيما في وقٍت َخفَّ

 اِج .سوِم التي كانْت على الُحجَّ الرُّ 

َل إشاعٍة َيْقِصُد بها الُمْغِرضوَن تشويَه    وليست هذه أوَّ
ا ل لناِس عن ُسمعِة الحجاِز وحكومتِه ُقْرَب َمْوِسِم الَحجِّ َصدًّ

 أنهم سوَف ال ُيالقون أداِء هذه الفريضِة المقدسِة إالَّ 
¿ Á À  ﴿ألكاذيبِهم َقُبوًال ، وال الفتراءاتِِهم ُمْصِغًيا : 

Ê É È Ç Æ Å Ä ÃÂ ﴾  : ١( ] ١٧[الرعد(. 

*   *   * 

                                                        
 ) .٢٥٨) ص (١٣٥٠) رمضان (٥العدد ( »الكويت والعراقي« )١(
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 أنهم سوَف ال ُيالقون أداِء هذه الفريضِة المقدسِة إالَّ 
¿ Á À  ﴿ألكاذيبِهم َقُبوًال ، وال الفتراءاتِِهم ُمْصِغًيا : 

Ê É È Ç Æ Å Ä ÃÂ ﴾  : ١( ] ١٧[الرعد(. 

*   *   * 

                                                        
 ) .٢٥٨) ص (١٣٥٠) رمضان (٥العدد ( »الكويت والعراقي« )١(

 
 
 

 

-١٠١- 

 

 ينِ على الدِّ  بهاِت الشُّ  ردُّ 
   

 على اإلسالم »وقت«م تهجُّ   

 ينَ يِّ اوِ الجَ  الحجاِج  أمراضِ  أسباُب   
   

 جعَل ما هو السبُب الذي «:  في نموذِجها )١( »وقت«قالت   
ِ  ةً َض رْ عُ  »الَجاِويِّينَ «  ؟ حالِ الطُّ  ضِ رَ مَ ل

 المصاريِف  لي أنه لعدمِ  رَ هَ بحًثا دقيًقا فظَ  عن السبِب  بحثُت 
في  ال شكَّ  وهذا أمرٌ ،  هم إلى الحجازِ لهم في أسفارِ  الكافيةِ 

 من حفظِ  اإلنسانَ  نُ مكِّ الكافي ال يُ  المالِ  وجودِ  ؛ ألن عدمَ  هصحتِ 
،       )٢( » البيري بيري«منها  واءٌ َس  والعاهاِت  ه عن األمراضِ نفِس 

                                                        
 ندونيسيا .مجلة كانت تصدر في إ )١(
 »الثيــامن«هــو مــرض : يصــيب الجهــاز العصــبي بســبب نقــص فــي  )٢(

) ، ومــن أعراضــه نقــص فــي الــوزن ، واضــطرابات ١(فيتــامين بــي 
 نفسية ، وتلف في وظائف األعصاب الحسية ، وآالم في األطـراف ،

وانتفاخ في أعضاء الجسم نتيجة لتجمع السوائل فيها ، وقد يتسبب 
المرض بفشـل القلـب والوفـاة . ومـن أسـبابه تنـاول األرز األبـيض 

، وانتشـر  »الثيـامن«منزوع القشرة ، والقشرة تحتـوي علـى فيتـامين 
في الـدول األسـيوية بسـبب اعتمـادهم علـى األرز األبـيض كطعـام 

 . »ويكيبيديا«دة من موقع أساسي . والمعلومات مستفا
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المرض بفشـل القلـب والوفـاة . ومـن أسـبابه تنـاول األرز األبـيض 

، وانتشـر  »الثيـامن«منزوع القشرة ، والقشرة تحتـوي علـى فيتـامين 
في الـدول األسـيوية بسـبب اعتمـادهم علـى األرز األبـيض كطعـام 
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َوَضعْت َضريبًة على كلِّ من ُيِريُد الطواَف بالكعبِة المكرمِة     
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Ê É È Ç Æ Å Ä ÃÂ ﴾  : ١( ] ١٧[الرعد(. 
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 المصاريِف  لي أنه لعدمِ  رَ هَ بحًثا دقيًقا فظَ  عن السبِب  بحثُت 
في  ال شكَّ  وهذا أمرٌ ،  هم إلى الحجازِ لهم في أسفارِ  الكافيةِ 

 من حفظِ  اإلنسانَ  نُ مكِّ الكافي ال يُ  المالِ  وجودِ  ؛ ألن عدمَ  هصحتِ 
،       )٢( » البيري بيري«منها  واءٌ َس  والعاهاِت  ه عن األمراضِ نفِس 

                                                        
 ندونيسيا .مجلة كانت تصدر في إ )١(
 »الثيــامن«هــو مــرض : يصــيب الجهــاز العصــبي بســبب نقــص فــي  )٢(

) ، ومــن أعراضــه نقــص فــي الــوزن ، واضــطرابات ١(فيتــامين بــي 
 نفسية ، وتلف في وظائف األعصاب الحسية ، وآالم في األطـراف ،

وانتفاخ في أعضاء الجسم نتيجة لتجمع السوائل فيها ، وقد يتسبب 
المرض بفشـل القلـب والوفـاة . ومـن أسـبابه تنـاول األرز األبـيض 

، وانتشـر  »الثيـامن«منزوع القشرة ، والقشرة تحتـوي علـى فيتـامين 
في الـدول األسـيوية بسـبب اعتمـادهم علـى األرز األبـيض كطعـام 

 . »ويكيبيديا«دة من موقع أساسي . والمعلومات مستفا

 
 
 

 

-١٠١- 

 

 ينِ على الدِّ  بهاِت الشُّ  ردُّ 
   

 على اإلسالم »وقت«م تهجُّ   

 ينَ يِّ اوِ الجَ  الحجاِج  أمراضِ  أسباُب   
   

 جعَل ما هو السبُب الذي «:  في نموذِجها )١( »وقت«قالت   
ِ  ةً َض رْ عُ  »الَجاِويِّينَ «  ؟ حالِ الطُّ  ضِ رَ مَ ل

 المصاريِف  لي أنه لعدمِ  رَ هَ بحًثا دقيًقا فظَ  عن السبِب  بحثُت 
في  ال شكَّ  وهذا أمرٌ ،  هم إلى الحجازِ لهم في أسفارِ  الكافيةِ 

 من حفظِ  اإلنسانَ  نُ مكِّ الكافي ال يُ  المالِ  وجودِ  ؛ ألن عدمَ  هصحتِ 
،       )٢( » البيري بيري«منها  واءٌ َس  والعاهاِت  ه عن األمراضِ نفِس 

                                                        
 ندونيسيا .مجلة كانت تصدر في إ )١(
 »الثيــامن«هــو مــرض : يصــيب الجهــاز العصــبي بســبب نقــص فــي  )٢(

) ، ومــن أعراضــه نقــص فــي الــوزن ، واضــطرابات ١(فيتــامين بــي 
 نفسية ، وتلف في وظائف األعصاب الحسية ، وآالم في األطـراف ،

وانتفاخ في أعضاء الجسم نتيجة لتجمع السوائل فيها ، وقد يتسبب 
المرض بفشـل القلـب والوفـاة . ومـن أسـبابه تنـاول األرز األبـيض 

، وانتشـر  »الثيـامن«منزوع القشرة ، والقشرة تحتـوي علـى فيتـامين 
في الـدول األسـيوية بسـبب اعتمـادهم علـى األرز األبـيض كطعـام 

 . »ويكيبيديا«دة من موقع أساسي . والمعلومات مستفا
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-١٠٢- 

بهم  عتناءِ من اال ون في الباخرةِ دُ ال يجِ  مْ ا وهُ مَ يَّ ، الِس  هأو غيرُ 
ها رِ هْ ، فهم يركبون على ظَ  همهم وصحتَ لهم راحتَ  ُل كفُ ما يَ 

 أهلِ  هم وطعامِ طعامِ  وليس بينَ  بةِ لْ العُ في  ةِ َس دَّ كَ المُ  كاألسماكِ 
 . وال في النظافةِ  ال في الجودةِ   بةٌ ناَس مُ  الثانيةِ  الدرجةِ 

         أشهرٍ  ثمانيةِ  مدةَ  يمكثوا في مكةَ  أنْ  اِج جَّ الحُ  من عادةِ 
 هم هذه المدةَ هولندا أن إقامتَ  قنصليةُ  ، وقد رأْت  أو تسعةٍ 

        ، لهذا فهي  هملتي تنتابُ ا األمراضِ  هي من أسباِب  الطويلةَ 
 أنْ  وترى أن األحسنَ ،  هذه األشهرِ  يلةَ هم طِ على إقامتِ  ُق وافِ ال تُ 

 !  رَ يْ ال غَ  أشهرٍ  هم ثالثةَ إقامتُ  تكونَ 

في  ةَ اوَ من َج  إلى مكةَ  يسافرَ  أنْ  الحاجُّ  فيستطيعُ : قالت 
، وربما  الَحجِّ  فريضةَ  أن يؤدَي  واحدٍ  بشهرٍ  هِ وفي إمكانِ ،  الٍ شوَّ 

 ركوباِت الم ناًء على وجودِ بِ  هذا الرأَي  ليةُ نِص ت القُ أَ تَ ارْ 
 . كالسيارةِ  اليومَ  في الحجازِ  السريعةِ 

 ،... شعرُت  ماذا ولكنْ  -السيارةِ  ركوَب -بنفسي  ُت بْ رَّ َج  وقد
  ... داعٍ وُص  ،... ةٍ جَّ برَ  شعرُت 

  . والمدينةِ  مكةَ  بارِ غُ  منِ  باهللاِ  فأعوذُ  بارُ ا الغُ أمَّ 

 . هاعن غالئِ  ْل َس فال تَ  ا المصاريُف وأمَّ 

 
 
 

 

-١٠٣- 

 رعاياها منْ  تحفظَ  أنْ  الهولنديةِ  على الحكومةِ  فيجُب 
بهم في  عتناءِ اال له عدمُ  ِب بِّ سَ المُ » البيري بيري« أمراضِ 

 !! »بةٌ ذنِ فهي مُ  ، وإذا لم تفعْل  هاوفي غيرِ  المراكِب 

*   *   * 

 : الجواُب   

 ناءَ عَ  لم يتحمْل  الكاتَب  أنَّ  مَ قدَّ ما تَ  كلِّ  منْ  اللبيُب  يفهمُ   
ه إلى في سفرِ  َب صاعِ من مَ  يُّ اوِ الجَ  يه الحاجُّ القِ ما يُ  دِ رْ َس 

 والرعَب  الخوَف  َل ِخ دْ  ليُ إالَّ  له من آالمٍ  ُل حُص وما يَ ،  الحجازِ 
،  المقدسةِ  هذه الفريضةِ  لهم أداءُ  ْح تَ لم يُ  نْ مَ  في نفوسِ 

 اٍب ي ارتبَال  الكاتِب  ادُ رَ بأنه مُ  مُ ِس قْ نُ  الذي نكادُ  الظاهرُ  والغرُض 
    ا الباعُث ، وإال فمَ  العظيمِ  هذا الفرضِ  عن أداءِ  مِ مَ الهِ  تثبيطُ 

 ، ه في الطريِق ألكثرِ  الذي ال وجودَ  هذا التهويلِ  لِّ ـى إلى كرَ ـيا تُ 
اعي إلى ، وما الدَّ  المنورةِ وال المدينة ِ المكرمةِ  وال في مكةَ 

 البالدِ  ةِ غَ بلُ  جريدةٍ  على صفحاِت  اِت يفَ خِ هذه المُ  أمثالِ  شرِ نَ 
ِ  نشرَ  أنَّ  ةً اهَ دَ بَ  ؟ ومعلومٌ  الَحجِّ  مِ ِس وْ مَ  َب رْ ها قُ وأهلِ  ها من أمثال

 دٌ هو متردِ  نْ مَ  ، وإحجامُ  له ن ال عزمَ مَّ مِ  ةِ مَّ الهِ  ه إضعاُف شأنِ 
 . واإلقدامِ  رِ بين التأخُّ 
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-١٠٢- 

بهم  عتناءِ من اال ون في الباخرةِ دُ ال يجِ  مْ ا وهُ مَ يَّ ، الِس  هأو غيرُ 
ها رِ هْ ، فهم يركبون على ظَ  همهم وصحتَ لهم راحتَ  ُل كفُ ما يَ 

 أهلِ  هم وطعامِ طعامِ  وليس بينَ  بةِ لْ العُ في  ةِ َس دَّ كَ المُ  كاألسماكِ 
 . وال في النظافةِ  ال في الجودةِ   بةٌ ناَس مُ  الثانيةِ  الدرجةِ 

         أشهرٍ  ثمانيةِ  مدةَ  يمكثوا في مكةَ  أنْ  اِج جَّ الحُ  من عادةِ 
 هم هذه المدةَ هولندا أن إقامتَ  قنصليةُ  ، وقد رأْت  أو تسعةٍ 

        ، لهذا فهي  هملتي تنتابُ ا األمراضِ  هي من أسباِب  الطويلةَ 
 أنْ  وترى أن األحسنَ ،  هذه األشهرِ  يلةَ هم طِ على إقامتِ  ُق وافِ ال تُ 

 !  رَ يْ ال غَ  أشهرٍ  هم ثالثةَ إقامتُ  تكونَ 

في  ةَ اوَ من َج  إلى مكةَ  يسافرَ  أنْ  الحاجُّ  فيستطيعُ : قالت 
، وربما  الَحجِّ  فريضةَ  أن يؤدَي  واحدٍ  بشهرٍ  هِ وفي إمكانِ ،  الٍ شوَّ 

 ركوباِت الم ناًء على وجودِ بِ  هذا الرأَي  ليةُ نِص ت القُ أَ تَ ارْ 
 . كالسيارةِ  اليومَ  في الحجازِ  السريعةِ 

 ،... شعرُت  ماذا ولكنْ  -السيارةِ  ركوَب -بنفسي  ُت بْ رَّ َج  وقد
  ... داعٍ وُص  ،... ةٍ جَّ برَ  شعرُت 

  . والمدينةِ  مكةَ  بارِ غُ  منِ  باهللاِ  فأعوذُ  بارُ ا الغُ أمَّ 

 . هاعن غالئِ  ْل َس فال تَ  ا المصاريُف وأمَّ 

 
 
 

 

-١٠٣- 

 رعاياها منْ  تحفظَ  أنْ  الهولنديةِ  على الحكومةِ  فيجُب 
بهم في  عتناءِ اال له عدمُ  ِب بِّ سَ المُ » البيري بيري« أمراضِ 

 !! »بةٌ ذنِ فهي مُ  ، وإذا لم تفعْل  هاوفي غيرِ  المراكِب 

*   *   * 

 : الجواُب   

 ناءَ عَ  لم يتحمْل  الكاتَب  أنَّ  مَ قدَّ ما تَ  كلِّ  منْ  اللبيُب  يفهمُ   
ه إلى في سفرِ  َب صاعِ من مَ  يُّ اوِ الجَ  يه الحاجُّ القِ ما يُ  دِ رْ َس 

 والرعَب  الخوَف  َل ِخ دْ  ليُ إالَّ  له من آالمٍ  ُل حُص وما يَ ،  الحجازِ 
،  المقدسةِ  هذه الفريضةِ  لهم أداءُ  ْح تَ لم يُ  نْ مَ  في نفوسِ 

 اٍب ي ارتبَال  الكاتِب  ادُ رَ بأنه مُ  مُ ِس قْ نُ  الذي نكادُ  الظاهرُ  والغرُض 
    ا الباعُث ، وإال فمَ  العظيمِ  هذا الفرضِ  عن أداءِ  مِ مَ الهِ  تثبيطُ 

 ، ه في الطريِق ألكثرِ  الذي ال وجودَ  هذا التهويلِ  لِّ ـى إلى كرَ ـيا تُ 
اعي إلى ، وما الدَّ  المنورةِ وال المدينة ِ المكرمةِ  وال في مكةَ 

 البالدِ  ةِ غَ بلُ  جريدةٍ  على صفحاِت  اِت يفَ خِ هذه المُ  أمثالِ  شرِ نَ 
ِ  نشرَ  أنَّ  ةً اهَ دَ بَ  ؟ ومعلومٌ  الَحجِّ  مِ ِس وْ مَ  َب رْ ها قُ وأهلِ  ها من أمثال

 دٌ هو متردِ  نْ مَ  ، وإحجامُ  له ن ال عزمَ مَّ مِ  ةِ مَّ الهِ  ه إضعاُف شأنِ 
 . واإلقدامِ  رِ بين التأخُّ 
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-١٠٤- 

هذا  الَحجِّ عن  في التثبيطِ  مسلمٌ  َك سلُ يَ  أنْ  من الغريِب   
قديًما  - جربةِ والتَّ  رورةِ بالضَّ  مَ لِ ، وقد عُ  رَ عْ الوَ  َك لَ ْس المَ 

،  كثيرةٍ  اقَّ َش مَ  لِ  بتحمُّ إالَّ  هُ ؤُ أدا ليس في اإلمكانِ  أنْ  -وحديًثا 
 وأنَّ ،  والبدنِ  والراحةِ ،  والمالِ  في النفسِ  ةٍ مَّ َج  ومصاعَب 

المؤمنين  ألمِّ    يقوُل ، فيه  شقةِ المَ  رِ دْ به على قَ  في القيامِ  األجرَ 
 .) ١( »ِك بِ َص نَ  رِ دْ على قَ  ِك تُ رَ مْ وعُ  ِك جُّ حَ : « عائشةَ 

هناك  اِج جَّ الحُ  بعَض  صيُب التي تُ  الوافدةُ  ا األمراُض أمَّ   
فيها هي من  الحجازيةِ  على الحكومةِ  فمع أنه ال مسئوليةَ 

 ونَ دُ  ٍب عْ َش وال بِ ، أخرى  ونَ دُ  بأمةٍ  التي ال تختصُّ  األمراضِ 
 ةً ـمدنيَّ  ى األقطارِ ، وها هي أرقَ  هغيرِ  ونَ دُ  رٍ طْ قُ بِ  الو واهُ ِس 

ها الذين منها أهلُ  ْت فلِ ولم يُ ، ها من أمثالِ  مْ لَ سْ لم تَ  وحضارةً 
 . بالبالِ  رُ يخطُ  ا لم يكنْ حد�  بلغوا من النظافةِ 

في  الناَس  التي تنتاُب  تاعُب والمَ  وإذا كانت األمراُض   
فمن  ، األرضِ في  رِب ا عن الضَّ يمتنعو ألنْ ؛  ةً بَ موجِ هم أسفارِ 

 ؛ ألنَّ  صيًراولو قَ  رٍ فَ َس  كلِّ  هم وبينَ بينَ  اَل حَ يُ  ا أنْ إذً  الواجِب 
 . رَ قَ من َس  قطعةٌ : فيه  يَل كما قِ  السفرَ 

                                                        
ــــاري ( )١( رقــــم  ٢/٨٧٧) ، ومســــلم (١٧٨٧رقــــم  ٣/٥رواه البخ

بمعناه .) من حديث عائشة ١٢١١/١٢٦

 
 
 

 

-١٠٥- 

في  القيه الحاجُّ الذي يُ  بارِ من الغُ  الجافُّ  الكاتُب  ذُ وُّ عَ وتَ   
فيه  اُل قَ ما يُ  وأقلُّ  - ماهِ قِ رُ وطُ  المنورةَ  والمدينةَ  المكرمةَ  مكةَ 

 ما هو معروٌف  وفيه من األجرِ ،  اهللاِ  في سبيلِ  أنه غبارٌ 
 . ي اإلسالمَ عِ دَّ ممن يَ  هِ لِّ حَ مَ  في غيرِ  ذٌ تعوُّ ،  - الثابتةِ  باألحاديِث 

التي  العامةِ  ِت اهَ زَ تَ نْ المُ  كثيًرا من طرِق  على هذا أنَّ  دْ زِ   
رون ويهجُ  هاِت الجِ  م من جميعِ هِ على اختالفِ  ها الناُس يرتادُ 

 غبارُ  دُّ عَ ما ال يُ  ارِ بَ ه فيها من الغُ وغيرِ  نانَ بْ ، كلُ  هملها أوطانَ 
 أحدٌ  ، ومع هذا لم يمتنعْ  له شيًئا مذكوًرا بالنسبةِ  ومكةَ  المدينةِ 

، بل ولم  هافي سبيلِ  شاقِّ المَ  لِ وتحمُّ ، إليها  عن الوصولِ 
 ةِ جَ هْ لَ  ثلِ ا بمِ منه رُ ذِّ حَ بها أو يُ  دُ دِّ نَ يُ  شخًصا أخذَ  أنَّ  نسمعْ 

ْ يَ  اٍت رَ نكَ ومُ  دَ اِس فَ على ما فيها من مَ ،  »ورِ يُ الغَ  الكاتِب « ى لها دَ ن
 . ًقارَ عَ  واألخالِق  اءِ يَ الحَ  بينُ جَ 

ه ين له في حالتِ دِ نتقِ مع المُ  َل زُّ نَ ا التَّ نَ مهما أردْ  الحجازَ  نَّ إ  
 نْ مَّ مِ  ةِ حالصِّ  بأمرِ  بالغةٌ  عنايةٌ  إلى هذا اليومِ  دْ هَ عْ لم يُ  الراهنةِ 

 راحةِ ها على وسهرِ  الحاضرةِ  هِ حكومتِ  نايةِ عِ  ه مثَل امَ مَ وا زِ ُض بَ قَ 
التي كانت  األمراضِ  ةِ رَ دْ أو نُ  ، وعدمِ  اهللاِ  فودِ وُ  نْ له مِ  ينَ مِّ اآل

 كمِ على هذا الحُ  السابقةِ  من األعوامِ  ا يخلو منها عامٌ مَ لَّ قَ 
        على صحةِ  برهانٌ ، هم أنفِس  األجانِب  بشهاداِت ،  كِ بارَ المُ 
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-١٠٤- 

هذا  الَحجِّ عن  في التثبيطِ  مسلمٌ  َك سلُ يَ  أنْ  من الغريِب   
قديًما  - جربةِ والتَّ  رورةِ بالضَّ  مَ لِ ، وقد عُ  رَ عْ الوَ  َك لَ ْس المَ 

،  كثيرةٍ  اقَّ َش مَ  لِ  بتحمُّ إالَّ  هُ ؤُ أدا ليس في اإلمكانِ  أنْ  -وحديًثا 
 وأنَّ ،  والبدنِ  والراحةِ ،  والمالِ  في النفسِ  ةٍ مَّ َج  ومصاعَب 

المؤمنين  ألمِّ    يقوُل ، فيه  شقةِ المَ  رِ دْ به على قَ  في القيامِ  األجرَ 
 .) ١( »ِك بِ َص نَ  رِ دْ على قَ  ِك تُ رَ مْ وعُ  ِك جُّ حَ : « عائشةَ 

هناك  اِج جَّ الحُ  بعَض  صيُب التي تُ  الوافدةُ  ا األمراُض أمَّ   
فيها هي من  الحجازيةِ  على الحكومةِ  فمع أنه ال مسئوليةَ 

 ونَ دُ  ٍب عْ َش وال بِ ، أخرى  ونَ دُ  بأمةٍ  التي ال تختصُّ  األمراضِ 
 ةً ـمدنيَّ  ى األقطارِ ، وها هي أرقَ  هغيرِ  ونَ دُ  رٍ طْ قُ بِ  الو واهُ ِس 

ها الذين منها أهلُ  ْت فلِ ولم يُ ، ها من أمثالِ  مْ لَ سْ لم تَ  وحضارةً 
 . بالبالِ  رُ يخطُ  ا لم يكنْ حد�  بلغوا من النظافةِ 

في  الناَس  التي تنتاُب  تاعُب والمَ  وإذا كانت األمراُض   
فمن  ، األرضِ في  رِب ا عن الضَّ يمتنعو ألنْ ؛  ةً بَ موجِ هم أسفارِ 

 ؛ ألنَّ  صيًراولو قَ  رٍ فَ َس  كلِّ  هم وبينَ بينَ  اَل حَ يُ  ا أنْ إذً  الواجِب 
 . رَ قَ من َس  قطعةٌ : فيه  يَل كما قِ  السفرَ 

                                                        
ــــاري ( )١( رقــــم  ٢/٨٧٧) ، ومســــلم (١٧٨٧رقــــم  ٣/٥رواه البخ

بمعناه .) من حديث عائشة ١٢١١/١٢٦

 
 
 

 

-١٠٥- 

في  القيه الحاجُّ الذي يُ  بارِ من الغُ  الجافُّ  الكاتُب  ذُ وُّ عَ وتَ   
فيه  اُل قَ ما يُ  وأقلُّ  - ماهِ قِ رُ وطُ  المنورةَ  والمدينةَ  المكرمةَ  مكةَ 

 ما هو معروٌف  وفيه من األجرِ ،  اهللاِ  في سبيلِ  أنه غبارٌ 
 . ي اإلسالمَ عِ دَّ ممن يَ  هِ لِّ حَ مَ  في غيرِ  ذٌ تعوُّ ،  - الثابتةِ  باألحاديِث 

التي  العامةِ  ِت اهَ زَ تَ نْ المُ  كثيًرا من طرِق  على هذا أنَّ  دْ زِ   
رون ويهجُ  هاِت الجِ  م من جميعِ هِ على اختالفِ  ها الناُس يرتادُ 

 غبارُ  دُّ عَ ما ال يُ  ارِ بَ ه فيها من الغُ وغيرِ  نانَ بْ ، كلُ  هملها أوطانَ 
 أحدٌ  ، ومع هذا لم يمتنعْ  له شيًئا مذكوًرا بالنسبةِ  ومكةَ  المدينةِ 

، بل ولم  هافي سبيلِ  شاقِّ المَ  لِ وتحمُّ ، إليها  عن الوصولِ 
 ةِ جَ هْ لَ  ثلِ ا بمِ منه رُ ذِّ حَ بها أو يُ  دُ دِّ نَ يُ  شخًصا أخذَ  أنَّ  نسمعْ 

ْ يَ  اٍت رَ نكَ ومُ  دَ اِس فَ على ما فيها من مَ ،  »ورِ يُ الغَ  الكاتِب « ى لها دَ ن
 . ًقارَ عَ  واألخالِق  اءِ يَ الحَ  بينُ جَ 

ه ين له في حالتِ دِ نتقِ مع المُ  َل زُّ نَ ا التَّ نَ مهما أردْ  الحجازَ  نَّ إ  
 نْ مَّ مِ  ةِ حالصِّ  بأمرِ  بالغةٌ  عنايةٌ  إلى هذا اليومِ  دْ هَ عْ لم يُ  الراهنةِ 

 راحةِ ها على وسهرِ  الحاضرةِ  هِ حكومتِ  نايةِ عِ  ه مثَل امَ مَ وا زِ ُض بَ قَ 
التي كانت  األمراضِ  ةِ رَ دْ أو نُ  ، وعدمِ  اهللاِ  فودِ وُ  نْ له مِ  ينَ مِّ اآل

 كمِ على هذا الحُ  السابقةِ  من األعوامِ  ا يخلو منها عامٌ مَ لَّ قَ 
        على صحةِ  برهانٌ ، هم أنفِس  األجانِب  بشهاداِت ،  كِ بارَ المُ 
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-١٠٦- 

ه قلمَ  ه ويحطمُ لسانَ  يقطعَ  أنْ  نصاٍف إذي  كلُّ  رُّ طَ ْض يُ  ما نقوُل 
 . واالعتداءِ  مِ عن التهجُّ 

ن مِ  ي أولئك الوفودَ تقِ  ظالٌت مِ  الحرامِ  ففي المسجدِ   
 الطرِق  ، وفي طولِ  مهِ صالتِ  وقَت  قةِ حرِ المُ  الشمسِ  هجماِت 

 لُّ ظأخرى يست الٌت ظمِ  ى وعرفاَت نً إلى مِ  ُل ها التي توِص وعرِض 
 مُ دَّ قَ ، يُ  هم ما احتاجوا إلى االستظاللِ بها الماشون على أقدامِ 

م هِ تِ لَّ غُ  إلطفاءِ  الباردَ  حتى الماءَ ،  فاِت عِ ْس إليهم فيها من المُ 
 ها لمعالجةِ سقفِ  تحَت  الطبيةِ  المستوصفاِت  استحضارِ  فوَق 

  . واهمن ِس منهم أو مِ  إلى المعالجةِ  يحتاُج  نْ مَ 

 اإلصالِح  دُ يَ  ْل زَ لم تَ  والمدينةِ  مكةَ  داخَل  ي الطرُق وها ه  
ا مَّ ها مِ ها وتنقيتِ ها وتعبيدِ ثائرتِ  ؛ لتسكينِ  بالماءِ  ها بالرشِّ تتعهدُ 

  . ي ويؤلمُ يؤذِ 

ِ مُ  أنْ  ى بعدَ عَ ْس المَ  حالِ  وها هو لسانُ           من اإلصالِح  َح ن
تلك  على عنايةِ  يشهدُ  العصورِ  أقدمِ  نْ يصبو إليه مِ  ما كانَ 

 . فيها مَ ثُ عْ لَ ال تَ  بليغةٍ  ةٍ غَ بلُ  الحكومةِ 

 أهلِ  جاِج الحُ  ه عن طعامِ على ما قالَ  الكاتَب  أنا أوافُق   
هذا بنفسي في  ، وقد شاهدُت  في البواخرِ  الثالثةِ  الدرجةِ 

 ه على أنَّ ، ولكن ال أوافقُ  إلى هذه الجهاِت  ةَ دَّ سفري من جِ 

 
 
 

 

-١٠٧- 

التي  تلك األمراضِ  ا سبُب رديئً  هناك مهما كانَ  هم الطعامَ تناولَ 
 تلك النظريةِ  ه صحةَ هو بنفِس  ، وقد ال يعتقدُ  عنها ما قاَل  قاَل 

 ، فطعامُ  هأنفَ  قصيرٌ  عَ دَ ما َج  ، ولكن ألمرٍ  ها الواقعُ التي يعاكُس 
 همفي ديارِ  -منهم الفقراءُ  وباألخصِّ - ن هؤالء اإلخوانِ مِ  كثيرٍ 

 . م في الباخرةِ هعن طعامِ  في الجودةِ  وبين أهليهم ال يزيدُ 

 له في مدةِ  طعاًما رديًئا كالذي شاهدناه يكونُ  نا أنَّ مْ وما علِ   
التي  األمراضِ  في إحداِث  هذا التأثيرِ  يوًما كلَّ  رَ َش عَ  خمسةَ 

 اءٌ وَ ، َس  المعقولِ  تهويًال خارًجا عن الحدِّ  فيها الكاتُب  َل وَّ هَ 
 أنها إالَّ  أو الطاعونُ ،  حاُل أو الطُّ ،  »بيري يالبير«منها 

 . شيًئا ن ال شيءٍ مِ  تخلُق  األغراُض 

 نعمةَ  ُل ابِ قَ ها فهي ال تُ عن فداحتِ  يَل ا قِ مَ هْ فمَ  ُف أما المصاري  
ه بسببِ  الناُس  نَ مِ وأَ ،  ه في الحجازِ أطنابَ  الذي ضرَب  األمنِ 

ِ على أنفِس   مون بها كلَّ ذوا يتنعَّ َخ التي أَ  احةَ والرَّ  ، همهم وأموال
 . مهِ اتِ هَ جِ  حيًطا بهم من جميعِ مُ  البالءُ  نَ كا أنْ  بعدَ  ينٍ وحِ  وقٍت 

 بينَ  اِج جَّ الحُ  مومُ عُ  رَ يِّ فيه أنه لو ُخ  الشكَّ  وأنا على يقينٍ   
،  لشياطينِ لفيها  التي كانت السيطرةُ  السالفةِ  األيامِ  جوعِ رُ 

 ذُ ؤَخ التي تُ  الرسومِ   مع إسقاطِ ًال وَ َخ  اهللاِ  خذوا عبادَ الذين اتَّ 
ِ  الحالةِ  قاءِ ب وبينَ ،  منهم اليومَ  ها مع ها وراحتِ كما هي بأمن
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-١٠٦- 

ه قلمَ  ه ويحطمُ لسانَ  يقطعَ  أنْ  نصاٍف إذي  كلُّ  رُّ طَ ْض يُ  ما نقوُل 
 . واالعتداءِ  مِ عن التهجُّ 

ن مِ  ي أولئك الوفودَ تقِ  ظالٌت مِ  الحرامِ  ففي المسجدِ   
 الطرِق  ، وفي طولِ  مهِ صالتِ  وقَت  قةِ حرِ المُ  الشمسِ  هجماِت 

 لُّ ظأخرى يست الٌت ظمِ  ى وعرفاَت نً إلى مِ  ُل ها التي توِص وعرِض 
 مُ دَّ قَ ، يُ  هم ما احتاجوا إلى االستظاللِ بها الماشون على أقدامِ 

م هِ تِ لَّ غُ  إلطفاءِ  الباردَ  حتى الماءَ ،  فاِت عِ ْس إليهم فيها من المُ 
 ها لمعالجةِ سقفِ  تحَت  الطبيةِ  المستوصفاِت  استحضارِ  فوَق 

  . واهمن ِس منهم أو مِ  إلى المعالجةِ  يحتاُج  نْ مَ 

 اإلصالِح  دُ يَ  ْل زَ لم تَ  والمدينةِ  مكةَ  داخَل  ي الطرُق وها ه  
ا مَّ ها مِ ها وتنقيتِ ها وتعبيدِ ثائرتِ  ؛ لتسكينِ  بالماءِ  ها بالرشِّ تتعهدُ 

  . ي ويؤلمُ يؤذِ 

ِ مُ  أنْ  ى بعدَ عَ ْس المَ  حالِ  وها هو لسانُ           من اإلصالِح  َح ن
تلك  على عنايةِ  يشهدُ  العصورِ  أقدمِ  نْ يصبو إليه مِ  ما كانَ 

 . فيها مَ ثُ عْ لَ ال تَ  بليغةٍ  ةٍ غَ بلُ  الحكومةِ 

 أهلِ  جاِج الحُ  ه عن طعامِ على ما قالَ  الكاتَب  أنا أوافُق   
هذا بنفسي في  ، وقد شاهدُت  في البواخرِ  الثالثةِ  الدرجةِ 

 ه على أنَّ ، ولكن ال أوافقُ  إلى هذه الجهاِت  ةَ دَّ سفري من جِ 

 
 
 

 

-١٠٧- 

التي  تلك األمراضِ  ا سبُب رديئً  هناك مهما كانَ  هم الطعامَ تناولَ 
 تلك النظريةِ  ه صحةَ هو بنفِس  ، وقد ال يعتقدُ  عنها ما قاَل  قاَل 

 ، فطعامُ  هأنفَ  قصيرٌ  عَ دَ ما َج  ، ولكن ألمرٍ  ها الواقعُ التي يعاكُس 
 همفي ديارِ  -منهم الفقراءُ  وباألخصِّ - ن هؤالء اإلخوانِ مِ  كثيرٍ 

 . م في الباخرةِ هعن طعامِ  في الجودةِ  وبين أهليهم ال يزيدُ 

 له في مدةِ  طعاًما رديًئا كالذي شاهدناه يكونُ  نا أنَّ مْ وما علِ   
التي  األمراضِ  في إحداِث  هذا التأثيرِ  يوًما كلَّ  رَ َش عَ  خمسةَ 

 اءٌ وَ ، َس  المعقولِ  تهويًال خارًجا عن الحدِّ  فيها الكاتُب  َل وَّ هَ 
 أنها إالَّ  أو الطاعونُ ،  حاُل أو الطُّ ،  »بيري يالبير«منها 

 . شيًئا ن ال شيءٍ مِ  تخلُق  األغراُض 

 نعمةَ  ُل ابِ قَ ها فهي ال تُ عن فداحتِ  يَل ا قِ مَ هْ فمَ  ُف أما المصاري  
ه بسببِ  الناُس  نَ مِ وأَ ،  ه في الحجازِ أطنابَ  الذي ضرَب  األمنِ 

ِ على أنفِس   مون بها كلَّ ذوا يتنعَّ َخ التي أَ  احةَ والرَّ  ، همهم وأموال
 . مهِ اتِ هَ جِ  حيًطا بهم من جميعِ مُ  البالءُ  نَ كا أنْ  بعدَ  ينٍ وحِ  وقٍت 

 بينَ  اِج جَّ الحُ  مومُ عُ  رَ يِّ فيه أنه لو ُخ  الشكَّ  وأنا على يقينٍ   
،  لشياطينِ لفيها  التي كانت السيطرةُ  السالفةِ  األيامِ  جوعِ رُ 

 ذُ ؤَخ التي تُ  الرسومِ   مع إسقاطِ ًال وَ َخ  اهللاِ  خذوا عبادَ الذين اتَّ 
ِ  الحالةِ  قاءِ ب وبينَ ،  منهم اليومَ  ها مع ها وراحتِ كما هي بأمن
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-١٠٨- 

       على األولِ  ختاروا الثانَي ، ال أيًضا سومِ الرُّ تلك  مضاعفةِ 
 . نِ يْ مَ عْ الطَّ  اَق وذَ ،  نِ يْ ومَ اليَ  َب رَّ َج  نْ مَ  وباألخصِّ ،  دٍ دُّ رَ بال تَ 

الذي  داعِ والصُّ  ةِ جَّ الرَّ  ألمِ  نْ مِ  المزعومِ  وشكوى الكاتِب   
 اآلالمِ  ه وبينَ بينَ  ةَ بَ ْس ال نِ  وهو ألمٌ  السيارةِ  وِب كن رُ مِ  هُ انتابَ 

 شكوى غيرُ  ، مالِ الجِ  من ركوِب  بالحجاِج  التي تنزلِ  العظيمةِ 
َّ  على أنَّ  تدلُّ  صادقةٍ   األكيدةِ  غبةِ ن الرَّ ما فيها مِ  فسِ في الن

هذه  أمثالِ  ضِ رْ بعَ  سٍ دَّ قَ مُ  ضٍ رْ فَ  عن أداءِ  الناسِ  ِف رْ َص لِ 
 . عليهم ةِ الخاطئ خيفاِت المُ 

ِ  ُب الكاتِ  اهُ حَ الذي نَ  َك هذا المسلَ  نَّ إ    ومِ ؤشالمَ  هِ في مقال
،  ونَ ؤرِّ منها المتبَ  أَ تبرَّ  وإنْ ،  ظاهرةٌ  الَحجِّ  دَّ ِض  ٌك بْ ورَ  دعايةٌ 
 مبتكرٍ  عصريٍّ  بأسلوٍب  عليها ولكنْ  بارَ ال غُ  واضحةٌ  دعايةٌ 

        نا هذا صرُ وع،  »مَس دَ « ةَ مَّ ثَ  إن كانَ  هِ مِ َس في دَ  هُ مُّ ى ُس رَ َج 
 . واالختراعاِت  االبتكاراِت  حتى في أنواعِ  أبو العجائِب 

 هي أشدُّ  ينِ مون إلى الدِّ نتَ ن يَ مَّ في نظري مِ  عايةُ وهذه الدِّ   
رون جاهِ دين الذين يُ حِ لْ المُ  ن دعاياِت ه مِ أبنائِ  تأثيًرا في نفوسِ 

 ، هعن الناسِ  جوهِ وُ  فَ رْ َص  ريدونَ فيما يُ  ريحةِ هم الصَّ بآرائِ 
       ا ، وحق�  همرِ أَ  نْ مِ  هوينِ في التَّ  هم المتتابعةَ رون مقاالتِ نُش ويَ 
  ؟! قوُل أما 

 
 
 

 

-١٠٩- 

  ضعيُف إالَّ  هالُ ضى ال يتقبَّ رْ ن المَ مِ  نِف هذا الصِّ  عايةَ دِ  نَّ إف  
ه حبًسا وأحكامِ  ينِ ن الدِّ يرى مِ ،  اإليمانِ  عُ ِض عْ َض تَ مُ ،  ينِ الدِّ 
  . هاهواتِ عن َش  فسِ للنَّ 

 هم فيها كثيرٌ نصيحت ُل ـبَّ قَ تـعليه فيَ  ةِ رَ يْ يتظاهرون بالغَ  نْ ا مَ أمَّ   
هم لُ م لو تحمِ هِ أفئدتِ  يمِ من صوا مِ وودُّ ،  هللاِ  ينَ وا الدِّ ُص ن أخلَ مَّ مِ 

لونها ، يتقبَّ  هموا إليه نفوُس صبُ ما تَ  ها ألداءِ ناحِ على َج  ياُح الرِّ 
،  ميرِ والضَّ  جدانِ ن الوُ مِ  ، وبراحةٍ  وانشراٍح  رورٍ ُس  بكلِّ 

 ، صينخلِ المُ  هم منزلةُ حِ جوانِ  ن لهم بينَ مَّ إذا كانت مِ  وباألخصِّ 
في  ، كما هو الشأنُ  مينرَ كْ المُ  األولياءِ  قامُ مَ  اءِ مَ هْ الدَّ  ولهم بينَ 

 . ها في هذه الجهاِت وأربابِ  شرةِ هذه النَّ 

، ه وحكومتِ  عن الحجازِ  ه ومع هذه األراجيِف مع هذا كلِّ   
 أنْ :  رِ جَ هْ في المَ  الزميالِت  بعُض  تقوُل ، ه ادِ صَّ وقُ  الَحجِّ وعن 
عليه  رينَ فتَ المُ  جوهِ يقفون في وُ  للحجِّ  إلى دعاةٍ  من حاجةٍ  ليَس 

 ! في هذه األقطارِ 

ا على ههذا صحيًحا وغيرتُ  الزميلةِ  قوُل  نعم قد يكونُ   
 أكبرَ  -إلى الخيرِ  هداها اهللاُ -هي  نْ كُ ، لو لم تَ  صادقةٌ  الَحجِّ 
بما تنشُره في  هذا الفرضِ  عن أداءِ  مِ مَ الهِ  في تثبيطِ  عاملٍ 

ن األخباِر التي ال حقيقَة لها عن الحجاِز والحجِّ ، ها مِ أنُهرِ 
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-١٠٨- 

       على األولِ  ختاروا الثانَي ، ال أيًضا سومِ الرُّ تلك  مضاعفةِ 
 . نِ يْ مَ عْ الطَّ  اَق وذَ ،  نِ يْ ومَ اليَ  َب رَّ َج  نْ مَ  وباألخصِّ ،  دٍ دُّ رَ بال تَ 

الذي  داعِ والصُّ  ةِ جَّ الرَّ  ألمِ  نْ مِ  المزعومِ  وشكوى الكاتِب   
 اآلالمِ  ه وبينَ بينَ  ةَ بَ ْس ال نِ  وهو ألمٌ  السيارةِ  وِب كن رُ مِ  هُ انتابَ 

 شكوى غيرُ  ، مالِ الجِ  من ركوِب  بالحجاِج  التي تنزلِ  العظيمةِ 
َّ  على أنَّ  تدلُّ  صادقةٍ   األكيدةِ  غبةِ ن الرَّ ما فيها مِ  فسِ في الن

هذه  أمثالِ  ضِ رْ بعَ  سٍ دَّ قَ مُ  ضٍ رْ فَ  عن أداءِ  الناسِ  ِف رْ َص لِ 
 . عليهم ةِ الخاطئ خيفاِت المُ 

ِ  ُب الكاتِ  اهُ حَ الذي نَ  َك هذا المسلَ  نَّ إ    ومِ ؤشالمَ  هِ في مقال
،  ونَ ؤرِّ منها المتبَ  أَ تبرَّ  وإنْ ،  ظاهرةٌ  الَحجِّ  دَّ ِض  ٌك بْ ورَ  دعايةٌ 
 مبتكرٍ  عصريٍّ  بأسلوٍب  عليها ولكنْ  بارَ ال غُ  واضحةٌ  دعايةٌ 

        نا هذا صرُ وع،  »مَس دَ « ةَ مَّ ثَ  إن كانَ  هِ مِ َس في دَ  هُ مُّ ى ُس رَ َج 
 . واالختراعاِت  االبتكاراِت  حتى في أنواعِ  أبو العجائِب 

 هي أشدُّ  ينِ مون إلى الدِّ نتَ ن يَ مَّ في نظري مِ  عايةُ وهذه الدِّ   
رون جاهِ دين الذين يُ حِ لْ المُ  ن دعاياِت ه مِ أبنائِ  تأثيًرا في نفوسِ 

 ، هعن الناسِ  جوهِ وُ  فَ رْ َص  ريدونَ فيما يُ  ريحةِ هم الصَّ بآرائِ 
       ا ، وحق�  همرِ أَ  نْ مِ  هوينِ في التَّ  هم المتتابعةَ رون مقاالتِ نُش ويَ 
  ؟! قوُل أما 

 
 
 

 

-١٠٩- 

  ضعيُف إالَّ  هالُ ضى ال يتقبَّ رْ ن المَ مِ  نِف هذا الصِّ  عايةَ دِ  نَّ إف  
ه حبًسا وأحكامِ  ينِ ن الدِّ يرى مِ ،  اإليمانِ  عُ ِض عْ َض تَ مُ ،  ينِ الدِّ 
  . هاهواتِ عن َش  فسِ للنَّ 

 هم فيها كثيرٌ نصيحت ُل ـبَّ قَ تـعليه فيَ  ةِ رَ يْ يتظاهرون بالغَ  نْ ا مَ أمَّ   
هم لُ م لو تحمِ هِ أفئدتِ  يمِ من صوا مِ وودُّ ،  هللاِ  ينَ وا الدِّ ُص ن أخلَ مَّ مِ 

لونها ، يتقبَّ  هموا إليه نفوُس صبُ ما تَ  ها ألداءِ ناحِ على َج  ياُح الرِّ 
،  ميرِ والضَّ  جدانِ ن الوُ مِ  ، وبراحةٍ  وانشراٍح  رورٍ ُس  بكلِّ 

 ، صينخلِ المُ  هم منزلةُ حِ جوانِ  ن لهم بينَ مَّ إذا كانت مِ  وباألخصِّ 
في  ، كما هو الشأنُ  مينرَ كْ المُ  األولياءِ  قامُ مَ  اءِ مَ هْ الدَّ  ولهم بينَ 

 . ها في هذه الجهاِت وأربابِ  شرةِ هذه النَّ 

، ه وحكومتِ  عن الحجازِ  ه ومع هذه األراجيِف مع هذا كلِّ   
 أنْ :  رِ جَ هْ في المَ  الزميالِت  بعُض  تقوُل ، ه ادِ صَّ وقُ  الَحجِّ وعن 
عليه  رينَ فتَ المُ  جوهِ يقفون في وُ  للحجِّ  إلى دعاةٍ  من حاجةٍ  ليَس 

 ! في هذه األقطارِ 

ا على ههذا صحيًحا وغيرتُ  الزميلةِ  قوُل  نعم قد يكونُ   
 أكبرَ  -إلى الخيرِ  هداها اهللاُ -هي  نْ كُ ، لو لم تَ  صادقةٌ  الَحجِّ 
بما تنشُره في  هذا الفرضِ  عن أداءِ  مِ مَ الهِ  في تثبيطِ  عاملٍ 

ن األخباِر التي ال حقيقَة لها عن الحجاِز والحجِّ ، ها مِ أنُهرِ 
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-١١٠- 

بِّطِين أيًضا من صحٍف وأشخاٍص ، وإال فبأِي ـومماألتها للُمثَ 
كلَّ هذه المدِة عن  -أصلَحَها اهللاُ -شيٍء ُيَعلَُّل سكوُتها 

ماِت  ، بل وعلى إقامِة الحدوِد  على كلِّ الَمشاعرِ  »وقت«تهجُّ
 الشرعيِة أيًضا ، ولم َتنْبِْس في مناقشتِها وال بِبِْنِت َشَفٍة .

ني أْن تكوَن نصيحُتها للحكومِة الحجازيِة خالصًة من    يسرُّ
َضْت  شوائِب األغراِض واألهواِء ، وإْن َلَمَزْت َمْن َيْلِمُزَها وَعرَّ

ُض لها ، وال   يرغُب في منازلتِها .بَِمْن ال َيِجُب التََّعرُّ

 . هدانا اهللا ُوإياها إلى ما فيه السعادُة والخيرُ   

*   *   * 

 : تنبيهٌ 

عاِم الذي يتناوُله إخواُننا فاَتنَا في الكالِم على َرداءِة الطَّ 
َل المسؤوليَة على  الَجاِويُّون في البواِخِر أنْ  الُحجاُج  ُنَحمِّ

أولئك الحجاَج إلى  رؤساِء الشركاِت التي ُتِقلُّ بواخُرها
ُأجرِة حملِِهم قيمَة  َعَدا الحجاِز ، ويتقاَضى أرباُبها منهم

طعامِهم المتوسِط في جودتِه ونظافتِه اتِّباًعا للعدِل واإلنصاِف 
الذي ينبغي ُسلوُكه مع الناِس على اختالفِهم ، َفَعَلى أولئك 

 مسؤوليُة ظلِم هؤالِء اإلخواِن أماَم اهللاِ والناِس.

   **   * 

 
 
 

 

-١١١- 

 »التقل«في  »وقت«التألم من اعتداء 

محمد بن محمد با سالمة البر من  الغيورُ  بعث إلينا الفاضُل 
 اها الجزءَ نَّ مَّ التي َض  ة الوجيزةِ ذَ بْ بعد أن اطَّلع على النُّ  »التقل«
وأصحابها كتاًبا أظهر فيه  »وقت«في الردِّ على جريدة  )١() ٣(

في الردِّ  ينَ اللِّ  ن نتحاشىورجانا أ استياءه من هذه الجريدة
ِ على المُ   : -اهعَ ْس مَ  اهللاُ  شكرَ - فين فقاَل خال

في الردِّ على  ينِ اللِّ  ةَ طَّ عوا ُخ بِ تَّ ـ... أرجوكم أن ال تَ «
ِ ه السَّ وحكومتِ  والحجازِ  جِّ الحَ  ين وخصوًصا أعداءَ دِ لحِ المُ   ةِ ـيَّ ن
       معهم  ال ينفعُ  ينُ ، فاللِّ  ٍق نافِ ومُ  رٍ كابِ مُ  ن كلِّ مِ   ها اهللاُ َس رَ َح 

 . يدُ فِ وال يُ 

 بعضِ  بأذهانِ  َق لِ فهي كما قلتم قد عَ  »تقْ وَ « ريدةُ وأما َج 
مشون بها في وا يَ راُح فَ ،  ا شيءٌ هَ المِ كَ  نْ مِ  هاءِ فَ بل السُّ  طاءِ َس البُ 

قاتلهم ،  انِ يَ ذَ ن الهَ ُه مِ تْ وَ استحساًنا لما َح  واألنديةِ  المجالسِ 
 . ونَ كُ فَ ؤْ ى يُ اهللا أنَّ 

والمسلمين  لإلسالمِ  ال رجاءَ  هاعتقاًدا جازًما بأن عتقدُ إني أ
      ،  عودٍ ُس  آلِ  العزيزِ  عبدِ  اإلمامِ  لةِ َال إال بجَ  في هذا العصرِ 

                                                        
 ) . ١٣٩-١٣٨) ص (٣العدد ( »الكويت والعراقي« )١(

 . »الدعايات ضد الحج والحجاز«وقد تقدمت المقالة بتمامها بعنوان : 
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-١١٠- 

بِّطِين أيًضا من صحٍف وأشخاٍص ، وإال فبأِي ـومماألتها للُمثَ 
كلَّ هذه المدِة عن  -أصلَحَها اهللاُ -شيٍء ُيَعلَُّل سكوُتها 

ماِت  ، بل وعلى إقامِة الحدوِد  على كلِّ الَمشاعرِ  »وقت«تهجُّ
 الشرعيِة أيًضا ، ولم َتنْبِْس في مناقشتِها وال بِبِْنِت َشَفٍة .

ني أْن تكوَن نصيحُتها للحكومِة الحجازيِة خالصًة من    يسرُّ
َضْت  شوائِب األغراِض واألهواِء ، وإْن َلَمَزْت َمْن َيْلِمُزَها وَعرَّ

ُض لها ، وال   يرغُب في منازلتِها .بَِمْن ال َيِجُب التََّعرُّ

 . هدانا اهللا ُوإياها إلى ما فيه السعادُة والخيرُ   

*   *   * 

 : تنبيهٌ 

عاِم الذي يتناوُله إخواُننا فاَتنَا في الكالِم على َرداءِة الطَّ 
َل المسؤوليَة على  الَجاِويُّون في البواِخِر أنْ  الُحجاُج  ُنَحمِّ

أولئك الحجاَج إلى  رؤساِء الشركاِت التي ُتِقلُّ بواخُرها
ُأجرِة حملِِهم قيمَة  َعَدا الحجاِز ، ويتقاَضى أرباُبها منهم

طعامِهم المتوسِط في جودتِه ونظافتِه اتِّباًعا للعدِل واإلنصاِف 
الذي ينبغي ُسلوُكه مع الناِس على اختالفِهم ، َفَعَلى أولئك 

 مسؤوليُة ظلِم هؤالِء اإلخواِن أماَم اهللاِ والناِس.

   **   * 

 
 
 

 

-١١١- 

 »التقل«في  »وقت«التألم من اعتداء 

محمد بن محمد با سالمة البر من  الغيورُ  بعث إلينا الفاضُل 
 اها الجزءَ نَّ مَّ التي َض  ة الوجيزةِ ذَ بْ بعد أن اطَّلع على النُّ  »التقل«
وأصحابها كتاًبا أظهر فيه  »وقت«في الردِّ على جريدة  )١() ٣(

في الردِّ  ينَ اللِّ  ن نتحاشىورجانا أ استياءه من هذه الجريدة
ِ على المُ   : -اهعَ ْس مَ  اهللاُ  شكرَ - فين فقاَل خال

في الردِّ على  ينِ اللِّ  ةَ طَّ عوا ُخ بِ تَّ ـ... أرجوكم أن ال تَ «
ِ ه السَّ وحكومتِ  والحجازِ  جِّ الحَ  ين وخصوًصا أعداءَ دِ لحِ المُ   ةِ ـيَّ ن
       معهم  ال ينفعُ  ينُ ، فاللِّ  ٍق نافِ ومُ  رٍ كابِ مُ  ن كلِّ مِ   ها اهللاُ َس رَ َح 

 . يدُ فِ وال يُ 

 بعضِ  بأذهانِ  َق لِ فهي كما قلتم قد عَ  »تقْ وَ « ريدةُ وأما َج 
مشون بها في وا يَ راُح فَ ،  ا شيءٌ هَ المِ كَ  نْ مِ  هاءِ فَ بل السُّ  طاءِ َس البُ 

قاتلهم ،  انِ يَ ذَ ن الهَ ُه مِ تْ وَ استحساًنا لما َح  واألنديةِ  المجالسِ 
 . ونَ كُ فَ ؤْ ى يُ اهللا أنَّ 

والمسلمين  لإلسالمِ  ال رجاءَ  هاعتقاًدا جازًما بأن عتقدُ إني أ
      ،  عودٍ ُس  آلِ  العزيزِ  عبدِ  اإلمامِ  لةِ َال إال بجَ  في هذا العصرِ 

                                                        
 ) . ١٣٩-١٣٨) ص (٣العدد ( »الكويت والعراقي« )١(

 . »الدعايات ضد الحج والحجاز«وقد تقدمت المقالة بتمامها بعنوان : 
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-١١٢- 

 . ورٍ يُ غَ  ٍح لِ ْص كلِّ مُ  نْ ي مِ غيرِ  وهو اعتقادُ 

 رشيد رضا صاحُب  محمدُ  السيدُ  الكبيرُ  األستاذُ  يقوُل 
 ) :٢٩) من المجلد (١٠( زءِ في الج ءِ ارَّ الغَ  »ارِ نَ المَ «

 إسالميةٌ  حكومةٌ  عودٍ آل ُس  العزيزِ  عبدِ  اإلمامِ  إن حكومةَ «
 جمهوريةُ  الصورةِ  ملكيةُ ،  مطلقةٌ  ال شخصيةٌ  ةٌ دَ يَّ قَ مَ  يةٌ ورِ ُش 

 بل هي زيتونةٌ ،  رِ بَ خْ المَ  ديمقراطيةِ  رِ هَ ظْ المَ  ستقراطيةُ أر،  وِح الرُّ 
، وهي  ه نارٌ ْس َس مْ ولو لم تَ  يءُ ِض ها يُ زيتُ  يكادُ  وال غربيةٌ  ال شرقيةٌ 

 إسالميةٍ  حكومةٍ  كلِّ  نْ الراشدين مِ  لفاءِ الخُ  بحكومةِ  أشبهُ 
 . ا »همجاءت بعدَ 

 مع هذا اللينِ  لِ الفاِض  ةَ رَ ْض : نحن يا َح  »والعراقي الكويُت «
 صِ ارِ وَ من قَ  مْ لَ ْس الذي استعملناه لم نَ  والرفِق ،  الذي تراهُ 

 فكأنَّ ،  المؤلمِ  االعتداءِ  وِف يُ من ُس  ْت لِ فْ نُ ولم ،  رِّ المُ  االنتقادِ 
ما قاله  ريدون تحقيَق يُ  -أصلحهم اهللاُ - في هذه الجهاِت  الناَس 
 : -$- يُّ عفالشا اإلمامُ 

ــا كانــت ُمجــاِوَرةً  ــالَب لن ــَت الكِ  لي

 

  
ــًدا   ــَرى أح ــن َن ــَرى مِمَّ ــا ال َن  وليَتنَ

ــها  ــي َمرابِِض ــَدى ف ــالَب لَتْه  إنَّ الك

 

  
ــ   ــًدااُس والن هم أب ــرُّ ــاٍد ش ــيس به  ل

 

 
 
 

 

-١١٣- 

 ، هِ بوجهِ  ناأمامَ  رَّ هَ فَ اكْ  نَ لمِ  ه ، وغفرَ هامِ ا بِس نَ ناَش  نْ مَ  سامح اهللاُ 
   ، واللسانِ  بالقلمِ  الحقِّ  الجهادِ  هذا في سبيلِ  ى كلَّ لَ وما أْح 

 : خوانِ واإل بين األصحاِب  هُ تَ يَ لْ حِ  وما أجمَل 

 إذا المـــرُء لـــم ُيـــَدنِّْس مـــن اللـــؤم ِعْرُضـــهُ 

 

  

 فُكــــــــلُّ رداٍء يرتديــــــــِه جميــــــــُل   

ــْيَمها  ــنَّفِس َض ــى ال ــْل عل ــْم َيحِم ــو ل  وإْن ه

 

  

ــِن الثَّنــاِء ســبيُل    ــيَس إلــى ُحْس  )١(فل

  

 

*   *   * 

 

 

 

 
                                                        

) ص ١٣٥٠) شـــوال (٦العـــدد ( »الكويـــت والعراقـــي«مجلـــة  )١(
)٢٨٣-٢٧٧. ( 
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-١١٢- 

 . ورٍ يُ غَ  ٍح لِ ْص كلِّ مُ  نْ ي مِ غيرِ  وهو اعتقادُ 

 رشيد رضا صاحُب  محمدُ  السيدُ  الكبيرُ  األستاذُ  يقوُل 
 ) :٢٩) من المجلد (١٠( زءِ في الج ءِ ارَّ الغَ  »ارِ نَ المَ «

 إسالميةٌ  حكومةٌ  عودٍ آل ُس  العزيزِ  عبدِ  اإلمامِ  إن حكومةَ «
 جمهوريةُ  الصورةِ  ملكيةُ ،  مطلقةٌ  ال شخصيةٌ  ةٌ دَ يَّ قَ مَ  يةٌ ورِ ُش 

 بل هي زيتونةٌ ،  رِ بَ خْ المَ  ديمقراطيةِ  رِ هَ ظْ المَ  ستقراطيةُ أر،  وِح الرُّ 
، وهي  ه نارٌ ْس َس مْ ولو لم تَ  يءُ ِض ها يُ زيتُ  يكادُ  وال غربيةٌ  ال شرقيةٌ 

 إسالميةٍ  حكومةٍ  كلِّ  نْ الراشدين مِ  لفاءِ الخُ  بحكومةِ  أشبهُ 
 . ا »همجاءت بعدَ 

 مع هذا اللينِ  لِ الفاِض  ةَ رَ ْض : نحن يا َح  »والعراقي الكويُت «
 صِ ارِ وَ من قَ  مْ لَ ْس الذي استعملناه لم نَ  والرفِق ،  الذي تراهُ 

 فكأنَّ ،  المؤلمِ  االعتداءِ  وِف يُ من ُس  ْت لِ فْ نُ ولم ،  رِّ المُ  االنتقادِ 
ما قاله  ريدون تحقيَق يُ  -أصلحهم اهللاُ - في هذه الجهاِت  الناَس 
 : -$- يُّ عفالشا اإلمامُ 

ــا كانــت ُمجــاِوَرةً  ــالَب لن ــَت الكِ  لي

 

  
ــًدا   ــَرى أح ــن َن ــَرى مِمَّ ــا ال َن  وليَتنَ

ــها  ــي َمرابِِض ــَدى ف ــالَب لَتْه  إنَّ الك

 

  
ــ   ــًدااُس والن هم أب ــرُّ ــاٍد ش ــيس به  ل

 

 
 
 

 

-١١٣- 

 ، هِ بوجهِ  ناأمامَ  رَّ هَ فَ اكْ  نَ لمِ  ه ، وغفرَ هامِ ا بِس نَ ناَش  نْ مَ  سامح اهللاُ 
   ، واللسانِ  بالقلمِ  الحقِّ  الجهادِ  هذا في سبيلِ  ى كلَّ لَ وما أْح 

 : خوانِ واإل بين األصحاِب  هُ تَ يَ لْ حِ  وما أجمَل 

 إذا المـــرُء لـــم ُيـــَدنِّْس مـــن اللـــؤم ِعْرُضـــهُ 

 

  

 فُكــــــــلُّ رداٍء يرتديــــــــِه جميــــــــُل   

ــْيَمها  ــنَّفِس َض ــى ال ــْل عل ــْم َيحِم ــو ل  وإْن ه

 

  

ــِن الثَّنــاِء ســبيُل    ــيَس إلــى ُحْس  )١(فل

  

 

*   *   * 

 

 

 

 
                                                        

) ص ١٣٥٠) شـــوال (٦العـــدد ( »الكويـــت والعراقـــي«مجلـــة  )١(
)٢٨٣-٢٧٧. ( 

  



 
 
 

 

-١١٤- 

 

 إلى الحجِّ  عايةُ الدِّ 
 

نها إا نَ لْ ، وقُ  السابِق  ا إليها في العددِ نَ التي أشرْ  هي المقالةُ   
 أسافلِ  نْ مِ  ه إالورُ دُ ُص  رُ دُ جْ مما ال يَ  ةِ غَ اوَ رَ المُ و شِ حْ بالفُ  ْت ئَ لِ مُ 

ِ اذِ وأرَ  القومِ   أنَّ  ونَ عُ دَّ ، الذين يَ  »رِ الطاهِ  ِت يْ البَ  أهلِ « نْ م ال مِ هِ ل
 ها النزيهُ حبُ صا والتي حاوَل ،  سٍ ْج ورِ  سٍ نَ دَ  كلَّ  نْ م مِ هُ هَ اهللا نزَّ 
 ، حجازِ ال بحكومةِ  والتنديدَ ،  الحجِّ ِ فريضةِ  عن أداءِ  مِ مَ الهِ  تثبيطَ 

        األخالِق  بنا من فسادِ  َق لحِ يُ  ه أنْ ه ومراوغتِ هامِ يبإ وحاوَل 
 غِ يْ ا من زَ نَ تِ جلَّ بمَ  َق لحِ يُ ، و أنا منهارَّ ه تعالى على أن بَ دُ مَ حْ ما نَ 

، ا يوًما ما هَ لَ وْ َح  مْ حُ ه تعالى على أنها لم تَ ما نشكرُ  العقيدةِ 
 التناوَل  يستحقُّ  ما ومةِ ؤالمش هنا من تلك المقالةِ  سنتناوُل و

 : فنقوُل  واإلنصاِف  بالحقِّ 

 جِّ والحَ  على الحجازِ  َت وْ مَ رَ ْض حَ  أكاذيُب 

               ا نَ رْ كَ لقد ذَ : « ما يأتي »النزيهةُ « قالت تلك الصحيفةُ   
        من  على الحجِّ  لينَ بِ قْ من قلة المُ  إليه األهرامُ ما أشارت 

 ذلك التضييقاُت  لةَ عِ  نَّ إ ، وقالْت  اإلسالميةِ  األقطارِ  أهلِ 
 ماضٍ  ، وقلنا نحن في عددٍ  عليهم الموضوعةُ  والماليةُ  حيةُ الصِّ 

 
 
 

 

-١١٤- 

 

 إلى الحجِّ  عايةُ الدِّ 
 

نها إا نَ لْ ، وقُ  السابِق  ا إليها في العددِ نَ التي أشرْ  هي المقالةُ   
 أسافلِ  نْ مِ  ه إالورُ دُ ُص  رُ دُ جْ مما ال يَ  ةِ غَ اوَ رَ المُ و شِ حْ بالفُ  ْت ئَ لِ مُ 

ِ اذِ وأرَ  القومِ   أنَّ  ونَ عُ دَّ ، الذين يَ  »رِ الطاهِ  ِت يْ البَ  أهلِ « نْ م ال مِ هِ ل
 ها النزيهُ حبُ صا والتي حاوَل ،  سٍ ْج ورِ  سٍ نَ دَ  كلَّ  نْ م مِ هُ هَ اهللا نزَّ 
 ، حجازِ ال بحكومةِ  والتنديدَ ،  الحجِّ ِ فريضةِ  عن أداءِ  مِ مَ الهِ  تثبيطَ 

        األخالِق  بنا من فسادِ  َق لحِ يُ  ه أنْ ه ومراوغتِ هامِ يبإ وحاوَل 
 غِ يْ ا من زَ نَ تِ جلَّ بمَ  َق لحِ يُ ، و أنا منهارَّ ه تعالى على أن بَ دُ مَ حْ ما نَ 

، ا يوًما ما هَ لَ وْ َح  مْ حُ ه تعالى على أنها لم تَ ما نشكرُ  العقيدةِ 
 التناوَل  يستحقُّ  ما ومةِ ؤالمش هنا من تلك المقالةِ  سنتناوُل و

 : فنقوُل  واإلنصاِف  بالحقِّ 

 جِّ والحَ  على الحجازِ  َت وْ مَ رَ ْض حَ  أكاذيُب 

               ا نَ رْ كَ لقد ذَ : « ما يأتي »النزيهةُ « قالت تلك الصحيفةُ   
        من  على الحجِّ  لينَ بِ قْ من قلة المُ  إليه األهرامُ ما أشارت 

 ذلك التضييقاُت  لةَ عِ  نَّ إ ، وقالْت  اإلسالميةِ  األقطارِ  أهلِ 
 ماضٍ  ، وقلنا نحن في عددٍ  عليهم الموضوعةُ  والماليةُ  حيةُ الصِّ 

 
 
 

 

-١١٥- 

 ، ولكلِّ  هلَّ كُ  ت العالمَ مَّ التي عَ  واألزمةُ  الماليةُ  الضائقةُ  ةَ لَّ العِ  أنَّ 
 . »وجيهٌ  حةِ ن الصِّ مِ  ذلك وجهٌ 

 : اُب وَ الجَ   

 ةُ ـيَ غْ على أنها بُ  ى الحقائَق تهوَ  »ُت وْ مَ رَ ْض َح « لو كانْت   
ه لهوى الذي من شأنِ من ا ها شيءٌ في نفِس  ولم يكنْ  األحرارِ 

مع  ْت كَ لَ ا َس مَ ، لَ  هبصاحبِ  ِت قْ المَ  لصاُق إو الحقائِق  قلُب 
   ه اجِ َج وِ عْ منه ال ُف ـفَّ أَ تَ لذي يُ ا َك لَ ْس هذا المَ  الحجازِ  حكومةِ 

 هامن نشرِ  ْت حَ تَ ْس وَال ، ه أو غيرُ  يٌّ وِ لَ عَ  طاهرٍ  ذي وجدانٍ  كلُّ 
ها منها تكاثرِ  اءِ رَّ من َج  الناُس  التي أصبَح  تلك األكاذيَب 

، حتى ما كان منه  ه إلى تلك الحكومةِ بُ ما تنِس  لِّ في كُ  ونَ كُّ يُش 
 فقدتها ثقةَ أعليها  ها المتواليةِ تِ اءابافترها فضيحتَ ؛ ألن  صحيًحا

 . بما تقوُل  الناسِ 

 ه من األخبارِ فيما تنقلُ  عذرٌ  »لحضرموَت « قد يكونُ   
:  ، فيقاُل  هاه بتكذيبِ حكومتُ  بادرْ إذا لم تُ  عن الحجازِ  رةِ المزوَّ 

ها َض رَ غَ  َق قِّ حَ لتُ  هُ تْ لَ قَ فنَ  هِ في إشاعتِ  ٌض رَ لها غَ  وكانَ ،  شاعَ  خبرٌ 
في  ُق دَّ َص وكيف تُ  رُ ذَ عْ ، ولكن كيف تُ  شريٍف  غيرَ  وإن كانَ 

 خبرٍ  أيِّ  نقَل  دُ تتعمَّ  ْل زَ ، وهي لم تَ  الكاذِب  ا باإلخالصِ هَ رِ ظاهُ تَ 
 ، صحيٍح  ا أنه غيرُ هَ رِّ في ِس  دُ تعتقِ  كانْت  وإنْ  الجهاِت  عن تلَك 



115

 
 
 

 

-١١٤- 

 

 إلى الحجِّ  عايةُ الدِّ 
 

نها إا نَ لْ ، وقُ  السابِق  ا إليها في العددِ نَ التي أشرْ  هي المقالةُ   
 أسافلِ  نْ مِ  ه إالورُ دُ ُص  رُ دُ جْ مما ال يَ  ةِ غَ اوَ رَ المُ و شِ حْ بالفُ  ْت ئَ لِ مُ 

ِ اذِ وأرَ  القومِ   أنَّ  ونَ عُ دَّ ، الذين يَ  »رِ الطاهِ  ِت يْ البَ  أهلِ « نْ م ال مِ هِ ل
 ها النزيهُ حبُ صا والتي حاوَل ،  سٍ ْج ورِ  سٍ نَ دَ  كلَّ  نْ م مِ هُ هَ اهللا نزَّ 
 ، حجازِ ال بحكومةِ  والتنديدَ ،  الحجِّ ِ فريضةِ  عن أداءِ  مِ مَ الهِ  تثبيطَ 

        األخالِق  بنا من فسادِ  َق لحِ يُ  ه أنْ ه ومراوغتِ هامِ يبإ وحاوَل 
 غِ يْ ا من زَ نَ تِ جلَّ بمَ  َق لحِ يُ ، و أنا منهارَّ ه تعالى على أن بَ دُ مَ حْ ما نَ 

، ا يوًما ما هَ لَ وْ َح  مْ حُ ه تعالى على أنها لم تَ ما نشكرُ  العقيدةِ 
 التناوَل  يستحقُّ  ما ومةِ ؤالمش هنا من تلك المقالةِ  سنتناوُل و

 : فنقوُل  واإلنصاِف  بالحقِّ 

 جِّ والحَ  على الحجازِ  َت وْ مَ رَ ْض حَ  أكاذيُب 

               ا نَ رْ كَ لقد ذَ : « ما يأتي »النزيهةُ « قالت تلك الصحيفةُ   
        من  على الحجِّ  لينَ بِ قْ من قلة المُ  إليه األهرامُ ما أشارت 

 ذلك التضييقاُت  لةَ عِ  نَّ إ ، وقالْت  اإلسالميةِ  األقطارِ  أهلِ 
 ماضٍ  ، وقلنا نحن في عددٍ  عليهم الموضوعةُ  والماليةُ  حيةُ الصِّ 

 
 
 

 

-١١٤- 

 

 إلى الحجِّ  عايةُ الدِّ 
 

نها إا نَ لْ ، وقُ  السابِق  ا إليها في العددِ نَ التي أشرْ  هي المقالةُ   
 أسافلِ  نْ مِ  ه إالورُ دُ ُص  رُ دُ جْ مما ال يَ  ةِ غَ اوَ رَ المُ و شِ حْ بالفُ  ْت ئَ لِ مُ 

ِ اذِ وأرَ  القومِ   أنَّ  ونَ عُ دَّ ، الذين يَ  »رِ الطاهِ  ِت يْ البَ  أهلِ « نْ م ال مِ هِ ل
 ها النزيهُ حبُ صا والتي حاوَل ،  سٍ ْج ورِ  سٍ نَ دَ  كلَّ  نْ م مِ هُ هَ اهللا نزَّ 
 ، حجازِ ال بحكومةِ  والتنديدَ ،  الحجِّ ِ فريضةِ  عن أداءِ  مِ مَ الهِ  تثبيطَ 

        األخالِق  بنا من فسادِ  َق لحِ يُ  ه أنْ ه ومراوغتِ هامِ يبإ وحاوَل 
 غِ يْ ا من زَ نَ تِ جلَّ بمَ  َق لحِ يُ ، و أنا منهارَّ ه تعالى على أن بَ دُ مَ حْ ما نَ 

، ا يوًما ما هَ لَ وْ َح  مْ حُ ه تعالى على أنها لم تَ ما نشكرُ  العقيدةِ 
 التناوَل  يستحقُّ  ما ومةِ ؤالمش هنا من تلك المقالةِ  سنتناوُل و

 : فنقوُل  واإلنصاِف  بالحقِّ 

 جِّ والحَ  على الحجازِ  َت وْ مَ رَ ْض حَ  أكاذيُب 

               ا نَ رْ كَ لقد ذَ : « ما يأتي »النزيهةُ « قالت تلك الصحيفةُ   
        من  على الحجِّ  لينَ بِ قْ من قلة المُ  إليه األهرامُ ما أشارت 

 ذلك التضييقاُت  لةَ عِ  نَّ إ ، وقالْت  اإلسالميةِ  األقطارِ  أهلِ 
 ماضٍ  ، وقلنا نحن في عددٍ  عليهم الموضوعةُ  والماليةُ  حيةُ الصِّ 

 
 
 

 

-١١٥- 

 ، ولكلِّ  هلَّ كُ  ت العالمَ مَّ التي عَ  واألزمةُ  الماليةُ  الضائقةُ  ةَ لَّ العِ  أنَّ 
 . »وجيهٌ  حةِ ن الصِّ مِ  ذلك وجهٌ 

 : اُب وَ الجَ   

 ةُ ـيَ غْ على أنها بُ  ى الحقائَق تهوَ  »ُت وْ مَ رَ ْض َح « لو كانْت   
ه لهوى الذي من شأنِ من ا ها شيءٌ في نفِس  ولم يكنْ  األحرارِ 

مع  ْت كَ لَ ا َس مَ ، لَ  هبصاحبِ  ِت قْ المَ  لصاُق إو الحقائِق  قلُب 
   ه اجِ َج وِ عْ منه ال ُف ـفَّ أَ تَ لذي يُ ا َك لَ ْس هذا المَ  الحجازِ  حكومةِ 

 هامن نشرِ  ْت حَ تَ ْس وَال ، ه أو غيرُ  يٌّ وِ لَ عَ  طاهرٍ  ذي وجدانٍ  كلُّ 
ها منها تكاثرِ  اءِ رَّ من َج  الناُس  التي أصبَح  تلك األكاذيَب 

، حتى ما كان منه  ه إلى تلك الحكومةِ بُ ما تنِس  لِّ في كُ  ونَ كُّ يُش 
 فقدتها ثقةَ أعليها  ها المتواليةِ تِ اءابافترها فضيحتَ ؛ ألن  صحيًحا

 . بما تقوُل  الناسِ 

 ه من األخبارِ فيما تنقلُ  عذرٌ  »لحضرموَت « قد يكونُ   
:  ، فيقاُل  هاه بتكذيبِ حكومتُ  بادرْ إذا لم تُ  عن الحجازِ  رةِ المزوَّ 

ها َض رَ غَ  َق قِّ حَ لتُ  هُ تْ لَ قَ فنَ  هِ في إشاعتِ  ٌض رَ لها غَ  وكانَ ،  شاعَ  خبرٌ 
في  ُق دَّ َص وكيف تُ  رُ ذَ عْ ، ولكن كيف تُ  شريٍف  غيرَ  وإن كانَ 

 خبرٍ  أيِّ  نقَل  دُ تتعمَّ  ْل زَ ، وهي لم تَ  الكاذِب  ا باإلخالصِ هَ رِ ظاهُ تَ 
 ، صحيٍح  ا أنه غيرُ هَ رِّ في ِس  دُ تعتقِ  كانْت  وإنْ  الجهاِت  عن تلَك 
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-١١٦- 

في  ِق الصادِ  رِ بَ الخَ  اعِ مَ َس  وعنْ ،  الحقيقةِ  داءِ ها عن نِ آذانَ  مُّ ِص وتَ 
 . طيٍب َخ  لِّ كُ  َجِهيَزةُ  عُ طَ قْ التي تَ  الرسميةِ  اِت الغَ البَ 

 »ُت وْ مَ رَ َض َح «عليه  ْت دَ ما اعتمَ  »امِ رَ األهْ  ريدةُ َج « ْت رَ نَش   
ها العِ اطِّ  بعدَ  جازِ الحِ  كومةِ ُح  نْ مِ  انَ فما كَ ،  الِ قَ في هذا المَ 

          في جريدةِ  رَ ِش نُ  رسميٍّ  الغٍ ه ببَ بتكذيبِ  ْت رَ  أن بادَ إالَّ  عليه
 اكَ نَ ا وهُ نَ هُ  الناُس  َف رَ عَ  أنْ  ه وبعدَ لِّ هذا كُ  ، ثم بعدَ  ىرَ القُ  أمِّ 

 من األغراضِ  ةُ هزَّ نَ المُ  »ُت وْ مَ رَ َض َح «تأتي  رِ بَ الخَ  حقيقةَ 
 الخبرَ  فتنقُل ،  »رِ اهِ الطَّ  ِت يْ البَ  آلِ «لسان ،  في النصيحةِ  الصادقةِ 

 صورَ والقُ  الليَّ وتبني عليه العَ ، ه تِ حَّ في ِص  كَّ َش  ه الكأنَّ  للناسِ 
 . َب يْ ها وال رَ أصحابِ  سِ وؤعلى رُ  التي ستنهارُ 

ْ مع مُ  اَل َس رْ نا االستِ دْ إننا مهما أرَ     كومةِ ي الحُ دِ قِ تَ ن
 والحسناِت ،  ليلةِ الجَ  ن األعمالِ لها مِ  فإنَّ  اليومَ  ةِ ـجازيالحِ 

ْ ما يُ  واإلسالمِ  العرِب  مَ اْس  ْت عَ فَ التي رَ  لعديدةِ ا ُ زِ ن  لَّ حَ ها المَ ل
ْ والمُ  األحرارِ  ى عندَ مَ األْس  ْ م ال يَ هُ رُ ادِ غَ ويُ ،  ينَ فِ ِص ن إلى  ونَ رُ ظُ ن

ْ مُ   . طِ خْ والسُّ  ِت قْ المَ  نِ يْ عَ  بِ إالَّ  ايهدِ قِ تَ ن

منها  نُّ ئِ التي تَ  العالميةِ  ةِ مَ ًما عن هذه األزْ غْ رَ  هيَ  اهَ فَ   
ا مَ كَ  مْ لِ سْ تَ سْ ها لم تَ اتِ رَ مَ عْ تَ سْ مُ  نْ عَ  الشمُس  يُب غِ ال تَ  حكوماٌت 

 إليه البالدُ  عما تحتاجُ  اهَ دَ يَ  ْض بِ قْ ولم تَ  ، ُغيُْرَهالها  استسلمَ 

 
 
 

 

-١١٧- 

 بإنشاءِ  ةٌ بَ ائِ فهي دَ  ، اهَ تِ طاعَ استِ  َب سَ حَ  الِح اإلْص  اعِ وَ أنْ  نْ مِ 
 ادُ كَ فما تَ ، ها تِ يَّ عِ رَ  ةُ ادَ عَ ها َس ائِ رَ وَ  نْ التي مِ  النافعةِ  المشاريعِ 

ْ مِ  مَّ أهَ  بآخرَ  عُ رَ ْش إال وتَ  مٍّ هِ مُ  تنتهي من مشروعٍ  ، وهكذا  هُ ن
َ وَ دَ   . اهَ لَّ ها كُ أوقاتَ  َك يْ ال

 الحجازِ  عما في أرضِ  الدقيِق  ِث حْ البَ  نْ مِ  انتهْت  باألمسِ   
 نٍ َس َح  بمستقبلٍ  رُ شِّ بَ تُ  النتيجةُ  فكانْت  ، اهَ عِ وُّ نَ تَ على  نَ ادِ عَ من مَ 

ِ غْ ستُ  هِ مِ رَ وَح  اهللاِ  ِت يْ ي بَ رِ اوِ جَ لمُ   . مْ اهُ وَ ها عما ِس يراتِ خبِ  مْ يهِ ن

 نِ يْ عَ  نْ مِ  ةَ دَّ جِ  اءِ نَ يْ إلى مَ  اءِ المَ  بإجراءِ  ْت اهتمَّ  ه أنْ َالُ وتَ   
 نْ مِ  أعظمُ  إلى الماءِ  ةَ دَّ جِ  ةُ وحاَج  ، ناكهُ  عليها رَ ثِ التي عُ  الوزريةِ 

  . اهُ وَ ا إلى ما ِس هَ تِ اَج َح 

 لمِ العِ  أهلِ  نْ مِ  برجالٍ  عارِف المَ  مجلسِ  أعضاءَ  ْت ثم زادَ   
 . مًعا والفكريةِ  لميةِ العِ  الدِ البِ  حياةُ  ِف ارِ عَ وفي المَ ،  لِ ْض والفَ 

 الشقيِق  ازِ جَ حِ ال رِ طْ قُ بِ  ةِ يَّ دِ جْ النَّ  الدَ البِ  ْت طَ بَ وأخيًرا رَ   
ي حتى كِ لْ الالِس  اِف رَ غْ لِ للتِ  »اٍت ينَ اكِ مَ « هِ نِ دُ مُ  في أهمِّ  فأنشأْت 

 . دٍ أَح  لكلِّ  ةً ورَ ُس يْ بها مَ  ةُ رَ ابَ خَ المُ  أصبحْت 

 ، دٍ جْ نَ  ةِ مَ اِص عَ  ياضِ إلى الرِّ  ازِ جَ الحِ  عاصمةِ  المكرمةِ  ةَ مكَّ  نْ مِ   
 -يمِ ِص القَ  نِ ى مدُ إحدَ - ةَ دَ يْ رَ بُ  نْ ، ومِ  إلى مكةَ  اءِ َس ن األْح ومِ 

إلى  اهُ َص أقْ  نْ مِ  هِ لِّ كُ  ، بل إلى الخارِج  ًضاأيَ  دينةِ والمَ  إلى مكةَ 
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-١١٦- 

في  ِق الصادِ  رِ بَ الخَ  اعِ مَ َس  وعنْ ،  الحقيقةِ  داءِ ها عن نِ آذانَ  مُّ ِص وتَ 
 . طيٍب َخ  لِّ كُ  َجِهيَزةُ  عُ طَ قْ التي تَ  الرسميةِ  اِت الغَ البَ 

 »ُت وْ مَ رَ َض َح «عليه  ْت دَ ما اعتمَ  »امِ رَ األهْ  ريدةُ َج « ْت رَ نَش   
ها العِ اطِّ  بعدَ  جازِ الحِ  كومةِ ُح  نْ مِ  انَ فما كَ ،  الِ قَ في هذا المَ 

          في جريدةِ  رَ ِش نُ  رسميٍّ  الغٍ ه ببَ بتكذيبِ  ْت رَ  أن بادَ إالَّ  عليه
 اكَ نَ ا وهُ نَ هُ  الناُس  َف رَ عَ  أنْ  ه وبعدَ لِّ هذا كُ  ، ثم بعدَ  ىرَ القُ  أمِّ 

 من األغراضِ  ةُ هزَّ نَ المُ  »ُت وْ مَ رَ َض َح «تأتي  رِ بَ الخَ  حقيقةَ 
 الخبرَ  فتنقُل ،  »رِ اهِ الطَّ  ِت يْ البَ  آلِ «لسان ،  في النصيحةِ  الصادقةِ 

 صورَ والقُ  الليَّ وتبني عليه العَ ، ه تِ حَّ في ِص  كَّ َش  ه الكأنَّ  للناسِ 
 . َب يْ ها وال رَ أصحابِ  سِ وؤعلى رُ  التي ستنهارُ 

ْ مع مُ  اَل َس رْ نا االستِ دْ إننا مهما أرَ     كومةِ ي الحُ دِ قِ تَ ن
 والحسناِت ،  ليلةِ الجَ  ن األعمالِ لها مِ  فإنَّ  اليومَ  ةِ ـجازيالحِ 

ْ ما يُ  واإلسالمِ  العرِب  مَ اْس  ْت عَ فَ التي رَ  لعديدةِ ا ُ زِ ن  لَّ حَ ها المَ ل
ْ والمُ  األحرارِ  ى عندَ مَ األْس  ْ م ال يَ هُ رُ ادِ غَ ويُ ،  ينَ فِ ِص ن إلى  ونَ رُ ظُ ن

ْ مُ   . طِ خْ والسُّ  ِت قْ المَ  نِ يْ عَ  بِ إالَّ  ايهدِ قِ تَ ن

منها  نُّ ئِ التي تَ  العالميةِ  ةِ مَ ًما عن هذه األزْ غْ رَ  هيَ  اهَ فَ   
ا مَ كَ  مْ لِ سْ تَ سْ ها لم تَ اتِ رَ مَ عْ تَ سْ مُ  نْ عَ  الشمُس  يُب غِ ال تَ  حكوماٌت 

 إليه البالدُ  عما تحتاجُ  اهَ دَ يَ  ْض بِ قْ ولم تَ  ، ُغيُْرَهالها  استسلمَ 

 
 
 

 

-١١٧- 

 بإنشاءِ  ةٌ بَ ائِ فهي دَ  ، اهَ تِ طاعَ استِ  َب سَ حَ  الِح اإلْص  اعِ وَ أنْ  نْ مِ 
 ادُ كَ فما تَ ، ها تِ يَّ عِ رَ  ةُ ادَ عَ ها َس ائِ رَ وَ  نْ التي مِ  النافعةِ  المشاريعِ 

ْ مِ  مَّ أهَ  بآخرَ  عُ رَ ْش إال وتَ  مٍّ هِ مُ  تنتهي من مشروعٍ  ، وهكذا  هُ ن
َ وَ دَ   . اهَ لَّ ها كُ أوقاتَ  َك يْ ال

 الحجازِ  عما في أرضِ  الدقيِق  ِث حْ البَ  نْ مِ  انتهْت  باألمسِ   
 نٍ َس َح  بمستقبلٍ  رُ شِّ بَ تُ  النتيجةُ  فكانْت  ، اهَ عِ وُّ نَ تَ على  نَ ادِ عَ من مَ 

ِ غْ ستُ  هِ مِ رَ وَح  اهللاِ  ِت يْ ي بَ رِ اوِ جَ لمُ   . مْ اهُ وَ ها عما ِس يراتِ خبِ  مْ يهِ ن

 نِ يْ عَ  نْ مِ  ةَ دَّ جِ  اءِ نَ يْ إلى مَ  اءِ المَ  بإجراءِ  ْت اهتمَّ  ه أنْ َالُ وتَ   
 نْ مِ  أعظمُ  إلى الماءِ  ةَ دَّ جِ  ةُ وحاَج  ، ناكهُ  عليها رَ ثِ التي عُ  الوزريةِ 

  . اهُ وَ ا إلى ما ِس هَ تِ اَج َح 

 لمِ العِ  أهلِ  نْ مِ  برجالٍ  عارِف المَ  مجلسِ  أعضاءَ  ْت ثم زادَ   
 . مًعا والفكريةِ  لميةِ العِ  الدِ البِ  حياةُ  ِف ارِ عَ وفي المَ ،  لِ ْض والفَ 

 الشقيِق  ازِ جَ حِ ال رِ طْ قُ بِ  ةِ يَّ دِ جْ النَّ  الدَ البِ  ْت طَ بَ وأخيًرا رَ   
ي حتى كِ لْ الالِس  اِف رَ غْ لِ للتِ  »اٍت ينَ اكِ مَ « هِ نِ دُ مُ  في أهمِّ  فأنشأْت 

 . دٍ أَح  لكلِّ  ةً ورَ ُس يْ بها مَ  ةُ رَ ابَ خَ المُ  أصبحْت 

 ، دٍ جْ نَ  ةِ مَ اِص عَ  ياضِ إلى الرِّ  ازِ جَ الحِ  عاصمةِ  المكرمةِ  ةَ مكَّ  نْ مِ   
 -يمِ ِص القَ  نِ ى مدُ إحدَ - ةَ دَ يْ رَ بُ  نْ ، ومِ  إلى مكةَ  اءِ َس ن األْح ومِ 

إلى  اهُ َص أقْ  نْ مِ  هِ لِّ كُ  ، بل إلى الخارِج  ًضاأيَ  دينةِ والمَ  إلى مكةَ 
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-١١٨- 

ِ  والذي سيجعُل ،  اهُ َص أقْ       من األهميةِ  يرِ األِخ  وعِ رُ ْش ا المَ ذَ هَ ل
ِ  َس يْ ما لَ   نْ مِ  مْ هُ  نِ دُ المُ  رِ ائِ ه في َس رَ أمْ  نَ وْ لَّ وَ تَ الذين سيَ  أنَّ  اهُ وَ ِس ل

 اِف رَ غْ لِ التِ  سةِ رَ دْ مَ «وا من ُج رَّ خَ الذين تَ  ازِ جَ والحِ  دٍ جْ نَ  اءِ نَ أبْ 
ِ ،  ةَّ في جدَ  ة الملِك لُ َال ، التي أنشأها َج  »يكِ لْ الالِس   اءِ نَ أبْ  يمِ لِ عْ تَ ل

 . ُل هَ جْ عروًفا ال يُ ا كان مَ مَّ مِ ، إلخ  و...و دٍ جْ ونَ  ازِ جَ الحِ 

إلى  ونَ الُ زَ ال يَ  نْ مَ  لِّ وإلى كُ ،  -النزيهةِ - َت وْ مَ رَ َض فإلى َح   
م هِ داوتِ عَ  لِ اوِ عَ بمَ  كومةَ الحُ  لَك تِ  مونَ هاجِ يُ  هذه الساعةِ 

هم تَ رَ ابَ كَ مُ  ن اإلصالحاِت مِ  هِ بِ  فيما قامْت  ونَ رُ ابِ كَ ، ويُ  ةِ لَ المتأصِّ 
 هم أنْ علَّ  هاأنواعِ  نْ مِ  َج وذَ مُ هذا النَّ  ُض رِ أعْ  اِت وَس ُس حْ بالمَ 

، الحقِّ  ِت وْ َص  اَت فَ حاولون به إْخ هم الذي يُ اَح يَ يتركوا ِص 
 ، هِ تِ ومَ كُ وُح  ازِ جَ اًفا للحِ زَ جِ  ِت ءام االفتراهِ لِ يْ من كَ  ويستغفرون اهللاَ 

 . ونَ نُ لِ عْ وما يُ  ونَ رُّ ِس ما يُ  يعلمُ  فاهللاُ 

هذه  نْ مِ  »الصادقةُ « ُت وْ مَ رَ َض ه َح يدُ رِ ي ماذا تُ رِ  أدْ أنا َال   
ِ وَ تَ المُ  ِت َال مَ الحَ  ِ  نْ مَ  هُ يدُ رِ وماذا يُ ،  ةِ يَ ال م في هذه هُ انُ َس هي ل
 ، طُّ قَ  ءٍ ْي إليهم في َش  ْئ ِس يُ  لمْ  -ه اهللاُ زَّ أعَ - الملِك  ةُ لَ َال وَج ،  ارِ يَ الدِّ 

ه لمِ ومع عِ ، عليه  ةِ يعَ ظِ م الفَ هِ يعاتِ نشه بتَ معرفتِ  عَ مَ  وَ ها هُ  ْل بَ 
في  دٍ جْ ه أهل نَ مِ وْ وعلى قَ ، ه على حكومتِ  ةِ عَ نوِّ تَ م المُ هِ اتِ قباختال

ِ دِ   نْ مِ  المكرمةِ  إلى مكةَ  دُ فِ يَ  نْ مَ  ُل عامِ  يُ كان َال ، م هِ دِ ائِ قَ م وعَ هِ ين
ِ َج رِ  رِ أكابِ  ًال اهِ جَ تَ ومُ ،  عَ مِ ما َس  لَّ ًيا كُ اِس نَ تَ مُ  ةٍ اوَ فَ َح  لِّ  بكُ الَّ إ مْ هِ ال

 
 
 

 

-١١٩- 

 ونَ خُ مَ ْش يَ  يارِ هم في هذه الدِّ ؤُ ارَ بَ كُ  َح بَ حتى أْص  ما قيَل  كلَّ 
 امَ رَ كْ إِ هم غَ لَ ما بَ  رشاديين عندَ يهم من اإلِس افِ نَ هم على مُ بأنوفِ 

في  هِ يْ دَ يَ  نَ يْ بَ  ولِ ثُ وا بالمُ ظُ ، الذين َح  »همبِ اِص نَ مَ « دِ َح ِألَ  هِ تِ لَ َال َج 
 . هُ مَ رَ كْ وأَ  طاهُ اه وأعْ نَ دْ أسابًقا ف المكرمةِ  مكةَ 

ِ !  مُ وْ أيها القَ     العربيِّ  مِ مَ من الشَّ  م شيءٌ كُ وِس فُ في نُ  نْ كُ يَ ل
الذي  ميَل الجَ  فونَ عرِ يَ  نْ مَّ وا مِ ونُ ولتكُ ،  »الهاشميةِ « ةِ وَ خْ والنَّ 

 نْ كُ يَ  مْ لَ  إنْ : إليكم  نَ َس أْح  نْ مَ  يَل مِ وا َج لُ ابِ قَ فتُ  األحرارَ  ملُك يَ 
ِ مَ أعْ  لِ الئِ َج  ةِ وإذاعَ ،  هِ اتِ نَ َس َح  رِ ْش نَ بِ   فِّ كَ بِ  ى األقلِّ لَ عَ  فَ وإالَّ ،  هِ ال
 ِت يْ البَ  لِ أهْ  نْ وأنتم مِ - ه اهللاُ مَ رَّ الذي َح  عن الكذِب  »مْ كُ الئِ قَ عُ «

 . وًطاقُ ه إال ُس صاحبَ  زيدُ الذي ال يَ  وعن التزويرِ ،  -رِ اهِ الطَّ 

ِ ؤْ من المُ  َس يْ ألَ    ِ  اوةُ دَ بكم العَ  غَ بلُ تَ  أنْ  مُ وْ أيها القَ  مِ ل  ةِ لَ َال جَ ل
 ُف ِس ؤْ ا يُ دًّ َح  -ه معكموهذه أعمالُ - ىدَّ فَ المُ  لِك ذلك المَ 

َ تُ  »كمسانُ لِ « ْت ذَ خَ أَ  اد� حَ ،  ءَ َال هَ الجُ  ُك حِ ْض ويُ ،  اءَ مَ كَ الحُ  فيه  دُ دِّ ن
ه ه في وطنيتِ سُّ مَ وتَ  هِ لحكومتِ  بٍّ حِ ، أو مُ  هاللتِ إلى جَ  الٍ يَّ مَ  بكلِّ 

ها لُهُ  ، ميًرا َض  الناسِ  هِ زَ أنْ  نْ مِ  ، وإن كانَ  هتِ رَ يْ في غَ مسَّ
 ، هثارِ آه وبأعمالِ  اإلسالميةِ  م لألمةِ هِ نفعِ أو، ًال مَ م عَ هِ وأخلِص 

       أنْ  بعدَ  ذي القعدةِ  )٢( اريِخ في ت »ُت وْ مَ رَ َض َح « تقوُل 
ِ َال َج  تتويِج  رةَ كْ فِ  ْت رَ كَ ذَ              وريةِ وُس  راِق على العِ  لٍ َص يْ فَ  ِك لِ ة المَ ل

 : إلخ... مًعا 
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-١١٨- 

ِ  والذي سيجعُل ،  اهُ َص أقْ       من األهميةِ  يرِ األِخ  وعِ رُ ْش ا المَ ذَ هَ ل
ِ  َس يْ ما لَ   نْ مِ  مْ هُ  نِ دُ المُ  رِ ائِ ه في َس رَ أمْ  نَ وْ لَّ وَ تَ الذين سيَ  أنَّ  اهُ وَ ِس ل

 اِف رَ غْ لِ التِ  سةِ رَ دْ مَ «وا من ُج رَّ خَ الذين تَ  ازِ جَ والحِ  دٍ جْ نَ  اءِ نَ أبْ 
ِ ،  ةَّ في جدَ  ة الملِك لُ َال ، التي أنشأها َج  »يكِ لْ الالِس   اءِ نَ أبْ  يمِ لِ عْ تَ ل

 . ُل هَ جْ عروًفا ال يُ ا كان مَ مَّ مِ ، إلخ  و...و دٍ جْ ونَ  ازِ جَ الحِ 

إلى  ونَ الُ زَ ال يَ  نْ مَ  لِّ وإلى كُ ،  -النزيهةِ - َت وْ مَ رَ َض فإلى َح   
م هِ داوتِ عَ  لِ اوِ عَ بمَ  كومةَ الحُ  لَك تِ  مونَ هاجِ يُ  هذه الساعةِ 

هم تَ رَ ابَ كَ مُ  ن اإلصالحاِت مِ  هِ بِ  فيما قامْت  ونَ رُ ابِ كَ ، ويُ  ةِ لَ المتأصِّ 
 هم أنْ علَّ  هاأنواعِ  نْ مِ  َج وذَ مُ هذا النَّ  ُض رِ أعْ  اِت وَس ُس حْ بالمَ 

، الحقِّ  ِت وْ َص  اَت فَ حاولون به إْخ هم الذي يُ اَح يَ يتركوا ِص 
 ، هِ تِ ومَ كُ وُح  ازِ جَ اًفا للحِ زَ جِ  ِت ءام االفتراهِ لِ يْ من كَ  ويستغفرون اهللاَ 

 . ونَ نُ لِ عْ وما يُ  ونَ رُّ ِس ما يُ  يعلمُ  فاهللاُ 

هذه  نْ مِ  »الصادقةُ « ُت وْ مَ رَ َض ه َح يدُ رِ ي ماذا تُ رِ  أدْ أنا َال   
ِ وَ تَ المُ  ِت َال مَ الحَ  ِ  نْ مَ  هُ يدُ رِ وماذا يُ ،  ةِ يَ ال م في هذه هُ انُ َس هي ل
 ، طُّ قَ  ءٍ ْي إليهم في َش  ْئ ِس يُ  لمْ  -ه اهللاُ زَّ أعَ - الملِك  ةُ لَ َال وَج ،  ارِ يَ الدِّ 

ه لمِ ومع عِ ، عليه  ةِ يعَ ظِ م الفَ هِ يعاتِ نشه بتَ معرفتِ  عَ مَ  وَ ها هُ  ْل بَ 
في  دٍ جْ ه أهل نَ مِ وْ وعلى قَ ، ه على حكومتِ  ةِ عَ نوِّ تَ م المُ هِ اتِ قباختال

ِ دِ   نْ مِ  المكرمةِ  إلى مكةَ  دُ فِ يَ  نْ مَ  ُل عامِ  يُ كان َال ، م هِ دِ ائِ قَ م وعَ هِ ين
ِ َج رِ  رِ أكابِ  ًال اهِ جَ تَ ومُ ،  عَ مِ ما َس  لَّ ًيا كُ اِس نَ تَ مُ  ةٍ اوَ فَ َح  لِّ  بكُ الَّ إ مْ هِ ال

 
 
 

 

-١١٩- 

 ونَ خُ مَ ْش يَ  يارِ هم في هذه الدِّ ؤُ ارَ بَ كُ  َح بَ حتى أْص  ما قيَل  كلَّ 
 امَ رَ كْ إِ هم غَ لَ ما بَ  رشاديين عندَ يهم من اإلِس افِ نَ هم على مُ بأنوفِ 

في  هِ يْ دَ يَ  نَ يْ بَ  ولِ ثُ وا بالمُ ظُ ، الذين َح  »همبِ اِص نَ مَ « دِ َح ِألَ  هِ تِ لَ َال َج 
 . هُ مَ رَ كْ وأَ  طاهُ اه وأعْ نَ دْ أسابًقا ف المكرمةِ  مكةَ 

ِ !  مُ وْ أيها القَ     العربيِّ  مِ مَ من الشَّ  م شيءٌ كُ وِس فُ في نُ  نْ كُ يَ ل
الذي  ميَل الجَ  فونَ عرِ يَ  نْ مَّ وا مِ ونُ ولتكُ ،  »الهاشميةِ « ةِ وَ خْ والنَّ 

 نْ كُ يَ  مْ لَ  إنْ : إليكم  نَ َس أْح  نْ مَ  يَل مِ وا َج لُ ابِ قَ فتُ  األحرارَ  ملُك يَ 
ِ مَ أعْ  لِ الئِ َج  ةِ وإذاعَ ،  هِ اتِ نَ َس َح  رِ ْش نَ بِ   فِّ كَ بِ  ى األقلِّ لَ عَ  فَ وإالَّ ،  هِ ال
 ِت يْ البَ  لِ أهْ  نْ وأنتم مِ - ه اهللاُ مَ رَّ الذي َح  عن الكذِب  »مْ كُ الئِ قَ عُ «

 . وًطاقُ ه إال ُس صاحبَ  زيدُ الذي ال يَ  وعن التزويرِ ،  -رِ اهِ الطَّ 

ِ ؤْ من المُ  َس يْ ألَ    ِ  اوةُ دَ بكم العَ  غَ بلُ تَ  أنْ  مُ وْ أيها القَ  مِ ل  ةِ لَ َال جَ ل
 ُف ِس ؤْ ا يُ دًّ َح  -ه معكموهذه أعمالُ - ىدَّ فَ المُ  لِك ذلك المَ 

َ تُ  »كمسانُ لِ « ْت ذَ خَ أَ  اد� حَ ،  ءَ َال هَ الجُ  ُك حِ ْض ويُ ،  اءَ مَ كَ الحُ  فيه  دُ دِّ ن
ه ه في وطنيتِ سُّ مَ وتَ  هِ لحكومتِ  بٍّ حِ ، أو مُ  هاللتِ إلى جَ  الٍ يَّ مَ  بكلِّ 

ها لُهُ  ، ميًرا َض  الناسِ  هِ زَ أنْ  نْ مِ  ، وإن كانَ  هتِ رَ يْ في غَ مسَّ
 ، هثارِ آه وبأعمالِ  اإلسالميةِ  م لألمةِ هِ نفعِ أو، ًال مَ م عَ هِ وأخلِص 

       أنْ  بعدَ  ذي القعدةِ  )٢( اريِخ في ت »ُت وْ مَ رَ َض َح « تقوُل 
ِ َال َج  تتويِج  رةَ كْ فِ  ْت رَ كَ ذَ              وريةِ وُس  راِق على العِ  لٍ َص يْ فَ  ِك لِ ة المَ ل

 : إلخ... مًعا 



120

 
 
 

 

-١٢٠- 

               نْ مِ  أحدٍ  بترشيِح  ضةٌ ارَ عَ مُ  انِ دَ يْ في المَ  رْ هَ ظْ ولم تَ «  
 وريةٍ ُس  وطنيةٍ  ِب في قالَ  ْت رَ هَ ، ولكنها ظَ  -مثًال - ودٍ عُ ُس  ابنِ  آلِ 

 عربيٌّ  رٌ مَ تَ ؤْ مُ  رَ هَ ظَ  واالنهيارُ  ُل َش عليها الفَ  يَف ا ِخ مَّ لَ ، فَ  ال عربيةٍ 
إلى  انَ مَ عُ  نْ مِ  والغرِب  في الشرِق  العرِب  ى في توحيدِ عَ ْس يَ 
 واسعةٍ  بفكرةٍ  رَ هَ ظَ  كانَ  وإنْ  األخيرُ  ، وهذا المؤتمرُ  َش اكِ رَ مَ 

 نَّ كِ ، ولَ  الضيقةِ  السوريةِ  طنيةِ الو عن فكرةِ  دِ عْ البُ  لَّ كُ  بعيدةٍ 
 تاِج  تحَت  والعراُق  الشامُ  دَ حَّ وَ تَ ال يَ  وهو أنْ ،  دٌ احِ وَ  دَ ْص القَ 

، ه بِ  امِ وَّ القُ  بعَض  على ذلك أنَّ  َك لُّ دُ يَ  ، نِ يْ َس الحُ  بنِ  لِ يَص فَ 
 نْ مَ  مِ ظَ أعْ  نْ ا أنهم مِ مَ كَ ،  السوريةِ  الوطنيةِ  ارِ َص أنْ  نْ م مِ هُ ُض عْ بَ 

ى لَ عَ  نِ غَ ي الضَّ لِ امِ َح  نْ ذلك مِ  دَ عْ بَ  مْ هُ وَ  ِف لْ ي الحِ وا فُض ارَ عَ 
ِ يْ َس الحُ  العائلةِ  ي لِ كْ رِ الزِّ  الدينِ  رِ يْ َخ  األستاذِ ك،  الهاشميةِ  يةِ ن

،  »ُت يْ أَ ا رَ ومَ  ُت عْ مِ ا َس ومَ «،  »انَ مَّ في عَ  انِ عامَ « ِب احِ َص 
 والقصائدِ ،  ودِ عُ ُس  ابنِ  الملِك  ابنِ  )١( ِح دْ مَ  في ةِ انَ نَّ الطَّ  دِ ائِ والقَص 

 قوَل نَ  بهذا أنْ  دُ ِص قْ ، ونحن ال نَ  نِ يْ َس الحُ  الشريِف  مِّ في ذَ  ةِ انَ نَّ الخَ 
                                                        

هذا  ن وراءِ مِ  ريده الكاتُب ما يُ  ىال يخف«الشيخ الرشيد بقوله :  َق علَّ   )١(
             مدحه «لدين الزركلي في عريض باألستاذ الكبير خير االتَّ 

إحسان   عدمَ به إالَّ  ردْ خفى أنه لم يُ ، وال يَ » سعودابن  ابن الملك
بهذا المدح واإلطراء » اشرًّ  طَ تأبَّ «قول حيث به فيما يعمل وي الظنِّ 

 . ا» ثالثة األثافي» الكاتب«الذي يعده 

 
 
 

 

-١٢١- 

 َح دَ عندما مَ  أَ طَ ْخ أ وَال  نَ يْ َس الحُ  الشريَف  مَّ عندما ذَ  صاَب أنه أ
له  ينَ ِض رِّ عَ تَ مُ  رَ يْ ، غَ  ُب ْس حَ ه فَ فِ وقِ مَ  تعريَف  ، ولكنا نقصدُ  همَ ْص َخ 

 أحدِ  ضٍ هِ يْ وَ نُ  اِج جَّ عَ  ل األستاذِ ثْ ومِ  ، يٍب وِ ْص وال تَ  ةٍ ئَ تخطِ ب
 ، واألستاذِ  الشورى ِب ، وصاحِ  العربيِّ  ِف لْ الحِ  ي قضيةِ ِض عارِ مُ 

 البيِت  نَ يْ ه وبَ نَ يْ ، وما بَ  ه معروفةٌ ا وسياستِ َض رِ  يدٍ ِش رَ  السيدِ 
إلى  شيرُ ويُ  ةَ ـيَّ مَ ني أُ بَ بِ  ُح رِّ َص يُ  نْ وهناك مَ  ! معروٌف  الهاشميِّ 

    ، واألستاذِ  األثريِّ  ةَ جَ هْ بَ  األستاذِ  ، ومثلِ  شامِ هم في البعِض 
 الءُ ، ووَ )١( اليينيمصطفى الغَ  ، واألستاذِ  امزَّ عَ  الرحمنِ  عبدِ 

 للبيِت  عِ ِض وْ م في هذا المَ هُ رْ كُ ذْ نَ  مْ لَ  نْ مَّ هم مِ هؤالء وغيرِ 
:  ، وال نقوُل  روٌف عْ مَ  السوريةَ  لوطنيةَ ونه امُّ َس وما يُ ، عودي السُّ 

 هُ ما قالتْ  . ا»  إلخكالَّ  الءِ في هذا الوَ  )٢( واأخطؤ همنَّ إ
َّ دَ تَ يَ لْ فَ ، » ُت وْ مَ رَ َض حَ « َ الذين عَ  الءُ َض الفُ  هُ رْ ب   . مهُ تْ ن

  قليًال إالَّ -هنا  »مهِ ريدتِ وجَ «لويين العَ  وِب لُ في قُ  أنَّ  والحقيقةُ   
                                                        

عند  رُ فَ غْ الذي ال يُ  والذنُب ،  حالِ الرِّ  طُّ حَ هذا هو بيت القصيد ومَ «  )١(
ِ  العلويين في هذه الديارِ  إليه  نْ طّ فَ تَ يَ لْ فَ ، » َت وْ مَ رَ َض َح «سانهم ول

 . »الرشيد«.  ا »المنصفون
عن » ةٌ هَ زَّ نَ مُ «فهي  فيما قالْت » ُت وْ مَ رَ َض َح «  ْت بَ قد كذَ  ال أقوُل «  )٢(

والمراوغِة ، وعنَد أعداِدها السالفِة الخبُر اليقيُن فلينظْرها  الكذِب 
 . »الرشيد«.  ا »ِصْدقِها وَنَزاَهتِها«َمْن أراَد التحقَق مِْن 
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-١٢٠- 

               نْ مِ  أحدٍ  بترشيِح  ضةٌ ارَ عَ مُ  انِ دَ يْ في المَ  رْ هَ ظْ ولم تَ «  
 وريةٍ ُس  وطنيةٍ  ِب في قالَ  ْت رَ هَ ، ولكنها ظَ  -مثًال - ودٍ عُ ُس  ابنِ  آلِ 

 عربيٌّ  رٌ مَ تَ ؤْ مُ  رَ هَ ظَ  واالنهيارُ  ُل َش عليها الفَ  يَف ا ِخ مَّ لَ ، فَ  ال عربيةٍ 
إلى  انَ مَ عُ  نْ مِ  والغرِب  في الشرِق  العرِب  ى في توحيدِ عَ ْس يَ 
 واسعةٍ  بفكرةٍ  رَ هَ ظَ  كانَ  وإنْ  األخيرُ  ، وهذا المؤتمرُ  َش اكِ رَ مَ 

 نَّ كِ ، ولَ  الضيقةِ  السوريةِ  طنيةِ الو عن فكرةِ  دِ عْ البُ  لَّ كُ  بعيدةٍ 
 تاِج  تحَت  والعراُق  الشامُ  دَ حَّ وَ تَ ال يَ  وهو أنْ ،  دٌ احِ وَ  دَ ْص القَ 

، ه بِ  امِ وَّ القُ  بعَض  على ذلك أنَّ  َك لُّ دُ يَ  ، نِ يْ َس الحُ  بنِ  لِ يَص فَ 
 نْ مَ  مِ ظَ أعْ  نْ ا أنهم مِ مَ كَ ،  السوريةِ  الوطنيةِ  ارِ َص أنْ  نْ م مِ هُ ُض عْ بَ 

ى لَ عَ  نِ غَ ي الضَّ لِ امِ َح  نْ ذلك مِ  دَ عْ بَ  مْ هُ وَ  ِف لْ ي الحِ وا فُض ارَ عَ 
ِ يْ َس الحُ  العائلةِ  ي لِ كْ رِ الزِّ  الدينِ  رِ يْ َخ  األستاذِ ك،  الهاشميةِ  يةِ ن

،  »ُت يْ أَ ا رَ ومَ  ُت عْ مِ ا َس ومَ «،  »انَ مَّ في عَ  انِ عامَ « ِب احِ َص 
 والقصائدِ ،  ودِ عُ ُس  ابنِ  الملِك  ابنِ  )١( ِح دْ مَ  في ةِ انَ نَّ الطَّ  دِ ائِ والقَص 

 قوَل نَ  بهذا أنْ  دُ ِص قْ ، ونحن ال نَ  نِ يْ َس الحُ  الشريِف  مِّ في ذَ  ةِ انَ نَّ الخَ 
                                                        

هذا  ن وراءِ مِ  ريده الكاتُب ما يُ  ىال يخف«الشيخ الرشيد بقوله :  َق علَّ   )١(
             مدحه «لدين الزركلي في عريض باألستاذ الكبير خير االتَّ 

إحسان   عدمَ به إالَّ  ردْ خفى أنه لم يُ ، وال يَ » سعودابن  ابن الملك
بهذا المدح واإلطراء » اشرًّ  طَ تأبَّ «قول حيث به فيما يعمل وي الظنِّ 

 . ا» ثالثة األثافي» الكاتب«الذي يعده 

 
 
 

 

-١٢١- 

 َح دَ عندما مَ  أَ طَ ْخ أ وَال  نَ يْ َس الحُ  الشريَف  مَّ عندما ذَ  صاَب أنه أ
له  ينَ ِض رِّ عَ تَ مُ  رَ يْ ، غَ  ُب ْس حَ ه فَ فِ وقِ مَ  تعريَف  ، ولكنا نقصدُ  همَ ْص َخ 

 أحدِ  ضٍ هِ يْ وَ نُ  اِج جَّ عَ  ل األستاذِ ثْ ومِ  ، يٍب وِ ْص وال تَ  ةٍ ئَ تخطِ ب
 ، واألستاذِ  الشورى ِب ، وصاحِ  العربيِّ  ِف لْ الحِ  ي قضيةِ ِض عارِ مُ 

 البيِت  نَ يْ ه وبَ نَ يْ ، وما بَ  ه معروفةٌ ا وسياستِ َض رِ  يدٍ ِش رَ  السيدِ 
إلى  شيرُ ويُ  ةَ ـيَّ مَ ني أُ بَ بِ  ُح رِّ َص يُ  نْ وهناك مَ  ! معروٌف  الهاشميِّ 

    ، واألستاذِ  األثريِّ  ةَ جَ هْ بَ  األستاذِ  ، ومثلِ  شامِ هم في البعِض 
 الءُ ، ووَ )١( اليينيمصطفى الغَ  ، واألستاذِ  امزَّ عَ  الرحمنِ  عبدِ 

 للبيِت  عِ ِض وْ م في هذا المَ هُ رْ كُ ذْ نَ  مْ لَ  نْ مَّ هم مِ هؤالء وغيرِ 
:  ، وال نقوُل  روٌف عْ مَ  السوريةَ  لوطنيةَ ونه امُّ َس وما يُ ، عودي السُّ 

 هُ ما قالتْ  . ا»  إلخكالَّ  الءِ في هذا الوَ  )٢( واأخطؤ همنَّ إ
َّ دَ تَ يَ لْ فَ ، » ُت وْ مَ رَ َض حَ « َ الذين عَ  الءُ َض الفُ  هُ رْ ب   . مهُ تْ ن

  قليًال إالَّ -هنا  »مهِ ريدتِ وجَ «لويين العَ  وِب لُ في قُ  أنَّ  والحقيقةُ   
                                                        

عند  رُ فَ غْ الذي ال يُ  والذنُب ،  حالِ الرِّ  طُّ حَ هذا هو بيت القصيد ومَ «  )١(
ِ  العلويين في هذه الديارِ  إليه  نْ طّ فَ تَ يَ لْ فَ ، » َت وْ مَ رَ َض َح «سانهم ول

 . »الرشيد«.  ا »المنصفون
عن » ةٌ هَ زَّ نَ مُ «فهي  فيما قالْت » ُت وْ مَ رَ َض َح «  ْت بَ قد كذَ  ال أقوُل «  )٢(

والمراوغِة ، وعنَد أعداِدها السالفِة الخبُر اليقيُن فلينظْرها  الكذِب 
 . »الرشيد«.  ا »ِصْدقِها وَنَزاَهتِها«َمْن أراَد التحقَق مِْن 
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-١٢٢- 

عُوديةِ  على الحكومةِ  اءٌ دَ  -منهم معه  ُب رَ غْ تَ سْ نًا ال يُ مِ زْ مُ  السُّ
 ، هاالِ جَ على رِ  اعتداءٍ  ووقوع أيِّ ، منهم عليها  ٍب ذِ كَ  أيِّ  ورُ دُ ُص 

في  رايةٌ  عودٍ ُس  وآللِ  سيزوُل  هُ بُ سَ ال أحْ  اءٌ يل إليها دَ مِ يَ  نْ أو مَ 
َ  ٌت وْ وَص !  ةٌ اقَ فَّ خَ  الوجودِ  َ َال جَ  مهما بالغَ !  سموعٍ مَ  األنامِ  نَ يْ ب  ةُ ل

 ؛م هِ وِس فُ نُ  نْ مِ  داوةِ لعَ ا تثاَث اجْ  وحاوَل ،  مْ هِ في استعطافِ  ِك لِ المَ 
 َب رُ قَ  نْ ها إال مَ عرفُ ال يَ  غريبةٌ  أطوارٌ  »مهِ تِ فَ رَ جْ عَ «في  مِ وْ لقَ لِ فَ 

َ منهم وخَ  ،  هاانُ يَ نْ بُ  طَ اقَ َس ها وتَ أوانُ  َب هَ التي ذَ  مْ هُ تَ فَ رَ جْ عَ  ،هم طَ ال
 ونَ دُ لَّ جَ تَ ويَ  ونَ سُّ حِ ، أو يُ  ونَ رُ شعُ م ال يَ هِ تِ رَ كْ َس  نْ مِ  مْ وهُ 

 مَ وْ ، يَ  ِت وْ الصَّ  اذِ فَ نَ  َل بق» مهِ أقدامِ  بما تحَت  م اهللاُ هُ رَ صَّ بَ «
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 امِ هذا العَ  جُّ حَ 
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-١٢٤- 

دقين في اهم الصَة إخوانِ وَ ْس وا أُ انُ ، وكَ  مْ هُ ينَ دِ  وا هللاِ ُص لَ أْخ 
 ه .رِ وشعائِ  هِ هم على أحكامِ تِ غيرَ 

ُد َس الحَ  مَ يَّ وَخ ، هم ى أفئدتَ وَ الهَ  َل الذين أكَ  أؤلئَك  مْ لَ عْ يَ ولْ   
 ازِ جَ للحِ ها ونَ بُ نِص هم التي كانوا يَ أحابيلَ  أنَّ ، م هِ على قلوبِ 

سِ المُ  جِّ الحَ  فريضةِ  عن أداءِ  مَ مَ م الهِ هِ ثبيطِ ه في تَ وحكومتِ  ،  قدَّ
 بكلِّ إالَّ  ُل قابَ ال تُ  َف وْ ه َس ادِ وقصَّ عليه  هم المتنوعةَ وأكاذيبَ 

 األحوالِ  وا حقائَق فُ رَ عَ  نْ مَ ، وال سيما مِ  )١( ودٍ دُ وُص  إعراضٍ 
به  مُ تنعَّ الذي يَ  نِ األمْ  الةَ وا َح فُ رَ وعَ  سةِ المقدَّ  في تلك الجهاِت 

 ةٍ مَ أزْ  نْ مِ  مِ عليها رغم ما في العالَ  ونَ طُ بَ غْ التي يُ  والراحةَ ، ها أهلُ 
ِ  ُل الشاغِ  ُل غْ هي الشُّ  ْت حَ بَ أْص   . ه اليومَ تِ نَ اقِ هَ دَ ل

 ١٣٥٠ذي الحجة  ١٤ور وقُ بُ 

 . )٢( الرشيدُ  العزيزِ  عبدُ 

 

 

*   *   * 
                                                        

 . »صدد«في األصل :  )١(
ـــة  )٢( ص ) ١٣٥١( محـــرم) ٩(عـــدد ال »والعراقـــي الكويـــت«مجل

)٥٢٩. ( 

 
 
 

 

-١٢٥- 

 

 في الِحَجاِز  اإلصالحُ 

 

الِم ِك العرِب واإلسها َجالَلُة َملِ اٍل يقوُم بمَ أعْ  نْ مِ  َي هِ  هللاِ   
ُمها إلى كلِّ وهللاِ هي ِمِْن َتْسهيالٍت ُيَقدِّ ، ِس قدَّ في هذا الُقْطِر المُ 

 . راغٍب في إصالِحهِ 

 وَنسَمُع بَِمْشروٍع جليٍل في تِلَك الَّ إكاُد َيْمضي َشهٌر ـا يَ فم  
 عاءِ نَُة بالدُّ ـوتنطلُق األلِس ، الِجهاِت تهتزُّ له ُقلوُب المؤمنين َطَرًبا 

كي ُيكِمَل ما َينويِه لهذِه ؛  »بُِطوِل الُعْمرِ « لَِصاِحِب الَجَالَلةِ 
 . البالِد مِْن إصالٍح َغَفَل عنه َمْن َسَبَقُه مِْن ُملوٍك وأمراءَ 

َة إلى    ِة الَحديديِة الُمْفِرَح مِْن ِجدَّ كَّ لم َينَْس القراُء َنَبَأ َمدِّ السِّ
َة المكرمةَ  ي سيعوُد على الحجاِز بكلِّ ، ذلك المشروُع الذ َمكَّ

َة الكبيِر  »أوتيل«وكذا لم َينَْسْوا إْنَشاَء ، فائدٍة  وإنشاَء غيِرِه ، َمكَّ
َة  َة وِجدَّ ِ  تسهيًال ؛ في الُقَرى َبْيَن َمكَّ اِد ل اِج َبيِت اهللاِ وُقصَّ ُحجَّ

 . َحَرمِهِ 

اُء  »أمُّ الُقَرى«ا َتْرويَها لِحَجاِز اليوَم َكموها ِهَي أخباُر ا    ،الَغرَّ
ُروِع بإصالحاٍت هامَّ  ُرَنا في الشُّ ي منها أْهُل َسَيْجن، ٍة ُهناَك ـُتَبشِّ

 . طيبةٍ َثَمرٍة  البالٍد ُكلَّ 

 
 
 

 

-١٢٥- 

 

 في الِحَجاِز  اإلصالحُ 

 

الِم ِك العرِب واإلسها َجالَلُة َملِ اٍل يقوُم بمَ أعْ  نْ مِ  َي هِ  هللاِ   
ُمها إلى كلِّ وهللاِ هي ِمِْن َتْسهيالٍت ُيَقدِّ ، ِس قدَّ في هذا الُقْطِر المُ 

 . راغٍب في إصالِحهِ 

 وَنسَمُع بَِمْشروٍع جليٍل في تِلَك الَّ إكاُد َيْمضي َشهٌر ـا يَ فم  
 عاءِ نَُة بالدُّ ـوتنطلُق األلِس ، الِجهاِت تهتزُّ له ُقلوُب المؤمنين َطَرًبا 

كي ُيكِمَل ما َينويِه لهذِه ؛  »بُِطوِل الُعْمرِ « لَِصاِحِب الَجَالَلةِ 
 . البالِد مِْن إصالٍح َغَفَل عنه َمْن َسَبَقُه مِْن ُملوٍك وأمراءَ 

َة إلى    ِة الَحديديِة الُمْفِرَح مِْن ِجدَّ كَّ لم َينَْس القراُء َنَبَأ َمدِّ السِّ
َة المكرمةَ  ي سيعوُد على الحجاِز بكلِّ ، ذلك المشروُع الذ َمكَّ

َة الكبيِر  »أوتيل«وكذا لم َينَْسْوا إْنَشاَء ، فائدٍة  وإنشاَء غيِرِه ، َمكَّ
َة  َة وِجدَّ ِ  تسهيًال ؛ في الُقَرى َبْيَن َمكَّ اِد ل اِج َبيِت اهللاِ وُقصَّ ُحجَّ

 . َحَرمِهِ 

اُء  »أمُّ الُقَرى«ا َتْرويَها لِحَجاِز اليوَم َكموها ِهَي أخباُر ا    ،الَغرَّ
ُروِع بإصالحاٍت هامَّ  ُرَنا في الشُّ ي منها أْهُل َسَيْجن، ٍة ُهناَك ـُتَبشِّ

 . طيبةٍ َثَمرٍة  البالٍد ُكلَّ 

  



 
 
 

 

-١٢٤- 

دقين في اهم الصَة إخوانِ وَ ْس وا أُ انُ ، وكَ  مْ هُ ينَ دِ  وا هللاِ ُص لَ أْخ 
 ه .رِ وشعائِ  هِ هم على أحكامِ تِ غيرَ 

ُد َس الحَ  مَ يَّ وَخ ، هم ى أفئدتَ وَ الهَ  َل الذين أكَ  أؤلئَك  مْ لَ عْ يَ ولْ   
 ازِ جَ للحِ ها ونَ بُ نِص هم التي كانوا يَ أحابيلَ  أنَّ ، م هِ على قلوبِ 

سِ المُ  جِّ الحَ  فريضةِ  عن أداءِ  مَ مَ م الهِ هِ ثبيطِ ه في تَ وحكومتِ  ،  قدَّ
 بكلِّ إالَّ  ُل قابَ ال تُ  َف وْ ه َس ادِ وقصَّ عليه  هم المتنوعةَ وأكاذيبَ 

 األحوالِ  وا حقائَق فُ رَ عَ  نْ مَ ، وال سيما مِ  )١( ودٍ دُ وُص  إعراضٍ 
به  مُ تنعَّ الذي يَ  نِ األمْ  الةَ وا َح فُ رَ وعَ  سةِ المقدَّ  في تلك الجهاِت 

 ةٍ مَ أزْ  نْ مِ  مِ عليها رغم ما في العالَ  ونَ طُ بَ غْ التي يُ  والراحةَ ، ها أهلُ 
ِ  ُل الشاغِ  ُل غْ هي الشُّ  ْت حَ بَ أْص   . ه اليومَ تِ نَ اقِ هَ دَ ل

 ١٣٥٠ذي الحجة  ١٤ور وقُ بُ 

 . )٢( الرشيدُ  العزيزِ  عبدُ 

 

 

*   *   * 
                                                        

 . »صدد«في األصل :  )١(
ـــة  )٢( ص ) ١٣٥١( محـــرم) ٩(عـــدد ال »والعراقـــي الكويـــت«مجل

)٥٢٩. ( 

 
 
 

 

-١٢٥- 

 

 في الِحَجاِز  اإلصالحُ 

 

الِم ِك العرِب واإلسها َجالَلُة َملِ اٍل يقوُم بمَ أعْ  نْ مِ  َي هِ  هللاِ   
ُمها إلى كلِّ وهللاِ هي ِمِْن َتْسهيالٍت ُيَقدِّ ، ِس قدَّ في هذا الُقْطِر المُ 

 . راغٍب في إصالِحهِ 

 وَنسَمُع بَِمْشروٍع جليٍل في تِلَك الَّ إكاُد َيْمضي َشهٌر ـا يَ فم  
 عاءِ نَُة بالدُّ ـوتنطلُق األلِس ، الِجهاِت تهتزُّ له ُقلوُب المؤمنين َطَرًبا 

كي ُيكِمَل ما َينويِه لهذِه ؛  »بُِطوِل الُعْمرِ « لَِصاِحِب الَجَالَلةِ 
 . البالِد مِْن إصالٍح َغَفَل عنه َمْن َسَبَقُه مِْن ُملوٍك وأمراءَ 

َة إلى    ِة الَحديديِة الُمْفِرَح مِْن ِجدَّ كَّ لم َينَْس القراُء َنَبَأ َمدِّ السِّ
َة المكرمةَ  ي سيعوُد على الحجاِز بكلِّ ، ذلك المشروُع الذ َمكَّ

َة الكبيِر  »أوتيل«وكذا لم َينَْسْوا إْنَشاَء ، فائدٍة  وإنشاَء غيِرِه ، َمكَّ
َة  َة وِجدَّ ِ  تسهيًال ؛ في الُقَرى َبْيَن َمكَّ اِد ل اِج َبيِت اهللاِ وُقصَّ ُحجَّ

 . َحَرمِهِ 

اُء  »أمُّ الُقَرى«ا َتْرويَها لِحَجاِز اليوَم َكموها ِهَي أخباُر ا    ،الَغرَّ
ُروِع بإصالحاٍت هامَّ  ُرَنا في الشُّ ي منها أْهُل َسَيْجن، ٍة ُهناَك ـُتَبشِّ

 . طيبةٍ َثَمرٍة  البالٍد ُكلَّ 

 
 
 

 

-١٢٥- 

 

 في الِحَجاِز  اإلصالحُ 

 

الِم ِك العرِب واإلسها َجالَلُة َملِ اٍل يقوُم بمَ أعْ  نْ مِ  َي هِ  هللاِ   
ُمها إلى كلِّ وهللاِ هي ِمِْن َتْسهيالٍت ُيَقدِّ ، ِس قدَّ في هذا الُقْطِر المُ 

 . راغٍب في إصالِحهِ 

 وَنسَمُع بَِمْشروٍع جليٍل في تِلَك الَّ إكاُد َيْمضي َشهٌر ـا يَ فم  
 عاءِ نَُة بالدُّ ـوتنطلُق األلِس ، الِجهاِت تهتزُّ له ُقلوُب المؤمنين َطَرًبا 

كي ُيكِمَل ما َينويِه لهذِه ؛  »بُِطوِل الُعْمرِ « لَِصاِحِب الَجَالَلةِ 
 . البالِد مِْن إصالٍح َغَفَل عنه َمْن َسَبَقُه مِْن ُملوٍك وأمراءَ 

َة إلى    ِة الَحديديِة الُمْفِرَح مِْن ِجدَّ كَّ لم َينَْس القراُء َنَبَأ َمدِّ السِّ
َة المكرمةَ  ي سيعوُد على الحجاِز بكلِّ ، ذلك المشروُع الذ َمكَّ

َة الكبيِر  »أوتيل«وكذا لم َينَْسْوا إْنَشاَء ، فائدٍة  وإنشاَء غيِرِه ، َمكَّ
َة  َة وِجدَّ ِ  تسهيًال ؛ في الُقَرى َبْيَن َمكَّ اِد ل اِج َبيِت اهللاِ وُقصَّ ُحجَّ

 . َحَرمِهِ 

اُء  »أمُّ الُقَرى«ا َتْرويَها لِحَجاِز اليوَم َكموها ِهَي أخباُر ا    ،الَغرَّ
ُروِع بإصالحاٍت هامَّ  ُرَنا في الشُّ ي منها أْهُل َسَيْجن، ٍة ُهناَك ـُتَبشِّ

 . طيبةٍ َثَمرٍة  البالٍد ُكلَّ 
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-١٢٦- 

» فحزبار جنك«فقد َرِغَب إلى الُحكومِة َحْضَرُة الَكريِم   
َس ُدوًرا للصناعِة  بادَ آ رَ دَ يْ من رجال َح  المعروفين في أْن يؤسِّ

َة والمدين امِي بإجازتِِه ، ِة والطائِِف في َمكَّ َوَصَدَر األمُر السَّ
 . وَتْقديِم المساعدِة الالزمِة لمْشُروِعهِ 

اشترَك معه َبْعَد َعْوَدتِِه إلى الِهنِْد كثيٌر مِْن إخوانِِه وقد   
 . الُمْسلِِميَن ُهناكَ 

َة إلى م »َخواَجه ُمِعيُن الدينِ «وأخيًرا َوَصَل الفاِضُل    كَّ
روَع في العَ لوًبا مِْن قَِبِل المؤسسيِن َمندالمكرمِة  ،  لِ مَ لشُّ

شروِع من َوَصَدَر األْمُر بإْعَفاِء األَدَواِت التي ُتْجَلُب لهذا المَ 
سوِم الُجْمُركِيَّةِ  َوَشَرَع َحْضَرُتُه في تأسيِس داٍر لأليتاِم في ،  الرُّ

يَِّد في الداِر ـَوقُ ، وإقامِة َمْعَمٍل للِحياَكِة فيها ، ينِة المنورِة الَمد
َصْت لهم ، ينَِة أربعون طالًبا مِن أيتاِم المد الَمْذُكوَرةِ  َوُخصِّ

 . َرَواتُِب ُمَعيَّنٌَة لِقاَء األْكلِ 

َم الفاِضُل محمُد إبراهيُم مِْن ُمْسلِِمي الِهنِْد طلًبا    وهكذا َقدَّ
َمِة بالكَ  َة الُمَكرَّ وَقْد ، ْهرباِء للحكومِة بَِمنِْحِه امتياًزا إلناَرِة َمكَّ

وَرى لَِدْرِسهِ   . ُأِحيَل َطَلُبُه إلى َمْجلِِس الشُّ

َوَصَدَر األْمُر أيًضا بإْنَجاِز التَّْعِميَراِت الباقيِة في َعْيِن   
ةَ ِإلَساَلِة َمائَِها إلى جالَوزيريِة الواقَِعِة في َسْفِح الِجَباِل    . دَّ

 
 
 

 

-١٢٧- 

هذه اإلصالحاِت في ُة على أمثاِل ُتْقِدُم الحكومُة الُمَوقَّرَ   
ِسَواُهْم َعْن  َبْلهَ  َوْقٍت لم َيْغَفْل بعُض الُمشاغبين من الُمْسلِِمينَ 

لتفسدها ،  وإثارِة الَخواطر، ا ي َطريِقهإقاَمِة الَعَراقِيِل ف
، ْخَرى مثُلها األُز رُ بْ  وتَ ِد َشْوَكٍة إالَّ َحْص ي من فأْصَبَحْت ال تنته

ا لو ُأِصيَب مَّ مِ ، َن َدَواَلْيَك الُمْفِسِدي هؤالء وهكذا هي مع
فضًال ، يقوَم بإصالِح نفِسه ُوسِعِه أْن في  ا كانببعِضه ِسواها لمَ 

 .مْن أْن يهتمَّ بإصالِح َما َعَداُه 

ٌة على رَ يْ في الُمْسِلِميَن غَ  لو كانَ  نْ أ :ا وبالحقِّ أقوُل حق�   
َعْن هذه ُهْم أَذا لََكفُّوا؛ ةٌ على أخالِقِهم ـوَحِميَّ ، ينِِهم دِ 

 ِّ ، ِة التي تَْسعَى ُجْهَدها إلعادِة َمْجِدِهم المفقوِد ـالُحُكومِة الَفتِي
ُموا لها مِ  ووَقُفوا في ، ساعداِت ما في ُوْسِعهم ن المُ بَْل وَقدَّ

ُكها   . َداِخًال أو َخاِرًجا، َصفِّها ِعنَْد كلِّ َحَركٍة تََتحرَّ

 هم َجْمعَاَء لحكومةٍ ن الفرائِض عليهذا مِ  ولماذا ال يكونُ   
يِن ِمْن أعَدائِِه  ، إسالميٍة عربيٍة انفرَدْت ُدوَن ِسَواَها بِحمايِة الدِّ

 . بها وِصيانَِة األخالِق ِمن العابثينَ 

ُعوديةربية حكومِة العَ على ال ونَ مُ قد ُيْعَذُر الناقِ    إذا  السُّ
يُن ، الَجاهليِة والنَّْخَوِة ، م بالنَّْعَرِة السياسيِة هُ َمتَ َمَزُجوا َنقْ  ا الدِّ أمَّ

يِن َفُهْم فيه   . »أْكَذُب مِْن َسَجاح«: والَغْيَرُة على الدِّ
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-١٢٦- 

» فحزبار جنك«فقد َرِغَب إلى الُحكومِة َحْضَرُة الَكريِم   
َس ُدوًرا للصناعِة  بادَ آ رَ دَ يْ من رجال َح  المعروفين في أْن يؤسِّ

َة والمدين امِي بإجازتِِه ، ِة والطائِِف في َمكَّ َوَصَدَر األمُر السَّ
 . وَتْقديِم المساعدِة الالزمِة لمْشُروِعهِ 

اشترَك معه َبْعَد َعْوَدتِِه إلى الِهنِْد كثيٌر مِْن إخوانِِه وقد   
 . الُمْسلِِميَن ُهناكَ 

َة إلى م »َخواَجه ُمِعيُن الدينِ «وأخيًرا َوَصَل الفاِضُل    كَّ
روَع في العَ لوًبا مِْن قَِبِل المؤسسيِن َمندالمكرمِة  ،  لِ مَ لشُّ

شروِع من َوَصَدَر األْمُر بإْعَفاِء األَدَواِت التي ُتْجَلُب لهذا المَ 
سوِم الُجْمُركِيَّةِ  َوَشَرَع َحْضَرُتُه في تأسيِس داٍر لأليتاِم في ،  الرُّ

يَِّد في الداِر ـَوقُ ، وإقامِة َمْعَمٍل للِحياَكِة فيها ، ينِة المنورِة الَمد
َصْت لهم ، ينَِة أربعون طالًبا مِن أيتاِم المد الَمْذُكوَرةِ  َوُخصِّ

 . َرَواتُِب ُمَعيَّنٌَة لِقاَء األْكلِ 

َم الفاِضُل محمُد إبراهيُم مِْن ُمْسلِِمي الِهنِْد طلًبا    وهكذا َقدَّ
َمِة بالكَ  َة الُمَكرَّ وَقْد ، ْهرباِء للحكومِة بَِمنِْحِه امتياًزا إلناَرِة َمكَّ

وَرى لَِدْرِسهِ   . ُأِحيَل َطَلُبُه إلى َمْجلِِس الشُّ

َوَصَدَر األْمُر أيًضا بإْنَجاِز التَّْعِميَراِت الباقيِة في َعْيِن   
ةَ ِإلَساَلِة َمائَِها إلى جالَوزيريِة الواقَِعِة في َسْفِح الِجَباِل    . دَّ

 
 
 

 

-١٢٧- 

هذه اإلصالحاِت في ُة على أمثاِل ُتْقِدُم الحكومُة الُمَوقَّرَ   
ِسَواُهْم َعْن  َبْلهَ  َوْقٍت لم َيْغَفْل بعُض الُمشاغبين من الُمْسلِِمينَ 

لتفسدها ،  وإثارِة الَخواطر، ا ي َطريِقهإقاَمِة الَعَراقِيِل ف
، ْخَرى مثُلها األُز رُ بْ  وتَ ِد َشْوَكٍة إالَّ َحْص ي من فأْصَبَحْت ال تنته

ا لو ُأِصيَب مَّ مِ ، َن َدَواَلْيَك الُمْفِسِدي هؤالء وهكذا هي مع
فضًال ، يقوَم بإصالِح نفِسه ُوسِعِه أْن في  ا كانببعِضه ِسواها لمَ 

 .مْن أْن يهتمَّ بإصالِح َما َعَداُه 

ٌة على رَ يْ في الُمْسِلِميَن غَ  لو كانَ  نْ أ :ا وبالحقِّ أقوُل حق�   
َعْن هذه ُهْم أَذا لََكفُّوا؛ ةٌ على أخالِقِهم ـوَحِميَّ ، ينِِهم دِ 

 ِّ ، ِة التي تَْسعَى ُجْهَدها إلعادِة َمْجِدِهم المفقوِد ـالُحُكومِة الَفتِي
ُموا لها مِ  ووَقُفوا في ، ساعداِت ما في ُوْسِعهم ن المُ بَْل وَقدَّ

ُكها   . َداِخًال أو َخاِرًجا، َصفِّها ِعنَْد كلِّ َحَركٍة تََتحرَّ

 هم َجْمعَاَء لحكومةٍ ن الفرائِض عليهذا مِ  ولماذا ال يكونُ   
يِن ِمْن أعَدائِِه  ، إسالميٍة عربيٍة انفرَدْت ُدوَن ِسَواَها بِحمايِة الدِّ

 . بها وِصيانَِة األخالِق ِمن العابثينَ 

ُعوديةربية حكومِة العَ على ال ونَ مُ قد ُيْعَذُر الناقِ    إذا  السُّ
يُن ، الَجاهليِة والنَّْخَوِة ، م بالنَّْعَرِة السياسيِة هُ َمتَ َمَزُجوا َنقْ  ا الدِّ أمَّ

يِن َفُهْم فيه   . »أْكَذُب مِْن َسَجاح«: والَغْيَرُة على الدِّ



128

 
 
 

 

-١٢٨- 

ُعوَن لِيَُدلَّنَا أولئك الُمشاِغبون إْن كانوا َصادِ    ِقيَن فيما يَدَّ
يِن فيه تِلَك الصَّ  على ُقطْرٍ ِمن األقطار كان ولِلعَدِل ، ْولَةُ للدِّ

األْمُن إيَّاُه ، وَّ إال جُ رْ وال مَ ، اهللاِ ال معبودَ غيَر ، ذلك األثُر 
رِيِف واألْحَكاُم ، ِن والِقَفاِر دُ َمْبُسوٌط في المُ  نَافَِذةٌ على الشَّ

 . يعِ والَوض

نَا أولئَك    بهذه الَمَثاَبِة غيِر  الُمْفِسُدوَن على أْقَطاٍر هي لَِيُدلَّ
َلْم يفعلوا  وإنْ ،  »التوحيدِ «ِر التي ُتَرْفِرُف عليها رايُة األْقَطا

 . َفْلَيْسُلُكوا في الِخَداِع َغْيَر هذا الطريِق 

، يُد إال َخيَْرُكْم في ُحكومٍة ال تُر! اهللاَ اهللاَ أيُّها المسلمون   
َسِة وِحْفِظ أْقطَاِرُكْم ، ولَْم تَنَْهْض إال لَسعادتُِكْم  ِمْن الُمقَدَّ

ِسين.  ِرْجِس الُمَتَهوِّ

َوأْحَيْت لِلُعُروبِة  ، َرايَتهْت لِإلْسالِم اَهللا اَهللا في ُحكومٍة َرَفعَ   
 . ثاُر ال َتْخَفى حتى على الِعْمَيانِ واآل، َمْجَدها 

 تقام[ كْم أيُّ الحكوماِت اإلسالميِة اليوَم َقْد ـأنبئوني بَِربِّ   
َل اُهللا لِنَبِيِِّه بِِحْفظِها  )١(] بُحدوِد   ؟اإلسالم التي َتَكفَّ

 . إليهاية َلَجأ اإلسالُم وأحكاُمه وأيُّ األْقطاِر اإلسالم  

                                                        
 كذا قرأُتها بسبب الطمس . )١(

 
 
 

 

-١٢٩- 

ا اجتهدُتم في مَ هْ نا على َيِقيٍن إنكم مَ أو )١(]لن َتِجُدوا  [
    ، حاميًة للمسلمين  كومةِ ْن َتِجُدوا غيَر هذه الحُ البحِث فلَ 

ا َلَجأ اإلسالُم إليه اليوَم غيَر أقطاِرَها في الِحَجاِز وال ُقطرً 
ِ مِْصَداًقا ، الُمَباَرك  يَن لَيَأِْرزُ : «  هلَقْول ، إلى الِحَجاِز  إن الدِّ

 . )٢( »كما تَأِرُز الَحيَةُ إلى ُجْحرَِها

وال ُتِعينُوا األْعَداَء على ، ُكْم ـيا أيها الُمْسلُِموَن اتَُّقوا اَهللا ربَّ 
ا تكوُنوا من وبِهذ، وال ُتَضيُِّعوا َشَرَفُكم بأيِديكم  ، ِدينِكم

 . )٣( المؤمنين

 

 

   *   ** 

 

 

                                                        
 .، ولعل ما أثبتناه أقرب كلمة مطموسة بسبب رداءة التصوير  )١(
 تقدم تخريج الحديث . )٢(
) ١٣٥٢اني ، عـام (ربيـع الثـ ٥العـدد السـادس ،  »التوحيد«مجلة  )٣(

 ) .٧-٦ص (



129

 
 
 

 

-١٢٨- 

ُعوَن لِيَُدلَّنَا أولئك الُمشاِغبون إْن كانوا َصادِ    ِقيَن فيما يَدَّ
يِن فيه تِلَك الصَّ  على ُقطْرٍ ِمن األقطار كان ولِلعَدِل ، ْولَةُ للدِّ

األْمُن إيَّاُه ، وَّ إال جُ رْ وال مَ ، اهللاِ ال معبودَ غيَر ، ذلك األثُر 
رِيِف واألْحَكاُم ، ِن والِقَفاِر دُ َمْبُسوٌط في المُ  نَافَِذةٌ على الشَّ

 . يعِ والَوض

نَا أولئَك    بهذه الَمَثاَبِة غيِر  الُمْفِسُدوَن على أْقَطاٍر هي لَِيُدلَّ
َلْم يفعلوا  وإنْ ،  »التوحيدِ «ِر التي ُتَرْفِرُف عليها رايُة األْقَطا

 . َفْلَيْسُلُكوا في الِخَداِع َغْيَر هذا الطريِق 

، يُد إال َخيَْرُكْم في ُحكومٍة ال تُر! اهللاَ اهللاَ أيُّها المسلمون   
َسِة وِحْفِظ أْقطَاِرُكْم ، ولَْم تَنَْهْض إال لَسعادتُِكْم  ِمْن الُمقَدَّ

ِسين.  ِرْجِس الُمَتَهوِّ

َوأْحَيْت لِلُعُروبِة  ، َرايَتهْت لِإلْسالِم اَهللا اَهللا في ُحكومٍة َرَفعَ   
 . ثاُر ال َتْخَفى حتى على الِعْمَيانِ واآل، َمْجَدها 

 تقام[ كْم أيُّ الحكوماِت اإلسالميِة اليوَم َقْد ـأنبئوني بَِربِّ   
َل اُهللا لِنَبِيِِّه بِِحْفظِها  )١(] بُحدوِد   ؟اإلسالم التي َتَكفَّ

 . إليهاية َلَجأ اإلسالُم وأحكاُمه وأيُّ األْقطاِر اإلسالم  

                                                        
 كذا قرأُتها بسبب الطمس . )١(

 
 
 

 

-١٢٩- 

ا اجتهدُتم في مَ هْ نا على َيِقيٍن إنكم مَ أو )١(]لن َتِجُدوا  [
    ، حاميًة للمسلمين  كومةِ ْن َتِجُدوا غيَر هذه الحُ البحِث فلَ 

ا َلَجأ اإلسالُم إليه اليوَم غيَر أقطاِرَها في الِحَجاِز وال ُقطرً 
ِ مِْصَداًقا ، الُمَباَرك  يَن لَيَأِْرزُ : «  هلَقْول ، إلى الِحَجاِز  إن الدِّ

 . )٢( »كما تَأِرُز الَحيَةُ إلى ُجْحرَِها

وال ُتِعينُوا األْعَداَء على ، ُكْم ـيا أيها الُمْسلُِموَن اتَُّقوا اَهللا ربَّ 
ا تكوُنوا من وبِهذ، وال ُتَضيُِّعوا َشَرَفُكم بأيِديكم  ، ِدينِكم

 . )٣( المؤمنين

 

 

   *   ** 

 

 

                                                        
 .، ولعل ما أثبتناه أقرب كلمة مطموسة بسبب رداءة التصوير  )١(
 تقدم تخريج الحديث . )٢(
) ١٣٥٢اني ، عـام (ربيـع الثـ ٥العـدد السـادس ،  »التوحيد«مجلة  )٣(

 ) .٧-٦ص (

  



 
 
 

 

-١٣٠- 

 

َعايِة السَّ  َحالَةُ الِحَجازِ  هُ َوأَثَُر الدِّ  يِّئِة ِضدَّ
 

 الِحَجاِز،عْن ُسوِء الحالِة في  الةِ تواليِة الضَّ لإلشاعاِت المُ  إنَّ   
ُحِف وعن ُوُجوِد الَمج اَعِة فيه َسواٌء ما ُينَْشُر منها في الصُّ

أثًرا ، َياِت الِِس والُمنتدَ أو ما ُيَذاُع وُيَشاُع في الَمج ، المختلفةِ 
َخيَُّل إليِهْم ، حتى َليُ  اِء والسامعينرَّ ن القُ سيًئا في ُنُفوِس َكثيٍر مِ 

ائِه  وأنَّ  ، اِحنٍَة َوأْزَمٍة َقاتلةٍ الِحجاَز في َمجاَعٍة ط ا أنَّ مِْن َجرَّ
ْت ، وامتأل َشَواِرَع ُمُدنِِه َوُقَراُه قد اْكَتظَّْت مِن الَمْوَتى ُجوًعا

 ! م أنينًاَأْجَواؤَها منه

َوَعَرْفُت  ، األكاذيِب ْفُت َمْصَدَر هذِه وإذا ُكنُْت أنا َوَقْد َعرَ   
 : ا أنَّ أْرباَبها ال َيْقِصُدوَن مِْن َورائِه

ْمَعِة ال إالَّ      . َغْيرَ  َتشويَه السُّ

  . اَف الِهَمِم َعْن أَداِء َفِريَضِة الَحجِّ َلْيَس إالَّ َوإْضع  

ا َعَرَفُه مَّ مِ  َأْكَثرَ  اَهِة َأْهلِهِ جاِز َوَرفَوَعَرْفُت عن حاَلِة الحِ   
  . َواَي ِس 

ه اإلشاَعاِت هذ ْت َقْد َأْوَجدَ  -وأنا َكَما َشَرْحُت -فإذا ُكنُْت   
َك بَِمْن ال َيْعِرُف ، َفَما َقْولُ  ي شيًئا مِن األََثرِ المتكررِة في َنْفس

 
 
 

 

-١٣٠- 

 

َعايِة السَّ  َحالَةُ الِحَجازِ  هُ َوأَثَُر الدِّ  يِّئِة ِضدَّ
 

 الِحَجاِز،عْن ُسوِء الحالِة في  الةِ تواليِة الضَّ لإلشاعاِت المُ  إنَّ   
ُحِف وعن ُوُجوِد الَمج اَعِة فيه َسواٌء ما ُينَْشُر منها في الصُّ

أثًرا ، َياِت الِِس والُمنتدَ أو ما ُيَذاُع وُيَشاُع في الَمج ، المختلفةِ 
َخيَُّل إليِهْم ، حتى َليُ  اِء والسامعينرَّ ن القُ سيًئا في ُنُفوِس َكثيٍر مِ 

ائِه  وأنَّ  ، اِحنٍَة َوأْزَمٍة َقاتلةٍ الِحجاَز في َمجاَعٍة ط ا أنَّ مِْن َجرَّ
ْت ، وامتأل َشَواِرَع ُمُدنِِه َوُقَراُه قد اْكَتظَّْت مِن الَمْوَتى ُجوًعا

 ! م أنينًاَأْجَواؤَها منه

َوَعَرْفُت  ، األكاذيِب ْفُت َمْصَدَر هذِه وإذا ُكنُْت أنا َوَقْد َعرَ   
 : ا أنَّ أْرباَبها ال َيْقِصُدوَن مِْن َورائِه

ْمَعِة ال إالَّ      . َغْيرَ  َتشويَه السُّ

  . اَف الِهَمِم َعْن أَداِء َفِريَضِة الَحجِّ َلْيَس إالَّ َوإْضع  

ا َعَرَفُه مَّ مِ  َأْكَثرَ  اَهِة َأْهلِهِ جاِز َوَرفَوَعَرْفُت عن حاَلِة الحِ   
  . َواَي ِس 

ه اإلشاَعاِت هذ ْت َقْد َأْوَجدَ  -وأنا َكَما َشَرْحُت -فإذا ُكنُْت   
َك بَِمْن ال َيْعِرُف ، َفَما َقْولُ  ي شيًئا مِن األََثرِ المتكررِة في َنْفس

 
 
 

 

-١٣١- 

 !؟ مِْن َطريِق هؤالِء الُمشاِغبين اِز شيًئا إالَّ َعن الِحج

  ؟ ءٍ امِْن َعد وَمتِهِ وال َيْعِرُف مع هذا ما َبْينَُهم وبيَن ُحك  

، وَيَضُعوَن  َبْل ما َقْوُلَك بَِمْن ُيِجلُّوَنهم إجالًال عظيًما  
ْدِق َج رَ دَ  ىلَ هم في أعْ أخبارَ   ؟ اِت الصِّ

ن يَئ مِ والتأثيَر السَّ  ، يمٌ َلَعظال َرْيَب أنَّ الَفساَد منهم   
ُمونَ  رُ بَ أكاذيبِهم ألكْ  ُمُه الُمَتَوهِّ  . مما َيَتَوهَّ

 َأَلـــْم َتـــَر الَحْبـــَل بِتِْكـــَراِرهِ 
   

َرا  اِء َقْد أثَّ مَّ ْخَرِة الصَّ  في الصَّ
 *   *   * 

َمَة في أوَدَخْلُت م   َة الُمَكرَّ ،  ةِ مِن السنِة الفائِت ائِِل َرَجٍب كَّ
اُل َعن الحاَلِة في ما قيَل وُيق لِ ــٌر َشتَّى مِْن َأْج وَ وفي ُمَخيَِّلتي ُص 

َفُكنُْت أتخيَُّل في ُكلِّ لحظٍة أْن أَرى مِْن َمشاِهِد  ،اِز الِحج
ُج األْحَشاَء ناًرا، الُبْؤِس فيها ما ُيسيُل الدموَع دًما  ، ُعْرٌي  وُيَؤجِّ

لِّ اَقٌة َفتَّ ، َوف ، وُشُحوًبا في األلوانِ  في األجسامِ  اَكٌة َفْتَك السُّ
ًة مِْن كلِّ القاطِنَوَشكْ ، وِن والطَّاع  . يَن فيها على اختالفِِهمَوى ُمرَّ

ْلُت في َشواِرِعَها وأسواقِها كْن ماذولَ    ، ا َجَرى بعَد أْن َتَوغَّ
   ا َتَخيَّْلُت مَّ َء مِ ْي ، ال َش  ا والمهاجرين إليهاواْمَتَزْجُت بأْهلِه

 ِ   ! َسِمْعُت  امَ وال أَثَر ل
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-١٣٠- 

 

َعايِة السَّ  َحالَةُ الِحَجازِ  هُ َوأَثَُر الدِّ  يِّئِة ِضدَّ
 

 الِحَجاِز،عْن ُسوِء الحالِة في  الةِ تواليِة الضَّ لإلشاعاِت المُ  إنَّ   
ُحِف وعن ُوُجوِد الَمج اَعِة فيه َسواٌء ما ُينَْشُر منها في الصُّ

أثًرا ، َياِت الِِس والُمنتدَ أو ما ُيَذاُع وُيَشاُع في الَمج ، المختلفةِ 
َخيَُّل إليِهْم ، حتى َليُ  اِء والسامعينرَّ ن القُ سيًئا في ُنُفوِس َكثيٍر مِ 

ائِه  وأنَّ  ، اِحنٍَة َوأْزَمٍة َقاتلةٍ الِحجاَز في َمجاَعٍة ط ا أنَّ مِْن َجرَّ
ْت ، وامتأل َشَواِرَع ُمُدنِِه َوُقَراُه قد اْكَتظَّْت مِن الَمْوَتى ُجوًعا

 ! م أنينًاَأْجَواؤَها منه

َوَعَرْفُت  ، األكاذيِب ْفُت َمْصَدَر هذِه وإذا ُكنُْت أنا َوَقْد َعرَ   
 : ا أنَّ أْرباَبها ال َيْقِصُدوَن مِْن َورائِه

ْمَعِة ال إالَّ      . َغْيرَ  َتشويَه السُّ

  . اَف الِهَمِم َعْن أَداِء َفِريَضِة الَحجِّ َلْيَس إالَّ َوإْضع  

ا َعَرَفُه مَّ مِ  َأْكَثرَ  اَهِة َأْهلِهِ جاِز َوَرفَوَعَرْفُت عن حاَلِة الحِ   
  . َواَي ِس 

ه اإلشاَعاِت هذ ْت َقْد َأْوَجدَ  -وأنا َكَما َشَرْحُت -فإذا ُكنُْت   
َك بَِمْن ال َيْعِرُف ، َفَما َقْولُ  ي شيًئا مِن األََثرِ المتكررِة في َنْفس

 
 
 

 

-١٣٠- 

 

َعايِة السَّ  َحالَةُ الِحَجازِ  هُ َوأَثَُر الدِّ  يِّئِة ِضدَّ
 

 الِحَجاِز،عْن ُسوِء الحالِة في  الةِ تواليِة الضَّ لإلشاعاِت المُ  إنَّ   
ُحِف وعن ُوُجوِد الَمج اَعِة فيه َسواٌء ما ُينَْشُر منها في الصُّ

أثًرا ، َياِت الِِس والُمنتدَ أو ما ُيَذاُع وُيَشاُع في الَمج ، المختلفةِ 
َخيَُّل إليِهْم ، حتى َليُ  اِء والسامعينرَّ ن القُ سيًئا في ُنُفوِس َكثيٍر مِ 

ائِه  وأنَّ  ، اِحنٍَة َوأْزَمٍة َقاتلةٍ الِحجاَز في َمجاَعٍة ط ا أنَّ مِْن َجرَّ
ْت ، وامتأل َشَواِرَع ُمُدنِِه َوُقَراُه قد اْكَتظَّْت مِن الَمْوَتى ُجوًعا

 ! م أنينًاَأْجَواؤَها منه

َوَعَرْفُت  ، األكاذيِب ْفُت َمْصَدَر هذِه وإذا ُكنُْت أنا َوَقْد َعرَ   
 : ا أنَّ أْرباَبها ال َيْقِصُدوَن مِْن َورائِه

ْمَعِة ال إالَّ      . َغْيرَ  َتشويَه السُّ

  . اَف الِهَمِم َعْن أَداِء َفِريَضِة الَحجِّ َلْيَس إالَّ َوإْضع  

ا َعَرَفُه مَّ مِ  َأْكَثرَ  اَهِة َأْهلِهِ جاِز َوَرفَوَعَرْفُت عن حاَلِة الحِ   
  . َواَي ِس 

ه اإلشاَعاِت هذ ْت َقْد َأْوَجدَ  -وأنا َكَما َشَرْحُت -فإذا ُكنُْت   
َك بَِمْن ال َيْعِرُف ، َفَما َقْولُ  ي شيًئا مِن األََثرِ المتكررِة في َنْفس

 
 
 

 

-١٣١- 

 !؟ مِْن َطريِق هؤالِء الُمشاِغبين اِز شيًئا إالَّ َعن الِحج

  ؟ ءٍ امِْن َعد وَمتِهِ وال َيْعِرُف مع هذا ما َبْينَُهم وبيَن ُحك  

، وَيَضُعوَن  َبْل ما َقْوُلَك بَِمْن ُيِجلُّوَنهم إجالًال عظيًما  
ْدِق َج رَ دَ  ىلَ هم في أعْ أخبارَ   ؟ اِت الصِّ

ن يَئ مِ والتأثيَر السَّ  ، يمٌ َلَعظال َرْيَب أنَّ الَفساَد منهم   
ُمونَ  رُ بَ أكاذيبِهم ألكْ  ُمُه الُمَتَوهِّ  . مما َيَتَوهَّ

 َأَلـــْم َتـــَر الَحْبـــَل بِتِْكـــَراِرهِ 
   

َرا  اِء َقْد أثَّ مَّ ْخَرِة الصَّ  في الصَّ
 *   *   * 

َمَة في أوَدَخْلُت م   َة الُمَكرَّ ،  ةِ مِن السنِة الفائِت ائِِل َرَجٍب كَّ
اُل َعن الحاَلِة في ما قيَل وُيق لِ ــٌر َشتَّى مِْن َأْج وَ وفي ُمَخيَِّلتي ُص 

َفُكنُْت أتخيَُّل في ُكلِّ لحظٍة أْن أَرى مِْن َمشاِهِد  ،اِز الِحج
ُج األْحَشاَء ناًرا، الُبْؤِس فيها ما ُيسيُل الدموَع دًما  ، ُعْرٌي  وُيَؤجِّ

لِّ اَقٌة َفتَّ ، َوف ، وُشُحوًبا في األلوانِ  في األجسامِ  اَكٌة َفْتَك السُّ
ًة مِْن كلِّ القاطِنَوَشكْ ، وِن والطَّاع  . يَن فيها على اختالفِِهمَوى ُمرَّ

ْلُت في َشواِرِعَها وأسواقِها كْن ماذولَ    ، ا َجَرى بعَد أْن َتَوغَّ
   ا َتَخيَّْلُت مَّ َء مِ ْي ، ال َش  ا والمهاجرين إليهاواْمَتَزْجُت بأْهلِه

 ِ   ! َسِمْعُت  امَ وال أَثَر ل
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-١٣٢- 

ةٌ    والَمجالُِس آِهلَةٌ  ، َعاِمَرةٌ ، والَحَوانيُت  األسواُق َغاصَّ
كما  فونَ والموظَّ ، ا بِهالَّ طُ مفتوحةٌ لِ  اِرُس ، والََمد ابِهابِأْرب

ةً َونََشاطًا ِة ـووزيُر الماليَّ  ، ، وِصْدًقا وإخالًصا ِعِهدتُُهم ِهمَّ
َلْيمِة سعادالعامَّ  ، في عملِِه  اِن الحمدانِ ُة الشيِخ عبِد اهللاِ السُّ

،  قيقِة فيما ُوكَِل إليهوِعنايتِِه الدَّ ، ِة ركتِِه المستمرَّ ، وَح  الُمْدِهشِ 
 . به الَجمُّ الَغِفيرُ  وتدبيِره البالِغ ِالذي ينوءُ 

 والنـــــاُس أْلـــــٌف مـــــنهم َكَواِحـــــدٍ 

 

  
ـــاألْلِف    ـــٌد َك ـــىإَوَواِح ـــٌر َعنَ  ْن َأْم

 
 

َة َبْعَد أْن َدَخْلُتها عام    َم كما هي َيوْ ) ١٣٥١(َنَعْم َشِهْدُت َمكَّ
ا قِيَل َعن ارتباِك الَحاَلِة وإنَّ كلَّ م،  )١٣٥٠(أْن فارقُتها سنة 

 . ُيْؤَفُكونَ  ىَقاَتَلُهم اُهللا أنِّ ، الشيطاِن وأعوانِِه  فيها َلُهَو مِْن َوْحي

 ِة َعْن أيِّ ِجَهٍة كانْت َمْهماأن لإلشاعاِت السيئوالُخالَصُة   
يِّ اِعُث ألربابِها َمفعولَ كان الب في الجمهوِر وباألَخصِّ  ـَئ ها السَّ

ْهِن خال ي ُمَقاَبَلَتها على الدواِم ضوأنَّ الحكمَة تقتَ  ، منهمي الذِّ
وبِتسهيِل ، ، بالكتابِة المستمرِة تاَرًة  بما ُيْظِهُر َعَواَرها للناسِ 

لَِيُزوَل بِنَْشِر  ؛ الوصوِل إلى مشاهدِة الحقيقِة مِْن َمْكَمنَِها ُأْخَرى
ِه و بالحديِث عنه ما قد َيْعَلُق في ُنُفوِس الطالبين للحقِّ هذا ُكلِّ

 . من الُمنِْصِفينَ 

 
 
 

 

-١٣٣- 

:  ا َمْن َضَرَب الَحَسُد في قلوبِِهم فال َمْطَمَع في ُرُجوِعِهمأمَّ   
 . )١( م إلى يوِم القيامِة َينَْبُحواَوَدْعهُ 

 

 

*   *   * 

                                                        
 ) . ٦) ص (١٣٥٢محرم ، عام ( ٣العدد الثالث ،  »التوحيد«مجلة  )١(
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-١٣٢- 

ةٌ    والَمجالُِس آِهلَةٌ  ، َعاِمَرةٌ ، والَحَوانيُت  األسواُق َغاصَّ
كما  فونَ والموظَّ ، ا بِهالَّ طُ مفتوحةٌ لِ  اِرُس ، والََمد ابِهابِأْرب

ةً َونََشاطًا ِة ـووزيُر الماليَّ  ، ، وِصْدًقا وإخالًصا ِعِهدتُُهم ِهمَّ
َلْيمِة سعادالعامَّ  ، في عملِِه  اِن الحمدانِ ُة الشيِخ عبِد اهللاِ السُّ

،  قيقِة فيما ُوكَِل إليهوِعنايتِِه الدَّ ، ِة ركتِِه المستمرَّ ، وَح  الُمْدِهشِ 
 . به الَجمُّ الَغِفيرُ  وتدبيِره البالِغ ِالذي ينوءُ 

 والنـــــاُس أْلـــــٌف مـــــنهم َكَواِحـــــدٍ 

 

  
ـــاألْلِف    ـــٌد َك ـــىإَوَواِح ـــٌر َعنَ  ْن َأْم

 
 

َة َبْعَد أْن َدَخْلُتها عام    َم كما هي َيوْ ) ١٣٥١(َنَعْم َشِهْدُت َمكَّ
ا قِيَل َعن ارتباِك الَحاَلِة وإنَّ كلَّ م،  )١٣٥٠(أْن فارقُتها سنة 

 . ُيْؤَفُكونَ  ىَقاَتَلُهم اُهللا أنِّ ، الشيطاِن وأعوانِِه  فيها َلُهَو مِْن َوْحي

 ِة َعْن أيِّ ِجَهٍة كانْت َمْهماأن لإلشاعاِت السيئوالُخالَصُة   
يِّ اِعُث ألربابِها َمفعولَ كان الب في الجمهوِر وباألَخصِّ  ـَئ ها السَّ

ْهِن خال ي ُمَقاَبَلَتها على الدواِم ضوأنَّ الحكمَة تقتَ  ، منهمي الذِّ
وبِتسهيِل ، ، بالكتابِة المستمرِة تاَرًة  بما ُيْظِهُر َعَواَرها للناسِ 

لَِيُزوَل بِنَْشِر  ؛ الوصوِل إلى مشاهدِة الحقيقِة مِْن َمْكَمنَِها ُأْخَرى
ِه و بالحديِث عنه ما قد َيْعَلُق في ُنُفوِس الطالبين للحقِّ هذا ُكلِّ

 . من الُمنِْصِفينَ 

 
 
 

 

-١٣٣- 

:  ا َمْن َضَرَب الَحَسُد في قلوبِِهم فال َمْطَمَع في ُرُجوِعِهمأمَّ   
 . )١( م إلى يوِم القيامِة َينَْبُحواَوَدْعهُ 

 

 

*   *   * 

                                                        
 ) . ٦) ص (١٣٥٢محرم ، عام ( ٣العدد الثالث ،  »التوحيد«مجلة  )١(

  



 
 
 

 

-١٣٤- 

 

 َ َّ قِ رْ ب  ازِ جَ ن الحِ مِ  تانِ ـي

 

َة مُ ال ِص  -١«   ،  دونَ فِسـاهـا المُ التـي عزَ  شـاعاِت طلًقـا لإلحَّ
 » .جوخدار. « غيورٍ  سلمٍ مُ  رُّ كلَّ ُس ، تَ  نةٌ ، آمِ  هادئةٌ  ازِ جَ الحِ  ةُ الَ َح 

           اضـــطراباٍت  وِث دُ بُحـــ فـــي الخـــارِج  اإلشـــاعاِت  إنَّ  -٢  
ـــ أو اخـــتاللِ  ـــبالحِ  نِ األْم ـــةُ لهـــا مُ  ةَ حَّ ال ِصـــ ازِ َج ـــا ، الحال     طلًق

 بـولِ لقَ  االسـتعدادِ  امِ مَ بٌّ ، ونحن على تَ تِ ستَ مُ  ٌة ، واألمانُ ستقرَّ مُ 
 .  وارِ والزُّ  يوِف الضُّ 

 » : ةكَّ مَ  اءَ مَ لَ عُ  نْ عَ «  

  مــاني ، محمــدٌ يَ  ســعيدُ  باجنيــد ، محمــدٌ  رٍ ْكــأبــي بَ  نُ ْبــ رُ َمــعُ   
ِ َمــ نِ يْ َســُح  علــي بــنُ           ي ، كيــاي محمــد بــاكير نــور ، كيــاي كِ ال

 » .شيخ مشايخ الجاوي عبد المهين عزيز ، حميد عبد المنان

إلــى  ازِ َجــن الحِ مِــ افــانِ رَ غْ لِ التِ  نهــذا َل ِســرْ أُ  » :التوحيــد«  
بنـدوغ ، وقـد فـي َ  قـيمِ البنوي المُ  محمدِ  السيدِ  نا الفاضلِ صديقِ 

َل فَ تَ  ِ تُ رُ ْض َح  ضَّ ُه ا ، فنشـكرُ مَ هِ رِ ْشـنَ ل» التوحيـدِ «ا إلـى مَ هِ ه بإرسـال
 . هِ تِ ـايَ نَ على غيرتِِه وعِ 

 
 
 

 

-١٣٤- 

 

 َ َّ قِ رْ ب  ازِ جَ ن الحِ مِ  تانِ ـي

 

َة مُ ال ِص  -١«   ،  دونَ فِسـاهـا المُ التـي عزَ  شـاعاِت طلًقـا لإلحَّ
 » .جوخدار. « غيورٍ  سلمٍ مُ  رُّ كلَّ ُس ، تَ  نةٌ ، آمِ  هادئةٌ  ازِ جَ الحِ  ةُ الَ َح 

           اضـــطراباٍت  وِث دُ بُحـــ فـــي الخـــارِج  اإلشـــاعاِت  إنَّ  -٢  
ـــ أو اخـــتاللِ  ـــبالحِ  نِ األْم ـــةُ لهـــا مُ  ةَ حَّ ال ِصـــ ازِ َج ـــا ، الحال     طلًق

 بـولِ لقَ  االسـتعدادِ  امِ مَ بٌّ ، ونحن على تَ تِ ستَ مُ  ٌة ، واألمانُ ستقرَّ مُ 
 .  وارِ والزُّ  يوِف الضُّ 

 » : ةكَّ مَ  اءَ مَ لَ عُ  نْ عَ «  

  مــاني ، محمــدٌ يَ  ســعيدُ  باجنيــد ، محمــدٌ  رٍ ْكــأبــي بَ  نُ ْبــ رُ َمــعُ   
ِ َمــ نِ يْ َســُح  علــي بــنُ           ي ، كيــاي محمــد بــاكير نــور ، كيــاي كِ ال

 » .شيخ مشايخ الجاوي عبد المهين عزيز ، حميد عبد المنان

إلــى  ازِ َجــن الحِ مِــ افــانِ رَ غْ لِ التِ  نهــذا َل ِســرْ أُ  » :التوحيــد«  
بنـدوغ ، وقـد فـي َ  قـيمِ البنوي المُ  محمدِ  السيدِ  نا الفاضلِ صديقِ 

َل فَ تَ  ِ تُ رُ ْض َح  ضَّ ُه ا ، فنشـكرُ مَ هِ رِ ْشـنَ ل» التوحيـدِ «ا إلـى مَ هِ ه بإرسـال
 . هِ تِ ـايَ نَ على غيرتِِه وعِ 

 
 
 

 

-١٣٥- 

ِ  شــيرُ يُ اَز كمــا َجــالحِ  أنَّ  عُ والواقِــ   ٌن ، ْمــ: أَ  انِ اَفــرَ غْ تلِ إليــه ال
ـَة مـا يُ كُ وٌء ، وُسـدُ واطمئناٌن ، وُهـ    قـيمَ المُ  يـُف خِ وٌن ، ولـيَس َثمَّ

 اٍس على ضـمائرَ نَ أُ  نْ  إشاعاٌت خاطئٌة مِ ، وما هي إالَّ  وال القادمَ 
 ٌل ْيـمَ  هِ فـي قلبِـ نْ جِّ َمـإلى الَحـ رْ ادِ بَ يُ لْ ، فَ  م عن الكذِب هُ منعُ لهم تَ 

نَُّه عُص إليه ، وال تَ   . )١( تلك األباطيُل  ِضِه الُمحتَّمِ رْ ن فَ دَّ

 

 

*   *   * 

 

 

                                                        
) ١٣٥٢جمـادى الثانيـة ، عـام ( ٥العدد الثامن ،  »التوحيد«مجلة  )١(

 ) . ٥ص (
الشـيخ العالمـة عبـد العزيـز  »مقـاالت«هذا آخر ما وقفنـا عليـه مـن  

 هدفاعـ«، وفـي  »ته والتَّرغيـب فيـهالحج وفضائله ومنِزلَ «في  الرشيد
 . »عن حكومِة الَملِِك عبِد العزيِز التي َتْرعاه

غفـر اهللا لـه -اسَتْخَرجها ، واعتنى بها : دغـش بـن شـبيب العجمـي  
، دولة الكويـت حرسـها اهللا وسـائر بـالد المسـلمين مـن  -ولوالديه

 الشرور والفتن .
  الحمد والمنة .وهللا ١٤٣٩كان الفراغ منها في الخامس من صفر  



135

 
 
 

 

-١٣٤- 

 

 َ َّ قِ رْ ب  ازِ جَ ن الحِ مِ  تانِ ـي

 

َة مُ ال ِص  -١«   ،  دونَ فِسـاهـا المُ التـي عزَ  شـاعاِت طلًقـا لإلحَّ
 » .جوخدار. « غيورٍ  سلمٍ مُ  رُّ كلَّ ُس ، تَ  نةٌ ، آمِ  هادئةٌ  ازِ جَ الحِ  ةُ الَ َح 

           اضـــطراباٍت  وِث دُ بُحـــ فـــي الخـــارِج  اإلشـــاعاِت  إنَّ  -٢  
ـــ أو اخـــتاللِ  ـــبالحِ  نِ األْم ـــةُ لهـــا مُ  ةَ حَّ ال ِصـــ ازِ َج ـــا ، الحال     طلًق

 بـولِ لقَ  االسـتعدادِ  امِ مَ بٌّ ، ونحن على تَ تِ ستَ مُ  ٌة ، واألمانُ ستقرَّ مُ 
 .  وارِ والزُّ  يوِف الضُّ 

 » : ةكَّ مَ  اءَ مَ لَ عُ  نْ عَ «  

  مــاني ، محمــدٌ يَ  ســعيدُ  باجنيــد ، محمــدٌ  رٍ ْكــأبــي بَ  نُ ْبــ رُ َمــعُ   
ِ َمــ نِ يْ َســُح  علــي بــنُ           ي ، كيــاي محمــد بــاكير نــور ، كيــاي كِ ال

 » .شيخ مشايخ الجاوي عبد المهين عزيز ، حميد عبد المنان

إلــى  ازِ َجــن الحِ مِــ افــانِ رَ غْ لِ التِ  نهــذا َل ِســرْ أُ  » :التوحيــد«  
بنـدوغ ، وقـد فـي َ  قـيمِ البنوي المُ  محمدِ  السيدِ  نا الفاضلِ صديقِ 

َل فَ تَ  ِ تُ رُ ْض َح  ضَّ ُه ا ، فنشـكرُ مَ هِ رِ ْشـنَ ل» التوحيـدِ «ا إلـى مَ هِ ه بإرسـال
 . هِ تِ ـايَ نَ على غيرتِِه وعِ 

 
 
 

 

-١٣٤- 

 

 َ َّ قِ رْ ب  ازِ جَ ن الحِ مِ  تانِ ـي

 

َة مُ ال ِص  -١«   ،  دونَ فِسـاهـا المُ التـي عزَ  شـاعاِت طلًقـا لإلحَّ
 » .جوخدار. « غيورٍ  سلمٍ مُ  رُّ كلَّ ُس ، تَ  نةٌ ، آمِ  هادئةٌ  ازِ جَ الحِ  ةُ الَ َح 

           اضـــطراباٍت  وِث دُ بُحـــ فـــي الخـــارِج  اإلشـــاعاِت  إنَّ  -٢  
ـــ أو اخـــتاللِ  ـــبالحِ  نِ األْم ـــةُ لهـــا مُ  ةَ حَّ ال ِصـــ ازِ َج ـــا ، الحال     طلًق

 بـولِ لقَ  االسـتعدادِ  امِ مَ بٌّ ، ونحن على تَ تِ ستَ مُ  ٌة ، واألمانُ ستقرَّ مُ 
 .  وارِ والزُّ  يوِف الضُّ 

 » : ةكَّ مَ  اءَ مَ لَ عُ  نْ عَ «  

  مــاني ، محمــدٌ يَ  ســعيدُ  باجنيــد ، محمــدٌ  رٍ ْكــأبــي بَ  نُ ْبــ رُ َمــعُ   
ِ َمــ نِ يْ َســُح  علــي بــنُ           ي ، كيــاي محمــد بــاكير نــور ، كيــاي كِ ال

 » .شيخ مشايخ الجاوي عبد المهين عزيز ، حميد عبد المنان

إلــى  ازِ َجــن الحِ مِــ افــانِ رَ غْ لِ التِ  نهــذا َل ِســرْ أُ  » :التوحيــد«  
بنـدوغ ، وقـد فـي َ  قـيمِ البنوي المُ  محمدِ  السيدِ  نا الفاضلِ صديقِ 

َل فَ تَ  ِ تُ رُ ْض َح  ضَّ ُه ا ، فنشـكرُ مَ هِ رِ ْشـنَ ل» التوحيـدِ «ا إلـى مَ هِ ه بإرسـال
 . هِ تِ ـايَ نَ على غيرتِِه وعِ 

 
 
 

 

-١٣٥- 

ِ  شــيرُ يُ اَز كمــا َجــالحِ  أنَّ  عُ والواقِــ   ٌن ، ْمــ: أَ  انِ اَفــرَ غْ تلِ إليــه ال
ـَة مـا يُ كُ وٌء ، وُسـدُ واطمئناٌن ، وُهـ    قـيمَ المُ  يـُف خِ وٌن ، ولـيَس َثمَّ

 اٍس على ضـمائرَ نَ أُ  نْ  إشاعاٌت خاطئٌة مِ ، وما هي إالَّ  وال القادمَ 
 ٌل ْيـمَ  هِ فـي قلبِـ نْ جِّ َمـإلى الَحـ رْ ادِ بَ يُ لْ ، فَ  م عن الكذِب هُ منعُ لهم تَ 

نَُّه عُص إليه ، وال تَ   . )١( تلك األباطيُل  ِضِه الُمحتَّمِ رْ ن فَ دَّ

 

 

*   *   * 

 

 

                                                        
) ١٣٥٢جمـادى الثانيـة ، عـام ( ٥العدد الثامن ،  »التوحيد«مجلة  )١(

 ) . ٥ص (
الشـيخ العالمـة عبـد العزيـز  »مقـاالت«هذا آخر ما وقفنـا عليـه مـن  

 هدفاعـ«، وفـي  »ته والتَّرغيـب فيـهالحج وفضائله ومنِزلَ «في  الرشيد
 . »عن حكومِة الَملِِك عبِد العزيِز التي َتْرعاه

غفـر اهللا لـه -اسَتْخَرجها ، واعتنى بها : دغـش بـن شـبيب العجمـي  
، دولة الكويـت حرسـها اهللا وسـائر بـالد المسـلمين مـن  -ولوالديه

 الشرور والفتن .
  الحمد والمنة .وهللا ١٤٣٩كان الفراغ منها في الخامس من صفر  

  



 
 
 

 

-١٣٧- 

 المذكورةفهرس المراجع 
 

 ،ه) ٢٥٦لإلمام البخـاري محمـد بـن إسـماعيل (ت:  ،» األدب المفرد« -١
ت : الشيخ محمد بن ناصر الدين األلباني ، دار الّصـديق السـعودية ، 

 هـ .١٤٢١،  ٢ط 
، الكويـت  ٣، لخالـد سـعود الزيـد ، ط » أدباء الكويت خالل قرنين« -٢

 م .١٩٧٦
ــأليف الشــيخ  ،» إرواء الغليــل فــي تخــريج أحاديــث منــار الســبيل« -٣ ت

،  ٢العالمــة محمــد ناصــر الــدين األلبــاني ، المكتــب اإلســالمي ، ط 
 ه .١٤٠٥

كتور تــأليف الــد ، »أمــراء وعلمــاء مــن الكويــت علــى عقيــدة الســلف« -٤
 . »تحت الطبع« ١٤٣٩ ، ٣دغش بن شبيب العجمي ، ط 

لشـيخ عبـد العزيـز الرشـيد ، ت : يعقـوب تأليف ا، » تاريخ الكويت« -٥
 عبد العزيز الرشيد ، منشورات دار مكتبة الحياة ، لبنان .

للشـــيخ عبـــد العزيـــز الرشـــيد ، مطبعـــة  ، »تـــاريخ الكويـــت«أخـــرى : 
 م .١٩٢٦ ، ١٣٤٤،  ١العصرية بغداد ، ط 

إسـماعيل بـن محمـد  تـأليف اإلمـام أبـي القاسـم، » الترغيب والترهيب« -٦
) ، ت : أيمن صالح شـعبان ، دار ه٥٣٥(ت:  -قوام السنة -األصبهاني 

 .       ه١٤١٤،  ١القاهرة ، ط -الحديث 
  ، تــأليف الشــيخ صــالح بــن  »تســهيل الســابلة لمريــد معرفــة الحنابلــة« -٧

، ت : ه) ١٤١٠لحنبلي النجدي (ت: بن علي آل عثيمين ااعبد العزيز 
 ه . ١٤٢١،  ١أبو زيد ، مؤسسة الرسالة ، ط  بكر بن عبد اهللالشيخ 

ــــة« -٨ ـــام ، » تهـــذيب اللغــ ـــأليف اإلم ــــري ت ـــد األزه ـــور محم ـــي منص             أب
ـــارون ،ه) ٣٧٠(ت:  ـــالم ه ـــأليف  ، ت : عبدالس ـــرية للت ـــدار المص ال

 م .١٩٦٦والنشر ، سنة 
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-١٣٧- 

 المذكورةفهرس المراجع 
 

 ،ه) ٢٥٦لإلمام البخـاري محمـد بـن إسـماعيل (ت:  ،» األدب المفرد« -١
ت : الشيخ محمد بن ناصر الدين األلباني ، دار الّصـديق السـعودية ، 

 هـ .١٤٢١،  ٢ط 
، الكويـت  ٣، لخالـد سـعود الزيـد ، ط » أدباء الكويت خالل قرنين« -٢

 م .١٩٧٦
ــأليف الشــيخ  ،» إرواء الغليــل فــي تخــريج أحاديــث منــار الســبيل« -٣ ت

،  ٢العالمــة محمــد ناصــر الــدين األلبــاني ، المكتــب اإلســالمي ، ط 
 ه .١٤٠٥

كتور تــأليف الــد ، »أمــراء وعلمــاء مــن الكويــت علــى عقيــدة الســلف« -٤
 . »تحت الطبع« ١٤٣٩ ، ٣دغش بن شبيب العجمي ، ط 

لشـيخ عبـد العزيـز الرشـيد ، ت : يعقـوب تأليف ا، » تاريخ الكويت« -٥
 عبد العزيز الرشيد ، منشورات دار مكتبة الحياة ، لبنان .

للشـــيخ عبـــد العزيـــز الرشـــيد ، مطبعـــة  ، »تـــاريخ الكويـــت«أخـــرى : 
 م .١٩٢٦ ، ١٣٤٤،  ١العصرية بغداد ، ط 

إسـماعيل بـن محمـد  تـأليف اإلمـام أبـي القاسـم، » الترغيب والترهيب« -٦
) ، ت : أيمن صالح شـعبان ، دار ه٥٣٥(ت:  -قوام السنة -األصبهاني 

 .       ه١٤١٤،  ١القاهرة ، ط -الحديث 
  ، تــأليف الشــيخ صــالح بــن  »تســهيل الســابلة لمريــد معرفــة الحنابلــة« -٧

، ت : ه) ١٤١٠لحنبلي النجدي (ت: بن علي آل عثيمين ااعبد العزيز 
 ه . ١٤٢١،  ١أبو زيد ، مؤسسة الرسالة ، ط  بكر بن عبد اهللالشيخ 

ــــة« -٨ ـــام ، » تهـــذيب اللغــ ـــأليف اإلم ــــري ت ـــد األزه ـــور محم ـــي منص             أب
ـــارون ،ه) ٣٧٠(ت:  ـــالم ه ـــأليف  ، ت : عبدالس ـــرية للت ـــدار المص ال

 م .١٩٦٦والنشر ، سنة 
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-١٣٨- 

 . ٣تأليف حافظ وهبة ، ط  ،» لقرن العشرينجزيرة العرب في ا« -٩
تأليف لوثروب ستودارد األمريكي ، نقله ،  »حاضر العالم اإلسالمي« -١٠

إلى العربية األستاذ عجاج نـويهض ، وعليـه تعليقـات األميـر شـكيب 
 . ٣أرسالن ، دار الفكر بيروت ، ط 

لحـافظ أبـي نعـيم األصـفهاني ، دار الكتـب تأليف ا ،» حلية األولياء« -١١
 العلمية (مصورة عن الطبعة األولى ) .

ـــت« -١٢ ـــاريخ الكوي ـــي ت ـــدون ف ـــأليف  ،» خال ـــوري ، ذات ت ـــد اهللا الن عب
 م .١٩٨٨،  ١السالسل ، ط 

، ه)  ١٢٧٠المتـوفى ســنة (» بطبــائيديـوان السـيد عبــد الجليـل الطَّ « -١٣
،  ١نشره عبد البديع صقر ، المطبعة السلفية ومكتبتها ، القـاهرة ، ط 

 ه .١٣٨٦
لإلمــام ابـن قـيم الجوزيــة ، ت :  ،» عـاد في هــدي خيـر العبـادزاد الم« -١٤

رسـالة القـادر األرناؤوط ، مؤسسة ال وعبداألرناؤوط شعيب الشيخين 
 . ١٤٠٨، سنة   ١٦بيروت ، ط 

لمحــدث ناصــر الــدين تــأليف ا ،» سلســلة األحاديــث الصــحيحة« -١٥
 .األلباني ، مكتبة المعارف الرياض ، والمكتب اإلسالمي بيروت 

لشـيخ ناصـر الـدين األلبـاني، تـأليف ا ، »سلسلة األحاديـث الضـعيفة« -١٦
 هـ.١٤١٢، ١ط  مكتبة المعارف السعودية ،

، ه) ٢٧٥إلمام سليمان بـن األشـعث (ت: تأليف ا ،» سنن أبي داود« -١٧
 ه .١٤١٨ت : عزت الدعاس ، وعادل السيد ، دار ابن حزم ، 

يسـى محمـد بـن للحـافظ أبـي ع -الجـامع الكبيـر  -» سنن الترمذي« -١٨
ــروف ، دار ه) ٢٧٩عيســى الترمــذي (ت:  ، ت :   د. بشــار عــواد مع

 ه .١٤١٨،  ٢الغرب اإلسالمي بيروت ، ط
لحافظ أبي عبد الـرحمن أحمـد بـن شـعيب تأليف ا، » سنن النسائي« -١٩

، اعتناء : عبد الفتاح أبو غدة ، دار البشائر ، ط ه) ٣٠٣النسائي (ت: 
 ه . ١٤١٤،  ٣

 
 
 

 

-١٣٩- 

محمد بـن يزيـد القزوينـي المعـروف تأليف اإلمام  ،» سنن ابن ماجه« -٢٠
       ، ت : محمــد فــؤاد عبــد البــاقي ، مكتبــة ه) ٢٧٥بــابن ماجــه (ت: 
 ابن تيمية القاهرة .

ـــن عمـــر الـــدارقطني  »ســـنن الـــدارقطني« -٢١ ـــأليف الحـــافظ علـــي ب          ، ت
 وعبـد اللطيـف، ) ، ت : شعيب األرناؤوط ، وحسن شـلبي ٣٨٥(ت: 

 . ١٤٢٤،  ١ؤسسة الرسالة بيروت ، ط حرز اهللا ، م
الـرحمن أحمـد بـن شـعيب  إلمام أبي عبدتأليف ا ،» السنن الكبرى« -٢٢

ــائي (ت:  ــن عبــده) ٣٠٣النس ــلبي ، مؤسســة  ، ت : حس ــنعم ش الم
 هـ .١٤٢١، ١الرسالة بيروت ، ط

 ) ، ت :٤٥٨، تـأليف الحـافظ أبـي بكـر البيهقـي (ت:  »السنن الكبيـر« -٢٣
راسـات ، بإشـراف د . عبـد اهللا التركـي ، دار للبحـوث والدمركز هجر 

 . ١٤٣٤ ، ١عالم الكتب ، الرياض ، ط 
تأليف الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقـي  ،» ُشَعُب اإليمان« -٢٤

) ، ت : الدكتور عبد العلي عبـد الحميـد ، وزارة األوقـاف ٤٥٨(ت: 
 . ١٤٢٩،  ١ط  القطرية ،

يعقـوب يوسـف  تـأليف د. ،» ياتهالشيخ عبد العزيز الرشيد سيرة ح« -٢٥
 م .١٩٩٣الحجي ، مركز البحوث والدراسات الكويتية ، 

،  -بترتيـب ابـن بلبـان  -إلمام ابن حبـان تأليف ا ،» صحيح ابن حبان« -٢٦
 ه .١٤١٨،  ٣مؤسسة الرسالة ، ط  ت : شعيب األرناؤوط ،

إلمـام محمـد بـن إسـحاق بـن خزيمـة تأليف ا ،» صحيح ابن خزيمة« -٢٧
،  ١، دار الميمـان الريـاض ، ط   د . ماهر الفحل، ت : ه) ٣١١(ت: 

١٤٣٠ .  
إلمــام تــأليف ا،  -الجــامع الصــحيح المســند  -» صــحيح البخــاري« -٢٨

، اعتناء : د . محمد زهير بـن ه) ٢٥٦محمد بن إسماعيل البخاري (ت: 
 ه . ١٤٢٢،  ١ناصر الناصر ، دار طوق النجاة بيروت ،  ط 
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-١٣٨- 

 . ٣تأليف حافظ وهبة ، ط  ،» لقرن العشرينجزيرة العرب في ا« -٩
تأليف لوثروب ستودارد األمريكي ، نقله ،  »حاضر العالم اإلسالمي« -١٠

إلى العربية األستاذ عجاج نـويهض ، وعليـه تعليقـات األميـر شـكيب 
 . ٣أرسالن ، دار الفكر بيروت ، ط 

لحـافظ أبـي نعـيم األصـفهاني ، دار الكتـب تأليف ا ،» حلية األولياء« -١١
 العلمية (مصورة عن الطبعة األولى ) .

ـــت« -١٢ ـــاريخ الكوي ـــي ت ـــدون ف ـــأليف  ،» خال ـــوري ، ذات ت ـــد اهللا الن عب
 م .١٩٨٨،  ١السالسل ، ط 

، ه)  ١٢٧٠المتـوفى ســنة (» بطبــائيديـوان السـيد عبــد الجليـل الطَّ « -١٣
،  ١نشره عبد البديع صقر ، المطبعة السلفية ومكتبتها ، القـاهرة ، ط 

 ه .١٣٨٦
لإلمــام ابـن قـيم الجوزيــة ، ت :  ،» عـاد في هــدي خيـر العبـادزاد الم« -١٤

رسـالة القـادر األرناؤوط ، مؤسسة ال وعبداألرناؤوط شعيب الشيخين 
 . ١٤٠٨، سنة   ١٦بيروت ، ط 

لمحــدث ناصــر الــدين تــأليف ا ،» سلســلة األحاديــث الصــحيحة« -١٥
 .األلباني ، مكتبة المعارف الرياض ، والمكتب اإلسالمي بيروت 

لشـيخ ناصـر الـدين األلبـاني، تـأليف ا ، »سلسلة األحاديـث الضـعيفة« -١٦
 هـ.١٤١٢، ١ط  مكتبة المعارف السعودية ،

، ه) ٢٧٥إلمام سليمان بـن األشـعث (ت: تأليف ا ،» سنن أبي داود« -١٧
 ه .١٤١٨ت : عزت الدعاس ، وعادل السيد ، دار ابن حزم ، 

يسـى محمـد بـن للحـافظ أبـي ع -الجـامع الكبيـر  -» سنن الترمذي« -١٨
ــروف ، دار ه) ٢٧٩عيســى الترمــذي (ت:  ، ت :   د. بشــار عــواد مع

 ه .١٤١٨،  ٢الغرب اإلسالمي بيروت ، ط
لحافظ أبي عبد الـرحمن أحمـد بـن شـعيب تأليف ا، » سنن النسائي« -١٩

، اعتناء : عبد الفتاح أبو غدة ، دار البشائر ، ط ه) ٣٠٣النسائي (ت: 
 ه . ١٤١٤،  ٣

 
 
 

 

-١٣٩- 

محمد بـن يزيـد القزوينـي المعـروف تأليف اإلمام  ،» سنن ابن ماجه« -٢٠
       ، ت : محمــد فــؤاد عبــد البــاقي ، مكتبــة ه) ٢٧٥بــابن ماجــه (ت: 
 ابن تيمية القاهرة .

ـــن عمـــر الـــدارقطني  »ســـنن الـــدارقطني« -٢١ ـــأليف الحـــافظ علـــي ب          ، ت
 وعبـد اللطيـف، ) ، ت : شعيب األرناؤوط ، وحسن شـلبي ٣٨٥(ت: 

 . ١٤٢٤،  ١ؤسسة الرسالة بيروت ، ط حرز اهللا ، م
الـرحمن أحمـد بـن شـعيب  إلمام أبي عبدتأليف ا ،» السنن الكبرى« -٢٢

ــائي (ت:  ــن عبــده) ٣٠٣النس ــلبي ، مؤسســة  ، ت : حس ــنعم ش الم
 هـ .١٤٢١، ١الرسالة بيروت ، ط

 ) ، ت :٤٥٨، تـأليف الحـافظ أبـي بكـر البيهقـي (ت:  »السنن الكبيـر« -٢٣
راسـات ، بإشـراف د . عبـد اهللا التركـي ، دار للبحـوث والدمركز هجر 

 . ١٤٣٤ ، ١عالم الكتب ، الرياض ، ط 
تأليف الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقـي  ،» ُشَعُب اإليمان« -٢٤

) ، ت : الدكتور عبد العلي عبـد الحميـد ، وزارة األوقـاف ٤٥٨(ت: 
 . ١٤٢٩،  ١ط  القطرية ،

يعقـوب يوسـف  تـأليف د. ،» ياتهالشيخ عبد العزيز الرشيد سيرة ح« -٢٥
 م .١٩٩٣الحجي ، مركز البحوث والدراسات الكويتية ، 

،  -بترتيـب ابـن بلبـان  -إلمام ابن حبـان تأليف ا ،» صحيح ابن حبان« -٢٦
 ه .١٤١٨،  ٣مؤسسة الرسالة ، ط  ت : شعيب األرناؤوط ،

إلمـام محمـد بـن إسـحاق بـن خزيمـة تأليف ا ،» صحيح ابن خزيمة« -٢٧
،  ١، دار الميمـان الريـاض ، ط   د . ماهر الفحل، ت : ه) ٣١١(ت: 

١٤٣٠ .  
إلمــام تــأليف ا،  -الجــامع الصــحيح المســند  -» صــحيح البخــاري« -٢٨

، اعتناء : د . محمد زهير بـن ه) ٢٥٦محمد بن إسماعيل البخاري (ت: 
 ه . ١٤٢٢،  ١ناصر الناصر ، دار طوق النجاة بيروت ،  ط 
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-١٤٠- 

لشيخ ناصر الـدين األلبـاني ، تأليف ا ،» صحيح الترغيب والترهيب« -٢٩
 ه .١٤٢١،    ١مكتبة المعارف الرياض ،  ط 

لشــيخ األلبــاني ، غــراس للنشــر تــأليف ا ، »صــحيح ســنن أبــي داود« -٣٠
 ه .١٤٢٣،  ١والتوزيع ، ط 

       إلمــام مســلم بــن حجــاج النيســابوري تــأليف ا، » صــحيح مســلم« -٣١
ــاقي ، المه) ٢٦١(ت :  ــد الب ــؤاد عب ــة اإلســالمية ، ت : محمــد ف كتب

 هـ .١٣٧٤،  ١تركيا ، ، ط 
ــــة« -٣٢ ــــث الواهي ــــي األحادي ــــة ف ــــل المتناهي ــــافظ  ، »العل ــــأليف الح                 ت

) ، ت : إرشاد الحق األثري ، إدارة ترجمان ٥٩٧ابن الجوزي (ت: 
 السنة الهور باكستان .

تـأليف الشـيخ عبـد اهللا آل بسـام ، ، » علماء نجد خالل ثمانية قرون« -٣٣
 ه .١٤١٩،  ٢، ط الرياض العاصمة  دار

 ه .١٤١٤،  ٣البن منظور ، ط دار صادر ، ط ، » لسان العرب« -٣٤
ــد« -٣٥ ــة التوحي ــدار ، » مجل ــاريخ اإلص ــيد ، ت ــز الرش ــد العزي ــيخ عب للش

 م) ، أندونيسيا .١٩٣٣ -ه ١٣٥١(
، ه  ١٣٤٨للشيخ عبد العزيز الرشـيد مـن تـاريخ (، » مجلة الكويت« -٣٦

) المجلـد األول فيـه عشـرة أجـزاء ١٩٣٠م إلى مارس ١٩٢٨مارس 
 والجزء الثاني كذلك .

مجلـة دينيـة أخالقيـة تاريخيـة مصـورة ، ،  »مجلة الكويت والعراقي« -٣٧
، أندونيسـيا جـاوا ،  »السـائح العراقـي«عبد العزيز الرشـيد ولصاحبيها 

طبعـــت بمطبعـــة الوحـــدة م) ١٩٣٢ -١٩٣١( ) ،١٣٥١ -١٣٥٠(
 . سورابايا

              جمــــع : الشــــيخ  ،» ســــالم ابــــن تيميــــةمجمــــوع فتــــاوى شــــيخ اإل« -٣٨
طبعـة مجمـع الملـك ، محمـد  هوابنـعبد الرحمن بن قاسـم النجـدي 

 . فهد لطباعة المصحف

 
 
 

 

-١٤١- 

لحـاكم أبـي عبـد اهللا محمـد تأليف ا ،» المستدرك على الصحيحين« -٣٩
 ، دائرة المعارف العثمانية .ه) ٤٠٥بن عبد اهللا النيسابوري (ت: ا

ـــأليف ا ،» المســـند« -٤٠ ، ت : ه) ٢٤١إلمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل (ت: ت
 . ١٤٢٠، ١مؤسسة الرسالة بيروت ، ط مجموعة من الباحثين ،

، تأليف اإلمام أبي بكر أحمـد بـن عمـرو  -البحر الزخار-» المسند« -٤١
) ، ت : د . محفـــوظ الـــرحمن زيـــن اهللا ، مكتبـــة ٢٩٢البـــزار (ت: 

 .  ١٤٠٩،  ١العلوم والحكم المدينة النبوية ، ط 
، تــأليف الحــافظ أبــي قاســم ســليمان بــن أحمــد  »لمعجــم الكبيــرا« -٤٢

، ت: الشيخ حمدي عبـد المجيـد السـلفي ، ه) ٣٦٠الطبراني   (ت: 
 ه .١٤٠٤،  ٢بيروت ، ط  -دار إحياء التراث العربي 

  :  أبــي الحســين أحمــد بــن فــارس ، تتــأليف  ،» معجــم مقــاييس اللغــة« -٤٣
إلعــالم اإلســالمي، هــارون ، مركــز النشــر ، مكتــب ا عبــد الســالم

 ه .١٤٠٤
روايـة يحيـى ه) ١٧٩إلمـام مالـك بـن أنـس (ت: تأليف ا، » الموطأ« -٤٤

 ه . ١٤١٧،  ٢الليثي ، ت : د . بشار عواد معروف ، دار الغرب ، ط 
(ت: تأليف أبي السـعادات ابـن األثيـر  ،» النهاية في غريب الحديث« -٤٥

 ر الفكر .، ت : طاهر الزاوي ، ومحمود الطناحي ، تصوير داه) ٦٠٦
 

*   *   * 
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-١٤٠- 

لشيخ ناصر الـدين األلبـاني ، تأليف ا ،» صحيح الترغيب والترهيب« -٢٩
 ه .١٤٢١،    ١مكتبة المعارف الرياض ،  ط 

لشــيخ األلبــاني ، غــراس للنشــر تــأليف ا ، »صــحيح ســنن أبــي داود« -٣٠
 ه .١٤٢٣،  ١والتوزيع ، ط 

       إلمــام مســلم بــن حجــاج النيســابوري تــأليف ا، » صــحيح مســلم« -٣١
ــاقي ، المه) ٢٦١(ت :  ــد الب ــؤاد عب ــة اإلســالمية ، ت : محمــد ف كتب

 هـ .١٣٧٤،  ١تركيا ، ، ط 
ــــة« -٣٢ ــــث الواهي ــــي األحادي ــــة ف ــــل المتناهي ــــافظ  ، »العل ــــأليف الح                 ت

) ، ت : إرشاد الحق األثري ، إدارة ترجمان ٥٩٧ابن الجوزي (ت: 
 السنة الهور باكستان .

تـأليف الشـيخ عبـد اهللا آل بسـام ، ، » علماء نجد خالل ثمانية قرون« -٣٣
 ه .١٤١٩،  ٢، ط الرياض العاصمة  دار

 ه .١٤١٤،  ٣البن منظور ، ط دار صادر ، ط ، » لسان العرب« -٣٤
ــد« -٣٥ ــة التوحي ــدار ، » مجل ــاريخ اإلص ــيد ، ت ــز الرش ــد العزي ــيخ عب للش

 م) ، أندونيسيا .١٩٣٣ -ه ١٣٥١(
، ه  ١٣٤٨للشيخ عبد العزيز الرشـيد مـن تـاريخ (، » مجلة الكويت« -٣٦

) المجلـد األول فيـه عشـرة أجـزاء ١٩٣٠م إلى مارس ١٩٢٨مارس 
 والجزء الثاني كذلك .

مجلـة دينيـة أخالقيـة تاريخيـة مصـورة ، ،  »مجلة الكويت والعراقي« -٣٧
، أندونيسـيا جـاوا ،  »السـائح العراقـي«عبد العزيز الرشـيد ولصاحبيها 

طبعـــت بمطبعـــة الوحـــدة م) ١٩٣٢ -١٩٣١( ) ،١٣٥١ -١٣٥٠(
 . سورابايا

              جمــــع : الشــــيخ  ،» ســــالم ابــــن تيميــــةمجمــــوع فتــــاوى شــــيخ اإل« -٣٨
طبعـة مجمـع الملـك ، محمـد  هوابنـعبد الرحمن بن قاسـم النجـدي 

 . فهد لطباعة المصحف

 
 
 

 

-١٤١- 

لحـاكم أبـي عبـد اهللا محمـد تأليف ا ،» المستدرك على الصحيحين« -٣٩
 ، دائرة المعارف العثمانية .ه) ٤٠٥بن عبد اهللا النيسابوري (ت: ا

ـــأليف ا ،» المســـند« -٤٠ ، ت : ه) ٢٤١إلمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل (ت: ت
 . ١٤٢٠، ١مؤسسة الرسالة بيروت ، ط مجموعة من الباحثين ،

، تأليف اإلمام أبي بكر أحمـد بـن عمـرو  -البحر الزخار-» المسند« -٤١
) ، ت : د . محفـــوظ الـــرحمن زيـــن اهللا ، مكتبـــة ٢٩٢البـــزار (ت: 

 .  ١٤٠٩،  ١العلوم والحكم المدينة النبوية ، ط 
، تــأليف الحــافظ أبــي قاســم ســليمان بــن أحمــد  »لمعجــم الكبيــرا« -٤٢

، ت: الشيخ حمدي عبـد المجيـد السـلفي ، ه) ٣٦٠الطبراني   (ت: 
 ه .١٤٠٤،  ٢بيروت ، ط  -دار إحياء التراث العربي 

  :  أبــي الحســين أحمــد بــن فــارس ، تتــأليف  ،» معجــم مقــاييس اللغــة« -٤٣
إلعــالم اإلســالمي، هــارون ، مركــز النشــر ، مكتــب ا عبــد الســالم

 ه .١٤٠٤
روايـة يحيـى ه) ١٧٩إلمـام مالـك بـن أنـس (ت: تأليف ا، » الموطأ« -٤٤

 ه . ١٤١٧،  ٢الليثي ، ت : د . بشار عواد معروف ، دار الغرب ، ط 
(ت: تأليف أبي السـعادات ابـن األثيـر  ،» النهاية في غريب الحديث« -٤٥

 ر الفكر .، ت : طاهر الزاوي ، ومحمود الطناحي ، تصوير داه) ٦٠٦
 

*   *   * 
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-١٤٢- 

 فهرس الموضوعات
 

 ٧ ................................................ مقدمة المعتني

 ٧ ................................... لماذا ننشر هذه المقاالت

 ١٠ ........................... على ماذا تحتوي هذه المقاالت

 ١٣ ....................................... ي في هذه الرسالةِ َعَمل

 ١٥ ................. الرشيد ترجمٌة موجزٌة للشيخ عبد العزيز

 ٢٠ .... حال جزيرة العرب والحرمين قبل الملك عبد العزيز

 ٢٢ ................. قصيدة في الدفاع عن الملِك عبِد الَعزيزِ 

 ٢٥ .............. عالقة الشيخ الرشيد بالملك عبد العزيز

 ٢٨ .. ي نشر العلم وطباعة الكتبفدور الملك عبد العزيز 

 ٣٣ ................................... مناقب الملك عبد العزيز

 ٣٩ .............. : حكمها والتحذير من تركها فريضة الحج

 ٤٤ ................................................. فضائُل الحجِّ 

 ٤٧ ....................................إلى الحجِّ  فضل المباَدَرةِ 

 ٥٤ .......... اشتراُط األمِن في الحجِّ واستِْتبابِه في الِحَجازِ 

 
 
 

 

-١٤٣- 

 ٥٥ ............................ عناية الملك عبد العزيز باألمن

 ٥٦ ....................عمل رجال األمن في الحج ونباهتهم 

 ٥٨ ................................................الحج وفضائله 

 ٦٠ ......................................... فوائد الحج العظيمة
 ٦٢ .................... الحث على المسارعة إلى أداء الحج

 ٦٥   ...... العزيز عبد لِة الملكالج الراحُة واألماُن في عهد

اِج وَتْرفيِه حالترتي  ٦٧ .................الِِهم باُت لراحة الُحجَّ

 ٦٧ ......................................يَّاراِت سَتنْظيُم ُشؤوِن ال

ي اإليماَن  يَّاِن ، الَحجُّ ُيَقوِّ  ٧٠ .................والديُن من الدَّ

 ٧٣ .......................أمُن الحجاِز قبل الملك عبد العزيز 

اِج  حكومةالاعتناِء في فضل الحج و رسالةٌ   ٧٧ ......بالُحجَّ

 ٧٧ ............................وقوع يوم عرفة في يوم الجمعة 

 ٨٠ ..........................)   ١بين األمس واليوم ( الحجازُ 

 ٨٦ ...........................)  ٢( بين األمس واليوم الحجازُ  

اِج والِحَجاِز   ٨٩ ............... األخباُر الُمختَلقُة على الُحجَّ

 ٩٢ ........ الناس بعد تولي الملك والحنابلة عاملةِ مُ  سنُ ُح 



143

 
 
 

 

-١٤٢- 

 فهرس الموضوعات
 

 ٧ ................................................ مقدمة المعتني

 ٧ ................................... لماذا ننشر هذه المقاالت

 ١٠ ........................... على ماذا تحتوي هذه المقاالت

 ١٣ ....................................... ي في هذه الرسالةِ َعَمل

 ١٥ ................. الرشيد ترجمٌة موجزٌة للشيخ عبد العزيز

 ٢٠ .... حال جزيرة العرب والحرمين قبل الملك عبد العزيز

 ٢٢ ................. قصيدة في الدفاع عن الملِك عبِد الَعزيزِ 

 ٢٥ .............. عالقة الشيخ الرشيد بالملك عبد العزيز

 ٢٨ .. ي نشر العلم وطباعة الكتبفدور الملك عبد العزيز 

 ٣٣ ................................... مناقب الملك عبد العزيز

 ٣٩ .............. : حكمها والتحذير من تركها فريضة الحج

 ٤٤ ................................................. فضائُل الحجِّ 

 ٤٧ ....................................إلى الحجِّ  فضل المباَدَرةِ 

 ٥٤ .......... اشتراُط األمِن في الحجِّ واستِْتبابِه في الِحَجازِ 

 
 
 

 

-١٤٣- 

 ٥٥ ............................ عناية الملك عبد العزيز باألمن

 ٥٦ ....................عمل رجال األمن في الحج ونباهتهم 

 ٥٨ ................................................الحج وفضائله 

 ٦٠ ......................................... فوائد الحج العظيمة
 ٦٢ .................... الحث على المسارعة إلى أداء الحج

 ٦٥   ...... العزيز عبد لِة الملكالج الراحُة واألماُن في عهد

اِج وَتْرفيِه حالترتي  ٦٧ .................الِِهم باُت لراحة الُحجَّ

 ٦٧ ......................................يَّاراِت سَتنْظيُم ُشؤوِن ال

ي اإليماَن  يَّاِن ، الَحجُّ ُيَقوِّ  ٧٠ .................والديُن من الدَّ

 ٧٣ .......................أمُن الحجاِز قبل الملك عبد العزيز 

اِج  حكومةالاعتناِء في فضل الحج و رسالةٌ   ٧٧ ......بالُحجَّ

 ٧٧ ............................وقوع يوم عرفة في يوم الجمعة 

 ٨٠ ..........................)   ١بين األمس واليوم ( الحجازُ 

 ٨٦ ...........................)  ٢( بين األمس واليوم الحجازُ  

اِج والِحَجاِز   ٨٩ ............... األخباُر الُمختَلقُة على الُحجَّ

 ٩٢ ........ الناس بعد تولي الملك والحنابلة عاملةِ مُ  سنُ ُح 
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-١٤٤- 

 ٩٤ ...............................................مجلة اإلصالح 

عاياُت ِضدَّ الحجِّ والِحجاِز   ٩٦ ............................الدِّ

 ١٠٠  ............................... ومِة الِحجازتكذيُب فِرَيـٍة عن حك

 ١٠١ ...........رد على تهجم بعض المجالت على المملكة 

 ١١٠ .......................تنبيه : أسباب رداءة طعام الحجيج 

 ١١١  ............................» وقت«مجلة التألم من اعتداء  

 ١١٢ ..........ناء محمد رشيد رضا على الملك عبد العزيز ث

عايُة إلى الحجِّ   ١١٤ ............................................الدِّ

 ١١٤ ................والَحجِّ  أكاذيُب َحْضَرَمْوَت على الحجازِ 

 ١٢٣ .....................................َحجُّ هذا الَعاِم في أرقام  

 ١٢٥ ....................................... اإلصالُح في الِحَجاِز 

َعايِة السَّ َحاَلُة الحِ  ه َجاِز َوَأَثُر الدِّ  ١٣٠ ...................يِّئِة ِضدَّ

 ١٣٤ ..........................................َبْرقِيََّتاِن مِن الِحَجاِز 

 ١٣٧ ................... في الحاشيةفهرس المراجع المذكورة 

 ١٤٢ ........................................فهرس الموضوعات 

*   *   * 


