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الرحیم الرحمن اهللا الرحیمبسم الرحمن اهللا بسم

للْمتِقین * الم هدى ِفیِه ریب الَ الِْكتَاب ویِقی * ذَِلك ِبالْغَیِب یْؤِمنُون الصَّالَةَالِذین مون
ینِْفقُون رزقْنَاهم ـموال * وِممَّا ه ـاَآلِخرِة وِب ـك قَبِل ِمن ُأنِْزَل وما ِإلَیك ُأنِْزَل ِبما یْؤِمنُون ِذین

الْمفِْلحون * یوِقنُون هم وُأولَِئك رَّبِِّهم مِّن هدى علَى ُأولَِئك

]٥–١: البقرة[
العظیمصدق اهللا
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الرحیم الرحمن اهللا الرحیمبسم الرحمن اهللا بسم
: : مقدمةمقدمة

العالمین رب هللا ونستهدیه.. الحمد وتعالى سبحانه ـستغفره.. نحمده ون ـه إلی .. ونتوب
أعمالنا سیئات ومن أنفسنا شرور من به ـق.. ونعوذ طری ـى إل بیدنا یأخذ أن سبحانه ونسأله

المستقیم.. الخیر صراطه إلى و.. ویهدینا سیدنا أن ـولهوأشهد ورس اهللا ـد عب ـدا محم .. نبینا
الحق ودین بالهدى اهللا القرآن.. أرسله علیه آیاته.. وأنزل أحكمت ـا.. كتاب قبلن من نبأ .. فیه

بعدنا ما بیننا.. وخبر ما الجن.. وحكم إلیه ـى.. استمعت إل یهدي عجبا قرآنًا سمعنا إنا فقالوا
أحدا بربنا نشرك ولن به فآمنا ا.. الرشد محمدفالقرآن النبي معجزة ـوملكریم تق أن ـى إل

والنبوات.. الساعة الرساالت خُتمت ـد.. حیث محم العظیم النبي بعد نبي وال رسول .. فال
الكریم بالقرآن السماویة الكتب تعالى.. وخُتمت اهللا قول ـنَكُم: ونزل ِدی ـم لَكُ ـتُ َأكْملْ الْیوم

ور ِنعمِتي علَیكُم ِدینًاوَأتْممتُ اِإلسالَم لَكُم إلى].. ٣: المائدة[ِضیتُ القرآن نزول لحظة ومن
العظیم النبي معجزة وهو الساعة تقوم أن إلى اهللا وحي خُتم اهللا.. أن حجة القرآن أصبح ولقد

فیه ریب ال الذي الكتاب ألنه اإلنسانیة صدق.. على به قال عدل.. من به حكم ـن.. ومن وم
هدي إلیه مستقیمدعا صراط .. إلى

ـة بدق ـا إلین ونقله ربه من القرآن تلقى الذي محمد سیدنا على وبارك وسلم اهللا صلى
وفطانة وصدق حرفًا.. وأمانة فیه یزد ـه.. لم ل قال إلیه أنزله الذي ألن كلمة منه ینقص : ولم

وِإن رَّبِّك ِمن ِإلَیك ُأنِْزَل ما بلغْ الرَّسوُل َأیُّها ِمنیا یعِصمك واُهللا ِرسالَتَه بلغْتَ فَما تَفْعْل لم
الرسول].. ٦٧: المائدة[الناِس نقل حسنلهذا بقبول منه تلقوه الذین أصحابه إلى القرآن

بأیدیهم وكتبوه صدورهم في وأمانة.. فحفظوه بدقة القرآن مراجعة ـیدنا.. وكانت س إن حیث
الس وحي أمین النبيجبریل مع القرآن یراجع كان عامماء كل من رمضان شهر في .. مرة

الرسول فیه انتقل الذي العام ـرآنوفي الق لیكون مرتین المراجعة تمت األعلى الرفیق إلى
الناس رب من نزل كما الناس وتعالى.. بین سبحانه منزِّله قال ـذكْر: ولهذا ال نَزَّلْنَا نَحن ِإنا

لَحاِفظُونوِإنا ].٩: الحجر[لَه
تلقاه من حق في سبحانه األقَاِویِل: ویقول بعض علَینَا تَقَوََّل ـه.٤٥ولَو ِمنْ ألخَذْنَا

الْوِتین.٤٦ِبالْیِمیِن ِمنْه لَقَطَعنَا حاِجِزین.٤٧ثُمَّ عنْه َأحٍد مِّن ِمنكُم ـذِْكر.٤٨فَما لَتَ ةٌوِإنه
مُّكَذِبین.٤٩َللْمتِقین ِمنكُم َأنَّ لَنَعلَم الْكَاِفِرین.٥٠وِإنا علَى لَحسرةٌ ـق.٥١وِإنه لَح ـه وِإن
الْعِظیِم.٥٢ِالْیِقین ربِّك ِباسِم ].٥٢–٤٤: الحاقة[فَسبِّح
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یتحد كتاب ألنه الناس على بالقرآن الحجة قامت شيءلهذا كل عن ـا.. ث أیه ـت وأن
نفسك طویة في تقرأ كأنك القرآن في تقرأ عندما إلى.. اإلنسان تستمع كأنك إلیه تستمع وعندما

خاطرك فیه.. همس ریب ال كتاب الكریم ـن.. والقرآن م ـك علی ویقص الماضي عن یحدثك
معهم تعیش فكأنك السابقین فتحس.. أنباء الغیب عالم عن معك بحدیثه ینتقل ـشاهدهثم وت ـه ب

ألنه ودقة صدق حدیث الحدیث ألن العالم هذا في تتعایش وكأنك بأحاسیسك وتلمسه ببصیرتك
علما شیًئا بكل وأحاط شيء كل خلق الذي العالمین رب ـن.. حدیث ع ـك مع القرآن ویتحدث

ـي األرض الكوكب وأن الزمني التطور تلحظ وبدأت المستقبل هذا إلى انتقلت فكأنك المستقبل
ـصناعيالذ ال ـدم التق ـة نتیج یدیك بین أصبح أجمع العالم وأن زینته یأخذ بدأ علیه تعیش ي

التكنولوجي مشیئته.. والتطور تحت وأنك علیك اهللا بقبضة تشعر التطور هذا دوامة في وأنت
ـسمع ت أنت بل نفسك عن الموت تدرأ أن الهائل والتقدم العلمي التطور رغم تستطیع لن ألنك

یق وهو لكالقرآن مالَِقیكُم: ول فَِإنه ِمنْه تَِفرُّون الِذي الْموتَ ِإنَّ ].٨: الجمعة[قُْل
التشریعات من لك فیضع الحاضر یغفل ال والمستقبل الماضي بین ینقلك وهو والقرآن
ـیم والق ـة العام واآلداب ـاألخالق ب التمسك إلى ویحثك االضطراب من المجتمع تصون التي

و والتقوىالعالیة البر على وتعاونهم لبعضهم الناس حب بذلك یضمن ما الرفیعة النبیلة .. المثل
اهللا رسول تركنا البیضاءلهذا المحجة على وهدیه وأقواله.. بالقرآن العطرة سیرته أن كما

ـیش یع ـذي ال الغیبي بالعالم عالقتنا لنا وتبین المفاهیم لنا وتصحح الطریق لنا تنیر وتوجیهاته
وهومعن الكون هذا في المالئكة.. (ا الجن(و) عالم ).عالم

قائم عالم أنه إالّ نراه ال كنا وإن معه نتعایش كیف العالم لهذا توضیح یدیك بین والذي
ورسوله اهللا هدي من علیها نتعرف صلة بنا وله وتنظیماته اهللا.. بنظامه ـن م ـدق أص ـن وم

األمر.. حدیثًا وبیده نفس كل على القائم قدیرألنه شيء كل على ..وهو
ـة، المالئك ـن ع والثاني اإلنسان، عن األول فصول ثالثة من یدیك بین الذي والكتاب

الجن عن بیان.. والثالث في األصل ألنها النبویة والسنة الكریم بالقرآن ذلك بیان في معتمدین
.هذا

التوفیق ولي ..واهللا

عبید الرفاعي منصور
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األول األولالفصل " " اإلنساناإلنسان""ــالفصل

هریرة أبي النبي.. عن تراب: "قالأن من آدم خلق اهللا طینًا.. إن جعله ثم.. ثم
ـر یم إبلیس كان صلصاالً كان إذا حتى تركه ثم وصوره خلقه مسنونًا حمأ كان إذا حتى تركه

فیقول أول: به فكان روحه من فیه اهللا نفخ ثم عظیم ألمر خُِلقْت ـروحلقد ال ـه فی جرى شيء
وخیاشیمه ربه.. بصره حمد اهللا فلقّاه الرب.. فعطس ربك.. فقال آدم.. یرحمك ـا ی ـال ق ـم ث

یقولون ماذا وانظر لهم فقل النفر أولئك إلى فقالوا.. اذهب علیهم فسلم ـسالم: فجاء ال ـك وعلی
اهللا ذُریتك.. ورحمة وتحیة تحیتك هذه آدم یا ذریتي.. قال وما رب یا ـديقال ی ـر اخت قال ؟

آدم ـن.. یا م ـائن ك هو ما كل فإذا كفّه اهللا فبسط یمین ربي یدي وكلتا ربي یمین اختار قال
وجل عز الرحمن كف من .)١(" ذریته

الغیب"" إلهامات الغیبمن إلهامات " " من
ـصحیحة ال اإلسالمیة العقیدة علیها تُبنى التي القویة األسس ـب(من بالغی ـان ) اإلیم

بصرك عن غاب شيء كل بهوالغیب حدثك القرآن لكن حواسك تدركه روایة.. ولم صحة أو
اهللا.. حدیث رسول ـصدقعن ی الصحیحة السلیمة العقیدة فصاحب الغیب عن فیه یتحدث

إلیه استمع لم إذعانه ویعلن الفور ـوِلِه:على ورس اِهللا ِإلَى دعوا ِإذَا الْمْؤِمِنین قَوَل كَان ِإنما
بی ـونِلیحكُم الْمفِْلح هم وُأولَِئك وَأطَعنَا سِمعنَا یقُولُوا َأن ـور[نَهم اهللا].. ٥١: الن ـة وطاع

العظیم والفوز السعادة لإلنسان تحقق العظیم.. ورسوله اهللا ـولَهوصدق ورس اَهللا یِطِع ومن
عِظیما فَوزا فَاز ال].. ٧١: األحزاب[فَقَد أشار ـانوقد اإلیم وجوب إلى وتعالى سبحانه حق

البقرة سورة مطلع في جاء فقد المتقین من هو بذلك المصدق وأن الِْكتَاب * الم:بالغیب ذَِلك
للْمتِقین هدى ِفیِه ریب ـ * الَ ینِْفقُ رزقْنَاهم وِممَّا الصَّالَةَ ویِقیمون ِبالْغَیِب یْؤِمنُون ونالِذین

سبحانه].. ٣–١: البقرة[ آمن: ویقول كُل والْمْؤِمنُون رَّبِِّه ِمن ِإلَیِه ُأنِْزَل ِبما الرَّسوُل آمن
غُفْرانَك وَأطَعنَا سِمعنَا وقَالُوا رُّسِلِه مِّن َأحٍد بین نُفَرِّقُ الَ ورسِلِه وكُتُِبِه ومالَِئكَِتِه ـاِباِهللا ربَّنَ

الْمِصیر ].٢٨٥: البقرة[وِإلَیك

                                          
البوصیري)1( یعلى: قال أبو رافعرواه بن إسماعیل فیه ألن ضعیف ـه.. بسند عن قال البخاري ـة: لكن ثق

الحدیث ص.." مقارب حجر٢٧٠انظر بن للحافظ الثمانیة المسانید بزوائد العالیة المطالب كتاب من
ـ ج . ٣العسقالني
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ـتقبال الس صالحة األرض أصبحت فعندما األعلى المأل في تَمَّ السالم علیه آدم وخَلْق
خلقهم وقد المالئكة وعلمت الخبر هذا المأل هذا في وتعالى سبحانه الحق أعلن البشري الكائن

العلوي المأل هذا وأسكنهم وتعالى سبحانه فياهللا یتلخص الخبر ـوف(وكان س بشریا كائنًا أن
الكوكب هذا قیادة وسیتولى األرض على ـو) أستخلفه ه عنه اهللا أعلن الذي البشري الكائن هذا

األرض طینة المولد.. إذًا.. من أرضي األرض.. فهو ـى وعل ـه وطن وهي ینشأ األرض من
یتصرف شئونها وفي صا.. یتقلب وهو اهللا مشیئة اقتضت األمربهذا لحكمه.. حب معقب .. ال

أن ـد ویری الخبر هذا تلقى مخلوق كائن كل من التسلیم من بد ال بل أمره على اعتراض وال
وتعالى سبحانه الحق أشار هذا وإلى اآلخرة وفالح الدنیا سعادة لنفسه ـك: یحقق ربُّ قَاَل وِإذْ

خَِلیفَةً اَألرِض ِفي جاِعٌل ِإني ـنِللْمالَِئكَِة ونَح الدِّماء ویسِفك ِفیها یفِْسد من ِفیها َأتَجعُل قَالُوا
تَعلَمون الَ ما َأعلَم ِإني قَاَل لَك ونُقَدِّس ِبحمِدك ـرض].. ٣٠: البقرة[نُسبِّح تعت ال والمالئكة

أمرا– هللا یعصون ال فهم-ألنهم حقیقیا استفهاما یستفهمون ـذالكنهم ه من الحكمة یدركون ال
بقوله األمر لهم اهللا أوضح لهذا تَعلَمون: الخلق الَ ما َأعلَم .ِإني

علم به ألحد یكن ولم األعلى المأل في الحوار هذا تم ـالى.. لقد وتع سبحانه الحق لكن
محمد سیدنا رسالة ینكرون الذین لیفحم القرآن في به القرأخبرنا في ـذلك.. آنویشككون ل

المشككین هؤالء على یرد وهو القرآن عِظیم.. یقول نَبٌأ هو معِرضون * قُْل عنْه ما * َأنْتُم
یخْتَِصمون ِإذْ األعلَى ِبالْمِأل ِعلٍْم ِمن ِلي ـین * كَان مُِّب نَِذیر َأنَا َأنما ِإال ِإلَيَّ یوحى : ص[ِإن

عنديأي].. ٧٠–٦٨ من لیس آدم خلق عند به أحدثكم الذي النبأ هذا عند.. أن من هو وإنما
تصدقون.. اهللا ال وقعت.. وأنتم التي األحداث وتلك السماویة األخبار هذه في قولكم إذًا هو فما

مسموع وال لنا منظور غیر عالم كان.. في بما علم أي لي ولیس األرض هذه على معكم وأنا
ا المأل في موقفیجري من ـة... وآدم.. وإبلیس.. المالئكة.. ألعلى للمالئك اهللا ـه توجی ومن

آلدم یسجدوا أن إبلیس وتقدیر.. ومعهم تحیة الموقف.. سجود هذا أشهد لم مثلكم بشَر هذا.. أنا
اهللا رسول یخبرهم الذي أن القرآن ینكرون للذین لیبیِّن لرسوله اهللا توجیه من جاء بهكالم

م وحي سبحانههو به اهللا ینقص أو كلمة یزید أن یستطیع وال یبلغه وهو اهللا كان.. ن إذا وأنه
وآیاته باهللا یكفر من األرض ـا.. على یلقاه جهنم لهم فإن إلیه اهللا وحي ویرفض النبي ویكذب

النور عالم وهو األعلى المأل في ربه أمر عصى فیمن الحال هو كما مدحورا مذموما ویدخلها
والطهروالص واستكبر،فاء وتمرد ربه طاعة على خرج من فیه هناك ـة؛لكن رحم من فطُرد

األشقیاء أشقى من وأصبح وعفوه ـضالین.. اهللا وال والمنحرفین المشاغبین مدرسة قائد هو بل
ـي ف ـه وحرمان ـقائه ش على عالوة جزاءه فیه یلقى معلوم یوم إلى المنْظَرین من أصبح لذلك

الدنیا ـاوإ.. الحیاة م ویفعلون أمرهم ما اهللا یعصون ال مقربون مالئكة األعلى المأل في كان ذا
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األرضي العالم في فإنه عن،یؤمرون ویبتعد لربه عبادته في ویخلص بروحه یسمو من كذلك
واالنحراف والضالل السماء.. اإلفك بخُلق األرض على ـسن.. ویمشي بح السماء إلى ویتطلع

األرض على الصراعوتعال.. السعي هذا وسبب آدم خلق قصة نرى بنا .. وا

اإلنسان"" خلق اإلنسانقصة خلق " " قصة
الكریم آیاته.. القرآن أحكمت األمین.. كتاب الروح به رب.. نزل ـن م ـاه تلق ـث حی

الوحي.. العالمین أمین جبریل سیدنا محمد.. وأصبح سیدنا إلى وأمانة بدقة اهللا وحي نقل وقد
اإلسالمیة األمة إلى نقله وفطانةبد.. الذي وأمانة الكریم.. قة القرآن هذا حیاة.. وأصبح في

مقدسا.. المسلمین الخطأ.. كتابا عن المنزه اهللا كالم بتالوته.. ألنه اهللا أمرنا االستماع.. وقد أو
المحكمات.. إلیه اآلیات تلك في التدبر یكون اهللا.. ثم ـه خلق الذي الكون حقائق على لنتعرف

عجا فیه وأودع صنعهبإرادته قدرته.. ئب ..ودالئل
عجیبة قصة اإلنسان خلق ـام.. وقصة أم ـون لتك ـریم الك القرآن في اهللا ذكرها لذلك

دائما وخلقه.. نتذكر.. أعیننا اهللا صنعة اإلنسان أي.. أن ودمر اهللا صنع هدم من ملعون لذلك
مخلوقاته من یستولي.. نوع الذي العجیب الشيء اإلنسان خلق من لنا ـسانویتبین اإلن ـى عل

..ولُبِّه
اإلنسان خلق كیفیة في المشهورة.. والمأثور األخبار تناقلت ـي.. حسبما ف ـواترت وت

المأثورة واألقوال.. الروایة الحكایات اإلنسان.. وبعض خلق قصة ـع.. حول م ـیش نع ونحن
الكریم المختلفة.. القرآن المفسرین آراء إلیه اتجهت وفه.. وما واستدالالً ـنصاستنباطًا لل ـا م
الكریم یأتي.. القرآني بما األول اإلنسان سمَّى :الذي

السالم.. آدم... -١ أدیمها.. علیه من خلق ألنه وجهها وهو األرض أدیم من مشتق وهو
منه خلق بما اُألدمة.. فَسمِّي من مشتق بأنه السُّمرة.. وقیل ـشتق: وقیل.. وهي م إنه

السال علیه ألنه البیاض وهي اُألدمة أبیضامن كان ..م
إنسانًا.. إنسان-٢ السالم علیه آدم أشار.. سمِّي هذا وإلى علیه ُأخذ الذي العهد نَِسي ألنه

سبحانه عزما: الحق لَه نَِجد ولَم فَنَِسي قَبُل ِمن آدم ِإلَى عِهدنَا ] ١١٥: طه[ولَقَد
)١(.

حیث.. بشر-٣ بشرا وتعالى سبحانه الحق تعالىسمَّاه اهللا ـِة: قال ِللْمالَِئكَ ربُّك قَاَل ِإذْ
ِطیٍن مِّن بشَرا خَاِلقٌ األرض].. ٧١: ص[ِإني ـر سیباش ألنه بشرا اهللا سمَّاه .. وقد

                                          
جراج)1( ذلك، في القرطبي تفسیر ص١ع بعدها١٩٢، . وما
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الِبشْرة ظاهرة سیكون ألنه والإأي.. أو ـعر ش وال وبر وال صوف یكسوه ال جلده ن
قشر وال للعیان.. ریش ظاهرة بشرته . )١(فتكون

اهللا.. خلیفة-٤ ـام أحك تنفیذ سیتولى وأنه األرض في اهللا عن بالخالفة قائما سیكون ألنه
ـع جمی ـى إل تبلیغها ویتولى علیه المنزَّلة السماویة الشرائع أعباء وسیتحمل وأوامره

كبیرا.. ال.. الخلق علوا ذلك عن وتعالى سبحانه اهللا ـة.. الفتقار طاق ال ـه ألن وإنما
في األنبیاءللبشر واسطة بال مباشرة اهللا من السماویة الشرائع نبي.. تلقي كل وكذلك

بالعباد اهللا من رحمة ذلك فكان األرض عمارة في اهللا ـار)٢(استخلفه أش ـك ذل وإلى
وتعالى سبحانه َأو: الحق ِحجاٍب وراِء ِمن َأو وحیا ِإال اُهللا یكَلمه َأن ِلبشٍَر كَان وما

حِكیم عِليٌّ ِإنه یشَاء ما ِبِإذِْنِه فَیوِحي رسوالً ـن * یرِسَل مِّ روحا ِإلَیك َأوحینَا وكَذَِلك
ِمن نشَاء من ِبِه نهِدي نُورا جعلْنَاه ولَِكن اِإلیمان والَ الِْكتَاب ما تَدِري كُنتَ ما َأمِرنَا

وِإ مُّستَِقیٍمِعباِدنَا ِصراٍط ِإلَى لَتَهِدي ].٥٢–٥١: الشورى[نك
سبحانه.. ساللة-٥ الحق أشار ذلك وإلى مهین ماء من ساللة من اإلنسان نسل اهللا جعل

ِطیٍن: بقوله ِمن اِإلنْساِن خَلْقَ وبدَأ خَلَقَه شَيٍء كُل َأحسن ِمن * الِذي نَسلَه جعَل ثُمَّ
مَِّهیٍن مَّاٍء مِّن تعالى].. ٨–٧: السجدة[سالَلٍَة سالَلٍَة: قوله نسلِمن أن یعني

ـه عن ـصل فینف غمده من السیف ینْسل كما منه فینسل ساللة من سینشأ اإلنسان هذا
النسب إال بینهما تربط رابطة هناك تعود فال تاما ـد)٣(انفصاالً والوال ساللة فالنقطة

ضعیف.. لیلس مهین ماء من كائن النسل اإلنسان.. ألن صلب من لیس.. یخرج لكنه
في ویجعلها اإلنسان صفات كل یحمل ألنه صفاته في ضعیف هو كما ذاته في ضعیفًا
ـن م ـلّت وس ظهورهم من استخرجت التي وصفوتهم اآلباء خالصة فهو لذلك نسله

ا القرآن أسماها التي الخالصة هي وتلك ـو) ساللة(لكریمأصالبهم وه السَّل من ألنها
العجین من الشعرة سللت فیقال الشيء من الشيء عن.. استخراج نتجت الساللة وهذه

ـلها أص ـن ع وانفصلت طینیَّة ساللته وكانت الطین من نبت الذي ـار.. الطعام باعتب
الطین عن ناشئ وهو الغذاء عن ناشئة ـسم.. النطفة ج ـن م ـین المه الماء وبخروج

بجداراإل یلتصق متجمد دم إلى األرحام في النطفة وتتحول نطفة الماء هذا سار نسان
تُسمى لذلك به ویعلق شكل) علقة(الرحم له لیس طریا مائعا لحما العلقة هذه تصبح ثم

ـي فه لذلك باألضراس الممضوغ كالطعام متعرجة بسیطة سطحیة تجاویف به معیَّن،

                                          
ذلك)1( في ـ: راجع ج الجاللیین، على الصاوي ص٣حاشیة بعدها٣٦٣، .وما
ذلك)2( في ـ: راجع ج الجاللیین، على الصاوي ص١حاشیة بعدها١٩، وما ، .
ـ)3( ج للشوكاني، القدیر .٣،٤٧٦فتح
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قرار) مضغة( في الحق ـایقرها خلقً تكون ثم لحما یكسوها عظام إلى فتتحول مكین
الخالقین.. آخر أحسن اهللا سبحانه)١(.. فتبارك الحق أشار ذلك ـا: وإلى م یعلَم اُهللا

ِبِمقْداٍر ِعنْده شَيٍء وكُل تَزداد وما األرحام تَِغیض وما ُأنْثَى كُل ].٨: الرعد[تَحِمُل
كان ـاثرولما التك ـالة رس یتحمل سوف الطینیة الساللة من اهللا خلقه الذي الخلق هذا

ـین ب ـزاوج الت ذلك ویكون األرض في البشر انتشار ذلك وراء من ویتأتى الناس بین والتوالد
ـر ذك من مختلفین نوعین بین الخلق یتشك أن الضروري من كان البشر من مختلفین جنسین

هذا عن الخلق لیتفرع جیلوأنثى من النوع نقل في البشریة الرسالة وتتم التنوع بذلك األصل
سبحانه الحق أشار هذا وإلى الزوجین هذین طریق عن جیل ربَّكُم: إلى اتقُوا الناس َأیُّها یا

كَِث ِرجاالً ِمنْهما وبث زوجها ِمنْها وخَلَقَ واِحدٍة نفٍْس مِّن خَلَقَكُم اَهللالِذي ـوا واتقُ وِنساء یرا
رِقیبا علَیكُم كَان اَهللا ِإنَّ واألرحام ِبِه تَساءلُون واِحدٍةو] ١: النساء[الِذي نفٍْس أيمِّن

السالم علیه آدم هو واحد شخص ـرة.. من كثی وبنات بنین منهما وبثّ حواء أمكم منه وخلق
توالدهم كیفیة ـى. )٢(منهمالبیان إل النسل توصیل مسئولیة یقع الزوجین هذین عاتق على إنه

ـي ف ـادة والزی التكاثر وإلحداث الناس بین االجتماعیة العالقات أسس إلیجاد القادمة األجیال
القرآن.. البشر رسم وقد النسل من النوعین هذین بین وبالمصاهرة بالتزاوج إال یكون ال وذلك

ا العالقة هذه تعالىالكریم قوله في قاطع وبیان رائع إیجاز في ـقَ: الجتماعیة خَلَ الِذي وهو
قَِدیرا ربُّك وكَان وِصهرا نَسبا فَجعلَه بشَرا الْماِء تعالى].. ٥٤: الفرقان[ِمن نَسبا:وقوله

وأبناؤ ذریاتهم إلیهم تنتسب الذین العصب أصحاب ألنهم الذكورة ـهراأما.. همتعني ِص
ـن به یصاهر ولكن ولد إلیهن ینسب وال عصب لهن لیس صهر ذوات إنهن أي اإلناث فتعني

قدیرا.. فقط ربك وكان صهرا اهللا أسماهن ـادة.. فلهذا م ـن م ـى واألنث الذكر خلق على أي
.. واحدة

المصاهرة على النسب تقدیم في ویت.. والحكمة الوالدة منذ یبدأ النسب بمجيءأن حقق
نسبا یكون وبذلك حیاته طوال أبیه إلى منتسبا الولد هذا فیظل المولود.. المولود شبَّ إذا حتى

ـم ث واحد آن في وصهرا نسبا فیصبح یتزوجها بمن وصاهر الزواج سن في وصار وترعرع
أیضا بالزواج یصاهر النسل هذا كُبر إذا حتى إلیه ینتسب جدید بنسل ـذا.. یأتي ـستمروهك ت

ـق الخل في الختالف وذلك التباین هذا على قدیرا ربك وكان الدنیا لتعمر وصهرا نسبا الحیاة
كبیرا علُوا وتعالى یصفون عما اهللا ـي.. )٣(فسبحان وه الخلق في والتكاثر التزاوج رحلة تلك

                                          
ـ)1( ج كثیر، ابن ص٢تفسیر ب٦٦، ـوما ج الجاللین، وحاشیة ص٢عدها، ،٣.
ـ)2( ج للبیضاوي، التنزیل أنوار من ص١بتصرف بعدها٢٠١، . وما
ـ)3( ج الجاللین، على الصاوي حاشیة من ص٣بتصرف بعدها١٦٢، . وما

فهرس



١٣

للمالئكة قال عندما وتعالى سبحانه الحق أرادها اَأل:التي ِفي جاِعٌل خَِلیفَةًِإني ـدرِض وق
ـود مول ـاة حی ترتبط فال تاما انفصاالً أصلها عن منفصلة الذریة تكون أن اهللا مشیئة اقتضت

بذاته المستقل المعلوم أجلها نفس فلكل بموته تنتهي وال حیًّا، والده .ببقاء

آدم"" خُِلق آدمكیف خُِلق " " كیف
ـة خلیف األرض على جاعل بأنه المالئكة وتعالى سبحانه الحق ـنصأخبر ال ـاء وج

سبحانه اهللا قول في الخبر بهذا وصریحا واضحا جاِعٌل: القرآني ِإني ِللْمالَِئكَِة ربُّك قَاَل وِإذْ
خَِلیفَةً اَألرِض ـة].. ٣٠: البقرة[ِفي الجن من آدم أخرج أنه إلى وتعالى سبحانه الحق فأشار

سبحانه قوله من یفهم كما یدخلها أن خَِلیفَةًِإني: قبل اَألرِض ِفي الجنة.. جاِعٌل في ولیس
منها. )١( بتراب ِلیأِتیه األرض إلى السالم علیه جبریل وجل عز اهللا بعث فقد هنا فقالت.. ومن

تُشینني: األرض أو مني تنقص أن منك باهللا شیًئا.. أعوذ منها یأخذ ولم ـال.. فرجع ـا.. وق ی
فأعذتها بك أعاذت إنها ا.. رب لجبریلفبعث حدث ما معه فحدث میكائیل السالم–هللا -علیهما

منه فعاذت الموت ملك اهللا أمره.. فقال.. فبعث أنفذ ولم أرجع أن باهللا أعوذ ـن.. وأنا م فأخذ
واألسود واألبیض األحمر التراب من األرض ـین-وجه مختلف آدم بنو خرج ـصعد-ولذلك ف

له.. به وتعالى سبحانه اهللا رحمت.. فقال فقالأما إلیك؟ تضرعت حین أمرك.. األرض رأیت
قولها من وجل.. أوجب عز اهللا ولده.. فقال أرواح لقبض تصلح .)٢(أنت
الكعبة.. وقیل تراب من وجبهته السالم علیه آدم رأس خلق اهللا وظهره.. بأن وصدره

المقدس بیت تراب الیمن.. من أرض من مصر.. وفخذیه أرض من ـن.. وساقیه م ـه وقدمی
الحجازأر المشرق.. ض أرض من الیمنى ـاه.. ویده ألق ـم ث المغرب أرض من الیسرى ویده

قامته وطول صورته حسِن من عجبوا المالئكة من مأل علیه مر فكلما الجنة باب ـم.. على فل
الصور من یشِْبهه شیًئا رأوا قد قبله ـم.. یكونوا ث ـت خُلق ـا م ألمر فقال اللعین إبلیس به فمر

فإذا ـقضربه خل هذا المالئكة من ألصحابه قال ثم دبره من وخرج فیه من فدخل أجوف هو
یثبت وال یتماسك ال ولئن.. أجوف ألعصینّه عليَّ فُضَِّل لئن نفسه في اللعنة علیه إبلیس وأسر

ألهلكنّه علیه .)٣(فُضِِّلت

                                          
ص)1( للنیسابوري األنبیاء .٢٨قصص
ـ)2( ج القرطبي، ص١تفسیر ،١٩٢.
ص)3( للنیسابوري، األنبیاء . ٢٢قصص

فهرس



١٤

البدایة" "  البدایةفي " " في
عن اإلنسانیة عرفته كتاب أصدق وهو الكریم القرآن ـسانیتحدث اإلن ـق خل ـة بدای

مَّسنُوٍن: فیقول حمٍإ مِّن صلْصاٍل ِمن اِإلنْسان خَلَقْنَا ـة].. ٢٦: الحجر[ولَقَد اآلی هذه في
التطور سلسلة في حلْقَة خَلْقُه كان الذي آدم لخلق موجز ـق.. عرض خل مبدأ الطین كان وإذا

إلى عالم من الطین هذا في تَنقل قد فإنه ـوآدم أب آدم ـو وه العاقل الكائن هذا ظهر حتى عالم
ـین.. البشر الط ـو ه والحمأ وصلصلة صوت له صار حتى جف الذي الطین هو والصلصال

ـف وص ـذا وله وأشكاالً صورا التخمر بهذا یأخذ وبدأ معیَّنة ظروف في تخمر الذي المتعفن
وقوالب) بالمسنون( أشكال في والمشكل المسوَّى علىوالقرآن.. أي علمیة حقیقة یؤكد الكریم

هي الحقیقة هذه لها یتنبه إنسان بطِْنِهكل علَى یمِشي مَّن فَِمنْهم مَّاٍء مِّن دابٍَّة كُل خَلَقَ واُهللا
ِإنَّ یشَاء ما اُهللا یخْلُقُ َأربٍع علَى یمِشي مَّن وِمنْهم ِرجلَیِن علَى یمِشي مَّن كُلوِمنْهم علَى اَهللا

قَِدیر ـوین].. ٤٥: النور[شَيٍء تك في التراب قبل أصل الماء أن على یستدل اآلیة هذه فمن
وتعالى.. آدم سبحانه الحق فیقول الطین عن ـن: أما مِّ بشَرا خَاِلقٌ ِإني ِللْمالَِئكَِة ربُّك قَاَل ِإذْ
].٧١: ص[ِطیٍن

إلى یشیر التأوهذا ـرابن الت وأن ـق الخل هذا منها كان التي األولى المادة هو راب
الذب طین إلى الطین تحول ثم طین إلى زبد.. تحول ثم.. أي حمأ إلى الالذب الطین تحول ثم

ـصال صل ـى إل المسنون الحمأ هذا تحول ثم مسنونًا حمأ فكان وأشكاالً صورا الحمأ هذا أخذ
ه.. كالفخار في اإلنسان سار أولوهكذا ـرت ظه حتى السنین مالیین عبر الطویل المسار ذا

اإلنسان هذا باكورة في اإلنسانیة الحیاة السالم(بشائر علیه ابن).. آدم هو السالم علیه آدم إذًا
فیه بما وینضح األرض طبائع ففیه والتراب ـد.. الماء یتول ـاء والم التراب طبیعة أن شك وال

تُغ التي البهیمیة الطبائع والفسادمنهما بالعدوان القول.. ري هذا یقولون المالئكة جعل ما وهذا
قالوا عندما اهللا یدي الدِّماء: بین ویسِفك ِفیها یفِْسد من ِفیها ـذيَأتَجعُل ال ـو ه هذا ألن

والتراب الماء ابن من ـذا.. یتوقع ه ـا به زوِّد ملكات عن للمالئكة یكشف سبحانه الحق لكن
العظیمالكائن الخالق بقدرة تشهد ـن.. الترابي ع ـة للمالئك ـالى وتع سبحانه الحق كشف لهذا

فیما والتأمل بالنظر نفسه في ینمیه والذي الذاتي العلم اكتسابه في آدم لتفوِّق الفطري االستعداد
وأناة.. حوله بصبر ذلك وتحمُّله والمجاهدة والمعاناة یعایشه لما والتجربة ـ.. والمالحظة هألن

إلى ملكاته بتوجیه والمعارف العلوم من واالستزادة الترقي على قدرة من فیه اهللا أودع آدم في
قدرته دالئل فیه وأودع سابق، مثال غیر على اهللا خلقه الذي الكون هذا في ـراهین.. النظر وب

بالمعلوالت.. عظمته العلل وربط والمسببات األسباب یالحظ سوف ـل.. فآدم ینتق سوف ألنه
طورم إلى طور سبحانه.. ن الحق بقول اإلشارة ذلك وإلى الحمل بطُوِن: طور ِفي یخْلُقُكُم
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ثَالٍَث ظُلُماٍت ِفي خَلٍْق بعِد مِّن خَلْقًا ـد].. ٦: الزمر[ُأمَّهاِتكُم بع الحیاة مراحل أول هي هذه
السالم علیه آدم إلى.. خلق الخروج وهي الثانیة المرحلة تأتي من.. الحیاةثم اإلنسان فیخرج

أمه تبطش.. بطن ید له ـاة.. لیس الحی ـباب أس ـه ل وتهیئ اهللا رعایة فترعاه یقطع سن .. وال
سبحانه الحق أشار هذا وإلى وقدرته حجمه مع یتناسب أمه صدر من لبنًا إلیه واُهللا: فیسوق

شَیًئ تَعلَمون الَ ُأمَّهاِتكُم بطُوِن مِّن ـمَأخْرجكُم لَعلكُ ـدةَ واَألفِْئ ـصار واَألب ـسَّمع الْ لَكُم وجعَل ا
ـاك].. ٧٨: النحل[تَشْكُرون هن كانت ولو حتى ولدها إرضاع على تقوم أن األم على وأكد

عائلیة زوجیة.. منغصات األ.. وخالفات منهافعلى المولود نحو بواجبها تقوم أن ینبه.. م كما
ی أن الزوج ـهعلى ل حول ال الذي الطفل رعایة باب من وذلك لها وفیا زوجته مع كریما كون

قوة هذا.. وال بیان في سبحانه الحق والَ:بقول ـِدكُم وُّج ـن مِّ ـكَنْتُم س حیثُ ِمن َأسِكنُوهنَّ
ع فََأنِْفقُوا حمٍل ُأوالَِت كُنَّ وِإن علَیِهنَّ ِلتُضیِّقُوا ـِإنتُضارُّوهنَّ فَ ـنَّ حملَه ـضعن ی حتى لَیِهنَّ

ـرى ُأخْ ـه لَ فَستُرِضع تَعاسرتُم وِإن ِبمعروٍف بینَكُم وْأتَِمروا ُأجورهنَّ فَآتُوهنَّ لَكُم  * َأرضعن
ِم فَلْینِْفقْ ِرزقُه علَیِه قُِدر ومن سعِتِه مِّن سعٍة ذُو اُهللاِلینِْفقْ آتَاه ].٦،٧: الطالق[مَّا

ـذا ه ـى وإل والشیخوخة الكهولة إلى الشباب إلى الصبا من یتطور ذلك بعد واإلنسان
سبحانه الحق بعِد: أشار ِمن جعَل ثُمَّ قُوٍَّة ضعٍف بعِد ِمن جعَل ثُمَّ ضعٍف مِّن خَلَقَكُم الِذي اُهللا
وشَیبةً ضعفًا الْقَِدیرقُوٍَّة الْعِلیم وهو یشَاء ما من] ٥٤: الروم[یخْلُقُ طور كل في واإلنسان

ومهارات أخرى معارف اكتساب على ذلك یعینه جدیدة معارف یكتسب حیاته ویتلقى.. أطوار
وتجاربه معارفه قبله الذي الجیل من جیل اكتسبها،كل جدیدة معارف اإلنسان إلیها یضیف ثم

تج الحیاةمن ركب في التطور مع ـدي،اربه أی إلیها تصل لم أشیاء عن االستكشاف یتم وحیث
ـده.. السابقین بی خلقه الذي اإلنسان هذا عن علمه بعض عن وتعالى سبحانه الحق كشف لهذا

ـات الكائن جمیع عن وتمیز األعلى المأل إلى الروح بهذه فسما روحه من فیه نفخ بأن كرمه ثم
واإلراد ـعبالعقل م ـا فیه اإلفساد وعدم إصالحها یتولى األرض على الخالفة استحق وبهذا ة،

التفلت وعدم األمور ـون.. ضبط الك ـي ف ما یطوِّع وفهم ولباقة بكیاسة الحیاة شئون وسیاسة
سبحانه.. إلرادته الحق قال كُلها: ولهذا اَألسماء آدم ].٣١: البقرة[وعلم

الروح"" الروحنفخة " " نفخة
القرآنآ یقرره ما ذلك طین من خلق السالم علیه من.. دم فیه نفخ سبحانه الحق ولكن

وتعالى سبحانه الحق بقول آدم في الروح دبَّت النفخة وبهذه ـِة: روحه، ِللْمالَِئكَ ربُّك قَاَل ِإذْ
ِطیٍن مِّن بشَرا خَاِلقٌ رُّ * ِإني ِمن ِفیِه ونَفَخْتُ سوَّیتُه ـاِجِدینفَِإذَا س ـه لَ فَقَعوا : ص[وِحي

ـورا].. ٧١،٧٢ ظه الطین من یظهر لم السالم علیه آدم أن ووضوح بجالء تُبیِّن اآلیة وهذه
استوى حتى الزمن بوتقة في طویلة دهورا ظل وإنما تفید.. مباشرا سویته فإذا قوله في فالفاء
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الس مالیین الزمن عمر من یأخذ تعقیب ولكنه ـنٍَةنینالتعقیب س ـَألِْف كَ ربِّك ِعنْد یوما وِإنَّ
تَعدُّون الزمن].. ٤٧: الحج[مِّمَّا أحشاء في یتحرك الطین هذا یشهدون كانوا المالئكة .. إن

أسماء منه المالئكة تتعلم ثم ویعقل ینطق ثم روحه من فیه اهللا نفخ بعد مولود أعجب یكون ثم
اهللا فضل من وهذا ـالاألشیاء، وأع قدره ورفع اهللا كرمه الذي العجیب المخلوق لهذا وتكریمه

العالمین في خلق.. منزلته قصة الكریم القرآن في علینا یعرض وهو وتعالى سبحانه الحق إن
التقدم.. آدم من درجته بلغت مهما العالم أن شك ـال.. ال مج ـي ف ـه رقیُّ بلغ مهما واإلنسان

واال واالكتشاف العقلي والمعارفالتطور العلوم لكل والعلماء–ختراع ـسلمان-العلم م یقفان
ما لكل مستسلما راضیا یسلم المستنیر العقل بینما واإلبداع الخلق هذا أمام وخضوع خشوع في

حقائق من القرآن یلتقي.. یقرره الذي الوضع على بها وجاء آدم خلق بقضیة أحاط قد والقرآن
أ في العلمیة الحقائق وجوههامع القرآن.. صدق قال ما إلى :وانظر

اهللا-١ ـن: یقول ِم ثُمَّ تُراٍب مِّن خَلَقْنَاكُم فَِإنا الْبعِث مِّن ریٍب ِفي كُنْتُم ِإن الناس َأیُّها یا
لَ لنُبیِّن مخَلقٍَة وغَیِر مُّخَلقٍَة مُّضغٍَة ِمن ثُمَّ علَقٍَة ِمن ثُمَّ ـانطْفٍَة م األرحاِم ِفي ونُِقرُّ كُم

مَّن وِمنكُم یتَوفى مَّن وِمنْكُم َأشُدَّكُم ِلتَبلُغُوا ثُمَّ ِطفْالً نُخِْرجكُم ثُمَّ مُّسمًّى َأجٍل ِإلَى نَشَاء
اَألر وتَرى شَیًئا ِعلٍْم بعِد ِمن یعلَم ِلكَیالَ الْعمِر َأرذَِل ِإلَى ـایردُّ َأنْزلْنَ ـِإذَا فَ هاِمدةً ض

بِهیٍج زوٍج كُل ِمن وَأنْبتَتْ وربتْ اهتَزَّتْ الْماء ].٥: الحج[علَیها
سبحانه-٢ وقَارا: ویقول ِهللا تَرجون الَ لَكُم ـوارا * ما َأطْ خَلَقَكُم ـوح[وقَد ،١٣: ن

١٤.[
سبحانه-٣ َأنبتَ: ویقول نَباتًاواُهللا اَألرِض مِّن ].١٧: نوح[كُم
سبحانه-٤ ـیٍن: ویقول ِط ـن ِم ـساِن اِإلنْ ـقَ خَلْ ـدَأ وب خَلَقَه شَيٍء كُل َأحسن الِذي

].٧:السجدة[
األرض هذه ابن هو إذًا ـارةًفاإلنسان تَ نُخِْرجكُم وِمنْها نُِعیدكُم وِفیها خَلَقْنَاكُم ِمنْها

].٥٥: طه[ُأخْرى
تعالى( اهللا قول عند تفسیره في البیضاوي اإلمام مَّسنُوٍن: یقول حمٍإ ـنمِّن م أي

الماء مجاورة طول من وأسود تغیَّر ـا).. طین ومنه كلها األحیاء أن على قویة داللة هذا وفي
واحدة مادة من مخلقة الماء.. اإلنسان الت.. هي المادة هو الوالماء إذ ـین الط ـا منه تكون ي

وبالماء الماء مع إال للطین الحیاة.. وجود عوالم وبین اإلنسان بین قویة صلة هناك كانت لهذا
تعالى اهللا قول ذلك مَّاٍء: یؤید مِّن دابٍَّة كُل خَلَقَ ـور[واُهللا ـبحانه].. ٤٥: الن س ـه : وقول

حيٍّ شَيٍء كُل الْماِء ِمن ].٣٠: األنبیاء[وجعلْنَا
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ـا علیه ـاة الحی إلى سبیل له كان لما األرض هذه طینة غیر طینة من اإلنسان كان لو
بموجوداتها منه.. واالنتفاع تتخلق الذي هو آدم منه خلق الذي الطین هذا أن المعلوم ومن هذا

ذلك وغیر وفضة وذهب ومرجان لؤلؤ من المعادن وأنفس الجواهر ـذا.. أكرم ه ـاروإلى أش
ـي: "بقولهالرسول ف ـارهم خی ـة الجاهلی في خیارهم والفضة الذهب كمعادن معادن الناس

فقهوا إذا البیهقي" [اإلسالم ].رواه
ـشرف ال ـذا به آدم ـرد انف فقد روحه من آدم في نفخ عندما وتعالى سبحانه الحق إن

هذ إلى ذلك بعد األحداث تنتقل لهذا السامیة مكانته على ودل العظیمالعظیم التطور .ا

الروح"" الروحمعنى " " معنى
فضل وتعالى سبحانه الحق لكن والحیوان اإلنسان بین مشترك أمر الحیوانیة الحیاة إن
ـید س لیكون هیأته بخصوصیة تمیز الكائن هذا أن إلى ذلك فأرشدنا روحه من فیه نفخ بأن آدم

الح هذه معالم وتتضح وخفي ظهر ما كل في فیها المتصرف األرض سبحانههذه الحق أن قیقة
سبحانه فقال المقدسة ذاته إلى النفخ رُّوِحي: أسند ِمن ِفیِه وعلیناونَفَخْتُ دقیق تعبیر وهذا

سبحانه الحق ألن آدم جسد في روحا أصبحت التي النفخة هذه نناقش وال المتعلم وقفة نقف أن
ِمن: قال الرُّوح قُِل الرُّوِح عِن ـیالًویسَألُونَك قَِل ِإال ـِم الِْعلْ ـن مِّ ـتُم ُأوِتی وما ربِّي َأمِر

].٨٥: اإلسراء[
منها كثیرة بمعان القرآن في الروح وردت وقد :هذا

سبحانه-١ الحق ـه: یقول لَ َأِذن ـن م ِإال یتَكَلمون ال صفا والْمالَِئكَةُ الرُّوح یقُوم یوم
وقَا صواباالرَّحمن ].٣٨: النبأ[َل

سبحانه-٢ ربِِّهم: قوله ِبِإذِْن ِفیها والرُّوح الْمالَِئكَةُ ]. ٤: القدر[تَنَزَُّل
المراد ما سبحانه الحق لنا یبیِّن لم اهللا أمر من عظیم روح عن اآلیتین هاتین في الكالم

المقص الروح بأن قالوا هنا المفسرین بعض كان وإن السالمبالروح علیه جبریل هو .ود
ـبحانه-٣ س اهللا ـول ق في جاء كما الوحي بمعنى الكریم القرآن في الروح كلمة : جاءت

َأمِرنَا مِّن روحا ِإلَیك َأوحینَا ـن]. ٢: النحل[وكَذَِلك ِم ـالْرُّوِح ِب الْمالَِئكَةَ ینَزُِّل
ِعباِدِه ِمن یَّشَاء من علَى ].٢: النحل[َأمِرِه

عیسى-٤ هو الروح بأن الكریم القرآن في السالم–جاء ـي-علیه ف ـول یق تعالى فاهللا
وروحالقرآن ـریم م ـى ِإلَ َألْقَاها وكَِلمتُه اِهللا رسوُل مریم ابن ِعیسى الْمِسیح ِإنما
].١٧١: النساء[مِّنْه
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ال-٥ أن ونرى القرآن نستعرض ـصوصعندما ن ـي ف بوضوح القرآن عنها عبَّر روح
السالم علیه آدم في النفخة هي تكون أن المالئم من لیس في.. كثیرة العلماء أكثر وقد

عندما سبحانه اهللا أن القلب إلیه یطمئن والذي آدم في اهللا نفخها التي الروح عن الكالم
ـ خاص خصائص یتحمل ألن استعداد عنده آدم جعلت بروح آدم في ـفاتنفخ وص ة

األرض في هللا خلیفة یكون ألن اإلنسان یستأهل النفخة وبهذه في.. عالیة، ورد ولهذا
ـشفع لی آدم إلى یذهبون الموقف ورهبة الفزع هول من القیامة یوم الناس أن الحدیث

له ویقولون اهللا عند روحه(لهم من فیك ونفخ بیده اهللا خلقك البشر أبو آدم إلى.. أنت
الم الحدیث مسلمآخر صحیح في الشفاعة في آدم)روي ـي ف ـنفخ ال فإن هذا وعلى ،

سبحانه بقوله اكتفى وإنما حقیقته عن القرآن لنا یكشف لم خاص ـرُّوح: شيء ال قُِل
قَِلیالً ِإال الِْعلِْم مِّن ُأوِتیتُم وما ربِّي َأمِر ـصدق].. ٨٥: اإلسراء[ِمن ون نؤمن ونحن

جالله جل اهللا رُّوِحي: بقول ِمن ِفیِه اهللا]... ٧٢: ص[ونَفَخْتُ ـأن ب نؤمن ونحن
ـة الهیئ على ولیس حقیقته لنا مفهوم غیر نفخ فهو ذاته إلى النفخة أسند إذا شأنه عز
التي الهیئة تصور عن البحث في نفسه اإلنسان ولیجنب بفعلنا وتجري منّا تحدث التي

ألن األعلى المأل في النفخ علیها بخالفهجرى فاهللا ببالنا خطر ما ـبحانه.. كل س ألنه
البصیر السمیع وهو شيء كمثله فلیس األعلى المثل له ..وتعالى

ـل ك عن ممتاز اإلنسان أن إلى ویبیِّن یرشد الحیاة هذه في اإلنسان واقع أن نرى إننا
أ ـصفات وال ـصائص الخ بهذه ُأهَِّل ألنه شأنه وتُعلي قدره ترفع بخصائص ـونالكائنات یك ن

ـي) سید( ف اهللا ـا أودعه ـي الت الكنوز یستخرج والذي فیها ما كل في المتصرف األرض هذه
لخدمته لیطوِّعها هو،األرض علیه ألحد سلطان ال واحد اهللا أن على ذلك وراء من لیستدل ثم

النهار على اللیل یقلب والتدبیر األمر ـسان،صاحب اإلن ـذا له ـة خدم والقمر الشمس وسخر
سبحانهونع فقال اإلنسان هذا تكریم عن أعلن الذي القهار الواحد من عظمى كَرَّمنَا: مة ولَقَد

ـا خَلَقْنَ ـن مِّمَّ كَِثیٍر علَى وفَضَّلْنَاهم الطیِّباِت مِّن ورزقْنَاهم والْبحِر الْبرِّ ِفي وحملْنَاهم آدم بِني
].٧٠: اإلسراء[تَفِْضیالً

صرفة بحیوانیة لیست النفخة بعد آدم في ـشترك.. فالحیاة م أمر الحیوانیة الحیاة ألن
والحیوان اإلنسان ـین.. بین ح آلدم ـة المالئك تسجد أن یستحق ما هناك فلیس هكذا كانت فلو

آدم في سرى الذي اللطیف السرِّ بسبب السجود كان وإنما الروح، یسریان الدم بدنه في یجري
النفخة الحیوانبسبب ینلها لم التي الكماالت بعض علیه ـذا.. فأضفت وه البیان اهللا علّمه كما

ـر ویعمِّ لیصلح األرض في واستخلفه قدره بذلك اهللا ورفع اإلنسان في العظیمة اهللا أسرار من
ـل التنزی محكم في له وقال تُعد وال تُحصى ال بنعم علیه وأنعم وصوَّره خلقه الذي اهللا ویشكر
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تَذَكرون:بذلكمذكرا َأفَالَ یخْلُقُ ال كَمن یَّخْلُقُ ِإنَّ * َأفَمن تُحصوها الَ اِهللا ِنعمةَ تَعدُّوا وِإن
رَِّحیم لَغَفُور تُعِلنُون * اَهللا وما تُِسرُّون ما یعلَم ].١٩–١٧: النحل[واُهللا

اإلنسان"" اإلنسانعناصر " " عناصر
عن تكلمنا قد كنا إنسانإذا اإلنسان بها ألن ـد.. الروح فق وإذا ـسان اإلن حیاة فالروح

والطین التراب أصله إلى وعاد الحیاة فقد الروح الشاعر.. اإلنسان قال : ولذا
ـه لخدمت تسعى كم الجسم خادم یا
فضائلها واستكمل الروح على أقبل

*
*

ـسران خ ـه فی ـا مم ـربح ال أتطلب
ــسان إن ــسم بالج ال ــالروح ب ــت فأن

األصلو هي الروح أن الشعر هذا من منها.. یتبین یتكون التي العناصر نغفل ال لكننا
بوضوح... الجسم ویظهر عناصره له فالطین طین من ساللة من خلقنا قد تعالى اهللا كان وإذا

الرسول قول ـاء: "أمامنا فج األرض جمیع من قبضها قبضة من آدم خلق وجل عز اهللا إن
األ قدر على آدم ـببنو والطی ـزن والح والسهل ذلك وبین واألسود األحمر منهم فجاء رض

الترمذي" [والحبیث ].رواه
الرسول ـىإن إل لیرشدنا آدم منها اهللا خلق التي األرض صفات جملة هنا یوضح

منها خُلق التي الطینة وطبیعة اإلنسان طبیعة بین الرمزیة ـا.. الرابطة م األرض من أن فكما
الت وجید سهل وأنهو ـه بطبع ـزن ح هو ما األرض من كذلك فهناك جیدا نباته ویخرج ربة

اإلنسان في كذلك واألمر جدبة، أرض فهي شيء بأي تجود وال زرعا تُنبت ال سِبخة األرض
ـزل وین الناس یحترم العشرة حسن األخالق كریم العطاء جید واضح سهل هو من الناس فمن

منزلته شخص في.. كل المتوسط ال.. ذلكوهناك النفس مظلم الفكر عقیم هو من الناس ومن
بخیر بذيء.. یجود الرسول.. سفیه قبضها: "قالألن قبضة من آدم خلق وجل عز اهللا إن

األرض جمیع سبحانه".. من قوله في الطبیعة هذه إلى أرشدنا وتعالى سبحانه والْبلَد: والحق
ِبِإذِْن نَباتُه یخْرج نَِكداالطیِّب ِإال یخْرج الَ خَبثَ والِذي ـر].. ٥٨: األعراف[ربِِّه نعبِّ ونحن

بقولنا ذلك أصیل: "عن طاهرة.. فالن ساللة من كریمة.. ألنه بقولنا". وأسرة ذلك بعد : ونعبِّر
نتنة" ساللة من ألنه بأصیل لیس بخیر.. فالن یجود ال ألنه الرسول".. وبخیل أشار هذا وإلى

إذا: "بقوله ـالم اإلس في خیارهم الجاهلیة في خیارهم والفضة الذهب كمعادن معادن الناس
البیهقي" [فقهوا ].رواه

ـافالرسول یقابله ـا م لها اإلنسان طینة صفات أن لنا یبین إذ الرمزیة باب لنا فتح
البشریة صفاته في الرمز سبیل الحمأ"على سب" فسواد اهللا قوله في جاء حمٍإ: حانهالذي مِّن

غموضمَّسنُوٍن اإلنسان صفات في ووضح.. یقابله ـى.. وعدم إل ـسان اإلن ـذا ه وجنوح
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والخسَّة بالجبن یتسم فعل وكل والغدر، والخدیعة بالدسائس ـل.. التخفي ك فیقابله الحمأ نتن أما
لذو ویتزلف كرامته اإلنسان یهدر كأن دنیئة أفعال من اإلنسان عن یصدر ویتعاملما الجاه ي

ـيء دن خلق كل من ذلك غیر إلى ویزوِّر ویختلس الرشوة ویتعاطى بالضمیر واالتجار بالنفاق
وضیع . وعمل

الصلصال ـب.. أما ویتع ـسان اإلن ـك ویتهال اإلرادة وضعف التماسك قلة على فیدل
الدنیئة وأغراضه الغریزیة مطالبه مرا.. لتحقیق في الطین طبیعة إلیه تشیر ما ـنهذا لك ـه حل

سجدت التي العالیة القیم إلى الطینة طبیعة تطورت روحه من فیه ونفخ اإلنسان اهللا كرم عندما
اإلنسان في أوجبت ألنها المالئكة العلیا.. لها المثل تحقیق في المشقة على یتحلى،الثبات وما

والت ـوائقهم ض وفك الناس ومساعدة المعروف وصنع كریم وخلق أدب من اإلنسان ـيبه حل
ـط یح ما كل عن واالبتعاد النفس تطهیر إلى دائما والسعي شهواتها عن النفس وكبح بالصبر

الهمة وعلو الضمیر ویقظة اإلرادة صحوة مع شأنها القائل.. من أشار ذلك : وإلى
ـشة معی ـى ألدن أسعى ما أن لو
ــل مؤث ــد لمج ــعى أس ــي ولكنن

*
*

ـال الم ـن م ـل قلی أطلب ولم كفاني
الم یدرك ـاليوقد أمث ـل المؤث ـد ج

اإلنسان في الروح وخصائص اإلنسان في الطینة خصائص هي الناس.. هذه كان وإذا
ـد ألح اصطفاء فیها لیس األرض جمیع من الحق قبضها قبضة من خُلقوا قد ـا.. جمیعا وإنم

واجتهاده اإلنسان بعمل یكون ـار.. االصطفاء االختی ـة حری ـه ول بالعمل ُأمر اإلنسان .. ألن
الشرفاإل طریق من الخیر طریق له الحق بین أن بعد عمله في مخیر ـصریح،نسان ب له وقال

اعملوا(العبارة وجدِّه) وقل بعمله إال إلیها یصل لن اإلنسان إلیها یصل التي الجنة أن لنا ویبین
الجنة ألهل سبحانه قوله جاء الكریم القرآن ففي نُ: واجتهاده الِتي الْجنةُ ِعباِدنَاِتلْك ِمن وِرثُ

تَِقیًّا كَان الجنة]... ٦٣: مریم[من ألهل سبحانه قوله ُأوِرثْتُموها: وكذلك الِتي الْجنةُ وِتلْك
تَعملُون كُنْتُم البصري].. ٧٢: الزخرف[ِبما الحسن قول ـالتمني: "وكذلك ب ـان اإلیم لیس

العمل وصدقه القلب في وقر ما وال. .ولكن ـدنیا ال من خرجوا حتى األماني غرتهم قوما وإن
لهم العمل.. حسنة ألحسنوا الظن أحسنوا لو وكذبوا باهللا الظن نحسن نحن ـه".. وقالوا قال وما

بوضوح وتعالى سبحانه ـالٍم: الحق ِبظَ ربُّك وما فَعلَیها َأساء ومن فَِلنَفِْسِه صاِلحا عِمَل من
]. ٤٦: فصلت[عِبیِدللْ

ـق أف ـذا به آلدم فكان الروح فینا نفخ حین الفضل هذا منحنا وتعالى سبحانه الحق إن
األخالق مكارم لتحقیق اإلنسان استعداد یتضمن ال.. علْوي حقیقة إنسان كل في أن نلحظ لذلك

بأهداف واالرتقاء لالرتفاع تؤهله الحقیقة هذه بالید تُلمس وال بالعین ولجوئهتُرى العلیا وغایاته ه
وهي شخص أي عن تغیب ال الحقیقة هذه ألن الشدائد حلول عند اهللا ـا.. إلى دائم اإلنسان إن
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غنیا أو فقیرا اإلنسان أكان سواء والیسر العسر في اهللا إلى حاجة ـسان.. في اإلن ـان افتت لكن
لنفس به یرفه ما على للحصول فیها ما وراء والجري الحیاة ذلكبمظاهر وراء من یحقق أو ه

إال وعیه في یبقى وال باهللا صلته اإلنسان بال عن یغیب قد ذلك أثناء وفي شهوة قضاء أو لذة
المحسِّات ومنطق المادة في.. سلطان وانغمس باهللا صلته قطع قد الحالة هذه في وهو واإلنسان

وطینته أصله إلى ورجع الفساد حلت.. بؤرة أو مصیبة به نزلت قوةإن به أحاط أو مشكلة به
ـنفخ ال بعد األعلى بالمأل وربطه الحیاة سر منحه الذي اهللا من النجدة یطلب تجده بها له قبل ال

سبحانه الحق روح من ـق.. فیه الح ـار أش هذا وإلى ویستغیث اهللا إلى یدیه یرفع تجده لذلك
الحقیقة بهذه لیخبرنا اسبحانه ِفي یسیِّركُم الِذي ـِكهو الْفُلْ ـي ِف ـتُم كُنْ ِإذَا حتى والْبحِر لْبرِّ

وظَنوا مكَاٍن كُل ِمن الْموج وجاءهم عاِصفٌ ِریح جاءتْها ِبها وفَِرحوا طَیِّبٍة ِبِریٍح ِبِهم وجرین
َأ لَِئن الدِّین لَه مخِْلِصین اَهللا دعوا ِبِهم ُأِحیطَ الشاِكِرینَأنهم ِمن لَنَكُونَنَّ هِذِه ِمن فَلَمَّا * نْجیتَنَا

ـاع متَ ـِسكُم َأنْفُ ـى علَ بغْیكُم ِإنما الناس َأیُّها یا الْحق ِبغَیِر اَألرِض ِفي یبغُون هم ِإذَا َأنجاهم
فَنُنَ مرِجعكُم ِإلَینَا ثُمَّ الدُّنْیا تَعملُونالْحیاِة كُنْتُم ِبما ـه].. ٢٢،٢٣: یونس[بُِّئكُم قول ـذلك وك

هِذِه: سبحانه ِمن َأنجانَا لِئن وخُفْیةً تَضرُّعا تَدعونَه والْبحِر الْبرِّ ظُلُماِت مِّن ینَجِّیكُم من قُْل
الشاِكِرین ِمن مِّ * لَنَكُونَنَّ ینَجِّیكُم اُهللا ـشِْركُونقُِل تُ ـتُم َأنْ ثُمَّ كَرٍب كُل وِمن ـام[نْها : األنع

٦٣،٦٤.[
ـن م ـر الخی طریق وبین ووضحها األمور بین أنه وتعالى سبحانه اهللا فضل من إنه

لنا وقال بأنفسنا لنختار بحریتنا وتركنا الشر ـن: طریق وم ـِسِه ِلنَفْ یهتَِدي فَِإنما اهتَدى مِن
ـوالًضل رس ـثَ نَبع ـى حت معذِبین كُنا وما ُأخْرى ِوزر واِزرةٌ تَِزر والَ علَیها یِضل فَِإنما

والمرسلین].. ١٥: اإلسراء[ األنبیاء وختم الحق معالم لیوضحوا واألنبیاء الرسل اهللا بعث وقد
و للبشریة ورائدا قائدا عاش الذي محمد ـدابسیدنا رائ ـدانهم ووج ـه أتباع ـمیر ض في یعیش

ـون.. ومعلما الك ـي وف ـسطور الم اهللا كتاب في ویقرأ عقله یستعمل أن إال اإلنسان على وما
ـال م ینفع ال یوم اهللا أمام حجة له یكون ال حتى أحداث من حوله یجري بما ویستفید المنظور

بنون .وال
ا وحمته الطین ظلمة من یخرج أن اإلنسان على ـینإن والیق ـم العل نور إلى لمسنون

ـث وطم ـس الح ـة ظلم ـن ع ویبتعد روحه بخصائص حیاته في لیحیا العلیا بالمثل ویتمسك
العظیم اهللا وصدق الناِس: البصیرة ِفي ِبِه یمِشي نُورا لَه وجعلْنَا فََأحیینَاه میتًا كَان من َأو
لَی الظلُماِت ِفي مَّثَلُه ـونكَمن یعملُ كَانُوا ما ِللْكَاِفِرین زیِّن كَذَِلك مِّنْها ِبخَاِرٍج ـام[س : األنع

ـستنبت].. ١٢٢ وی نفسه تربیة على یعمل أن فعلیه العلوي النور هذا ضوء على یحیا الذي إن
نفسك في فازرع ثمر زرع ولكل حصد زرع من ألنه النفس مجاهدة مع عظیم هو ما كل فیها
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ـسانالشجاع باإلح ـرك غی ـع م وتعامل والسماحة الرفق مع الباطل ومجاهدة التواضع مع ة
ومن وردا جنى وردا زرع من قیل كما ألنه لنفسك تحب ما للناس تحب أن على نفسك وجاهد

شوكًا جنى سنطأ ـو.. زرع وعف طبع ولین خلق سماحة من الناس یعجب ما نفسك في ازرع
المسيء على القدرة دواع.. مع ـةإن بالتزكی ـسك نف فتعهد دائمة حقیقة فرد كل في البشریة ي

الرسول قاله ما عینیك أمام ـؤمن: "وضع م فأنت سیئتك وساءتك حسنتك سرَّتك رواه" [إذ
حبان وابن أنانیة].. أحمد منطق منطقه ألصبح ویتمتع ویشرب یأكل أن باإلنسان األمر كان لو

ل وقضاء معدته بملء یرتبط وغضبه رضاه ـام.. ذتهألن طع فمع ذلك غیر اإلنسان أمر لكن
النفس وسمو الفكر وغذاء العقل طعام ـا.. المعدة له ـیس ل اإلنسان في الروح أن المؤكد ومن

والفكر العقل غذاء وإنما األرض ثمار من لیس غذاءها فإن لذلك غدة أو ـن.. خلیة م والروح
ا في المبثوثة أو المكنون كتابه في المسطرة اهللا المنظورآیات معدته.. لكون اإلنسان یمأل فكما

ـل وجلی ـال األعم ـضائل ف ـسه نف تنبت حتى الخیر وفضائل الحق بصفات فلیتمسك بالطعام
.. الخصال

" " وجودانوجودان""
وجودان له الكون هذا في إنسان ..كل

ِحسِّي–١ ... وجود
األرض هذه أقوات من اإلنسان به یتقوت ما على یعتمد الوجود ر.. وهذا الحقوقد بط

ـاء والم والجو التربة طبیعة من قوانین وفق والمسببات األسباب وتعالى ـالزارع.. سبحانه ف
ـي.. یزرع ف ـزرع ال ـى إل الماء دفع حیث الطبیعة تملیه حسبما زرعه رعایة على قام فإن

معینة وبنسب محددة ـي.. مواقیت ف الزائد وإزالة تقلیمها على ویعمل عنها الحشائش یبعد كما
محصولهأغصان الزرع ویؤتي بثمارها األشجار تجود فسوف ـق،ها الح ـار أش ـذا ه ـى وإل
طَعاِمِه: سبحانه ِإلَى اِإلنْسان صبًّا * فَلْینظُِر الْماء صببنَا ـقا * َأنا شَ اَألرض ـقَقْنَا شَ  * ثُمَّ

حبًّا ِفیها وقَضبا * فََأنْبتْنَا و * وِعنَبا غُلْبا * نَخْالًوزیتُونًا وَأبًّا * وحداِئقَ ـا * وفَاِكهةً متَاع
وَألنْعاِمكُم ].٣٢–٢٤: عبس[لكُم

قانون وفق إال ثمرها الشجرة تنبت ال بحیث دقیقة قوانین وضع وتعالى سبحانه والحق
من دقیق بمیزان مقدَّرة ونسبا مختلفة قیما األرض عناصر من تستمد حیث ـصرمحكم عن كل

سبحانه الحق أشار هذا ـل: وإلى كُ ـن ِم ِفیها وَأنْبتْنَا رواِسي ِفیها وَألْقَینَا مددنَاها واَألرض
مَّوزوٍن وحكمة].. ١٩: الحجر[شَيٍء متناهیة بدقة األرض من النبات إنبات یتأمل الذي إن

الناس عقول على یتبین.. خافیة القرآن یقرأ النباتثم هذا أن بوضوح المتنوعة.. له بأشجاره
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ولكن اتفق كیفما یتكون األرض.. ال من النبات إنبات وراء أن نعرفها أن یجب التي .. الحقیقة
وقدرته اهللا رحمان.. عنایة رحیم باإلنسان سبحانه ـاالً.. ألنه برتق ینبت ال مثالً التفاح .. فشجر

تكو یتم وإنما جزافًا یتكون ال ـكفالثمر محم ـانون ق ـق وف زرع ـل ولك شجرة لكل الثمر ین
ـزان بمی مقدرة ونسبا مختلفة قیما الغذائیة األرض عناصر من زرع أو شجرة لكل یستصفى

ـي.. دقیق تعط ـي ك ـا له المقدرة النسبة غیر عنصر كل من تمتص أن شجرة أي تملك وال
یسري الحكم وهذا وتفكهه غذائه في بذلك اإلنسان لینتفع شيءثمرتها كل ـذا،على ه ـى وإل

سبحانه الحق تَحرثُون: أشار مَّا الزَّاِرعون * َأفَرَأیتُم نَحن َأم تَزرعونَه ـشَاء * َأَأنْتُم نَ ـو لَ
ـون تَفَكه فَظَلْتُم حطَاما ـو].. ٦٥–٦٣: الواقعة[لَجعلْنَاه وه ـبحانه س الحق إلیه أشار وما

نعمه عن اإلنسانیةیحدثنا على ـراج،وأفضاله وإخ ـات النب إنبات في الفائقة قدرته لنا ویبین
فیقول سبحانه هو مشیئته حسب متناهیة بدقة والثمر ـَل: الزرع وجع اَألرض مدَّ الِذي وهو

اثْنَیِن زوجیِن ِفیها جعَل الثمراِت كُل وِمن وَأنْهارا رواِسي ذَِلكِفیها ِفي ِإنَّ النهار اللیَل یغِْشي
یتَفَكرون لقَوٍم ِصنْوان * َآلیاٍت ونَِخیٌل وزرع َأعنَاٍب مِّن وجناتٌ مُّتَجاِوراتٌ ِقطَع اَألرِض وِفي

ِفي بعٍض علَى بعضها ونُفَضُِّل واِحٍد ِبماٍء یُّسقَى ِصنْواٍن ـوٍموغَیر لقَ َآلیاٍت ذَِلك ِفي ِإنَّ اُألكُِل
ـل].. ٣،٤: الرعد[یعِقلُون تكتم أن ـك ذل ـن م ـرض والغ المتناهیة الدقة هذه إلى أرأیت

إن حیث جسمه بناء على فیحافظ بالغذاء اإلنسان لتمد األرض في الموجودة األساسیة العناصر
بنا له لتتم منها فیتغذى منها خُلق هو ـعیهاألرض س ـي ف ـدهما یفتق التي والخالیا األنسجة ء

وقعوده وقیامه مشیه ..وحركة

ال" "طینعناصر
ـم العل ویقره الواقع یؤیده اإلنسان منها خُلق التي الطین أن.. عناصر ـد بع ـة خاص

ـسب الن أن ـین وتب األرض تربة وتحلل اإلنسان جسم تحلل بدأت التي التحلیل أجهزة ظهرت
األر لتربة اإلنسانالتكوینیة لجسم التكوینیة النسب هي اإلنسان.. ض جسم في العناصر فنسب

األرض في بطبیعتها هي تنتقل.. هي األرضیة النسب هذه أن ورحمته اهللا فضل من كان لهذا
اإلنسان جسم إلى الغذاء طریق .عن

نبا إما حیوانيوالغذاء أو .. تي
ـ م ـره عناص ـتمد اس ـث حی األرض عناصر من مؤلف األرضفالنباتي ـة ترب .. ن

بأنواعها كاللحوم الحیوانیة األرض.. واألطعمة عناصر من كذلك مؤلفة ـد؛فهي یعتم ـث حی
النبات على جسمه بناء في . اإلنسان
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ـرها عناص ـى إل ـل وتحل أجسامهم تُبلى والنبات والحیوان اإلنسان یموت عندما لهذا
األرض إلى وتعود جدیدة.. األولى دورة وصدق.. لتبدأ هذهوهكذا إلى یشیر وهو العظیم اهللا

ُأخْرى: الدورة تَارةً نُخِْرجكُم وِمنْها نُِعیدكُم وِفیها خَلَقْنَاكُم زاد].. ٥٥: طه[ِمنْها كان لهذا
األرض تُنبت مما لنا اهللا قدره ما هو الحسِّي .اإلنسان

.. روحيوجود–٢
أل الحسِّي الوجود عن تكلمنا قد كنا ـذاءإذا غ ـن م ـسوس مح ـيء ش بكل مرتبط نه

والحیوان.. وشراب اإلنسان بین مشترك أمر به.. فهذا الذي الروحي بالوجود اإلنسان ویتمیز
المادة وراء فیما روحه وسمو عقله مواهب لیحقق ـالحواس،یسعى ب ـدرك ی ال الوجود وهذا

الروح؛العادیة حیاة عن یغفل فیمن سبحانه الحق أشار هذا منوی،وإلى یقترب وال عنها بتعد
أعمى بأنه عالم.. ساحتها في شيء أي یرى ال لكنه النظر قوي البصر سلیم اإلنسان یكون وقد

بقوله ذلك إلى الحق یشیر ـي: الروح ِف ـي الِت ـوب الْقُلُ تَعمى ولَِكن األبصار تَعمى الَ فَِإنها
بعض]٤٦: الحج[الصُّدوِر عن كذلك وقوله ـت، وكان ـصار أب ـال ب ـشروا ح الذین الناس

منهم الواحد فیتساءل قویة الدنیا في بِصیرا: أبصارهم كُنتُ وقَد َأعمى حشَرتَِني ِلم ربِّ قَاَل
تُنْسى*  الْیوم وكَذَِلك فَنَِسیتَها آیاتُنَا َأتَتْك كَذَِلك ـ * قَاَل ولَ َأسرفَ من نَجِزي ـْؤِمنوكَذَِلك ی م

وَأبقَى َأشَدُّ اَآلِخرِة ولَعذَاب ربِِّه أن].. ١٢٧–١٢٥: طه[ِبآیاِت لنا یتبین األساس هذا على
معالمه وتمیز آفاقه تُحصي التي بالشواهد مضبوط الحسِّي ـان،المجال الزم ـسة بأقی ـاس ویق

سب.. والمكان ال وملكات مواهب من له وما الروحي المجال ـهأما ل ـیس ل ألنه تحدیده إلى یل
مكان أو زمان من المروءة.. ضوابط مثالً أو.. خذ ـاعات س ـى إل ـسِّمها نق أن أبدا یسوغ ال

بمكان النبي.. نحددها وهدي القرآن بعد خصائصه بیان إلى بحاجة لیس الروحي العلم أن كما
والسالم– الصالة آیات–علیه في الحكمة استنباط على قائم علم ـسانألنه اإلن وحب الخلق

ـة.. للحق النیَّ صدق مع ربه إلى وافتقاره بضعفه اإلنسان یستشعر فیه الروحي المجال أن كما
النفسي بالصفاء اإلنسان لیشعر االتجاه صوت،وإخالص غیر من نفسه وبین بینه عندئٍذ ویعلن

یدین بین ذلیل إلیه مفتقر وعفوه اهللا فضل إلى محتاج أنه حرف خفيفیشعر؛وال بسر اإلنسان
واألرض السماء بین المسافة اإلنسان به یقطع الشمس من أوضح نور له ِسرٌّ جسمه في یسري

البصر لمح من أقل هللا.. في الحب مائدة على اإلنسان ـا.. ویعیش بم ـاس الن مع یتعامل وهو
اهللا قلبه.. یرضي ال یدیه في ویجعله حالل من المال اهللا.. یجمع ـب بح ـوء ممل ـه قلب .. ألن

اهللا یرضي ما لكل یسخره یدیه في الروحي.. والمال الغذاء من اإلنسان استمده الذي السر بهذا
األرض ـى عل ـسعي ال بحسن السماء إلى ویتطلع السماء بخِلِق األرض على اإلنسان .. یمشي

تعالى اهللا لقول علیه المحافظة ضرورة مع البدن غذاء من لإلنسان أفضل ـزوَّ: وهذا دواوتَ
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األلْباِب ُأوِلي یا واتقُوِن التقْوى الزَّاِد خَیر ـذي].. ١٩٧: البقرة[فَِإنَّ ال اإلنسان أن شك وال
الحرام عن وابتعد بروحه وسما نفسه وعمالً.. صفت ـاء.. قوالً األنبی ـدى ه ـى عل ـاش وع

األولیاء بخلق كری.. وتماسك بخلق الناس مع وعاش بإتقان واجبه عاٍلفأدى وأدب ـض.. م یغ
فرجه ویحفظ لسانه.. بصره أموره.. ویصون وترتیب عمله انقضاء بعد في.. ویعیش ربه مع

ُأنْس ودقیقة صفاء حقه.. لحظة هللا یعرف اهللا.. ألنه رزق ـى عل یعیش اإلنسان هذا تجد لهذا
سبب بال یخلق سبحانه اهللا ألن األعلى األفق من إیاه یرزقه ـال.. الذي ب ـدع ـدماتویب .. مق

حساب بغیر یشاء من شيء.. ویرزق كل سبب سبحانه الخلق.. ألنه ِعلة هي ـذلك.. وإرادته ل
قال كما سبحانه فهو یفعل عما یسال ال سبحانه لَه: فهو نقُوَل َأن َأردنَاه ِإذَا ِلشَيٍء قَولُنَا ِإنما

فَیكُون أن].. ٤٠: النحل[كُن ونبصر نرى بحیثونحن حساب بال اهللا أعطاهم الناس بعض
الذي هو سبحانه ألنه العطاء هذا في األرقام منطق وال والمسببات األسباب لقانون دخل ال أنه

سبحانه قال حسبما األعلى األفق من ـدون: یرزقنا تُوع وما ِرزقُكُم السَّماِء ـوربِّ * وِفي فَ
لَح ِإنه واَألرِض تَنِطقُونالسَّماِء َأنكُم ما مِّثَْل ـا].. ٢٢،٢٣: الذاریات[ق لن اهللا ضرب ولقد

ـان مك ـراب المح ـي ف علیها دخل إذا فكان زكریا كفلها التي الیتیمة وهي مریم بالسیدة مثالً
ـدا رغ علیها ینزل المادي الرزق فكان به وأنْسها باهللا وقربها صفائها ولحظة إن،تعبدها ـل ب

أوانهاالفواكه في لیست تأتیها لها.. التي ویقول السالم علیه زكریا یسألها كان مریم: لهذا یا
ِحساٍب ِبغَیِر یشَاء من یرزقُ اَهللا ِإنَّ اِهللا ِعنِْد ِمن هو قَالَتْ هذَا لَِك عمران[َأنى ]..٣٧: آل

س وهو یشاء لمن اهللا یمنحها الشأن عظیمة أرزاق ـضهموهذه بع ـاس الن یفضل بحانه
القائل فهو العالیة اهللا حكمة وتلك بعض فَما: على الْرِّزِق ِفي بعٍض علَى بعضكُم فَضََّل واُهللا

ـدون یجح اِهللا ـِة َأفَِبِنعم سواء ِفیِه فَهم َأیمانُهم ملَكَتْ ما علَى ِرزِقِهم ِبرادِّي فُضِّلُوا الِذین
]..٧١: النحل[

اآلخر على أحدنا یحقد ال بحیث األدب علّمنا یحسد.. وقد ـي.. وال تمن هو الحسد ألن
سبحانه الحق أشار هذا وإلى الغیر عند من النعمة آتَاهم: زوال ما علَى الناس یحسدون َأم

الِْكتَاب ِإبراِهیم آَل آتَینَا فَقَد فَضِلِه ِمن عِظیمااُهللا مُّلْكًا وآتَینَاهم ـساء[والِْحكْمةَ ].. ٥٤: الن
معلما لنا ـض: وقال واخِْف ـیِهم علَ تَحزن والَ مِّنْهم َأزواجا ِبِه متعنَا ما ِإلَى عینَیك تَمدَّنَّ الَ

ِللْمْؤِمِنین سبحانه]... ٨٨: الحجر[جنَاحك ـِهوالَ: ویقول ِب ـا متعنَ ـا م ِإلَى عینَیك تَمدَّنَّ
وَأبقَى خَیر ربِّك وِرزقُ ِفیِه ِلنَفِْتنَهم الدُّنْیا الْحیاِة زهرةَ مِّنْهم ـصَّالَِة * َأزواجا ِبال ـك َأهلَ وْأمر

و نَرزقُك نحن ِرزقًا نَسَألُك الَ علَیها ِللتقْوىواصطَِبر كان].. ١٣١،١٣٢: طه[الْعاِقبةُ فإذا
ـوزن ت وال تقاس ال سبحانه منه مواهب الروحي الرزق فإن الحسِّي الرزق في أن،هذا ـو ول

األرض بملء الغذاء هذا حرموا ممن غیرهم تساومهم الروحي الغذاء هذا إلى اهللا وفقهم الذین
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وس لذة من یجدونه ما لهم لیبیعوا دائم.. عادةذهبا وسرور بال لرفضوا.. وراحة وقناعة ورضا
كله الخیر یبیعون ألنهم ذهبا األرض ملء یأخذوا ـارك.. أن المب ابن یقول لذلك یعوضوه ولن

وورع وتقوى وعبادة وزهدا وإخالصا صفاء هو من ـم(وهو دائ وفرح وسعادة لذلة في نحن
لقات وأتباعهم وأبناؤهم الملوك عرفها لو ذلكوسرور على ـذاء) لونا والغ ـي الروح بالسمو إنه

معلم بال العلم اهللا ویمنحه وفعله الخیر إلى اإلنسان یهتدي ـباب.. العقلي باألس یأخذ أن بشرط
استطاعته قدر على ومعارفها العلوم من العلیم.. لینهل علم من علیه یفاض ذلك وصدق.. بعد

العظیم تَ: اهللا تَكُن لَم ما عِظیماوعلمك علَیك اِهللا فَضُل وكَان ـع].. ١١٣: النساء[علَم وم
المعارضة مواقف في التأیید ـول.. ذلك یق كما ألنه العیون تراها ال بجنود العدو على والنصر

سبحانه هو: الحق ِإال ربِّك جنُود یعلَم ـ]... ٣١: المدثر[وما ع یداِفع اَهللا ـِذینِإنَّ ال ِن
ـوٍر كَفُ خَوَّاٍن كُل یِحبُّ الَ اَهللا ِإنَّ والخشیة].. ٣٨: الحج[آمنُوا قدره ومعرفة باهللا اإلیمان إن
بنفسه الثقة اإلنسان في تقوي الشدائد؛لمقامه عند المواقف في الثبات ذلك باهللا.. فیمنحه والثقة

بغیر عز في یعیش یجعله باهللا واُألنْس منصب.. عشیرةتُنجیه بغیر ـال.. وجاء م بغیر وغنى
العظیم اهللا وصدق جند بغیر ـیِهم:وقوة علَ ـزَُّل تَتَنَ ـتَقَاموا اس ثُمَّ اُهللا ربُّنَا قَالُوا الِذین ِإنَّ

تُوعدون كُنْتُم الِتي ِبالْجنِة وَأبِشروا تَحزنُوا والَ تَخَافُوا َأال الْحیاِة * الْمالَِئكَةُ ِفي َأوِلیاُؤكُم نَحن
تَدَّعون ما ِفیها ولَكُم َأنْفُسكُم تَشْتَِهي ما ِفیها ولَكُم اَآلِخرِة وِفي رَِّحیٍم * الدُّنْیا غَفُوٍر مِّن نُزالً

].٣٢–٣٠: فصلت[
كذلك م: وقوله ـي َأن ـِة الْمالِئكَ ِإلَى ربُّك یوِحي ـواِإذْ آمنُ ـِذین ال ـوا فَثَبِّتُ ـم عكُ

كذلك]١٢: األنفال[ وقوله ـي: ، وِف ـدُّنْیا ال ـاِة الْحی ِفي الثاِبِت ِبالْقَوِل آمنُوا الِذین اُهللا یثَبِّتُ
یشَاء ما اُهللا ویفْعُل الظاِلِمین اُهللا ویِضل ].٢٧: إبراهیم[اَآلِخرِة

ا أثر ـشبعواأریت ی وأن ـم معل بغیر العلم ینالوا أن یریدون الذین فعلى الروحي لغذاء
السماء مفتاح ألنه الروحي بالسمو أنفسهم یربطوا أن علیهم طعام كما.. بغیر سبحانه الحق إن
لهم وقال علیه للحصول بالسعي وأمرهم األرض في الناس أرزاق الصَّالَةُ: خبَّأ قُِضیِت فَِإذَا

ـونفَانْتَِش تُفِْلح ـم لعلكُ ـرا كَِثی اَهللا ـروا واذْكُ اِهللا ـضِل فَ ـن ِم ـوا وابتَغُ اَألرِض ـي ِف روا
سبحانه].. ١٠: الجمعة[ وكُلُوا: ویقول منَاِكِبها ِفي فَامشُوا ذَلُوالً اَألرض لَكُم جعَل الِذي هو

النشُور وِإلَیِه رِّزِقِه ـي].. ١٥: ملكال[ِمن الروح ـرزق ال فإن المادة منطق في هذا كان إذا
المادة وراء األعلى.. فیما األفق ـذا.. في ه ـن م ینال أن منهم یرید لمن اهللا لعباد میسر وهذا

هي.. الرزق األعلى األفق خزائن مفاتیح أن شك سبحانه(وال اهللا تقوى) تقوى غیر شيء وال
سبحانه الحق أشار هذا وإلى مِّن:اهللا بركَاٍت علَیِهم لَفَتَحنَا واتقَوا آمنُوا الْقُرى َأهَل َأنَّ ولَو

واَألرِض ]. ٩٦: األعراف[السَّماِء
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ـا م لإلنسان تطوي عندئذ فإنه اهللا بتقوى علیه یحصل الذي بالنور أشرق إذا القلب إن
أقر اهللا سنَن وتجعل لحظات في واألرض السماء اهللابین ـدق وص یده في مما باإلجابة إلیه ب

ـي: العظیم ِل ـستَِجیبوا فَلْی دعاِن ِإذَا الدَّاِع دعوةَ ُأِجیب قَِریب فَِإني عني ِعباِدي سَألَك وِإذَا
یرشُدون لَعلهم ِبي ـوب]... ١٨٦: البقرة[ولْیْؤِمنُوا القل ـوال أح ـإن ف األساس هذا وعلى

الوصفال به یحیط وال اللفظ یجمعه ال اهللا أمر من سر فیها ـي.. مؤمنة القدس ـدیث الح ـي فف
به" یسمع الذي سمعه كنت أحببته فإذا أحبه حتى بالنوافل إلي یتقرب عبدي زال وبصره.. وما

به یبصر بها.. الذي یبطش التي ـا.. ویده علیه یمشي التي ـي.. ورجله ف ـورا ن ـه ل ـت كن
لبیتهإن... الظلمات له.. دعاني غفرت استغفرني أعطیته.. وإن سألني اهللا".. وإن ـوى تق إن

العظیم اهللا وصدق مباركة طیبة أرزاق من اهللا عند ما اإلنسان یستفتح اَهللا: بها ـِق یَّت ومن
مخْرجا له یحتَِسب * یجعل الَ حیثُ ِمن ـدنا].. ٢،٣: الطالق[........ ویرزقْه أرش ـد ولق

بالعمل الحسِّي الرزق خزائن نستفتح أن علینا أن إلى سبحانه ـرزق،الحق ال خزائن ونستفتح
ذنوب من فرط ما على والندم والتوبة اهللا إلى بالرجوع ـى؛الروحي عل ذلك إلى ربنا فیرشدنا

ینصحهم وهو لقومه نوح سیدنا كَ: لسان ِإنه ربَّكُم استَغِْفروا غَفارافَقُلْتُ السَّماء * ان یرِسِل
مِّدرارا ـارا * علَیكُم َأنْه ـم لكُ ـل ویجع ـاٍت جن ـم لكُ ـل ویجع ـین وبِن ـَأمواٍل ِب ویمِددكُم

]..١٢–١٠: نوح[
اهللا ـنة وس ـم محك ـانون وق ـة معروف مقدمات له السماء من اهللا ینزله الذي فالمطر

المتقون. .المهیمنة یستنزله أن یمكن المطر ـرط؛هذا ف لما مستغفرین اهللا إلى یضرعون حیث
ذنوب من ـى.. منهم إل ـتغفار االس به ویصعد اهللا شاء ما القلب به یصنع الذي السر هو وهذا
السماء الْمتِقین:ملكوت ِمن اُهللا یتَقَبَُّل وما]... ٢٧: المائدة[ِإنما التقوى شأن تصنعهذلك

العظیم اهللا وصدق اإلنسان، دنیا قَلْبه: في یهِد ِباِهللا یْؤِمن ـن].. ١١: التغابن[ومن وم
یسرا َأمِرِه ِمن له یجعل اَهللا ِللْمتِقین].. ٤: الطالق[یتِق ]. ١٢٨: األعراف[والْعاِقبةُ

أن لنا اهللا من التوجیه كان لنالهذا فقال بها نتمسك وأن بالتقوى اَهللا: نتحلى ـاتقُوا فَ
استَطَعتُم ]. ١٦: التغابن[ما

ـه حیات في الخیر وعنوان اإلنسان قلب في السر سر هي اهللا تقوى أن نبین كنا ؛وإذا
ـه مجال في اإلنسان به یسعى سبب هي سبحانه اهللا تقوى ألن باألسباب األخذ على نؤكد فإننا

ـوده.. روحيال لوج ـل معط ـل جاه فهو الحسِّیة األسباب وترك اهللا بتقوى اإلنسان أخذ فإذا
ـواقعي.. الواقعي ال ـوده لوج ـل معط جاهل فهو فقط الحسِّیة باألسباب أخذ ـذ.. وإذا أخ وإذا

ـع المجتم بناء ومنهج الحیاة لقوانین معطل فاجر فهو تعالى اهللا تقوى وترك الحسِّیة باألسباب
الحیاة ـذاألن ه ـى وإل باإلنسان لالرتقاء بكافیة لیست والحسِّیة الحسِّیة عن تُغني ال الروحیة
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سبحانه الحق ـِسن: أشار وَأح الدُّنْیا ِمن نَِصیبك تَنس والَ اَآلِخرةَ الدَّار اُهللا آتَاك ِفیما وابتَِغ
ِفي الْفَساد تَبِغ والَ ِإلَیك اُهللا َأحسن الْمفِْسِدینكَما یِحبُّ الَ اَهللا ِإنَّ ].. ٧٧: القصص[اَألرِض
الدنیا في جمیعا الناس یرزق اهللا لذلك.. إن القادر الخالق سبحانه ألنه والعاصي الطائع یرزق

سبحانه فقال الوجود في كائن لكل الرزق اِهللا: ضمن ـى علَ ِإال اَألرِض ـي ِف ـٍة دابَّ ِمن وما
ـیٍنِرزقُه مُِّب ِكتَاٍب ِفي كُل ومستَودعها مستَقَرَّها ویعلَم قد].. ٦: هود[ا سبحانه اهللا كان وإذا

واآلخرة الدنیا في التفضیل باب من لیس فهذا الرزق في بعض على الناس بعض فقد.. فضل
اآلخرة في فقیرا الدنیا في غنیا اإلنسان ف.. یكون اإلنسان یكون ـيوقد وف ـدنیا ال ـي ف ـرا قی

اآلخرة.. اآلخرة في وغنیا الدنیا في غنیا یكون ـسان.. وقد اإلن ـعي س على یتوقف .. فاألمر
الحق أشار هذا وإلى لربه ـاء:وتقواه عطَ كَان وما ربِّك عطَاِء ِمن وهُؤالَِء هُؤالَِء نِمدُّ كُال

محظُورا فَضَّ * ربِّك كَیفَ ـِضیالًانْظُر تَفْ وَأكْبر درجاٍت َأكْبر ولََآلِخرةُ بعٍض علَى بعضهم لْنَا
كأنه].. ٢٠،٢١: اإلسراء[ آلخرته ویعمل أبدا یعیش كأنه لدنیاه یعمل أن مطالب منا واإلنسان

غدا تبدیال،یموت اهللا لسنة تجد ولن خلقه في اهللا سنة كرامتن.. وتلك من علیناإنه أنفسنا على ا
اهللا عند ما بها ونذوق الطبیعي العلم حقائق من ذرة بها نفقد ال التي اإلیمان حقائق في نحیا أن

خیرات ـا.. من حیاتن ـي وف معیشتنا في البركة تجعل اهللا تقوى أن،ألن اهللا ـات برك ـن وم
تتضاعف والحبوب الثمار من الزراعیة األرض والح.. محاصیل الثمار أن ـسهاكما نف ـوب ب

الفساد إلیها یسرع وال تعطب فال اهللا ببركة الروحي.. مباركة المجال في تعمل كما البركة ألن
ـر تجب وال ـسِّیة الح األسباب في القصور تجبر اهللا تقوى ألن الحسِّي المجال في فعال فأثرها

واقع في حدثت كثیرة مشاهد وهناك الروحي الجانب عطل إذا اإلنسان من ـعالتقصیر المجتم
األفراد بعض بها تحلى التي التقوى ِبسر القائل.. البشري قال :ولذا

ــد تری ــا م ــغ تبل ــصبر بال ـد*أال الحدی ـك ل یلین وبالتقوى
دلیل وهذا األرض عناصر من وتكوینه فیه الروح ونفخ آدم خلق من لنا یتبین ذلك كل

األ من بیَّنة على لنكون بذلك أخبرنا الذي اإللهیة من.. مرالقدرة ویحیا بینة عن هلك من لیهلك
بیَّنة عن .حي

نعیمها ألن اإلنسان فیها المحصور المادة أفق ضآلة لدیه یتحقق الواقع یتأمل الذي إن
الذي التراب في المحصور المادة أفق ذاك شقاء إلى تؤدي ولذتها فناء إلى وسعادتها زوال إلى

اإلنسان منه الروح.. خُلق أفق النفخةوهو.. أما ـراره.. سر أس له واسع أفق عن لنا فیكشف
آیاته وفیه أرزاقه ـي.. ومنه ف ـیش یع ألنه صاحبها تفارق ال ولذته باقیة وسعادته دائم نعیمه

ـدق وص أعال، إلى والصعود النفسي والسمو الروحي الجمال مدارج في ویرقى الحق أسرار
العظیم الصَّ: اهللا وعِملُوا آمنُوا ـنوالِذین ِم ـق الْح وهو محمٍَّد علَى نُزَِّل ِبما وآمنُوا اِلحاِت
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بالَهم وَأصلَح سیَِّئاِتِهم عنْهم كَفر سبحانه].. ٢: محمد[رَّبِِّهم ـن: وقوله ِم ـْل یعم ـن وم
هضما والَ ظُلْما یخَافُ فَالَ مْؤِمن وهو سبحانه].. ١١٢:طه[الصَّاِلحاِت عِمَل: وقوله من

ـانُوا كَ ما ِبَأحسِن َأجرهم ولَنَجِزینهم طَیِّبةً حیاةً فَلَنُحِیینه مْؤِمن وهو ُأنْثَى َأو ذَكٍَر مِّن صاِلحا
ـس]... ٩٧: النحل[یعملُون خ ـسر خ قد المادة أفق في نفسه حصر الذي أن یتبین ارةلهذا

ـادة الم ـق أف على عول ألنه بالمال سعادته یشتري أن اإلنسان یستطیع وال تعوض ال كبیرة
الذي.. فقط بالسر یعمره أن سبحانه اهللا أراد الذي األفق فهو البشري الكیان في الروح أفق أما

منزلة وأعالها قدرا وأجلها شأنًا آفاقنا أهم وهو فیه مشیئ.. نفخه كانت األفق العظیموبهذا اهللا ة
بالحق تحیا أن األرض ـسان.. لهذه واإلح والعدل الخیر قیم وتدعیم الحق بهذا البشر یقوم وأن

ـا تؤهلن التي التقوى مقومات من نحمل بما السماء خزائن به ونفتح اهللا بركات بذلك لنستنزل
تدعیم سبیل في ونجاهد واجبنا نؤدي األرض على ونعیش األعلى األفق مع نحیا الحقألن قیم

والحب بالعدل السماء دولة حكام أننا یرانا لمن یخیل حتى والجمال ـألرض،والخیر ل أن كما
العظیم اهللا وصدق فیها یتحكمون ـم: حكاما لَه ـیجعُل س الصَّاِلحاِت وعِملُوا آمنُوا الِذین ِإنَّ

ودًّا األ].. ٩٦: مریم[الرَّحمن مع یعیش الذي تعالىوشعار اهللا قول األعلى ـن: فق م قُْل
ـدُّنْیا ال ـاِة الْحی ِفي آمنُوا ِللِذین ِهي قُْل الرِّزِق ِمن والْطیِّباِت ِلِعباِدِه َأخْرج الِتي اِهللا ِزینَةَ حرَّم

یعلَمون ِلقَوٍم اَآلیاِت نُفَصُِّل كَذَِلك الِْقیامِة یوم ].٣٢: األعراف[خَاِلصةً
عظیم وألمر عالیة لحكمة خُلقوا أنهم وذریته آدم خلق من الحكمة إلى أنفسنا ننبِّه لهذا

قوله في سبحانه الحق حدَّده ما خَِلیفَةً: هو اَألرِض ِفي جاِعٌل ـا]... ٣٠: البقرة[ِإني ولم
اإلله النفخة كانت المهمة هذه لیتولى یكفي ال وحده الطین قدرهكان رفعت التي اإلنسان في یة

وروح مادة من المكون اإلنسان هذا فكان شأنه .وأعلت

األعلى"" المأل األعلىفي المأل " " في
ـا فیه شك ال قائمة حقیقة فرد كل في البشریة دواعي أن المؤكدة األمور ـن،من ولك

شاء حیث یوجهها إرادته على سلطانًا النجدین.. لإلنسان اهللا هداه قد ـد.. واإلنسان تعه ـإذا ف
ـة وثق قلبه في وأمانًا نفسه في سرورا وجد والترقي والسمو والتزكیة بالرعایة الروحي حظه

والسمو التقدم إلى دائما به العظیم.. تدفع اهللا اِهللا: وصدق ِبِذكِْر قُلُوبهم وتَطْمِئنُّ آمنُوا الِذین
الْقُلُوب تَطْمِئنُّ اِهللا ِبِذكِْر ـة].. ٢٨: الرعد[َأالَ العلوی ـه معارف یكتسب یترقى الذي واإلنسان

عینیه أمام التي الدالالت أفق في ـل.. بالتفكیر دالئ من هللا ما تُبصر روحیة خاصیَّة العقل ففي
الصلة قوي یجعله التفكیر هذا صاحب على یفاض علم ذلك حصیلة فیكون الصنع وبدیع القدرة

اإلیمان یحب بوجدان فیحیا األحد ـه،بالواحد هدف ـدد ویح غایته اإلنسان ویعرف الكفر ویكره
الرجعى ربِّك ِإلَى باهللا].. ٨: العلق[ِإنَّ معرفته من اإلنسان حظ هو الخیر كل الخیر .. إن
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ـاة.. لهذا الحی ـه فی ودبَّت روحه من فیه ونفخ صورة أحسن في وصوره آدم اهللا خلق عندما
إنس أول میالد هي فریدة لحظة آلدموكانت تسجد أن المالئكة اهللا أمر آلدم،ان صلة أول وهذه

عبادة.. بالمالئكة سجود لیس السجود هللا.. وهذا إالّ یكون ال العبادة سجود یكن.. ألن لم لذلك
هللا سجودنا في نحن نفعل كما األرض على المالئكة جباه وضع ـة.. فیه تحی سجود كان وإنما

الخالق هللا بالفضل واإلقرار ـد.. وتكریم فق هللا یسجد كله الكون أن نلحظ القرآن في نقرأ ونحن
یوسف سیدنا لسان على ـي: جاء ِل ـتُهم رَأی ـر والْقَم والشمس كَوكَبا عشَر َأحد رَأیتُ ِإني

اهللا].. ٤: یوسف[ساِجِدین قول كذلك ِف: ونقرأ وما السَّماواِت ِفي ما یسجد اَألرِضوِهللا ي
یستَكِْبرون الَ وهم والْمالَِئكَةُ دابٍَّة ].٤٩: النحل[ِمن

اهللا قول كذلك یسجداِن: ونقرأ والشجر هیئات]٦: الرحمن[والنجم إذًا فللسجود ،
الخالئق بأنواع تتنوع ـع.. كثیرة والتواض ـامن التط ـة اللغ ـي ف السجود معاني من كان لهذا

الرأس ـب،.. وخفض العجی ـوق المخل لهذا والتقدیر المودة باب من المالئكة سجود كان لهذا
له تحیة السالم علیه آلدم وجل عز اهللا من الكرامة باب من ـغ؛وذلك وبل حیاته تطورت حیث

ـوع الن موالید أول میالد وبزوغ الحیاة ثمرات من الناضجة الساللة هذه بظهور غایته التطور
الكتاباإلنساني، بلغ ـوعآوقد الن ـم نج ببزوع األحیاء وتوالدت الطین في الحیاة وسرت جله

ـا میالده ـوم ی ـي ف ـألرض ل السماء منحة هي التي اإللهیة النفخة لقبول تهیأ حیث البشري
أمرها یدبر الذي األول علیها؛لمولودها اهللا خلیفة یكون ـدما"حیث عن ـسالم ال ـه علی آدم إن

جسدا كان اهللا ـواصوره ففزع المالئكة به فمرت الجمعة یوم مقدار من سنة أربعین طین من
ـصوِّت ی ـا كم ـسد الج فیصِّوت فیضربه به یمر فكان إبلیس فزعا أشدهم وكان رأوه لما منه

خُلقت ما ألمر إبلیس ویقول صلصلة، له تكون القرطبي" [الفخار آدم].. تفسیر أن المؤكد ومن
وإنم مباشرة الطین من یجيء التطوراتلم من طویلة سلسلة بعد ذلك كان ـات،ا عملی ـد وبع

التي الصورة تلك على اإلنسان بظهور انتهت حتى السنین مالیین استمرت التصفیة من معقدة
به تُوِّج الذي التاج وكأنها مولده یوم اإللهیة النفخة لتلقي أهالً وكان ساللته أبناء جمیع بها عال

كله األرضي العالم على العظیمملكًا اهللا وقَارا: وصدق ِهللا تَرجون الَ لَكُم ـم * ما خَلَقَكُ وقَد
ـة].. ١٣،١٤: نوح[َأطْوارا المالئك أمر آدم في الحیاة دبت عندما وتعالى سبحانه الحق إن

معقب وال التنفیذ واجب للمالئكة الصادر اإللهي األمر وهذا له تسجد ـت،أن دبَّ ـدما عن ولكن
المالئكة على آدم من سالم هناك كان السجود وقبل آدم في ـن.. الحیاة ع الحدیث في ورد فقد

اهللا قالرسول فقال: "أنه وعطس الروح فیه ونفخ آدم اهللا خلق هللا.. لما اهللا.. الحمد ـد فحم
ربه.. بإذنه له آدم: فقال یا اهللا المالئكة.. رحمك أولئك إلى جلوس.. اذهب منهم مأل فقلإلى

علیكم اهللا: فقالوا.. السالم ورحمة السالم فقال.. وعلیك ربه إلى رجع ـك.. ثم تحیت ـذه ه إن
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بعدك من بنیك الترمذي" [وتحیة ـذا].. رواه به وجوده السالم علیه آدم افتتح ـس.. لقد .. عط
عنه الحدیث في نتكلف وال العطاس هذا نوع نعرف أن نحاول ال ـأل.. ونحن الم ـئون ش ألن

غ شئوننااألعلى نعرفه.. یر أن علینا یجب الذي رسوله.. المهم أطلع وتعالى سبحانه الحق أن
األعلى المأل في دارت التي الشئون بعض أفهامناوالرسول.. على إلى المعنى فإذا.. یقرب

هللا وحمد عطس قد آدم الوجود.. كان هذا في عهده أول یفتتح أن علیه أوجبت نعمة رأى ألنه
سب اهللا وتعالىبحمد تبارك اهللا شمَّته وقد ـا.. حانه بینن تكون التي بالصورة التشمیت هذا ولیس

األعلى المثل .فلله

آدم"" آدمتَعجُّلُُ " " تَعجُّلُُ
طین من خلقه الذي آدم اهللا روحه.. أكرم من فیه ـي.. ونفخ ف ـة النفخ سرت وعندما

المالئكة له فقالت فعطس رأسه في الروح دخل السالم علیه آدم ـد: جسد الحم ـال.. هللاقل : فق
هللا وتعالى.. الحمد سبحانه اهللا له ربك: فقال ـى.. رحمك إل ـر نظ عینیه في الروح دخل فلما

ـى إل عجالن رجلیه الروح یبلغ أن قبل فوثب الطعام اشتهى جوفه إلى وصل فلما الجنة ثمار
الحق یقول حین فذلك الجنة من عجٍل: الثمار ِمن اِإلنْسان .)١(] ٣٧: ءاألنبیا[خُِلقَ

ربك.. وقیل یرحمك عطس عندما آلدم اهللا قال ـه.. لما رأس ـى عل ـده ی آدم .. وضع
ذنبا.. أواه: وقال أصبت قد له.. فإني اهللا أدراك؟: فقال آدم.. وما للمذنبین: فقال الرحمة .. ألن

ذریته في المصیبة.. فصارت عند والتأوه الرأس على الید ـشاطًا. المهم.. )٢(وضع ن ـدأأن ب
عطس كلما المعافى السلیم لإلنسان یحدث كما تماما آدم جسد في ـى،یدب إل ـدیث الح ویرشد

الحیویة من دفقة أعقبه الذي الخاطر ـد.. صفاء ق ـود الرك ظلمة أن على دلیل آدم عطس ألن
سبحانه اهللا نعم من علیه ُأفیض ما وجمال الحیاة ببهجة الشعور وأعقبها آدم.. ذهبت ـدأ ب ولقد

بشریةعلیه بخصائص األعلى المأل في العالم هذا یواجه ـرك.. السالم ویتح ویطیع .. فیسمع
والسالم والشكر الحمد فیها یتجلى روحیة ـري.. وخصائص الفط ـتعدادنا اس ـإن ف هذا وعلى

علیها ومن األرض اهللا یرث أن إلى یتغیر ولن آدم عهد منذ یتغیر لم به واإلیمان اهللا .لمعرفة

ا"" في آدم الباس في آدم " " لجنةلجنةلباس
یبصر فال منهما كل على نورا وحواء هو لباسه كان األعلى المأل في وآدم البدایة في

صاحبه سوءة النور.. أحدهما ذلك عنهما نُزع الشجرة من أكال آدم.. وقیل.. فلما ـاس لب كان

                                          
ـ)1( ج القرطبي، ص١تفسیر ،١٩٣ .
ص)2( للنیسابوري، األنبیاء، .٢٤قصص
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الیاقوت من الجنة في ـسر.. وزوجه وانح ـا عنهم ـاس اللب ذلك تقلص منهما الذّلة حدثت فلما
.)١(أظفارافصار

وبقیت.. وقیل( عنهما فُنزع األظافر جنس من الجسد على غطاء كان اللباس ذلك بأن
وانتفاعا وزینة تذكرة والرجلین الیدین في قالوا.. األظافر ـال.. ولذلك ح ـافر لألظ النظر بأن

یقطعه الجنة)٢(...) الضحك من خرج بسببه الذي األول الذنب یتذكر اإلنسان .ألن

" " اءاءحوحو""
ـبحانه س ـق الح وبیَّن وروح جسد من مكون وأنه آدم خلق عن سبحانه الحق تحدث
ـرآن الق ـي وف األرض، ـأل یم بشرا ذلك بعد صار التراب من خلق الذي اإلنسان أن وتعالى

تَنتَِشرونالكریم بشَر َأنْتُم ِإذَا ثُمَّ تُراٍب مِّن خَلَقَكُم َأن آیاِتِه ـالتراب] ٢٠:الروم[وِمن ف
اإلنسان خلق في األطوار هذه أول هو آخرها.. إذًا هو األرض في البشر مكث.. وانتشار ولقد

جنسه بني من أنیس أو رفیق دون فیها اهللا أسكنه أن بعد الجنة في وحیدا آدم ـدخلت.. سیدنا ف
یؤانسه من أو یجالسه من فیها یجد لم ألنه نفسه إلى ألقى.. الوحشة فترة ـوموبعد الن علیه اهللا

ـأنس وت ـا به فیأنس له زوجة لتكون حواء منه وخلق األیسر شَقة أضالع من ضلعا فأخذ فنام
تعالى.. به ـا: قال ِإلَیه ـسكُن ِلی ـا زوجه ـا ِمنْه وجعَل واِحدٍة نفٍْس مِّن خَلَقَكُم الِذي هو
واِحدٍةو] ١٨٩: األعراف[ نفٍْس السالممِّن علیه آدم نفس ـاهي زوجه ِمنْها وجعَل

جسده من خلقها قد حواء ِإلَیهاو.. أي وأنهاِلیسكُن خاصة إلیها ویمیل بها لیطمئن یعني
منه بضعة لكونه نفسه محبة ویحبه ولده إلى اإلنسان یسكن كما منه .)٣(بعضا

آدم( لسیدنا زوجة حواء السیدة جسدهوأصبحت من خُلقت أن ـه.. بعد ل سكنًا ولتكون
نفسه بها وتهدأ قلبه اهللا.. فیألفها أسماها حي) حواء(وقد شيء من خُلقت علیه.. ألنها آدم هو

.)٤() السالم
قیل سمِّیت(وقد البشر) حواء(بأنها من حي لكل أم .)٥() ألنها
ع) امرأة(سمِّیت(وقیل آدم من أي المرء من ُأخذت السالمألنها .)٦() لیه

                                          
ـ)1( ج للشوكاني، القدیر، ص٢فتح ،١٩٦ .
ـ)2( ج الجاللین، على الصاوي ص٢حاشیة ،٦٧.
النسفي)3( ـ: تفسیر ص٢ج ،٨٩.
القرطبي)4( ـ: تفسیر ص١ج ،٢٠٧.
للشوكاني)5( القدیر ـ: فتح ص١ج ،٧٠.
القرطبي)6( ـ: تفسیر ص١ج ،٢٠٧.
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حواء السیدة خلق طریقة ـشر.. وكانت الب بها اهللا خلق التي األربعة األنواع من نوعا
سبحانه.. جمیعا اهللا قدرة كمال على دلیل ـر.. وذلك ذك غیر من السالم علیه آدم اهللا خلق فقد

أنثى أنثى.. وال بغیر ذكر من حواء السیدة من.. وخلق السالم علیه المسیح ـالوخلق ب ـى أنث
ـي.. ذكر ف الخلق في التكاثر سنة علیه ما وهذا بالتزاوج وأنثى ذكر من الخلق بقیة اهللا وخلق

األرض فیعمروا ونساء كثیرا رجاالً ذریاتهما من وجل عز اهللا لیبثّ الدنیا ـى.. )١(الحیاة وإل
سبحانه الحق أشار ا: هذا ربَّكُم اتقُوا الناس َأیُّها ِمنْهایا وخَلَقَ واِحدٍة نفٍْس مِّن خَلَقَكُم لِذي

وِنساء كَِثیرا ِرجاالً ِمنْهما وبث .)٢(] ٢١: الروم[زوجها
ـا( إلیه مالت الهیئة وحسن بالبهاء تتسم بجواره حواء وجد نومه من آدم سیدنا قام لما

مشاعره نحوها وتحركت بها،نفسه یأنس أن ـدة،وأراد الوح ـه ب ـت طال إذ ـا إلیه .. ویسكن
إلیها یده فمد الوحشة بنفسه ـا.. واشتدت مهره ـؤدي ت حتى آدم یا تمهل المالئكة له .. فقالت

قالوا.. قال مهرها؟ محمد.. وما على تصلي مراتأن ـالوا.. قال.. ثالث ق محمد؟ .. ومن
ولدك من والمرسلین األنبیاء فعل.. آخر ِبِخطْبِة.. فلما ـةأمره المالئك وشهدت فخطبها النكاح

.)٣(..) لهما
ـر،.. (وورد المه ـة حقیق هو السالم علیه آدم من المهر طلب من المقصود لیس أنه

محمد قدر إلظهار هو لحظةوإنما أول من .)٤() آلدم
ـل( مث إلیه فتنتسب األصل عن تفرعا السالم علیه آدم من حواء السیدة خلق یكن ولم

عن الولد إلیهتفرع فینتسب النواة.. أبیه من النخلة تنبت كما ضلعه من نبتت ـت.. لكنها فكان
النخلة من نبتت التي الفسیلة بمثابة آدم أخت.. من لها یقال وال آدم، بنت بأنها علیها یحكم فال

ذلك.. أوالده غیر وال أمهم هي .)٥() بل
ب وآِنستْ السالم علیهما آدم زوجها حواء السیدة ـل.. هآنَستْ وج عز اهللا أمرهما وقد

اهللا ـول ق في ذلك وجاء لهما حددها معینة شجرة إالّ أشجارها كل من یأكال وأن الجنة بسكنى
ـشجرةَ: سبحانه ال ـِذِه ه تَقْربا والَ ِشْئتُما حیثُ ِمن فَكُالَ الْجنةَ وزوجك َأنتَ اسكُن آدم ویا

الظا ِمن ].١٩: األعراف[ِلِمینفَتَكُونَا

                                          
ـ)1( ج الجاللین، على الصاوي ص٣حاشیة ،٣٤.
ج)2( للشوكاني، القدیر ص١فتح ،٢٠٧.
ص)3( للنیسابوري، األنبیاء، .٢٥قصص
ـ)4( ج الجاللین، على الصاوي ص١حاشیة ،٢٣.
ـ)5( ج الجاللین، على الصاوي ص١حاشیة ،٢٠٠.
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ـه( علی آدم ـسیدنا ل الجنة في بالسُّكنى الكریمة اآلیة هذه في اإللهي األمر أن ونلحظ
بمفرده اسكُنالسالم آدم فكانتویا الجنة هو سكن فإن إلیها هو لیسكن خلقها اهللا ألن ذلك

السكن هذا في بالضرورة له تابعة السكن.. هي له یتحقق ال معهاإذ إالّ سكناه ـي،في ف ـا أم
بقوله جاء فقد فیها معینة شجرة عن والنهي الجنة ثمار من ـالَ: األكل ـا..... فَكُ تَقْرب والَ

نهیه واجتناب اإللهي األمر لتنفیذ خاضع منهما كالً وأن الخطاب في معا مشتركان ألنهما ذلك
اآلخر دون أحدهما من األكل یحدث أن الممكن من .)١() إذ

الموضع نفس في المفسر أشار ِقیل.. وقد آدم.. إن ـالى وتع ـبحانه س اهللا یأمر كیف
بقوله الجنة أصالًاسكُن: بسكنى فیها موجود !!!.وهو

علیه.. فنقول والمداومة السكن في االستمرار هو األمر هذا من المقصود .. بأن

آلدم"" التكریم آلدممظاهر التكریم " " مظاهر
آلدم التكریم مظاهر ـهتتجلى بأن المالئكة أخبر وتعالى سبحانه الحق بأن السالم علیه

خَِلیفَةً: سبحانه اَألرِض ِفي ـة].. ٣٠: البقرة[جاِعٌل للمالئك اهللا من القول ـیم.. وهذا تعظ
المجعول ـار.. لشأن إلظه ـه خلق قبل عنه بالخلیفة ولقبه ملكوته سكّان بوجوده اهللا بشر حیث
وفضله ـرابوإذ.. مكانته ت من سیخلق الذي الجدید الخلق هذا من تعجبت قد المالئكة كانت ا

الدماء وسفك اإلفساد صفاته كانت من إالّ األرض تراب من یخلق ال بأنه یعلمون وهم األرض
التراب مظاهر ثقیلة.. ألن مظلمة ـى.. مادة إل یركن منه المخلوق یجعل ومكوناته وعناصره

غرائزه قوة علیه وتغلب أفعالهاألرض على تسیطر ـى.. التي عل ـذلك ك المالئكة حكمت وقد
هي نفسیة قوى ثالث تحكمه اإلنسان بأن لعلمها الدماء وسفك بالفساد اإلنسان ـوة.. وصف الق

الغضبیة.. الشهویة العقلیة.. والقوة ـأل.. والقوة الم ـي ف ـة المالئك إلى الخبر هذا إعالن بعد
بینا كما الخلق قصة بدأت ـعوب.. األعلى جمی أسماء علّمه السالم علیه آدم خلق اهللا أتم أن عد

األرض ـي ف ـة الخالف مهمة تأدیة في ویستخدمها منها لیستفید أجله من خُلقت التي .. األشیاء
مسمیاتها تعلم وال األشیاء أشكال تعلم المالئكة ـة.. كانت علنی مواجهة سبحانه الحق أقام لذلك

المالئكة وبین آدم وجَّ.. بین فقالوقد المالئكة إلى سؤاالً سبحانه اهللا ـماِء: ه ِبَأس ـوِني َأنِْبُئ
المالئكةهُؤالَِء رد علمتَنَا: فكان ما ِإال لَنَا ِعلْم الَ آدمسبحانَك ـى إل ـسؤال ال وجه ثم
ِبَأسماِئِهم: وقال َأنِْبْئهم آدم كالیا وكان باسمه شيء كل لهم ـلفسمى بك المالئكة أمام مه

اللهجات وبكافة بعده.. اللغات من ذریته من الخلق ألسنة علیها ستكون ـر.. التي األم كان وقد
المواجهة تلك :ألمرین.. یتطلب

                                          
على)1( الصاوي ـحاشیة ج ص٢الجاللین، ،٦٦.
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بعده-١ من وذریته السالم علیه آدم خدمة في ستكون المالئكة ـن.. ألن م ـد ب ال فكان
منهم أقل أنه المالئكة تظن ال وحتى قدره ـةإظهار منزل عنهم وأدنى ـأراد.. درجة ف

عنده ومكانته آدم منزلة لهم یظهر أن سبحانه آدم،الحق كرم بأنه المالئكة اهللا ویعلن
ومعرفة علم من به اختصه لما المخلوقات سائر العقل،على منحه سوف،وأنه وبهذا

منه وأشفقن یحملنها أن فأبین واألرض السماوات على عرضت التي األمانة ..ایحمل
سیصدر-٢ الذي اإللهي لألمر تمهید بمثابة ألنها وضروریة مطلوبة المواجهة هذه كانت

أو ـة منزل دونهم هو لمن سیسجدون أنهم یظنون ال وحتى آلدم بالسجود المالئكة إلى
مكانة عنهم ـه.. لذلك.. أقل علی آلدم ـسجود بال ـة للمالئك اإللهي األمر صدر عندما

فو.. السالم من جمیعا وتكریمسجدوا تعظیم سجود ـوف.. رهم س ـذي ال ـیس إبل إالّ
بعد فیما له ـى.. نتعرض عل ـسمیات الم ـرض ع بعد آلدم المالئكة سجود كان لهذا

ـن وم شیخهم صار ألنه له بالسجود اهللا أمرهم لهذا باألسماء لهم آدم وإنباء المالئكة
والتوقیر التعظیم الشیخ . )١(حق

آدم"" خلق في أربعة آدمأطوار خلق في أربعة " " أطوار
ا أربعةقارئ أطوار في مرَّ السالم علیه آدم خلق أن عینیه أمام یظهر الكریم : لقرآن

األول-١ سبحانه" التراب"الطور الحق أشار هذا ـمَّوإلى ثُ تُراٍب مِّن خَلَقَكُم الِذي هو
َأشُدَّكُم ِلتَبلُغُوا ثُمَّ ِطفْالً یخِْرجكُم ثُمَّ علَقٍَة ِمن ثُمَّ نطْفٍَة ـنْكُمِمن وِم شُیوخًا ِلتَكُونُوا ثُمَّ
تَعِقلُون ولَعلكُم مُّسمًّى َأجالً وِلتَبلُغُوا قَبُل ِمن یتَوفى والنصوص].. ٦٧: غافر(مَّن

اإلنسان خلق من األول الطور هو التراب أن تُبین الكریم القرآن في ـه.. كثیرة أن إالّ
المؤكد ال.. من وحده التراب ـصورةأن بال ـه خلقت وتصویر آدم هیئة لتشكیل یصلح

اهللا أرادها في.. التي تستقر وال حال على تثبت ال متماسكة غیر التراب حبیبات ألن
اإلنسان جسد ـع.. تكوین م وتتماسك ذراته تتجمع حتى إلیه الماء إضافة من بد ال إذًا

سبحانه.. بعضها الحق ألن اإللهیة القدرة في لعجز ذلك بشراولیس التراب من یخلق
فیكون كن له یقول حیث ـاء.. سویا الم ـن م جعلت التي الربانیة للمشیئة تنفیذًا ولكن

التراب إلى الماء إضافة فكان الكون هذا في الحیاة في.. أساس النصوص جاءت وقد
یقول سبحانه فالحق ذلك تبین فَ: القرآن بشَرا الْماِء ِمن خَلَقَ الِذي ـسباهو نَ جعلَه

قَِدیرا ربُّك وكَان ـق].. ٥٤: الفرقان[وِصهرا خل أن ـى إل تؤكد كثیرة آیات وهناك

                                          
ص)1( للنیسابوري، األنبیاء قصص ذلك في ـ٢٢یراجع ج الجاللین، على الصاوي وحاشیة ص١، ،٢٢،

ج ص١والقرطبي ص١٩٢، ،١٩٣ .
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الماء من كان الدواب وجمیع الماء.. اإلنسان ـنس.. وهذا ج منه المراد یكون أن إما
أیضا الماء من نوع وهي النطفة، به یقصد أن وإما القرطبي[الماء ].تفسیر

هذ ـرابوعلى الت ـسان اإلن ـق لخل األول الطور أن القرآنیة النصوص من لنا یتبین ا
ببعضهما اختلطا ألنهما شيء كل خلق أصل في واحدا وهما من،والماء خلیطًا الماء كان ولما

والمر والحلو والملح العذب الصلبة.. الماء والجبال اللیِّنة السهولة من خلیط فهو التراب كذلك
المخت وأسودها.. لفةبألوانها وأبیضها الناعمة.. أحمرها الرمال ـذا.. كذلك ه عن نتج هنا من

الماء نوع الختالف وفقًا وألسنتهم البشر أخالق اختالف وتنوعت.. الخلیط ألوانهم اختلفت كما
ـبحانه س الحق أشار هذا وإلى التراب، ألوان الختالف تبعا ـقُ: أجسامهم خَلْ ـِه آیاِت ـن وِم

للْعالَِمینالسَّماو َآلیاٍت ذَِلك ِفي ِإنَّ وَألْواِنكُم َألِْسنَِتكُم واخِْتالَفُ واَألرِض ـروم[اِت ].. ٢٢: ال
الماء إلى ذلك مرجع البشري الجنس في واأللوان واألخالق الطبائع اختالف أن لنا یتبین لهذا

وهو واألمهات اآلباء من الذریة في یسري ذلك ألن الصفاتوالتراب توارث نسمیه .ما
ـة-٢ بدای أن أعیننا أمام فیقرر الكریم القرآن یتحدث كما اإلنسان خلق في الثاني الطور

إطالقه على الطین من كانت اإلنسان ـاء.. خلق بالم التراب اختالط عن ناتج والطین
ـد عن ـه ألن ـره غی على عنصر یطغى ال وحتى المحددة وبالمقادیر المتوافقة بالنسب

البدایةاختالط في بالماء بذاته.. التراب قوام له لیس اللیونة كثیر الطراوة شدید یكون
تتغیر ال ثابتة هیئة في تجمیعه أو معینة صورة في تشكیله یسمى.. فیصعب ما وهذا

ـي النب ـذبوا ك الذین الكفار على ردِّه عند تعالى اهللا قول في جاء الذي الالذب بالطین
علیهمحمدا الرد لیوبخهمفجاء ـي.. م ف ـرد ال فكان عنادهم أسلوب علیهم ویقطع

سبحانه قوله في بالغي ـاهم: إعجاز خَلَقْنَ ِإنا خَلَقْنَا مَّن َأم خَلْقًا َأشَدُّ َأهم فَاستَفِْتِهم
الِزٍب ِطیٍن خلق].. ١١: الصافات[مِّن سبحانه أنه إلى یشیر وتعالى سبحانه والحق
هذا من المائعاإلنسان ـا) الالذب(الطین أیه ـك خَلِْق ـادة م ـعف ض على دلیل وهذا

فطرتك.. اإلنسان منطوق على وتخرج وتعاند تتكبر في،فلم تأمل اإلنسان أیها وأنت
معي واسمع خلقتك ـسمًّى: أصل مُّ ـٌل وَأج َأجالً قَضى ثُمَّ ِطیٍن مِّن خَلَقَكُم الِذي هو

تَ َأنْتُم ثُمَّ ـین].. ٢: األنعام[متَرونِعنْده الط من خلقك الذي وتعالى سبحانه اهللا إن
الجمیل الحسن والشكل علیها اهللا صورك التي البدیعة الصورة هذه على صرت لكنك

الخالقین أحسن اهللا فتبارك إیاك اهللا منحه ـاء.. الذي الم ـتالط اخ عن نتج الطین إن
ا بعضها في منها كل عناصر ومزج ـة.. لبعضبالتراب اإللهی ـدرة الق أن نؤمن لكننا

وال ـف یتخل ال ـي اإلله ـر األم ألن ـيء ش أي من شيء أي إیجاد على تماما قادرة
معترض الموت.. یعترضه النهایة فإن الطین من البدایة كانت ـل.. وإذا بأج ویسمى
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ـو یق ـالى وتع سبحانه والحق القیامة بقیام وتنتهي بالقبر تبدأ البرزخ ومرحلة : لالدنیا
قَِدیر شَيٍء كُل علَى وهو الْملْك ِبیِدِه الِذي ـاةَ * تَبارك والْحی ـوتَ الْم ـقَ خَلَ الِذي

الْغَفُور الْعِزیز وهو عمالً َأحسن َأیُّكُم ].١،٢: الملك[ِلیبلُوكُم
والماء-٣ التراب هو اإلنسان لخلق األول الطور كان ـین..إذا الط هو الثاني .. والطور

الثالث.. الالذب الطور المسنون.. (فیأتي ـة) الحمأ الجوهری التغیرات عن ناتج وهو
المختلفة الجویة للعوامل تعرضه بسبب وتكوینه الالذب الطین شكل في حدثت .. التي
سنة أربعون بأنها العلماء بعض عنها قال زمنیة مدة العراء في الطین هذا مكث .. إذ

ـالىون وتع ـبحانه س ـق الح أشار هذا وإلى كأیامنا، لیس اهللا عند الیوم بأن نعلم : حن
مَّذْكُورا شَیًئا یكُن لَم الدَّهِر مِّن ِحین اِإلنْساِن علَى َأتَى وإلى].. ١: اإلنسان[هْل

سبحانه الحق أشار المسنون الحمأ ص: هذا ِمن اِإلنْسان خَلَقْنَا ـٍإولَقَد حم مِّن لْصاٍل
ـرت].. ٢٦: الحجر[مَّسنُوٍن تغی الذي المتعفن المتغیر األسود الطین یعني والحمأ

ـي الت ـة الرطوب بفعل متخمرا اللون أسود فصار علیه األزمان تعاقب بسبب صفاته
العراء في وجوده مدة طوال تتبخر ولم به عالقة ـین) المسنون(أما.. ظلّت الط فتعني

الوجهالمصبوب ِسنَة من مأخوذ ألنه المصور صورته.. أو ـم. )١() أي ت ذلك بعد ثم
ـشكیل لت ـوار األط ـلح أص ألنه الطور ذلك في المسنون الحمأ من آدم جسد تصویر
الطین تماسك الحالة هذه في ألنه علیها اهللا جعله التي الصورة في وتصویره اإلنسان

اللیونة . وذهبت
خلق-٤ أطوار من الرابع السالمالطور علیه ـق) الصلصال(آدم الح ـار أش ـذا ه وإلى

ـسنُوٍن: سبحانه مَّ ـٍإ حم مِّن صلْصاٍل مِّن بشَرا خَاِلقٌ ِإني ِللْمالَِئكَِة ربُّك قَاَل وِإذْ
ـق].. ٢٨: الحجر[ الخل هذا عن للمالئكة وجل عز اهللا من الثالث اإلعالن هذا ویعتبر

معظم.. الجدید جف كانفقد لهذا متماسكة صلبة أجزاؤه وأصبحت ماء من به كان ما
فكان جوفه وفراغ جسده صالبة بسبب وذلك ریاح لطمته إذا عالیة جلجلة منه یظهر

بالصلصال الطور هذا في الطین سمِّي وِلذلك مدوِّیة صلصلة منه ـال.. یحدث ق ولهذا
بالسجود ُأِمر عندما َألس:إبلیس َأكُن لَم ـٍإقَاَل حم مِّن صلْصاٍل ِمن خَلَقْتَه ِلبشٍَر جد

].٣٣: الحجر[مَّسنُوٍن
أن ـالى وتع ـبحانه س الحق مقدور في كان وقد آدم بخلق مرت التي األطوار هي هذه

بكلمة اإلنسان ـدم) كن(یخلق وع والتمهل التأني إلى لیرشدنا األطوار هذه جعل سبحانه لكنه

                                          
ـ)1( ج للشوكاني، القدیر ص٣فتح ،١٣ .
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من العجلة ألن عرضا.. الشیطانالعجلة آدم خلق قصة علینا یعرض الكریم القرآن أن والحق
المفكرین.. محكما عقول ومستویات أنواعه بكل العلم ـعین.. یقف خاش اهللا ـدرة ق أمام یقفون

ـیم العظ اهللا ـدق وص ـوار األط هذه في للطعن ثغرة أي العلماء أو العلم یجد ولن :مستسلمین
ِهللا تَرجون الَ لَكُم َأطْوارا * وقَاراما خَلَقَكُم ـرآن].. ١٣،١٤: نوح[وقَد الق ـسك أم وقد

أطرافها جمیع من آدم خلق بقضیة ـائق.. الكریم الحق ـع م یلتقي الذي الوضع على بها وجاء
وجوهها أصدق في ـذه.. العلمیة ه ـي ف ـز مغم أي یجدوا فلن وتفننوا بذلوا مهما العلماء إن

قض أي في أو األحدالقضیة الواحد عند من تنزیل ألنه القرآن ذكرها اِهللایة ِمن َأصدقُ ومن
ـه].. ٨٧: النساء[حِدیثًا كل الكون كتاب هو وإنما علم كتاب لیس الكریم القرآن بأن .. علما

نفسه فسیجد اهللا كتب یدي بین بحجته یدلي أن أراد من ـى.. لذلك إل ـاء الم ـل یحم كمن أنه
الشمسأو.. البحر إلى الضوء لیطفئها.. یرسل الشمس في ینفخ .أو

یقول اآلن الحدیث العلم على.. إن ظهرت ما أول األرض هذه على ظهرت الحیاة إن
البحار الطین.. شواطئ تكون ـد.. حین ـسنون.. فالزب الم ـأ ـات.. فالحم فالنب ـب .. فالطحال

قد.. فاإلنسان.. فالحیوان األطوار هذه أن یرى الحدیث حتىوالعلم السنین مالیین عبر سارت
اإلنسان هي فیها ثمرة أكرم وكان األولى شجرتها نظریة.. أثمرت في الحدیث العلم یقرر هكذا

واالرتقاء وتطورها.. النشوء ـجرة.. والحیاة ش ـى إل نشأته أصل في اإلنسان بانتماء والقول
ب القرآن نصوص من نصا یعارض ال األرض في النابتة العامة ـرآنالحیاة الق مع یلتقي إنه ل

ووضوح یسر العظیم.. في اهللا وصدق األرض بان اإلنسان ـا: ألن وِفیه ـاكُم خَلَقْنَ ـا ِمنْه
ُأخْرى تَارةً نُخِْرجكُم وِمنْها أشار]... ٥٥: طه[نُِعیدكُم هذا ـن.. البیضاوي(وإلى ع ـه بقول

تعالى قوله مَّسنُوٍن: تفسیر حمٍإ ـاءمِّن الم ـاورة مج طول من واسود تغیر طین من ) أي
البیضاوي[ ـى].. تفسیر عل ـت قام التي داروین نظریة في مثالً ننظر القارئ أیها معي وتعال

االستنتاج في الخطأ من كثیر أو قلیل فیها علمیة هذه.. تجارب نناقش أننا منا ینبغي الذي لكن
االستنتاج في الخطأ من كثیر أو ـللكن.. القضیة بعق ـضیة الق هذه نناقش أننا منا ینبغي الذي

الذین نحترم أن ُأمرنا فنحن مذهبه كان أیًّا العالم هذا بذله الذي للجهد وتقدیر عمیق وفهم واسع
اهللا غیر تعالى.. یعبدون اهللا بقول أفق وسعة متزن بعقل قضایاهم الِذین: ونناقش تَسبُّوا والَ

اِهللا دوِن ِمن ـمیدعون ربِِّه ـى ِإلَ ـمَّ ثُ عملَهم ُأمٍَّة ِلكُل زیَّنا كَذَِلك ِعلٍْم ِبغَیِر عدوا اَهللا فَیسبُّوا
یعملُون كَانُوا ِبما فَینَبُِّئهم أمر].. ١٠٨: األنعام[مَّرِجعهم والتنقیب البحث عن العقل صد إن

وامتهانًا للعقل ازدراء ذلك ألن لهامرفوض خلق التي للوظیفة وتعطیالً .له
سبحانه قوله في إلیها دعا التي القرآن دعوة على ـم: وخروجا رَّبِّكُ ـن ِم الْحق وقُِل

فَلْیكْفُر شَاء ومن فَلْیْؤِمن شَاء سبحانه].. ٢٩: الكهف[فَمن قَد: ویقول الدِّیِن ِفي ِإكْراه الَ
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الرُّشْد الْغَيِّتبیَّن ومصطفاه].. ٢٥٦: البقرة[ِمن لحبیبه اهللا ـذَكر: ویقول م َأنتَ ِإنما فَذَكر
ِبمسیِطٍر*  علَیِهم وكَفَر * لَستَ تَولى من األكْبر * ِإال الْعذَاب اُهللا ـیة[فَیعذبه –٢١: الغاش
٢٤.[

م أصل عن حدیثه في یقرر داروین ـدعونا(ذهبهإن ت ـرى أخ ـبابا وأس المشابهة إن
العالمین بین جوهریا أصالً فإن وإالّ واحد وأصلها األحیاء بأن االعتقاد إلى ـالم.. ضرورة ع

الحیوان وعالم األرض.. النبات ـذه ه على عاشت األحیاء أن لي یظهر فیما أرى إني یقول ثم
الحیاة نسمة فیها الخالق نفخ أولیة واحدة صورة ـال. )١() من تق نظریة أي یهاب ال المسلم إن

اهللا ـاب كت معنا ألن نظریة بأي نضیق ال فنحن لذلك بعلمه ویفندها المنطق بروح یناقشها ألنه
ـن ع مشرقة وإشارات مضیئة بلمحات لنا ویكشف الكون مشاهد أمامنا یعرض وهو وجل عز

الوجود لمقوالته.. مظاهر مستندا الحدیث العلم فیه یجد نعرضمما فإننا لهذا لمقرراته ومجازا
ساطعة وبراهین واضحة بأدلة القرآن في جاءت كما آدم خلق من.. قضیة شاء ما العلم ولیقل

حولها الناس واختالف االستقرار وعدم التضارب النظریات هذه مصیر فإن ما.. نظریات أما
ع ولیس إلیه الناس وندع به نؤمن الذي الحق فهو القرآن في ـاجاء أم األصول في خالف ندنا

وتفكیره عقله له فكل الفروع ـول.. في ح فیه اختلفنا فیما بعضنا ونعذر األصول في نتفق لهذا
نظریة من یخاف إنسان أي كان وإذا ـن) داروین(الفروع م ـه إلی ـب ذه ـا وم معتقده على

یخاف.. نظریات ال المسلم داروین.. فإن رشدي(مثل.. ومثل ولیمةصاح(مثل).. سالمان ب
ـا).. البحر م ألن ـة مرفوض وأفكارهم تافه وكالمهم علیها دلیل ال نظریاتهم وأمثالهم فهؤالء

العلماء به قال وما التاریخ ذاكرة في استقر ما یخالفون ألنهم ثابتة غیر نظریات من إلیه ذهبوا
ـن م عرفوا ألنهم بنظریاته وآمنوا بصدقه شهدوا للقرآن المنكرین بعض حتى ـقاألفذاذ منط

فیه ریب ال الذي الصدق هو هذا أن ـل.. الحقائق العق یحترم اإلسالم أن والمؤكد المعلوم ومن
اضطراب وال فیها خلل ال التي الثابتة العلمیة النظریات على المنضبط المنظم.. المنظم والعقل

اضطراب وال فیها خلل ال التي الثابتة العلمیة النظریات على ـ.. المنضبط الم ـهوالعقل ل نظم
ـي ف ویستند بأمانة یبحث الذي العقل صاحب نحترم أن ولنا الكون هذا في والنظر البحث حق

ـان والبهت والكذب الهوى إلى یمیل وال والبرهان الحجة سلطان إلى ال.. بحثه ـسلم فالم ـذا له
ـادقة ص آیات هي ثم داروین آیاته أعیت الذي الكریم القرآن معنا ألن داروین بنظریة یضیق

الخالقتشر عظمة على وتدلنا الخلق أسرار لنا .ح

                                          
م)1( إسماعیل للمرحوم واالرتقاء، النشوء مذهب من األول، الجزء األول، الكتاب صانظر .٤٧ظهر،
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الخامس"" الخامسالطور " " الطور
ـروا ذك ـا لم المفسرین ألن اإلنسان خلق في الخامس الطور العلماء بعض أن.. زاد

ـم ث ـي األوان تُصور كما صوره مسنون حمأ صار حتى الطین ترك لما وتعالى سبحانه الحق
زادوا ثم الصالبة غایة في صلصاالً فصار وهوأیبسه الخامس ـه(الطور فی ـروح ال ).. نفخ

ـق تتخل ـین الط هذا من ألنه قدره من یحط أو باإلنسان یزري ال الصورة بهذه اإلنسان وخلق
المعادن وأنفس الجواهر ـه.. أكرم علی اهللا ـمَّ أت ذلك بعد واستوائه آدم خلق تمام أن لنا ویتبین

سبحانه اهللا من الروح إضافة مع الخلقة بتمام ـروح،النعمة ال ـرف ش ـى عل ـل دلی هذا وفي
ـي ف أو كاملة لیست صورة في أو سوي غیر ناقص جسد في تُنفخ أن بها یلیق ال إذ وعظمتها

ـاء جمع للبشریة تشریف أكبر بعده ومن السالم علیه آلدم تشریفًا ذلك فكان تامة غیر )١(هیئة

اهللا( شرف التي األربع التشریفات تستكمل أیضا الكریمة اآلیة السالموبهذه علیه آدم سیدنا بها
الخلق سائر كاآلتي).. على : وهي

بیده:أولها-١ خلقه قد وتعالى سبحانه اهللا تعالى.. أن َأن: قال ـك منَع ما ِإبِلیس یا قَاَل
ِبیديَّ خَلَقْتُ ِلما االعتناءِبیديَّو] ٧٥: ص[تَسجد كمال على .دلیل

فیه:ثانیا-٢ تعالىالنفخ قوله في ورد ما وهو اهللا روح رُّوِحي: من ِمن ِفیِه ونَفَخْتُ
].٧٢: ص[

تعالى:وثالثها-٣ قال المالئكة، دون كلها األسماء اهللا علّمه ـماء: فقد اَألس آدم ـم وعل
].٣١: البقرة[كُلها

التشریفات-٤ هذه رابع بال:أما للمالئكة اهللا من األمر صدور السالمفهو علیه آلدم سجود
تعالى اهللا ـیس: یقول ِإبِل ِإال ـسجدوا فَ َآلدم اسجدوا ِللْمالَِئكَِة قُلْنَا ـرة[وِإذْ : البق

المنزلة].. ٣٤ وكمال الشرف تمام .)٢(وهذا

آلدم"" آلدمالسجود " " السجود
وتوقیر وتعظیم تحیة سجود آلدم تسجد أن المالئكة اهللا سبحان.. أمر اهللا ـالىألن وتع ه

القرآني النص جاء ولهذا روحه، من فیه ونفخ بیده ـاِلقٌخلقه خَ ـي ِإن ِللْمالَِئكَِة ربُّك قَاَل ِإذْ
ِطیٍن مِّن ساِجِدین * بشَرا لَه فَقَعوا رُّوِحي ِمن ِفیِه ونَفَخْتُ سوَّیتُه ـةُ * فَِإذَا الْمالَِئكَ ـسجد فَ
َأجمعون الْكَاِفِرین*كُلهم ِمن وكَان استَكْبر ِإبِلیس معرفة].. ٧٤–٧١: ص[ِإال تهمنا وال

                                          
ـ)1( ج للبیضاوي، التنزیل ص٢أنوار ،٣١٥ .
ـ)2( ج كثیر، البن األنبیاء ص١قصص ،١٥.
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السالم علیه آلدم المالئكة من الحاصل السجود به.. كیفیة الجهل یضرنا ال ـذي.. كما ال وإنما
هو النفاذ.. یهمنا واجب أمره ألن اهللا أمر األم.. تنفیذ سمعوا عندما المالئكة إن ـيثم اإلله ر

فورا اهللا ألمر وامتثلوا طواعیة كلهم المعاني؛سجدوا أنواع لكل جامعا سجودا سجودهم فصار
اهللا ألمر وامتثال طاعة سجود أمره،ألنه وطاعة اهللا بعظمة لإلقرار سجود هو نفس.. ثم وفي

آلدم تحیة سجود بقوله.. الوقت الحق أخبرنا ِللْمالَِئ: لذلك قُلْنَا ـسجدواوِإذْ فَ َآلدم اسجدوا كَِة
الْكَاِفِرین ِمن وكَان واستَكْبر َأبى ِإبِلیس ـا].. ٣٤ص[ِإال هن آدم ولفظ المالئكة لفظ وإظهار

تعالى قوله في كما بهما بضمیر اإلتیان سبحانَك: دون ـهقَالُوا ـَأهم: وقول َأنْب ـا فَلَمَّ
ال القصة ـدارةلتكون ج ـى إل ـارة إش ـا علیه المعطوف القصة عنوان بمثل معنونة معطوفة

ـا قبله التي القصة مع مندمجة غیر مقصودة قصة تكون بأن ـسجود)١(المعطوفة ال ـة وحقیق
الجسد األرض.. أو.. طأطأة على للملك.. إیقاعه كالسجود بالعین مشاهد لشيء التعظیم بقصد

تعالى.. والسید لَ: قال سجَّداوخَرُّوا ـدم].. ١٠٠: یوسف[ه أق ـذ من ـسجود ال عرف وقد
اآلثار بعض على وجد فقد التاریخ ـام) حمورابي(صورة.. عصور أم ـا راكع ـة كلدی ـك مل

لفرعون،الشمس سجدا الحرب أسرى صورة المصریة اآلثار على وجدت ـذا.. كما ه وعلى
لحال تمثیل المالئكة من آلدم كان الذي السجود أن علىیتبین تدل أمره حسب اهللا یعلمها فیهم ة

واحترام .تعظیم

السجود"" عن إبلیس امتنع السجودلماذا عن إبلیس امتنع " " لماذا
آلدم اسجدوا للمالئكة قال عندما وتعالى سبحانه الحق أن على الكریم القرآن آیات تدل

أسئلة الذهن في یدور وهنا إبلیس، إال المالئكة.. فسجدوا مع إبلیس كان ـم.. هل نع .. اإلجابة
إبلی ـبحانهألن س الحق قول عند هذا في القرآني النص جاء حسبما الجن فصیلة من وِإذْ: س

ـه َأفَتَتِخذُونَ ـِه ربِّ َأمِر عن فَفَسقَ الِْجنِّ ِمن كَان ِإبِلیس ِإال فَسجدوا َآلدم اسجدوا ِللْمالَِئكَِة قُلْنَا
وه دوِني ِمن َأوِلیاء بدالًوذُرِّیَّتَه ِللظاِلِمین ِبْئس عدوٌّ لَكُم ـن].. ٥٠: الكهف[م م إذًا فإبلیس

السموم.. الجن نار من تعالى اهللا خلقهم تعالى.. والجن ناِر: قال ِمن قَبُل ِمن خَلَقْنَاه والْجانَّ
الجن].. (٢٧: الحجر[السَّموِم فصل في تفصیالً ذلك عن نتكلم ـاأما).. وسوف یعنین الذي

وسجدت الفور على استجابت المالئكة أن نعلم أن فهو وحقد،هنا آدم حسد ألنه فشذ إبلیس أما
إنشاء نُبیِّنه سوف ما مصیره كان لهذا اإللهي التوجیه على وخرج ربه أمر على واستكبر علیه

آلد.. اهللا وحقده طاعته وعدم اهللا أمر على لتكبره السجود عن امتنع وحسدهفإبلیس .. م

                                          
ـ)1( ج عاشور، البن والتنویر ص١التحریر ،٤٢١ .
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الجنة"" في الجنةآدم في " " آدم
ـة واقع جنة هي المعصیة قبل آدم فیها كان التي الجنة أن على المفسرون یجمع یكاد

أي الحس اآلخرةإوراء في بها المتقون وِعد التي السماویة الجنات تلك من ـانهم.. نها أع وقد
آلدم ربنا قاله ما الفهم هذا ِفیه: على تَجوع َأال لَك تَعرىِإنَّ والَ والَ * ا ـا ِفیه تَظْمُأ الَ وَأنك

]. ١١٨،١١٩: طه[تَضحى
فإننا لهذا وسكناه مستقره وأنها األرض من مخلوق آدم أن وجالء بوضوح یظهر لكن
اهللا ـول ق ـن م ـاء ج وما مكان أي في أقیمت أرضیة جنة هي آدم سكنها التي الجنة أن نرى

َأ: تعالى لَك تَعرىِإنَّ والَ ِفیها تَجوع ـضحى * ال تَ والَ ِفیها تَظْمُأ الَ ـفوَأنك الوص فهذا
األرض جنات من كثیر في یتحقق أن مطالب.. ممكن یجد حدیقة أو بستان أي یسكن من ألن

إرادة.. الحیاة ـن م ـه فی ما على تَعرف قد یكن لم حیاته من الطور هذا في آدم وأن .. خاصة
كذلكفم والحال البدائي.. طالبه الرجل مطالب تعدو ـر.. ال ذك ـالى وتع ـبحانه س الحق إن ثم

سبحانه فقال جنة، بأنها الحدائق ـاٍب: بعض وَأعنَ ـٍل نِخی مِّن جنةٌ لَه تَكُون َأن َأحدكُم َأیودُّ
ـراِت الثم ـل كُ ِمن ِفیها لَه األنْهار تَحِتها ِمن ـرة[تَجِري ـبحانه].. ٢٢٦: البق س ـول : ویق

ـا بینَهم وجعلْنَا ِبنَخٍْل وحفَفْنَاهما َأعنَاٍب ِمن جنتَیِن ألحِدِهما جعلْنَا رَّجلَیِن مَّثَالً لَهم واضِرب
وفَ * زرعا شَیًئا مِّنْه تَظِْلم ولَم ُأكُلَها آتَتْ الْجنتَیِن ـراِكلْتَا نَه ِخاللَهما ـف[جَّرنَا ،٣٢: الكه
آدم].. ٣٣ جنة عن یقول وفیه األصفهاني مسلم أبو تفسیر جاء ـات: "ولهذا جن ـن م جنة هي

األرض في ـك.. الدنیا وذل القول، هذا على المعترضون به یستشكل إشكال عن یجیب هو ثم
تعالى قوله جِمیعا: في ِمنْها هذأمناهِبطُوا ـىن إل ـسماء ال ـن م نزوالً یعني الهبوط ا

بقوله.. األرض اإلشكال هذا على یجیب هو ـى: لكنه إل ـسماء ال من الهبوط كون یقتضي ال
تعالى اهللا قال فقد ِمصرااألرض . )١(" اهِبطُوا
إقبال محمد األرض(ویقول ـذه ه عن غریبا لیس اإلنسان فإن للقرآن لمفهومنا ؛طبقًا

اهللا یقول نَباتًا: تعالىإذ اَألرِض مِّن َأنبتَكُم في].. ١٧: نوح[واُهللا ذكرها ورد التي فالجنة
للمتقین خالدا مقاما اهللا جعلها التي الجنة بها یقصد أن یمكن ال ..).القصة

فلسطین بأرض جنة بأنها قیل وكرمان.. ولهذا فارس بین كانت بأنها ـا.. وقیل خلقه
ام تعالى السالماهللا علیه آلدم بالهند.. تحانًا أرض إلى منها النقل على اإلهباط .)٢() وحمل

أهمها أسباب لعدة ذلك ونرجح نمیل : ونحن

                                          
ـ)1( ج للطبري، القرآن علوم في التبیان مجمع عن نقالً األصفهاني مسلم أبي تفسیر ص١من ،١٦٧ .
ـ)2( ج السعود، أبو ص١تفسیر ،١٥٧.

فهرس



٤٣

الخلد-١ جنة یدخل لن فهو ولذلك اهللا رحمة من طُرد إبلیس بین.. إن معروف أمر وهذا
العلماء فیها.. جمیع له ووسوس آدم جنة إلى ودخل تحایل ك.. وإبلیس ـةفلو جن انت

أبدا إبلیس دخلها ما علیه.. الخلد محرمة .ألنها
أرض-٢ في بستان هي آدم سكنها التي الجنة أن األول الجزء البیضاوي تفسیر في جاء

وكارمان.. فلسطین فارس بین .. أو
ـق-٣ الطری ـه علی دل ما علین على یدل التعریف بالم كالمنا في المقترن الجنة لفظ أن

آد به عرف الذي تعالىاآلخر اهللا مراد ـتم: "م أن تسمونها التي البقعة اسكن له قلنا أي
بالجنة وهي".. الیوم والمیاه المثمرة األشجار فیها األرض من قطعة عرفنا في والجنة

الشمس حر لفحه إذا لإلنسان مقر ـن.. أحسن م ویشرب جاع إذا الجنة ثمر من فیأكل
كله ذلك منظر اإلنسان ویروق اإلنسانفالجنة.. المیاه طبیعة إلیه تطمح ما بین تجمع

النفسیة والراحة والمشرب المأكل ملذات كل ـد.. من العه ـف تعری الجنة .. وتعریف
یشاهدها آلدم معهودة جنة تعالى.. فهي اهللا قول بأن قلنا أن سبق آدم: ولقد یا وقُلْنَا

الْجنةَ وزوجك َأنتَ أنه.. اسكُن إلى مؤشر ـهالسكن قول في جاء كما منها سیخرج
خَِلیفَةً: تعالى اَألرِض ِفي جاِعٌل الجنةِإني من سیخرج آدم أن المؤكد فإن .. لهذا

أبدا منها یخرج ال دخلها من الخلد ..وجنة
ـشفت-٤ تك ـواء وح هو الشجرة من أكل عندما آدم لكن أحد سوءة فیها تظهر ال الجنة

ك) والسوءة(و.. سوءاتهما منههي الغیر رآه إذا صاحبه یسوء ما ـق.. ل الح ـول یق
ورِق: سبحانه ـن ِم علَیِهما یخِْصفَاِن وطَِفقَا سوءاتُهما لَهما بدتْ الشجرةَ ذَاقَا فَلَمَّا
وهناء].. ٢٢: األعراف[الْجنِة سعادة دار الجنة كانت الخلد(ولما فیها) جنة فلیس

لإلنسا یسيء عیشهما یكدر أو حیاته.. ن ینغص ـي.. أو ه آدم ـة جن بأن حكمنا لهذا
العلماء أقوال ذلك من واستنبطنا بفلسطین .حدیقة

ـد تحدی في واالختالف العلماء من بعض به قال رأي فهو الخلد جنة بأنها قال من أما
الجن تحدید في الكالم ألن الیقین بصحة یضر وال العقیدة على تأثیر له لیس استنباطالجنة هو ة

ـوله رس ـنّة س في وال اهللا كتاب في نص یرد لم حیث أفكارهم من واستلهام العلماء أقوال من
ذلك من شيء على ..یؤكد
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آدم"" ابتالء آدمسر ابتالء " " سر
ـن ع ـاه نه ـه لكن فیها ما بكل یتمتع وأن الجنة یسكن أن آدم وتعالى سبحانه اهللا وجه

العبارة بصریح له وقال معینة آد: شجرة ـثُویا حی ـن ِم فَكُالَ الْجنةَ وزوجك َأنتَ اسكُن م
الظاِلِمین ِمن فَتَكُونَا الشجرةَ هِذِه تَقْربا والَ ـین].. ١٩: األعراف[ِشْئتُما اللع الشیطان لكن

الجنة ودخل ـه.. تحایل علی ـشر ال نفسه في أضمر قد له حاسد علیه حاقد ألنه آلدم ووسوس
ـائلوالوع الوس ـن ع یبحث إبلیس فكان منه والثأر آدم من لالنتقام نفسه یجهز كان لذلك له ید

ـلحته أس ـوى أق استعمل لهذا وإغوائه آدم إلغراء الجنة إلى الدخول من تمكنه التي .. والحیل
ودهاء مكر في الوسوسة وكانت حیله ـه.. وأدهى یلقی ـذي ال الخفي الحدیث تعني والوسوسة

قلب في بفعلهالشیطان یقنعه حتى المتنوعة بوسائله التكرار سبیل على ـار.. اإلنسان اخت لذلك
ـي ف ـب بالترغی الوسوسة فكانت الموت وعدم الخلود فكرة هي آلدم بها یوسوس فكره إبلیس

آدم إغراء في الشیطان وسائل من وسیلة أول هي ـن.. الخلود م منع أنه إلیه وسوس أنه كما
ال حتى الشجرة هذه من المالئكةاألكل من ملكًا ـح.. یكون أوض ـد وق یموتون، ال والمالئكة

وحواء آلدم قوله في اللعین الشیطان وسوسة وتعالى سبحانه ـا: الحق ربُّكُم نَهاكُما ما وقَاَل
الْخَاِلِدین ِمن تَكُونَا َأو ملَكَیِن تَكُونَا َأن ِإال الشجرِة هِذِه المعلوم.. ]٢٠: األعراف[عن ومن
یموتون ال فهم لذلك الخلق جمیع على المالئكة فضل اهللا وحواء.. أن آدم في وجد إبلیس لكن

تُقهر ال اهللا.. قوة طاعة على عاكفًا وقلبا اهللا أمر لتنفیذ واعیا وعقالً تلین ال أخذ.. ونفسا لذلك
الجهنمي بعقله ویخطط رأسه في األمر یدیر آلدم.. إبلیس ـاتفحلف باألیمان ـسم وأق وزوجه

بدقة ناصح لهما محب أنه سبحانه.. المغلّظة الحق یقول هذا وفي علیهما، وقَاسمهما: أمین
الناِصِحین لَِمن لَكُما القسم].. ٢١: األعراف[ِإني بهذا وزوجه آدم أن.. وخدع ظَنا ما ألنهما
كاذب وهو باهللا یقسم كان.. أحد إذا ـنلذلك م أول ـذلك ك فإنه اهللا عصى من أول هو إبلیس

كذبا باهللا اللعین.. حلف إبلیس ألن یأكالن زوجته مع الشجرة إلى آدم الحق.. واندفع یقول كما
ِبغُروٍر: وتعالى ـى(و].. ٢٢: األعراف[فَدالهما إل ـى األعل ـن م ـزول الن یعني التدلي
بص) الغرور(و).. األسفل الباطل تصویر ـسمهو ق ـن م ـرور بغ التدلي لهما فوقع الحق ورة
سبحانه.. الشیطان الحق یقول ـِه: لهذا ِفی ـا كَانَ ـا ِممَّ فََأخْرجهما عنْها الشیطَان فََأزلهما

إلیه].. ٢٦: البقرة[ یسعى كان ما للشیطان ـشجرة.. وتحقق ال ـن م ـه وزوج آدم أكل .. لذلك
یحلف بمن یخدع دائما باهللاوالمؤمن عمر.. له ابن یقول عنهما-لهذا اهللا خدعنا"-رضي من

له انخدعنا ـسم".. باهللا أق ـدما عن زوجه مع السالم علیه آدم أن لنا یذكر وتعالى سبحانه الحق
العهد آدم نِسي باهللا إبلیس اهللا.. لهما ـة رحم ـن م ولهذا إنسان، كل على وارد أمر والنسیان
على الناس یؤاخذ ال ـهسبحانه ب اهللا ألهمنا الذي الدعاء من وكان النسیان، حالة شيء أي فعل
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سبحانه َأخْطَْأنَا: قوله َأو نِسینَا ِإن تَُؤاِخذْنَا الَ ـق].. ٢٨٦: البقرة[ربَّنَا الح یقول هنا ومن
السالم علیه آدم لَ: عن نَِجد ولَم فَنَِسي قَبُل ِمن آدم ِإلَى عِهدنَا عزماولَقَد ].. ١١٥: طه[ه

ـن م استاءا ولما سوءاتهما لهما بدت الشجرة من أكال عندما وحواء هو السالم علیه آدم لكن
أنفسهما لیسترا الشجر أوراق من أخذا العورة سبحانه.. رؤیة الحق یقول ـا: لهذا ذَاقَ ـا فَلَمَّ

یخِْص وطَِفقَا سوءاتُهما لَهما بدتْ ـمالشجرةَ َألَ ـا ربُّهم ونَاداهما الْجنِة ورِق ِمن علَیِهما فَاِن
مُِّبین عدوٌّ لَكُما الشیطَان ِإنَّ لكُما وَأقُل الشجرِة ِتلْكُما عن ـت].. ٢٢: األعراف[َأنْهكُما كان

وإغرائه الشیطان وسوسة بسبب آدم سیدنا األمر.. ذلة انكشاف ـیس. .وبعد إبل ـذب ك وثبوت
اللعنة ـسامح.. علیه والت لهما والمغفرة عنهما العفو وزوجته هو وطلب السالم علیه آدم .. ندم

عنهما سبحانه الحق یقول كما وتوسل ضراعة في قاال لم: لذلك وِإن َأنفُسنَا ظَلَمنَا ربَّنَا قَاال
الْ ِمن لَنَكُونَنَّ وتَرحمنَا لَنَا زوجته].. ٢٣: األعراف[خَاِسِرینتَغِْفر مع آدم خطأ أن .. ورغم

غالبا األنبیاء فیه یقع الذي التشریع خطأ من آدم.. نوع وراء ـن م ـیس إبل ـم یق ـم ل لو ألنه
واإلغراء منها.. بالوسوسة وأكل نفسه تلقاء من آدم إلیها ـد.. لسار بع إالّ یكون ال ذلك ولكن

الوقت من متراٍخ بزمن ـدُّهك.. ذلك یح أو إرادته یقید سلطان كل یتحدى دائما تجده اإلنسان ذا
نوازعه آدم.. من امتحان كان ـو.. لهذا ه الذي االستطالع وحب اإلغراء أمام لعزیمته ابتالء

ـوع الن ـیر تباش أول آدم كیان في مندسة كانت التي اإلنسانیة طفولة في متمكنة قویة غریزة
الوجود هذا في فإ.. البشري والتعرفلهذا الشجرة هذه مداناة في صادقة رغبة فیه كانت آدم ن

ـي ف وأیقظها النهي هذا ألهبها التي االستطالع حب لغریزة استجابة فیها یكمن ما وعلى علیها
واألكل.. كیانه الشجرة إلى آدم بخطوات عجل الذي األمر وإغراؤه الشیطان قسم ذلك وزكى
الشج.. منها إلى آدم انتهى ثمارهاوعندما من وذاق ـسه.. رة نف وبین بینه عنیف صراع .. دار

غلیظة جنایة جني أنه اقترفه.. وأدرك ما جزاء سیلقى له.. وأنه أن فیرى وجوده إلى ینتبه ثم
حیاتها نسج في تشارك التي ذاته من بوحي یتأخر أو یتقدم أن بها یستطیع ـنع.. إرادة ص وفي

العور.. قدرها مكشوف أنه إلى یتنبه قبلثم من ذلك رأى قد یكن ولم عریان.. ة أنه عرف ثم
ورقه من یقطف الشجرة إلى فاتجه االختیار.. كذلك حریة فیه تتمثل آلدم فعل أول كان .. لهذا

وتعالى تبارك اهللا معصیة الحاالت.. وهي هذه كل في زوجته ومعه والندم بالتوبة أسرع لذلك
یقولون والعلماء خطاه، في مخإ: "ترافقه ذنبان فتكون عمدا كانت إذا اهللا عن.. الفة كانت وإن

ذلّة فتكون السالم"نسیان علیه آدم من كان ما وهذا ـزة.. ، مرتك غیر عنده النفسیة الدوافع ألن
الخطیئة تلك عمل في النیة على قائمة أو الخطأ الرتكاب اإلصرار أو القصد ـان.. على ك بل

اإللهي األمر امتثال ا.. قصده ـلونیته ك عن معصوم نبي اهللا علم في ألنه عنه المنهي جتناب
وبعدها النبوة قبل اهللا شرع یخالف اللعین.. أمر إبلیس بقسم خُِدع آدم نسیانه.. لكن على عالوة

فعله.. العهد على الندم وأظهر بخطئه وأقر بذنبه آدم اعترف لذلك مستحدث عارض والنسیان
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وأسر خطأ من منه وقع ما على یصر اهللاولم من العفو بتذلل آدم وطلب ربه إلى باالعتذار ع
سبحانه الحق قال لهذا له، ـوَّاب: والمغفرة الت هو ِإنه علَیِه فَتَاب كَِلماٍت رَّبِِّه ِمن آدم فَتَلَقى

أیضا].. ٣٧: البقرة[الرَِّحیم وه: ویقول علَیِه فَتَاب ربُّه اجتَباه أي].. ١٢٢: طه[دىثُمَّ
التوبة حسن إلى وهداه ذلته عن وتجاوز توبته اهللا فقبل وندم اهللا إلى رجع السالم علیه آدم أن

ربه من تقربه التي باألسباب والتمسك علیها ..والمداومة

الجنة"" من الجنةالخروج من " " الخروج
الطائع یثیب وتعالى سبحانه الحق أن المقررة األمور ـا.. من فلم ـي العاص ـب ویعاق

زوجته ومعه األرض إلى یهبط أن سبحانه الحق أمره ربه آدم ـه.. عصى علی ـیس إبل كذلك
عنه.. اللعنة الحدیث یأتي سوف الذي إبلیس هبوط مع وحواء آدم هبوط یستوي ال المؤكد لكن

ذلك ـو.. بعد ه األمر تدارك أن بعد إالّ بالهبوط اإللهي األمر إلیه یصدر لم السالم علیه وآدم
و علیهوزوجته فتاب كلمات ربه من آدم تلقى ثم االستغفار إلى وأسرعا والندم بالتوبة .. بادرا
قیل ..وقد
ورق-١ ـن م ـذه اتخ الذي لباسه وكان الهند أرض إلى الجنة من السالم علیه آدم هبط

ـه علی ـذي ال ـورق ال یبس فلما شجرها من عصا ومعه منه إكلیل رأسه وعلى الجنة
منه نبت الهند بأرض ـبوتطایر طی شجر كل أصل وهذا الطیب شجر أنواع جمیع

ـ.. بالهند ب هبط آدم له) سرندیب(وأن یقال جبل على الهند حال) بوذ(في معه وكان
المقدس التابوت .. هبوطه

ـ-٢ ب هبطت حواء أن الحجاز) جدة(كما أرض قد.. من تكن لم العالم قارات بأن علما
األمور تقریب باب من المعلومات وهذه األذهانعرفت . إلى

ـه-٣ ل ـیَّض وق بزیارته وأمره مكة بأرض حرما لي بأن السالم علیه آدم إلى اهللا أوحى
إلیه فمشى یرشده عمرانًا.. ملكًا صار آلدم األرض على قدم موضع كل ـا.. فكان وم

خالیة مفازة أصبح .تعداه
جب-٤ إلى آدم وصل فلما أیضا طلبه في جدة من ذهبت قد حواء السیدة ـارجكانت خ ل

علیه وقف علیه.. مكة مقبلة حواء الجبل.. فرأى هذا على عرفه.. فالتقیا بجبل فسمِّي
ـد بع ـك ذل ـان وك آدم یا تَمنى آلدم اهللا وقال عرفة الیوم وسمِّي علیه تعارف ألنهما

فیه بهذا اهللا أوحى الذي المكان فسمَّي عرفات من ـرة) منى(نزولهما المغف آدم فقال
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یا ـاوالرحمة لقیم ـد الهن إلى سویا عادا به والطواف البیت زیارة أتمَّا أن وبعد رب،
.)١(فیها

في بالشقاء اهللا اختصه وقد وتعالى سبحانه اهللا لمشیئة تحقیقًا األرض على آدم واستقر
ـت للبی ـة راعی لتكون اهللا جعلها التي حواء بخالف ویكدح ویكد ویتعب یسعى المعیشة طلب

شئون على اهللاومهیمنة كان وإذا وعطائها، مسیرتها في الحیاة لتستمر لألوالد ومنجبة األسرة
ـبحانه س ـالحق ف والشفاء التعب ذلك بسبب ویصیبه المعاش على بالسعي آدم ابتلى قد سبحانه

منها بأشیاء حواء السیدة ابتلى : كذلك
ـا.. الحیض)١( له فقیل رطوبتها سألت الشجرة من أكلت لما حواء أن ورد ـا.. فقد كم

شهر كل الدم یصیبك الشجرة .)٢(أدمیت
الحمل)٢( وإرهاق.. ثقل تعب آخره أن إالّ وسرور یسر أوله كان وإن ثقله له .. فالحمل

ضعفها زاد كبر كلما بطنها في الجنین ..فإن
الوضع)٣( ذلك.. آالم غیر إلى وآالم كرب من شدیدة مقاساة الوضع عند تقاسي فالمرأة

تعالى اهللا قول ذلك ـٍن:یؤید وه علَى وهنًا ُأمُّه حملَتْه ِبواِلدیِه اِإلنْسان ووصَّینَا
أخرى].. ١٤: لقمان[ آیة في سبحانه ـسانًا: ویقول ِإح ـِه ِبواِلدی اِإلنْسان ووصَّینَا

ثَالَثُون وِفصالُه وحملُه كُرها ووضعتْه كُرها ُأمُّه ـاف[شَهراحملَتْه ].. ١٥: األحق
وتعبا مشقة الحمل بسبب تقاسي وحم.. فالمرأة ـل.. وغثیان.. من ـضع.. وثق ت ـم ث

وكرب بمشقة .. المولود
رسوالً)٤( أو نبیا النساء من اهللا یجعل . لم
ـن)٥( م ینتابهن ما بسبب وذلك جمعة بهن تنعقد لم أنه كما الجهاد من حِرمت المرأة إن

ذكر.. النسیان .. ناوما

األرض"" األرضسكنى " " سكنى
آدم ـق خل ـضت اقت اإللهیة الحكمة أن الكریم القرآن آلیات فهمنا ومن لنا المؤكد من

ونشاط بهمة لیعمل الجد ساعد عن ویشمِّر علیها یتعایش األرض على ـه.. لیكون رب .. ویعبد
الجسد متطلبات بین االعتدال میزان یقیم التراب.. وبهذا من هو ا.. الذي الروح هيوبین لتي

                                          
ص)1( للنیسابوري، األنبیاء قصص ذلك في ـ٢٨یراجع ـ ج ـشوكاني، لل القدیر وفتح بعدها، وما ص١، ،

٢٦٧ .
ـ)2( ج ص١القرطبي، ،٢١٤.
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المطلق والكمال والنقاء والصفاء الطهر عالم القائل.. من اهللا من ـن: ألنها ِم ـِه ِفی ونَفَخْتُ
ذلكرُّوِحي تفید دالئل عدة القرآن في جاء : منها.. وقد
المالئكة-١ أخبر وتعالى سبحانه الحق آدم.. إن یخلق أن ـالى.. قبل وتع ـبحانه س .. بأنه

خلیفة األرض في سبحانهی.. جاعل قوله ذلك إلى ـي: شیر ِإن ِللْمالَِئكَِة ربُّك قَاَل وِإذْ
خَِلیفَةً اَألرِض ِفي من].. ٣٠: البقرة[جاِعٌل آدم أخرج قد اهللا أن إلى یشیر ما وهذا

یدخلها أن قبل .)١(الجنة
سبحانه-٢ اهللا قول من وزوجك: یفهم َأنتَ اسكُن آدم یا ].. ٣٥: البقرة[الْجنةَوقُلْنَا

سبحانه قوله في ـىاسكُنأنه عل وتنبیه منها سیخرج السالم علیه أنه إلى مؤشر
ـع تنقط ـم ث مدة إلى تكون وإنما دائما ملكًا تكون ال السكنى ألن فیها یمكث لن .. أنه

زوجته مع الجنة السالم علیه سكنى.. فدخوله دخول وإقام.. كان مكث دخول .)٢(ةال
ـف-٣ یك ولم اهللا رحمة من فطُرد اإللهي األمر على واستكبر السجود عن امتنع إبلیس

عصیانه فور مباشرة األرض إلى الهبوط ـل.. إلى ظ فإنه الجنة من طُرد قد كان فإذا
الزمن من لفترة الدنیا السماء آلدم.. في ـة الوسوس ـن م تمكنه ذلك في الحكمة ولعل

الشجر من باألكل آدموإغرائه ذلّة فتكون عنها المنهي ـى.. ة إل ـبط ه لو إبلیس ألن
له والوسوسة آدم إغراء من تمكن لما المعصیة فور ـن.. األرض م آدم ـرج خ وكما

منها وهبط وحواء.. )٣(الجنة آدم أخبر وتعالى سبحانه ـد.. والحق عن اللعین وإبلیس
سبحانه بقوله األرض إلى بالهبوط لهم اهِبطُ: األمر ولَكُمقَاَل عدوٌّ ِلبعٍض بعضكُم وا

ِحیٍن ِإلَى ومتَاع مستَقَرٌّ اَألرِض ـا * ِفي وِمنْه ـون تَموتُ ـا وِفیه ـون تَحی ِفیها قَاَل
ـوقمستَقَرٌّو].. ٢٤،٢٥: األعراف[تُخْرجون ف ـتقرار االس أو القبور تعني

أنها على دلیل وهذا وتحتها ـراألرض ومؤش ـا علیه الحیاة استقرار أجل من أنشئت
ـه كقول ـة الجن ـي ف ولیس الدنیا الحیاة مدة فیها للعیش خُلق السالم علیه آدم أن على

ُأخْرى: تعالى تَارةً نُخِْرجكُم وِمنْها نُِعیدكُم وِفیها خَلَقْنَاكُم كما] ٥٥: طه[ِمنْها ثم
علی آلدم بشارة هذه المفسر ـلیقول منتق وأنه األرض في باق غیر أنه لیعلم السالم ه
إلیها بالرجوع وعد التي الجنة والحساب.. إلى البعث على یدل .)٤(وهذا

                                          
ذلك)1( في ص: یراجع للنیسابوري، األنبیاء . ٢٨قصص
ـ)2( ج ص١القرطبي، ،٢١٥.
ـ)3( ج كثیر، ابن مختصر من ص٢بتصرف ،١٢.
ـالقر)4( ج ص١طبي، بعدها٢١٩، وما ، .
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األرض"" على آدم وجود في اإللهیة األرضالحكمة على آدم وجود في اإللهیة ""الحكمة
للطائعین ثواب دار الجنة أن المؤكد ـین.. من للعاص عذاب دار كذلك ـذا.. والنار له

یسك أن اإللهیة الحكمة األرضاقتضت آدم ذریته.. ن تنتشر یأتي.. وأن تكلیف هناك یكون ثم
خطة یحدد اهللا من كتاب معه نبي كل وأن والمرسلین األنبیاء بواسطة سبحانه اهللا من لإلنسانیة

الحیاة هذه في ـواب.. السیر ث للطائع یكون حتى العاصي من الطائع معرفة ذلك على ویترتب
عقاب س.. وللعاصي الحق بأن حریتهعلما شخص كل منح ـل.. بحانه العق فیه أودع ذلك ومع

كشاف بمثابة الكون.. لیكون هذا في اإللهیة القدرة دالئل عن له األول.. یكشف العدو بیان مع
ـصریح.. لنا ب لنا وقال وأنذر ووضح بین قد سبحانه فالحق الناس، لیضل یتخذه الذي وأسلوبه

فَِإنما: العبارة اهتَدى ِوزرمِن واِزرةٌ ـِزر تَ والَ ـا علَیه یِضل فَِإنما ضل ومن ِلنَفِْسِه یهتَِدي
رسوالً نَبعثَ حتى معذِبین كُنا وما ـدونا].. ١٥: اإلسراء[ُأخْرى ع ـن م محذرا لنا یقول ثم

فَاتِخذُوه: األول عدوٌّ لَكُم الشیطَان السَِّعیِرِإنَّ َأصحاِب ِمن ِلیكُونُوا ِحزبه یدعو ِإنما عدوًّا
ـصلح].. ٦: فاطر[ ی ال ـن وم اهللا من بالوالیة یلیق ال من آدم صلب في موجودا كان أنه ثم

األرض ـى إل ـة الجن من اهللا فأخرجه الجنة في الخلود یستحق ال ومن اإللهیة القدس لحظیرة
للنا البیان جمیعالیكون ـول.. س القب ـة مرحل بعد النهایة تكون ثم مسیرتها اإلنسانیة ولتستكمل

الْمنتَهىوغیرها ربِّك ِإلَى ـو]... ٤٢: النجم[وَأنَّ وه ـشیئته وم اهللا إرادة ـى تتجل وهكذا
یفعل عما یسأل وال یرید ما یفعل .سبحانه

قسمین إلى ینقسمون األرض على الناس أن المعلوم وضال..ومن ـن.. مهدي م فأما
الجنة إلى فمآله آدم.. اهتدى صلب في خلقه بدأ كما إلیها الغوایة.. یعود طریق سلك من وأما

سبحانه الحق أشار هذا وإلى النار إلى فمآله واإللحاد والكفر ـودون: والضالل تَع بدَأكُم كَما
الضَّ*  علَیِهم حق وفَِریقًا هدى اِهللافَِریقًا دوِن ـن ِم ـاء َأوِلی ـشیاِطین ال ـذُوا اتخَ ـم ِإنه الَلَةُ

مُّهتَدون َأنهم البشر]٢٩،٣٠: األعراف[ویحسبون صفات كانت وهكذا إذًا. )١(، فالحكمة
العاصي من الطائع بإرادته. لمعرفة یشاء ما یختار شخص لكل الحریة ترك .. مع

                                          
من)1( : یتصرف

ص-١ للنیسابوري، األنبیاء .٢٨قصص
ـ-٢ ج للشوكاني، القدیر ص٢فتح ،١٩٩.
ـ-٣ ج للزمخشري، ص٢الكشاف ،٦٢ .
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" " الخالفةالخالفة""
ا وتعالىإن سبحانه الحق حدد آدم سیخلق أنه مالئكته أخبر عندما وتعالى سبحانه لحق

األرض في خلیفة سیكون هذا آدم أن سبحانه.. للمالئكة ـي: فقال ِإن ـِة ِللْمالَِئكَ ربُّك قَاَل وِإذْ
خَِلیفَةً اَألرِض ِفي الخالفة؟].. ٣٠: البقرة[جاِعٌل هي فما
ك في نقرأ أنعندما إلى نستخلص اللغة أمر: (تب في غیره یخلف من اللغة في الخلیفة

األمور ـن)من لك آرائهم في اختالفًا هناك أن لنا یتبین السابقین العلماء أقوال إلى وبالرجوع ،
واحدة .النتیجة

ـم ألنه أوالده ـم ه ـا وإنم الخلیفة هو لیس السالم علیه آدم أن یرى البصري فالحسن
ویخ أباهم أیضایخلفون الطبري ذلك قال وقد بعضا، بعضهم .لف

السالم علیه آدم بالخلیفة والمعِنيُّ یقول، ـسعود.. والقرطبي م البن الرأي هذا ونسب
عباس .وابن

الخلیفة إن یقول ـم: آدم: والزمخشري ه ـانوا ك وإن ـه بنی ذكر عن بذكره واستغنى
ا بهذا اهللا أخبرها عندما المالئكة قول بدلیل قالتالمقصودون فقد ـن: لخلق م ـا ِفیه َأتَجعُل

الدِّماء ویسِفك ِفیها ـىیفِْسد عل ینسحب الخالفة وصف ألن آدم بني جنس أرادوا فالمالئكة
بأثره ـه.. النوع ذریت من ذلك یفعل من إلى متوجه الدماء وسفك اإلفساد عن وألن.. فكالمهم

آد تكوین فعناصر وأبناءه آدم تخص األبناءالخالفة تكوین عناصر هي ـریم.. م الك ـرآن والق
ـبحانه س ـق الح أشار هذا وإلى واحدة، خصائص على وبنیه آدم اجتماع إلى ـد: أشار ولَقَ

َآلدم اسجدوا ِللْمالَِئكَِة قُلْنَا ثُمَّ صوَّرنَاكُم ثُمَّ ـاع].. ١١: األعراف[خَلَقْنَاكُم اجتم یكن لم فلو
عل بنیه مع یقالآدم أن یقتضي كان المقام فإن الخصائص صورناه: "ى ثم آدم خلقنا وكما" ولقد

ـي وه ـة ثانی ـة آی تؤیدها للخالفة بها ُأهِّل التي االمتیاز خصوصیات إلى اآلیة هذه : أشارت
الط مِّن ورزقْنَاهم والْبحِر الْبرِّ ِفي وحملْنَاهم آدم بِني كَرَّمنَا كَِثیٍرولَقَد علَى وفَضَّلْنَاهم یِّباِت

تَفِْضیالً خَلَقْنَا ].٧٠: اإلسراء[مِّمَّن
أهالً به یكون ما الكماالت من لصاحبها تهب التي الروح خصائص إلى یرجع فالتكریم

ـه.. للتكرمة ل المالئكة وإسجاد وتصویره آدم خلق بعد جاء وتصویرنا خلقنا أن المؤكد .. ومن
فخل لناإذًا تصویر وتصویره لنا خلق هو آدم ولبنیه.. ق له الخالفة تكون .. فإذًا
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من؟"" عن من؟الخالفة عن " " الخالفة
األرض على خلفاء لیكونوا وذریته آدم اختار وتعالى سبحانه ـة.. الحق الخالف ـذه وه

من؟ عن حول.... تكون تدور وكلها الصورة لتوضیح بها نسترشد للعلماء آراء ـل.. هناك ه
اهللا عن المالئكة؟.. ؟الخالفة عن الجن؟.. أم عن ـشعبت.. أم وت ـذا ه ـل ك ـي ف العلماء تكلم

.. اآلراء
اهللا-١ ألن ـاء العلم آراء ـن م القلب إلیه یطمئن ما فهذا اهللا عن الخالفة بأن قالوا الذین

قال خَِلیفَةً: سبحانه اَألرِض ِفي جاِعٌل ـةِإني المالئك أمر ثم للمالئكة إعالم وهذا
ـوده.. لهبالسجود وج ـوام ق الروح خصائص فصارت روحه من فیه نفخ ذلك وقبل

مواهبه صفات(وجماع هي وإنما حسیِّة صورة تعالى هللا ـار)ولیس أش ـذا ه وإلى ،
اهللا رسول صورته"حدیث على آدم خلق اهللا البخاري" [أن ـى]رواه عل خلقه أي ،

شیًئا وجالله جماله صفات من صفة كل من أعطاه حیث ـب..صفته ذه الرأي وهذا
تفسیره في السعود أبو وكذلك أقواله بعض في الزمخشري ـك.. إلیه ذل إلى ذهب كما

أقواله بعض في الرازي ..الفخر
ـض-٢ بع أن إلى تشیر اآلراء بعض فإن المالئكة عن الخالفة أن إلى ذهب من وهناك

األرض یسكنون كانوا ـي،المالئكة ف ـه أقوال ـض بع ـي ف القرطبي ذهب هذا وإلى
..تفسیره

ـرازي-٣ ال للفخر ورأي للقرطبي ورأي الطبري رأي ذهب هذا وإلى الجن عن الخالفة
ذلك ـل.. وعلّلوا وقت ـدماء ال ـفكوا وس فیها فأفسدوا الجن األرض سكن من أول بأن

البحور وجزائر الجبال قمم إلى منها اهللا فأخرجهم بعضا آدم،بعضهم اهللا ـق خل ـم ث
خلقه بعد إیاها ردهمومن.. فأسكنه في المالئكة تعبیر كان ـنهنا م ـا ِفیه َأتَجعُل

الدِّماء ویسِفك ِفیها األرضیفِْسد ـكنوا س عمن معلومات عندهم أن إلى یرشد مما
فیها وأفسدوا قبل إلصالح.. من اهللا عن الخالفة وتكون الرأي بهذا هنا نستأنس ولعلنا

هیأها قد األرض فإن هؤالء أفسده كنوزهاما باستخراج یعمرها لمن سكنى لتكون اهللا
فیها اإلفساد وعدم شأنها ـود.. وإصالح ثم لقوم قوله في سبحانه الحق أشار هذا وإلى

ـهوِلها س ـن ِم تَتِخذُون اَألرِض ِفي وبوََّأكُم عاٍد بعِد ِمن خُلَفَاء جعلَكُم ِإذْ واذْكُروا
ا وتَنِْحتُون ـِسِدینقُصورا مفْ اَألرِض ـي ِف تَعثَوا والَ اِهللا آالَء فَاذْكُروا بیوتًا لِْجباَل

شعیب].. ٧٤: األعراف[ لسان على مدین ألهل أیضا ـن: ویقول مِّ بیِّنَةٌ جاءتْكُم قَد
َأشْیاءه الناس تَبخَسوا والَ والِْمیزان الْكَیَل فََأوفُوا بعدرَّبِّكُم اَألرِض ِفي تُفِْسدوا والَ م

مُّْؤِمِنین كُنْتُم ِإن لكُم خَیر ذَِلكُم ]..٨٥: األعراف[ِإصالَِحها
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ـوله رس وسُّنَة اهللا كتاب من دلیل علیه هناك لیس العلماء قول من استنتجناه .. والذي
الد علیه یقوم ما فهذا اهللا عن الخالفة بأن نقول عندما ـدلیللكن ب اهللا ـات آی من نفهمه مما لیل

جن أو مالئكة عن خلیفة كان إذا أما عظیم عن خلیفة ألنه الخلیفة بهذا لالحتفاء المالئكة دعوة
الحفاوة هذه تكون ـو... فلن ه ـدا ج عظیم شيء بین تتمثل إنما اهللا عن الخالفة أن والمعلوم

بالجسد( الروح ست) ارتباط الخالفة بأن قلنا لو فقطألننا للعبادة اهللا.. كون یعبدون المالئكة فإن
غیرهم لخلق داع هناك فلیس تمردا.. سبحانه أعتى الجن فإن یظهر قد الذي للتمرد قلنا .. وإن

إبلیس وشیطنة المالئكة طهر بین جمع فقد وجسده بروحه اإلنسان ـه.. أما بإمكان إذًا فاإلنسان
ال خصائص بین یجمع ونقاء طهارة على یعیش الجسدأن وخصائص ـسان،روح اإلن ـذا ه ثم

ـا علیه ـیمن ویه إرادته وفق الطبیعة قوانین یسخر أن قدرته في أن ذهنه من یستبعد أن علیه
إلرادته جبروتها ویخضع مشیئته ـالق.. وفق الخ ـأمر ب مسخرة فالطبیعة یكون لن شيء فهذا

مط علیها وتعایشه اإلنسان لمصلحة مالئمة تكون بحیث بحكمته ـممنسقة ل فهو لمقاصده وعة
وعقله بدنه یسكن فیه ألن به ینتفع الذي اللیل ـطعت،یسخر س ـث حی ـار النه یسخر لم كذلك

وحرارتها بضوئها فانتفع ـیاء.. الشمس األش ویدفع باألشجار یمیل رآه حین الهواء یسخر ولم
الوجود في شيء أي یسخر أن یستطیع لن ـول.. فهو یق وتعالى سبحانه ـِذياُهللا: فالحق ال

ـم لَكُ وسخر لكُم ِرزقًا الثمراِت ِمن ِبِه فََأخْرج ماء السَّماِء ِمن وَأنْزَل واَألرض السَّماواِت خَلَقَ
األنْهار لَكُم وسخر ِبَأمِرِه الْبحِر ِفي ِلتَجِري والْقَمر * الْفُلْك الشمس لَكُم وسخروسخر داِئبین

والنهار اللیَل ـصوها * لَكُم تُح الَ اِهللا ـتَ ِنعم ـدُّوا تَع وِإن ـَألْتُموه س ـا م كُل مِّن وآتَاكُم
ـشفها].. ٣٤–٣٢: إبراهیم[ یكت أن فیها اإلنسان عمل وكل الخالق بأمر مسخرة الطبیعة إذًا

سنن ألن بها االنتفاع علیه ـیسلیسهل ول یرید بما الطبیعة عالم في له تقوم وتعالى سبحانه اهللا
الطبیعة قوانین عمل تكرار اإلنسان عمل یكون أن الواقع أو العقل یقبله ـم.. مما ل ـة فالطبیع

ـسخرة م ـا فإنه الطبیعة أما تشاء فیما االختیار لها تجعل التي اإلنسانیة اإلرادة موهبة توهب
تس وال اإللهیة اإلرادة ذلكبأمر من االنفالت ـك.. تطیع ذل لنا یوضح الحق قول أن نجد : لهذا

ـسبحون ی ـٍك فَلَ ـي ِف وكُل النهاِر ساِبقُ اللیُل والَ القَمر تُدِرك َأن لَها ینبِغي الشمس الَ
خ].. ٤٠: یس[ هو الذي اإلنسان فإن الواحد بأمر مسخرة الطبیعة قوانین كانت لهفإذا اهللا لیفة

سبحانه اهللا بین أن بعد یشاء ما لنفسه یختار وهو الحریة اهللا منحه حیث نفسه من تنبع إرادته
الشر طریق من الخیر طریق اهللا.. له سنة إلى موكوالً اهللا أحكام إمضاء في أمرنا كان لو ألنه

اختیار أو تدبر دون منا مطلوب هو ما تحقیق إلى النسقنا الكون ـونوت،في الك ـنن س ـت ول
ذلك إلى یشاء.. سیاقنا ما ویفعل وإرادته وفكره عقله یستعمل اإلنسان أن المشاهد األمر ،لكن

إلیه ودعا الخیر منهج رسم سبحانه الحق تولى ـون،وقد لیك اإلنسان في العقل اهللا أودع ولهذا
االعتدال لیس،میزان الكتب وأنزل راشدین هداة لیكونوا الرسل اهللا بعث أمرثم على الناس تقیم
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الطریق معالم ووضح وفصَّل بین حیث في.. اهللا اإلعالن هي اهللا عن الخالفة تكون هنا ومن
ـوانین ق ـشف ك في یتقدم ألن مِهیأ ألنها عظمى كرامة من اإلنسان لهذا أرید لما األعلى المأل

ویصنع یأكل زرِعها ومن ویزرعها ویقلبها األرض فیحرث ـدموف.. الطبیعة یتق ذلك سبیل ي
بها لینتفع المیاه لیحتجز السدود یقیم ثم ـرع،ویتطور فیخت انتفاعه دائرة تتسع ذلك خالل ومن

لتحمله الریح ویسخر الفضاء في یبحث واألرض السماء بین المسافة ویطوي ویعمِّر ویكتشف
الكون لیطوِّع وملكات بمواهب مزوَّد اإلنسان ألن لتنقله الماء في ـذاوالسفن ه ـى وإل إلرادته

سبحانه الحق ـسَّماواِت: أشار ال ـاِر َأقْطَ ِمن تَنْفُذُوا َأن استَطَعتُم ِإِن واِإلنِْس الِْجنِّ معشَر یا
ِبسلْطَاٍن ِإال تَنْفُذُون الَ فَانْفُذُوا ـن].. ٣٣: الرحمن[واَألرِض م ـد ب ال مسیرته في واإلنسان

اآلفاق إلى حلولاالستشراف ألن األعلى بالمأل تربطه التي الروحیة خصائصه فیستعمل العلیا
فاإلنسان اهللا خلق الكون أن بها یدرك خاصیِّة اإلنسان لعقل یكون أن تتطلب البشر في الروح

وجوارح وعین ورجل ید له أن.. إذًا یستطیع روح من ألنه وفكر وروح وعقل قلب كذلك له
م یشاء ما مجتمعه في والصدقیحقق والمساواة والعمل والبر والرحمة والخیر الحق مناهج ن

والعفة واألمانة ـذه.. والفضیلة وه اهللا ـن م روح كذلك هو طین من بشر هو كما اإلنسان إن
من أنه فكما بالسماء متصالً األرض على یحیا یجعله ما الخصائص من تتضمن علویة الروح

في یحلق تجعله علویة نفخة ففیه ـحطین لم من أقل في السموات بین وینتقل أجنحة بال الكون
الخصائص،البصر من ومنحه صورته على اهللا خلقه الذي لإلنسان التكریم هذا كان هنا ومن

ـا معنوی وجودا یحقق أن الستطاع مهمته تحقق إلى ووجهه به عِني لو ما والمواهب والملكات
فتؤ المعاني مكتمل فیكون ربانیة خصائص ـشیئتهذا م ألن یشاء ما علیها هو التي صفاته دي

اهللا یشاء ما إالّ یشاء فال علیه الصفات تلك إمالء من عمالً،تكون أدت قد الخالفة تكون وهنا
ـي ه بناؤه بها یقوم التي مادته أي قوامه فیكون مشیئته تنفیذ في اهللا یرید ما أتم على ومقصدا

یت أن یقتضیه العلم وهذا باهللا ـدلالعلم والع ـة والحكم العلم من بها اهللا أمر التي بالحقائق مسك
واإلحسان والرحمة والبر والود والعقالء،والحق الحكماء به یتواصى ما أسمى الحقائق وهذه

األمم كیان ورفع الحضارات أصول تخطیط ـسان،عند اإلن خالفة ركائز أسمى الحقائق وهذه
األرض والتمسك.. في الحق حب كان ـرضولهذا الع حب من اإلنسان ضمیر في یتحول به

األعلى العرض إلى في،األدنى واإلیمان وبهجة نفاسة من وقیمه اإلیمان لحقائق ما یبین وهذا
ـه وألمثال ـه ل یقال وبهذا العظیم اهللا عرش إلى یصل حتى العلو إلى بهمته دافع صاحبه : قلب

فَِبذَِل وِبرحمِتِه اِهللا ِبفَضِل یجمعونقُْل مِّمَّا خَیر هو فَلْیفْرحوا ـس[ك ـب].. ٥٨: ون ح إن
ـول الرس أشار هذا وإلى وأفعالهم الناس أقوال في الحق تبصر النفس یجعل وزینته اإلیمان

اهللا"بقوله بنور ینظر فإنه المؤمن فراسة الترمذي" [اتق ـر].. رواه للخی تهیأ الذي فاإلنسان إذًا
ا بین والدنیاجمع ـا.. لدین منه نشأ التي باألرض ویتشبث طینته إلى یمیل بطبیعته .. واإلنسان
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معیارا لها وأقام وزینتها الدنیا أحبَّ فإذا اإلنسان ضعف یعلم رحمته من وتعالى سبحانه والحق
اهللا عباد یحتقر وبدأ والمنصب الجاه وشارات الثراء ووفرة النسب بشرف نفسه ـا.. وأحاط هن

ل الحكیمیقول العلیم ـن.. ه م ـل والعاق فیه ریب ال آٍت الموت ألن یدوم وال ینفع ال المال إن
مذكرا لنا القائل فهو منه مفر ال الذي اهللا للقاء النساِء: استعد ِمن الشهواِت حبُّ ِللناِس زیِّن

والْ الذهِب ِمن الْمقَنْطَرِة والْقَنَاِطیِر متَاعوالْبِنین ذَِلك والْحرِث واألنْعاِم الْمسوَّمِة والْخَیِل ِفضَِّة
الْمآِب حسن ِعنْده واُهللا الدُّنْیا عمران[الْحیاِة نُخدع].. ١٤: آل فال فتنة المال بأن یذكرنا ثم

سبحانه لنا فیقول عنها، اهللا نهانا التي األعمال في نسخره وال نغتر وال ـوالُكُم:به َأم ـا َأنم
عِظیم َأجر ِعنْده اَهللا وَأنَّ ِفتْنَةٌ وال].. ١٥: التغابن[وَأوالَدكُم ـال الم جمع عن ینهاك ال وهو
بهذا تغتر أالّ لك یبین وإنما األوالد ـها،كثرة فرض التي الواجبات عن المال جمع یشغلك وال

علیك عن،اهللا أوالدك تُلهیك اهللاوال ـع،طاعة بجم انشغلت فإن الواقع في تعیش أن علیك بل
فیها من وتذكر المقابر بزیارة فقم أحوالهم،المال عن لك؛واسألهم لقالوا نطقوا لو ـم(فإنهم أق

نفسك في االعتدال إلیك) میزان اهللا أحسن كما وأحسن الدنیا من نصیبك تنس في،فال یقول ثم
التكَالقرآن الْمقَاِبر * اثُرَألْهاكُم زرتُم تَعلَمون * حتى سوفَ تَعلَمون * كَال سوفَ كَال ثُمَّ

ـوت] ٤–١: التكاثر[ الم ألن ـره عم ـال ط مهما إلیها یصل أن لإلنسان بد ال المقابر وهذه
یقول تعالى فاهللا بالمرصاد تَِفرُّ: لإلنسان الِذي الْموتَ ِإنَّ تُردُّونقُْل ثُمَّ مالَِقیكُم فَِإنه ِمنْه ون

تَعملُون كُنْتُم ِبما فَینَبُِّئكُم والشهادِة الْغَیِب عاِلِم اإلیمان].. ٨: الجمعة[ِإلَى أن یتبین هنا ومن
ومعنویة مادیة بمعقوالت الهمة فیها تتعلق زینة وهي أهله قلوب في ال،زینة ـة زین ـاةأما حی

حسِّیة بأمور الهمة فیها تتعلق زینة فهي ـوا،الدنیا قطع ـم ألنه موتى أصحابها كان هنا ومن
الحیاة مصدر عن .أنفسهم

األرض"" على األرضالتعایش على " " التعایش
ثم حیاته لیستكمل عاد وإلیها اإلنسان منها خلق التي ـل.. وهي لك ـدود مح أجل هناك

وهو األجل هذا جاء فإذا إ) الموت(إنسان روحه البرزخذهبت حركة،لى بال فیبقى الجسد أما
األولى حالته إلى یعود ألنه التراب في یواري هنا ـسنون(ومن الم ـه) الحمأ رائحت ـر فتظه

منه یفر الناس أقرب یجعل الذي األمر منظره ویتغیر العبرة.. لهذا.. الكریهة نأخذ أن لنا بد ال
حي كائن كل مصیر أنه نعلم وأن الموت فإ.. من هنا دائماومن یذكرنا وعبرة فكرة الموت ن

ویعقل ویفكر ویمشي ویتحرك ویتنفس یحیا الطیني الجسد بها كان التي الروح ـإذا.. بعظمة ف
فیه ریب ال أنت مؤكد أمر وهذا الروح، منه العظیم.. سلبت اهللا وصدق هامدة الجثة : فتصبح

وجهه ِإال هاِلك شَيٍء سبحانهوق].. ٨٨: القصص[كُل فَاٍن: وله علَیها من ویبقَى * كُل
واِإلكْراِم الْجالَِل ذُو ربِّك ـة].. ٢٢،٢٧: الرحمن[وجه الجث ـاس الن یؤخذ الروح فقد وبعد
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علیها المیت.. للصالة على السجود.. والصالة أن أحد یظن ال حتى سجود أو ركوع بل صالة
المیت لإلنسان الركوع فقط..أو بالوقوف الجنازة صالة تؤدي بین،وإنما حائلة الجثة وتكون

القبلة وبین ـرحم.. إذًا.. الناس ی أن والتدبیر األمر لصاحب األحیاء من توسٌل الجنازة فصالة
الفقید إلیه.. ولهذا.. هذا الناس أقرب المیت على المصلین یؤم أن العلماء ـرفهم.. استحب وأع

مقب.. به یكون دعاءه لربه.. والًفإن یقول المیت على شاهد بمثابة ـا.. ألنه لم إالّ له دعوت ما
طیبة سیرة من عنه حسن.. أعرفه یقول.. وعمل الداعي فكأن ذلك غیر المیت كان ـا.. فإن أن

المیت هذا بفضلك تسامح أن المؤمنین من الجمع هذا ومعي رب یا إلیك ـرك.. أتوسل ت الذي
ذكرك ناسیا فیها وكان الراحمین..دنیاه أرحم یا برحمتك عنه ..فتجاوز

بعده من نسله یكون ثم ویصلحها لیعمرها األرض إلى هبط آدم یحافظ.. إن النسل هذا
البیئة نظافة العام.. على النظام ـل.. وعلى ك ـنعة ص أتقن الذي اهللا خلق یغیر أن یحاول وال

الد.. شيء یترك سوف محددة ساعة له أن یدرك سعیه في إنسان ـاوكل فیه ـا م ـل بك .. نیا
حیاته في عمله شيء كل على یحاسبه الذي اهللا إلى یرحل به.. وسوف تكلم الذي الكالم حتى

سبحانه القائل فهو عبثًا یخلقنا لم وتعالى سبحانه اهللا ألن علیه یحاسب سوف الدنیا في : اإلنسان
الَِعِب بینَهما وما واَألرض السَّماء خَلَقْنَا ـدنا * ینوما ل ِمن التخَذْنَاه لَهوا نتِخذَ َأن َأردنَا لَو

فَاِعِلین كُنا سبحنه].. ١٦،١٧: األنبیاء[ِإن الَ: ویقول ـم َأجلُه ـاء ج فَِإذَا َأجٌل ُأمٍَّة وِلكُل
یستَقِْدمون والَ ساعةً سبحانهویق].. ٢٤: األعراف[یستَْأِخرون ـةُ: ول ذَاِئقَ ـٍس نَفْ ـل كُ

تُرجعون وِإلَینَا ِفتْنَةً والْخَیِر ِبالشرِّ ونَبلُوكُم ـا] ٣٥: األنبیاء[الْموِت أیه ـاة الحی ـة رحل تلك
أرضه أسكنك ثم روحه من فیك ونفخ بیده خلقك الذي إلى العودة یكون ثم ـك.. اإلنسان وأظلّ

علیك.. بسمائه أنعم ـكثم أعلم عندما ذلك على وأكّد حیاتك في بالرزق لك تكفل حیث برزقه
سبحانه قوله في ـستَقَرَّها: بذلك م ـم ویعلَ ـا ِرزقُه اِهللا ـى علَ ِإال اَألرِض ِفي دابٍَّة ِمن وما

الحیاة].. ٦: هود[ومستَودعها رحلة بعد فأقبرك.. ثم النها.. أماتك ـي ه ـذه ه ـةولیست ی
ـا ویومه ـم ربه بإذن قبورهم من الناس ویحیا اهللا مشیئة تأتي عندما آتیة لمرحلة بدایة ولكنها

یداه قدمت ما على فرد كل ویحاسب المحشر أرض إلى الناس ویساق الكون معالم ـم،تتغیر ث
صالحا عمل لمن الجنة إلى العودة النهایة ـي.. تكون ف ـب وتنك ولیًّا الشیطان اتخذ لمن والنار

رسله وتعالیم اهللا هدى عن وانحرف ـصفو.. سیره ال ـدر یك ـا م فیها لیس خلود حیاة ویومها
عنهم.. للصالحین القرآن قال كما ویكونون فیستغیثون النار أهل ِلیقِْض: أما ماِلك یا ونَادوا

مَّاِكثُون ِإنكُم قَاَل ربُّك ولَ * علَینَا ِبالْحق ِجْئنَاكُم ـاِرهونلَقَد كَ ِللْحق َأكْثَركُم ـوا * ِكنَّ َأبرم َأم
مبِرمون فَِإنا ـون * َأمرا یكْتُب لَدیِهم ورسلُنَا بلَى ونَجواهم ِسرَّهم نَسمع الَ َأنا یحسبون َأم

یقول].. ٨٠–٧٧: الزخرف[ وتعالى سبحانه ـدَُّل: والحق تُب ـوم اَألرِضی ـر غَی اَألرض
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الْقَهَّاِر الْواِحِد ِهللا وبرزوا ـفَاِد * والسَّماواتُ األص ـي ِف ـرَِّنین مُّقَ یومِئٍذ الْمجِرِمین  * وتَرى
النار وجوههم وتَغْشَى قَِطراٍن مِّن كَسبتْ * سراِبیلُهم مَّا نَفٍْس كُل اُهللا سِریعِلیجِزي اَهللا ِإنَّ

سبحانه].. ٥١: ٤٨: إبراهیم[الِْحساِب كَما: ویقول ِللْكُتُِب السِِّجل كَطَيِّ السَّماء نَطِْوي یوم
فَاِعِلین كُنا ِإنا علَینَا وعدا نِعیده خَلٍْق َأوََّل ـول].. ١٠٤: األنبیاء[بدْأنَا یق ـة الجن أهل وفي

سب ـد: حانهالحق بع ـرتُم َأكْفَ وجوههم اسودَّتْ الِذین فََأمَّا وجوه وتَسودُّ وجوه تَبیضُّ یوم
تَكْفُرون كُنْتُم ِبما الْعذَاب فَذُوقُوا ـم * ِإیماِنكُم ه اِهللا ـِة رحم فَِفي وجوههم ابیضتْ الِذین وَأمَّا

خَاِل عمران[دونِفیها سبحانه].. ١٠٦،١٠٧: آل ـِة: ویقول الْجن فَِفي سِعدوا الِذین وَأمَّا
ـذُوٍذ مج ـر غَی ـاء عطَ ربُّك شَاء ما ِإال واَألرض السَّماواتُ دامِت ما ِفیها ـود[خَاِلِدین : ه

سبحانه].. ١٠٨ الصَّاِل: ویقول ِمن یعمْل ـهفَمن لَ ـا وِإن ِلسعِیِه كُفْران فَالَ مْؤِمن وهو حاِت
سبحانه].. ٩٤: األنبیاء[كَاِتبون مِقیالً: ویقول وَأحسن مُّستَقَرًّا خَیر یومِئٍذ الْجنِة َأصحاب

سبحانه].. ٢٤: الفرقان[ ِبیِمی: ویقول ِكتَابه ُأوِتي من ِكتَاِبیهفََأمَّا اقْرُؤوا هاُؤم فَیقُوُل  * ِنِه
ِحساِبیه مالٍَق َأني ظَنَنْتُ رَّاِضیٍة * ِإني ِعیشٍَة ِفي عاِلیٍة * فَهو جنٍة ـةٌ * ِفي داِنی  * قُطُوفُها

الْخَاِلیِة األیَّاِم ِفي َأسلَفْتُم ِبما هِنیًئا واشْربوا ].٢٤–١٨: الحاقة[كُلُوا
قصیرة الدنیا الحیاة ألن الموت بعد لما وعمل لنفسه دان من العاقل ال.. إن ـعادتها س

منغصة.. تدوم ولذتها مقطوع ـة.. ونعیمها وفرح ـرور س ـع م سعادة فهي اآلخرة الحیاة أما
یزول.. دائمة ال دائم ..ونعیم

" " المؤانسةالمؤانسة""
لیعمر اإلنسان خلق وقد وتعالى سبحانه الحق كان وحدهما یتركه أن ویسكنها األرض

ـشعر ی ـك ش بال واإلنسان ومحیطات وأنهار وأشجار جبال حوله ومن الفسیح الكون هذا في
علیه یستولي الذي والخوف والرهبة ـه.. بالوحشة فی حولنا من العالم أن بالنا عن یغیب ال ثم

المستأنسة وغیر المستأنسة والبهائم المتعددة الطیر ا... صنوف ـوش ـروالوح وغی ـة لمفترس
یؤنسه.. المفترسة مؤنس بال الجو هذا في یعیش أن اإلنسان یستطیع ترى یا لنا،فهل بد ال أم

بنا یحیط الذي الغامض الكون هذا في مؤنسین أصدقاء اإللهیة.. من الحكمة مقتضى كانت إذًا
مؤنس صدیق الكون هذا في یكون مزعج.. أن صالح.. وعدو ـالح.. وعشیر ط ـرین.. أو وق

ضار أو ـل.. نافع نمی ـذي ال الصدیق اختیار حریة لنا وترك إلیه ونبهنا ذلك لنا اهللا أوجد فقد
به.. إلیه ونتصل بنا یتصل معنا یكون وهما.. وأن النوعین، هذین اهللا أوجد : وقد

.المالئكة-١
.الجن-٢
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ـه بكیان ویختلط النوعین هذین من یختار صدیق أي اإلنسان ـضت.. فلینظر اقت ـد وق
العالمالحكمة على تطل نوافذ وله لحظة أول من صمِّم اإلنسان أن ـبحات.. اإللهیة س من وله

الحسِّیة النوافذ مقام فیه ویقوم األعلى بالمأل یصله ما الروحیة وملكاته ـه.. فكره ل ـرك تُ وقد
إلیه ویأنس یشاء من مصاحبة في نوافذه.. االختیار یفتح أن اإلنسان ـسمع.. وعلى وی ـصر یب

الحس..ویشم عالم ـم.. في ث ـة الطبیع وراء ـا م ـى عل لیطل بروحه ویسمو بفكره یسبح ثم
والحیاة الصحة مقومات وكل وضوءه نسیمه أفق كل من یعرف.. یستخلص أن اإلنسان وعلى

اهللا رسول وصدق أعوانًا الخفي الكون هذا في له جعل خلقه الذي اهللا أن یتأكد وأن نفسه قدر
و" إال أحد من منكم الجنما من قرینه به وكل اهللا.. قالوا.. قد رسول یا وإیَّاي.. وإیاك قال

فأسلم علیه أعانني قد اهللا أن مسلم" [إالّ الرسول].. صحیح كان اهللاوإذا ـإن ف بذلك أخبرنا
اهللا أمر من یحفظونه المالئكة من معقبات وحوله له منا واحد كل بأن أخبرنا وتعالى .. سبحانه

لنا ما: ربنافیقول یغَیِّر الَ اَهللا ِإنَّ اِهللا َأمِر ِمن یحفَظُونَه خَلِْفِه وِمن یدیِه بیِن مِّن معقباتٌ لَه
ِبَأنْفُِسِهم ما یغَیِّروا حتى إال: "یقولوالرسول] ١١: الرعد[ِبقَوٍم یفارقكم ال من معكم إن
فاست الجماع وعند الخالء وأكرموهمعند ـذا. )١(" حیوهم ه أن ـان األذه في یستقر أن نرید إذًا

مشیئته ووفق وإرادته بقدرته خلقهم وقد غیرنا فیه على.. الكون بها تطل نوافذ اهللا وهبك وقد
ـار االختی في حرٌّ وأنت تشاء من وتصادق الكون هذا في معك من على وتتعرف األفق .. هذا

ذلك مع تعلم أن علیك ا.. لكن بالمعارفأن زودك ـات.. هللا المخلوق من صنف كل لك ووضح
العبارة بصریح لك قال ثم تصاحب ال ومن تصاحب من إلى ـا: ونبهك فَِإنم ـدى اهتَ ـِن م

معذِب كُنا وما ُأخْرى ِوزر واِزرةٌ تَِزر والَ علَیها یِضل فَِإنما ضل ومن ِلنَفِْسِه ـىیهتَِدي حت ین
رسوالً والرسول]١٥: اإلسراء[نَبعثَ موضحا، ـان: "یقول لمت القلب ـن.. في م ـة لم

اهللا.. الملك ـد ولیحم ـبحانه س اهللا من أنه فلیعلم ذلك وجد فمن بالحق وتصدیق بالخیر .. إیعاد
من باهللا فلیستعذ ذلك وجد فمن بالحق وتكذیب بالشر إیعاد الشیطان العدو من ـشیطانولمة ال

تعالى.. الرجیم اهللا قول تال مَّغِْفرةً: ثم یِعدكُم واُهللا ِبالْفَحشَاِء ویْأمركُم الْفَقْر یِعدكُم الشیطَان
عِلیم واِسع واُهللا وفَضالً ـون].. ٢٦٨: البقرة[مِّنْه الك هذا في له یكون أن یسره اإلنسان إن

المؤكد.. أصدقاء طبائعهمومن في یختلفون األصدقاء ـصیحة.. أن والن الود یبذل من .. منهم
والطاعات الخیر فعل على ـا.. ویقوى ویزیِّنُه ـة الجریم إلى ویدفع الشر إلى یقود من ومنهم
المعاصي الرتكاب الظروف ـدیق.. ویهیئ وص ـه حیات رفیق یختار الذي هو العاقل واإلنسان
ویرغ الخیر له یزیِّن الذي اهللاعمره ـول رس لنا ضرب ولقد فعله في ـصدیقبه بال ـثالً، م

ـا طیب ـا ریح ـه من تشم أن وإما منه تشتري أن إما فهو المسك یبیع الذي مثل بأنه .. الصالح

                                          
ـ)1( ج كثیر، ابن ص٤تفسیر ،٥٠٣ .
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إما وهو الكیر كنافخ هذا فمثل والرذیلة الخیانة على یحث الذي الشر بصدیق مثالً لنا وضرب
ب ویذهب بصحتك یضر دخانًا منه تشم المرضأن ویجلب وجهك منه.. نضارة یتطایر أن وإما

كیانك ویهدد ثیابك یحرق ـذا.. وهكذا.. شرر ه في أصدقاءنا لنوضح نقف أن نحن علینا لذلك
األمر من بیِّنة على لنعیش فریق كل خصائص على ونتعرف بنا المحیط ... الكون
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الثاني الثانيالفصل المالئكةالمالئكةــالفصل

تعالىق ـون: ال مُّكْرم ـاد ِعب بْل سبحانَه ولَدا الرَّحمن اتخَذَ ـسِبقُونَه * وقَالُوا ی الَ
یعملُون ِبَأمِرِه وهم وهم * ِبالْقَوِل ارتَضى ِلمِن ِإال یشْفَعون والَ خَلْفَهم وما َأیِدیِهم بین ما یعلَم

خَ مشِْفقُونمِّن ].٢٨–٢٦: األنبیاء[شْیِتِه
قال ذر أبي عن أحمد اإلمام اهللا.. وروى رسول ـرون: "قال ت ال ـا م أرى ـي إنّ

ملك علیه إالّ أصابع أربع موضع فیها ما تئط أن لها وحقّ السماء أطت تسمعون ال ما وأسمع
ول كثیرا، ولبكیتم قلیالً لضحكتم أعلم ما علمتم لو ـاتساجد الفرش ـى عل ـساء بالن ـذذتم تل ما

وجل عز اهللا إلى تجأرون الصعدات إلى ".ولخرجتم
اهللا رسول .صدق

نور من اهللا خلقهم الكون هذا في لنا األصدقاء أول هم ال.. المالئكة ـم أنه ـتهم وطبیع
یط ال واحدة حال على وهم أنوثة وال بذكورة یتصفون وال ینامون وال یشربون وال رأیأكلون

تبذل وال تحوُّل طفولة.. علیها لهم لیس وشباب.. أي صبا من ذلك بین وما ولیس.. وشیخوخة
ـذاتي ال الكسب طریق عن معرفة أو علم في زیادة الزمن مع ـم.. لهم علمه ـيء یج ـا وإنم

ومباشرا تلقائیا اهللا من یتلقونه بما ربهم.. ومعرفتهم أمام قولهم في جاء ـ:وقد لَنَ ِعلْم ِإالالَ ا
علمتَنَا ـمما ه بل تتغیر ال فإراداتهم والبهاء الصفاء من واحد نمط على المالئكة كانت وإذا

دائمة طاعة في القهار الواحد هللا یْؤمرونمستسلمون ما ویفْعلُون َأمرهم ما اَهللا یعصون ال
أهالً لیسوا منزلة وعلو قدرا شرفوا وإن األرضوهم ـى عل ـة.. للخالفة الخلیف ـصب من ألن

لألمور وتقدیرا وتخطیطًا وتفكیرا إلیه أوكل ما شئون تصریف في استقالالً إرادة،یقتضي ـم ث
ـصرف الت األصل من یتولى الذي الوكیل شأن هذا في شأنه الرأي علیه انعقد ما لتنفیذ تمضي

فیه وكَل اهللا،فیما خلفها المالئكة تكون هذا منهموعلى ویطلب سبحانه هو یعلمها معینة ألمور
مكرمون عباد ألنهم یؤمرون ما یفعلون وهم .. تنفیذها

" " مسكنهممسكنهم""
ـم یعل ال ـة المالئك من یحصى ال عدد سماء كل وفي المالئكة مستقر فهي السماوات

اهللا رسول حدیث ففي اهللا إالّ وال: "عددهم شبر وال قدم موضع السبع السماوات في كفما
حق عبدناك ما جمیعا قالوا القیامة یوم كان فإذا راكع ملك أو ساجد ملك أو قائم ملك وفیه إالّ

شیًئا بك نُشرك ال أنا إالّ ـم" عبادتك ربه بأمر األرض إلى ینزلون فهم السماء مسكنهم أن ومع
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ثم به كلفوا ما لتنفیذ األرض إلى فینزلون تكلیفات لهم المالئكة بعض هناك إلىألن یصعدون
. السماء

" " عبادتهمعبادتهم""
دائمة عبادة في وهم اهللا خلقهم عندما المالئكة أن المؤكد الثابت ـع.. من الراك ـنهم فم

أبدا.. أبدا الساجد المسبح.. ومنهم المكبر.. ومنهم المهلل.. ومنهم العرش.. ومنهم حملة ومنهم
حوله من به ف،..والحافون والسیاحون الوحي أمناء الجهاتومنهم ـاألرواح.. ي ب والموكلون
واألمطار ـروه.. واألرزاق مك كل عنه ویدفعوا اهللا بأمر لیحفظوه اإلنسان على الحفظة ومنهم

عنه تخلوا القدر جاء ـر.. وإذا ألم االستجابة ألن عبادة في فهم لهم اهللا من تكلیف هذا دام وما
وأجرها ثوابها لها عظیمة عبادة األمر هذا وتنفیذ أن..اهللا ـا فعلین ـذلك ك ـة المالئك كان وإذا

اهللا ـد عن ـانتهم ومك منزلتهم على تشیر التي القرآنیة اآلیات على لنتعرف القرآن .. نستعرض
تعالى اهللا : یقول

مُّكْرمون-١ ِعباد بْل سبحانَه ولَدا الرَّحمن اتخَذَ ـم * وقَالُوا وه ـالْقَوِل ِب یسِبقُونَه الَ
یعملُونِبَأ ـم * مِرِه وه ـضى ارتَ ِلمِن ِإال یشْفَعون والَ خَلْفَهم وما َأیِدیِهم بین ما یعلَم

مشِْفقُون خَشْیِتِه ـذَِلك * مِّن كَ ـنم جه نَجِزیِه فَذَِلك دوِنِه مِّن ِإلَه ِإني ِمنْهم یقُْل ومن
الظاِلِمین ].٢٩–٢٦: األنبیاء[نَجِزي

ـستَغِْفرون-٢ وی ِبِه ویْؤِمنُون ربِِّهم ِبحمِد یسبِّحون حولَه ومن الْعرشَ یحِملُون الِذین
ـوا واتبع تَابوا ِللِذین فَاغِْفر وِعلْما رَّحمةً شَيٍء كُل وِسعتَ ربَّنَا آمنُوا ـِبیلَكِللِذین س

الْجِحیِم عذَاب ].٧: غافر[وِقِهم
ـستَغِْفرون-٣ وی ـم ربِِّه ِبحمِد یسبِّحون والْمالَِئكَةُ فَوِقِهنَّ ِمن یتَفَطرن السَّماواتُ تَكَاد

الرَِّحیم الْغَفُور هو اَهللا ِإنَّ َأالَ اَألرِض ِفي ].٥: الشورى[ِلمن
مَّعلُومو-٤ مقَام لَه ِإال ِمنا الصَّافون * ما لَنَحن ـسبِّحون * وِإنا الْم ـنَحن لَ ـا وِإن

].١٦٦–١٦٤: الصافات[
لَحاِفِظین-٥ علَیكُم كَاِتِبین * وِإنَّ ـون * ِكراما تَفْعلُ ما ـار[یعلَمون –١٠: االنفط

١٢.[
نَتَ-٦ ـكوما ربُّ ـان كَ وما ذَِلك بین وما خَلْفَنَا وما َأیِدینَا بین ما لَه ربِّك ِبَأمِر ِإال نَزَُّل

].٦٤: مریم[نَِسیًّا
یستَحِسرون-٧ والَ ِعبادِتِه عن یستَكِْبرون الَ ِعنْده الَ * ومن ـار والنه اللیَل یسبِّحون

].٢٠–١٩: األنبیاء[یفْتُرون
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وثُالَثَ-٨ مَّثْنَى َأجِنحٍة ُأوِلي رسالً الْمالَِئكَِة جاِعِل واَألرِض السَّماواِت فَاِطِر ِهللا الْحمد
قَِدیر شَيٍء كُل علَى اَهللا ِإنَّ یشَاء ما الْخَلِْق ِفي یِزید ].١: فاطر[ورباع

قَِعیدِإذْ-٩ الشماِل وعِن الْیِمیِن عِن الْمتَلَقیاِن رِقیب * یتَلَقى لَدیِه ِإال قَوٍل ِمن یلِْفظُ ما
].١٧،١٨: ق[عِتید

اِهللا-١٠ َأمِر ِمن یحفَظُونَه خَلِْفِه وِمن یدیِه بیِن مِّن معقباتٌ ].١١: الرعد[لَه
حفَظَةًوهو-١١ علَیكُم ویرِسُل ِعباِدِه فَوقَ ].٦١: األنعام[الْقَاِهر
آمنُوا-١٢ الِذین فَثَبِّتُوا معكُم َأني الْمالِئكَِة ِإلَى ربُّك یوِحي ].١٢: األنفال[ِإذْ
ع-١٣ تَتَنَزَُّل استَقَاموا ثُمَّ اُهللا ربُّنَا قَالُوا الِذین تَحزنُواِإنَّ والَ تَخَافُوا َأال الْمالَِئكَةُ لَیِهم

تُوعدون كُنْتُم الِتي ِبالْجنِة اَآلِخرِة * وَأبِشروا وِفي الدُّنْیا الْحیاِة ِفي َأوِلیاُؤكُم نَحن
].٣٠،٣١: فصلت[
هو-١٤ ِإال ربِّك جنُود یعلَم ]. ٣١: المدثر[وما

ـة ومبیِّن ـاهدة ش القرآن قارئ یجدها والتي الكثیرة القرآنیة اآلیات من ذلك غیر إلى
المكرمین اهللا مالئكة فیه العظیم الكون هذا بأن .وموضِّحة

األرض"" إلى األرضنزولهم إلى ""نزولهم
ـى عل ـیش الع یستطیعون ال فهم ولهذا یشربون وال یأكلون ال نورانیة أجسام المالئكة

السماء مسكنهم ألن اهللا.. األرض أوامر ینفذون وهم األرض إلى بالنزول اهللا من یكلفون لكنهم
آدم بني صورة في ویتشكلون ـص.. وینزلون ق ـد وق حسنة وهیأتهم جمیلة صورتهم وتكون

ذلك من المالئكة؛ نزول من القصص بعض علینا :القرآن
إبراهیم-١ سیدنا إلى األنبیاء(جاءوا ـ) أبو ج ـه علی دخلوا ولما ضیوف صورة اءهمفي

ـل رس ـا إنّ تخف ال بقولهم بادروه لكنهم منهم إبراهیم فخاف یأكلوا لم لكنهم بالطعام
ـت.. ربك أقبل ـد ق ـت كان التي زوجته من غالم له سیولد بأنه البشرى إلیه ألقوا ثم

ـذا ه إن شیخًا بعلي وهذا عجوز وأنا أألد وقالت حیاء وجهها فصكت الكالم وسمعت
عجیب أتعجبی.. لشيء ـهقالوا إن ـت البی أهل علیكم وبركاته اهللا رحمة اهللا أمر من ن

تعالى اهللا قول في هذا ونقرأ مجید، الْمكْرِمین: حمید ِإبراِهیم ضیِف حِدیثُ َأتَاك هْل
مُّنكَرون*  قَوم سالَم قَاَل سالَما فَقَالُوا علَیِه دخَلُوا فَج * ِإذْ َأهِلِه ِإلَى ـٍلفَراغَ ِبِعج اء

تَْأكُلُون * سِمیٍن َأالَ قَاَل ِإلَیِهم ـشروه * فَقَرَّبه وب تَخَفْ الَ قَالُوا ِخیفَةً ِمنْهم فََأوجس
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عِلیٍم فَصكتْ * ِبغُالٍَم صرٍَّة ِفي امرَأتُه عِقیم)١(فََأقْبلَِت عجوز وقَالَتْ ـالُوا * وجهها قَ
الْعِلیمكَذَِلِك الْحِكیم هو ِإنه ربُِّك ].٣٠–٢٤: الذاریات[قَاَل

لوط-٢ سیدنا إلى بشر صورة في المالئكة السالم–جاءت ـى–علیه عل وهم وجاءوا
سبحانه الحق أشار هذا إلى الوجوه حسان رجال ـا: هیئة لُوطً ـلُنَا رس جاءتْ ولَمَّا

ِبِهم وضاقَ ِبِهم عِصیبِسيء یوم هذَا وقَاَل ـِه * ذَرعا ِإلَی ـون یهرع قَومه وجاءه
والَ اَهللا فَاتقُوا لَكُم َأطْهر هنَّ بنَاِتي هُؤالَِء قَوِم یا قَاَل السَّیَِّئاِت یعملُون كَانُوا قَبُل وِمن

رَّ رجٌل ِمنْكُم َألَیس ضیِفي ِفي حق * ِشیدتُخْزوِن ِمن بنَاِتك ِفي لَنَا ما عِلمتَ لَقَد قَالُوا
نُِرید ما لَتَعلَم شَِدیٍد * وِإنك ركٍْن ِإلَى آِوي َأو قُوَّةً ِبكُم ِلي َأنَّ لَو لُوطُ * قَاَل یا قَالُوا

ِإلَیك یِصلُوا لَن ربِّك رسُل ـات)٢(].. ٨١–٧٧: هود[ِإنا اآلی من ذلك غیر إلى
یأتون كانوا إبراهیم قصة وفي وهنا آخر، موضع في لوط قصة سیاق في جاءت التي

ضیوف هیئة .. على
المسیح-٣ أم مریم السالم–السیدة ناسكة-علیهما عابدة ـت.. كانت وكان ـة متبتل عالمة

وإخالص بصدق ربها فقیرة.. تدعو یتیمة وتد.. وكانت كفالتها على ـاویقوم أمره بیر
العظیم النبي خالتها زوج شأنها السالم(ورعایة علیه ـا) زكریا أحواله ـد یتفق ـان وك

خلوتها ومكان تعبدها محراب في علیها لها) المحراب(ویدخل تكون طلب أي یسألها
فیه ـدها.. غربة عن ـود الموج ـام الطع ومن عندها الطعام بكثرة یفاجأ زكریا وكان

الس في متوفرة غیر األسواقأصناف في وربیعها نضجها أوان هذا ولیس المحلي وق
مریم.. العالمیة زكریا فتقول.. فیسأل إلیك؟ أحضره الذي ومن هذا، لك جاء أین : من

ـت أن إالّ أحد تعبدي محراب في عليَّ یدخل لم وخضوع خشوع في ـون.. مریم فیك
العالمین رب اهللا هو إیاه ورزقني بهذا إلي جاء قادر.. الذي ـیموهو ـرف.. وعظ ع

ـدعاء ال یستجیب اهللا أن شك وال مبارك مكان مریم فیه تجلس الذي المكان أن زكریا
المكان هذا مثل ـعره.. في ش ـیض واب ـنه ِس كَبر وقد ولدا ینجب لم زكریا .. وكان

جسمه ـرث.. وضعف وی ـده بع ـن م لیرثه الولد إلى یتطلع كان لكنه عظمه، ووهن
ب من لینشرها الخیر اإلناثمواریث رعایة على ویقوم شأنهن.. عده هذا،ویرعى وإلى

سبحانه الحق زكَِریَّا: أشار عبده ربِّك رحمِت خَِفیًّا * ِذكْر ِنداء ربَّه نَادى قَاَل * ِإذْ
ر ِبدعاِئك َأكُن ولَم شَیبا الرَّْأس واشْتَعَل ِمني الْعظْم وهن ِإني ـِقیًّاربِّ شَ ـي * بِّ وِإن

وِلیًّا لدنْك ِمن ِلي فَهب عاِقرا امرَأِتي وكَانَِت وراِئي ِمن الْمواِلي ویِرثُ * ِخفْتُ یِرثُِني
                                          

الخبر)1( من تعجبا وجهها على بیدها . ضربت
قومه)2( من إلیهم اإلساءة من علیهم حمایتهمخاف یستطیع وال ضیافته، في . وهم
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رِضیًّا ربِّ واجعلْه یعقُوب آِل ـي].. ٦–٢: مریم[ِمن ف ـو وه السالم علیه زكریا
المبارك تع(المكان مریممحراب السیدة وخشوع) بد ذل في وقال السماء إلى یدیه رفع

قائالً ربه ودعا األحد الواحد الملك لمالك ـةً: وخضوع ذُرِّیَّ ـدنْك ل ِمن ِلي هب ربِّ
الدُّعاِء سِمیع ِإنك عمران[طَیِّبةً فیه].. ٣٨: آل فإن ونظیفًا طاهرا المكان كان ولما

ألنها اهللا ـادتمالئكة ون وجودها عن المالئكة فأعلنت النظیفة الطاهرة األماكن تحب
القرآن یقول كما اَهللا:وقالت َأنَّ ـراِب الِْمح ـي ِف ـصلي ی قَاِئم وهو الْمالَِئكَةُ فَنَادتْه

ـ مِّ ـا ونَِبیًّ وحصورا وسیِّدا اِهللا مِّن ِبكَِلمٍة مصدِّقًا ِبیحیى ـصَّاِلِحینیبشرك ال آل[ن
المالئكة].. ٣٩: عمران وبشرت الدعاء اهللا استجاب ـات،وقد لحظ في تم ذلك وكل

سبحانه واهللا ونقاء طُهر كله بالمأل صادق واتصال النفس وصفاء الروح بسمو اتسمت
مسجد كل عند زینتهم یأخذون الذین المتطهرین ویحب التوابین یحب ـة.. وتعالى زین

و النظیفالنفس سبحانه فهو اهللا طَهره جسمه طَهَّر من ألن المكان وزینة الملبس زینة
النظافة . یحب

مریم إلى السالم–ونعود ـستجیب-علیهما وت إلیهم فتأنس المالئكة تخاطبها كانت فقد
اهللا ـه قول ـي ف جاء حسبما الواحد اهللا عبادة إلى ویوجهونها بالخیر یأمرونها ألنهم لتوجیهاتهم

ـالَِمین: تعالى الْع ِنساِء علَى واصطَفَاِك وطَهَّرِك اصطَفَاِك اَهللا ِإنَّ مریم یا الْمالَِئكَةُ قَالَِت وِإذْ
الرَّاِكِعین*  مع واركَِعي واسجِدي ِلربِِّك اقْنُِتي مریم عمران[یا ـت].. ٤٢،٤٣: آل كان لهذا

ورعة تقیة عابدة ـي.. مریم ف أمامها یقف بمن فوجئت تعبدها مكان في وهي األیام أحد وفي
مغلقة األبواب ألن منه مریم فخافت بشر ـزع،هیئة ف ـابها أص ـذلك ل أحد علیها یستأذن ولم

القرآن یحكي كما فقالت : ورعب
تَِقیًّا كُنتَ ِإن ِمنْك ِبالرَّحمِن َأعوذُ رد].. ١٨: مریم[ِإني الملك ـملكن ل بأنه علیها

قائالً وأخبرها شرًّا بها ـا: یقصد زِكیًّ غُالَما لَِك َألهب ربِِّك رسوُل َأنَا ـریم[ِإنما ]. ١٩: م
ـشت وع ـاهللا ب ـسي نف حصَّنت وأنا بشر یمسسني لم عذراء فتاة وأنا ألد كیف مریم وتعجبت

واألما والعفة والفضیلة بالطهر معروفة وأسرتي عفیفة ـنطاهرة م ـي ألنن بغیا لست وأنا نة
كریم قائالً.. أصل بشر صورة في المتمثل الملك علیها ـأمر: فرد ب موكل ملك وأنا كذلك أنت

لها قال لذلك ـان: اهللا وكَ مِّنا ورحمةً للْناِس آیةً وِلنَجعلَه هیِّن علَيَّ هو ربُِّك قَاَل كَذَِلِك قَاَل
مَّقِْض اآلیة].. ٢١: مریم[یًّاَأمرا من عمران آل سورة في بتمامها القصة هذه إلى٣٣ونقرأ

رقم٥١اآلیة اآلیة من مریم سورة اآلیة٢وفي تُبین.. ٣٦إلى التي اآلیات من ذلك غیر إلى
یقولون كما ألنهم ربهم بأمر األرض إلى المالئكة نزول ـَأمِر: لنا ِب ِإال نَتَنَزَُّل ـكوما ربِّ

]. ٦٤: مریم[
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اهللا-٤ رسول محمد ـلسیدنا جبری سیدنا خاصة رجال هیئة على المالئكة تأتیه كانت
السالم– الطلعة-علیه حسن الوجه جمیل شاب صورة في یأتي كان ـان.. فقد ك وقد

مختلفة وصور متعددة أشكال في صورة.. یأتي هیئة على یأتي كان ـن(فقد ب ـة دحی
الكلبي الخطابوت) خلیفة بن عمر حدَّثّ فقد أعرابي صورة في ـا: "فقالارة بینم

اهللا رسول عند جلوس ـدیدنحن ش الثیاب بیاض شدید رجل علینا طلع إذ یوم ذات
أحد منا یعرفه وال السفر أثر علیه یرى ال الشعر، ـي.. سواد النب إلى جلس حتى

فخذیه على كفیه ووضع ركبتیه إلى ركبتیه محمد.. لوقا.. فأسند ـن.. یا ع ـي أخبرن
اهللا.. اإلسالم رسول اهللافقال إال إله ال أن تشهد أن ـول.. اإلسالم رس محمدا وأن

الصالة.. اهللا الزكاة.. وتقیم رمضان.. وتؤتي إلیه.. وتصوم استطعت إن البیت وتحج
ویصدقه.. صدقت.. قال.. سبیالً یسأله له ـان.. قال.. فعجبنا اإلیم ـن ع .. فأخبرني

اآلخر.. الق والیوم ورسله وكتبه ومالئكته باهللا تؤمن ـره.. أن خی ـدر بالق ـؤمن وت
اإلحسان.. قال.. صدقت.. قال.. وشره عن تراه.. قال.. فأخبرني كأنك اهللا تعبد .. أن

یراك فإنه تراه تكن لم الساعة.. قال.. فإن عن ـا.. قال.... فأخبرني عنه المسئول ما
السائل من أماراتهافأخ.. قال.. بأعلم عن ـرى.. قال.. برني ت وأن ربتها األمة تلد أن

انطلق ثم البنیان في یتطاولون الشاة رعاة العالة العراة ملیًّا.. الحفاة قال.. فلبثت .. ثم
قلت السائل؟ من أتدري عمر أعلم.. یا ورسوله ـم.. قال.. اهللا یعلمك أتاكم جبریل فإنه

ومسلم" [دینكم النسائي ].رواه
ب-٥ غزوة المشركینفي عدد من الثلث المسلمین عدد كان ـسلمین.. در الم سالح أن كما

ضعیفًا وكان ـسلمین.. قلیالً الم أن فلو اإلسالم في حربیة وقعة أول بدر غزوة وكانت
قائمة له تقم ولم مهده في اإلسالم على لقضى فیها دین.. هزموا هو اإلسالم كان ولما

والذي نصره من بد فال الخالد سبحانهاهللا لقوله اهللا هو ـن: ینصر ِم ِإال النصر وما
حِكیم عِزیز اَهللا ِإنَّ اِهللا اهللا]... ١٠: األنفال[ِعنِْد رسول دعاء من كان یومولهذا
الصحابة إلى یشیر وهو ـد: "بدر تُعب ال الیوم العصابة هذه تهلك إن ـذا.. )١(" اللهم له
عد من لتزید المالئكة ـلنزلت القائ ـو فه اهللا ـأمر ب ذلك وكان وتقویهم المسلمین : د

آمنُوا الِذین فَثَبِّتُوا معكُم َأني الْمالِئكَِة ِإلَى ربُّك یوِحي ِإذْ
النبي لدعاء استجابة المالئكة نزلت ـنوقد م ـك ذل لنا ویتضح الستغاثته واستجابة

سبحانه اهللا تَستَِغیثُون: قول مرِدِفینِإذْ الْمالِئكَِة مِّن ِبَألٍْف مِمدُّكُم َأني لَكُم فَاستَجاب ربَّكُم
ـه].. ٩: األنفال[ ألن ضعف من فیه هم ما على المؤمنین لیذر كان ما وتعالى سبحانه اهللا ألن

                                          
ـ)1( ج للسهیلي، األنف ص٣الروض ،٣٨.
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فقال بذلك المسلمین ذكر لذلك الناصرین خیر وهم آمنوا الذین مولى ـصركُمولَ: سبحانه نَ قَد
تَشْكُرون لَعلكُم اَهللا فَاتقُوا َأِذلةٌ وَأنْتُم ِببدٍر ربُّكُم * اُهللا یِمدَّكُم َأن یكِْفیكُم َألَن ِللْمْؤِمِنین تَقُوُل ِإذْ

منزِلین الْمالَِئكَِة مِّن آالٍَف وتَتقُوا * ِبثَالَثَِة تَصِبروا ِإن ـِددكُمبلَى یم هذَا فَوِرِهم مِّن ویْأتُوكُم
مسوِِّمین الْمالَِئكَِة مِّن آالٍَف ِبخَمسِة ِبِه * ربُّكُم قُلُوبكُم وِلتَطْمِئنَّ لَكُم بشْرى ِإال اُهللا جعلَه وما
الْحِكیِم الْعِزیِز اِهللا ِعنِْد ِمن ِإال النصر عمرانآ[وما ـة].. ١٢٦–١٢٣ل المالئك ـزول ون

الحاالت من كثیر في ثبت أمر الحروب في المسلمین ـل. على القائ ـو ه وتعالى سبحانه : فاهللا
األشْهاد یقُوم ویوم الدُّنْیا الْحیاِة ِفي آمنُوا والِذین رسلَنَا لَنَنصر ].٥١: غافر[ِإنا

اهللا-٦ بالطاعة.. الولي.. أولیاء اهللا تولى من اهللا.. هو ـدق وص ـة بالرعای اهللا ـواله فت
النوِر: العظیم ِإلَى الظلُماِت مِّن یخِْرجهم آمنُوا الِذین وِليُّ ـرة[اُهللا ،]٢٥٧: البق

ورعایته اهللا حمایة في فهم ظالم من علیهم خوف ال برعایته توالهم الذي اهللا وأولیاء
ا اهللا ـون: لعظیموصدق یحزنُ هم والَ علَیِهم خَوفٌ الَ اِهللا َأوِلیاء ِإنَّ ـِذین * َأالَ ال

یتقُون وكَانُوا اِهللا * آمنُوا ِلكَِلماِت تَبِدیَل الَ اَآلِخرِة وِفي الدُّنْیا الْحیاِة ِفي الْبشْرى لَهم
الْعِظیم الْفَوز هو المواطن].. ٦٤–٦٢: یونس[ذَِلك كل في عنهم یدافع تعالى واهللا

ـد وق الولي هذا عن للدفاع الناس بعض یلهم أو رجل صورة في ینزل ملكًا یأمر بأن
أعدائه من أشار... یكون هذا وإلى الرحمن، أصابع من إصبعین بین العباد قلوب فإن

سبحانه الِذین: الحق عِن یداِفع اَهللا ـوٍرِإنَّ كَفُ ـوَّاٍن خَ كُل یِحبُّ الَ اَهللا ِإنَّ آمنُوا
كربه].. ٣٨: الحج[ اهللا یفرِّج ـة.. والولي المغلق األبواب دائما له ویفتح نفسه ویؤنس

ـبحانه س ـق الح ـار أش هذا وإلى به ویرضِّیه الرضا ویرزقه أزمة كل عنه : ویفرِّج
مخْ له یجعل اَهللا یَّتِق اِهللا * رجاومن علَى یَّتَوكْل ومن یحتَِسب الَ حیثُ ِمن ویرزقْه
َأمِرِه باِلغُ اَهللا ِإنَّ حسبه ـذي].. ٣–٢: الطالق[فَهو ال الورع النقي التقي والولي

یتكاسل وال یتواكل وال جهده ویبذل األسباب في ـي.. یأخذ ف قوي إیمانه في قوي فهو
العبادةجسده بنیِّة حیاته في عمل كل یعمل النفس عفیف الرائحة طیب الملبس نظیف

تاجرا كان إن بمعنى ـو.. هللا وه ـه أن نفسه قرارة في ویعتقد والصدق باألمانة تعامل
علیه رقیب اهللا الناس مع الناس.. یتعامل یستغل وال األجود یبیع واحدة.. لذلك كلمته

وفاء یكون.. عنده فقد هذا ـمومع عل أي أو الكیمیاء أو الزراعة في علم طالب الولي
الحیاة علوم الناس.. من لخدمة علمه سیسخر أنه یتعلم وهو نیِّته في وسوف.. فیكون

وینهض أمته لیخدم مستحدثة نظریات ویبتكر إلیه ویضیف العلم هذا في لیجدد یجتهد
ذلك غیر إلى علیه مطّلع اهللا أن دائما یقینه وفي الحیاةبوطنه في شيء كل ألن.. من

أبدا یعیشون كأنهم لدنیاهم یعملون اهللا ـدا.. أولیاء غ یموتون كأنهم آلخرتهم ویعملون
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ـِسن: وشعارهم وَأح الدُّنْیا ِمن نَِصیبك تَنس والَ اَآلِخرةَ الدَّار اُهللا آتَاك ِفیما وابتَِغ
تَ والَ ِإلَیك اُهللا َأحسن ـِسِدینكَما الْمفْ ـبُّ یِح الَ اَهللا ِإنَّ اَألرِض ـي ِف ـساد الْفَ ـِغ ب

ـه].. ٧٧: القصص[ أنتجت ـا م أجمل ویلبسون بخیراتها یمتنعون الدنیا على ویقبلون
اهللا قول یقرءون ألنهم سوءاِتكُم: المصانع یُّواِري ِلباسا علَیكُم َأنْزلْنَا قَد آدم بِني یا

یذكرونوِر لَعلهم اِهللا آیاِت ِمن ذَِلك خَیر ذَِلك التقْوى وِلباس ].. ٢٦: األعراف[یشًا
سبحانه مسِجٍد: وقوله كُل ِعنْد ِزینَتَكُم خُذُوا آدم بِني ـذلك].. ٣١: األعراف[یا ك

أبدان أتعبوا قد فهم وطاب لذّ ما یأكلون اهللا لهمأولیاء فحق حالل من المال جمع في هم
ـبحانه س الحق أشار هذا وإلى االعتدال شأنهم وإنما تبذیر وال إسراف بال یتمتعوا : أن

الْمسِرِفین یِحبُّ الَ ِإنه تُسِرفُوا والَ واشْربوا ـي * وكُلُوا الِت اِهللا ِزینَةَ حرَّم من قُْل
والْط ِلِعباِدِه ـومَأخْرج ی خَاِلصةً الدُّنْیا الْحیاِة ِفي آمنُوا ِللِذین ِهي قُْل الرِّزِق ِمن یِّباِت

ـون یعلَم ِلقَوٍم اَآلیاِت نُفَصُِّل كَذَِلك العاملون] ٣١،٣٢: األعراف[الِْقیامِة اهللا أولیاء
سبح اهللا قول في جاء حسبما المالئكة علیهم تتنزل ربُّنَا: انهالمجدِّون قَالُوا الِذین ِإنَّ

ـي الِت ِبالْجنِة وَأبِشروا تَحزنُوا والَ تَخَافُوا َأال الْمالَِئكَةُ علَیِهم تَتَنَزَُّل استَقَاموا ثُمَّ اُهللا
تُوعدون اَآلِخر * كُنْتُم وِفي الدُّنْیا الْحیاِة ِفي َأوِلیاُؤكُم ].. ٣٠،٣١: فصلت[ِةنَحن

ـالم ع وعالمهم دائمة بصفة السماء مسكنهم كان وإن المالئكة أن قدمناه مما لنا ویتبین
اهللا ـده یری ـا م لتنفیذ ربهم بأمر األرض إلى ینزلون فهم والنقاء والطهارة والصفاء .. الطهر

تعالى اهللا قول ِب: ونقرأ ِفیها والرُّوح الْمالَِئكَةُ َأمٍرتَنَزَُّل كُل مِّن ربِِّهم ـدر[ِإذِْن ].. ٤]: الق
وتعالى سبحانه اهللا أوامر لتنفیذ األرض إلى المالئكة تنزل حیث القدر لیلة في ...وذلك

األرض"" في األرضأعمالهم في " " أعمالهم
فمنهم محددة بتكلیفات تنزل األرض إلى تنزل عندما ..المالئكة

ویحمون-١ عنه یدافعون اإلنسان حفظ مهمته تكون ـافظونمن ویح الضارة األشیاء من ه
لحكمه راد ال اهللا ألن عنه تخلوا القدر جاء إذا حتى ـق،علیه الح ـار أش ـذا ه وإلى

آدم بني بحفظ الموكلین المالئكة شأن في ومن: سبحانه الْقَوَل َأسرَّ مَّن مِّنْكُم سواء
وساِرب ِباللیِل مستَخٍْف هو ومن ِبِه ـم] ١٠: الرعد[ِبالنهاِرجهر ه عباس ابن قال

اهللا أمر من اإلنسان یحفظون قال.. المالئكة ـن.. ثم وم یدیه بین من یحفظونه مالئكة
عنه تخلوا اهللا قدر جاء فإذا مجاهد.. خلفه ـه"وقال بحفظ موكل وملك إالّ عبد من ما

إالّ یریده شيء ولیس والهوام واإلنس الجن من ویقظته نومه شيءفي إالّ وراءك قال
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فیصیبه به اهللا ـدِّر.. یأذن قُ ـذي لل یسلمه حتى عنه یزود ملك ومعه إالّ آدمي من فما
.)١("له

وحفظها-٢ العباد أعمال بكتابة مكلف هو من المالئكة معه،ومن إنسان كل أن ثبت وقد
اهللا ـال ق ـسیئات ال یكتب الشمال على وواحد الحسنات یكتب الیمین عن واحد ملكان

األمر هذا لنا قَِعید: مِبیِّنًا الشماِل وعِن الْیِمیِن عِن الْمتَلَقیاِن یتَلَقى ـظُ * ِإذْ یلِْف ـا م
ـد عِتی رِقیب لَدیِه ِإال قَوٍل ـبحانه].. ١٧،١٨: ق[ِمن س ـه ـیكُم: وقول علَ وِإنَّ

كَاِتِبین * لَحاِفِظین تَفْعلُونیعلَ * ِكراما ما ـار[مون ـذان].. ١٢–١٠: االنفط فه
اهللا ـول رس أن ورد ولهذا عمله، علیه یسجالن إنسان لكل ـالالملكان اهللا: "ق إن

ـارقونكم یف ال الذین الكاتبین الكرام معكم والذین اهللا من فاستحیوا التعرِّي عن ینهاكم
حاالت ثالث إحدى عند ـالعراء.. الغسل..الجنابة.. الغائط.. إالّ ب أحدكم اغتسل فإذا

بعیره أو حائط بجذم أو بثوبه اإلنسان. )٢(" فلیستتر یستحیي أن الكاتبین إكرام ومعنى
ـم خُلقه ـي ف كراما خلقهم اهللا فإن یكتبونها التي القبیحة األعمال علیهم یملي فال منهم

.وأخالقهم
ف-٣ األماكن أفضل ألنها بالمساجد موكلون المالئكة محلبعض فهي وأطهرها األرض ي

اهللا رسول عن الحدیث ففي الصالحین وملتقى الذكر وأماكن ـس: "الصالة نف ـن م
ـتر س ومن القیامة، یوم كرب من كربة عنه اهللا نفس الدنیا كرب من كربة مؤمن عن
ـه، أخی عون في العبد دام ما العبد عون في واهللا واآلخرة، الدنیا في اهللا ستره مسلما

الجنةومن إلى طریقًا به له اهللا سهَّل علما به یلتمس طریقًا في،سلك قوم اجتمع وما
وغشیتهم السكینة علیهم نزلت إالّ بینهم ویتدارسونه اهللا كتاب یتلون اهللا بیوت من بیت
نسبه به یسرع لم عمله به یطأ ومن عنده، فیمن اهللا وذكرهم المالئكة وحفّتهم " الرحمة

مسلم[ أیضاو].. رواه ـشیتهم: قال وغ ـة المالئك حفّتهم إالّ اهللا یذكرون قوم اجتمع ما
عنده فیمن اهللا وذكرهم السكینة علیهم ونزلت مسلم" [الرحمة ].رواه

آخر حدیث ـإذا: "وفي ف ـاس الن ـاب كت عن فضالً األرض في سیَّاحین مالئكة هللا إن
فیجیئو بغیتكم إلى هلموا تنادوا اهللا یذكرون أقواما أيوجدوا اهللا فیقول الدنیا السماء إلى بهم ن

فیقولون یصنعون؟ عبادي تركتم ویذكرونك.. شيء ویمجدونك یحمدونك ـول.. تركناهم .. فیق
رأوني رأوني؟.. فیقول.. ال.. فیقولون.. وهل لو ـد.. فیقولون.. كیف أش ـانوا لك رأوك ـو ل

وذكرى وتمجیدا فیقولو: فیقول.. قال.. تحمیدا یطلبون؟ شيء الجنة.. نفأي .. فیقول.. یطلبون
                                          

ـ)1( ج كثیر، البن والنهایة ص١البدایة ،٦٥.
اآلیة)2( هذه عند الرازي . تفسیر
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فیقولون رأوها؟ فیقولون.. فیقول.. ال.. وهل رأوها؟ لو ـا.. وكیف علیه أشد لكانوا رأوها لو
طلبا لها وأشد فیقول.. حرصا فیقولون.. قال یتعوذون؟ شيء أي ـار.. من الن ـول.. من .. فیق
فیقولون رأوها؟ فیقولون.. فیقول.. ال.. وهل رأوها؟ لو ـا. .فكیف منه ـد أش كانوا رأوها لو
خوفًا منها وأشد لهم.. فیقول.. قال.. هربا غفرت قد أني ـیهم.. فیقولون.. قال.. أشهدكم ف إن

لحاجة جاء إنما یردهم لم الخطّاء جلیسهم.. فیقول.. فالنًا بهم یشقى ال القوم أحمد" [هم ]. رواه
إالّ یراها ال وهو اإلنسان مع تكون التي المالئكة هي قالهذه وقد شفافیة اإلنسان عند كان إذا

اهللا األول: "رسول یكتبون مالئكة المسجد أبواب من باب كل على كان الجمعة یوم كان إذا
الذكر یسمعون وجاءوا الصحف طووا اإلمام جلس فإذا البخاري" [فاألول رسول].. رواه وقال

تعالىاهللا اهللا قول تفسیر الْفَجِر: في مشْهوداوقُرآن كَان الْفَجِر قُرآن ـراء[ِإنَّ : اإلس
النهار.. "قال] ٧٨ ومالئكة اللیل مالئكة الترمذي" [تشهده الصالة].. رواه علیه الرسول ویقول

یتعاقبون: "والسالم ـر.. المالئكة الفج ـالة ص ـي ف ویجتمعون بالنهار ومالئكة باللیل مالئكة
الذین إلیه یعرج ثم العصر بهموصالة أعلم وهو فیسألهم فیكم ـركتم.. فیقول.. یأتوا ت ـف كی

فیقولون یصلون.. عبادي؟ وهم وأتیناهم یصلون وهم البخاري[تركناهم ].رواه
ویؤذیه-٤ المسلم یغضب من بلعن موكل هو من المالئكة الرجل.. ومن كان إذا خاصة

تلعنها المالئكة فإن ورفضت فأبت الفراش إلى زوجته وطلب ـضهامتزوجا برف ألنها
بأخرى الزواج في التورط أو فاحشة ارتكاب إلى تدفعه قد ـدل،هذا الع ـستطیع ی وال

الرسول أشار هذا وإلى االثنتین فأبت: "بقولهبین فراشه إلى امرأته الرجل دعا إذا
تُصبح حتى المالئكة لعنتها غضبان البخاري[". فبات ].رواه

على-٥ للتأمین خُصصوا مالئكة ـةهناك الجماع صالة بالناس یصلي الذي اإلمام تأمین
ـأمینهم ت ووافق إمامهم ووافقوا المأمون أمَّن فإذا آمین یقول الفاتحة یقرأ أن بعد ألنه

اهللا رسول قال فقد جمیعا، لهم اهللا غفر المالئكة ـإن: "تأمین ف فأمِّنوا اإلمام أمَّن إذا
ما له غُفر المالئكة تأمین تأمینه وافق ذنبهمن من ومسلم" [تقدم البخاري ].رواه

اهللا رسول قال آخر حدیث السماء: "وفي في تقول المالئكة فإن آمین اإلمام قال إذا
ـه ذنب ـن م تقدم ما له غُفر المالئكة تأمین تأمینه وافق فمن ـاري[آمین البخ ـول].. رواه ویق

فقولوا: "الرسول حمده لمن اهللا سمع اإلمام قال الحمدالله.. إذا ولك ربنا ـق.. م واف من فإن
ذنبه من تقدم ما له غُفر المالئكة قول ومسلم" [قوله البخاري ].رواه

اهللا-٦ رسول إلى لینقلوا األرض في سیَّاحون المالئكة ـهبعض علی ـصلي ی من اسم
ـدیث الح ـي فف العظیم نبیِّه على سبحانه اهللا فضل من وهذا ـة: "ویسلم مالئك هللا إن

ا في السالمسیَّاحین أمتي عن لیبلغوني ومسلم" [ألرض البخاري ]..رواه
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ـالخیر-٧ ب ـأمر ی المالئكة من فالقرین المالئكة من وقرین الجن من قرین له إنسان كل
تعالى اهللا قول في الكریم القرآن في ذلك ثبت وقد بالشر یأمر الشیطان قَاَل: وقرین

كَا ولَِكن َأطْغَیتُه ما ربَّنَا بِعیٍدقَِرینُه ضالٍَل ِفي ـدَّمتُ * ن قَ وقَد لَديَّ تَخْتَِصموا الَ قَاَل
ِبالْوِعیِد للْعِبیِد * ِإلَیكُم ِبظَالٍم َأنَا وما لَديَّ الْقَوُل یبدَُّل ـي].. ٢٩–٢٣: ق[ما وف

اهللا رسول عن الج"الحدیث من قرینه به وكل وقد إالّ أحد من منكم ـهما وقرین ن
المالئكة قال.. من اهللا؟ رسول یا وإیَّاك ـال.. وإیَّاي.. قالوا ف ـه علی أعانني اهللا ولكن

بخیر إال مسلم" [یأمرني ].. رواه
ـى-٨ عل ترددهم كثرة من البیت أهل ویعرفون المسلمین بیوت یدخلون المالئكة بعض

وألن األفراد جمیع بین الطیبة العالقة فیه نظیف بیت ألنه فيالبیت لیس البیت سكان
ـسهم ألنف یحبون ما للناس یحبون وألنهم الناس على حسد وال حقد ـت.. قلوبهم والبی

عقور كلب وال مبتذلة وال عاریة صور فیه ـت.. لیس البی ـذا ه المالئكة تدخل لذلك
الشیاطین وتطرد فیه من اهللا. تؤنس ـول رس ـن ع الحدیث اهللا: "ففي ـة مالئك إن

آدم بني قالوأح(یعرفون ـة) سبه بطاع یعمل عبد إلى نظروا فإذا أعمالهم ویعرفون
وقالوا وسمَّوه بینهم ذكروه فالن.. اهللا اللیلة فالن.. أفلح اللیلة ـى.. نجا إل نظروا وإذا

وقالوا وسمَّوه بینهم ذكروه اهللا بمعصیة یعمل اللیلة.. عبد فالن ـزار[هلك الب ،]رواه
آخر حدیث بیتً"وفي المالئكة تدخل والال روایة وفي جنب وال كلب وال صورة فیه ا

ومسلم" [تمثال البخاري ].رواه
وهو طوال ولیاٍل كثیرة أیاما یصلي ال وبالتالي یغتسل ال الذي هو بالجنب والمقصود
اهللا ـول رس قال آخر حدیث وفي وإجرام، وفحش زنا من جنابة على ألنه بیته في اهللا یذكر ال

ر: " المالئكة تصحب جرسال أو كلب معهم ـصحیحین" [فقة ال ـب].. في بالكل ـصود والمق
الناس یخیف الذي .. العقور

ـة-٩ النافع ـوم العل ـة خاص الحقیقة عن والباحثین العلم طالب یساعدون مالئكة هناك
والحرام الحالل بمعرفة بیَّنة على یكونوا أن على المجاالت كل في ـي.. لإلنسانیة فف

اهللا رسول عن یصنعوإن: "الحدیث بما رضا العلم لطالب أجنحتها لتضع " المالئكة
أحمد[ ـرض].. رواه تعت ـة أزم أي ـر لیعب له والتیسیر التسهیل الجناح وضع فمعنى

حیاته في .مسیرته
ـأمر ب ـون مكلف وهم لحظتها ومن السماء وأسكنهم المالئكة خلق عندما سبحانه اهللا إن

وقالوا.. اهللا المشركین من قوم زعم المالئكة.. ولذلك ـم) إناث(بأن معه ـوا لیله اهللا ـم خلقه
كذبا.. ویلعب إال یقولون إن أفواههم من تخرج كلمة لیسوا.. كبرت ألنهم افتراء ذلك قالوا وقد
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األعلى بالمأل علم یخبرهم.. على كریم رسول ید على جاءهم اهللا عند من كتاب عندهم ولیس
لهم.. بذلك فقال سبحانه اهللا سألهم الْبنُونولهذا ولَكُم الْبنَاتُ لَه ـذا].. ٣٩: الطور[َأم وله

سبحانه اهللا عن یقولون المشركون ِإنَاثًا: كان الْمالِئكَِة ِمن ـي].. ٤٠: اإلسراء[واتخَذَ وف
المالئكة إلى تنضم أنها زعمهم في للبنات ـم،وأِدِهم له فقال المسلك هذا علیهم اهللا عاب ولذلك

الكریمكما القرآن في یكْرهون:جاء ما ِهللا ـرآن].. ٦٢: النحل[ویجعلُون الق علیهم ورد
سبحانه فقال هذا كل ـم: بعد خَلْقَه ـِهدوا َأشَ ـا ِإنَاثً الرَّحمِن ِعباد هم الِذین الْمالَِئكَةَ وجعلُوا

ویسَألُون شَهادتُهم هموقَا * ستُكْتَب ِإن ِعلٍْم ِمن ِبذَِلك لَهم مَّا عبدنَاهم ما الرَّحمن شَاء لَو لُوا
یخْرصون ـِسكُون * ِإال مستَم ِبِه فَهم قَبِلِه مِّن ِكتَابا آتَینَاهم ـرف[َأم إن] ٢١–١٩: الزخ

ل خدعوها أن بعد أنفسهم على وكذبوا اهللا على كذبوا سبحانهالمشركین الحق قال ـن: هذا وم
الظاِلمون یفِْلح الَ ِإنه ِبآیاِتِه كَذب َأو كَِذبا اِهللا علَى افْتَرى ِممَِّن ویقول].. ٢١: األنعام[َأظْلَم

یفْتَرون: أیضا كَانُوا مَّا عنْهم وضل َأنْفُِسِهم علَى كَذَبوا كَیفَ ـاما[انْظُر إن].. ٢٤: ألنع
سبحانه اهللا حق في تلیق ال التي الكلمات بهذه یتفوَّه تفكیره في المنحرف باهللا الجاحد .. اإلنسان

ـن م ـضل ویف یشاء ما ویختار یشاء ما یخلق شيء كمثله لیس المطلق الكمال له سبحانه فهو
قادر ولطیف مدبِّر وحكیم خبیر علیم سبحانه ألنه یشاء من على تعالىق.. یشاء قال وربُّك: د

ـشِْركُون ی عمَّا وتَعالَى اِهللا سبحان الِْخیرةُ لَهم كَان ما ویخْتَار یشَاء ما ـصص[یخْلُقُ : الق
٦٨.[

اهللا وجَّه وقد آدم ضلع من خُلقت ألنها أمرها أول من ضعیفة خُلقت المرأة كانت وإذا
حرمة یصونوا أن للرجال علیهنالوصیة ویحافظوا ـأن.. النساء ش ـى عل ـال الرج یقوم وأن

ضعیفة ألنها أمرها وتدبیر المرأة ـا.. رعایة إناثً ـة المالئك اتخذ سبحانه أنه هذا معنى .. فلیس
نور من خُلقت طین.. فالمالئكة من خُلق الذي آدم من خُلقت فقد المرأة ـسبب.. أما ب والمرأة

وا والعطف الزینة في تُنَشأ اهللاضعفها قال ولهذا إلیها وهو: إلحسان الِْحلْیِة ِفي ینَشُأ من َأو
مِبیٍن غَیر الِْخصاِم ]..١٨: الزخرف[ِفي

السماء"" في السماءأعمالهم في " " أعمالهم
ـا أخبرن ـذلك ل السماء مسكنهم وجعل عظیمة ألعمال اهللا هیَّأهم السالم علیهم المالئكة

الس في أعمالهم عن وتعالى سبحانه یتخطاه.. ماءربنا ال معیَّن مقام له ملك كل ذلك،وأن وإلى
منازلهم وحسب المالئكة لسان على سبحانه الحق مَّعلُوم:أشار مقَام لَه ِإال ِمنا ـا * وما وِإن

الصَّافون الْمسبِّحون * لَنَحن لَنَحن ـض].. ١٦٦–١٦٤: الصافات[وِإنا بع ـي ف ـاء وج
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اهللا رسول قال ـصفون: "األحادیث ی وكیف قالوا ربها عند المالئكة تُصف كما تُصفّون أال
الصف في ویتراصون األول الصف یكملون قال ربهم؟ .)١(" عند

الرسول بثالث: "ویقول الناس على ـا.. فُضلنا لن وتربتها مسجدا األرض لنا جعلت
المالئ كصفوف صفوفنا وجعلت ـة" كةطهورا القیام یوم عن تعالى اهللا قوله من ذلك أخذ :وقد

صفا صفا والْملَك ربُّك ـزإأي].. ٢٢: الفجر[وجاء ع ربهم یدي بین صفوفًا یقفون نهم
تعالى قال كما القیامة یوم ِإال: وجل یتَكَلمون ال صفا والْمالَِئكَةُ الرُّوح یقُوم لَهیوم َأِذن من

صوابا وقَاَل ـول].. ٣٨: النبأ[الرَّحمن الرس أشار هذا وإلى هو إالّ ربك جنود یعلم وما
له: "بقوله یقال السماء في المعمور ـو) الضُّراح(البیت ل ـه بخیال الحرام البیت مثل على وهو

فإ قط یرونه ال ثم ملك ألف سبعون یوم كل یدخله علیه لسقط علىسقط حرمة السماء في له ن
مكة حرمة الطبراني" [قدر اهللا].. رواه رسول أن لنا ذُكر قتادة ـحابهقال ألص ـل: "قال ه

المعمور؟ البیت ما أعلم.. قالوا.. تدرون ورسوله لو.. اهللا الكعبة بحیال السماء في مسجد قال
م خرجوا إذا ملك ألف سبعون یوم كل فیه یصلي علیها لخرَّ علیهمخَرَّ ما آخر یعودوا لم ".. نه

مالئكته یعمره بیتًا سماء كل في أنَّ المؤكد من فإنه وإالّ أذهاننا إلى التقریب باب من العدد هذا
إلیه ویغدون هو.. بالعبادة إالّ ربك جنود یعلم ـي.. فما فف العرش حملة هناك أن المؤكد ومن

تعالى اهللا الْعرشَ: قول یحِملُون ـِهالِذین ِب ـون ویْؤِمنُ ـم ربِِّه ـِد ِبحم یسبِّحون حولَه ومن
سِبیلَك واتبعوا تَابوا ِللِذین فَاغِْفر وِعلْما رَّحمةً شَيٍء كُل وِسعتَ ربَّنَا آمنُوا ِللِذین ویستَغِْفرون

الْجِحیِم عذَاب ].. ٧: غافر[وِقِهم
یقولالنبيوكان اللیل من یصلي قام ـرافیل"إذا وإس ـل ومیكائی جبریل رب اللهم

ـون یختلف فیه كانوا فیما عبادك بین تحكم أنت والشهادة الغیب عالم واألرض السموات فاطر
مستقیم صراط إلى تشاء من تهدي إنك بإذنك الحق من فیه اختلف لما مسلم" [اهدني ].. صحیح

ا هذا في ذكروا همفالذین : لحدیث

: جبریل–١
ـال ق كما صفته ومن ربه بأمر األنبیاء على بالوحي ینزل الوحي على اهللا أمین وهو

القرآن الْقُوىعنه شَِدید فَاستَوى * علمه ِمرٍَّة األعلَى * ذُو ِباُألفُِق فَتَدلى * وهو دنَا ثُمَّ
صف].. ٨–٥: النجم[ القوى شدید ـبعوعلّمه س ـه بجناح رفع أنه قوته من كان ألنه لجبریل ة

لوط.. مدن قوم مدن ـن.. وهم م وغیرهم نسمة ألف أربعمائة من یقرب ما سكانها عدد وكان
األرض في أعمدة لها وبیوت عمارات بها كان المدن هذه أن المعلوم ومن والحیوانات الدواب

                                          
ـ)1( ج كثیر، البن والنهایة ص١البدایة ،٥٧.

فهرس



٧٣

السماء عنان بها بلغ حتى جناحه من بطرف جبریل ـالبرفعها الك نباح المالئكة سمعت حتى
دیكتهم سافلها،وصیاح عالیها فجعل قلبها القوى.. ثم شدید هو ـالى.. فهذا تع اهللا ـه قول : وفي

كَِریٍم رسوٍل لَقَوُل ـریم].. ٤٠: الحاقة[ِإنه ك اهللا من رسول فهو السالم علیه جبریل فهو
ذي عند شدید وبأس قوة له عظیمة بقدرة رفیعةیتمیز ومنزلة عالیة مكانة له أي مكین العرش
والدقة باألمانة یتصف األعلى المأل في ـه.. مطاع أنبیائ ـین وب اهللا بین السفیر هو كان ولهذا
األنبیاء على به وینزل اهللا من الوحي رآه،فیتلقى ـد وق ـددة متع صور في لهم یظهر كان وقد

محمد مرسیدنا علیها اهللا خلقه التي صفته ـانعلى فك ـك ذل غیر أما جناح ستمائة وله تین
أحد یراه ال مختفیا وإما الناس أمام ظاهرا إما حسنة صورة في اهللا.. هذا.. یأتیه لعنهم والیهود

للنبي ومعاداتهم وتعنتهم كفرهم بسبب علیهم ـلوغضب لجبری ـداءهم ع ـوا ـه–أعلن علی
زعمهم-السالم في إسرائ.. ألنه بني من الرسالة ـصادقوننقل ی ـم أنه وأعلنوا العرب إلى یل

تعالى اهللا قول نزل هذا وفي ویعادونه جبریل ویبغضون ویحبونه ـان: میكائیل كَ ـن م ـْل قُ
ـْؤِمِنین ِللْم وبشْرى وهدى یدیِه بین لما مصدِّقًا اِهللا ِبِإذِْن قَلِْبك علَى نَزَّلَه فَِإنه لِجبِریَل عدوًّا

أن].. ٩٧: البقرة[ روي سالم–وقد بن اهللا اهللا-عبد رسول بمقدم أرضسمع ـي ف ـو وه
النبي.. یحترف فأتى وزعمائهم الیهود علماء من رجل ال: فقالوهو ثالث عن سائلك إني

نبي إالّ الساعة؟.. یعلمهن أشراط أول الجنة؟.. ما أهل طعام أول ـى.. وما إل الود ینزع وما
أو أمه؟أبیه ... إلى

النبي آنفًا:.. فقال جبرائیل بهذا سالم. أخبرني بن اهللا عبد ـل؟.. قال ـال.. جبری ق
اهللا.. نعمالنبي عبد المالئكة.. قال من الیهود عدو اآلیة.. ذاك النبي ـانفقرأ كَ ـن م قُْل

قَلِْبك علَى نَزَّلَه فَِإنه لِجبِریَل النبيعدوًّا قال الساعةثم أشراط أول ـشر.. أما تح ـار فن
المغرب إلى المشرق من الجنة.. الناس أهل یأكله طعام أول ـوت.. وأما الح كبد وإذا.. فزیادة

الولد نزع المرأة ماء الرجل ماء نزعت.. سبق المرأة ماء سبق اهللا.. وإذا عبد أالّ.. قال أشهد
اهللا رسول وأنك اهللا إال قال.. إله رسول.. ثم بهت.. اهللایا قوم الیهود ـوا.. إن یعلم إن وإنهم

یبهتونني تسألهم أن قبل الیهود... )١(بإسالمي اهللا.. فجاءت ـول رس لهم ـل.. فقال رج أي
فیكم؟ سالم بن اهللا ـیدنا.. عبد س وابن وسیدنا خیرنا، وابن خیرنا ـال.. قالوا إن.. ق ـتم أرأی

ذلك.. أسلم؟ من اهللا أعاذه ا.. قالوا عبد فقالفخرج ـدا.. هللا محم أن وأشهد اهللا إالّ إله أالّ أشهد
اهللا وانتقصوه.. فقالوا.. رسول شرنا وابن شرنا سالم.. هو بن اهللا عبد كنت.. فقال الذي هذا

اهللا رسول یا ـن.. أخاف ب ـر عم وبین بینهم جرت مناظرة أجل من العداوة هذه سبب وكان
النبي أمر في عمرالخطاب أشهد.. قال كیفكنت التوراة من فأعجب مدارسهم یوم الیهود

                                          
یكذبونني)1( . أي
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القرآن التوراة.. تصدق یصدق كیف القرآن یوم.. ومن ذات عندهم أنا ـن.. قالوا.. فبینما اب یا
منك إلینا أحب أحد أصحابك من ما عمر.. الخطاب ذلك؟.. قال ـشانا.. قالوا.. ولم تغ ـك ألن

یص.. فقلت.. وتأتینا كیف القرآن من فأعجب آتیكم التوراةإني تصدق.. دق كیف التوراة ومن
اهللا.. القرآن رسول به.. فقالوا.. ومر فألحق صاحبكم ذاك الخطاب ابن ـت.. قال.. یا فقل

كتابه من استودعكم وما حقه من استرعاكم وما هو إال إله ال الذي باهللا ناشدتكم ذلك عند .. لهم
قال اهللا؟ رسول أنه تعلمون لهم.. فسكتوا.. هل وكبیرهمفقال ـیكم.. عالمهم عل ـظ غلّ قد إنه

أنت.. فأجیبوه فأجبه وكبیرنا عالمنا فأنت أنه.. قال.. قالوا نَعلم فإنّا ناشدتنا بما ناشدتنا إذا أما
اهللا عمر(رسول لهم هلكتم) قال إذا نهلك.. ویحكم لم إنا ـون.. قالوا تعلم وأنتم ذلك كیف قلت

تصدقون وال تتبعونه وال اهللا رسول المالئكة.. قالوا!! هأنه من وِسلْما المالئكة من عدوا لنا إن
المالئكة من عدونا بنبوته قرن سلمكم؟.. قلت.. وأنه ومن عدوكم جبریل.. قالوا.. ومن عدونا

میكائیل ونحو.. قالوا.. وِسلُمنا والعذاب والتشدید واإلعصار والغلظة الفظاظة ملك جبریل إن
ال.. هذا ملك میكائیل هذاوإن وله والتخفیف والرأفة ـن.. قال.. رحمة م ـا منزلتهم ـا وم قلت

وجل؟ عز یساره.. قالوا.. ربهما عن واآلخر یمینه عن إالّ.. قال.. أحدهما إله ال فوالذي فقلت
إنهما ـسالم.. هو ی أن ـل لجبری ینبغي وما سالمهما لما وسلما عاداهما لمن لعدو بینهما والذي

لم ینبغي وما میكائیل جبریلعدو عدو یسالم أن النبي.. قال.. یكائیل فاتبعت قمت فلحقتهثم
فالن لبني خوخة من خارج الخطاب.. فقال.. وهو ابن قبل.. یا نزلن آیات أقرؤك ـرأ.. أالّ فق

ـَلعلى لِجبِری عدوًّا كَان اآلیاتمن قرأ اهللا.. قلت.. حتى ـول رس ـا ی وأمي أنت .. بأبي
بالحق بعثك ـكوالذي إلی ـبقني س ـد ق الخبیر اللطیف أسمع وأنا أخبرك أن أرید أنا جئت لقد

لهم.. )١(بالخبر عدو جبریل أن یزعمون إذًا ـون.. فالیهود یعلم ـم وه لهم ولي میكائیل وأن
نبیا اهللا اختاره من على بالوحي ینزل وأنه مكلف جبریل بأن اهللا.. تماما من رسول لهذا.. فهو

على لجبریل اهللا القدسيغضب الحدیث في وقال عاداه ـارزني: "من ب فقد ولیا لي عادى من
ـد"بالحرب فق ـنهم م واحدا عادى من أن الیهود إلعالم ومیكائیل جبریل اسم اهللا أظهر لهذا ،

واآلخرة الدنیا خسر فقد كذلك كان ومن عدوه، اهللا كان اهللا یعادى ومن اهللا .عادى

السالم-٢ علیه .میكائیل
با ـربینفموكل المق المالئكة أشراف ومن ربه من مكانة ذو وهو والنبات وإذا.. لقطر

الوحي بحمل موكل جبریل األرض.. كان ـت تنب یسببه الذي المطر بنزول موكل میكائیل فإن
ـه رب من یتلقى الذي وهو به، یأمرهم ما یفعلون أعوان وله للعباد الرزق ـه.. فیكون وأعوان

                                          
ـ)1( ج كثیر، ابن تفسیر ص١مختصر ،٩٣.

فهرس



٧٥

كم والسحاب الریاح جاللهیصرِّفون جل الرب یشاء إالّ.. ا ـسماء ال ـن م تنزل قطرة من فما
األرض من موضعها في یقررها ملك . ومعها

السالم–٣ علیه .. وإسرافیل
الصور في بالنفخ ـرش.. موكل الع ـة حمل أحد أنه السالم علیه إسرافیل صفة .. ومن

ربه بأمر الصور في ینفخ الذي ثالثة.. وهو الف.. نفخات نفخة ـقاألولى الح ـار أش وإلیها زع
ـمَّ:سبحانه ثُ اُهللا شَاء من ِإال اَألرِض ِفي ومن السَّماواِت ِفي من فَصِعقَ الصُّوِر ِفي ونُِفخَ

ینظُرون ِقیام هم فَِإذَا ُأخْرى ِفیِه ـصعق].. ٦٨: الزمر[نُِفخَ ال نفخة الثانیة ـة.. النفخة النفخ
البعث نفخة فیه.. الثالثة ینفخ قرن ـه.. والصور وفی واألرض ـسماء ال بین كما منه دارة كل

ـرب ال فیقول تتوهج األرواح تخرج نفخ فإذا للبعث بالنفخ اهللا یأمره حین العباد أرواح موضع
جالله ـدخل"جل فت ـدنیا ال في تعمره كانت الذي البدن إلى روح كل لترجعن وجاللي وعزتي

فیها فتدب قبورها في األجساد ـداثعلى األج ـشق وتن األجساد فتحیا اللدیغ في السم یدب كما
الحشر مقام إلى سراعا منها اهللا"فیخرجون رسول قال ولهذا القرن: "، وصاحب أنعم كیف

له یؤذن أن وانتظر جبهته وحنى القرن التقم اهللا؟: قالوا.. قد ـول رس یا نقول ـال... كیف : ق
اهللا على الوكیل ونعم اهللا حسبنا الترمذي" [توكلناقولوا بها].. رواه المصرح المالئكة هي هذه

الرسول حدیث وهناكفي ،.

الموت–٤ .. ملك
األحادیث في صریحا اسمه یرد لم كما القرآن في باسمه یصرح اسمه.. لم جاء ولكن

اسمه بأن اآلثار بعض في به ـرآن) عزرائیل(مصرحا الق في وتعالى سبحانه اهللا صرح وقد
الحقالكریم قال حسبما الناس أرواح یقبض الذي هو ـِذي: بأنه ال ـوِت الْم مَّلَك یتَوفاكُم قُْل

تُرجعون ربِّكُم ِإلَى ثُمَّ ِبكُم روح].. ١١: السجدة[وكَل ـستخرجون ی أعوان له الموت وملك
أخذ فإذا بیده الموت ملك فیتناولها الحلقوم تبلغ حتى جثته من ـيالعبد ف ـا مكانه إلى توجه ها

سبحانه.. البرزخ الحق أشار الموت ملك أعوان ـُل: وإلى ویرِس ـاِدِه ِعب فَوقَ الْقَاِهر وهو
یفَرِّطُون الَ وهم رسلُنَا تَوفتْه الْموتُ َأحدكُم جاء ِإذَا حتى حفَظَةً اِهللا * علَیكُم ـى ِإلَ ردُّوا ـمَّ ثُ

الْحاِسِبینموالَ َأسرع وهو الْحكْم لَه َأالَ الْحق ـین].. ٦١،٦٢: األنعام[هم ب كلها واألرض
الطست مثل الموت ملك األمر.. یدي ونزل أجله جاء من یتناول البشر جمیع الطست هذا وفي
روحه بقبض العظیم اإلله ـي.. من غن ـوت الم دون یحول وال كبیر له لیس ـرفالموت فق أو

سبحانه الحق أشار هذا وإلى بالدقیقة، محدد الَ: فالمیعاد ـم َأجلُه ـاء ج ـِإذَا فَ َأجٌل ُأمٍَّة وِلكُل
یستَقِْدمون والَ ساعةً عباس].. ٣٤: األعراف[یستَْأِخرون ابن ـأتون: "یقول ی ـة مالئك إن

فهرس



٧٦

مالئك أتاه مؤمنًا كان إن عمله حسب على األرواحاإلنسان طیبة الثیاب بیض الوجوه بیض .. ة
ذلك من تعالى باهللا عیاذًا ذلك من فبالنقیض كافرا كان اهللا".. وإن رسول أن ورد نظروقد
النبي له فقال األنصار من رجل رأس عند الموت ملك ـصاحبيإلى ب ارفق الموت ملك یا

مؤمن الموت.. فإنه ملك محمد.. فقال وقر.. یا نفسا رفیقطب مؤمن بكل فإني وأعلم.. عینًا
مدر بیت األرض في ما شعر)١(أن ـس.. وال خم یوم كل أتفحصهم وأنا إالّ بحر وال بر في

بأنفسهم.. مرات وكبیرهم بصغیرهم أعرف إني أقبض.. حتى أن أردت أني لو محمد یا واهللا
بقبضها اآلمر هو اهللا یكون حتى ذلك على قدرت ما بعوضة لكنناوهذا.. روح مرسل الحدیث

محدود األجل وأن شيء، األمر من له ولیس مأمور الموت ملك أن لنا لیتبین .سقناه

قبر–٥ في المیت بسؤال موكالن اثنان المالئكة ودینهمن ربه عن
علیهما القبر(ویطلق بأنهما) فتانا اآلثار بعض في اسمهما ورد ـر(وقد ونكی ـر ) منك

اهللا یقول اإلشارة وِفي: سبحانهوإلیهما الدُّنْیا الْحیاِة ِفي الثاِبِت ِبالْقَوِل آمنُوا الِذین اُهللا یثَبِّتُ
یشَاء ما اُهللا ویفْعُل الظاِلِمین اُهللا ویِضل ]..٢٧: إبراهیم[اَآلِخرِة

الجنة–٦ .. خازن
له یقال ملك ا) رضوان(وهو بعض في به مصرحا جاء ـكوقد ش بال وهو ألحادیث

وتهیئة لهم الكرامة وإعداد للمؤمنین الجنة لتهیئة المالئكة من جند وتحته المقربین المالئكة من
قلب على خطر وال سمعت، ُأذن وال رأت، عین ال ما فیها یكون بحیث الجنة لساكني الضیافة

.بشر

اسمه––٧٧ ملك المالئكة اسمهمن ملك المالئكة )... )... مالكمالك((من
مصر وجاء النار خازن ـىوهو عل العذاب یشتد عندما وذلك الكریم القرآن في به حا

سبحانه الحق قال حسبما جهنم لخزنة كرئیس وهو مالك على ینادون والفجار والكفرة : الفسقة
الْعذَاِب مِّن یوما عنا یخَففْ ربَّكُم ادعوا جهنم ِلخَزنَِة الناِر ِفي الِذین ].. ٤٩:غافر[وقَاَل

قوله في مالك باسم سبحانه الحق صرح ـم: وقد ِإنكُ ـاَل قَ ربُّك علَینَا ِلیقِْض ماِلك یا ونَادوا
كَاِرهون * مَّاِكثُون ِللْحق َأكْثَركُم ولَِكنَّ ِبالْحق ِجْئنَاكُم ـار].. ٧٨–٧٧: الزخرف[لَقَد والن

ی ال شداد غالظ مالئكة ـوعلیها وه ـالى تع اهللا قال وقد یأمرون، ما ویفعلون أمرا هللا عصون
ـى عل ـردوا تم ـذین ال الجاحدین مقر وأنها النار عن سبحانه فیقول حده یبین ولم رقما یذكر

مجرم شخص عن سبحانه فقال سقَر:األنبیاء سقَر * سُأصِلیِه ما َأدراك والَ * وما تُبِقي الَ

                                          
طین: رمد)1( من .بیت
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للْبشَِرلَ * تَذَر عشَر * وَّاحةٌ ِتسعةَ ـا * علَیها جعلْنَ ـا وم مالَِئكَةً ِإال الناِر َأصحاب جعلْنَا وما
كَفَروا للِذین ِفتْنَةً ِإال نذكر].. ٣١–٢٦: المدثر[.......ِعدَّتَهم المالئكة أصناف بعض هذه
المال بأن ونستیقن بها الكثیرأنفسنا فیها سماء كل ألن خلقهم الذي إالّ عددهم یعرف أحد ال ئكة

بأنه نؤمن ونحن به یحف ومن العرش وحملة ـومنهم ه ِإال ربِّك جنُود یعلَم ـالموما والع
ـي ف ـیس ل ألنه القرآن به أخبرنا بما ونصدق نؤمن لكننا نعلمها ال أو نعلمها بمخلوقات مليء

هو من حدیثًاالكون اهللا من .أصدق

السماء"" في المالئكة أعمال من السماءمزید في المالئكة أعمال من " " مزید
السماء ومسكنهم نور من اهللا خلقهم خلقهم.. المالئكة من إالّ یعلمه ال ـن.. وعددهم فم
منهم أعمالهم وحدد سبحانه اهللا ذكرهم من : المالئكة

العرش-١ بقوله... حملة الحق ذكرهم ـرشَ: فقد الْع ـون یحِملُ ـهالِذین حولَ ـن وم
ربِِّهم ِبحمِد سبحانه].. ٧: غافر[یسبِّحون ـن: ویقول ِم ـافین ح الْمالَِئكَةَ وتَرى

ربِِّهم ِبحمِد یسبِّحون الْعرِش ].. ٧٥: الزمر[حوِل
والمؤمنات-٢ للمؤمنین یستغفر من ـبحانه.. .منهم س الحق أشار هذا ـِذی: وإلى نال

ـِذین ِلل ـستَغِْفرون وی ِبِه ویْؤِمنُون ربِِّهم ِبحمِد یسبِّحون حولَه ومن الْعرشَ یحِملُون
ـم وِقِه ـِبیلَك س واتبعوا تَابوا ِللِذین فَاغِْفر وِعلْما رَّحمةً شَيٍء كُل وِسعتَ ربَّنَا آمنُوا

الْجِح ـاِئِهم * یِمعذَاب آب ـن ِم ـلَح ص ومن وعدتهم الِتي عدٍن جناِت وَأدِخلْهم ربَّنَا
الْحِكیم الْعِزیز َأنتَ ِإنك وذُرِّیَّاِتِهم ]... ٧،٨: غافر[وَأزواِجِهم

سبحانه الحق ومالَِئكَتُه: ویقول علَیكُم یصلي الِذي ـىهو ِإلَ الظلُماِت مِّن ِلیخِْرجكُم
رِحیما ِبالْمْؤِمِنین وكَان ـن].. ٤٣: األحزاب[النوِر م ـصالة وال رحمة اهللا من الصالة إن

لنا یستغفر من المالئكة من لنا هیأ أن علینا اهللا فضل فمن واستغفار دعاء . المالئكة
النبي-٣ على الحق.. .الصالة أشار هذا ـهوإلى بقول ـبحانه ـه: س ومالَِئكَتَ اَهللا ِإنَّ

ـسِلیما تَ وسلموا علَیِه صلوا آمنُوا الِذین َأیُّها یا النِبيِّ علَى ـزاب[یصلون : األح
٥٦..[

ـم نعل أن ـي یكف ـا وإنم بحصرها نقوم أن نستطیع ال كثیرة أمور ذلك غیر أن(إلى
اهللا أوامر تنفذ الكونالمالئكة هذا تدبیر ـا) في به مكلف خاصة رسالة له ملك ـل.. وكل وك

أبدا اهللا یعصي ال منهم الدِّیكة.. واحد تراهم األرض إلى یتنزلون وعندما مكرمون عباد ألنهم
اهللا رسول قال ملَكًا: "لذا رأت فإنها فضله من اهللا فاسألوا الدِّیكة أصوات سمعتم رواه" [إذا

البشروالم].. البخاري منه یتأذى مما تتأذى ـوه.. الئكة تعل ـذرا ق ـسانًا إن ـسان اإلن رأى فإذا
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الناس منظره من یتأذى اإلنسان فهذا كریهة ورائحته ـي.. الوساخة فف ـأذى تت المالئكة كذلك
یتأذى: "الحدیث مما تتأذى المالئكة فإن مسجدنا یقربن فال والكرات والبصل الثوم من أكل من

آدم بنو مسلمروا" [منه ].ه
اهللا سبیل في أمواله ینفق لمن بالخیر تدعو مالئكة هناك ـادة.. كذلك الزی ـا هن والخیر

فالرسول اللهم: "یقولوالبركة أحدهما فیقول ینزالن ملكان إالّ العباد فیه یصبح یوم من ما
تلفًا ممسكًا أعِط اهللا اآلخر ویقول خلفًا منفقًا مسلم" [أعِط مالئكة].. رواه ـلهناك ك تلعن كذلك

حدیث ففي إنسان أي إلى الهلع أو الفزع أو الرعب یدخل ـدة: "إنسان بحدی أخیه إلى أشار من
وأمه ألخیه كان وإن ینتهي حتى تلعنه المالئكة البخاري" [فإن ].رواه

بال زوجها عن نفسها تمنع التي لزوجها العاصیة المرأة تلعن مالئكة هناك كان كذلك
الحد ففي شرعي ـا: "یثعذر لعنته ـضبان غ ـات فب ـت فأب فراشه إلى امرأته الرجل دعا إذا
تصبح حتى البخاري" [المالئكة ].رواه

كثیرة بأعمال مكلفون المالئكة أن سبق مما لنا ـل.. یتضح أه ـى إل الخیر تسوق فهي
اهللا، ـر أم ـزل ن إذا إالّ ـه ونوم یقظته في علیه وتحافظ وقبره حیاته في المسلم وتؤنس الخیر

العظیموصدق َأمرا: اهللا ].. ٤: الذاریات[فَالْمقَسِّماِت
الكون هذا في یجري شيء من ما بأنه نؤمن أن ـاء.. وعلینا الم ـل یحم ـحاب س من

ـي ه ـة والمالئك اهللا فضل من وهذا محدد وقت في معینة أرض على الماء لینزل به ویجري
اهللا وصدق اهللا، یشاء حیث السحاب هذا تسوق ـن: العظیمالمنفذة ِم الْغَیثَ ینَزُِّل الِذي وهو

ـد الْحِمی الْوِليُّ وهو رحمتَه وینشُر قَنَطُوا ما سبحانه].. ٢٨: الشورى[بعِد ـو: وقوله وه
ِثقَ سحابا َأقَلتْ ِإذَا حتى رحمِتِه یدي بین بشْرى الرِّیاح یرِسُل فََأنْزلْنَاالِذي مَّیٍِّت ِلبلٍَد سقْنَاه اال

تَذَكرون لَعلكُم الْموتَى نُخِْرج كَذَِلك الثمراِت كُل ِمن ِبِه فََأخْرجنَا الْماء ]... ٥٧: األعراف[ِبِه
العظیم اهللا وصدق المجتمع هذا في إیجابي دور لها المالئكة بأن نؤمن نحن مدبِّراِتفَالْ: لهذا

].٥: النازعات[َأمرا

بالمالئكة"" بالمالئكةاُألنس " " اُألنس
نراها ال وأشیاء نراها بأشیاء مليء وهو فسیح الناس حول من ـرآن.. الكون الق ففي

هو: الكریم ِإال ربِّك جنُود یعلَم سبحانه.. وما واَألرِض: وقوله ـسَّماواِت ال ـود جنُ وِهللا
ا حِكیماوكَان عِلیما ]..٤: الفتح[ُهللا

الكون هذا مع یصطلح أن لإلنسان بد ال ـق.. إذًا طری ـن ع ـون یك الحقیقي والصلح
في.. المجانسة اإلنسان لتعین آدم بني صورة في تتشكل المالئكة جعل وتعالى سبحانه والحق
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مشاكله وحل مصالحه قضاء على وتساعده المالئكة.. حیاته تصاحبنا بدولكي فال ونصاحبها
القائل فهو سبحانه اهللا بهدي نتمسك أن خَوفٌ: لنا فَالَ هداي تَِبع فَمن هدى مِّني یْأِتینكُم فَِإمَّا

یحزنُون هم والَ سبحانه].. ٣٨: البقرة[علَیِهم ـع: ویقول اتب فَمِن هدى مِّني یْأِتینكُم فَِإمَّا
یشْقَىه والَ یِضل فَالَ ـافظ].. ١٢٣: طه[داي یح اهللا مائدة على یعیش الذي الحقیقي فالمسلم

إن اهللا بیت إلى ویحج رمضان شهر ویصوم نصاب عنده كان إن زكاته ویؤدي صلواته على
الصحیح.. استطاع والتدین الحقة العبادة همة.. ومع عنده الشخص یكون حیاته في واالعتدال

بقوة.. نشاطو عمله األداء.. یؤدي أسلوب ویبتكر صنعته المسئولیة.. ویتقن من یتهرب .. وال
إرادة صحوة فعنده التراخي وال الكسل یعرف ال ـمیر.. ألنه ض اهللا.. ویقظة ـى عل ـل یتوك

ـة.. بصدق األمان ـى عل بالحفاظ الناس بین ویعرف الحدیث في ویصدق ویخلص بجد ویعمل
وال والمروءة ـه.. تعاونوالوفاء یدی ـین ب من وتحرسه فراشه على المالئكة تصافحه هذا مثل

المالئكة ساعدته مشكلة اعترضته إن معه وتكون عنه وتدافع خلفه ضائقة.. ومن به نزلت أو
العظیم اهللا وصدق یتخلص كیف وأرشدوه الخیر أماكن على یدیِه: دلّوه بیِن مِّن معقباتٌ لَه

خَلِْفِه ِبَأنْفُِسِهموِمن ما یغَیِّروا حتى ِبقَوٍم ما یغَیِّر الَ اَهللا ِإنَّ اِهللا َأمِر ِمن ـد[یحفَظُونَه : الرع
سبحانه].. ١١ اهللا غیر نصیرا له یجد لن منا ـذا.. واإلنسان ه في اهللا أمر تنفذ المالئكة إن ثم

والصیانة بالحفظ والتدمیر.. اإلنسان بالهالك .. أو

" " لهذالهذا""
هو اإلیمان وهذا مالئكة، هللا بأن نؤمن أن أمرنا ـان(فنحن أرك ـن م ـاني الث الركن

الكریمة)اإلیمان اآلیة تُشیر هذا وإلى كُل: ، والْمْؤِمنُون رَّبِِّه ِمن ِإلَیِه ُأنِْزَل ِبما الرَّسوُل آمن
ورسِلِه وكُتُِبِه ومالَِئكَِتِه ِباِهللا رُّسِلِهآمن مِّن َأحٍد بین نُفَرِّقُ هذا]... ٢٨٥: البقرة[الَ ویتحقق

ـل قب نور من اهللا خلقهم الكریمة المخلوقات من المالئكة أن یعتقد بأن اإلنسان قلب في اإلیمان
ـلون.. والجن.. آدم یتناس وال ـاكحون یتن وال یشربون وال یأكلون ال وأنهم سماواته وأسكنهم
یْؤمرونال: وهم ما ویفْعلُون َأمرهم ما اَهللا ـالثیعصون وث ـى مثن ـة أجنح ـم له وأن

ومشیئته.. ورباع بقدرته یشاء ما فیهم اهللا ـوحي.. یزید ال یحملون رسله إلى اهللا سفراء .. وهم
بأنوثة وال بذكورة یتصفون ال كله.. وهم الكون هذا في اهللا أوامر بتنفیذ یقومون ـهوهم علْویِّ

بأجنحتها.. وسفِْله المالئكة ضربت السماء في أمرا اهللا قضى ـم: ألنهم... وإذا ربَّه یخَافُون
یْؤمرون ما ویفْعلُون فَوِقِهم ـشة]... ٢٠: األنبیاء[مِّن مناق أو ـردد ت بال اهللا أمر وینفذون

خوفًا منه ویخافون مطلقًا خضوعا هللا یخضعون سبحانهألنهم الحق یقول ـسبِّح: عظیما، وی
ِخیفَِتِه ِمن والْمالَِئكَةُ ِبحمِدِه الَ: وهم]... ١٣: الرعد[الرَّعد ـار والنه ـَل اللی ـسبِّحون ی

سبحانه].. ٢٠: األنبیاء[یفْتُرون ِبالل: ویقول لَه یسبِّحون ربِّك ِعنْد وهمفَالِذین والنهاِر یِل
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یسَأمون یتعبون].. ٣٨: فصلت[الَ وال یملون ال ـحبته.. أي ص ـالً عم ـسن أح ـن م لهذا
بالخیر إالّ نذكرهم وال بالمالئكة اإلیمان یجب لهذا ذلك إلى اإلشارة سبق وقد وآنسته المالئكة

أنوثة أو بذكورة نصفهم .. وال
ا هو بالمالئكة اإلیمان كان أنكرهمإذا من فإن اإلسالمیة العقیدة أركان من الثاني لركن

فیهم شَكَّ ـى.. أو وإل ـافر، ك فهو الجهلة بعض من یصدر كما تلیق ال بألفاظ علیهم تطاول أو
سبحانه الحق أشار ـل: هذا ض ـد فَقَ اَآلِخِر والْیوِم ورسِلِه وكُتُِبِه ومالَِئكَِتِه ِباِهللا یكْفُر ومن

بِعیدا سبحانه]١٣٦: النساء[ضالَالً ویقول ـى: ، علَ ـه نَزَّلَ فَِإنه لِجبِریَل عدوًّا كَان من قُْل
ِللْمْؤِمِنین وبشْرى وهدى یدیِه بین لما مصدِّقًا اِهللا ِبِإذِْن ـِه * قَلِْبك ومالَِئكَِت ِهللا عدوًّا كَان من

ِللْكَاِفِرینورسِل عدوٌّ اَهللا فَِإنَّ وِمیكَاَل وِجبِریَل ـل].. ٩٧،٩٨: البقرة[ِه جبری ذكر ورد وقد
بأن زعموا الیهود ألن بالتصریح ومیكال(ومیكال ـي) جبریل بن ـن م الرسالة نقل على تآمرا

العرب إلى ـرب.. إسرائیل الع إلى أشارت المقدسة كتبهم ألن مبین وضالل إفك ـذینوهذا ال
ـود الیه ـن لك والسالم الصالة علیه محمد العظیم النبي آدم ولد سید األنبیاء خاتم منهم سیكون

لهم عدوا جبریل واتخذوا بالحق االعتراف عن واستكبروا ـر.. جحدوا ینك ـن م بأن نُبین لهذا
ـات.. المالئكة المخلوق أشرف هم والمالئكة بالضرورة الدین من معلوما أمرا أنكر ـمفقد وه

ـأ خط كل عن منزهون وهم واألرض السماوات خلق بعد الكون هذا في المخلوقات في البدایة
العظیم اإلله عبادة في مستغرقون ..ألنهم

ـي ف لتراهم العقیدة قوي وكن المالئكة لتصاحبك صالحا كن إنسان لكل نقول هنا ومن
العظیم اهللا وصدق أطعته الذي ربهم بأمر ال: خدمتك ـصَّاِلحاِتِإنَّ ال ـوا وعِملُ ـوا آمنُ ِذین

ودًّا الرَّحمن لَهم ].. ٩٦: مریم[سیجعُل
ـة حفظ ـه مالئكت ـن م لنا ویجعل بوده ویودنا عنا ویرضى إیماننا یقوي أن اهللا نسأل

وفضله برضاه اآلخرة في ونفوز بطاعته الدنیا في .لنسعد

آلدم"" آلدمالسجود " " السجود
وس وعطس آدم اكتمل المالئكةعندما اهللا أمر األشیاء بأسماء وأخبرهم المالئكة على لّم

العجیبة فطرته رأت أن بعد له تسجد المتكلمین.. أن أكثر ذهب ـسام(وقد أج المالئكة أن إلى
مختلفة بأشكال التشكل على قادرة یرونهم.. لطیفة كانوا الرسل بأن الحكماء.. مستدلین وذهب

ل مخالفة مجردة جواهر أنها الحقیقةإلى في الناطقة قسمین.. لنفوس منقسمون قسم.. والمالئكة
ـه بقول وجل عز اهللا نعتهم كما بغیره االشتغال عن والتنزه الحق معرفة في االستغراق : شأنهم

یفْتُرون الَ والنهار اللیَل المقربون].. ٢٠: األنبیاء[یسبِّحون العلیون ـدبر.. وهم ی وقسم
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أمرااألمر المدبرات وهم والقدر القضاء قلم علیه جرى حسبما األرض إلى السماء ونُِقَل.. من
الرسول قول كثرتهم شرح وفیه: "في إالّ قدم موضع فیها ما تئط أن لها وحق السماء أطّت

راكع أو ساجد الجن.." ملك عشر آدم بني أن روي ـل.. كما والك ـر الب حیوانات عشْر وهما
الط البحار.. یورعشْر حیوانات عشْر الدنیا.. والكل السماء مالئكة عشْر كلهم وكل.. وهؤالء

الثانیة السماء مالئكة عشْر السابعة.. هؤالء السماء إلى مالئكة.. وهكذا مقابلة في أولئك كل ثم
قلیل نزر ـي.. الكرسي الت ـرش الع سرادقات من واحد سرادق مالئكة عشر هؤالء جمیع ثم

ـاعددها وم واألرض السماوات به قوبلت إذا وسمكه وعرضه سرادق كل طول ألف ستمائة
ـاجد س ملك وفیه إالّ شبر مقدار من منه وما محسوس قدر عنده لها یكون ال بینهما وما فیهما
ـون یحوم الذین المالئكة مقابلة في هؤالء كل ثم والتقدیس بالتسبیح زجل لهم قائم أو راكع أو

كال العرش البحرحول في ـسالم.. قطرة ال ـه علی ـرافیل إس أشیاع هم الذین اللوح مالئكة ثم
كیفیات وال أعمارهم مدة وال أجناسهم یحصى ال السالم علیه جبریل جنود هم الذین والمالئكة

تعالى قال ما على الخبیر العلیم بارئهم إالّ هو: عباداتهم ِإال ربِّك جنُود یعلَم ..وما
ـعو موض ـي ف مالئكة رأى السماء إلى به عِرج حین والسالم الصالة علیه أنه روي

بعض تجاه بعضهم یمشي شرف اهللا.. بمنزلة رسول السالمفسأل علیه ـن: جبریل أی إلى
ـل قب ـه رأیت قد منهم واحدا أرى وال خُلقت منذ أراهم أني إالّ أدري ال جبریل فقال یذهبون؟

منهم.. ذلك واحد سأال فقالثم خُلقت؟ كم ـل.. منذ ك في یخلق وجل عز اهللا أن غیر أدري ال
كوكبا سنة ألف كوكب.. أربعمائة ألف أربعمائة خلقني من خلق ـا.. وقد م ـه إل من فسبحانه

حكمته أوسع وما قدره قیل.. )١(أعظم ما لهم قیل الذین المالئكة في ـل.. واختلف ـم.. فقی ه
األرض .. مالئكة

س"" هؤالء ِمن سمن هؤالء ِمن آلدممن آلدمجد " " جد
عنهما اهللا رضي عباس ابن عن الضحاك ـین.. وروى ح ـیس إبل مع المختارون أنهم

فقتلوهم الدماء وسفكوا فیها فأفسدوا األرض سكان كانوا حیث الجن لمحاربة وجل عز اهللا بعثه
قلیالً األرض.. إالّ ـكنوا وس الجبال وأعالي البحار بجزائر وألحقوهم األرض من وأخرجوهم

اهللا الجنةوخفّف وخزانة الدنیا السماء وملْك األرض ملْك إبلیس وأعطى العبادة ـان.. عنهم فك
ـن م ـان فك العجب فأخذه الجنة في وأخرى السماء في وتارة األرض في تارة تعالى اهللا یعبد

                                          
ـه)1( ملك في قدرته ودالئل الخالق عظمة بیان منها یراد وإنما العدد في ظاهرها یراد ال األخبار هذه .. كل

الحكیم العلیم بذلك أخبرنا إذا إالّ فیه ما نعلم أن نستطیع ال بنا یحیط الذي الكون ـن.. وأن م فسبحان
قدیر شيء كل على وهو والملكوت الملك .له
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كان ما ـة.. أمره المالئك ـل ك ـم إنه علیهم تعالى اهللا رضوان والتابعین الصحابة بعض وقال
اللفظ .)١(" لعموم

المالئكة إلى األمر أصدر اهللا أن خالصته الذي الكالم هذا ـة.. نقلنا مالئك ـم ه وهل
فقط؟ األولى المالئكة.. السماء كل هم اهللا.. أم ـرهم أم ـذین ال للمالئكة اهللا أمر فإن كان وأیا

تردد وبال الفور على آلدم إبلیس.. سجدوا عنه.. إالّ الحدیث یأتي .وسوف
الم تكون هذا صلةوعلى باإلنس لهم ـل.. االحترام.. المحبة.. الئكة فع على التعاون

ـدخل.. الخیر وت ـر الخی له وتجلب السعادة لإلنسان تحقق التي األعمال كل من ذلك غیر إلى
واالطمئنان واألنس والبهجة السرور تقول.. علیه اإلنسانیة القاعدة كانت اإلحسان: "ولما جزاء

أیضا"إحسان ونقول صنع: "، فكافئوهمن معروفًا المالئكة" إلیكم مقام نحترم أن بنا یجدر لذلك
مكانتهم سمو الناس.. ونُقدِّر بعض ألن خیرا إالّ فیهم نقول وال بوجودهم ونؤمن منزلتهم وعلو

الناس بعض على یقولون المالئكة"الجهالء مع رز بیاكل ـسان" ده اإلن ـذا به ـصدون .. ویق
الخا الكسول الجاهل ـه.. ملاإلنسان ب نتكلم وال ألسنتنا على نُردده أن بنا یلیق ال وصف وهذا

وال ـشربون ی وال ـأكلون ی ال ـور ن ـن م ـوا خلق وأنهم المالئكة بوجود نؤمن أن ُأمرنا ألننا
باهللا.. یتناكحون والعیاذ نكفر ال وحتى خیرا إالّ فیهم نقول ال بهذا نؤمن ونحن .. لذلك

                                          
ـ)1( ج الریاض، مكتبة عطا، أحمد القادر عبد تحقیق السعود، أبي ص١تفسیر بعدها١٣٩، وما ، .
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ـــالجالج ــ ننـ
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الثالثاا الثالثلفصل الجن""ــلفصل الجنعالم " " عالم

تعالى السَّموِم: قال ناِر ِمن قَبُل ِمن خَلَقْنَاه ].٢٧: الحجر[والْجانَّ
ومسلم أحمد عنهما–وروى اهللا اهللا-رضي رسول : قالأن

نور" من المالئكة نار.. خُلقت من مارج من الجان وصف.. وخُلق مما اإلنسان وخُلق
رسو.." لكم اهللاصدق .ل

الكالم فیها كثُر التي األمور الغیبي.. من العالم ـتى.. هذا ش مذاهب الناس ذهب ولقد
العالم هذا به.. في مكذب أو العالم بهذا مصدق بین مرتاب.. ما أو فیه مشكك أن.. وبین المهم

بالحذر مشوب العالم هذا عن المغ.. الحدیث بعض أن ترى العالم هذا عن تقرأ عندما الینألنك
ـة للنظری یخضع ال الحاكي یحكیه ما ألن أسطورة أصبح الذي الحدیث في الخیال حد تجاوز

المرئیة.. الحسِّیة التجریبیة.. أو ـي.. أو ف ـد تج لذلك الجن مع تجربة یعش لم إنسان أي ألن
واضطراب كثیر خلط فیها متداخلة أمورا الجن عن ـاس.. الحدیث الن ـن م طائفة أنكرت لهذا

ال كُلیاوجود إنكارا العصر؛جن هذا في برأیهم یعتدُّ الذین العلماء بعض إن ـودأبل وج نكروا
ـضر ت ـي الت ـات والفیروس والمیكروبات الجراثیم عن عبارة إنه العالم هذا عن وقالوا الجن

الجن بأنها ویقولون الجراثیم هذه هي وتؤذیه ـراد.. باإلنسان الم أن ـشركین الم بعض وزعم
أروا الكواكببالجن اللوامع.. ح ـوازع.. والنجوم ن بالجن المراد أن یزعمون الفالسفة وبعض

الخبیثة وقواها اإلنسانیة النفس في ـنفس.. الشر ال ـي ف ـر الخی نوازع المالئكة تكون وبالتالي
.. اإلنسانیة

فتاواه في اهللا رحمة تیمیة ابن ـود.. "یقول وج في المسلمین طوائف من أحد یخالف لم
وال محمداالجن أرسل اهللا أن الجنفي إثبات على الكفار طوائف وجمهور أهل،إلیهم أما

ـك ذل ینكر من فیهم وجد وإن المسلمین كإقرار بهم مقرون فهم والنصارى الیهود من الكتاب
ذلك ینكر من المسلمین في یوجد یقول.. كما ـار.. ثم أخب ـه ب تواترت الجن وجود ألن وهذا

م تواترا ـاعلوناألنبیاء ف ـالء عق ـاء أحی أنهم بالضرورة ومعلوما بالضرورة الدین من علوما
ـه یزعم كما غیره أو باإلنسان قائمة وأعراضا صفات لیسوا ومنهیون ومأمورون بل باإلرادة

المالحدة ـم.. بعض ل ـة والخاص العامة تعرفه تواترا األنبیاء عن متواترا الجن أمر كان فلما
المنتسبی طائفة الكرامتنكرهم الرسل إلى یقول.. ن بوجود.. ثم یقرون المسلمین طوائف جمیع

الكتاب أهل كعامة الكفار جمهور وكذلك العرب.. الجن مشركي عامة وغیر.. وكذلك یقول ثم
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كثیر الجن.. ذلك بوجود تقر الطوائف ـاء.. فجماهیر األحی ـض بع فإن الجن نرى ال كنا وإذا
والكلب(یرونهم مسن) كالحمار حنبلففي بن أحمد اإلمام داودد ـي أب ـنن ـنادوس بإس

اهللا عبد بن جابر عن النبيصحیح إلى قالمرفوعا ونهیق: "أنه الكلب نباح سمعتم إذا
ترون ال ما یرون فإنهم الشیطان من باهللا فتعوذا باللیل ـاء" الحمیر العلم بعض لدى ثبت ولقد

ال ما رؤیة على األحیاء بعض قدرة من البشر(نراهوتحقق ـعة) نحن األش یرى مثالً فالنحل
الغیم حال الشمس یرى فإنه ولهذا البنفسجیة ـل.. فوق اللی ـة ظلم ـي ف ـأر الف ترى والبومة

. )١(الحالك
علم من عندهم ما غایة ألن یفهموه ولم القرآن یقرءوا لم الجن عالم ینكرون الذین إن

ال فهم لهذا البشر فكر على مؤسس مادي علم الكائنهو هذا بوجود لهم ـم.. علم عل ـدم وع
وجودهم عدم على دلیالً لیس ـا.. أمثالهم نعرفه ال التي بالمخلوقات مليء حولنا من الكون ألن

شيء أي عنها نعرف ـر.. وال ینك من على الرد في ویكفي موجودة غیر أنها هذا معنى فهل
جالله جل ربنا قاله ما العالم هذا كَذبوا: وجود ِبِعلِْمِهبْل یِحیطُوا لَم ـونس[ِبما ].. ٣٩: ی

الجن بعالم نؤمن نحن السؤال.. لهذا یكون .وهنا

مسكنهم؟"" مسكنهم؟أین " " أین
فوقها نعیش التي األرض یسكنون ـى.. الجن وعل ـصحراء ال في تواجدهم یكثر ولكن

الخربة األماكن وفي البحار النجاسات.. شواطئ والمقابر.. ومواضع ـأو.. كالمذابل ی يحیث
وأوالده الجن األماكن هذه یذكر.. إلى ال والتي الناس یسكنها التي البیوت في الشیاطین وتبیت

أوالد) اهللا(سكانها ـشیاطین ال إلیه تأوي ال القرآن فیه یقرأ الذي البیت ألن القرآن یقرءون وال
غ.. الجان ـن م ـر ویكث فساده ینشر أن فیها یستطیع الذي األماكن یحب دائما ـاتوالجان وای
ـلعته؛الناس س ـروج ی أن یرید وكل والشراء بالبیع ببعض بعضهم الناس احتكاك یكثر حیث

باأل ـيفیقسم الت الشیطان بضاعة وهذه كاذب وهو بالطالق یحلف ما كثیرا بل المغلّظة یمانات
األسواق أماكنه وأفضل اهللا.. یروجها، رسول وصَّى لهلهذا فقال الصحابة تكونن: "أحد ال

ینصبإن وبها الشیطان معركة فإنها منها یخرج من آخر وال السوق یدخل من أول استطعت
مسلم" [رایته الظالم].. رواه حلول عند تنتشر الشیاطین فإن ذلك اهللا.. ومع رسول أمرنا لذلك

والجري اللعب عن الفترة هذه في صبیاننا نكف إذا.. )٢(أن واألضواء النور أن نلحظ لذلك
للعبعمَّ ومناسبا آمنًا كان .المكان

                                          
األجزاء)1( تیمیة ابن فتاوى .٤،١٩،٢٤یراجع
علیه)2( متفق حدیث في المعنى هذا . جاء
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تتناسل؟"" الجن تتناسل؟هل الجن ""هل
آدم.. نعم بنو یتوالد كما یتوالد ـالى.. الجن تع اهللا ـول یق ـدهم توال على استدل :وقد

جانٌّ والَ قَبلَهم ِإنْس یطِْمثْهنَّ لبعضهم]... ٥٦: الرحمن[لَم الجان من طمث هناك دام فما
واألنثى الذكر والتوفهن.. وفیهم اإلنجاب . لدااك

الجن"" الجنأصناف " " أصناف
متعددة وأصناف أجناس یشرب.. الجن وال یأكل ال الصنف وهذا كالریح هو من فیهم

یتوالد ـذلك.. وال ك یموتون وهم یتناكحوا أن بعد ویتوالدون ویشربون یأكلون أجناس .. ومنهم
اهللا رسول عن الحدیث الهوا: "ففي في یطیر فصنف أصناف ثالثة ـاتالجن حیَّ وصنف ء

ویظعنون یحلون وصنف والحاكم" [وكالب الطبراني ـروا].. رواه ذك إذا ـرب الع كان ولهذا
قالوا خالصا ـالوا).. ِجني(الجن ق الناس مع یسكن الذي عن یعبروا أن أرادوا ـار: (فإذا ) عمَّ

عامر عنه.. ومفرده قالوا للصبیان یعرض مما كان النو) أرواح(فإن من كان ـثفإن الخبی ع
عنه قالوا باألذى للناس یتعرض ـه) شیطان(والذي عن ـالوا ق وقَِوي ذلك على أمره زاد : فإذا

ـال) عفریت( یغت وهو طویلة أنیاب له نظرهم في وهو الغول عن تعبیرات لهم العرب أن كما
ـرد تم الذي وهو المارد هناك وكذلك النوع، هذا من قصة لنا یحفظ لم التاریخ كان وإن الناس

شيء كل .على

بالجن؟"" سمُّوا بالجن؟لماذا سمُّوا " " لماذا
ـدلیل ب منظورة غیر واقعة حقیقة وهو خلقته أصل حسب للبشر مرئي غیر عالم الجن

سبحانه الحق تَرونَهم: قول الَ حیثُ ِمن وقَِبیلُه هو یراكُم سمُّوا]. ٢٧: األعراف[ِإنه لذلك
مادة.. جنًا ـيت) النون(و) الجیم(ألن ف ـل الطف سمِّي ولذلك الرؤیا وعدم والحجب الخفاء عني

الحتجابه جنینًا أمه عقله.. بطن فقد من على ـوا) مجنون(وأطلقوا أطلق كذلك عقله، الحتجاب
الشدید الظالم اللیل(على ـن) جنَّ الج ـمِّي س ـذلك ل الرؤیا حجبت الظلمة بسبب ـا(أي ) ِجن

عن واختفائهم استتارهم أي ـرآن.. النظرالجتنانهم الق مائدة على نجلس أن بنا یجدر هذا بعد
كالم اهللا كالم بعد ولیس الموضوع، بهذا یتعلق ما آیاته بین من لنستخرج .أوالً

القرآنیة"" القرآنیةاآلیات " " اآلیات
ـل لك الخالق هو وتعالى سبحانه واهللا السماء علیاء من المنزَّل اهللا كتاب الكریم القرآن

و.. شيء الحق فقوله قال صدقفإذا أنبیائه إلى حقیقة.. وحیه على یؤكد وهو سبحانه قال وقد
اضطراب وال خلل فیه لیس صدق فحدیث عنه یتحدث وعندما به أعلم هو شیًئا یخلق الذي أن
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سبحانه اهللا قال الْخَِبیر: لهذا اللِطیفُ وهو خَلَقَ من یعلَم ـك[َأالَ ـان].. ١٤: المل ك ـا ولم
اهللا كالم ـىالقرآن عل الداللة واضحة اآلیات وهذه لنا، المرئي غیر العالم هذا عن تحدث وقد

یقولوا أن إالّ العقالء على وما العالم هذا ـذي.. وصدقنا.. سمعنا.. وجود ال ـق الح ـو ه وهذا
هي واآلیات به، :نؤمن

ِإبِلیس-١ ِإال فَسجدوا َآلدم اسجدوا ِللْمالَِئكَِة قُلْنَا ـِروِإذْ َأم ـن ع فَفَسقَ الِْجنِّ ِمن كَان
ـدالً ب ـاِلِمین ِللظ ـْئس ِب ـدوٌّ ع ـم لَكُ وهم دوِني ِمن َأوِلیاء وذُرِّیَّتَه َأفَتَتِخذُونَه ربِِّه

].٥٠: الكهف[
السَّموِم-٢ ناِر ِمن قَبُل ِمن خَلَقْنَاه ].٢٧: الحجر[والْجانَّ
واِإلنِْسولَقَ-٣ الِْجنِّ مِّن كَِثیرا ِلجهنم ذَرْأنَا ].١٥: الرحمن[د
ـاء-٤ ِلقَ وینِذرونَكُم آیاِتي علَیكُم یقُصُّون مِّنْكُم رسٌل یْأِتكُم َألَم واِإلنِْس الِْجنِّ معشَر یا

و َأنْفُِسنَا علَى شَِهدنَا قَالُوا هذَا َأنهمیوِمكُم َأنْفُِسِهم علَى وشَِهدوا الدُّنْیا الْحیاةُ غَرَّتْهم
كَاِفِرین ].١٣٠: األنعام[كَانُوا

یوزعون-٥ فَهم والطیِر واِإلنِْس الِْجنِّ ِمن جنُوده ِلسلَیمان ].١٧: النمل[وحِشر
آ-٦ َأنَا الِْجنِّ مِّن ِعفِْریتٌ َأِمینقَاَل لَقَِويٌّ علَیِه وِإني مَّقَاِمك ِمن تَقُوم َأن قَبَل ِبِه ِتیك

]. ٣٩: النمل[
عذَاِب-٧ ِمن نُِذقْه َأمِرنَا عن ِمنْهم یِزغْ ومن ربِِّه ِبِإذِْن یدیِه بین یعمُل من الِْجنِّ وِمن

].١٢: سبأ[السَِّعیِر
خَ-٨ ـیِنفَلَمَّا الْمِه ـذَاِب الْع ـي ِف لَِبثُوا ما الْغَیب یعلَمون كَانُوا لو َأن الِْجنُّ تَبیَّنَِت رَّ

].١٤: سبأ[
ـا-٩ فَلَمَّ َأنِْصتُوا قَالُوا حضروه فَلَمَّا الْقُرآن یستَِمعون الِْجنِّ مِّن نَفَرا ِإلَیك صرفْنَا وِإذْ

ولوا مُّنِْذِرینقُِضي قَوِمِهم موسى * ِإلَى بعِد ِمن ُأنِْزَل ِكتَابا سِمعنَا ِإنا قَومنَا یا قَالُوا
مُّستَِقیٍم طَِریٍق وِإلَى الْحق ِإلَى یهِدي یدیِه بین لما ].٢٩،٣٠: األحقاف[مصدِّقًا

ذَنِْبِه-١٠ عن یسَأُل ال جانٌّفَیومِئٍذ والَ ].٣٩: الرحمن[ِإنْس
واَألرِض-١١ ـسَّماواِت ال ـاِر َأقْطَ ِمن تَنْفُذُوا َأن استَطَعتُم ِإِن واِإلنِْس الِْجنِّ معشَر یا

ِبسلْطَاٍن ِإال تَنْفُذُون الَ ].٣٣: الرحمن[فَانْفُذُوا
نو(-١٢ سورة بین المصحف في تقع وهي بأكملها الجن وهيسورة المزمل، وسورة ح

آیاتها عدد مكیة ـوالهم٢٨سورة أح ـن م الكثیر لنا وتشرح الجن عن تتحدث وهي
ـى عل ـوح بوض لنا وتشرح الكافر ومنهم المؤمن منهم أن لنا وتبین بالناس وعالقتهم
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ـذه ه ـي ف ـق الح عنه یقول الذي الغیبي العالم هذا عن مفصلة أحادیث أحدهم لسان
الْغَالسورة َأحداعاِلم غَیِبِه علَى یظِْهر فَالَ ـه * یِب فَِإن ـوٍل رَّس ِمن ارتَضى مِن ِإال

رصدا خَلِْفِه وِمن یدیِه بیِن ِمن ـا * یسلُك ِبم وَأحاطَ ربِِّهم ِرساالَِت َأبلَغُوا قَد َأن ِلیعلَم
عددا شَيٍء كُل وَأحصى ـرأ]. ٢٨–٢٦: الجن[لَدیِهم تق أن ـب یج السورة وهذه
ینكرون للذین لنقول الدامغة.. بأكملها األدلة هذه بعد لنا فتخرجوه علم من عندكم هل

ـه؟ خلف من وال یدیه بین من الباطل یأتیه ال الذي اهللا وكالم الباهرة، القویة .. والحجج
سواء كلمة إلى تعالوا اإلنسانیة لعقالء ا.. ونقول ـدىنوضح به نستهدي أن بعد ألمور

عظیم رسول لسان على جاءنا الذي ـصدق.. اهللا بال التاریخ عرفها شخصیة أعظم هو
وإسعادها ورقیِّها اإلنسانیة نجاة على وحرصه واألمانة ـذي.. والفطانة ال ـو ه ـه ألن

التنزیل محكم في له وقال للعالمین رحمة اهللا لقَأرسله لَبالَغًا هذَا ِفي عاِبِدینِإنَّ وٍم
للْعالَِمین*  رحمةً ِإال َأرسلْنَاك نفسه].. ١٠٧–١٠٦: األنبیاء[وما عن هو : وقال
مهداة" رحمة أنا أعداؤه"إنما عنه وقال األمین: "، الصادق ـالء".. إنه بعق ـق یلی ـال ف

ال وینكروا األباطیل له یلفقوا وال الدین لهذا یتنكروا أن ـتاإلنسانیة قام ـي الت حقائق
الواقع بصدقها وشهد األدلة .علیها

الجن"" الجنحقیقة ""حقیقة
خلقته أصل حسب للبشر مرئي غیر عالم ـق.. الجن الح ـه عن ـال ق قائمة حقیقة لكنه

وتعالى ـرونَهم: سبحانه تَ الَ حیثُ ِمن وقَِبیلُه هو یراكُم الجن] ٢٧: األعراف[ِإنه دام وما
ال ونحن الیرانا ـن ونح ویروننا األرض هذه في تساكننا التي الحیة الكائنات من فهم إذًا نراه

ـا عنّ ـكلهم ش خبَّأ أن بنا ولطفه وتعالى سبحانه اهللا حكمة من ألن ـسخهم.. نراهم م اهللا .. ألن
عنها فقال الزقوم شجرة على منظرهم بقبح مثالً اهللا ضرب ولقد مخیفًا منظرهم ِإنَّ: فأصبح

األِثیِم * الزَّقوِمشَجرتَ الْبطُوِن * طَعام ِفي یغِْلي الْحِمیِم * كَالْمهِل ـدخان[كَغَلِْي –٤٣: ال
الزقوم].. ٤٦ شجرة ذكر عند الكالح الشیطان منظر مبینًا ـيویقول ِف ـرج تَخْ شَجرةٌ ِإنها

الْجِحیِم الشیا * َأصِل رُؤوس كََأنه ـاس].. ٦٥–٦٤: الصافات[ِطیِنطَلْعها عب ـن اب ـال ق
ـسنه وأح خالصه ومن اللهب طرف هو نار من مارج من الجان اهللا خلق وغیرهما .. ومجاهد

الذي هو اللهب وهذا الدخان من الصافي اللهب هو النار من المارج ألن الشر طبعهم كان لهذا
ل مجاور ویابس حار اللهب وهذا خفیف، لطف مع النار ـأثیریعلو الت قوة وله السموات جواهر

مادته.. والفعل على السیطرة وله البشر لرؤیة قابل غیر األثیر عالم من الجن یكون هذا وعلى
شيء في النفاذ عن تعوقه ال آدم.. التي خلق قبل نار من اهللا خلقه الجن أبو هو وقد.. والجان

بالذعر اإلنسان یصاب ال حتى البشر أعین عن اهللا ألنأخفاهم واالضطراب والخوف والفزع
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كثیر الكثرة من وهم عجیبة ومناظرهم مختلفة أن.. أشكالهم بمجرد بالجن الحیاة تطورت ولقد
علیه كآدم فیه للنار أثر وال المادة تحجبه ال شفافًا حیا كائنًا فأصبح فیه الروح بإحالل اهللا هیَّأه

جسما تحول فیه الروح حلول بمجرد فإنه وعظماالسالم ودما ـق.. ولحما الح فإن هذا وعلى
ـن م ـیاء أش ـة ثالث عن أخبرنا سبحانه لكنه شاء ما فیه وخلق العالم هذا خلق وتعالى سبحانه

وهي سبحانه، خلقها التي :المخلوقات
نور.. المالئكة-١ من اهللا السماء.. خلقهم ..ومسكنهم
السموم.. الجان-٢ نار من اهللا األرض.. خلقهم .ومسكنهم
تراب.. نساناإل-٣ من اهللا األرض.. خلقه .ومسكنهم

ـا م علمنا مصدر وإنما الجن خلق بحقیقة علمه یدعي أن أحد یستطیع ال أنه شك وال
ـل فیحتم ـذا ه ـن ع بعیدا الجن عن یقال كالم وأي الصحیحة والسُّنة الكریم القرآن في جاء

وأو واضطراب بلبلة في الناس من كثیر وقع لهذا والكذب ـيالصدق ف ـم وجعله وشكوك هام
ـوا رجع هؤالء أن ولو علم بغیر العالم هذا عن وتحدثوا تخیلوا عندما سبیالً یهتدون ال حیرة
ـي ف واستقرارا ألعصابهم وهدوءا ألنفسهم راحة ذلك في لوجدوا رسوله وسنة اهللا كتاب إلى

الضالل.. حیاتهم إالّ الحق بعد ولیس الحق تركوا أ.. لكنهم ألنهم ـىذلك عل ـصورهم ت سسوا
والخیال .. الوهم

الجن حقیقة عن نعرفه أن علینا یجب حقیقتهم.. والذي على نراهم ال ـالم.. أننا ع ألن
ظل بال وجود لهم األثیر عالم من فهم للبشر مرئي غیر ـا.. الجن لن منظورین ـر.. غیر وغی

سبحانه الحق لقول البشر لرؤیة وقَ: قابلین هو یراكُم ـرونَهمِإنه تَ الَ ـثُ حی ـن ِم ـه ِبیلُ
بعباده].. ٢٧: األعراف[ ولطفه اهللا حكمة من ـتهم) البشر(وهذا حقیق ـى عل لنا كُِشفَ لو ألنه

ـن م األرض ـه وج على یعیش أن لإلنسان أمكن لما ذواتهم على المحدود البشر نظر وسلطَ
بشع منظرهم ألن والرعب ی.. الخوف بحیث الكثرة من ـنوهم م جزء لهم بالنسبة البشر شكل

األثر.. عشرة في جاء واإلنس(فقد والجن المالئكة خلق اهللا ـزاء.. إن أج ـة.. عشرة المالئك
أجزاء واحد.. تسعة جزء واإلنس أجزاء.. والجن عشرة الواحد هذا من منهم... وجعل تسعة

اإلنس.. الجن واحد ).وجزء
و نار من آدم قبل خلق الجن أبو هو ـةوالجان اآلی ـشیر ت هذا وإلى منه خلقوا أوالده

السَّموِم: الكریمة ناِر ِمن قَبُل ِمن خَلَقْنَاه ـة].. ٢٧: الحجر[والْجانَّ آی في سبحانه ویقول
ناٍر: أخرى مِّن مَّاِرٍج ِمن الْجانَّ من].. ١٥: الرحمن[وخَلَقَ الصافي اللهب هو والمارج

ا حلول وبمجرد ـادةالنار الم تحجبه ال شفاف حي كائن إلى تحول تعالى اهللا أمر من فیه لروح
ـده وعن ـاك وهن هنا ویتحرك الماء وعلى الهواء في یمشي فهو هذا وعلى فیه، للنار أثر وال
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ویرشد عائق بدون مادي جسم أي في یدخل وهو یروقه شكل بأي یشاء كما التشكل على قدرة
اهللا رسول حدیث ذلك النبيأن: "إلى زوج معهاصفیة فقام معتكف وهو تزوره جاءت

ـلكما رس على لهما فقال علیه فسلما األنصار من رجالن فرآه المسجد باب بلغت حتى مودِّعا
حیي بنت صفیة هي اهللا.. إنما رسول یا اهللا سبحان علیهما.. فقاال النبي.. وكُبر إن.. فقال

الد مبلغ اإلنسان من یبلغ شیًئاالشیطان قلوبكما في یقذف أن خشیت وإنني البخاري" [م ]. رواه
ـرة كبی بدرجة الهواء من أخف وهو الصافي اللهب من مخلوقًا لكونه الجن حقیقة إن

الحواجز تمنعه فال الكون.. لهذا تمأل التي األثیریة كالمادة ویكون المتناهیة األبعاد ـذا.. وال له
فی ویسري البشري الجسم یخترق الدمفهو یسري كما ـسان.. ه اإلن یشعر أن دون هذا ویحدث

اإلطالق على شيء مداخله.. بأي الشیطان من باهللا یستعیذ أن اإلنسان ُأِمر أرشدنا.. ولهذا وقد
بقوله ذلك إلى الْع: اهللا ـسَِّمیع ال هو ِإنه ِباِهللا فَاستَِعذْ نَزغٌ الشیطَاِن ِمن ینْزغَنك ـیموِإمَّا ِل

سبحانه].. ٣٦: فصلت[ الشیاِطیِن: وقوله همزاِت ِمن ِبك َأعوذُ رَّبِّ ربِّ * وقُل ـك ِب وَأعوذُ
یحضروِن ـشیطان]... ٩٧،٩٨: المؤمنونَأن ال أن ذهنه في المسلم اإلنسان یضع أن على

ربنا لنا قال ولهذا الضعف من أضعف ال: بكیده كَید ضِعیفًاِإنَّ كَان ].٧٦: النساء[شیطَاِن
ـشر ال وطَبعهم التناسل بطریق منه خُلقت وذریته النار من خُلق الذي الجن كان وإذا
الروح سرت وعندما أمره أول في بدخان مختلطًا یكون قد أنه شك فال اللهب من خُلقوا ألنهم

للنار أثر ال حي كائن إلى تحول األول الجان جسم ـهفي تحجب ال شفافًا جسما أصبح وقد فیه
الماء على ویجلس الهواء في ویطیر األولى السماء إلى یصعد فهو لذلك . المادة

بوجوده"" بوجودهاإلیمان " " اإلیمان
لكن بالجن اإلیمان أركان في الكریم القرآن یذكر ـرآن.. لم الق ـي ف ـن الج ذكر جاء
بأن جازما اعتقادا ونعتقد بوجوده نؤمن نحن لذلك ـةالكریم النبوی ـسنة وال القرآن في جاء ما

عقیدتنا من جزءا یشكل القرآن.. الصحیحة في جاء الذي النحو على الجن وجود أنكر من أما
الصحیحة النبویة والسُّنة ولذا.. الكریم بالضرورة، الدین من معلوما شیًئا أنكر من.. فقد یكفر

والسُّن القرآن في جاء حسبما الجن وجود .. ةأنكر

" " إبلیسإبلیس.. .. الجنالجن""
ـسبما ح ـیس إلبل األصل وأنه الجن ذكر موضع من أكثر وفي الكریم القرآن في ورد

تعالى قوله في فَفَسقَ: جاء الِْجنِّ ِمن كَان ِإبِلیس ِإال فَسجدوا َآلدم اسجدوا ِللْمالَِئكَِة قُلْنَا وِإذْ
ربِِّه َأمِر آلدمو].. ٥٠: الكهف[عن ـسجود ال عن الحدیث معرض في یذكر لم أنه .. یالحظ

بأن.. الشیطان.. أو.. الجن یشعر ما ـشیطان) إبلیس(وهذا ال ـفة ص ـر غی خاصة صفة على
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واحد لموقف المتعددة الصور هذه في إبلیس ذكر القرآن التزم لما وإالّ ال.. والجن الذي األمر
التزامه من یكن لم حیث إالّ القرآن الجن.. بدیلتزمه فصیلة من وهو إبلیس إن لنا یظهر لهذا

العصیان وأعلن تكبَّر حیث وقاحة بكل خرج الذي وحده وهو ربه أمر عن ـأت.. فسق ی ولم
منه إبلیس بأن التنویه معرض في إالّ للجن ـشیطان.. ذكر ال ذكر من أكثر القرآن أن ویالحظ

القرآن في موضعا ستین من أكثر في عنه تحدث عشر).. الشیطان(بلفظحیث من أكثر وفي
فیقول الجمع بلفظ القرآن یتحدث أو) الشیاطین(مواضع ـشیطان ال ـن ع ـرآن الق ـدث ویتح

والغوایة الضاللة من التحذیر مقام في ـه.. الشیاطین وذریت وآدم الشیطان بین العداوة ألن ذلك
الس عن امتنع حیث آلدم إبلیس حملها التي العداوة لتلك امتداد المالئكةهي مع یبدو.. جود لهذا

ـذلك ك آلدم والعداوة باالستكبار إالّ إبلیس عِرف فما واحدة لذات اسمان وإبلیس الشیطان بأن
ـو وه ـشیطان ال ـن ع سبحانه الحق یشیر هذا وإلى العداوة من الصورة هذه یحمل الشیطان

هو منها حِرم التي الجنة من یخرج حتى بالعصیان ویغریه آلدم ـولیوسوس یق ـذا له وطُِرد
سبحانه ـوءاِتِهما: الحق س ـن ِم ـا عنْهم ووِري ما لَهما ِلیبِدي الشیطَان لَهما فَوسوس

أیضا]... ٢٠: األعراف[ ذلك مبیِّنًا سبحانه َأدلكوقال هْل آدم یا قَاَل الشیطَان ِإلَیِه فَوسوس
شَجرِة یبلَىعلَى ال وملٍْك أن].. ١٢٠: طه[الْخُلِْد ـرآن الق ـراءة ق من بوضوح لنا ویظهر

ـون الملع المنكر الوجه بهذا إالّ إبلیس عِرف فما واحدة لذات اسمان وإبلیس ـا.. الشیطان وم
المخیفة الكریهة الصورة هذه في إالّ الشیطان سبحانه.. عِرف اهللا قال الشیطَ: لهذا لَكُمِإنَّ ان

السَِّعیِر َأصحاِب ِمن ِلیكُونُوا ِحزبه یدعو ِإنما عدوًّا فَاتِخذُوه ـا].. ٦: فاطر[عدوٌّ لن ویقول
الْجنِة: سبحانه مِّن َأبویكُم َأخْرج كَما الشیطَان یفِْتنَنكُم الَ آدم بِني ـراف[یا ].. ٢٧: األع
ِبالْفَحشَاِء: سبحانهویقول ویْأمركُم الْفَقْر یِعدكُم سبحانه].. ٢٦٨: البقرة[الشیطَان : ویقول

مُِّبین عدوٌّ لَكُم ِإنه الشیطَاِن خُطُواِت تَتِبعوا ].. ١٤٢: األنعام[والَ
الش وبین وذریته السالم علیه آدم بین التي العداوة هذه لتلكإن امتداد هي اللعین یطان

آلدم إبلیس حملها التي المالئكة؛العداوة مع آلدم السجود عن امتنع ـر.. حیث ذك أن ـیالحظ ف
ـتكبارا اس ـسجود ال عن هو وامتناعه آلدم للسجود المالئكة دعوة مقام في یتردد وحده إبلیس

سبح الحق أشار هذا وإلى طین من خُِلق الذي آدم على وعلوا ـِة: انهلذاته ِللْمالَِئكَ ـا قُلْنَ وِإذْ
الْكَاِفِرین ِمن وكَان واستَكْبر َأبى ِإبِلیس ِإال فَسجدوا َآلدم ـول]. ١١: األعراف[اسجدوا ویق

َأَأسجد: سبحانه قَاَل ِإبِلیس ِإال فَسجدوا َآلدم اسجدوا ِللْمالَِئكَِة قُلْنَا ـاوِإذْ ِطینً ـتَ خَلَقْ ِلمن
سبحانه].. ٦١: اإلسراء[ ِمن: ویقول كَان ِإبِلیس ِإال فَسجدوا َآلدم اسجدوا ِللْمالَِئكَِة قُلْنَا وِإذْ

ربِِّه َأمِر عن فَفَسقَ سبحانه].. ٥٠: الكهف[الِْجنِّ اسجدو:ویقول ِللْمالَِئكَِة قُلْنَا َآلدموِإذْ ا
َأبى ِإبِلیس ِإال أن].. ١١٦: طه[فَسجدوا ـا لن ـین تُب والتي الكثیرة اآلیات من ذلك غیر إلى
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المجال هذا في ذكره ورد الذي هو ـصیة.. إبلیس المع وتزیین وإغوائه آلدم الوسوسة عند أما
ذكره یأتي الذي هو الشیطان فإن دا.. لذریته یذكران والشیطان التحذیرفإبلیس معرض في ئما

من وندرك علیه والنقمة لإلنسان العداوة شأنهما ألن وإغوائهما إغرائهما من والتخویف منهما
أن.. مفهومنا أبى حین الجن بین من أخرجه اهللا وأن القرآنیة اآلیات بنص الجن من إبلیس أن

لع لذلك اإللهي األمر على وخروجا استكبارا آلدم المالئكة مع ـهیسجد ل وجعل وطرده اهللا نه
اللعنة) إبلیس(اسم علیه حلّت ألنه به ویعرف الجن عن به ـى.. یتمیز إل ـول تح لحظتها ومن

مرید( رجیم(و) شیطان یتعامل) شیطان من یصیب شرر منها یتطایر منطلقة شر قوة هو وإذا
خُطاه ویتبع بالفحشاء.. مع تأمر حیث آدم بذریة تتربص شیاطین الشیطان لهموأصبح وتُزیِّن

ـصائب الم في اإلنسان تُوقع التي األفعال من ذلك غیر إلى الدماء سفك إلى وتدفعهم اإلجرام
المشنقة حبل إلى به .. وتدفع

العداوة"" ِسرُّ العداوةما ِسرُّ " " ما
اسمه وكان مثلهم یتعبد وكان المالئكة مع إبلیس مع) عزازیل(كان یتعبد كان إن وهو

م لیست العبادة أن إالّ بهمالمالئكة تشبَّه وإنما طبعه في ـق.. تأصلة خل سبحانه الحق أراد ولما
ـه علی ـرف یتع أن ـد ویری آدم جثة حول یطوف إبلیس كان جثته وصور ـرف.. آدم یع وأن

ـر والمنظ ـیق الرش ـسم والج الحسن الشكل بهذه الجثة هذه تصویر تم أجله من الذي الغرض
أ.. الجمیل یراه آدم جثة حول یطوف وهو إبلیس یتمالكوكان ال خلقُ أنه فعرف فقال... جوف

الجثة ألهلكنّك: "یخاطب علیك سلطت ألعصینّه.. لئن عليَّ سلط طرف" ولئن من العداوة وهذه
یتكلم یكن لم آدم ألن إبلیس هو ـن.. واحد م ـوق مخل والجن الجن فصیلة من إبلیس كان ولما

أفضل النار أن وفكر بنفسه اغتر إبلیس فإن وتكبرالنار الغرور أصابه هذا وبسبب الطین من
وصار المالئكة یقلد كان وأنه خاصة علیه ویتكبر هامدة جثة وهو آدم حول یطوف دائما فكان

الدنیا السماء مالئكة رئیس أصبح بل األربعة األجنحة وأولي أشرفهم ما.. من إذا العداوة ِفسُّر
والتع والكبر الغرور من إبلیس بنفس یدمِّركان ذلك وبسبب الشر إلى نقود كلها أمور وهذه الي

ویهِلكُه ... اإلنسان

اهللا"" أمر اهللاعصیان أمر " " عصیان
ـذلك ك مأمور معهم وإبلیس المالئكة اهللا أمر آدم خَلْقُ اكتمل ـه.. عندما ل ـسجد ت أن

تس أن المالئكة اهللا فأمر كلها األسماء وعلّمه روحه من فیه ونفخ آدم شَرف اهللا وأن جدخاصة
ـة المالئك ـنس ج ـن م یكن لم ألنه یسجد لم إبلیس إالّ تردد بال الفور على كلهم فسجدوا آلدم

األصل.. أصالً في یخالفهم ـشأة.. فهو الن في یغایرهم فهو نشأتهم أصل من ال.. ولیس ـو وه
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ویفعلونیشاركهم أمرهم ما اهللا یعصون ال والطاعة السمع على مجبولون فالمالئكة أوصافهم
یؤمرون والغي.. ما الكفر طریق وسلك السجود على تمرد فقد اللعنة علیه إبلیس ـث؛أما حی

ووقاحة تبجح في وقال ربه على األمر ِطینًا: ردَّ خَلَقْتَ ِلمن ـسادَأَأسجد ف على بذلك فدل
ذلك.. عقیدته به فأدى آدم على والحسد بالحقد مليء قلبه وأن یبطن ما بخالف یظهر كان وأنه

منها ألمور آدم من خیر أنه منه ظنا واالستعالء التكبر :إلى
قبله-١ خُِلقَ ..أنه
هي-٢ وإنما النیران كسائر لیست نار من مخلوق لكونه علیه وأقدر منه أقوى ـار(أنه ن

دخ) السموم ال ـاتوهي المخلوق ـى عل الوقع عظیمة اإلنسان على األثر شدیدة لها ان
الحرارة وشدة المسام لطف من فیها لما فائقة بسرعة األجسام .)١(تتخلل

في-٣ السبب وهذا آدم من أفضل أنه وزعم اإللهیة الحضرة في تطاول اللعین إبلیس أن
أفضل كوني السجود من منعني وجل عز اهللا أمام وقال سجوده ـسببعدم ب آدم من

العلماء قاَل وقد مضيء، جوهر النار وألن الطین على وعلُوِّها منها أنا التي النار ِخفّة
أهمها أوجه عدة من القیاس هذا في أخطأ إبلیس :بأن

والتروي-أ والتأني والحلم واألناة والوقار الرزانة تكون الطین جوهر من ـن.. أن م أما
وال الِخفة فتكون النار االستقرارجوهر وعدم والتسرع واالضطراب والحدَّة .طیش

اهللا-ب ألعداء العذاب سبب النار التراب.. أن .ولیس
ـل-ج أص ـو وه التراب ومكانها مكان إلى فمحتاجة النار أما النار عن مستغن الطین أن

. الطین
فیه-د نفع ال وهو رماد إلى مآلها النار ـع.. أن لجمی ـاة الحی ـاس أس ـو فه ـین الط أما

. قاتالمخلو
ـر الكب ذلك وسبب وعلم، عبادة من علیه كان ما رغم كبیرا خطأ إبلیس أخطأ .. لذلك

له وقال تعالى اهللا وبَّخه لذلك باإلثم العزة أخذته ـديَّ: ولقد ِبی خَلَقْتُ ِلما تَسجد َأن منَعك ما
الْعاِلین ِمن كُنتَ َأم وبَّخه].. ٧٥: ص[َأستَكْبرتَ سبحانهكما قوله ـا: في م ِإبِلیس یا قَاَل
السَّاِجِدین مع تَكُون َأال ـتكبارا].. ٣٢: الحجر[لَك واس ـاء وإب عنادا إبلیس جواب كان ولقد

ـصیة مع في أدرج لذلك والتمرد والكفر االستكبار طیاته في یحمل اهللا على إبلیس جواب ألن
معاٍص.. واحدة اهللاال.. األولى.. ثالث أمر وعصیان السجود عن ..متناع

                                          
ـ)1( ج بتصرف الجلیلین، على الصاوي ص٢حاشیة ،٢٩٦.
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قال.. التكبر.. والثانیة حیث المتكبر بلهجة اهللا على رد ـه: ألنه مِّنْ ـر خَی ... َأنَا
مَّسنُوٍن: وقال حمٍإ مِّن صلْصاٍل ِمن خَلَقْتَه ِلبشٍَر َألسجد َأكُن ـن: وقوله.. لَم ِلم َأَأسجد

ِطینً من... اخَلَقْتَ مجرد األدب من خاٍل ربه مع حواره وكان األلوهیة مقام على تطاول فیه
الحیاء برقع وكشف تبجح ألنه ـره.. الذوق غی وتحقیر نفسه تفضیل عن یعلن أن أراد هو .. ثم

قوله على أدلة لدیه .ولیس
اهللا.. الثالثة ـول ق في صریحا ذلك جاء حیث والفسوق ـا: الكفر قُلْنَ ـِةوِإذْ ِللْمالَِئكَ

ربِِّه َأمِر عن فَفَسقَ الِْجنِّ ِمن كَان ِإبِلیس ِإال فَسجدوا َآلدم ].٥٠: الكهف[اسجدوا
ـرد والط اللعنة استحق لذلك المعاصي بهذه آدم خلق بعد حیاته بدایة مراحل إبلیس بدأ

خ الذي ربه على وتعالى انتفخت أوداجه ألن اهللا رحمة لهمن ساجد والكل الملك هذا وخلق لقه
له قال شیًئا أراد إذا سبحانه ألنه وتذلل خشوع في لنا) كن(سبحانه وضح سبحانه فهو فیكون

بعد لنا یقول رواسي فیها وجعل أقواتها األرض في وقدر والسموات األرض خلق أن بعد أنه
فَذلك دخَان وِهي السَّماِء ِإلَى استَوى ـاثُمَّ َأتَینَ قَالَتَا كَرها َأو طَوعا اْئِتیا وِلَألرِض لَها قَاَل

هنا].. ١١: فصلت[طَاِئِعین إبلیس یحمل.. نسي ألنه فعله من أسوأ رده كان الوقت نفس في
والفسوق والكفر االستكبار طیاته له.. في اهللا قال حیث مركبا جزاؤه كان ـاخْرجلهذا فَ قَاَل

رِجیمِمنْ فَِإنك إلبلیس]... ٨٧: ص[ها الحق قال أخرى آیة ـا: وفي فَم ـا ِمنْه فَاهِبطْ قَاَل
الصَّاِغِرین ِمن ِإنك فَاخْرج ِفیها تَتَكَبَّر َأن لَك ـال]. ١٣: األعراف[یكُون ق أخرى آیة وفي

سبحانه مَّد: الحق مذُْؤوما ِمنْها اخْرج ].. ١٨: األعراف[حوراقَاَل

باللعن"" إبلیس باللعنمالحقة إبلیس ""مالحقة
العقاب تكون وقد اإللهي العقاب علیه وحقّ وذریته آدم لبني عدوا اللعین إبلیس أصبح

هي فالجزاءات معاٍص ثالث من مركّبة معصیته كانت مثلما أنواع ثالثة : من
السجود-١ عن المتناعه عقابا ا.. الهبوط المكانة زوال ـینوالهبوط ب ـا یحتله ـان ك لتي

منه العبودیة صفة وانتزاع المرموقة.. المالئكة مكانته عن وجل عز اهللا أهبطه لذلك
ـبحانه س ـق الح ـه ل قال هذا وفي العلوي، بالعالم المالئكة بین فیها یعیش كان : التي

ِفیها تَتَكَبَّر َأن لَك یكُون فَما ِمنْها فَاهِبطْ ـبط].. ١٣: األعراف[قَاَل ُأه ـیس وإبل
شرحناها.. مرتین ما وهي منزلة الثاني.. هبوط ـان(هو.. والهبوط مك ـن م ) هبوط

ـرآن الق ـي ف جاء وقد الشجرة من األكل وبعد آلدم وسوس أن بعد إبلیس هبط عندما
تعالى اهللا قول المكاني للهبوط توضیحا ـدوٌّ: الكریم ع ِلبعٍض بعضكُم اهِبطُوا وقُلْنَا

ِحیٍن ِإلَى ومتَاع مستَقَرٌّ اَألرِض ِفي بالهبوط].. ٣٦: البقرة[ولَكُم هنا اإللهي فاألمر
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ب والتعبیر األرض ـى.. للثالثة ) اهِبطُوا(إلى إل بالهبوط فاألمر وإبلیس وحواء آدم
ـیس وإبل ـه، وزوجت آدم بین والبغضاء العداوة ثبوت مع االستقرار حیث لهم األرض

سبحانه.. ناللعی الحق قول الكریم القرآن في جاء فَِإمَّا: كما جِمیعا ِمنْها اهِبطُوا قُلْنَا
یحزنُون هم والَ علَیِهم خَوفٌ فَالَ هداي تَِبع فَمن هدى مِّني ].. ٢٨: البقرة[یْأِتینكُم

التكالیف تنزل سوف الهبوط مع أنه اآلیة هذه ـشقاءوتُبین ال أن السعادة وأن الشرعیة
عنها االبتعاد في أو التكالیف بهذه التمسك على ـالهبوط.. مترتبة ب ـر األم أن ویتبین

مرحلتین على : إلبلیس
مكانة-أ من فیها.. هبوط ینعم كان التي منزلته من له إخراج .وتعني
مكان-ب من الجنة.. هبوط من خرج أن بعد األرض إلى هبوط .أي

قال-٢ أن إلبلیسبعد ِمنْهااهللا ویوضحفَاهِبطْ الذلة، مقام إلى العزة مقام من طرده
تعالى اهللا قول ـدحورا: ذلك مَّ ـذُْؤوما م ـا ِمنْه ـرج اخْ ـراف[قَاَل ] ١٨: األع

و) المذءوم(و المعیب، الممقوت ـي) المدحور(هو ف ـاء ج كما المستبعد المطرود هو
سبحانه الحق قول أخرى ـیم:آیات رِج ـك فَِإن ـا ِمنْه ـاخْرج فَ ].. ٧٧: ص[قَاَل

ِمنْها(و و ) فَاخْرج فیها وینعم رحابها في یعیش كان التي الجنة من ـي) رِجیم(أي تعن
فیه كان الذي المكان من النوعین.. المطرود هذین والطرد(وباجتماع إلبلیس) الهبوط

وإ مكانته عن إخراجه تم قد یكون مكانهاللعین عن ـسماء.. قصاؤه ال ـي ف ظل لكنه
األرض.. الدنیا إلى معه بالهبوط ُأِمر وأغراه آلدم وسوس إذا .حتى

وهو-٣ الثالث الجزاء یأتي بینا كما العزة مقام من وطرد مكانته عن إبلیس ـن(هبط لع
إبلیس) إبلیس على حّل وجل.. لعنتان.. وقد عز اهللا من الخلْق.. لعنة من .. ولعنة

سبحانه-أ اهللا قول وضحها إبلیس على حلّت التي اهللا رِجیم: لعنة فَِإنك ِمنْها فَاخْرج  * قَاَل
ـدِّیِن ال یوِم ِإلَى اللعنَةَ علَیك ـة-بال–معرَّفة] ٣٤،٣٥: الحجر[وِإنَّ لعن ـا أنه على لتدل

الالعنین لعنات كل جمیع.. تشمل والثقلین المالئكة ـه.. امن علی یدعون فهم والجن اإلنس أي
و رحمته عن وبإبعاده تعالى اهللا الدِّیِن(بلعنة یوِم ـات) ِإلَى اللعن أن ـد ـاس(تُفی والن اهللا ـن م

المسلم والجن سرمدیة) والمالئكة أبدیة ـیس.. لعنات إبل ـون لیك ـات اللعن هذه أن هذا ومعنى
اهللا فیض نیل ومن اهللا توفیق من واستحق. .)١(محروما جزاءه نال إبلیس أن لنا یتبین وهكذا
                                          

من)1( : بتصرف
ـ-١ ج لأللوسي، المعاني ص٢٣روح ،٢٢٧.
ـ-٢ ج ص١١القرطبي، ،١٧١.
ـ-٣ ج كثیر، ابن ص٢مختصر بعدها٨، وما ، .
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سبحانه الخالق على لتمرده منه.. عقابه نستفید أن علینا درس ـر.. وهذا نتكب أن بنا یلیق .. فال
ـذي ال ـر المتكب نهایة كانت وكیف الكبر مصیر رأینا ألننا علیهم ونتعالى الناس على ونفتخر

اهللا رحمة من . طُرد

إبلیس"" إبلیسحقیقة " " حقیقة
ـانإبلیس الج من هو إبلیس وإنما اإلطالق على منهم یكن لم المالئكة مع عاش الذي

قوله في ذلك سبحانه اهللا وضح وقد البشر أبو آدم أن كما الجن أبو هو ـیس: والجان ِإبِل ِإال
الِْجنِّ ِمن كلمةكَان عند كثیرا العلماء توقف ِإبِلیسوقد التِإال هذا في أنوالسبب وقف

هناِإال الحكم هو فما منقطع وإما متصل إما واالستثناء استثناء أداة قسمین.. هي :انقسموا
ـن-١ اب بذلك قال المالئكة فصیلة من إبلیس فیكون متصل االستثناء أن إلى فریق ذهب

ـه بقول ـاس عب ـن اب رأي تفسیره في جریر ابن وضح وقد مسعود وابن إن.. عباس
حي من كان ـینإبلیس ب من السموم نار من خُلقوا الجن لهم یقال المالئكة أحیاء من

صحبتهم.. المالئكة في ألنه األمر إبلیس تناول آلدم تسجد أن المالئكة اهللا أمر وعندما
ـذكر ب ـتغنى واس ـسجود بال المالئكة مع أیضا مأمورین كانوا الجن وألن بینهم ناشًئا

أن هذا من ویتبن شرفهم لمزید منالمالئكة خُلقوا الذین المالئكة أحیاء من كانوا الجن
شیطانًا صار وطرده علیه اهللا غضب ولما منهم وإبلیس في.. )١(نار السعود أبو وقال

ـن الج لهم یقال یتوالدون جنسا المالئكة من ألن متصل االستثناء روي(تفسیره ـا كم
عباس ابن له) عن بالسجود مأمورین كانوا أیضا الجن ألن ـذكرأو ب ـتغنى اس لكن

ذكرهم عن ـي... )٢(المالئكة الت ـصوص الن فهم ألن إلیه نمیل الذي هو الرأي وهذا
ـن الج من وألنه المالئكة مع كان إبلیس أن یوضح السیاق هذا في القرآن في وردت
ـة المالئك ـن ع ـصلون منف ـنهم لك المالئكة من جنس وهم نار من اهللا خلقهم فالجن

و وهم وأخالقهم أنهمبطباعهم المؤكد من أنهم إالّ الدنیا السماء في عاشوا قد كانوا إن
سورتین في سبحانه الحق قاله ما بدلیل األرض األولى.. یسكنون ) األحقاف(السورة

تعالى اهللا قول فیها جاء ـرآن: حیث الْقُ ـستَِمعون ی الِْجنِّ مِّن نَفَرا ِإلَیك صرفْنَا وِإذْ
حضرو مُّنِْذِرینفَلَمَّا قَوِمِهم ِإلَى ولوا قُِضي فَلَمَّا َأنِْصتُوا قَالُوا ـا * ه ِإن قَومنَا یا قَالُوا

ـٍق طَِری وِإلَى الْحق ِإلَى یهِدي یدیِه بین لما مصدِّقًا موسى بعِد ِمن ُأنِْزَل ِكتَابا سِمعنَا
َأ * مُّستَِقیٍم قَومنَا ـنیا مِّ ـركُم ویِج ذُنُوِبكُم مِّن لَكُم یغِْفر ِبِه وآِمنُوا اِهللا داِعي ِجیبوا

                                          
ـ)1( ج األندلسي، حیان ألبي المحیط بالبحر المسمى الكبیر التفسیر ذلك في ص١یراجع ،١٥٣.
ـ)2( ج عطا، القادر عبد بتحقیق السعود أبي ص١تفسیر ،١٥٣.
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َأِلیٍم ـِه * عذَاٍب دوِن ِمن لَه ولَیس اَألرِض ِفي ِبمعِجٍز فَلَیس اِهللا داِعي یِجب ال ومن
مُِّبیٍن ضالٍَل ِفي ُأولَِئك اآلیات].. ٣٢–٢٩: األحقاف[َأوِلیاء هذه سیاق من ویتبین

ـم وأنه السابقین األنبیاء منزلة یعلمون وأنهم فیها ویسیحون األرض یسكنون الجن أن
یبشرونهم قومهم إلى ذهبوا ثم إلیه یدعو بما وآمنوا به وأعجبوا الكریم للقرآن أنصتوا

محمد سیدنا موسىبرسالة سیدنا كالمهم سیاق في ع.. وذكروا یدل إیمانهممما لى
سورة.. باألنبیاء هي الثانیة باهللا) الجن(السورة إیمانهم حسِن عن الجن یتحدث وفیها

ـل قب ـن م ـانوا ك أنهم وذكروا الكذب اهللا على یفترون األشقیاء من الجن بعض وأن
ـدجل وال الوهم في الناس لیعیش والعرَّاف الكُهَّان إلى لینقلوها السماء أخبار یتسمعون

ـت.. اتوالخراف ملئ اآلن ـا لكنه فیها ویبالغ السماء معلومات في یزید كان الجن ألن
وشهبا شدیدا ـالح.. حرسا الط ـنهم وم الصالح منهم بأن أنفسهم على اعترفوا .. وأنهم

متصالً استثناء یكون اآلیة في االستثناء فإن .. لهذا
إبلیس(-٢ ألن منقطع استثناء المالئكة ضمیر من إبلیس ـنساستثناء ج ـن م ـن یك ـم ل

ذكرنا كما الجان جنس من هو وإنما النفوس.. المالئكة كأحوال أحواله جعل اهللا ولكن
استثناء فسار سیرتهم على وسیره لهم معاشرته لتتأتى ِجِبلّته على غَلب بتوفیق الملكیة

منهم هو لمن مماثالً یكون أن مظنة في أحوالهم من أن.. حاله ـى عل ـة اآلی دلت وقد
لهمإبلی قال إذا المالئكة به اهللا أخبر الذي الخبر في مقصودا كان ِفي: س جاِعٌل ِإني

خَِلیفَةً لهماَألرِض قال إذ المالئكة به اهللا أمر الذي األمر َآلدم: وفي ـجدوا اس
نوعهم من اهللا خَلق إذ الملك بنوع مغمورا العالم ذلك في كان المجردات جنس أن ذلك

ـبحانهأ س ـه قول ـي ف الجمع صیغة في علیه دل كما كثیرة ـك: فرادا ربُّ ـاَل قَ وِإذْ
إبلیسِللْمالَِئكَِة وهو أصلهم إالّ الجن نوع من اهللا یخلق اإلنسان.. ولم نوع من وخلق

التباع وسخره وتخلق ارتیاض إقامة المالئكة بین إبلیس اهللا أقام وقد آدم، وهو أصلهم
ف ـنسنتهم م ـه نوع في ما ظهر ثم اهللا إالّ یعلمه ال طویالً أمدا السنن ذلك على جرى

قوله في الحق إلیه أشار كما ربِِّه:الخبث َأمِر عن ـهفَفَسقَ رب عصى إبلیس ألن
آلدم بالسجود أمره الشیاطین.. حین مولد هو الذي األول الشیطان اسم فكان.. وإبلیس

الشیاطی لنوع البشرإبلیس لنوع آدم بمنزلة والجن ).. ن
عبیدة أبو والیأس) إبلیس(قال الخیر عن البعد وهو اإلبالس من مشتق عربي اسم هو

الرحمة .)١(من

                                          
محمد)1( لإلمام والتنویر التحریر ـتفسیر ج عاشور بن ص١الطاهر بعدها٤٢٣، وما ،.
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له آخر رأي وهو منقطع االستثناء تفسیره في السعود أبو .)١(وقال
ـت االس أن ـى إل ـسموا وانق الكالم من الموضوع هذا في أكثروا العلماء أن ثناءورغم

ـع م ـاش ع ـذي ال اللعین إبلیس أن بها نؤمن قاعدة تبقى النهایة في أنه إالّ منقطع أو متصل
ـتحق اس ما استحق لذلك وتكبر آدم حسد أنه إالّ الجان من هو طویلة فترة أن.. المالئكة ـد بع

إبلیس إالّ وسجدوا بالسجود المالئكة المالئكة.. ُأمرت بین یسمى كان حفأصب) عزازیل(الذي
ـاع).. إبلیس( وانقط ـا همًّ والصمت غمًّا والسكوت والیأس والحزن الحیرة یعني االسم وهذا

صاحبها عن اهللا.. )٢(الحجة رحمة من أبلس ألنه إبلیسا أصبح عزازیل كان ـئس(وإذا ی أي
القرآنیة) منها اآلیة في صراحة ذلك أعلن اهللا فإن اللعنة علیه وصفة تبدیل ِإب:وأما ِلیسِإال

الْكَاِفِرین ِمن وكَان واستَكْبر ـصفاتَأبى ب ـصف یت ـبح وأص كُله الخیر من اهللا أبلسه وقد
المرحلة هذه في اسمه من مشتقة دنیئة . )٣(وضیعة

اهللا ـه عاتب ـدما عن ـتعالء واس كبرا نفسه في رآه ما بسبب كان إبلیس أصاب ما إن
السجود عدم على ا.. سبحانه إنه للعبادةثم وسیلة آلدم السجود اتخاذ ـت.. ستعظم دخل ـذلك ل

على كلمة) واستَكْبر(السِّین وتدل التكبر، هذا على أزالً) َكَان(تأكید اهللا علم في كفره . )٤(على
ـي ف علیه یرتكز أساسا واالستعالء التكبر اتخذ بأنه اللعین إبلیس حقیقة لنا تتضح لهذا

ذل ونتج ووقاحته آدمبجاحته على بأفضلیته نفسه في الدفین الشعور عن .. ك

الساخن"" الساخنالحوار " " الحوار
العادلین وأعدل الراحمین أرحم هو وتعالى تبارك ـدا.. اهللا وأب ـوح.. دائما مفت ـه باب

للطالبین.. للسائلین یده ـدا.. ویمد ج كثیرة الصدد ذلك في القرآنیة واآلیات المحتاجین ویعین
كذلك النبویة علیه..واألحادیث اهللا تاب تاب إن المذنب منهإو..واإلنسان فرط ما على ندم ن

و توبته في حسناتأوصدق سیِّئاته اهللا بدل الخیر فعل من سبحانه،كثر الحق أشار هذا : وإلى
ِلذُنُوِبِه فَاستَغْفَروا اَهللا ذَكَروا َأنْفُسهم ظَلَموا َأو فَاِحشَةً فَعلُوا ِإذَا الذنُوبوالِذین یغِْفر ومن م

یعلَمون وهم فَعلُوا ما علَى یِصرُّوا ولَم اُهللا ـاتٌ * ِإال وجن ـم رَّبِِّه مِّن مَّغِْفرةٌ جزاُؤهم ُأولَِئك
ـاِمِلین الْع ـر َأج وِنعم ِفیها خَاِلِدین األنْهار تَحِتها ِمن ـران[تَجِري عم ].. ١٣٥،١٣٦: آل

سبحانه قَواما: ویقول ذَِلك بین وكَان یقْتُروا ولَم یسِرفُوا لَم َأنْفَقُوا ِإذَا الَ * والِذین ـِذین وال

                                          
ـ)1( ج السعود، أبي ص١تفسیر ،١٥٣.
ـ)2( ج اإلبیاري، إبراهیم تصنیف المیسرة، القرآنیة ص٣الموسوعة ،٤٥.
ـ)3( ج القرطبي، تفسیر من ص١بتصرف ،٢٠٣ .
ـ)4( ج النسفي، ص١تفسیر ،٤٢ .
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یزنُون والَ ِبالْحق ِإال اُهللا حرَّم الِتي النفْس یقْتُلُون والَ آخَر ِإلَها اِهللا مع ـْلیدعون یفْع ـن وم
َأثَاما یلْقَ ـسنَاٍت *  * ذَِلك ح سیَِّئاِتِهم اُهللا یبدُِّل فَُأولَِئك صاِلحا عمالً وعِمَل وآمن تَاب من ِإال

رَِّحیما غَفُورا اُهللا العالمین] ٧٠–٦٧: الفرقان[وكَان رب اهللا من العظیم الفضل هذا ومع
سبحا أنه ـیمإالّ األل والعذاب الدنیا في بالخزي المنحرفین والمجرمین العاصین توعد وتعالى نه

القائل سبحانه ألنه اآلخرة الرَِّحیم: في الْغَفُور َأنَا َأني ِعباِدي الْعذَاب * نَبِّْئ هو عذَاِبي وَأنَّ
واسعة].. ٥٠–٤٩: الحجر[اَألِلیم اهللا رحمة كانت ـىفإ.. فإذا عل ـیَّقها ض اللعین إبلیس ن

له قال عندما اهللا مع حوار أدار حیث السَّاِجِدین: نفسه مع تَكُون َأال لَك ما ِإبِلیس قَاَل * یا
مَّسنُوٍن حمٍإ مِّن صلْصاٍل ِمن خَلَقْتَه ِلبشٍَر َألسجد َأكُن ـي].. ٣٢،٣٣: الحجر[لَم ف ـان ك

یعتذ أن أخطأاإلمكان ألنه إبلیس له.. ر اهللا قال لذلك حقه من یكن لم حوارا أدار قَاَل: لكنه
رِجیم فَِإنك ِمنْها الدِّیِن * فَاخْرج یوِم ِإلَى لَعنَِتي علَیك ـر[وِإنَّ ـیس].. ٣٤،٣٥: الحج وإبل

األف في وقدرته ذكاؤه یظهر أن وأراد أوداجه وانتفخت غیِّه في ـانتمادى فك آدم ـى عل ضلیة
یبعثُون: رده یوِم ِإلَى فََأنِْظرِني ربِّ لهقَاَل اهللا وقال سؤاله، إلى ـن: فُأجیب ِم فَِإنك قَاَل

الْمعلُوِم * الْمنْظَِرین الْوقِْت یوِم وسعةِإلَى قدرته على لیدلل مضى مما أسوأ إبلیس رد فكان
رده كان لذلك َأجمِعین:حیلته وُألغِْوینهم اَألرِض ِفي لَهم ُألزیِّنَنَّ َأغْویتَِني ِبما ربِّ ِإال * قَاَل

الْمخْلَِصین ِمنْهم ـهِعبادك ل ـون لتك اإلمهال اهللا من وطلب آدم لبني بعداوته إبلیس اعترف
إخر ألن منهم انتقاما آدم ذریة إلغواء الكافیة ـرةالفرصة حظی ـن م ـرده وط منزلته من اجه

آدم ذریة جمیع من واالنتقام الثأر یكون أن وأراد آدم بسبب كان ـیس.. القدس إبل ـان ك وإذا
ـن م ـو ینج أن إلى متجهة كانت نیِّته فإن ودهاء مكٍر في الوقت من الفسحة هذه طلب اللعین

الخلود له ویكتب سؤله.. الموت وأعطاه مطلبه له اهللا حقق لخلوده.. وقد ـون.. ال لتك ـن ولك
عذابه وتأخیر بالئه زیادة في ـي.. سببا ف ـع طم ـه ألن والدهاء المكر إبلیس كالم في ویظهر

القیامة.. الخلود یوم وأحوال الموت أهوال عن شیًئا یعلم كان ألنه مرَّه ویذوق یموت ال وحتى
بعثان البعث أن : ویعلم

الجسد-١ من الروح بخروج یبدأ ما.. بعث بالموتوهو .یسمى
ما-٢ وهو والجزاء للحساب القبر من وبعثها الجسد إلى الروح لرد ویكون الثاني البعث

بیوم له).. البعث(یعرف اهللا قال الْمنْظَِرین: لهذا ِمن فَِإنك ـِت * قَاَل الْوقْ یوِم ِإلَى
الملالْمعلُوِم ینفخ وعندما الخالئق نهایة هو المعلوم ـسبماوالوقت ح ـصور ال في ك

تعالى اهللا قول في ـي: جاء ِف ـن وم ـسَّماواِت ال ِفي من فَصِعقَ الصُّوِر ِفي ونُِفخَ
ینظُرون ِقیام هم فَِإذَا ُأخْرى ِفیِه نُِفخَ ثُمَّ اُهللا شَاء من ِإال ـر[اَألرِض ].. ٦٨: الزم

وه األولى النفخة عند یصعقون الذین من ـانيوإبلیس ویع ـوت الم ـذوق ی سوف و
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ـر بمك ـب طل ـا كم ـاء والبق ـود الخل له یتحقق وال منه النجاة له یكون ولن سكراته
أو.. )١(ودهاء التكرمة وجه على اللعین إلبلیس وجل عز اهللا من النظرة تلك تكن ولم

لمطالبه تلبیة أو لمراده تحقیقًا وال وامتهانًا.. التقریب عذابا له كانت ـادوللع.. وإنما ب
امتحانًا.. ابتالء ـس.. وللبشر األنف ـي ف اهللا ـا ركبه التي الشهوات شأن ذلك في شأنه

الدنیا في اهللا خلقها التي المالهي وأنواع الزخارف ـیم.. وصنوف العظ الثواب فیكون
والمالهي والزخارف والشهوات الشیطان خالف من لكل اهللا من األوفى .. )٢(والجزاء

إلبلیس األفضل من ـساءلكان وت ودهاء بمكر الحوار عاود لكنه هذا عن یتوقف أن
سبحانه هللا قال لهذا علیه، وتفضیله آدم تكریم سبب عن ـذَا: بخبث ه ـك َأرَأیتَ قَاَل

ـیالً قَِل ِإال ذُرِّیَّتَه ألحتَِنكَنَّ الِْقیامِة یوِم ِإلَى َأخرتَِن لَِئن علَيَّ كَرَّمتَ ـ[الِذي : راءاإلس
بكلمة].. ٦٢ اللعنة علیه إبلیس من السؤال عليَّ) َأرَأیتَك(وهذا كرَّمته لما أخبرني أي

السبب لي ـدره.. وبیِّن لق وتصغیرا لشأنه تحقیرا سبحنه اهللا یجبه لم ـة.. ولهذا وكلم
باإلغواء) ألحتَِنكَنَّ( واستأصلهم علیهم ألستولین ت... أي اهللا من الرد جاءه ـالىلهذا ع

سبحانه الحق بقول واإلمهال الطرد ـنم: بصیغة جه ـِإنَّ فَ ـنْهم ِم تَِبعك فَمن اذْهب
ـورا مَّوفُ جزاء أن].. ٦٣: اإلسراء[جزاُؤكُم ـه قدرت ـي ف أن یعلن أن أراد فإبلیس

م ظنا شاء حیث ویسوقهم واإلغواء باإلضالل یستمیلهم وأن آدم ذریة على نهیستولي
بقوله علیه ردَّ وتعالى سبحانه الحق لكن علیهم قدرته ـك: في لَ ـیس لَ ـاِدي ِعب ِإنَّ

وِكیالً ِبربِّك وكَفَى سلْطَان إبلیس].. ٤٢: الحجر[علَیِهم رد ـك: فكان فَِبِعزَِّت ـاَل قَ
َأجمِعین الْمخْلَِص * ُألغِْوینهم ِمنْهم ِعبادك ].٨٢،٨٣: ص[ینِإال

ـرة( مباش ـاه إی ومكالمته علیه وجوابه اللعین إبلیس مع وجل عز اهللا خطاب یكن ولم
وتشریفًا له تكریما واسطة منه.. بدون ووعیدا وتهدیدا سبحانه اهللا من له استدراجا كان ولكنه

ال یوم إلى علیه اللعنة وحلول الطرد ولثبوت والمهانة الذل مقام في .)٣() دینلیصیر
ـب( طل ـا كم ـا یقینً خلوده واستحالة أبدا الموت من نجاته عدم اللعین إلبلیس وتحقق

ـه ل ـا تكریم ـن تك ـم ل التي النظرة بتلك المحتوم مصیره إلى ذاهب أنه وعِلم وخداعه بمكره
اهللا من علیه تحل التي اللعنات ومضاعفة شقائه زیادة في سببا كانت بل أه.. وتعظیما من لثم

                                          
ذلك)1( في ص: یراجع القیم، البن ـ١٠٣الروح ج الجلیلین، على الصاوي وحاشیة ص٢، ،٦٥.
ـ)2( ج للزمخشري، ص٢الكشاف ،٦٩.
ـ)3( ج الجاللین، على الصاوي ص٢حاشیة بعدها٣٥٥، وما ،.
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جمیعا كلهم.. السماوات األرض أهل من واألرض.. ثم السماء في ملعونًا بذلك لیزداد.. فصار
النار في ویخلد عذابه .)١() بذلك

والهوان بالذلة شعر أن بعد تبجح في یقول وقف إبلیس ـذَنَّ: إن َألتِخ وقَاَل اُهللا لَعنَه
مَّفْروضا نَِصیبا ِعباِدك ـرنهموُألِض * ِمن وَألم األنْعاِم آذَان فَلَیبتكُنَّ وَألمرنهم وُألمنینهم لنهم

اِهللا خَلْقَ ـرهن]... ١١٩–١١٨: النساء[فَلَیغَیِّرنَّ ب ـیس إبل عن الصادر الشنیع القول هذا
ـالل إض إالّ عمل من له لیس الغي في منهمك أنه أعلن ألنه وقاحته ـم،على إلهالكه ـاد العب

قال وُألمنینهمولذلك والوُألِضلنهم ـث بع ال وأنه الحیاة بطول كالوعد الباطلة واألماني
األنْعاِم:عقاب آذَان فَلَیبتكُنَّ تلعثموَألمرنهم غیر من ویشقَنها أمري بموجب فَلْیقطعنها أي

تأخیر وال ذلك ذلك..في جاء وقد والسوائب بالبحائر تفعله الجاهلیة في العرب كانت ما وذلك
سبحانه اهللا قول ـِذین: في ال ـنَّ ولَِك حاٍم والَ وِصیلٍَة والَ ساِئبٍة والَ بِحیرٍة ِمن اُهللا جعَل ما

یعِقلُو الَ وَأكْثَرهم الْكَِذب اِهللا علَى یفْتَرون سبحانه].. ١٠٣: المائدة[نكَفَروا الحق أن ونجد
ـت نتج إذا ـانوا ك حیث الجاهلیة أهل ابتدعه ما وأبطل والمشركین الكافرین على رد وتعالى

أذنها بحروا ذكر آخرها أبطن خمسة عن:الناقة تُطرد وال ودرُّها ركوبها وحرموا شقوها أي
من قدمت إذا یقول الرجل وكان مرعى، عن وال ـاقتيماء فن ـي مرض من برئت أو سفري

بها.. سائبة االنتفاع تحریم في كالبحیرة ـدت.. وجعلها ول وإن لهم فهي أنثى الشاة ولدت وإذا
آللهتهم فهو آللهتهم.. ذكرا الذكر یذبحوا فلم أخاها وصلت قالوا وأنثى ذكرا ولدت وإذا.. وإن

ی فال ظهره حمي قد قالوا أبطن عشرة الفحل صلب من ـعنتجت یمن وال علیه یحمل وال ركب
مرعى وال ماء اِهللا.. من خَلْقَ فَلَیغَیِّرنَّ ـدوَألمرنهم العبی ـصاء وخ الحامي عین فقأ مثل

ـیم الق على خروج فیه مما ذلك غیر إلى النساء شعر وحلق الحواجب وتغییر والوشر والوشم
االجتماعي والعرف سبحان.. )٢(الدینیة الحق ـبحانهلكن س ـه بقول إبلیس على رد وتعالى : ه

مُِّبینًا خُسرانًا خَِسر فَقَد اِهللا دوِن مِّن وِلیًّا الشیطَان یتِخِذ ـدهم * ومن یِع وما ویمنیِهم یِعدهم
غُرورا ِإال عنْ * الشیطَان یِجدون والَ جهنم مْأواهم ـصاُأولَِئك مِحی ـساء[ها –١١٩: الن

١٢١ ..[ 

سبحانه قوله ـورا: وفي مَّوفُ جزاء جزاُؤكُم جهنم فَِإنَّ ِمنْهم تَِبعك فَمن اذْهب  * قَاَل
ـاِركْهم وشَ ورِجِلك ِبخَیِلك علَیِهم وَأجِلب ِبصوِتك ِمنْهم استَطَعتَ مِن ـواِلواستَفِْزز اَألم ـي ِف

غُرورا ِإال الشیطَان یِعدهم وما وِعدهم ـتخف) واستَفِْزز] (٦٤–٦٣: اإلسراء[واَألوالَِد اس
ـداع وخ باطل كالمك فكل وأمانیك بحیلك وسقهم علیهم وصح وأزعجهم استطعت إن بعقولهم

                                          
ص)1( الخازن، ـ١٠٣تفسیر ج ،١٠٢.
ـ)2( ج السعود، أبو ص١تفسیر ـ٧٨٤، وج ص٢، ص١٣٢، ،١٣٣ .
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الغاوین إال یتبعك القوي.. ولن اإلیمان أصحاب ـكألن ل ـیس ل الیقظ والضمیر العالیة والهمة
ألنهم تغویهم أن تستطیع ولن حمایتي في فهم ویتوكلون عليَّ یعتمدون ألنهم أبدا سلطان علیهم

سبحانه اهللا قول كان لهذا اللدود عدوهم أنك ـلْطَان: یعلمون س ـیِهم علَ لَك لَیس ِعباِدي ِإنَّ
وِكیالً ِبربِّك ـة].. ٦٥: إلسراءا[وكَفَى الخبیث وسائله شارحا وقال ذلك بعد تمادى إبلیس لكن

ـن ع لیبعدهم ِحیِله بكل یعمل وأن جمیعا آدم بني یضل أن اللعین أقسم وقد آدم بني غوایة في
القرآن یحكي كما فقال المستقیم َأجمِعین: الصراط ُألغِْوینهم فَِبِعزَِّتك ِعبا * قَاَل ِمنْهمِإال دك

ـم].. ٨٣–٨٢: ص[الْمخْلَِصین له ـزیِّن لی ـاس الن ـع م الوسوسة طریق یتخذ سوف إنه
ـدى اله ـق طری عن ویبعدهم اهللا أوامر تنفیذ عن یشغلهم حتى أعینهم في ویحسِّنها المعاصي

الْ... لذلك.. والرشاد ِصراطَك لَهم َألقْعدنَّ َأغْویتَِني فَِبما ـیِن * مستَِقیمقَاَل ب مِّن َآلِتینهم ثُمَّ
شَاِكِرین َأكْثَرهم تَِجد والَ شَماِئِلِهم وعن َأیماِنِهم وعن خَلِْفِهم وِمن –١٦: األعراف[َأیِدیِهم

أ].. ١٧ ـستطیع ی ال إنه حیث اإلنسان فوق من اإلتیان یذكر لم اللعین إبلیس أن تجد نوتأمَّل
ـة ورحم العبد بین یحول أن یستطیع ال وهو العبد على تتنزل اهللا رحمة فإن األعلى من یأتي

ـسان.. ربه اإلن ـیب وأص ـه أفزع اإلنسان أسفل من جاء إذا فإنه أسفل من اإلتیان یذكر ولم
والهلع ـدفع.. بالخوف وال إغواؤه علیه یسهل حتى إلیه ویتودد اإلنسان یناكف أن یرید وإبلیس

إلى ـره.. المعاصيبه لتكب ـین اللع ـإبلیس ب ـق یلی ال أسفل من اإلتیان بأن عباس ابن ویقول
أجمعین.. واستعالئه والناس اهللا لعنة علیه والعظمة بالكبر یحلم زال ما ـادى.. فهو تم ـد ولق

لربه فقال غیِّه في و: إبلیس اَألرِض ِفي لَهم ُألزیِّنَنَّ َأغْویتَِني ِبما ربِّ َأجمِعینقَاَل ُألغِْوینهم
الْمخْلَِصین*  ِمنْهم ِعبادك لیهلكهم].. ٤٠–٣٩: الحجر[ِإال الناس یغوي أن أراد إبلیس إن

معصیته أهلكته ـق.. كما الح وبین ووسائله وِحیله الشیطان من وتعالى سبحانه اهللا حذرنا لذلك
یرجع آدم لبني إبلیس إغواء سبب أن آدمسبحانه ـي بن ـرون ی وذریته إبلیس أن إلى .. أصالً

لذلك السموم نار من خلق وهو الجن فصیلة من إبلیس أن ذلك في والسبب یرونهم ال آدم وبنو
سبحانه اهللا قال لهذا آدم بني على أثرا أشد بهذا فیكونون خفیفة الَ: أجسامهم آدم ـي بِن ـا ی

َأخْ كَما الشیطَان ـهیفِْتنَنكُم ِإن ـوءاِتِهما س ِلیِریهما ِلباسهما عنْهما ینِزع الْجنِة مِّن َأبویكُم رج
تَرونَهم الَ حیثُ ِمن وقَِبیلُه هو النون]... ٢٧: األعراف[یراكُم ذو قال ـو: "لذلك ه كان إن

یر ال حیث من یراه بمن فاستعن تراه ال حیث من ـرحیمیراك ال ـستار ال الكریم اهللا وهو اه،
ـدو.. الغفار الع ـة منزل في هو الذي اللعین هذا فتنة من كذلك تحذیر هو ثم لعبرة ذلك في إن

یشعرون ال حیث من للناس یكید الذي ـأنس)١(الخفي وی صاحبا اإلنسان یتخذه هذا مثل وهل ،

                                          
النسفي)1( ـ: تفسیر ص٢ج ،٥٠.
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عنده.. إلیه إنسان أي أن اعتقد المستفز؟ الوقح العدو أووهو اللعین هذا مصاحبة یرفض عقل
قال من وصدق به تشقى: "اُألنس ال حتى الشقي مصاحبة واحذر تسعد، السعید ".صاحب

" " والشیطانوالشیطان... ... إبلیسإبلیس""
ـي ف إبلیس ذكر وتعالى سبحانه والحق واحد لمسمَّى اسمان والشیطان إبلیس بأن قلنا

آلدم للسجود السیاق واإلضالل.. معرض الغوایة معرض ـشیطانوفي ال ذكر جاء .. والفساد
زمرتهم في وعاش بصحبتهم وتعم بتقلیدهم وتمتع المالئكة مع عاش إبلیس بأن بنا مرَّ كما ألنه

علمه بوافر معهم ویهنأ بجماله فیهم ویفخر بحسنه بینهم السماء.. یزهو أمر یدبر كان أنه كما
یسمى وكان للجنة خازنًا ویعمل خلق) عزازیل(الدنیا ـنفلما م ـه فی ـخ ونف وصوره آدم اهللا

ـر وتكب السجود عن وامتنع اإللهي األمر إبلیس فرفض آلدم تسجد أن المالئكة اهللا أمر روحه
ـفاته ص من والخروج مكانته من والهبوط والطرد اللعنة استحق لذلك آدم من خیر أنه وأعلن

سمِّي لذلك صفاته تبدلت كما اسمه یتغیر أن لزاما ـسمَّاه) إبلیسا(فكان م االسم ـه.. لیوافق ألن
اهللا رحمة من ـن.. ُأبِلس م وطُرد سحنته من وُأخرج شكله تغیر فقد اهللا طاعة عن خرج وكما

دنیئة وضیعة بصفات یتصف ذلك بعد وصار ـه.. مكانته ل ـیس ل أصبح مكانته من هبط ولما
قد یكن لم الفترة هذه في إنه ثم والقنوط الیأس علیه فظهر یؤدیه ـوسعمل یوس أن ـتطاع اس

آدم على حاقدا حائرا مطرودا إبلیس وظّل والكبت بالیأس فأصیب والخدیعة بالشر البشر ألبي
منه واالنتقام آدم من للثأر العدة یعد وبدأ والوعید الشر نفسه في وأضمر علیه .حاسدا

الجنة"" في الجنةآدم في " " آدم
الق في جاء كما لهما وقال زوجته ومعه الجنة آدم اهللا اسكُن: رآنأسكن آدم یا وقُلْنَا

الظاِلِمین ِمن فَتَكُونَا الشجرةَ هِذِه تَقْربا والَ ِشْئتُما حیثُ رغَدا ِمنْها وكُالَ الْجنةَ وزوجك َأنتَ
ف].. ٥: البقرة[ اللعین وبدأ آدم إلغراء الجنة إلى الدخول وحاول بآدم یتربص الشیطان يوبدأ

وخبثه خداعه وظهر الخبیثة وسائله بإظهار عمله ـي،مباشرة ف آدم ـى إل یصل أن واستطاع
إلى آدم یقود أن إبلیس استطاع كذبا والحلف والدهاء واإلغواء والمكْر الخداع وبأسلوب الجنة

أراد والجن،ما اإلنس من متمرد عاٍت كل تعني شیطان وكلمة شیطانًا سمِّي اللحظة هذه ومن
ـهوال وجعل كله الخیر من اهللا أبلسه فقد إبلیس أما الشر إلى ویدعو بالفساد یغري ومن حیوان

رجیما شخصه.. شیطانًا في منحصرة أو نفسه على قاصرة تعد لم اإلجرامیة آثاره والشیطان
البشر من سواء إلى شرُّه وتعدى الخلق من غیره إلى أفعاله آثار امتدت ـظ،وإنما لف كان ولما

منالشیطا مأخوذ احترق) شاط(ن ـن.. بمعنى ع ـد بعی ـه ألن بعد بمعنى شیطًا من مأخوذ أو
وزوجه آدم سیدنا على وخبثه مكره نتائج ظهرت فقد اهللا ـته،رحمة وسوس لحظة تكون وبذلك
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الشیطانیة المرحلة إلى إبلیس انتقال لحظة هي إضالله مهام وممارسته ـذكر.. لهما ی لم لذلك
كلم الكریم مرتینالقرآن إالّ السجود عن االمتناع بعد من إبلیس :ا
تعالى: األولى قوله ـن: في مِّ ـا فَِریقً ِإال ـاتبعوه فَ ـه ظَن ِإبِلیس علَیِهم صدَّقَ ولَقَد

الثاني].. ٢٠: سبأ[الْمْؤِمِنین تعالىالموضع اهللا ـاوون: قول والْغَ ـم ه ـا ِفیه  * فَكُبِكبوا
َأجمعونو ِإبِلیس یخْتَِصمون * جنُود ِفیها وهم ـر].. ٩٦–٩٤: الشعراء[قَالُوا ذك وتوالى

غیره على أثره تعدى فیه یشرح القرآن من موضع كل في ذلك بعد ـه.. الشیطان بفعل وتأثیره
سواه من ـ.. على ال ـورة خط من تحذر آدم لبني اإللهیة التنبیهات جمیع صدرت شیطانلذلك

ـة الخبیث ـه أعمال سیزاول الدین یوم إلى هكذا الشیطان وسیظل ومكره وسائله وتفضح وعمله
للبشر تعالى.. ابتالء اهللا قال وقد واحد، لشخص اسمان والشیطان ـِذین: فإبلیس ال ـا َأیُّه یا

الش خُطُواِت یتِبع ومن الشیطَاِن خُطُواِت تَتِبعوا الَ ـِرآمنُوا والْمنْكَ ِبالْفَحشَاِء یْأمر فَِإنه یطَاِن
].. ٢١: النور[

ـد وعن الكریم، القرآن من مواضع سبعة في االسم بهذا اللعین إبلیس ذكر تكرر ولقد
اهللا ـر أم وعِصي آلدم السجود عن استكبر إبلیس أن لنا اهللا من التوضیح كان االسم هذا ذكر

آ اهللا أسكن عندما الشیطانلكن كلمة ذكر توالى الجنة .. دم
الشیطان إلیه وسوس الجنة في متكررا.. وآدم متداركًا خفیا كالما لهما تكلم وهي.. أي

والخشخشة كالهیمنة الخفي الصوت األصل ـشاف... (في بانك ـسوءهما ی أن بوسوسته وأراد
بالسوءة عبَّر ولذلك العورة.. عورتیهما، كشف أن على دلیل منوفیه الزوج وعند الخلوة في

الطباع في مستهجن قبیح حاجة . )١() غیر
اهللا أمر لعصیانه أبدا یدخلها ولن عصیانه بعد یدخلها فلم الجنة علیه اهللا حرم إبلیس إن

وسوس كیف منها.. لكن أقوال :هناك
علیهماإقیل-١ فنادى الباب عند قام ..نه
كالمالئكة-٢ الجنة یدخل ال ت.. إبلیس ـةلذلك الخزن یعرفه ولم فدخل دابة بصورة .. مثل

شأنه من والحط به السخریة من .وهذا
فمها-٣ في ودخل الحیة إبلیس ..استقطب
یشایعونه-٤ كانوا ممن أتباعه بعض .أرسل

المفسرین بعض أقوال في جاءت أراء .)٢(هذه

                                          
ـتفس)1( ج السعود، أبو ص٢یر بعدها٣٣٣، وما ،.
ـ)2( ج السعود، أبو ص١تفسیر ،١٥٨.
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تعالى اهللا قول عنْها: وفي الشیطَان عثفََأزلهما هو القدمالزلل زلّت: (یقال.. ور
ـأن) قدمه ب ـاس عب ـن واب مسعود ابن یقول وزوجته آدم إغواء إلى إبلیس توصل كیفیة وفي

بدلیل شافههما آلدموقَاسمهماإبلیس ـتالء اب الوسوسة طریق عن الجنة إبلیس دخل وقیل
قصة.. وحواء اهللا قصَّ وقد آدم الشیطان كلم ثم الحیة جوف في دخل سورةوقیل في آدم خلق

وأصدقه القصص بأحسن الحجر وسورة األعراف وسورة الذي. )١(البقرة العهد آدم نسي ولقد
جالله جل ربنا قال كما علیه اهللا ـه: قطعه لَ ـد نَِج ولَم فَنَِسي قَبُل ِمن آدم ِإلَى عِهدنَا ولَقَد

ه].. ١١٥: طه[عزما سوءته فظهرت آدم ـىوابتُلي إل ـبط یه أن اهللا ـره أم ـم ث وحواء و
اهللا مشیئة لتتحقق األرض إلى آدم وهبط زوجته.. األرض، ومعه ) إبلیس(والشیطان.. وهبط

لهم اهللا وقال فمها، الشیطان دخل التي عدوٌّ: والحیة ِلبعٍض بعضكُم جِمیعا ِمنْها اهِبطَا قَاَل
فتاب خطأه آدم عل.. عرف اهللا توبتهفتاب وقبل لهذا.. یه غیِّه في تمادى فإنه اللعین إبلیس أما

منها متعددة عقوباته :كانت
ـسان-١ إن ـل ك یذمُّه لذلك الصَّغار أهل ومن ذلیال، شقیا فأصبح اهللا رحمة من طُرد أنه

لسان كل .ویلعنه
دنیئة-٢ ومكانة وضیعة منزلة إلى ُأهبط .أنه
یقال-٣ كان أن فبعد اسمه غیَّر اهللا ـأن ب اهللا ناداه عزازیل ).إبلیس(له
خلقته-٤ وغیر صورته اهللا مسخ فقد رسمه غیر اهللا ـة.. أن الناری صورته من خرج فقد

تقشعر قبیحا فأصبح وجهه مالمح وتغیرت مشوَّهة مظلمة صورة إلى بها افتخر التي
مریدا شیطانًا وأصبح األبدان رؤیته الخ.. من من شيء به یعلق ال أملسا ـهأي ألن یر

خبیث .شریر
على-٥ وتكبر تمرد ألنه أبدا التوبة منه یقبل لن اهللا فإن اهللا ألمر وعصیانه لتكبره نظرا

المصیر وسوء األبدیة الضاللة علیه اهللا كتب لهذا تعالى.. اهللا اهللا ـِه: قال علَی كُِتب
عذَ ِإلَى ویهِدیِه یِضله فََأنه تَواله من السَِّعیِرَأنه ـظ].. ٤: الحج[اِب لف ـاء ج ـد وق

ومنهم بهم وسخریة وأولیائه الشیطان على تهكما النار إلى الشیطان.. الهدایة كان وإذا
ـن م الشیطان سخریة باب من ذلك فإن والفسقة المجرمین أفعال من بريء أنه یعلن

سبحانه الحق قال كما له وانقادوا إلیه استمعوا ِلِإلنْساِنكَم: الذین قَاَل ِإذْ الشیطَاِن ثَِل
الْعالَِمین ربَّ اَهللا َأخَافُ ِإني مِّنْك بِريء ِإني قَاَل كَفَر فَلَمَّا ـا * اكْفُر عاِقبتَهم ـان فَكَ

الظاِلِمین جزاء وذَِلك ِفیها خَاِلدیِن الناِر ِفي الشیطانفقو] ١٦،١٧: الحشر[َأنهما ل

                                          
ـ)1( ج المحیط، بالبحر المسمى الكبیر ص١التفسیر . بتصرف١٦١،
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اتبعه اهللا.. لمن أخاف ـى.. إني عل ـیس التبل ـاب ب من هو بل حقیقته على لیس فإنه
ـصیانه.. اإلنسان ع ـزاء ج ـار الن في خالد فهو علیهم التوبة باب أغلق اهللا ألن ذلك

خالقه على ..وتمرده
ـاء-٦ انته ـد بع ـه ألن النار ألهل خطیبا سیكون أنه إبلیس بها یعاقب التي األشیاء من

ـاال إلیه ـار الن النار أهل ودخول الجنة الجنة أهل ودخول اهللا على والعرض حساب
مناٍد موت.. ینادي بال خلود الجنة أهل ـوت.. یا م بال خلود النار أهل ـٍذ.. ویا عندئ

ـادهم وق أغواهم ألنه یلومونه أهلها علیه یجتمع حیث نار من منبر على إبلیس یصعد
خطب فیهم فیبدأ الغوایة طریق ـهإلى قول ـي ف ـبحانه س الحق لنا شرحها ـاَل: ة وقَ

ـي ِل كَان وما فََأخْلَفْتُكُم ووعدتكُم الْحق وعد وعدكُم اَهللا ِإنَّ األمر قُِضي لَمَّا الشیطَان
ولُ تَلُوموِني فَالَ ِلي فَاستَجبتُم دعوتُكُم َأن ِإال سلْطَاٍن مِّن ـاعلَیكُم َأنَ ـا مَّ َأنْفُسكُم وموا

ـم لَه ـاِلِمین الظ ِإنَّ قَبُل ِمن َأشْركْتُموِن ِبما كَفَرتُ ِإني ِبمصِرِخيَّ َأنْتُم وما ِبمصِرِخكُم
َأِلیم ]..٢٢: إبراهیم[عذَاب

وأتباعه ألنصاره اللعین الشیطان خطبة هي ـ.. هذه أعم من تبرءته یعلن هنا الهموهو
ـستطیع ی ـن ل والیوم وشایعوه واتبعوه الرسل كذبوا الذین هم بل لیتبعوه بالقوة یأخذهم لم وأنه

بريء منهم أنه یعلن ثم اتبعوه ألنهم منهم فالخطأ إنقاذهم وال . إغاثتهم

""مقارنةمقارنة""
اهللا مشیئة ألن حواء زوجه مع األرض إلى وهبوطه الجنة من خروجه سبب آدم سیدنا

أز ذلك ـائلین.. الًاقتضت ق وزوجته هو صوته ورفع ربه واستغفر وندم بخطئه اعترف : وآدم
ـِرین الْخَاِس ِمن لَنَكُونَنَّ وتَرحمنَا لَنَا تَغِْفر لم وِإن َأنفُسنَا ظَلَمنَا ـراف[ربَّنَا ].. ٢٣: األع
اهللا قال صادقة توبة وتاب فعله على ندم الذي آدم حق في اهللا قال شأنهلذلك اجتَباه: في ثُمَّ

وهدى علَیِه فَتَاب یقول].. ١٢٢: طه[ربُّه كما أنه آدم على ورحمته اهللا فضل من كان ولقد
سبحانه الرَِّحیم: الحق التوَّاب هو ِإنه علَیِه فَتَاب كَِلماٍت رَّبِِّه ِمن آدم ].. ٣٧: البقرة[فَتَلَقى

جا ـبحانهثم س ـق الح فقال قوله بمعسول یفتنهم وال الشیطان یحذروا أن آدم لذریة التوجیه : ء
ـا ِلیِریهم ِلباسهما عنْهما ینِزع الْجنِة مِّن َأبویكُم َأخْرج كَما الشیطَان یفِْتنَنكُم الَ آدم بِني یا

هو یراكُم ِإنه الَسوءاِتِهما ـِذین ِلل ـاء َأوِلی ـشیاِطین ال جعلْنَا ِإنا تَرونَهم الَ حیثُ ِمن وقَِبیلُه
ـاهللا].. ٢٧: األعراف[یْؤِمنُون ب أقسم عندما إبلیس صدق ألنه نتیجة كانت آدم زلت إن ثم

آدم من الزلل ووقع الخطأ فحدث الناصحین لمن إنه انكشف.. كذبا ـذبفلما ك ـت وثب األمر
شاملة.. اللعین له اهللا رحمة فكانت العفو وطلب آدم زلّت.. نِدم من جمیعا آدم بنو شأن وكذلك

ـه من كان ما له اهللا غفر الصواب إلى ورجع وتاب ندم ثم حیاته في انحرف أو ـل.. قدمه ولع
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آدم سیدنا التشریع.. خطأ حظًا نحن.. من ـه.. لنتعلم فعل الذي العمل هذا واهللامن األول األب
بالنسیان یجازي ال الرحیم.. سبحانه الغفور سبحانه ..ألنه

ـى عل ـرار واإلص ـصیان والع والعناد الكبر ظاهرها معصیته فإن اللعین إبلیس أما
ـه قلب وألن شر كلها إبلیس عند النفسیة الدوافع كانت لذلك للتوجیه االستماع ورفض المعصیة

فأ آدم على وحسدا حقدا منهملئ واالنتقام له الشر نفسه في ـادر.. ضمر یب ـم ل ـیس إبل إن ثم
ـي ف وتمادى العصیان في واستمر العناد على أصر ولكنه المغفرة طلب في یسرع ولم بالتوبة
ـل ویعم ـفوفهم ص في العداوة وینشر حیاتهم یفسد وأن آدم أبناء جمیع یضل أن وتوعد الكفر

و وأخیه األخ بین الحرب نار إشعال بعضهاعلى مع والدول وجاره .. الجار
بین واضح الفرق آدم.. إذًا سیدنا لدى النفسیة الشیطان.. الدوافع لدى النفسیة والدوافع

.الرجیم

إبلیس"" إبلیسذُریة " " ذُریة
الكبار العلماء من وهو الشعبي فقال"سئل زوجة؟ إلبلیس أشهده.. هل لم عرس .. ذلك

تعالى اهللا قول تذكرت َأوِلیاءَأفَتَتِخذُ: ثم وذُرِّیَّتَه ـنونَه م إال ـة ذری یكون ال أنه فعلمت
نعم.. زوجة .)١(" فقلت

إبلیس لزوجة ذكر القرآن في یرد لم ألنه ذلك كثیرة أقوال إنجابه وسائل في قیل .. وقد
مجازا) ذریة(قیل ذریة جعلوا وأتباعه أوالده آدم.. أي ـو بن یتوالد كما یتوالدون قتادة . ..قال

وإذالله الشیطان، من السخریة باب من إنه البیضة.. وقیل فتنفلق فیبیض دبره في ذنبه ویدخل
الشیاطین من جماعة وذُرِّیَّتَهوقیل.. )٢(عن ـورَأفَتَتِخذُونَه وذك إناث الذریة من ویكون

اهللا رسول عن الحدیث صح ـث: "كما والخبائ ـث الخب ـن م ـك ب ـوذ أع إني اهرو" [اللهم
].البخاري

األثیر ابن الخبیث: "قال جمع الباء بضم الخبیثة.. الخُبث جمع ذكور.. والخبائث یرید
وإناثهم الرسول.. )٣(" الشیاطین أن حدث هریرةوقد أبا ـضانكلّف رم ـاة زك .. بحفظ
هریرة أبو ا.. یقول رسول إلى ألرفعنك واهللا وقلت فأخذته الطعام من یحثو فجعل آٍت هللافأتاني

شدیدة.. قال حاجة ولي عیال وعلي محتاج، فأصبحت.. إني عنه فخلّیت ـي.. قال النب فقال
قلت البارح؟ أسیرك فعل شدیدة.. ما حاجة شكا اهللا رسول یا فخلّیت.. قلت فرحمته وعیاالً

                                          
ج)1( القرطبي، ص١٠تفسیر بعدها٢٧٣، .وما
ـ)2( ج السعود، أبو ص٣تفسیر ـ٥٢٩، ج عجیبة، البن المجید القرآن وتفسیر ص٢، ،٢٧٩.
ـ)3( ج العرب، ص٢لسان ،١٠٨٨.
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سیعود.. قال.. سبیله كذبك إنه اهللا.. أما ـول رس لقول سیعود أنه ـیعودفعرفت س ـه .. أن
اهللا.. دتهفرص رسول إلى ألرفعنك فقلت فأخذته الطعام من یحثو ـإني.. فجاء ف دعني قال

سبیله فخلّیتُ فرحمته أعود ال عیال وعلي اهللا.. محتاج رسول فقال هریرةفأصبحت أبا یا
اهللا رسول یا قلت أسیرك؟ فعل سبیله.. ما فخلّیتُ فرحمته وعیاالً شدیدة حاجة ـا.. شكا أم قال

وسیعودإنه الثالثة.. كذبك رسول.. فرصدته إلى ألرفعنك فقلت فأخذته الطعام من یحثو فجاء
تعوداهللا ثم تعود ال تزعم أنك مرات ثالث آخر اهللا.. وهذا ینفعك كلمات أعلمك دعني قال
قال.. قلت.. بها هن؟ الكرسي: ما آیة فاقرأ فرشك إلى أویت هو:إذا ِإال ِإلَه الَ ـيُّاُهللا الْح

ـصبحالْقَیُّوم ت ـى حت ـیطان ش یقربك وال حافظ اهللا من علیك یزال ال فإنه اآلیة تختم حتى
سبیله اهللا.. فأصبحت.. فخلّیت رسول قلتفقال البارح؟ أسیرك فعل ـي.. ما ل ـال إذا.. ق

ا ـن م ـك علی یزال لن وقال اآلیة، تختم حتى أولها من الكرسي آیة فاقرأ فراشك إلى هللاأویت
تصبح حتى شیطان یقربك وال النبي.. حافظ كذوبفقال وهو صدقك أنه ـن. أما م ـم تعل
قال هریرة أبا یا ثالث منذ الشیطان.. قال.. ال.. تخاطب البخاري" [ذاك ].معلقًا–رواه

ذكر یقربك ال اآلیة هذه قلت إذا الحدیث هذا من األخیرة للعبارة شرحه في الحافظ قال
ا من أنثى وإناثًاوال ذكرانًا الجن في ألن ـور.. لجن ذك منهم الجن أن األحادیث من ثبت وقد

یتوالدون.. وإناث فهم هذا ـان.. وعلى فك ـره دب في ذنبه وضع الذي هو األول الشیطان لكن
ـان مك ـن م جاءوا فإنهم وذریته إبلیس امتهان باب من وهذا الذریة منه تناسلت الذي البیض

انحط فیها بطریقة ـممستقذر فه لذلك حیاتهم على ذلك انعكس وقد مخرجهم، سوء عن تنمُّ اط
المستقذرة األماكن هذه یحبون شاكلتهم على ومن القذرة األماكن ..یألفون

یأكلون"" وأوالده الشیطان یأكلونهل وأوالده الشیطان " " هل
ـي فف ـشربون وی ـأكلون ی الجن بأن صرحت الصریحة الصحیحة األحادیث ألن نعم

اهللا رسول عن الصحیح ـهإذا: "الحدیث بیمین فلیشرب شرب وإذا بیمینه فلیأكل أحدكم أكل
بشماله ویشرب بشماله یأكل الشیطان مسلم" [فإن ـد].. رواه عب بن جابر عن آخر حدیث وفي

النبي سمع أنه قال: "ویقولاهللا طعامه وعند دخوله عند اهللا اسم فذكر بیته الرجل دخل إذا
فل دخل وإذا عشاء، وال لكم مبیت ال ـتمالشیطان أدرك ـشیطان ال ـال ق دخوله عند اهللا یذكر م

والعشاء المبیت أدركتم قال طعامه عند اهللا یذكر لم وإذا مسلم" [المبیت ].رواه
حذیفة عن آخر حدیث في جاء النبي: "قالكما مع حضرنا إذا ـمكنا ول طعاما

اهللا رسول یبدأ حتى أیدینا یدهنضع طعام.. فیضع مرة معه حضرنا ـةوإنّا جاری فجاءت ا
اهللا رسول فأخذ الطعام في یدها لتضع فذهبت تُدفَع ـدفعكأنها ی كأنما أعرابي جاء ثم بیدها

اهللا رسول بیده قالفأخذ ـاء: "ثم ج وأنه علیه، اهللا اسم یذكر أال الطعام یستحل الشیطان إن
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لیستحل األعرابي بهذا فجاء بیدها فأخذت بها لیستحل الجاریة نفسيبهذه والذي بیده فأخذت به
یدها مع یدي في یده إن مسلم" [بیده ـأكلون].. رواه ی ـن الج أن لنا یتبین األساس هذا .. وعلى

لحما یكسى العظم فإن خلقه ألنهم بهم اهللا لطف ومن البهائم وروث العظم یأكلون كذلك.. وهم
اآلدمیین طعام ت.. فضالت الزبالة أماكن أن الباحثین بعض والعفاریتویرى بالجن ملیئة كون

اهللا برسول اجتمعوا عندما نصبیین جن ألن طعام عن ـمللبحث له فقال الزاد ـل: "سألوه ك
لدوابكم علف روثة وكل لحما، یكون ما أوفر تجدونه علیه اهللا اسم ذُكر النبي" عظم نهى لذلك

وقال بهما یستنجى الجن: "أن إخوانكم زاد الترمذي" [إنهما ].رواه
جاء ألنه یشربون وال یأكلون ال صنف ـاري(وهناك الب ـتح ف كتاب ـن) في الج أن

یتوالدون) أصناف( وال یشربون وال یأكلون ال ریح ـك.. فخالصهم ذل منهم یقع منهم .. وجنس
والقطرب والغول السعالي . )١() ومنهم

روى ما اهللا.. كذلك رسول أصناف: "قالأن ثالثة ـة.. الجن أجنح ـم له ـنف ص
الهواء في وعقارب.. یطیرون حیات ـون.. وصنف ویظعن یحلّون ـي" [وصنف الطبران رواه
والبیهقي ویرحلون].. والحاكم یقیمون .أي

یتشكل"" یتشكلالجن " " الجن
وتعالى سبحانه اهللا تَرونَهم: یقول الَ حیثُ ِمن وقَِبیلُه هو یراكُم ـراف[ِإنه : األع

یسإأي].. ٢٧ ال البشر ـذلكن ول علیها، اهللا خلقه التي وصورته حقیقته على الجن رؤیة تطیع
الشافعي نبیا: "یقول یكون أن إال شهادته أبطلنا الجن یرى أنه زعم ـن".. من م ـرأي ال وهذا

علیها خُلقوا التي صورهم على الجن رؤیة ویدَّعى یزعم من على محمول من.. الشافعي وأما
بعد منهم شیًئا یرى أنه البشرادَّعى أو الزواحف أو الحیوانات من شتى صور على یتطور أن

الصور في بتطورهم األخبار تواردت وقد فیه یقدح فال .)٢(" الفجرة
یعلى أبو القاضي ـصور: "قال ال ـي ف واالنتقال خلقهم تغییر على للشیاطین قدرة وال

إذا األفعال ضروب من وضروبا كلمات اهللا یعلمهم أن یجوز اهللاوإنما ـه نقل ـه ب وتكلم فعله
صورة إلى صورة من ـادر.. فیقال.. سبحانه ق أنه معنى على والتخیل التصویر على قادر إنه

أخرى صورة إلى صورته عن تعالى اهللا نقله وفعله قاله إذا قول نفسه.. على یصوِّر أن وإما
البنیة بنقض یكون إنما صورة إلى صورة من الجن انتقال ألن محال ـزاءفذلك األج وتفریق

                                          
ـ)1( ج الباري، فتح في الحافظ ص٦أورده ،٣٤٥.
ـ)2( ج الباري، ص٤فتح ،٤٨٩.
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الحیاة بطلت انتقضت العقلي. )١(وإذا المنطوق ویوافق جید الكالم ـن.. وهذا ب ـر عم ـن لك
كذاالخطاب إلى كذا من الجان یتحول كیف لنا ـیبة.. یوضح ش ـي أب من روى أن.. فقد

فقال الخطاب بن عمر عند ذُكروا ـي: "الغیالن الت صورته عن یتحول أن یستطیع ال أحدا إن
فأذنواخلق ذلك رأیتم فإذا كسحرتكم سحرة لهم ولكن علیها اهللا باالنصراف. )٢(" ه آذنوهم .. أي

تیمیة ابن اإلسالم شیخ ـي"یقول ف ـصورون ویت والبهائم اإلنس صور في یتصورون والجن
وفي والحمیر والبغال والخیل والغنم والبقر اإلبل صور وفي وغیرها والعقارب الحیات صور

وف الطیر آدمصور بني صور اهللا.. )٣(" ي رسول عن ورد أمة: "قولهوقد الكالب أن لوال
ـا ِجنه ـن م أو ـا ِجنه ـه فإن بهیم أسود كل منها فاقتلوا أمة أبید أن خفت ولكن بقتلها " ألمرت

مسلم[ عنه].. صحیح صح ـه.. "قولهوكما یدی بین كان إذا یستره فإنه یصلي أحدكم قام إذا
الرج آخرة ـرأةمثل والم ـار الحم صالته یقطع فإنه الرجل آخرة مثل یدیه بین یكن لم فإذا ل
األسود ذر.. والكلب ألبي رجل الحدیث.. قال راوي ـب.. وهو الكل من األسود الكلب بال ما

األصفر الكلب من لسائله.. األحمر ذر أبو اهللا.. قال رسول سألت أخي ابن ـألتنيیا س كما
شیط: فقال األسود ماجة" [انالكلب وابن والنسائي مسلم ـو].. رواه ه الحدیث هذا في والشاهد

األسود( اهللا) الكلب رحمه تیمیة ابن الكالب.. یقول شیطان األسود ـصور.. الكلب تت ـن والج
وفیه غیره من الشیطانیة للقوى أجمع السواد ألن األسود القط بصورة وكذلك كثیرا، بصورته

الحرارة تصور.. )٤(قوة مدلجولقد بني سید مالك بن سراقة بصورة بدر یوم ـاء) إبلیس وج
ـطف اص فلما لكم جار وإني الناس من الیوم لكم غالب ال للمشركین وقال بجنده المشركین مع

اهللا رسول أخذ ـلالناس وأقب مدبرین فولوا المشركین وجوه في بها فرمى تراب من قبضة
رآه فلما إبلیس إلى السالم علیه ولىجبریل ثم یده انتزع المشركین من رجل ید في یده وكانت

وشیعته الرجل.. مدبرا جار؟.. فقال لنا أنك أتزعم سراقة ـرون.. فقال.. یا ت ال ـا م أرى إني
المالئكة رأى حین وذلك العقاب شدید واهللا اهللا أخاف مولى.. )٥(" إني السائب أبي عن وروي

قال أنه زهرة بن أب: هشام على یصليدخلت فوجدته الخدري سعید ـى.. ي حت انتظره فجلست
صالته ألقتلها.. قضى فقمت حیَّة فإذا بیته في سریر تحت تحریكًا ـعید.. فسمعت س أبو فأشار

أجلس الدار.. أن في بیت إلى أشار انصرف نعم.. فقال.. فلما فقلت البیت؟ هذا .. فقال.. أترى

                                          
الشیلي)1( الدین لبدر الجان غرائب في المرجان .أكام
ـ)2( ج الباري، ص٦فتح ،٣٤٤.
ص)3( تیمیة، البن الجن .٣٢رسالة
ص)4( تیمیة، البن الجن .٤١رسالة
ـ)5( ج كثیر، ابن ص٢تفسیر ،٣١٧ .
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فخرج بعرس العهد حدیث فتى فیه كان قد اهللاإنه رسول إذمع ـه ب هو فبینما الخندق إلى
یستأذنه الفتى عهدا.. فقال.. أتاه بأهلي أحدث لي ائذن اهللا رسول اهللا.. یا ـول رس ـأذن ف

قریظة.. وقال بني علیك أخشى فإني سالحك علیك ـه.. خذ امرأت فوجد أهله إلى الفتى فانطلق
وأ لیطعنها بالرمح إلیها فأهوى البابین بین غیرهقائمة ـدخل.. فقالت.. دركته ت ـى حت تعجل ال

بیتك في ما ـا.. وتنظر به ـرح ف ثم رمح فیها فركز فراشه على منطویة بحیَّة هو فإذا فدخل
الدار في أسرع.. فنصبه كان أیهما یدري فما میِّتًا الفتى وخرَّ الرمح رأس في الحیة فاضطرت

اهللا لرسول ذلك فذكر الحیة أم الفتى ـنهمفقالموتًا م رأیتم فإذا أسلموا قد جنًا بالمدینة إن
شیطان هو فإنما فاقتلوه ذلك بعد لكم بدا فإن أیام ثالثة فآذنوه " شیًئا

مسلم[ ].رواه
ـور وأم ـة مختلف صورة في تأتي وأنها تتشكل الجن أن لنا یتبین األدلة من قدمناه مما

حال في كما نراهم ال ونحن معنا یجلسون وقد والشربمتباینة األكل أن... ة ـا علین كان لذلك
منهم سالح.. نتحرز أقوى باهللا ـشیطان.. واإلیمان ال تقتل باهللا أن.. واالستعانة ـا علین ـذا له

لنا قال تعالى واهللا علیه ونتوكل باهللا ـشیطَاِن: نستعین ال ِمن ِباِهللا فَاستَِعذْ الْقُرآن قَرْأتَ فَِإذَا
یتَوكلُونِإنه * الرَِّجیِم ربِِّهم وعلَى آمنُوا الِذین علَى سلْطَان لَه ـى * لَیس علَ ـلْطَانُه س ِإنما

مشِْركُون ِبِه هم والِذین یتَولونَه ـبحانه].. ١٠٠–٩٨: النحل[الِذین س ـول ـا: ویق وِإمَّ
فَ نَزغٌ الشیطَاِن ِمن ـیمینْزغَنك الْعِل السَِّمیع هو ِإنه ِباِهللا ـصلت[استَِعذْ ـول].. ٣٦: ف ویق

عِلیم: سبحانه سِمیع ِإنه ِباِهللا فَاستَِعذْ نَزغٌ الشیطَاِن ِمن ینْزغَنك ِإذَا * وِإمَّا ـوا اتقَ الِذین ِإنَّ
تَذَكر الشیطَاِن مِّن طَاِئفٌ مُّبِصرونمسَّهم هم فَِإذَا سبحانه].. ٢٠٠،٢٠١: األعراف[وا فاهللا

كیده من ویحفظك الشیطان من یحمیك القادر القوي هو ـك.. وتعالى إیمان ـون یك أن ـشرط ب
أقوى.. قویا اهللا في الرجیم.. وثقتك الشیطان على وقدرتك نفسك في تثق .ثم

اإلنس"" من تخاف اإلنسالجن من تخاف ""الجن
أن به اإلیمان یجب اإلنسانمما من خوفًا أشد الجن... الشیطان من اإلنسان خوف من

ـى واختف أمامهم من جرى علیه وثبوا فلما لهم تعرض الشیطان أن الناس بعض عن روي لما
رسول عن صح لما األذان هو الشیطان طرد على اإلنسان به یستعین سالح أقوى وأن خاصة

ول: "قولهاهللا الشیطان أدبر للصالة نودي ـضىإذا ق ـإذا ف التأذین یسمع ال حتى ضراط ه
ـرء الم ـین ب یخطر حتى أقبل التثویب قُِضي إذا حتى أدبر بالصالة ثوَّب إذا حتى أقبل النداء

ـلى.. یقول.. ونفسه ص ـم ك یدري ال الرجل یظل حتى یذكر یكن لم لما كذا اذكر كذا " اذكر
والنسائي[ ومسلم البخاري اهللا].. رواه رسول وصایا ـهومن ـل: "قول اللی ـنح ج أو.. إذا

ـوا.. أمسیتم وأغلق فخلوهم اللیل من ساعة ذهب فإذا حینئٍذ تنتشر الشیاطین فإن صبیانكم فكفوا
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اهللا ـم اس ـروا واذك ـربكم ق وأوكوا مغلقًا بابا یفتح ال الشیطان فإن اهللا اسم واذكروا األبواب
عل تعرضوا أن ولو اهللا اسم واذكروا آنیتكم ـصابیحكموخمِّروا م ـوا وأطفئ ـیًئا ش ـا روه" [یه

السقاء].. البخاري فم اربطوا أي وتغطیتها.. وأوكوا أي اآلنیة ـا.. وتخمیر لن یتبین هذا وعلى
فاإلنسان بنا تعبث أن وبین الشیاطین بین یحول اهللا ذكر اهللا.. أن ـم اس ـر ذك مالبسه خلع إذا

اهللا فبسم لبسها وإذا نا.. علیها أو شرب أو أكل اهللاوإذا فبسم ـك.. م لیحرس اهللا حیاتك ولتجعل
خلقه عن یغفل وال یموت ال الذي الحي على وتوكل العظیم.. ویرعاك اهللا ـْل:وصدق وتَوك

الرَِّحیِم الْعِزیِز تَقُوم * علَى ِحین یراك السَّاِجِدین * الِذي ِفي الْعِلیم * وتَقَلبك السَِّمیع هو ِإنه
الشیاِطین*  تَنَزَُّل من علَى ُأنَبُِّئكُم َأِثیٍم * هْل َأفاٍك كُل علَى ـرهم * تَنَزَُّل وَأكْثَ ـسَّمع ال یلْقُون

ربك].. ٢٢٣–٢١٧: الشعراء[كَاِذبون علمك مع دائما ِإلَى: وردد ربِّي هداِني ِإنِني قُْل
ِد مُّستَِقیٍم الْمشِْرِكینِصراٍط ِمن كَان وما حِنیفًا ِإبراِهیم مِّلةَ ِقیما ـسِكي * ینًا ونُ صالَِتي ِإنَّ قُْل

الْعالَِمین ربِّ ِهللا ومماِتي الْمسِلِمین * ومحیاي َأوَُّل وَأنَا ُأِمرتُ وِبذَِلك لَه شَِریك : األنعام[الَ
كماوتبی].. ١٦٣–١٦١ ألنه وخالقه بربه اإلنسان استعاذ إذا اإلنس من تخاف الجن أن لنا ن

ربنا ضِعیفًا.. قال كَان الشیطَاِن كَید ].٧٦: النساء[ِإنَّ

اإلنس"" بیوت تسكن الجن اإلنسهل بیوت تسكن الجن " " هل
جائز.. نعم أمر اهللا.. فهذا یذكرون وال القرآن یقرءون ال البیت أهل كان إذا .. كیف؟
ا البیت خربألن بیت القرآن فیه یقرأ ال اهللا.. لذي رسول نبهنا أرادوقد إنسان أي أن إلى

الخالء یدخل المیاه(أن یقول) دورات أن فعلیه ـث: "والمطابخ الخب ـن م ـك ب أعوذ إني اللهم
البخاري" [والخبائث ].رواه

بیته یسكن الذي الشیطان كید من أِمن ذلك اإلنسان قال ـو.. وإذا الرس ـهویقول علی ل
والسالم ال: "الصالة ـشیطان ال قال یطعم وحین یدخل حین اهللا اسم فذكر بیته الرجل دخل إذا

هنا ها عشاء وال لكم المبیت.. مبیت أدركتم قال دخوله عند اهللا اسم یذكر ولم دخل وإن.. وإن
والعشاء المبیت أدركتم قال طعامه عند اهللا اسم یذكر أحمد" [لم ]. رواه

الرس آخرولویقول حدیث ـقیتكم: "في أس ـوا وأوك آنیتكم وخمِّروا أبوابكم أغلقوا
الفویسقة وإن وكاء یحل وال غطاء یكشف وال مغلقًا بابا یفتح ال الشیطان فإن سرجكم وأطفئوا

أهله على البیت أحمد" [تضرم ـه].. رواه أكل اإلنسان یشارك والشیطان الفأرة یعني والفویسقة
رب قال كما األعلىوشربه المأل من یطرده وهو له وِعدهم:نا واَألوالَِد اَألمواِل ِفي وشَاِركْهم

غُرورا ِإال الشیطَان یِعدهم ال.. وما الذي الجاحد العاصي اإلنسان یشارك الشیطان نجد لهذا
مع ینام أن أراد إذا حتى بیته في شيء كل في یشاركه اهللا اسم ـول.. أهلهیذكر الرس قال فقد

ـي: " رزقتن ما الشیطان وجنب الشیطان جنبنا اللهم قال أهله یأتي أن أراد إذا أحدكم أن لو
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الشیطان یضره لم ولد بینهما كان علیه.. فإن یسلّط البخاري" [ولم في].. رواه وهو والشیطان
الشیطان ینام النوم وعند شيء أي في اإلنسان یشارك دائما ـيالبیت فف ـسان اإلن ـف أن على

اهللا رسول عن ـشیطان: "الحدیث ال ـإن ف ثالثًا فلیستنثر فتوضأ منامه من أحدكم استیقظ إذا
خیشومه على البخاري" [یبیت ـالخمول].. رواه ب ـسان اإلن یصیب أن دائما الشیطان ویحاول

اهللا رسول عن روي ولذلك اهللا اسم یذكر ال حتى غفلة في ویجعله ـوالكسل ـد: "هقول یعق
عقد ثالث نام هو إذا أحدكم رأس قافیة على مكانها.. الشیطان عقدة كل على علیك.. یضرب

فارقد طویل ـت.. لیل انحل صلى فإن عقدة انحلّت توضأ فإن عقدة انحلت اهللا فذكر استیقظ فإن
كسالن النفس خبیث أصبح وإالّ النفس طیب نشیطًا فأصبح كلها البخاري" [عقده ـد]..رواه وق

اهللا رسول عند أ: "ذُكر في الشیطان بال رجل ذلك قال أصبح ثم لیلة نام رواه" [ذنیهرجل
اهللا].. البخاري اسم فیه یذكر ال الذي البیت یسكن إذًا .فالشیطان

قال( الفنون في عقیل ابن بالظفر.. حكى عندنا ـداد.. كان ببغ قریة ـا.. یعني كلم دار
موتى أصبحوا أناس فتعجبت.. سكنها سالما فأصبح فارتقبنا فاكتراها القرآن یحفظ رجل فجاء

وسألوه مات.. الجیران سكنها من كل أن تعلم وأنت قال.. كیف أنت؟ سِلمت بها.. فَِلم ِبت لما
القرآن من شیًئا وقرأت العشاء علي.. وصلیتُ فسلّم البئر من یصعد بشاب ـه.. إذا من .. فخفت

و علیك بأس ال تخففقال القرآن.. ال من شیًئا خوفي.. علمني ـدار.. فذهب ال هذه له قلت ثم
ـسَّاق الفُ إالّ ـا یؤجره ال الدار وهذه ونصلي القرآن نقرأ مسلمون جن نحن قال حدیثها؟ كیف

واللهو واللعب والنساء الخمر على فماتوا.. فیجتمعون خافونا رأونا أخاف.. فإذا وأنا له فقلت
اللیل في بالنهار.. منك تأتیني وألفته.. فلیتك النهار في البئر من یصعد ـب.. )١(وكان جان هذا

أحادیث فیه صحَّ ألنه به نؤمن ـة.. نحن خاص ـاس الن ـن م كثیرا فإن باطل جانب هناك لكن
ـة وممارس ـومهم لن ـاكن أم ـا منه ویتخذون متطرفة أماكن إلى یأوون قد والمجرمین الفُسَّاق

ال بأن یشیعون ثم منهنشاطهم الناس فیهرب والعفاریت الشیاطین وتسكنه مهجور الفالني مكان
ـأوي ی قد المهجورة البیوت بعض كذلك للمجرمین یخلو حتى المنطقة من االقتراب ویخافون
ـذه ه وكل بالعفاریت، مليء القصر بأن اللصوص یشیع أن بعد الطرق وقطاع اللصوص إلیها

المكا من الناس خوف منها الغرض ـرإشاعات ذك ـد وق یباع كان إن شرائه عن واالبتعاد ن
عید( أحمد یس األرجاء) الشیخ متسع الغرف كثیر جمیالً بیتًا وترك بلدة في توفي رجالً .. أن

المنظر اللطیفة البدیعة والزخرفة بالنقوش ـة.. مزیَّنًا لطیف المرمر من فسقیة الدار صحن وفي
األ مختلفة تماثیل جملة دائرها وعلى أفواههاالصنع من تتدفق والمیاه واأللوان ـم.. شكال المه

شيء كل في البیوت جمیع عن منفرد البیت هذا ـن.. أن م وارث ـاه بن الذي للرجل یكن ولم
                                          

ص)1( الشبلي، الدین لبدر الجان غرائب في والمرجان . بتصرف٩٩اآلكام
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ـذي.. صلبه ال المبلغ في عظیما أملهم وكان بیعه، على اتفقوا أقاربه من الورثة لكثرة ونظرا
فیه بالجن.. سیدفع مسكون أنه أشیع عفاریتوبدا.. لكن ـدیث.. خله ح اإلشاعة هذه وصارت

وسهرهم سمرهم في الناس كالم وموضوع ـالقرب.. القوم ب لیقف باللیل یذهب یصدق ال ومن
قیل ما صدق یعلن الصباح في به وإذا والحركات األصوات بعض فیسمع القصر ـه.. من وأن

وسمع العاق.. شاهد سوء الورثة وخاف القصر هذا شراء عن الناس ـنابتعد ثم ـیاع وض ـة ب
علیهم ـن.. القصر ثم ـع رب یدفع سوف أنه بشرط البیت لشراء استعداده وأعلن رجل تقدم هنا

لبیعه المحدد ذلك.. المبلغ على الورثة ـجاع.. وافق ش شاب إلیهم تقدم الثمن یتسلموا أن وقبل
مروءة عنده والعفا.. شهم الجن بطرد كفیل أنا للورثة وقال القصر بخبر سمع قد ـتوكان ری

القصر بسیط.. من بمبلغ أتعابه لهم وذهب.. وحدد مسدسا معه الشاب أخذ المساء حّل وعندما
شمعة وأضاء القصر الشمعة.. إلى وأطفأ القصر في فراش على نام قلیل لحظات.. وبعد وبعد

ـت عفری ـا أن قال أنت؟ من وقال قوة بكل الید بهذه فأمسك عنه اللحاف تسحب یدا بأن أحسَّ
جسمكوال لبست وإالّ اللحاف أخد اللحاف.. زم الشاب العفریت.. فترك حمله ـشكك(وعندما ت
ـدر) فیه ص ـى عل وجثم الشمعة وأشعل الشاب أسرع قفاه على العفریت فوقع قدماه وتعثرت

شدیدا خوفًا یخاف بالعفریت وإذا مسدسه، وأخرج ـوف.. العفریت وس سیدي یا اتركني وقال
حكایتي علیك أنني.. قالثم.. أقص عنك أختلف لكنني مثلك إنس فأنا جان وال بعفریت أنا ما

اللون أسود تماما(عبد عاریا كان الشاب على مجیئه عند العفریت ـشاب.. وكان ال ـع رف فلما
مالبسك فالبس اذهب قال اللحاف هذا) عنه في وجودك سبب ما العبد أیها أخبرني الشاب قال

العبد قال ـديالضرورة.. المكان؟ وعن الكسب عدیم الحال فقیر رجل فأنا أحوجتني التي هي
سواي أحد یعولها ال كبیرة أوالدي.. أسرة وأكفل منه أعیش شغالً لي یدبر لكي رجالً فقصدت

البیت لهذا لیلة كل أحضر أن مني الظالم(فطلب یحل أن أحد) بعد بدنو شعرت إذا وأوصاني
المنزل هذا وأ.. من یدي على ـةأصِّفق الغای لهذه أعددتها صفیحة على ـت.. ضرب رأی وإذا

ـوق ف وارتقى التماثیل أفواه من فتخرج واحدة دفعة الماء أطلقت بذلك یعبأ ولم جسورا الرجل
مختلفة.. الفسقیة بأصوات وأصرخ تماما عاٍر صوتي.. وأنا في وأغیِّر الحیوانات وشدد.. أقلد

لزوجتي حتى السر بهذا أبوح أال الكالم.. علي هذا الشاب وسلّمه.. سمع معه العبد اصطحب
الورثة.. للورثة أمام حكایته العبد قص أن ـو.. وبعد ه العبد هذا استأجر الذي الرجل أن تبین

بخس بثمن البیت لشراء ید.. )١(" المتقدم على تتلمذ والعفاریت الشیاطین أن لنا یتضح هنا من
الضع من أضعف الشیاطین ألن اإلنساناإلنسان من وتخاف . ف

                                          
عید)1( أحمد یس والدجالون، .العرافون
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البیت"" من الجن نطرد البیتوكیف من الجن نطرد " " وكیف
أن أردت ـإن ف ـذلك ل وأحقر أضعف بربه الواثق المؤمن اإلنسان أمام الجن بأن قلنا

اآلتي باتباع فعلیك بیتك من الجن : تطرد
ـشیاطین-١ ال تسكنه خرب بیت قرآن فیه یقرأ ال الذي البیت فإن قرآنًا البیت في تقرأ أن

أرجائ في العفاریتوتعشش . ه
فقل-٢ بیتك إلى دخلت الرحیم"إذا الرحمن اهللا ـت.. بسم البی أهل یا علیكم ـإن" السالم ف

اهللا أیام: "قالرسول ثالثة فآذنوه شیًئا منهم رأیتم فإذا أسلموا قد ِجنًا بالمدینة .. إن
شیطان هو فإنما فاقتلوه ذلك بعد لكم بدا ".فإن

فقل-٣ البیت في بشيء استشعرت أن": إذا ـیلمان س ـیكم عل ـذه أخ الذي بالعهد أناشدكم
بیتنا من وترحلوا أحدا.. تخرجوا تؤذوا وال تخرجوا أن باهللا ـك.. أناشدكم ذل ـرر تك

أیام ".ثالثة
ـالة-٤ ص من اإلكثار من الذكور أوالدك تأمر وأن بیتك في النوافل صالة من تكثر أن

البیت في ا،النوافل بصالة فیقمن والبنات الزوجة ألنأما البیت في والنوافل لفرائض
ربنا قال كما اإلیمان بضعاف یلعب دائما ـي: الشیطان ِف الشیاِطین استَهوتْه كَالِذي

حیران الشیطان].. ٧١: األنعام[اَألرِض عن سبحانه سلْطَان: ویقول لَه لَیس ِإنه
ربِِّهم وعلَى آمنُوا الِذین هم * یتَوكلُونعلَى والِذین یتَولونَه الِذین علَى سلْطَانُه ِإنما

مشِْركُون عفاریت].. ٩٩،١٠٠: النحل[ِبِه بیتك في أنَّ عن كالما تذكر أن وأحذر
لك ویقولون الخرافات وأهل الهوى أصحاب بك ـك.. فیلعب ل یكتب فالن للشیخ روح

كفیل وهذا الجانحجابا ـة.. بطرد حفل ـك ل ـل تعم فالنة الشیخة هات لك یقولون أو
عنه.. زار إمكانیاتك تعجز ضخم مبلغ على معك فیتفق فالن للشیخ ـول.. وتروح فیق

طالبین األسیاد أصل األب.. لك یتیم زوجها.. هدهد من مطلقة یقول.. وفرخة وأحیانًا
األب یتیم جاموس عجل نرید الدجال.. لك یسیر طلباتهوهكذا فرض واإلنسان.. في

ـت تح وقع الذي اإلنسان یذهب وهنا ینفذ أن إالّ علیه وما التأثیر، تحت واقع الخائف
باهظة.. التأثیر بفوائد یفترض أن یسرق.. إما لطالب.. أو وبناته زوجته یعرض أو

لألسیاد المطلوبة المبالغ نظیر الحرام خرافة.. المتعة ذلك ـ.. كل ع ـد البع نوالسبب
ـو وه العظیم اهللا وصدق واالضطراب، الخبل هذا اإلنسان عند سبَّب الذي هو الدین

اإلنسان هذا مثل عن لنا ـه:یقول فَتَخْطَفُ ـسَّماِء ال ِمن خَرَّ فَكََأنما ِباِهللا یشِْرك ومن
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سِحیٍق مكَاٍن ِفي الرِّیح ِبِه تَهِوي َأو ال].. ٣١: الحج[الطیر وتعالىإن سبحانه حق
المجانین على الهبل رزق قیل.. جعل هنا : ومن
ـان أم ـال ف ـاع ض اإلیمان إذا
ـن دی ـر بغی الحیاة رضي ومن

*
*

ـا ـ دین ـي ـ یح ـم ـ ل ـن ـ لم ـا ـ دنی وال
ـا ـ قرین ـا ـ له ـاء ـ الفن ـل ـ جع ـد ـ فق

ـى عل وعاشوا األنبیاء بهدي یهتدوا ولم السماء بقیم یلتزموا ولم دینهم فرقوا الذین إن
ـوبالخرافات القل أصحاب على سلطانه الشیطان ألن واآلخرة الدنیا خسروا هؤالء واألوهام

اإلیمان من مهزوزة.. الخاویة ـنهم.. شخصیاتهم م یهرب فالشیطان القویة العقیدة أصحاب أما
العظیم اهللا عِلیم:وصدق شَيٍء ِبكُل واُهللا قَلْبه یهِد ِباِهللا یْؤِمن ویقول]١١:التغابن[ومن ،

ـوب: سبحانه الْقُلُ ـِئنُّ تَطْم اِهللا ِبِذكِْر َأالَ اِهللا ِبِذكِْر قُلُوبهم وتَطْمِئنُّ آمنُوا ـد[الِذین : الرع
إنسان].. ٢٨ لكل نقول ـي"لهذا ِجن أو غول أو عفریت أو مارد أو شیطان أي من تخف .. ال

كیدهم ومن هؤالء شر من یحمیك ربك معك ـرافألن ع أو ـاهن ك إلى ذهب من أن واعلم
اهللا ـول رس سیدنا عن ذلك في الحدیث صح كما محمد على ُأنزل بما كفر فقد قال بما فصدقه

قال ـا"حیث یوم ـین أربع ـالة ص له تُقبل لم فصدٌّه شيء عن فسأله عرافًا أتى رواه" [من
العظیم]مسلم اهللا وصدق مِّ:، ِرجاٌل كَان ـزادوهموَأنه فَ الِْجنِّ مِّن ِبِرجاٍل یعوذُون اِإلنِْس ن
].٦: الجن[رهقًا

أدلها أن مني تطلب األیام من یوم في جاءتني النعمة أثر علیها یظهر امرأة أن وُأذكر
لها لیأتي أسماك صیاد السمك(على من شهر) بقرموط منذ زوجته ـذا..هجرته ه ـا له فقلت

غریب أناوم.. طلب دخلي ـسجد.. ا بم النساء درس في عندك أحضر أنا وقالت بحرقة فبكت
طالون بن یومها(أحمد المسجد بهذا إماما ـشان) وكنت عل أحجبة لي بیعمل لراجل بروح وأنا

علي یتزوج وال یحبني حجابا.. زوجي أربعین من أكثر لي عمل ـي.. وقد طلقن ـك ذل ـد وبع
لها.. زوجي و.. فقلت حجاب صح؟مفیش ال.. احد ـن.. قالت ع أتحدث وأنا تسمعیني ألم قلت

الخرافات تلك ومثل هؤالء درسك.. قالت.. مثل ینتهي بعدما نساء معنا بیجلس ـول.. كان تق
منهن كالم.. الواحدة ـا.. ده رجَّعه ـة لفالن ـاب حج وعمل جدا باتع ِسرِّه العتالوي الشیخ دا

بناتها تزوجت لفالنة وحجاب أصحابوحجا.. لزوجها، من وأصبح رزقه كتر التاجر لفالن ب
لها.. المالیین ـل.. فقلت وتعم ـة متعلم واحدة واستدعیت هؤالء عناوین السیدة هذه من هاتي

ـاوین العن هذه ألصحاب اجتماعي ببحث نقوم أن معها واتفقت اجتماعیة ـذت.. أخصائیة وأخ
شراء في مساعدتها تطلب كانت التي معنا السمك(المرأة زوجتهقرموط هجرته وبدأنا) الذي

ـام ع أواخر زینب السیدة حي في ذلك وكان السیدة أحضرتها التي البیوت أصحاب على ننتقل
بالعجب.. ١٩٦٠ طُلقْن.. وفوجئنا األحجبة لعمل یذهبن كُنَّ اللواتي النساء واحدة.. جمیع وكل
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حظها العتالوي.. تندب بالشیخ تعریفها في السبب كانت من أحجبة.. وتلعن تكتب كانت ومن
ـؤثرة م ـة الكتاب تكون لكي یزعم كما ألنه بناتها من فتاة على الشیخ اعتدى فقد بناتها لزواج

ـا رحمه في صبَّ رجل ماء الحبر ویكون دواة فرجها من فیتخذ ـة.. وناجحة الطام ـت وكان
األب فقتلها حملت الفتاة أن ـسج.. الكبرى ال دخول قبل زوجته وطلّق السجن ـا.. نودخل وأم

ورحل أمتعته جمع فقد العتالوي ـن.. الشیخ م طن علیه محله في یجلس فوجدناه التاجر وأما
المحل في العنكبوت وانتشر ـضرب.. الذباب ت السمك قرموط تطلب التي المرأة بدأت وهكذا

ـشیي م ـسبب ب ـرى األخ ألن وأفلست وافتقرت ضعتُ صوتها بأعلى وصاحت كف على كفا
الخ وراء قصتيبجهل أحكي وسوف على.. رافات جنیه آالف ثالثة العتالوي الشیخ مني أخذ

األب یتیمة منهن عشرة نملة خمسین لي لیجمع للجن لیعطیهم األم.. مراحل ـة یتیم .. وعشرة
إناث ذكور.. وعشرة مطلقات.. وعشرة ـن،.. وعشرة للج المبلغ هذا له قلت وجهلي وِبغَبائي

قال أتعابك؟ جسديإنك.. تعبي.. وما في المشعلة النار وتطفي قلبي نفسك.. تریِّحي وتسلمیني
الیوم أنذا وها مهمتي، في وأنجح أفكر وأعرف أهدأ شرفي.. علشان على على.. أبكي وأبكي

وثروتي وأوالدي.. مالي زوجي على ـي.. وأبكي ألنن أبیهم إلى بضمِّهم حكمت المحكمة فإن
تربیتهم على أمینة الموت.. غیر ـريوكان الج بسبب األسرة وشتات والتمزق والكآبة النفسي

الخرافات مدكر؟.. وراء من وهل نتعظ؟؟ فهل
ـة جامع ـاب رح ـي ف عقد مؤتمر إلى االستطالع فیه كان الذي بالبحث تقدمت ولقد

عنوان تحت القیم(األزهر إهدار في وأثرها ـام) الخرافات ع ـل أوائ في ذلك .. ١٩٦٣وكان
العظیم اهللا ـاَل: وصدق وقَ ـِس اِإلنْ ـن مِّ استَكْثَرتُم قَِد الِْجنِّ معشَر یا جِمیعا یحشُرهم ویوم

ـواكُم مثْ النار قَاَل لَنَا َأجَّلْتَ الِذي َأجلَنَا وبلَغْنَا ِببعٍض بعضنَا استَمتَع ربَّنَا اِإلنِْس مِّن َأوِلیاُؤهم
ِفیه عِلیمخَاِلِدین حِكیم ربَّك ِإنَّ اُهللا شَاء ما ِإال ا

].١٢٨: األنعام[
ونشر الضالل لیكون المنْحطة المسالك هذه لیسلكوا أولیائهم إلى یوحون الشیاطین إن

األخالقیة القیم وهدم ..الفساد
و ـل الجه عن والبعد العلم ونور القلب بصفاء اهللا إلى نتجه أن ألنفعلینا ـات الخراف

اهللا سألهرسول لرجل ـوم: قال: یقول مخم ـؤمن م كل قال الناس؟ خیر من اهللا رسول یا
قال.. القلب القلب؟ مخموم وما وال.. قالوا غدر وال بغي وال فیه غش ال الذي النقي التقي هو

حسد وال ماجه" [غل ابن ]. رواه
القیم ابن أن.. یقول إبلیس اهللا عدو عِلم ـبلما أجلَ علیه واالعتماد القلب على المدار

ـق الطری عن یصدُّه ما واألعمال األحوال من له وزیَّن الشهوات بوجوه وأقبل بالوساوس علیه
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التوفیق أسباب عن یقطعه ِبما الغي أسباب من ـإن.. وأمده ف والحبائل المصاید من له ونصب
به له یحصل أن من یسلَم لم فیها الوقوع من إالسِلم ـده ومكای مصایده من نجاة فال التعویق ا

ـي ف ـه علی وإقباله إلیه القلب والتجاء مرضاته ألسباب والتعرض تعالى باهللا االستعانة بدوام
ـى عل ـصل لیح ـسان اإلن به یتلّبس ما أول هو الذي العبودیة بذل والتحقق وسكناته حركاته

ضمان في علَی:الدخول لَك لَیس ِعباِدي سلْطَانِإنَّ ـافة].. ٦٥: اإلسراء[ِهم اإلض ـذه فه
ـالمین الع ـرب ل العبودیة مقام تحقیق بسبب وحصولها الشیاطین وبین العبد بین القاطعة هي
اهللا عند صار واإلخالص العبودیة القلب ُأشرب فإذا الیقین ودوام العمل إخالص القلب وإشعار

استثناء وشمله المقربین ِعباد:من الْمخْلَِصینِإال ِمنْهم ].٤٠: الحجر[ك
ـي ف ویأخذ اهللا على یعتمد الذي المؤمن باإلنسان یلعب أن أبدا یستطیع ال الشیطان إن
ـشیطان ال ـن م اهللا ـه یحفظ ـا هن ـن م ـالص إخ وكله قلب بنقاء الناس مع ویعیش األسباب

ألن.. ووسوسته قلبه یطهر أن اإلنسان على فإن األساس هذا اهللاوعلى ـات رحم تَنزُّل محل ه
كله الجسد عن المسئول هو القلب ألن كله الجسد صلح صلح إذا اإلنسان في والقلب وجل عز

والسالم الصالة علیه الرسول یقول ـسد: "لذلك الج صلُح صلُحت إذا مضغة الجسد في وإن أال
البخاري" [كله ].. رواه

المتصر كالملك لألعضاء بالنسبة القلب كان الجنودلهذا في ـب.. ف ارتك إذا واإلنسان
یسودُّ قلبه فإن الشیطان به ولعب وال.. المعاصي ـحین الناص ـصح ن یقبل ال القلب اسود وإذا

العالمین رب لنداء الشیاطین.. یستجیب إخوان من عندئٍذ اإلنسان ـول،ویصیر رس یقول ولذا
عودا: "اهللا عودا الحصیر كعرض القلوب على الفتن ـهتعرض فی ـت نُكت أشربها قلب فأي

قلبین على تصیر حتى بیضاء نكتة فیه نُكتت أنكرها قلب وأي سوداء ـل.. نكتة مث أبیض على
واألرض السماء دامت ما فتنة تضره فال ال.. الصفا ـا مجخیًّ ـالكوز ك ـادا مرب أسود واآلخر

هواه من ُأشِْرب ما إالّ منكرا ینكر وال معروفًا مسلم" [یعرف على]..رواه تُعرض التي والفتن
الشبهات وفتن الشهوات فتن هي مرضها وتُسبب ـي.. القلوب المعاص فتن والضالل الغي فتن

والجهل الظلم فتن ـساد.. والبدع ف ـب تُوج والثانیة واإلرادة القصد فساد توجب الشهوات ففتن
واالعتقاد الت.. العلم مناط هو القلب ألن القلب على تُعرض الفتن فإن ـانلذلك ك ـذا وله كلیف
یرددون غلف: (الیهود ـةإأي) قلوبنا مغلف ألنها الرشاد إلى تهتدي وال الخیر تعي ال قلوبهم ن

المال وحب ومصطفاه.. بالمعاصي لرسوله تعالى اهللا ـك:وقال بینَ جعلْنَا الْقُرآن قَرْأتَ وِإذَا
ِباَآلِخرِة یْؤِمنُون الَ الِذین مَّستُوراوبین ـي * ِحجابا وِف یفْقَهوه َأن َأِكنةً قُلُوِبِهم علَى وجعلْنَا

وقْرا إلى] ٤٦–٤٥: اإلسراء[آذَاِنِهم تؤدي القلوب ـداء.. فأكنة ن ـسمع ی ال ـسان اإلن إن
ـالح.. الخیر والف ـدى اله ـاة ودع ـالح اإلص رجال یعرف وال الخیر طرق یبصر ال .. وأنه
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إذًافالمؤمن المواعظ.. مطالب یستمع أن إلى بنفسه ویزج أحواله على ویتعرف قلبه یراقب أن
القلب صاحب المؤمن على یدخل أن یستطیع ال الشیطان فإن هنا ومن الخیر لداعي ویستجیب
ـعاف وض ـوب القل مرضى تفترس دائما الشیاطین ألن اللوامة والنفس الحي والضمیر الیقظ

فا القلب ألن ـهاإلیمان ل ـستجیبون فی ـي المعاص القلوب هذه ألصحاب یزیِّن والشیطان رغًا
عینیه في وتزیِّنُها المعاصي ارتكاب له تُسهِّل التي الحیل وسائل بكل الشیطان ویمدُّه .وینقادون

مجتمعهم"" مجتمعهمنظام " " نظام
ـدرة ق ـم فله لذلك األثیر عالم من فهم خلقته أصل حسب للبشر مرئي غیر عالم الجن

ب التشكل یشاءونعلى كما شكل األرض.. أي من خُلق ـه.. واإلنسان فی الروح حلول وبمجرد
وعظما ودما لحما جسمه ـى.. تحول إل ـول تح فیه الروح وبحلول النار من خُلق الجان كذلك

المادة تحجبه ال شفاف جسم أنه إالّ فیه للنار أثر ال حي ـي.. كائن ف ـر یطی أن ـستطیع ی فهو
الما على یجلس وأن ـراهمالهواء ی ال الجن من والسكان البشر من األرض على یعیش وأن ء
بشر یبصرهم وال المجتمع.. إنسان تكوین في تماما كالبشر هم ـصالح.. لكن ال منهم .. فالبشر

الصالح غیر بقولهم.. ومنهم ذلك عن هم عبَّروا وقد الجن ـا: كذلك وِمن الصَّاِلحون ِمنا وَأنا
كُن ذَِلك ِقددادون طَراِئقَ أخرى].. ١١: الجن[ا آیة في ـا: ویقول وِمن الْمسِلمون ِمنا وَأنا

رشَدا تَحرَّوا فَُأولَِئك َأسلَم فَمن ـا * الْقَاِسطُون حطَب ِلجهنم فَكَانُوا الْقَاِسطُون ـن[وَأمَّا : الج
ف].. ١٤،١٥ الجائرون هم الحقوالقاسطون طریق عن العادلون لغیرهم الظالمون األحكام ي

باهللا قبائل.. الكافرون من یتشكل إذًا الجن الذي.. فمجتمع الجان أن ومعلوم وعائالت وعشائر
نار من خُلق الجن أبو الصافي.. هو لهبها ـسان.. من اإلن تطور كما خلقته أصل في وتطور

معنا.. تماما األرض في یعیش الجن كان ُأسر.. ولما منهم تتكون أفرادا أسرة... ویشكل ولكل
قبیلة.. رئیس ..فهناك
رحمته.. إبلیس-١ من اهللا طرده وقد تكبر الذي لنفسه الظالم العاتي .وهو
ـدود.. الشیطان-٢ الل العدو فهو لذلك إبلیس أوالد من وهو منحط فاسق متكبر طاٍغ وهو

شأنه في اهللا قال وقد الشی: لإلنسان، ـدعوِإنَّ ی ـا ِإنم عدوًّا فَاتِخذُوه عدوٌّ لَكُم طَان
السَِّعیِر َأصحاِب ِمن ِلیكُونُوا سبحانه]٦: فاطر[ِحزبه وقال الشیطَان: ، یكُِن ومن

ِقِرینًا فَساء قَِرینًا سبحانه]٣٨: النساء[لَه وقال آمنُوا: ، الِذین َأیُّها ـوایا تَتِبع الَ
والْمنْكَِر ِبالْفَحشَاِء یْأمر فَِإنه الشیطَاِن خُطُواِت یتِبع ومن الشیطَاِن : النور[خُطُواِت

٢١..[
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عنه.. العفریت-٣ اهللا قال ولذلك وقوة شدة اهللا أعطاه وخبث ومكر دهاء ذو قَاَل: وهو
آِتی َأنَا الِْجنِّ مِّن ـینِعفِْریتٌ َأِم ـِويٌّ لَقَ ـِه علَی وِإني مَّقَاِمك ِمن تَقُوم َأن قَبَل ِبِه ك

]..٣٩: النمل[
قومه.. المارد-٤ مجتمع في شيء كل على تمرد الذي .. وهو

والكثیر الكثیر عنها یتفرع قبائل رءوس البشر.. هذه من أكثر الجن فإن العموم وعلى
الحیاة علوم من فن بكل علم وتأصَّلوعندهم طبیعتهم على غلب الشر ألن یفهمون ال أنهم إالّ

البشر ببني واإلیقاع الشر في للتخطیط وعلومهم حواسهم سخّروا قد وهم ـال.. فیهم ق ـذا وله
سبحانه و: الحق ـا ِبه یفْقَهون ال قُلُوب لَهم واِإلنِْس الِْجنِّ مِّن كَِثیرا ِلجهنم ذَرْأنَا ـمولَقَد لَه

ـم ه ـك ُأولَِئ ـل َأض ـم ه بْل كَاألنْعاِم ُأولَِئك ِبها یسمعون ال آذَان ولَهم ِبها یبِصرون ال َأعین
ـذا].. ١٧٩: األعراف[الْغَاِفلُون له ـد ب ـال ف وغیرها القبائل هذه من یتكون الجن كان وإذا

رئیس من إب.. المجتمع هو هؤالء ـسیةورئیس اإلبلی ـه مملكت علیه من یدیر عرش وله .. لیس
ـذا وهك مملكته وقادة وأعوانه أنصاره به یحیط عله جلس وقد البحر وجه على إبلیس وعرش

الرسول وضح هنا ومن العالم في مكان كل إلى یطیِّرهم ثم لهم ویخطط بالمهام ذلكیكلفهم
قوله ی: "في كل سرایاه یبعث البحر في إبلیس ـةعرش منزل ـده عن فأعظمهم الناس یفتنون وم

للناس فتنة أحمد" [أعظمهم ].. رواه
األعلى الرئیس نائب منزلة في یعتبر ـشر.. والشیطان ال ـة مدرس في النجیب والتلمیذ

اهللا رسول عن ورد لذلك المصلون: "واإلغواء یعبده أن یئس قد الشیطان ـي.. إن ف ولكن
بینهم أحمد" [التحریش ].رواه
آخروفي ـاسإ: "حدیث الن ـي ف سرایاه یبعث ثم الماء على عرشه یضع الشیطان ن

ـو وه ـه تركت حتى بفالن زلت ما فیقول أحدهم یجيء فتنة عنده أعظمهم منزلة عنده فأقربهم
فرقت حتى تركته ما فیقول أحدهم ویجيء شیًئا صنعت ما واهللا ال إبلیس فیقول وكذا كذا یقول

فیقرِّ قال أهله وبین أنتبینه نعم ویقول ویدنیه مسلم" [به ـستحق.. أي].. رواه ت الذي أنت نعم
ـالف الخ ـذور ب ـذرت ب أو وصاحبه الصاحب بین أو وأهله الرجل بین فرَّقت ألنك اإلكرام

واألصدقاء األهل بین له.. والشقاق یقال رجل الصحابة بین من صائد(كان ـده) ابن عن وكان
اهللا رسول فسأله تر: "مكاشفة الماء: قال".. ى؟ما على عرشًا ـه.. أرى حول البحر على أو

اهللا.. الحیات رسول إبلیس"فقال عرش ـام.. )١(" ذاك نظ ـون یك ـن الج أن یتبین هذا من
نحن مجتمعنا كنظام تماما ..مجتمعه

                                          
سعید)1( أبي .. مسند
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كاإلنس"" مكلفٌ الجن كاإلنسهل مكلفٌ الجن " " هل
یقول.. نعم ولهذا الشرعیة، بالتكالیف كاإلنس تماما مكلفون سبحانهالجن وما: الحق

ِلیعبدوِن ِإال واِإلنْس الِْجنَّ یطِْعموِن * خَلَقْتُ َأن ُأِرید وما رِّزٍق مِّن ِمنْهم ُأِرید : الذاریات[ما
كل].. ٥٦،٥٧ في اإلنسان یشارك هو ثم فیه ویتحرك یحدِّده الذي مجتمعه له الجن كان ولما

مكلفون ذلك مع فهم ـالح،شيء الط ـنهم وم الصالح فمنهم كیانهم لهم ألن الشرعیة بالتكالیف
الكافر وفیهم المؤمن النصراني.. وفیهم أو الیهودي ـي.. ومنهم الت ـان األدی من ذلك غیر إلى

أن.. عرفت سبحانه اهللا رحمة ومن الفحشاء ویفعلون الحق یبغضون دین لهم لیس الذي ومنهم
اإل من یبعثون الذین محمدااألنبیاء سیدنا أن خاصة الجن إلى دعوتهم تبلغ ـهنس إلی استمع

ـد بع بعث نبیًّا بأن لیخبروهم مسرعین قومهم إلى وذهبوا بها جاء التي الرسالة وفهموا الجن
المستقیم الطریق إلى ویهدي الحق إلى یدعو ـول.. موسى ق في الموقف هذا القرآن وضح وقد

سبحانه صرفْنَا: الحق ـِصتُواَِإذْ َأنْ قَالُوا حضروه فَلَمَّا الْقُرآن یستَِمعون الِْجنِّ مِّن نَفَرا ِإلَیك
مُّنِْذِرین قَوِمِهم ِإلَى ولوا قُِضي ـى * فَلَمَّا موس ـِد بع ِمن ُأنِْزَل ِكتَابا سِمعنَا ِإنا قَومنَا یا قَالُوا

ید بین لما مُّستَِقیٍممصدِّقًا طَِریٍق وِإلَى الْحق ِإلَى یهِدي وآِمنُوا * یِه اِهللا داِعي َأِجیبوا قَومنَا یا
َأِلیٍم عذَاٍب مِّن ویِجركُم ذُنُوِبكُم مِّن لَكُم یغِْفر ـيِبِه ِف ـٍز ِبمعِج ـیس فَلَ اِهللا داِعي یِجب ال ومن

لَه ولَیس مُِّبیٍناَألرِض ضالٍَل ِفي ُأولَِئك َأوِلیاء دوِنِه اهللا].. ٣٢–٢٩: األحقاف[ِمن فرسل
ـى عل الحجة یقیم وهو سبحانه الحق قال ولهذا الجان، إلى كذلك هم البشر إلى أنهم كما تعالى

القیامة یوم ـ: الناس مِّ رسٌل یْأِتكُم َألَم واِإلنِْس الِْجنِّ معشَر ـاِتيیا آی ـیكُم علَ ـصُّون یقُ نْكُم
ـى علَ ـِهدوا وشَ ـدُّنْیا ال الْحیاةُ وغَرَّتْهم َأنْفُِسنَا علَى شَِهدنَا قَالُوا هذَا یوِمكُم ِلقَاء وینِذرونَكُم

كَاِفِرین كَانُوا َأنهم بی].. ١٣: األنعام[َأنْفُِسِهم سوى وتعالى سبحانه ـنفالحق والج اإلنس ن
ـن وم لنفسه اهتدى فمن علیهم نزل ما بتبلیغ وأمرهم الرسل أرسل سبحانه ألنه المسئولیة في
ـه وأن ـسه نف من الحجة علیه أقام إذا إالّ أحدا یعذب ال سبحانه والحق علیها یضل فإنما ضّل

تعالى اهللا لقول الدعوة نَبعثَ: بلغته حتى معذِبین كُنا ـذا].. ١٥: اإلسراء[رسوالًوما وه
ـمع أس وعدله رحمته من سبحانه الحق أن إالّ وتمرد عصى إبلیس أن فرغم المطلق العدل هو

یهتدي بعضهم لعل الحق دعوة وأعوانه .. إبلیس

العقل"" العقلصوت " " صوت
الشر من یأتي قد ـشیطان.. الخیر كال ـر ش وأتباعه شر فإبلیس بالفعل حدث ما وهذا

والما ذلكوالعفریت وغیر خیر.. رد في أمل بارقة یظهر أحیانًا الشر من ـإن.. لكن ف ـذلك ل
عنهم القرآن حكى كما وقالوا أسلم من منهم ظهر فَمن: الجن ِبِه آمنا الْهدى سِمعنَا لَمَّا وَأنا

فهرس



١٢٢

رهقًا والَ بخْسا یخَافُ فَالَ ِبربِِّه ا].. ١٣: الجن[یْؤِمن صوت هو ـلوهذا ـن.. لعق الج ألن
عقل فیه یستجیب.. مركب وال العقل لنداء یسمع وال یستعمله ال أنه أوالد.. إالّ من ظهر لكن

اهللا برسل وآمن اهللا لتوجیهات واستجاب لعقله استمع من إبلیس.. الجن اعتبروا الجن وعقالء
نفسه ونسي ربه على تتطاول ألنه القدر منحط العقل مختل أن.. سفیها علیهونسي قادر .. اهللا

وأعوانه إبلیس یصف وهو المؤمن الجن قول في صراحة التعبیر هذا یقُوُل: وجاء كَان وَأنه
شَطَطًا اِهللا علَى ـس].. ٤: الجن[سِفیهنَا اإلن وسفهاء الجن سفهاء من تعجبوا الجن ومؤمنو

الواجب مقتضى على وخرجوا الدنیا الحیاة في سعیهم ضّل قالالذین لذلك الحق عن وابتعدوا
الجن كَِذبا: مؤمنو اِهللا علَى والِْجنُّ اِإلنْس تَقُوَل لن َأن ظَنَنا ـسان].. ٥: الجن[وَأنا واإلن

ـا لن ـح یوض وهو سبحانه الحق لكن زمالئه عن األسلوب بهذا یتحدث الجن یرى وهو یعجب
یب حق طُالب منهم الجن أن لنا یبین ـادواذلك وانق ـوا آمن ـه ب اقتنعوا صادفوه فإن عنه حثون

بها اهللا أمر التي العبادات یباشرون تماما كاإلنس مكلفون فهم ولذلك .. لتعلیماته،

" " الموتالموت""
نسله ویتكاثر لنوعه حفظًا یتزوج أن بعد یتناسل آدم.. الجن ـي بن ـال كآج آجال ولهم

اهللا أمام للحساب یحشرون ثم یموتون ثم جزاءهمیبلغونها ینالون ـه.. ثم مكانت ـه ل .. الصالح
مكانته له األیام.. والمفسد علیه طالت مهما التحلل مآله یكون مركّب كل أن المعلوم من .. ألنه

الروح وفیها النار مادة من مركّب حي جسم ـى.. والجن إل یحتاج مخلوق كل أن المؤكد ومن
أول.. خالق فلها كذلك دامت ب.. وما فال ـاوبالتالي وآخره الوجود، وأولها آخر لها یكون أن د
سبحانه.. الفناء الحق یشیر هذا ـون: وإلى تُرجع وِإلَیِه الْحكْم لَه وجهه ِإال هاِلك شَيٍء كُل

ـه].. ٨٨: القصص[ وج ـى عل ـا م فجمیع األشیاء جمیع الستغراق وشيء للعموم كُل ولفظ
في وما بطنها في وما اهللاألرض إالّ هالك حي غیر أو حي كائن وكل والسماء والماء الهواء

وحده الباقي فهو وجل فَاٍن:عز علَیها من ـراِم * كُل واِإلكْ ـالَِل الْج ذُو ربِّك وجه ویبقَى
طلب]٢٦،٢٧: الرحمن[ ملعونًا وصار رحمته من اهللا طرده لما إبلیس أن لدینا المعلوم ومن ،
هللام قوله في جاء حسبما البعث یوم إلى ویؤخره ینظره أن القدیر العلي اهللا َأنِْظرِني: ن قَاَل

یبعثُون یوِم ـن].. ١٤: األعراف[ِإلَى م ـت یفل أن على یتحایل كان هذا سؤاله في وإبلیس
مر.. الموت مذاقه الموت ع.. ألن اهللا رد حي كل سیشربه كأسا الموت كان ـیسولما إبل ـى ل

بقوله سبحانه الحق رد لذلك الكأس من یشرب وأن الموت یذوق أن بد ال ِمن: بأنه فَِإنك قَاَل
الْمعلُوِم * الْمنْظَِرین الْوقِْت یوِم ـد].. ٨٠،٨١: ص[ِإلَى أح به یعلم ال المعلوم الوقت ویوم

نفس تدري وما الغیب یعلم الذي سبحانه فهو اهللا تموتإالّ أرض ـشیطان.. بأي وال إبلیس إذًا
كان مهما أحد منه یهرب ال أمر وهذا سیموت، مخلوق وكل هؤالء كل والمارد ولهذا.. والجن
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ـه هدی ـى عل ـوا وخرج اهللا أمر عصوا الذین والجن اإلنس تحدى وتعالى سبحانه الحق فإن
منكم أحد استطاع إن لهم وقال سبحانه الحق علیهم فنادى رسله الموتوعصوا من یهرب أن

سبحانه.. ولكن.. فلیهرب الحق قال لذلك هللا ملك والسماوات فاألرض یذهب؟ أین ـا: إلى ی
ـذُون تَنْفُ الَ فَانْفُذُوا واَألرِض السَّماواِت َأقْطَاِر ِمن تَنْفُذُوا َأن استَطَعتُم ِإِن واِإلنِْس الِْجنِّ معشَر

ِبسلْطَاٍن مقر].. ٣٣: رحمنال[ِإال واإلنس للجن واألرض السماوات بما.. فأقطار واألرض
ـن الج أو اإلنس یجد فأین ومشیئته أمره وتحت وقبضته اهللا ِملْك في فیها بما والسماوات علیها
ـار أقط ـن م ـذ وینف ـر یف أن المخلوقات جمیع من أحد استطاع فإن إلیه یلجأون الذي الملجأ

ولو فلیفعل واألرض یذهب؟؟السماوات أین فإلى !!فعل

" " الحسابالحساب""
ـن لك ـصیان والع ـسق الف أهل وهلل العاصون لفرح حي كل نهایة هو الموت أن لو
ـل ك ـب لیحاس ـوا بعث ماتوا إذا والجن اإلنس أن الحق على متمرد كل أزعجت التي الحقیقة

یداه قدمت ما على والجن اإلنس من یموتون.. مخلوق إذًا طو.. فالجن أعمارهم ـدالكن ج یلة
ـا كم قبورهم من یقومون سوف وأنهم غُصته ویتجرعون الموت سیذوقون لكنهم اإلنسان عن
ـق الح ـار أش ـذا ه ـى وإل أعمالهم وتُوزن تماما كالبشر حسابا یحاسبون وسوف الناس یقوم

مِّن: سبحانه استَكْثَرتُم قَِد الِْجنِّ معشَر یا جِمیعا یحشُرهم ـنویوم مِّ َأوِلیاُؤهم وقَاَل اِإلنِْس
لَنَا َأجَّلْتَ الِذي َأجلَنَا وبلَغْنَا ِببعٍض بعضنَا استَمتَع ربَّنَا ـه].. ١٢٨: األنعام[اِإلنِْس قول وفي

جهنم: سبحانه حوَل لَنُحِضرنهم ثُمَّ والشیاِطین لَنَحشُرنهم كُل * ِجِثیًّافَوربِّك ِمن لَنَنِزعنَّ ثُمَّ
ِعِتیًّا الرَّحمِن علَى َأشَدُّ َأیُّهم ].٦٨،٦٩: مریم[ِشیعٍة

من بد ال الموت وبعد سیموت وأشكاله أنواعه بكل الجن أن یتبین القاطعة األدلّة وبهذه
والمساءلة للحساب .البعث

الحساب"" الحسابوبعد " " وبعد
أهل والحساب البعث الجنةوبعد یدخلون الجنة.. الجنة فأهل النار یدخلون النار وأهل

ـم وه الجنة أهل لنا یصور وتعالى سبحانه والحق تماما اإلنسان یتمتع كما یتمتعون الجن من
سبحانه الحق لقول والجني اإلنسي منهم ویشربون ویأكلون ربِِّه: یتمتعون مقَام خَافَ وِلمن

أخرى].. ٤٦: نالرحم[جنتَاِن آیة في ـسان: ویقول اِإلح ِإال ـساِن اِإلح ـزاء ج ـْل ه
القائل].. ٦٠: الرحمن[ وهو أحد یظلم ال عادل وتعالى سبحانه ـتَقَاموا: والحق اس ـِو ل وَأن

غَدقًا مَّاء ألسقَینَاهم الطِریقَِة ـن].. ١٦: الجن[علَى لم ـة الجن أن المعلوم اهللاومن ـد وحَّ
سبحانه الحق قال حسبما تَِقیًّا: وأطاعه كَان من ِعباِدنَا ِمن نُوِرثُ الِتي الْجنةُ : مریم[ِتلْك
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اهللا].. ٦٣ ـال ق ـسبما ح العظیم النبي فم من الكریم للقرآن استمع أن بعد قال من منهم والجن
لسانهم استَم: على َأنه ِإلَيَّ ُأوِحي عجباقُْل قُرآنًا سِمعنَا ِإنا فَقَالُوا الِْجنِّ مِّن نَفَر یهِدي * ع

َأحدا ِبربِّنَا نشِْرك ولَن ِبِه فَآمنا الرُّشِْد ولَدا * ِإلَى والَ صاِحبةً اتخَذَ ما ربِّنَا جدُّ تَعالَى  * وَأنه
ع سِفیهنَا یقُوُل كَان شَطَطًاوَأنه اِهللا ـه].. ٣–١: الجن[لَى وعظمت ـلطانه س أي ربنا وجدُّ
ووحدانیته خلقه عن ـم.. وغناه خلقه ـادة إع على قادر سبحانه والحق المؤمن الجن قول وهذا

منظرهم من الجنة أهل یخاف ال حتى جمیلة وهیئة حسنة بصورة جدید من .. وتشكیلهم
القاسطون فهم النار أهل اهللاوالقاس.. أما ـى عل تكبر الذي الفاسق الفاجر الظالم هو ط

ومن فهذا الرسل لدعوة یستجب ولم العقل لنداء یسمع ولم الحق على وتمرد طاعته عن وخرج
تعالى اهللا لقول المصیر وبئس جهنم إلى مصیرهم اإلنس من شاكلته ـةُ: على الْجن وُأزِلفَِت

الْجِحیم * ِللْمتِقین ـدون * ِللْغَاِوینوبرِّزِت تَعب كُنْتُم ما َأین لَهم ـْل * وِقیَل ه اِهللا دوِن ـن ِم
ینتَِصرون َأو والْغَاوون * ینصرونَكُم هم ِفیها َأجمعون * فَكُبِكبوا ِإبِلیس وهم * وجنُود قَالُوا

یخْتَِصمون لَ * ِفیها كُنا ِإن مُِّبیٍنتَاِهللا ضالٍَل الْعالَِمین * ِفي ِبربِّ نُسوِّیكُم ِإال * ِإذْ ـلنَا َأض وما
شَاِفِعین * الْمجِرمون ِمن لَنَا حِمیٍم * فَما صِدیٍق ـْؤِمِنین * والَ الْم ِمن فَنَكُون كَرَّةً لَنَا َأنَّ فَلَو

سبحانه]١٠٢–٩٠: الشعراء[ الحق ویقول مِّن: ، قَبِلكُم ِمن خَلَتْ قَد ُأمٍم ِفي ادخُلُوا قَاَل
ُأخْراهم قَالَتْ جِمیعا ِفیها ادَّاركُوا ِإذَا حتى ُأخْتَها لعنَتْ ُأمَّةٌ دخَلَتْ كُلما الناِر ِفي واِإلنِْس الِْجنِّ

ع فَآِتِهم َأضلونَا هُؤالَِء ربَّنَا ـونُألوالَهم تَعلَم ال ـن ولَِك ِضعفٌ ِلكُل قَاَل الناِر مِّن ِضعفًا ذَابا
ـه].. ٣٨: األعراف[ ومع ـنم جه إلى یدخل عندما الشیطان أن لنا یبین وتعالى سبحانه والحق

القرآن قال كما لهم ویقول فیهم خطیبا یقف ـر: أتباعه األم قُِضي لَمَّا الشیطَان اَهللاوقَاَل ِإنَّ
فَاستَجبتُم دعوتُكُم َأن ِإال سلْطَاٍن مِّن علَیكُم ِلي كَان وما فََأخْلَفْتُكُم ووعدتكُم الْحق وعد وعدكُم

ـ ِإن ـصِرِخيَّ ِبم ـتُم َأنْ وما ِبمصِرِخكُم َأنَا مَّا َأنْفُسكُم ولُوموا تَلُوموِني فَالَ ـاِلي ِبم ـرتُ كَفَ ي
َأِلیم عذَاب لَهم الظاِلِمین ِإنَّ قَبُل ِمن ـن]. ٢٢: إبراهیم[َأشْركْتُموِن م ـر كثی ذلك غیر إلى

ـة الجن ـدخل ی ـن الج مؤمن أن على قاطعة داللة تدل التي القرآنیة ـي.. اآلیات العاص وأن
ألیم عذابا فیها ویعذّب النار یدخل والمجرم ـهوالمتمرد واتبع وعصي اهللا أمر عن عتى ألنه ا

شاكلته على من أمره جهنم.. على لنار حطبا سیكون متمرد عاٍص كل ـرد.. لذلك ی هنا لكن
.سؤاالً

ـسلبه ی سوف وتعالى سبحانه الحق إن بها؟ یعذّب فكیف نار من خلق قد الجن كان إذا
ویتعذ فیتألم وتلسعه تشویه جهنم نار ویجعل الناریة ـقخاصیته خُل اإلنسان كمثل ذلك مثل ب

ألن الماء في یذوب وال فیستحم البحر إلى وینزل طینًا فصار الماء به اختلط الذي التراب من
أعصابه وقویت جسده تماسك بها خاصیة أكسبه لنا.. اهللا ملموس محسوس شيء ـذلك.. هذا ك
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اآل والجن الصافي اللهب هو والمارج نار من مارج من اهللا خلقهم ـاالجن وإنم ـارا ن لیس ن
بلهیبه نشعر ولم معنا ویعیش وهناك هنا ألن،یتحرك حولنا من الحیاة بناره یحرق لم أنه كما

ـي بن ـع م ـایش یتع بها أخرى خاصیة وأودعه ناره من جرَّده وعظمته بقدرته سبحانه الحق
تراب.. البشر من خلقه عندما تماما آدم بني في الحال هو بقو.. كما هنا سعیدونستشهد أبي ل

اهللا رسول أن ـاالخدري فلم القراءة علیه فالتبست یقرأ خلقه وهو الصبح صالة یصلي قام
قال صالته من ـرد: "فرغ ب ـدت وج حتى أخنقه زلت فما بیدي فأهویت وإبلیس رأیتموني لو

ـساریة ب مربوطًا ألصبح سلیمان أخي دعوة ولوال تلیها والتي اإلبهام هاتین أصبعي بین لعابه
القبلة وبین بینه یحول ال أن منكم استطاع فمن المدینة صبیان به یتالعب المسجد سواري من

فلیفعل أحمد" [أحد اهللا]رواه رسول أن آخر حدیث وفي یقول، فسمعناه یصلي ـوذ: "قام أع
منك قال.. باهللا ثالثًا.. ثم اهللا بلعنة ـصال.. ألعنك ال من فرغ فما شیًئا یتناول كأنه یده ةوبسط

ـسط تب ـاك ورأین ذلك قبل تقوله نسمعك لم شیًئا الصالة في تقول سمعناك قد اهللا رسول یا قلنا
ـك.. یدك من ـاهللا ب أعوذ فقلت وجهي في لیجعله نار من بشهاب جاء إبلیس اهللا عدو إن فقال

مرات أخی.. ثالث دعوة لوال واهللا أخذه، أردت ثم یستأخر فلم التامة اهللا بلعنة ألعنك قلت ـاثم ن
المدینة أهل ولدان به یلعب موثقًا ألصبح الدرداء" [سلیمان أبي عن مسلم ]. رواه

ـه.. هذا وإرادت ـه بقدرت األشیاء خاصیة سلب على قادر سبحانه اهللا أن نذكر .. ونحن
ـارا ن وأشعلوا واألشجار والحدید الحطب له جمعوا السالم علیه إبراهیم سیدنا أعداء أن ونذكر

أ استمرت ـِلبتملتهبة س سبحانه اهللا بقدرة وهنا فیها إبراهیم سیدنا برمي قاموا ثم ولیالي یاما
سبحانه الحق قال كما وسالما بردا علیه كانت محرقة تكون أن وبدل النار ـا: خاصیة ی قُلْنَا

ِإبراِهیم علَى وسالَما بردا كُوِني فَجعلْنَاه * نَار كَیدا ِبِه األخْسِرینوَأرادوا ،٦٩: األنبیاء[م
٧٠ ..[

ـین ب ـس یجل وهو أنه إالّ بطبیعتها محرقة وهي النار في إبراهیم الناس رمى وعندما
ـنفس ال تشتهیه ما وكل ناضج وطعام بارد ماء عنده الهواء مكیفة غرفة في یجلس كأنه لهیبها

أین؟ فیكون.. من كن للشيء یقول الذي اهللا عند قدرة.. من یعجزهاإن ال وتعالى سبحانه اهللا
ـد وق ـار بالن إبلیس اهللا یعذب كیف نُردد ال القدرة هذه وأمام السماء في وال األرض في شيء

منها األرض،خلقه ـي ف شيء یعجزه ال الذي القادر الخالق فهو سبحانه اهللا بقدرة نُسلم وإنما
السماء في . وال
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باإلنسان"" یلعب أن یحاول باإلنسانالجن یلعب أن یحاول " " الجن
األم ـىمن عل ـوَّق تف ـى حت الشر مدرسة في تلمیذ أنْبه وهو الشیطان أن المؤكدة ور

العفریت على تفوق كما إبلیس وأوالده.. أستاذه آدم على ـن.. یحقد م ـضع ی أن دائما ویرید
ـسن بح ومیزه بالعقل وشرفه قدره وأعال وكرمه اهللا فضله الذي اإلنسان هذا تُدمر ما الخطط

إ،التعبیر أشار ـورةوقد س ـع مطل ـي ف وضح كما اإلسراء سورة في الكریم القرآن ذلك لى
ـسان.. الرحمن اإلن ـم علّ ألنه وأعوانه الشیطان شر من اإلنسان حفظ وتعالى سبحانه والحق
المؤمن.. القرآن اإلنسان حفظ ومع المبدع للخالق والتهلیل الواحد هللا التكبیر اهللا.. وعلّمه فإن

ومحكم دقیقًا نظاما ـع.. اوضع المجتم ـاة حی نظام في الشیاطین تدخل بین یحول النظام بهذا
ـال ق حسبما وذلك الشیطان به یعبث أن من المجتمع اهللا یصون الدقیق النظام وبهذا اإلنساني

سبحانه ـسَِّعیِر: الحق ال عذَاِب ِمن نُِذقْه َأمِرنَا عن ِمنْهم یِزغْ ـوال].. ١٢: سبأ[ومن ل إنه
للشرهذا مزرعة الدنیا وجعلوا حیاتنا علینا ألفسدوا الشیاطین به وتقَیَّدت اهللا من المحكم النظام

البنوك من المال بإهدار الشیاطین لقامت ذلك تم ولو الخیر فیها یكون وال الفساد فیها .. وینتشر
بیته في اإلنسان مقتنیات ـة.. وسلب العام إلى والهیئات الوزارات معلومات ـوا.. ونقلت ونقل

المعادیة الدول إلى الخارجیة وزارة ووثائق واألمن المخابرات ـيء،أسرار ش أي یتم لم فلما
ـذ تالمی ـم ه الذین البشر من األشرار فعل إالّ یعكرها ال جمیلة بأعیننا الحیاة ورأینا ذلك من

التالمیذ وهؤالء الشیطان مدرسة في ـزادهم:أغبیاء فَ ـرض مَّ ـوِبِهم قُلُ ـاِفي مرض اُهللا
ـدنیا].. ١٠: البقرة[ ال ـي ف ـیم أل ـذاب ع لهم فهؤالء غیرهم على بالحقد ملیئة خبیثة نفوسهم

ـق.. واآلخرة الح قال كما ألنهم كیدهم ومن شرهم من اإلنسانیة یحفظ وتعالى سبحانه والحق
ویسع: سبحانه اُهللا َأطْفََأها للْحرِب نَارا َأوقَدوا فَساداكُلما اَألرِض ِفي ـدة[ون ،]٦٤: المائ

ـوى وق ـق الح قوى بین االعتدال میزان یقیم حیث المجتمعات یصون وتعالى سبحانه والحق
ـشر وال ـر الخی بین والصراع الباطل ویبطل الحق لیحق الفریقین بین التصارع ویكون الشر

سبحانه الحق أشار هذا وإلى الحیاة دفْ: طبیعة ـدِّمتْولَوالَ له ـبعٍض ِب بعضهم الناس اِهللا ع
اَهللا ِإنَّ ـصره ین من اُهللا ولَینصرنَّ كَِثیرا اِهللا اسم ِفیها یذْكَر ومساِجد وصلَواتٌ وِبیع صواِمع

عِزیز ـشیطا].. ٤٠: الحج[لَقَِويٌّ لل ـتجابوا اس الذین البشر أن فیه شك ال ـبحواومما أص ن
ـذلك ك ـالجن ب ـستمتع ی واإلنس الشر خریطة رسم في ومعاونتهم بإغوائهم یستمتعون أعوانه
ـا فیه یلعب الخیال لكن الحیاة واقع في لها أساس ال حكایات علیهم یقصون ألنهم الشیاطین أو

كبیرا ا.. دورا بحكم عنه یعجز ما وتنفیذ لمآربه ویسخره باإلنسان یلعب وهو لنظاموالشیطان
المجتمع في یخلق بذلك فإنه المحكم المشاغبین(اإللهي الحیاة) مدرسة مجاالت كل ـد.. في وق

ـون فتك ویهم یسألهم سبحانه اهللا أمام والحساب الحشر یوم في أنه وتعالى سبحانه الحق حدثنا
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تعالى اهللا قول في القرآن یذكر كما ـا: إجابتهم ی جِمیعا یحشُرهم ـِدویوم قَ ـنِّ الِْج ـشَر مع
ـِذي ال َأجلَنَا وبلَغْنَا ِببعٍض بعضنَا استَمتَع ربَّنَا اِإلنِْس مِّن َأوِلیاُؤهم وقَاَل اِإلنِْس مِّن استَكْثَرتُم

ربَّ ِإنَّ اُهللا شَاء ما ِإال ِفیها خَاِلِدین مثْواكُم النار قَاَل لَنَا عِلیمَأجَّلْتَ حِكیم ـولي * ك نُ ـذَِلك وكَ
یكِْسبون كَانُوا ِبما بعضا الظاِلِمین ـو].. ١٢٨،١٢٩: األنعام[بعض ه ـر األكب إبلیس وإن

ـه ب ـن آم من بعصمة وجل عز اهللا وتكفل وذریته هو علیه اهللا سلّطه وقد البشر أبا آدم عدو
برسله وذریت.. وصدق إبلیس عبث إلبلیسمن سبحانه الحق قال ولهذا ـیس: ه لَ ِعباِدي ِإنَّ

وِكیالً ِبربِّك وكَفَى سلْطَان علَیِهم ـؤمن].. ٦٥: اإلسراء[لَك الم ـا لن موضحا سبحانه وقال
سبحانه فقال اإلیمان ضعیف المؤمن من فَاتب: الصادق ظَنه ِإبِلیس علَیِهم صدَّقَ ِإالولَقَد عوه

الْمْؤِمِنین مِّن ـو * فَِریقًا ه ـن ِممَّ ِباَآلِخرِة یْؤِمن من ِلنَعلَم ِإال سلْطَاٍن مِّن علَیِهم لَه كَان وما
حِفیظٌ شَيٍء كُل علَى وربُّك شَكٍّ ِفي ـنح].. ٢١–٢٠: سبأ[ِمنْها یم ـیته بخاص والشیطان

ا بعض أتباعه النبيبعض قال وقد صیادلمكاشفات، الصحابة.. البن بین یعیش ما.. وكان
الماء على عرشًا أرى قال النبي.. ترى؟ له قدركفقال تعدو فلن ـي.. اخسأ النب فعرف

البحر على عرشه یشاهد هو الذي إبلیس من شیطانیة بها كاشفه التي مكاشفته مادة ولهذا.. أن
قدرك تعدو فلن اخسأ له الحقیرة.. قال الخسیسة الدَّنیَّة قیمتك تجاوز لن .)١(" أي

الشیطان.. .. لكنلكن"" ییأس الشیطانهل ییأس " " هل
البصري الحسن رجل قال.. سأل إبلیس؟ الراحة.. أینام لوجدنا نام أحد.. لو أن وروي

له وقال شیطان له تعرض مني.. الصالحین تخاف ـم.. ال له ـط وُأخط الناس ُأعلم كنت .. فقد
أتعل الیوم تخطیطهمفصرت من واستفید منهم الظرفاء.. م أحد ـل.. وذكر بخی جار له كان أنه

الحجرة.. جدا سقف في وعلقها بیضة اشترى الوحید.. وقد لولده تتناول.. وقال أن ترید عندما
تشبع حتى غموس لك وكأنها البیضة إلى وانظر الخبز أحضر ـام.. الطعام األی بالولد وطالت

الحالة هذه على وأنزلها.. وهو البیضة إلى الولد صعد نائمون البیت وأهل اللیالي من لیلة وفي
بالمصباح جاء نمرة(ثم غاز ـتم) ٥لمبة لی ـة الزجاج ـال أع وجعلها بقلمین البیضة وأمسك

المصباح حرارة على ـر.. نضجها المنظ هذا ورأت حاجتها لقضاء والدته قامت أن وتصادف
أشیطان تفعل؟ ماذا لودها وقالوقالت الحجرة جانب في یجلس وكان الشیطان لها فظهر أنت؟

لیه: لها هتظلمیني شیخة ابنك.. یا إید على دروس باخد أنا ..دا
البشر حیاة إفساد بها یحاول التي أسالیبه له الشیطان فإن األمر هذا كان ذلك.. أیا من

الرسول قاله في: "ما ولكن المصلون یعبده أن یئس قد الشیطان ـمإن به ـریش رواه" [التح

                                          
ـ)1( ج كثیر، البن والنهایة ص١البدایة ،٧٥.
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بینهم].. أحمد الفتنة نار ویشعل المصلین بین العداوة یوقع أنه الصالة.. أي علیه أیضا ویقول
سكن"والسالم فإذا بدابته الرجل یئس كما به فأیس الشیطان جاء المسجد في كان إذا أحدكم إن

ألْجمه أو زنقه أحمد" [له یضیِّقُ]. رواه الشیطان أن ذلك ـهومعنى ل ـین یل حتى اإلنسان على
الحدیث راوي هریرة أبو یقول ولذلك إلرادته ذلك"ویخضع ترون ـراه.. وأنتم فت المزنوق أما

وجل عز اهللا یذكر ال فاه ففاتح الملْجم وأما اهللا إال یذكر ال كذا ".مائالً
ـة الوسوس ـق طری ـن ع یأتیه أنه اإلنسان إضالل في الشیطان طرق ـي.. (ومن وه

ا منهالصوت فیحترز یحسُّ ال الذي اإلرادة) لخفي مبدأ ـس.. وهي نف في یلقیها الشیطان ألن
إلیه فیوسوس فارغ والقلب یفسده.. اإلنسان حتى له ویوسوس ویتبعه اإلنسان یتعقب والشیطان

حزبه إلى الرسول.. ویضمه قال كما فیقول اإلنسان على یدخل أحدكم: لذلك الشیطان یأِت
من ـهفیقول ولینت باهللا فلیستعذ بلغه فإذا ربك خَلَقَ من یقول حتى كذا خَلَقَ من كذا رواه" [خَلَقَ

ـل]... مسلم الخی ـصاحبه ل ـد وأوج ـه احتل اهللا ـر ذك من فارغًا القلب وجد إذا الشیطان إن
ـى عل ـا متكالب اإلنسان یكون وعندئٍذ والشهوات بالهوى یشحن القلب ألن ذلكم واالضطراب

ال إذا.. دنیاالحیاة ـشیطان ال ألن ـه ب یلعب أن الشیطان یستطیع فال إیمان فیه الذي القلب أما
الحق قال حسبما یوفر الشیطان فیهرب اهللا وذكر القلب صحا إیمان فیه الذي القلب من اقترب

سِمیع: سبحانه ِإنه ِباِهللا فَاستَِعذْ نَزغٌ الشیطَاِن ِمن ینْزغَنك ِإذَا * عِلیموِإمَّا ـوا اتقَ الِذین ِإنَّ
مُّبِصرون هم فَِإذَا تَذَكروا الشیطَاِن مِّن طَاِئفٌ ـراف[مسَّهم ـول]. ٢٠١–٢٠٠: األع ویق

والسالم الصالة علیه السفر: "الرسول في بعیره أحدكم ینصي كما شیطانه لینصي المؤمن " إن
أحمد[ شیطان].. رواه شردوینصى إذا بالبعیر یفعل كما ویقهره فیغلبه بناصیته یأخذ أي إن.. ه

علیهم وأقدر الجن من أقوى مالئكته من حفظة لإلنسان جعل وتعالى سبحانه ـن.. اهللا الج ألن
اهللا ـره أم ـذ من ـه وبنی آدم یحتقر فهو لذلك خلقته بحسب جبار أنه إلیه یخیل متكبر بطبیعته

و لحظتها ومن آلدم وإبلیسبالسجود آدم بین متأصلة على.. العداوة أخذ الشیطان فإن ذلك ومع
لیغویه مستقیم طریق بكل آدم البن یقعد أن عهدا ویهلكه.. نفسه تعالى.. ویضلّه اهللا قال ولذلك

إبلیس عن الْمستَِقیم: إخبارا ِصراطَك لَهم َألقْعدنَّ َأغْویتَِني فَِبما َآلِت * قَاَل ـیِنثُمَّ ب مِّن ینهم
شَاِكِرین َأكْثَرهم تَِجد والَ شَماِئِلِهم وعن َأیماِنِهم وعن خَلِْفِهم وِمن ـراف[َأیِدیِهم ،١٦: األع

والسالم].. ١٧ الصالة علیه الرسول بطریق: "ویقول له فقعد بأطرقه آدم البن قعد الشیطان إن
ونذر أتسلم فقال وأسلماإلسالم فعصاه قال آبائك ودین ـرة.. قال.. دینك الهج بطریق له وقعد

وهاجر.. فقال فعصاه الطول في كالفرس المهاجر مثل وإنما وسماءك أرضك وتذر .. أتهاجر
ـال فق ـال والم النفس جهاد ذلك ومع المیدان في العدو جهاد وهو الجهاد بطریق له قعد .. ثم

ا ویقسم المرأة فتنكح فتقتل وجاهد.. قال.. لمالأتقاتل اهللا.. فعصاه رسول ـلقال فع ـن فم
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ـة الجن یدخله أن اهللا على حقًا كان قتل وإن الجنة یدخله أن اهللا على حقًا كان منهم وإن.. ذلك
الجنة یدخله أن اهللا على حقًا كان غرق ـه.. كان یدخل أن اهللا على حقًا كان دابته وقصته وإن

أحمد" [الجنة التو].. رواه ـنبهذا م ـوى أق اإلنسان بأن تماما نثق النبوي واإلرشاد اإللهي جیه
باهللا استعان إذا اهللا.. الجن على اعتمد وإذا الصلوات على حافظ .. وإذا

بهذا"" الشیطان یكتفي بهذاهل الشیطان یكتفي ""هل
حیل إلى لجأ فیه آدم ابن یقع ال وحتى الشر أبواب من باب أمامه سدَّ كلما الشیطان إن

الخبیثة.. أخرى حیله الرسولومن نبهنا قولهالتي مثل ـة: "إلیها قافی ـى عل الشیطان یعقد
مكانها عقدة كل على یضرب عقد ثالث نام هو إذا أحدكم فارقد(رأس طویل لیل ـإذا) علیك ف

عقدة انحلّت اهللا فذكر عقدة.. استیقظ انحلّت توضأ ـبح.. فإن فأص كلها عقَده انحلت صلّى فإن
وإالّ النفس طیب كسالننشیطًا النفس خبیث البخاري" [أصبح ـول].. رواه ـتیقظ: "ویق اس إذا

خیشومه على بات الشیطان فإن ثالثًا فلیستنثر فتوضأ منامه من ومسلم" [أحدكم البخاري ] رواه
اهللا رسول عند قال: "وذكر أصبح ثم لیله نام أذنیه.. رجل في الشیطان بال رجل أو.. ذلك

أذنه في البخاري" [قال ـصالة.. ]رواه ال ـن ع ـسان اإلن لیصد وأسالیبه حیله له إذًا فالشیطان
اهللا ذكر عن ـول.. ویبعده الرس یقول لذلك آدم ابن من یسخر أن یحاول الشیطان أن : كما

كثیبا" یجمع أن إالّ یجد لم فإن فلیستتر الغائط أتى بمقاعد)١(من یلعب الشیطان فإن فلیستدبره
أحس فقد ذلك فعل من آدم حرجبني فال ال ومن ماجه" [ن وابن داود أبو روي].. رواه ما كذلك

اهللا رسول الشیطان: "قالأن من ـدكم.. التثاؤب أح فإن استطاع ما فیرده أحدكم تثاءب فإذا
قال الشیطان) ها(إذا البخاري" [ضحك آخر].. رواه حدیث ـا"وفي م فلیكظم أحدكم تثاءب إذا

یدخل الشیطان فإن والنسائيروا" [استطاع داود أبو ـر].. ه آخ ـدیث ح ـب: "وفي یح اهللا إن
یكره أو ویبغض أحدكم-التثاؤب–العطاس قال ها(فإذا ـن) ها م یضحك الشیطان ذلك فإنما

والترمذي" [جوفه داود أبو ـى].. رواه حت الصالة في اإلنسان یشغل أن دائما یحاول والشیطان
باطلة صالته عل.. یجعل اطمأن الشیطان ـرقصألن ال وأماكن الخمارات في مدرسته رواد ى

المساجد رواد إال یغویه أحد من أمامه ـول.. فلیس الرس یقول ـن: "لذلك ع ـأله س ـل لرج
ـدكم أح صالة من الشیطان یختلسه اختالس هو فقال الصالة في ـاري" [االلتفات البخ ].. رواه

أح في فیأتیه منامه في اإلنسان یزعج أن كذلك الشیطان وأوهامویحاول وخیاالت مزعجة الم
اهللا رسول عن الحدیث اهللا: "ففي من الصالحة أحدكم.. الرؤیا حلم فإذا الشیطان من والحلم

ـضره ت ال ـا فإنه شرها من باهللا ولیتعوذ یساره عن فلیبصق یخافه ـاري" [حلما البخ ].. رواه

                                          
عاٍل)1( التراب من كوم هو .الكثیب
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فیهیُّ وسرور فرح حالة في وهم األصدقاء بین یتدخل أن الشیطان ـبویحاول ویقل عواطفهم ج
الرسول قال ولهذا قتل، إلى وانبساطهم ومزاحهم غم إلى ـى: "فرحهم إل ـدكم أح یشیرنَّ ال

ـار الن ـن م ـرة حف في فیقع یده في ینزع أن الشیطان لعّل أحدكم یدري ال فإنه بالسالح " أخیه
أحمد[ الجنین].. رواه یخرج وعندما میالده لحظة من باإلنسان یتربص أمهوالشیطان بطن من

میالده لحظة من الجنین على الحزن إدخال في وینشط إلیه الشیطان ـي.. یجري الت فالصرخة
اهللا رسول عن الحدیث ففي المولود جنب في الشیطان نخسة بسبب المولود كل: "یصرخها

ـن فَطُِع یطعن ذهب مریم بن عیسى غیر یولد حین بإصبعه جنبیه في الشیطان یطعن آدم ابن
ال " حجابفي

البخاري[ ]رواه
اهللا رسول لنا بیَّنها التي األسباب هذه ـولكل فه الشیطان من الوقایة اإلنسان یتخذ

الشر طریق إلى باإلنسان یدفع أن دائما ـى،یحاول عل لیسهل اهللا عن یبتعد اإلنسان یجعل وأن
اإل لیوقع وطاقته جهده یبذل الشیطان ألن وإضالله إغواءه والضاللالشیطان الخبال في نسان

والضیاع لنا.. والخسران الحق قال ـدعو: لهذا ی ـا ِإنم عدوًّا فَاتِخذُوه عدوٌّ لَكُم الشیطَان ِإنَّ
ـسَِّعیِر ال َأصحاِب ِمن ِلیكُونُوا ـزیِّن]... ٦: فاطر[ِحزبه وی ـشاء بالفح یأمر دائما والشیطان

اإلن أمام یحاول.. سانالجریمة المعاصي ویرتكب الفاحشة یفعل أن بعد اإلنسان أن عجب ومن
فیقول اللوم نفسه عن یخفف الجبین.. أن على مكتوب شيء أفعل؟ ـى(ماذا عل مكتوب واللي

العین تشوفه الزم خاطئ) الجبین فهم ـرف.. وهذا المنح ـذا ه ألن المعاصي الرتكاب وتبریر
على وجرائمه أخطاءه یعلق ـىالذي إل واستمع القرآن فاقرأ تعال كذبت له نقول القدر شماعة

سبحانه الحق الَ: قول اَهللا ِإنَّ ـْل قُ ِبها َأمرنَا واُهللا آباءنَا علَیها وجدنَا قَالُوا فَاِحشَةً فَعلُوا ِإذَا
تَعلَمون الَ ما اِهللا علَى َأتَقُولُون ِبالْفَحشَاِء ـق]... ٢٨: عرافاأل[یْأمر الح ـول یق ـضا وأی

وَأن: سبحانه الْحق ِبغَیِر والْبغْي واِإلثْم بطَن وما ِمنْها ظَهر ما الْفَواِحشَ ربِّي حرَّم ِإنما قُْل
تَع الَ ما اِهللا علَى تَقُولُوا وَأن سلْطَانًا ِبِه ینَزِّْل لَم ما ِباِهللا ـراف[لَمونتُشِْركُوا ]... ٣٣: األع

الطاعات فعل عن ویصده الخطأ هذا في الوقوع له ویبرر لیغویه اإلنسان یترصد الشیطان إن
ـبب س سیكون هذا الشیطان له قال المحتاج یساعد أو فقیر على یتصدق أن اإلنسان أراد فإذا

الغیر إلى واحتیاجك سبحانه.. فقرك الحق یقول ـْأمركُمالشیطَان: ولهذا وی ـر الْفَقْ ـدكُم یِع
ـیم عِل ـع واِس واُهللا وفَضالً مِّنْه مَّغِْفرةً یِعدكُم واُهللا ـرة[ِبالْفَحشَاِء ـذر]... ٢٦٨: البق فلنح

ویحفظنا منه یمنعنا ولن الناس بین العداوة یوقع أن یحاول ألنه منه ولنتحرز وأالعیبه الشیطان
اهللا اهللالهذا.. إالّ رسول ـد: "قال الحم وله الملك له له شریك ال وحده اهللا إالّ إله ال قال من

قدیر شيء كل على مرة.. وهو ـسنة.. مائة ح ـة مائ ـه ل وكُِتبت رقاب عشر عدل له كانت
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ـد أح ـأِت ی ـم ول یمسى حتى ذلك یومه الشیطان من حرزا له وكانت سیئة مائة عنه ومحیت
ر إالّ به جاء مما ذلكبأفضل من أكثر عِمَل ومسلم" [جل ـن].. البخاري م ـرب یه والشیطان

فیه الذي اهللاآالمكان ـول رس عن الحدیث ففي الشیطان یقتل سالح أعظم اآلذان ألن : ذان
أقبل" قضى فإذا أدبر بها ثوَّب فإذا أقبل قضى فإذا ضراط وله الشیطان أدبر بالصالة نُودي إذا

وقلبه اإلنسان بین یخطر یدرحتى لم فإذا أربعة أم صلّى أثالثًا یدري ال وكذا كذا اذكر فیقول
السهو سجدتي سجد أربعا أم صلّى البخاري" [أثالثًا ].رواه

ـذي ال ـل الخل ـي ف یدخل أن المساجد في الجماعة صالة أثناء دائما الشیطان ویحاول
اهللا رسول قال ولذلك الجماعة صفوف في ا: "تكون فإن الصفوف فيراصوا یقوم لشیطان

أحمد" [الخلل الرسول].. رواه یقول الروایة ـا: "وبنفس بینه ـاربوا وق ـصفوف ال راصوا
كأنه الصفوف خلل في یدخل الشیطان ألرى إني بیده محمد نفس فوالذي األعناق بین وحاذوا

فیه".. الحذف شك ال ومما صغیر طائر ـن.. والحذف م یفر الشیطان أن تماما المؤكد والشيء
البقرة سورة فیه تُقرأ الذي ـى.. البیت حت الشیطان یقربه ال لیله في الكرسي آیة قرأ من وأن

ـه.. یصبح ل ـال فق تلمیذه یوجِّه العلماء أحد لسان على ذكر ما اللطائف ـصنع.. ومن ت ـا م
الخطایا؟ لك سول إذا أجاهده.. بالشیطان عاد؟.. قال فإن أجاهده.. قال ـاد؟.. قال ع فإن .. قال

أجاهده عاد؟.. قال فإن أجاهده.. قال العالم.. قال یطول.. قال شيء ماذا.. هذا إذًا التلمیذ قال
عقور كلب الغنم ومع غنم به مكان في مررت إن أرأیت العالم قال أن.. أصنع؟ ـستطع ت ولم

بشراسة ینبح الكلب ألن التلمیذ.. تمر قال تصنع؟ الكلب.. ماذا أعین عن أختفي أن ... أحاول
وافترسك.. وأهرب لمحك فإن محقق.. قال وخطر كبیرة مصیبة هذه العالم.. قال ـإن.. قال ف

ـذا ه ـال ق علیك؟ الهجوم من ویمنعه عنك الكذب لیكف األمر أول من الغنم بصاحب استعنت
الشیطان.. أفضل هو العقور الكلب إن للتلمیذ العالم یترصدك.. قال ـتعنت.. وسوف اس إن أما

وما األمر عنكبصاحب الشیطان یمنع سوف فإنه الملك ـالى.. لك تع اهللا ـول ق ـي مع : واقرأ
ربَّ اَهللا ـافُ َأخَ ـي ِإن ـك مِّنْ ـِريء ب ِإني قَاَل كَفَر فَلَمَّا اكْفُر ِلِإلنْساِن قَاَل ِإذْ الشیطَاِن كَمثَِل

].١٦: الحشر[الْعالَِمین

الشیطان"" خلق من الشیطانالحكمة خلق من " " الحكمة
ال أن ـقثبت طری بكل له ویقعد به یتربص آلدم عدو ـته.. شیطان بوسوس ـاول ویح

الخیر فعل وعن الصالة وعن اهللا عن اإلنسان یبعد أن ـذه.. وتسلطه به ـشیطان ال ـان ك فإذا
اهللا؟ خلقه فلماذا .. الصورة

یفعل عما یسأل ال المبدع الخالق هو وتعالى سبحانه أن.. الحق ـؤمنین كم نحن وعلینا
اهللا بأن نعلمهانؤمن قد لحكمة شيء كل نعلمها.. خلق ال ـوك.. وقد المل ـن م ملكًا أن وأذكر
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الحجم) خُنفُسة(رأى صغیرة لكنها كالصرصار والخنفسة بیته ـسواد.. في ال ـث.. شدیدة تنبع
كریهة رائحة وقال.. منها باشمئزاز الملك إلیها خنفسة.. فنظر له قالوا هذا؟ ـن.. قال.. ما م

ا قالوا هذا؟.. هللاخلقها؟ خلق اهللا دي(قال فخلق فیها یشتغل حاجة القي مكنش ـوا).. هوَّ اجمع
البحر في بها وارموا المملكة خنافس ـیب.. كل وأص ـك المل مرض سنة عن تزید مدة وبعد

رقبته( في الدواء) بخراج ینفع ولم األطباء فحار والدواء األطباء عن له الملك.. وبحثوا وكان
وأخیرا بشدة ـایتألم وطبیب ـاهرا م ـا حكیم المجاورة المملكة في بأن علیه جلسائه أحد أشار

فحضر.. معالجا طلبه في ـا.. فأرسل ی ـدا ج بسیط العالج وقال جلس والكشف الفحص وبعد
البالد أنقذني.. ملیك له بعشر.. قال ائتوني الحكیم ـافس(قال ـت) خن زی ـن م ـل وقلی ـة حیَّ
البركة.. الخروع حبة ـنقال.. وزیت لك وبسیط سهل شيء ـنفس؟.. الملك الخ ـه ـال.. لی ق
ـا.. الحكیم مرهم ـون لتك ـا ونقلبه الزیت علیها ونضع نطحنها ثم النار على نُحمصها سوف

الملك أیها طلب.. لعالجك ما له أحضروا الملك وقال.. فقال منه الوزیر ـه.. تقدم أن تعلم أنت
خنافس مملكتنا في الملك.. لیس ب.. قال ثمناشتروها ـا.. أي علیه للحصول شيء كل .. ابذلوا

الحكیم اهللا.. قال النوع؟.. سبحان هذا عندكم یكون ال ـصل.. كیف ح ما له الملك ـال..حكا ق
البالد.. الحكیم ملیك في.. یا حكیم وتعالى سبحانه فهو لحكمة شيء كل خلق قد اهللا أن تعلم أال
تدبیره.. خلقه في وتدبیر.. لطیف بنظام شيء كل اهللا.. خلق ـول ق البالد ملیك یا معي :واقرأ

الَِعِبین بینَهما وما واَألرض السَّماء خَلَقْنَا لدنا * وما ِمن التخَذْنَاه لَهوا نتِخذَ َأن َأردنَا لَو
فَاِعِلین كُنا ابحثوا].. ١٦،١٧: األنبیاء[ِإن أخطأت أنا إذًا الملك ـيقال ف ـافس الخن ـن ع

المملكة أرجاء في وانشروها المجاورة ـي،الممالك جهل ـسبب ب علیه أقدمت فیما أخطأت وأنا
الكونیة للحقائق معرفتي ـشیطان.. وعدم ال ـق خل اهللا أن وبصدق نؤمن أن نستطیع هذا وعلى
علینا تخفي كانت وإن إ.. لحكمة خلق سبب وعللوا اجتهدوا قد العلماء من الكثیر أن ـیسإالّ بل

یلي :بما
أمره-١ یخالف لمن عبرة جعله وتعالى سبحانه اهللا على.. أن ویصر طاعته على ویتكبر

والتدبیر.. المعصیة األمر صاحب على .ویتعالى
المالئكة-٢ أمام عبرة اهللا جعله الشر مادة وهو العالیة.. إبلیس مرتبته من اهللا أنزله حیث

ل رمزا وأصبح الدَّنیة المرتبة إلى اهللافسقط ـر ألوام ـه مخالفت ـسبب ب واإلفساد لفساد
سبحانه علیه . واجترائه

ألنه-٣ الضعیفة العقیدة أصحاب من القویة العقیدة أصحاب ولیعرف العباد به اهللا لیمتحن
ـي ف ـاء ج ـا م سبحانه اهللا حكمة ومن الطالح من الصالح عرف ما إبلیس یكن لم لو
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الْمْؤِم: قوله ِلیذَر اُهللا كَان الطّیِِّبما ِمن الْخَِبیثَ یِمیز حتى علَیِه َأنْتُم ما علَى ِنین
عمران[ ].١٧٩: آل

جبریل-٤ خلق في كما المتضادات خلق في سبحانه اهللا قدرة كمال ـو.. إظهار ه ـذي ال
والطاعة والسمع والوفاء للطاعة ـر.. رمز والتكب للكبر رمز هو الذي إبلیس .. ومثل

ال خلق في والظالموكما والضیاء واألرض ـضدِّها.. سماء ب حسنها یظهر .. فاألشیاء
الجمال عرف ما القبح .. فلوال

ـرزق-٥ ی ـالى وتع سبحانه فاهللا رحمته وبالغ صبره وسعة اهللا حلم واسع وظهور بیان
الطائع یرزق كما ـد" العاصي الول له یجعلون اهللا من یسمعه أذى على أصبر أحد وال

الب" [ویرزقهم صبره] خاريرواه وبالغ وحلمه اهللا كرم على دلیل . وهذا
ـاهللا-٦ ف ـفاته ص وآثار أسمائه أحكام فیهم یظهر خلقًا یخلق أن تعالى اهللا حكمة اقتضت

ـت لفات والمخالفات المعاصي لوال ألنه عنه یعفو من فخلق العفو یحب وتعالى سبحانه
وصفاته اهللا أسماء أحكام ..آثار

األمر-٧ أول آدم اهللا ـةخلق النهای وفي إبلیس بذریة آدم ذریة یمتحن ثم بإبلیس وامتحنه
ـى عل والخسران والشقاوة والشیطان، إبلیس خالف لمن والفالح والسعادة الفوز یكون

وافقهما .من
ـدة ومجاه ورضا وتوكل وإنابة بحب ربه على یقبل الذي هو العاقل اإلنسان فإن لهذا

ا على ومكابدته الشیطان ومجاهدة ـيالنفس ف ـه وإحقاق ـق الح رایة لرفع اهللا سبیل في لجهاد
ـشیطان ال من عاصم فال به واالستعانة إلیه اللجوء وبغیر وتوفیقه اهللا عون بدون ألنه المجتمع

أذاه عنك یدافع مدافع ـه؛وال ل العمل وإخالص علیه التوكل وحسن باهللا الصحیح اإلیمان فإن
ل اإلنسان إغواء یستطیع فال الشیطان سبحانهیذل الحق قال ـِر: هذا ِذكْ ـن ع ـشُ یع ـن وم
قَِرین لَه فَهو شَیطَانًا لَه نُقَیِّض سبحانه].. ٣٦: الزخرف[الرَّحمِن الحق الِذین: ویقول ِإنَّ

مُّبِصرون هم فَِإذَا تَذَكروا الشیطَاِن مِّن طَاِئفٌ مسَّهم ِإذَا ـصِّن].. ٢٠١: رافاألع[اتقَوا فح
ـول الرس ـول ق ـى إل واسمع دائما ربك واذكر الشیطان مكائد من اإلنسان أیها ال: "نفسك

الشیطان یدخله ال البقرة سورة فیه تقرأ الذي البیت فإن قبورا بیوتكم ـاكم" [تجعلوا الح ].. رواه
علیه رسأوالمسلم عن الحدیث ففي الصالة على یحافظ وأن الجماعة یلزم اهللان ـن: "ول م

ـد أبع ـین االثن مع وهو الواحد مع الشیطان فإن الجماعة فلیزم الجنة بحبوبة منكم رواه" [أراد
والسالم].. مسلم الصالة علیه بدو: "ویقول وال قریة في ثالثة من إال.. ما الصالة فیهم تقام ال

ال الغنم من الذئب یأكل فإنما بالجماعة فعلیكم الشیطان علیهم الترمذي" [قاصیةاستحوذ ]..رواه
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أن ـا وعلین ـشیطان ال كید من ینجو أن اإلنسان یستطیع ال وتوفیقه اهللا عون بدون إنه
ـر الخی طریق ألنفسنا ونفتح مداخله إبلیس على لنسد المشروعة باألسباب ـذا،نأخذ ه ـى وإل

قوله في سبحانه الحق آی: وجَّهنا ِفي یخُوضون الِذین رَأیتَ ـىوِإذَا حت ـنْهم ع فََأعِرض اِتنَا
ـاِلِمین الظ الْقَوِم مع الذكْرى بعد تَقْعد فَالَ الشیطَان ینِْسینك وِإمَّا غَیِرِه حِدیٍث ِفي یخُوضوا

اإلفسا]... ٦٨: األنعام[ وأعوانه إبلیس مهمة أن عرفنا العادل الحق اهللا بأن نؤمن أن علینا دإن
وإیذائهم الناس بین الفتنة إیقاع ومحاولة الخلق وإضالل األرض منهم.. في حذرنا .لهذا

ذلك"" في الشیطان ذلكوسائل في الشیطان ""وسائل
ـذي ال ـو فه الملعون الشیطان ووراءها إال ستقع أو األرض في وقعت جریمة من ما

الكافرین كفر وراء أنه كما ظلمهم للظالمین وقعت.. یزین فاحشة وأي سفكت دماء وأي. .أي
تُركت ـاح.. صالة وأب الحرام حلل أنه نجد حتى ذلك وراء والشیطان إالّ تفرقت جماعة وأي

ربنا قال كما دائما ألنه بشربها الناس وأغوى الخبائث أم ألنها قَاَل: الخمر ِإذْ الشیطَاِن كَمثَِل
مِّنْك بِريء ِإني قَاَل كَفَر فَلَمَّا اكْفُر ـالَِمینِلِإلنْساِن الْع ربَّ اَهللا َأخَافُ ـشر[ِإني ].. ١٦: الح

و دائما وأفالشیطان أولیاءه یخذل ـمأبدا فه ـذلك ل ویضرهم ینفعهم بأنه الناس یوهم ألنه تباعه
الباطل لهم فیزیِّن إلیه ـسمي.. یلجأون ی مثالً فهو إلیهم محببة حسنة بأسماء المعاصي ویسمِّي

نفسهوی.. فائدة.. الربا في حر واحد وكل بالحریة المرأة لجسم الفاضح التبرج ویسِمي.. سمي
بالتقدم والنساء الرجال بین بالتمدن.. االختالط الفاسقة.. واالستهتار المغنیة .. نجمة.. ویسمون

الجماهیر سبحانه.. معبودة قوله في ذلك عن اهللا نهانا تَ: وقد الَ ـوا آمنُ الِذین َأیُّها ـوایا تِبع
والْمنْكَِر ِبالْفَحشَاِء یْأمر فَِإنه الشیطَاِن خُطُواِت یتِبع ومن الشیطَاِن ]... ٢١: النور[خُطُواِت

والحرام الحالل نتعلم أن علینا ـو.. لهذا ه الجاهل ألن دیننا أحكام منه نأخذ من عن ونتعرف
الشیطان الرسول.. تلمیذ یقول من: "ولهذا رجل أدنى على كفضلي العابد على العالم فضل

الترمذي" [أصحابي ـي].. رواه ف أولیائه إرشاد في الشیطان أسلوب سبحانه الحق لنا بین ولهذا
األسماء ـن:تغییر وم اِهللا ـقَ خَلْ فَلَیغَیِّرنَّ وَألمرنهم األنْعاِم آذَان فَلَیبتكُنَّ ـِذوَألمرنهم یتِخ

مُِّبینًا خُسرانًا خَِسر فَقَد اِهللا دوِن مِّن وِلیًّا ـزین].. ١١٩: النساء[الشیطَان ی ـشیطان ال إن
المتدینة المرأة عن یقولوا أن أولیائه إلى یوحي فهو منفرة بأسماء الطاعات یسمُّوا أن ألولیائه

امرأة ال).. رجعیة(بأنها الحجاب المرأةویسمُّون یستر الذي ـردد) خیمة(شرعي یت ال والذي
ـد یفی ـا م القرآن في ورد وقد نفسه، على منغلق رجعي إنسان الخمر وحانات المراقص على
ـه ل ـون فیقول الصادق العاقل وهو هود لسیدنا یقولوا أن أولیائه إلى أوحى الشیطان بأن : ذلك

لَنَظُن وِإنا سفَاهٍة ِفي لَنَراك الْكَاِذِبینِإنا ِمن ـوح].. ٦٦: األعراف[ك ن سیدنا عن : وقالوا
مُِّبیٍن ضالٍَل ِفي لَنَراك ـوط].. ٦٠: األعراف[ِإنا ل سیدنا عن ـن: وقالوا مِّ ـوهم َأخِْرج
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یتَطَهَّرون ُأنَاس ِإنهم القرآن].. ١٢: سبأ[قَریِتكُم في نقرأه ما آخر إلى ـنوهكذا م ـریم الك
ـع م ـدریج الت الشیطان وأسلوب الحق اتباع عن الناس لیبعدوا منُفرة بأسماء الطاعات تسمیة

یرید ما إلى یوصِّله حتى قیادته في .. اإلنسان

وسائله"" لتحقیق الشیطان وسائلهمداخل لتحقیق الشیطان " " مداخل
اإلنسان-١ إلضالل الشیطان مداخل البصیرة) الجهل(أول ویعمي القلب یطمس فالجهل

على السنةفیسهل یعرف وال الحرام من الحالل یعرف ال الذي الجاهل قیادة الشیطان
ـشیطان ال مداخل یعرف ال الجاهل وألن عالم بأنه الشیطان إلیه یوعز ثم البدعة من

ـیس إبل بتلبیس الغرور قمة وهذا حقیقة عالم أنه نفسه إلى ـل.. فیخیل الجه ـدع وخ
طل عن اإلنسان ویمتنع بنفسه اإلنسان ـهوغرور عن وغاب بالجهل ویرضى العلم ب

القائل ـل: "قول بالجه قانعا تعیش أن من خیر للعلم طالبا تموت ـو".. ألن أب ـول ویق
الماوردي تقصیره"الحسن من واستحیائه سنه لكبر العلم طلب عن اإلنسان امتنع ربما

ـم العل على وآثره به موسوما یكون وأن بالجهل فرضي كبره في یتعلم أن صغره في
فضیله كان إذا العلم ألن الكسل وغرور الجهل خُدع من وهذا به مبتدءا یكون أن من
أولى متعلما شیخًا یكون ولئن فضیلة بالفضیلة واالبتداء أولى منه األسنان ذوي فرغبة

جاهالً شیخًا یكون أن .)١(" من
الشاعر : ویقول

ـذي بال ـك ت ـم ول ـدري ت ال كنت إذا
ـل ـ جاه ـك ـ بأن ـم ـ تعل ـم ـ ول ـت ـ جهل
ــة بغم ــور األم ــل ك ــي ف ــت جئ إذا
ـدري ت ال ـك أن ـیاء األش أعجب ومن

*
*
*
*

ــدري ت إذًا ــف فكی ــدري ی ــن م ــسائل ی
ـدري ت ال ـك بأن ـدري ت ـأن ب ـي ل فمن
ـدري ی ال ـذي ال ـك یدس أرضا هكذا فكن
ـدري ـ ت ال ـك ـ بأن ـدري ـ ت ال ـك ـ وأن

األمور أخطر وهو الجهالء طریق عن إذًا الشیطان العظیم.. فمدخل اهللا قُْل:وصدق
َأعماالً ِباألخْسِرین نُنَبُِّئكُم ـم * هْل َأنه ـسبون یح ـم وه ـدُّنْیا ال الْحیاِة ِفي سعیهم ضل الِذین

صنْعا حزبا].. ١٠٣،١٠٤: الكهف[یحِسنُون ویشكلون وأعوانه الشیطان جند إذًا فالجهالء
الجهالء حوله یجتمع المجتمع شعارافي یعادیه"ویرفعون من ولیسقط الجهل ـذا".. فلیحیا وله

عنه اهللا الْخَاِسرون: قال هم الشیطَاِن ِحزب ِإنَّ ـذا].. ١٩: المجادلة[َأالَ ه ـصار أن وفي
الشاعر قال : الحزب

                                          
والدین)1( الدنیا . أدب
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ـه ألهل ـوت م الموت قبل الجهل وفي
ـت می ـالعلم ب ـى یحی ـم ل امرؤ وإن

*
*

الق ـل ـ ـ قب ـسامهم ـ ـ ـورفأج ـ ـ قب ـور ـ ـ ب
ـشور ـ ن ـشور ـ الن ـى ـ حت ـه ـ ل ـیس ـ فل

أهمها كثیرة الجهالء طریق عن الشیطان : ومداخل
الدنیا-٢ الدنیا.. حب حب لإلنسان یزین الشیطان أن شك ـي.. ال یحك ـا كم القائل فهو

الكریم ـین: القرآن َأجمِع ـِوینهم وُألغْ اَألرِض ِفي لَهم ـر[ُألزیِّنَنَّ ].. ٣٩: الحج
ـعوإ م ـذات والمل الشهوات في لیغرق باإلنسان ویدفع المظهر ناحیة من یزینها بلیس

الجنسي الشذوذ ناحیة من غیرهن ومع ـع.. النساء م ـه یفعل اللواط یرتكب من فهناك
به یفعل أو یموت.. غیره لن بأنه وأوهمه التملك بحب اإلنسان أغوى الشیطان أن كما

سبحانه الحق أشار هذا ـینزیِّ: وإلى والْبِن ـساِء الن ـن ِم ـشهواِت ال حبُّ ِللناِس ن
ـرِث والْح ـاِم واألنْع ـسوَّمِة الْم والْخَیِل والِْفضَِّة الذهِب ِمن الْمقَنْطَرِة ...والْقَنَاِطیِر

عمران[ ]...١٤: آل
وسو عندما الشیطان أن القرآن ذكرها التي المؤكدة األمور زینومن الجنة في آلدم س

في سبحانه الحق ذلك لنا یوضح یفنى ال الذي الدائم الملك له ویكون مخلّدا فیها لیعیش الدنیا له
ـى: قوله یبلَ ال ـٍك وملْ ـِد الْخُلْ ـجرِة شَ علَى َأدلك هْل آدم یا قَاَل الشیطَان ِإلَیِه فَوسوس

ا].. ١٢٠: طه[ اهللاولألسف ـدق وص ـا علیه وتكالبوا الدنیا وأحبوا الوسوسة بهذه الكثیر غتر
ـْؤِمِنین: العظیم الْم ـن مِّ فَِریقًا ِإال فَاتبعوه ظَنه ِإبِلیس علَیِهم صدَّقَ ـبأ[ولَقَد ].. ٢٠: س

اآلخرة مزرعة ألنها یحتقرها وال الدنیا یذم ال العاقل الذي.. واإلنسان اهللاوهو ـأوامر ب یلتزم
كما ألنه اآلخرة وحب الدنیا حب بین نفسه في االعتدال ویقیم الحرام ویحرم الحالل فیها فیحّل

الرسول فالتقوى: "یقول تعملون كیف فینظر فیها مستخلفكم اهللا وإن خضرة حلوة الدنیا إن
النساء والتقوى مسلم" [اهللا البصري].. رواه الحسن یقول ـدنیارحم: "ولهذا ال كانت أقواما اهللا

خفافًا راحوا ثم علیها ائتمنهم من إلى فأدوها ودیعة أیضا".. عندهم ـي: "ویقول ف ـسك ناف من
نحره في فألقها دنیاك في نافسك ومن فنافسه، الخیر".. دینك فعل في یكون الدنیا في فالتنافس

سبحانه الحق قال رَّ: كما مِّن مغِْفرٍة ِإلَى واَألرِضساِبقُوا السَّماِء كَعرِض عرضها وجنٍة بِّكُم
ورسِلِه ِباِهللا آمنُوا ِللِذین الرسول].. ٢١: الحدید[ُأِعدَّتْ یقول ال: "ولهذا ـن م دار الدنیا

له عقل ال من یجمع ولها له مال ال من ومال له، والبیهقي" [دار أحمد ]..رواه
قیمة عرف لو ـولهفاإلنسان رس وطاعة اهللا طاعة من وإخالص بجد فیها لعمل الدنیا

الخیر وعمل العلماء ومزاحمة الصالحین الشافعي.. وحب اإلمام ـة: "یقول مذلّ دار ـدنیا ال
ـى إل وغناها موقوف الفرقة على شملها زائر القبور إلى وساكنها صائر الخراب إلى عمرانها

واإلع إعسار فیها اإلكثار مصروف الالفقرة اهللا ـرزق ب وأرض اهللا إلى فافزع یسار فیها سار
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وأقصر عملك من أكثر مائل وجدار زائل ظل عیشك فإن بقائك دار إلى فنائك دار من تتسلف
أملك الشاعر".. من : ویقول

ـائم ـ ن ـأحالم ـ ك ـدنیا ـ ال ـا ـ إنم أال
ـذة ـ ل ـاألمس ـ ب ـت ـ تل ـا ـ م إذا ـل ـ تأم

*
*

ـدائم ـ ب ـون ـ یك ال ـیش ـ ع ـر ـ خی ـا ـ وم
إ ـت ـ ـ أن ـل ـ ـ ه ـا ـ ـ ـالمفأفنیه ـ ـ كح الّ

الدنیا وصف في الصالحین أحد ـا: "ویقول فیه أِمن ومن سقم، فیها صحَّ من دار هي
افتتن فیها استغنى ومن حزن فیها افتقر ومن ـاب.. ندم العق حرامها وفي الحساب، حاللها في

العذاب والسالم"ومتشابهها الصالة علیه الرسول ویقول ـدرهم: "، ال ـد وعب الدینار عبد تعس
سخطوعبد یعط لم وإن رضي أعطي إن البخاري" [الخمیصة الصغیرة].. رواه الدنیا هي هذه

لها نطمئن وال إلیها نركن وال الدنیا حقیقة نعرف أن علینا لذلك یهرم فیها والشاب یكبر .. فیها
ـدنیا ال في ونحن هللا النیة نخلص وأن وعده في نثق وأن الواحد اهللا على نعتمد أن علینا وإنما

ـهكأ قول ـي ف ـا ربن ـه إلی أرشدنا ما وهذا األخیرة المحطة عند للنزول نتأهب سفر على : ننا
واَألوالَِد ـواِل اَألم ـي ِف وتَكَاثُر بینَكُم وتَفَاخُر وِزینَةٌ ولَهو لَِعب الدُّنْیا الْحیاةُ َأنما اعلَموا

للش].. ٢٠: الحدید[ یتركنا لم سبحانه ـاوالحق لن ـح ووض ـور األم لنا بین وإنما فریسة یطان
سبحانه الحق قال لذلك ـآِب: الحقائق الْم ـسن ح ِعنْده واُهللا الدُّنْیا الْحیاِة متَاع ـْل * ذَِلك قُ

تَحِته ِمن تَجِري جناتٌ ربِِّهم ِعنْد اتقَوا ِللِذین ذَِلكُم مِّن ِبخَیٍر ـاَأُؤنَبُِّئكُم ِفیه ـِدین خَاِل األنْهار ا
ِبالِْعباِد بِصیر واُهللا اِهللا مِّن وِرضوان مُّطَهَّرةٌ لَنَا * وَأزواج فَاغِْفر آمنا ِإننَا ربَّنَا یقُولُون الِذین

الناِر عذَاب وِقنَا والْقَاِنِتی * ذُنُوبنَا والصَّاِدِقین ِباألسحاِرالصَّاِبِرین والْمستَغِْفِرین والْمنِْفِقین ن
عمران[ ـذه]. ١٧–١٤: آل مناف ـشیطان ال ـى عل ـسدُّ ی الذي هو الناجح الفالح الشخص إن

یموت ال من تعلق بالدنیا یتعلق وال ـول.. ومداخله یق ـذا وله الحیاة؟ هذه في مخلد هناك وهل
: الشاعر

ـ لحظ ـل ك ـي ف ـال اآلج إلى ةنسیر
ـه ـ كأن ـا ـ حقً ـوت ـ الم ـل ـ مث أر ـم ـ ول
ـصبا ال ـن زم ـي ف التفریط أقبح وما
ـى التق ـن م ـزاد ب ـدنیا ال من ترحل

*
*
*
*

ــل ـ مراح ــن ـ وه ــوى ـ تط ــا ـ وأیامن
ـل ـ باط ـاني ـ األم ـه ـ تخطط ـا ـ م إذا

ـر ـ لل ـشیب ـ وال ـه ـ ب ـف ـ ـاغلأفكی ـ ش س
ـل ـ ـ قالئ ـن ـ ـ وه ـام ـ ـ أی ـرك ـ ـ فعم

واألمان السالمة دار إلى توصله مطیَّة الدنیا اتخذ من سالحا..والعاقل الدنیا كانت فإذا
ال ـى حت ـدنیا ال إلى تركن وال خصمك على به لتنتصر باهللا اإلیمان سالح أنت فاتخذ إلبلیس

الشیطان أتباع من .. تكون
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األمل-٣ ـیكن.. طول ول بها تعلّق الدنیا في أنت له ویقول ویغره اإلنسان یخدع الشیطان
اإلنسان ویتعلق وهناء سعادة أعظم غد في أمل ـاةعندك الحی ـى عل ویحرص بالدنیا

ـى عل ـرص یح وهو یدفعه والشیطان حرام من أو حالل من المال یجمع أن ویحاول
ـدنیا ال ـي ف ـسان اإلن أن الشیطان بنزغات اغتر الذي اإلنسان هذا عرف وما الحیاة

األصلي وطنه عن ـا.. غریب جمیع ـا إلیه نسعى التي الجنة هو األصلي الوطن ألن
عنه یصدنا فيوالشیطان ویستریح یهنأ أن لإلنسان یحب ال فهو منها آدم أخرج ألنه ا
اآلخرة في وال قالوا.. الدنیا لذلك یغریه هنا ـي: "ومن بق ما یسیر رأیت لو آدم ابن یا

ـك عمل ـن م ـادة الزی ـي ف ولرغبت أملك من ترجو ما طویل في لزهدت أجلك من
زل قد لو ندمك غدا یلقاك وإنما وحیلك حرصك من ـلمكولقصرت أس ـدمك ق بك ت

الحبیب عنك وانصرف القریب منك وتبرأ وحشمك یعلم. )١(" أهلك أن العاقل على إن
البصري الحسن قال ولذلك حسابه رصید من نقصان هو علیه یمر یوم كل ـا: "أن م

ـى وعل جدید خلق أنا آدم ابن یا المشرق قبل من ینادي ومناٍد إالّ فجره ینشق یوم من
فاغتن شهید القیامةعملك یوم إلى علیك أعود ال فإني صالح بعمل مني وتزود ".. مني

أیضا وإن: "ویقول ـدك بحم ـل ارتح إلیه أحسنت إن فإنك إلیه فأحسن ضیفك نهارك
لیلتك وكذلك بذمك ارتحل إلیه الشاعر".. أسألت :ویقول

ــا ـ نقطعه ــام ـ باألی ــرح ـ لنف ــا ـ إن
ـدا مجته ـوت لم ـبال ق ـسك لنف فاعمل

*
*

ــض م ــوم ی ــل ــلوك األج ــن م ــدني ی ى
ــل العم ــي ف ــسران والخ ــربح ال ـا ـ فإنم

سبیل: "یقولوالرسول عابر أو غریب كأنك الدنیا في یقول".. كن عمر ابن : وكان
ومن" لمرضك صحتك من وخذ المساء تنتظر فال أصبحت وإذا الصباح تنتظر فال أمسیت إذا

لموتك البخاري" [حیاتك والسال].. رواه الصالة علیه یوصیناویقول وهو ـل"م قب خمسا اغتنم
ـك.. خمس وحیات شغلك قبل وفراغك فقرك قبل وغناك سقمك قبل وصحتك هرمك قبل شبابك

موتك الحاكم" [قبل ـه].. رواه حرص ویدفعه الدنیا على یحرص أن لإلنسان یسوِّل الشیطان إن
الرسول یقول كما المال جمع اثنتین"إلى في شابا الكبیر قلب یزال ـدنیا. .ال ال ـب ح .. في

األمل البخاري" [وطول ].رواه
ـورة س ـمع س لو علیها وحرصا الدنیا في حبا المال یجمع وهو ـاكُم: واإلنسان َألْه

الْمقَاِبر * التكَاثُر زرتُم اهللاحتى رسول كان ولهذا جمعه عن وابتعد الحرام في إذالزهد
قال مالي: "قرأها آدم ابن ـت.. مالي.. یقول فأفنی ـت أكل ما إالّ مالك من آدم ابن یا لك وهل

                                          
والدنیا)1( الدین .أدب
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فأمضیت تصدقت أو فأبلیت لبست مسلم" [أو فالشیطان].. رواه المال على الحرص باب ومن
ـور األم ـائق لحق خاطئ فهم وهذا اهللا، سبیل في اإلنفاق من ویخوفه الفقر من اإلنسان یخوف

سبحانه اهللا أن في یثق باهللا المؤمن الكریمألن الرازق الشاعر.. هو یقول :ولذلك
ــا ـ حرص ــراء ـ اإلث ــدك ـ یزی أراك
ــا یوم ــرت ص إن ــة غای ــك ل ــل فه

*
*

ـوت ـ ـ تم ال ـك ـ ـ كأن ـدنیا ـ ـ ال ـى ـ ـ عل
ـیت ـ رض ـد ـ ق ـسبي ـ ح ـت ـ قل ـا ـ إلیه

ـتح ویف ـه دین ویضعف اإلنسان بشرف یذهب األمل طول مع الدنیا على الحرص إن
قلبه على منه یستحوذ بابا .للشیطان

ـمهو.. الكبر-٤ ول ـل الباط على أصرَّ عندما نفسه حق في إبلیس ارتكبها معصیة أول
آلدم نفسه.. یسجد اإلنسان وینسى یتكبر أن لإلنسان یوسوس أن الشیطان یحاول لذلك

ـال.. وأصله ق لذلك التراب في ویدفن أخرى مرة وسیرحل طین أصله اإلنسان ألن
:الشاعر

ـصورته ـ ب ـب ـ معج ـن ـ م ـت ـ عجب
ـورت ـ ص ـسن ـ ح ـد ـ بع ـد ـ غ ـي ـ هوف

*
*

ـذرة ـ ـ م ـة ـ ـ نطف ـاألمس ـ ـ ب ـان ـ ـ وك
ـذرة ـ ق ـة ـ جیف ـد ـ اللح ـي ـ ف ـصیر ـ ی

ـول الرس یقول اهللا رحمة من طُرد به اتصف من ذمیمة صفة ـدخل: "والكبر ی ال
كبر من ذرة مثقال قلبه في كان من مسلم" [الجنة ـى].. رواه عل ـع یطب وتعالى سبحانه والحق

متكبر كل أ.. قلب نسي الذي المتكبر قلب على یطمس ومنتهاهأي ـالى.. صله تع اهللا ـول : یق
جبَّاٍر متَكَبٍِّر قَلِْب كُل علَى اُهللا یطْبع ـاب].. ٣٥: غافر[كَذَِلك الخط موجها سبحانه ویقول

المتكبرین طُوالً: إلى الِْجباَل تَبلُغَ ولَن اَألرض تَخِْرقَ لَن ِإنك مرحا اَألرِض ِفي تَمِش والَ
القدسي].. ٣٧: اإلسراء[ الحدیث في الحق نازعني"ویقول فمن ردائي والكبریاء إزاري العز

عذبته منهما مسلم" [شیًئا بشیر].. رواه بن النعمان وإن: "یقول ـا وفخوخً مصالي للشیطان إن
وفخوخه الشیطان مصالي اهللا.. من بأنعم اهللا.. البطر بإعطاء اهللا.. والفخر عباد على . .والكبر
اهللا ذات غیر في الهوى واغتر"واتباع اهللا عباد على بسفاهة وتطاول نفسه المتكبر نسي ولقد ،

كذلك المال وأن الشرف مقیاس هي لیست القوة أن ونسي وصحته لو.. بقوته العاقل واإلنسان
منه أقوى فالفیل بقوته اغتر فإن ینفع وال یفید ال الكبر أن لعرف قلیالً الح.. تأمل إن ـاربل م

القائل قال ولذلك قوة، :أكثر
ـصورته ب ـا إعجاب ـر الكب ـر مظه یا
ـونهم بط ـي ف ـا فیم ـاس الن ـر فك لو
ـة مكرم ـرأس ال مثل آدم ابن في هل
ـهك ـ س ـا ـ ریحه وأذن ـسیل ـ ی ـف ـ أن

*
*
*

ـب ـ تثری ـتن ـ الن ـإن ـ ف ـك ـ خالل ـر ـ انظ
ــیب ش وال ــبانًا شُ ــر الكب ــشعر است ــا م

ــ بخم ــو ــضروبوه م ــدار األق ــن م س
ـوب ـ ملع ـر ـ والثغ ـضة ـ مرف ـین ـ والع
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ـدا غ ـراب الت ـأكول وم التراب ابن *یا
*

ـشروب ـ وم ـأكول ـ م ـك ـ فإن ـصر ـ أق

ـول الرس یقول ولهذا علیهم، والتعالي وازدراؤهم الناس احتقار الكبر مظاهر : من
الناس" وغمط الحق بطر مسلم" [الكبر تسمع].. رواه مدخله الشیطان على نقطع ولكي هنا من

الرسول قول یقولإلى ـدإ: "وهو أح على أحد یفتخر ال حتى تواضعوا أن إلي أوحى اهللا ن
أحد على أحد یبغي داود" [وال أبو أیضا].. رواه ـه: "ویقول رفع إالّ هللا أحد تواضع رواه" [ما

ربنا]. مسلم عنهم قال كما یفعل لم بما حتى الناس یمدحه أن دائما یحب ـون: والمتكبر یِحبُّ
لَم ِبما یحمدوا والعجبیفْعلُواَأن وكالمهم بأفعالهم ویعجبون وتفاخر بریاء العمل ویعملون

ـداخل"هو م ـن م ـد تج ـذلك ك المنعم إلى إضافتها نسیان مع إلیها والركون النعمة استعظام
ـذلك ول الجیوب ویشق الخدود یلطم وربما فیجزع بالمصائب یذكره أنه اإلنسان على الشیطان

الرسول منا: "قال الجاهلیةلیس بدعوى ودعا الجیوب وشق الخدود لطم ـن.. من م كذلك
ـه یخیف المستقبل في یقع شيء عن خیاله في صورة لإلنسان یرسم حیث الهلع الشیطان مداخل
إلى یقوده أن بذلك علیه یسهل الذي الشیطان أمام ضعیفًا اإلنسان یكون حتى وهكذا قلبه فینخلع

ربنا.. الشر لنا قال ـاكُمِلكَ: ولذلك آتَ ـا ِبم تَفْرحوا والَ فَاتَكُم ما علَى تَْأسوا ـد[یالَ : الحدی
ـسان].. ٢٣ اإلن ـورد ی ألنه ذمیم خلق الهوى واتباع هواه لیتبع باإلنسان الشیطان یدفع كذلك

كذلك لنا إرشاد وهو داود لسیدنا اهللا قال ولهذا المهالك، فَ: موارد الْهوى تَتِبِع عنوالَ یِضلك
اِهللا اهللا].. ٢٦: ص[سِبیِل لعنه إبلیس باالستغفار: "ویقول فأهلكوني بالذنوب آدم بني أهلكت

ال تراهم لذلك مهتدون وهم صنعا یحسنون أنهم یحسبون فهم باألهواء أهلكتهم ذلك رأیت فلما
الماوردي" یستغفرون الحسن أبو صاد: "ویقول الخیر عن فهو الهوى ألنهوأما مضاد وللعقل

ـدخل وم مهتوكًا المروءة ستر ویجعل فضائحها األفعال من ویظهر قبائحها األخالق من ینتج
مسلوكًا رقیبا.. وقال.. الشر علیه العقل جعل موردا المهالك سبیل وإلى غالبا الهوى كان ولما

ألنه حیلته خداع ویدفع سطوته بادرة ویدفع غفلته عثرة یالحظ ـويمجاهدا ق ـوى اله سلطان
خفي مكره الدرداء.. )١(" ومدخل أبو وعلمه: "ویقول وعمله هواه اجتمع الرجل أصبح إذا

سوء یوم فیومه لهواه تبعا عمله كان وإن صالح، یوم فیقومه لعلمه تبعا عمله كان .)٢(" فإن
ـسیر ی ـشرع ال ـاج منه فعلى وهواه عقله في الشرع یحكم الفالح الناجح اإلنسان إن

یستضيء تعالى... وبنوره اهللا اِهللا: یقول ـن مِّ ـدى ه ـِر ِبغَی هواه اتبع ِممَّن َأضل ومن
ـة].. ٥٠: القصص[ والخیب والهوان الذل إلى به دفع ألنه هواه إلهه اتخذ من على اهللا وعاب

                                          
ص)1( والدین، الدنیا بعدها١٣أدب وما ،.
ـ)2( ج القرطبي، ص٦تفسیر ،١٦٨.
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تعالى.. والخسران اهللا هو: یقول ِإلَهه اتخَذَ مِن ـیالًَأرَأیتَ وِك ـِه علَی ـون تَكُ َأفََأنْتَ َأم * اه
سِبیالً َأضل هم بْل كَاألنْعاِم ِإال هم ِإن یعِقلُون َأو یسمعون َأكْثَرهم َأنَّ ،٤٣: الفرقان[تَحسب

ویم].. ٤٤ عنه ویبتعد الحق یعرف لمن ردیئة صورة لنا صور وتعالى سبحانه الحق ـلوإن ی
تعالى اهللا یقول هواه ـشیطَان: مع ال فََأتْبعه ِمنْها فَانْسلَخَ آیاِتنَا آتَینَاه الِذي نَبَأ علَیِهم واتُْل

الْغَاِوین ِمن ـ * فَكَان فَمثَلُ هواه واتبع اَألرِض ِإلَى َأخْلَد ولَِكنه ِبها لَرفَعنَاه ِشْئنَا ـِلولَو كَمثَ ه
یلْهثْ تَتْركْه َأو یلْهثْ علَیِه تَحِمْل ِإن ـار].. ١٧٥،١٧٦: األعراف[الْكَلِْب أش ذلك كل وإلى

: الشاعر
ـشهوة ـ ب ـا ـ یوم ـنفس ـ ال ـك ـ طالبت إذا
ــا فإنم ــت هوی ــا م ــالف وخ ــدعها ف

*
*

ـق ـ ـ طری ـالف ـ ـ للخ ـا ـ ـ إلیه ـان ـ ـ وك
ـدیق ـ ص ـالف ـ والخ ـدو ـ ع ـواك ـ ه

اهللا عبد بن سهل فدواؤك: "التستريیقول خالفته فإن داؤك علي... )١(" هواؤك ویقول
وجهه اهللا كرم طالب أبي ـا: "بن وآجله ـیم ذم عاجلها فإن أنفسكم على الشهوات وتحكیم إیاكم

ـة".. وخیم طاع في هواه وعصي قلبه من الشهوة أخرج من الناس خیر الحكماء بعض ویقول
الغنی ألن الجهاد في یستمیت أن وعلیه الجنةربه والغنیمة وغالیة ثمینة الرسول،مة یقول وكما

الجنة: " اهللا سلعة إن أال غالیة اهللا سلعة إن الترمذي" [أال ـصري].. رواه الب الحسن : ویقول
الرسول" لقول الهوى جهاد الجهاد ـد: "أفضل جاه ـن م والمجاهد السوء هجر من المهاجر

النسائي" [هواه الحكماء].. رواه لبعض ـه؟"وقیل مجاهدت في بالظفر وأحراهم الناس أشجع من
قلبه.. قال على الهوى خواطر ورد من مجاهدته في واحترس لربه طاعة الهوى جاهد ".. من

ـدخل لی ـوى لله واالنقیاد الحیاة تزیین عن الشیطان منافذ یسد أن علیه المسلم فإن هذا وعلى
بقوله ربه عناهم مقَام: فیمن خَافَ من الْهوىوَأمَّا عِن النفْس ونَهى ِهي * ربِِّه الْجنةَ فَِإنَّ

یجعل].. ٤٠،٤١: النازعات[الْمْأوى ثم خطته ینفذ أن الشیطان یستطیع قلناه من خالل من
بأخیه اإلنسان عند الظن لها.. سوء سبب ال التي التهمة هو ـا.. والظن لن قاله ما المؤكد ومن

ب: ربنا ِإثْمِإنَّ الظنِّ ـار.. عض واحتق ـبب س دون ـر آخ لشخص الشخص احتقار كذلك
ـون.. الذنوب تك وهنا اهللا رحمة من قنط خطایاه باإلنسان أحاطت وإذ اهللا مكر یأمن واإلنسان

ـه من مراده وبلغ له هدفًا الشیطان اتخذه الذي اإلنسان على العظمى والمصیبة الكبرى الطامة
حز من فردا واآلخرفیتخذه الدنیا خسر اإلنسان هذا یكون وهنا جنوده، من وجندیا ـل.. به فه

.نتعظ

                                          
ـ)1( ج ص١٦القرطبي، ،١٦٨.
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منهم"" الشیطان وموقف واألنبیاء منهمالرسل الشیطان وموقف واألنبیاء " " الرسل
البشر من الخلق صفوة وأنبیاؤه اهللا أطهر.. رسل من اختارهم قد وتعالى سبحانه فاهللا

البشریة.. الناس المعادن أفضل ـن.. ومن م ـط یح ـيء ش كل من اهللا حفظهم ـدارهموقد أق
الناس أمام العجز بمظهر یظهرهم ورسله.. أو اهللا عالیة.. أنبیاء ـة.. هممهم كریم .. ونفوسهم

نظیفة ـال.. وقلوبهم كم ـي ف ـشر الب ـن م أحد یدانیهم ال قدرا وأعالهم خُلُقًا الناس أكمل فهم
تعاملهم.. أخالقهم وحسن صفاتهم لنفسه.. ونبل اهللا ـه.. اصطنعهم بعنایت ـاطهم ـه.. وأح ألن

البشر إلى رسالته ـر.. سیحمِّلهم المظه ـسن ح من عالیة درجة على یكونوا أن بد فال .. ولهذا
المخبر الظاهر.. وحسن الباطن.. وطهارة اهللا.. وطهارة ـال ق ـذا ول ـدون یقت بهم الناس ألن

ِرسالَتَه: سبحانه یجعُل حیثُ َأعلَم ـةوالمرسل].. ١٢٤: األنعام[اُهللا حمل ـم ه واألنبیاء ون
حقهم في وجب لذلك الخلق إلى الخالق عن والمبلغون الوحي ..أمانة

عادیة-١ ولو األقوال كل في عنهم.. الصدق منْفيٌّ اهللا.. فالكذب عن یبلغون فلو.. ألنهم
ـذب بالك ـوهم واتهم منهم الناس لنفر واحدة مرة ولو كذبوا أنهم الناس وعرف كذبوا

ك كما اهللا الناسعلى على ومصطفاه.. ذبوا لحبیبه سبحانه اهللا یقول الَ: ولهذا فَِإنهم
یجحدون اِهللا ِبآیاِت الظاِلِمین ولَِكنَّ ]..٣٣: األنعام[یكَذبونَك

األمانة-٢ حقهم في یجب واألنبیاء الخیانة.. الرسل عدم ـى.. وهي عل اهللا ـاء أمن ألنهم
وال یغیِّرون فال الوحيوحیه من شيء أي رسول.. یبدِّلون من المشركون طلب وقد

بشيءاهللا آلهتهم لذكر ویتعرض علیهم یتلوه كان الذي القرآن آیات بعض یغیِّر أن
نفوسهم في منزلتها من وینزل عندهم قدرها من بك.. ینقص نؤمن أن أردت إن فقالوا

بدِّلْه َأو هذَا غَیِر ِبقُرآٍن ـیناْئِت وأم مبلغ بأنك علیهم ردَّ له یقول اهللا أمر فیجیئه
اهللا وحي ـوحى: على ی ـا م ِإال َأتِبع ِإن نَفِْسي ِتلْقَاِء ِمن ُأبدِّلَه َأن ِلي یكُون ما قُْل

].١٥: یونس[ِإلَيَّ
الفطانة-٣ حقهم في یجب وأنبیاؤه اهللا ـة.. رسل إقام على بها یقتدر ملكة ـةوهي الحج

إلیها الداعین وجه في عثرة حجر یقفون والذین الدعوة أعداء ـد.. على ق تعالى واهللا
ـة درج على یكونوا أن بد فال بالحق وإقناعهم الخَلْق وتعلیم والرسالة للنبوة اختارهم
ـیاغتها ص وحسن األفكار ترتیب مع المنطق وحسن فكر ونقاء ذهن صفاء من عالیة

علی األدلة الناسوإقامة بهم لیقتنع .ها
والرسل.. العصمة-٤ األنبیاء حق في واجبة اهللا.. هي ـزَّههم ن فقد اهللا عن یبلغون ألنهم

ـوة النب ـل قب الكبائر عن فضالً الصغائر عن معصومون فهم ونقص وصمة كل عن
وصغیرها.. وبعدها كبیرها المعاصي عن وبواطنهم ظواهرهم اهللا حفظ ـم.. وقد ألنه
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للناس للناس.. واألسوةالقدوة یقول أن رسوله موجِّها یقول تعالى كُنْتُم: فاهللا ِإن قُْل
رَِّحیم غَفُور واُهللا ذُنُوبكُم لَكُم ویغِْفر اُهللا یحِببكُم فَاتِبعوِني اَهللا ـران[تُِحبُّون عم : آل

فیقول].. ٣١ اإلیمان إلى جمیعا الناس یدعو تعالى ـ: واهللا ـوِلِهفَ ورس ـاِهللا ِب آِمنُوا
تَهتَدون لَعلكُم واتِبعوه وكَِلماِتِه ِباِهللا یْؤِمن الِذي اُألمِّيِّ ـراف[النِبيِّ ].. ١٥٨: األع

ـضالین ال ـاس الن من وأتباعه إبلیس أذى من األنبیاء عصم قد وتعالى سبحانه والحق
سبحانه الرَّس: فقال َأیُّها ـتَیا بلغْ ـا فَم تَفْعْل لم وِإن رَّبِّك ِمن ِإلَیك ُأنِْزَل ما بلغْ وُل

الْكَاِفِرین الْقَوم یهِدي الَ اَهللا ِإنَّ الناِس ِمن یعِصمك واُهللا ـدة[ِرسالَتَه ].. ٦٧: المائ
الناس دنیا في ورسله اهللا أنبیاء عاش األسس هذه ـ.. على وأمان ـدق ـة.. ةص فطان

..لكن.. وعصمة

" " الرسولالرسول.. .. النبيالنبي""
ـو ه ـن وم ـي النب ـو ه ـن م نعرف أن فعلینا تتوارد والرسول النبي كلمة كانت لما

.. الرسول
القدر.. النبي-١ شریف إنسان المنزلة.. هو النفس.. عالي ـون.. طاهر لیك اهللا ـاره اخت

للناس وأرشده.. قدوة أن.. (علّمه وكلفه بوحي إلیه اهللا شریعةوأوحى نهج على یسیر
سبقه الذي كتاب.. الرسول علیه ینزل ال فالنبي ).ولهذا

العظیمة.. الرسول-٢ الصفات كل به الناس من شخص ـالة.. هو الرس لحمل اهللا اختاره
كتابا.. اإللهیة علیه شریعة.. وأنزل بذلك ـالته.. فله برس ـان اإلیم ـى إل الناس یدعو

بشریعته بخطا.. وااللتزام محمد.. هواالقتداء ورسولوسیدنا نبي ـل.. هو ك ألن
نبي محمدا.. رسول سیدنا اهللا خاطب اهللالذلك بقول مرة القرآن ـا: في َأیُّه ـا ی

أخرىالنِبيُّ الرَّسوُلومرة َأیُّها إغراءیا عن یعجز الشیطان بأن نؤمن ونحن
الرخیص بأسلوبه رسول أو نبي لیس.. أي الشیطان ـواألن آمن الذین على سلطان له

باألنبیاء بالك بهذا؟.. لكن.. فما الشیطان یرضى ..هل

یائسة"" یائسةمحاوالت " " محاوالت
في أساتذة لیكونوا الشر فعل على البشر من شخصیات یدرب أن دائما یحاول الشیطان

اإلجرام غرورا.. مدرسة القول زخرف بعض إلى بعضهم یوحي یتواصلون فهم ویكوِّن.. لهذا
أنمدرسة ـس اإلن ـیاطین ش ـالل خ ـن م لیحاول منهجا لها ویجعل دقیقًا تخطیطًا لها یخطط

ردیئة بأفكار اهللا رسل مبتذلة.. یحاصر بالفشل.. وقیم تبوء دائما وأتباعه الشیطان أالعیب لكن
الشیطان شر من وحفظهم عصمهم اهللا ألن ورسله اهللا أنبیاء ـا.. مع لن ـریم الك القرآن یصوِّر
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الش فیقولموقف مدرسته وأساتذة ِإذَا: یطان ِإال ـيٍّ نَِب والَ ـوٍل رَّس ِمن قَبِلك ِمن َأرسلْنَا وما
ـیم عِل واُهللا ـِه آیاِت اُهللا یحِكم ثُمَّ الشیطَان یلِْقي ما اُهللا فَینسخُ ُأمِنیَِّتِه ِفي الشیطَان َألْقَى تَمنى

الظاِلِمینِلیجعَل * حِكیم وِإنَّ قُلُوبهم والْقَاِسیِة مَّرض قُلُوِبِهم ِفي للِذین ِفتْنَةً الشیطَان یلِْقي ما
بِعیٍد ِشقَاٍق ـى] ٥٢،٥٣: الحج[لَِفي عل باالعتداء متهمون والرسل األنبیاء دعوة أعداء إن

وجهها یغیِّر بما اهللا صورتها.. آیات باللغو.. ویبدِّل علیها تُثیر.. والتطاول اهللا آیات ألن ذلك
واضطرابا قلقًا نفوسهم وظنونًا.. في وساوس صدورهم في الشیطان.. وتحرك آیة سبقت لذلك

فیها اهللا یقول أخرى آیة ـحاب: ومحاولته َأص ـك ُأولَِئ ـاِجِزین مع ـا آیاِتنَ ِفي سعوا والِذین
اهللا. ].٥١: الحج[الْجِحیِم آیات إلبعاد لدیهم ما بكل ویعملون مواضعه عن الكلم الشیطان إن

ذلك موضحا الحق یقول ولهذا المجتمع، واقع ـذَا:عن ِله ـسمعوا تَ الَ ـروا كَفَ الِذین وقَاَل
تَغِْلبون لَعلكُم ِفیِه والْغَوا ـذ].. ٢٦: فصلت[الْقُرآِن إن ـه حقیقت في اهللا وحي ـاصإن خ ار

والمنحرفین والمجرمین والغاوین ـة.. للضالین وأدل ـحة واض بلغة أسماعهم یصك اإلنذار هذا
شیًئا عنهم یغني وال ینفعهم ال وانحراف ضالل من علیه هم ما بأن ـشیطان.. قاطعة ال ـن لك

بالباطل اللغة.. یمنیهم في المنال.. والتمني بعید لكنه ترغبه لشيء النفس طلب یكادبعد.. هو ا
االستحالة حدَّ حروفه.. یبلغ من ویتمناه).. لیت.. (فالتمني الشاعر یقوله ما إلى :وانظر

ــا یوم ــود یع ــشباب ال ــت لی ـشیب*أال ـ الم ـل ـ فع ـا ـ بم ـأخبره ـ ف
اعتقد تتحقق؟ األمنیة هذه ـشیطان.. ال.. فهل ال ـة أمنی وهي تتحقق أمنیة هناك .. لكن

اهللا آیات من یغیِّر أن رغبته ـامفكان ق ـن م مدرسته أفرزت لذلك وهواه یتفق بما یبِّلها وأن
القرآن عنهم قال اهللا كلمات ـروا: بتحریف ذُك مِّمَّا حظا ونَسوا مَّواِضِعِه عن الْكَِلم یحرِّفُون

سبحانه].. ١٣: المائدة[ِبِه ِبَأیِدی: ویقول الِْكتَاب یكْتُبون للِذین ِمنفَویٌل هذَا یقُولُون ثُمَّ ِهم
ـِسبون یكْ ـا مِّمَّ ـم له ـٌل ووی ـِدیِهم َأی كَتَبتْ مِّمَّا لهم فَویٌل قَِلیالً ثَمنًا ِبِه ِلیشْتَروا اِهللا ِعنِْد

في].. ٧٩: البقرة[ یلقَى أن تمنى ثم ذلك في نجح البشر من مدرسة تكوین تمنى قد والشیطان
السابقةقل الرساالت في أمانیه بعض له تحقق ولو عقائدهم یفسد ما الناس رسالة.. وب في لكن

محمد ـر.. سیدنا والعناص ـته مدرس رواد وانهزم أالعیبه وانكشفت الفشل بالشیطان أحاط
ـب وأالعی ـل وحی ـد كی من الشیطان یلقیه ما ألن واإلجرام الفساد على ربَّاهم الذین المنحرفة

ربَّاهم.. اهللایحبطها ممن الرحمن أتباع في یؤثر ال والجهالء والحمقى للسفهاء به یوسوس وما
محمد العقیدةسیدنا وقوة الیقین صدق محمد.. على سیدنا رسالة جعل سبحانه اهللا وألن

أن إلى نزوله لحظة من القرآن ألن والتحریف التغییر من القرآن حفظ فقد لذلك عالمیة خاتمة
ال األمینتقوم المصطفى النبي ومعجزة العالمین على اهللا حجة وهو ـل.. ساعة ك ـه ب یتحدى

ومكان زمان لكل صالح ألنه لرسالته صدق..منكر به قال ـذا.. فمن ه ـحا موض اهللا قال لذلك
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لَحاِفظُون لَه وِإنا الذكْر نَزَّلْنَا نَحن تول]... ٩: الحجر[ِإنا قد اهللا كان حفظهوإذا ـن.. ى لك
محمد سیدنا النبي الرسول بین قائما زال ما اهللا.. الصراع فإن لهذا وأولیائه الشیطان وبین

آیاته أحكم ـى.. قد عل ـضي ویق كیده الشیطان إلى لیرد األفاكین وعمل الزائفین زیف فیكشف
سبحانه الحق قال لذا الشیطَان: ُأمنیته یلِْقي ما اُهللا ـیمفَینسخُ عِل واُهللا ـِه آیاِت اُهللا یحِكم ثُمَّ

ـض].. ٥٢: الحج[حِكیم بع رفع أو القرآن في للتحریف المتعددة المحاوالت كانت هنا من
إلیه كالم إضافة أو وجه.. آیاته عن تنقشع أن تلبث ال صیف كسحابة وكان بالفشل باء هذا كل

اآلفاق یمأل شعاعها وإذا ـاءكَذَِلك:الشمس جفَ فَیذْهب الزَّبد فََأمَّا والْباِطَل الْحق اُهللا یضِرب
األمثَاَل اُهللا یضِرب كَذَِلك اَألرِض ِفي فَیمكُثُ الناس ینفَع ما ـنوَأمَّا م جدا ویخاف الضعف

فه الشیطان كان وأیًّا به ووثقوا باهللا آمنوا الذین القویة العقیدة ـنأصحاب لم ـد الكی ضعیف و
اهللا قال ولهذا للشیطان ذلوالً مطیَّة یكون أن من وجوده ویحمي إنسانیته عن یدافع كیف عرف

ضِعیفًا: تعالى كَان الشیطَاِن كَید أن].. ٧٥: النساء[ِإنَّ ـا دائم ـاول یح الذي الشیطان إن
الحق یقول لذلك القوي اإلیمان أصحاب ویتخذهم بالناس لَیفِْتنُونَك: سبحانهیلعب كَادوا وِإن
خَِلیالً الَتخَذُوك وِإذًا غَیره علَینَا ِلتفْتَِري ِإلَیك َأوحینَا الِذي ـدت * عِن ِك ـد لَقَ ثَبَّتْنَاك َأن ولَوالَ

قَِلیالً شَیًئا ِإلَیِهم و*تَركَن الْحیاِة ِضعفَ ألذَقْنَاك نَِصیراِإذًا علَینَا لَك تَِجد الَ ثُمَّ الْمماِت ِضعفَ
قَِلیالً*  ِإال ِخالفَك یلْبثُون ال وِإذًا ِمنْها ِلیخِْرجوك اَألرِض ِمن لَیستَِفزُّونَك كَادوا ـنةَ * وِإن س

ِلسنِت تَِجد والَ رُّسِلنَا ِمن قَبلَك َأرسلْنَا قَد تَحِویالًمن ـام].. ٧٧–٧٤: اإلسراء[نَا أم ونقف
ما مدى عن لنا ویكشف الخطیر الموقف هذا یصوِّر سبحانه الحق أن لنرى طویالً اآلیات هذه

النبي یعانیه ـیطكان تُح التي والشدائد القاسیة المحن لهذه یتعرض وهو وأنه قومه أذى من
من الهوجاء والعواصف على.. به منهم.. أصحابهاالعتداء آمن.. والسخریة ومن ومحاصرته

وسیاسیا واجتماعیا اقتصادیا ومقاطعتهم النبي.. معه كان هذا كل ـىمع عل ـسه نف یمسك
ـه ل اهللا حملها التي الرسالة على وإصرار قوة في یدیه ویضم علیه، اهللا أقامه الذي .. الطریق

والبالء الشدة من غایته العنیف الصراع بلغ بالنبيولقد یصل أن األمر كاد ـالحتى ح إلى
ـة طاق ـه تتحمل ما فاق والوعید والتهدید والبالء العنت ألن یده من األمر فیها یفلت أن یوشك

لكن إیمانه.. البشر اهللا ـا.. قوى ربن یقول كما العاجل النصر وجاءه یقینه ِإذَا: وثبت ـى حت
َأنه وظَنوا الرُّسُل نَصرنَااستَیَأس جاءهم كُِذبوا قَد ـي]... ١١٠: یوسف[م النب ـید رص إن

معمحمد قومه به له یكید الذي العظیم الكید هذا مع فهو لذلك جدا عظیم والصبر العزم من
قدمه من وتُثبِّت عزمه من وتشد به تُحیط السماء أمداد كانت الرصید اهللا.. هذا ـول یق ولذلك

قَِلیالًولَوالَ: تعالى شَیًئا ِإلَیِهم تَركَن ِكدت لَقَد ثَبَّتْنَاك ـول]... ٧٤: اإلسراء[َأن تح ـو ول
ـه إلی یدعوهم عما قلیالً وتنازل آلهتهم سب عن ما شیًئا وتوقف قومه ممالئة إلى قلیالً .. النبي

حوله من العواصف وهدأت مسالمین إلیه الرسول.. لجاءوا ذلكلكن یفعل ولملم یِمْل ولم
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یهادنهم أن أبدا مزعومة.. یقبل آلهة ألنها آلهتهم یسبُّ كان ـه.. وإنما بعقیدت ـسك یتم إذ وهو
فال مكان كل في سیطاردونه ألنهم األرض من أخرجوه ولو حتى یتوقف ال دعوته في ویسیر

و لو وأنهم وسیوفهم ألسنتهم إلیه وصوَّبوا إالّ فیه یكون موضعا له ـذهمیدعون ألخ إلیه صلوا
ـل قب ـن م ـوا خل ـذین ال في اهللا سنّة فتلك باقیة األرض في لهم بقیت ولَما بالعذاب، إن.. اهللا

واألرض السماوات دامت ما مستمر وهو ینتهي ال والباطل الحق بین هو.. الصراع الحق لكن
ویت األسباب في ویأخذون عنه یدافعون رجال له دام ما النهایة في ینتصر بالمنهجالذي مسكون

ـشیطان.. اإللهي ال جند من وصاروا الدنیا الحیاة وغرَّتهم الحق نصرة عن الناس تأخر إذا أما
حزبه أنصار وهم مدرسته في شیًئا.. والدخول اهللا یعجزوا لن ویقضي.. فإنهم یدمرهم فسوف

سبحانه الحق أشار هذا وإلى القاهر، القوي ألنه تَتَولوا: علیهم ثُمَّوِإن غَیركُم قَوما یستَبِدْل
َأمثَالَكُم یكُونُوا ].٣٨: محمد[الَ

رسول كل ُأمنیة نبي.. إن كل ـدى.. وأمنیة اله ـى عل قومه منهم الواحد یرى أن هي
باهللا المؤمنین من جمیعا یصبحوا وأن إلیه یدعوهم إلى.. الذي منهم واحد كل رسالة هي فتلك

ن.. الناس كل ـرىیعیش ی أن ـي ه كلها سعادته وأن تحقیقها أجل من ویعمل الرسالة لتلك بي
ـا كلم ـداد األع ـرت كث ـا وكلم له استجابت التي األعداد كثرة في جهاده وثمرة مسعاه نجاح

سعادته ـق.. تضاعفت التحقی ممكنة غیر نبي أو رسول كل من األمنیة ـدما.. وهذه عن ـا ألنن
نفسي طلب بأنه قلنا التمني ـادعرفنا یك بعدا تُنال أن من البعیدة المحبوبة الرغائب من لرغیبة

الشاعر قال ولهذا االستحالة، حد : یبلغ
ـه یدرك ـرء الم یتمنى ما كل ـسفن*ما ال تشتهي ال بما الریاح تأتي

الحق مدرسة أنصار بین قائم الصراع فإن هنا ـشیطان.. من ال ـة مدرس أنصار وبین
التناحر ذروة بلغت إذا ـقحتى الح ـین ب اهللا ـز یمی فعندئٍذ عالیة درجة إلى والصراع بینهما

أكثر.. والباطل وأنصار متعددة وأسالیب كثیرة حیل لها الشیطان مدرسة أن شك فعندما.. وال
ـحاب أص ـصرة لن السماء عنایة تتدخل علیهم الكرب ویشتد الحق أتباع على الموقف یضیق

بقوله سبحانه الحق أشار هذا وإلى الدُّنْیا: الحق الْحیاِة ِفي آمنُوا والِذین رسلَنَا لَنَنصر ِإنا
].٥١: غافر[

""تمرُّدتمرُّد""
ربه على تمرد جمیعا.. الشیطان الناس یضل أن العهد نفسه على ـاد: وأخذ ِعب ِإال

الْمخْلَِصین متعددة].. ٤٠: الصافات[اِهللا أسالیب لنفسه اتخذ ـيوبضاعت.. ولقد ه ذلك في ه
ـسه.. الغیرة.. الحسد.. الحقد لنف ـذ اتخ وقد قلوبهم في ویغرسها األشیاء هذه الناس یعلم وهو
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العقل بالدة على قوته بكل یعمل فهو األرض في الفساد لنشر ـى.. أسالیب إل ینصاع ال حتى
مكة أهل ذلك ومثل إلیهم.. الحق، یحبب وأن مدرسته إلى یقودهم أن إبلیس استطاع عبادةفلقد

دائم فساد على یجعلهم وأن ـي... األصنام النب إلیه یدعوهم الذي الحق على تمردوا إنهم حتى
یقول أن إلیه.. وبدل فاهدنا عندك من الحق هو هذا كان إن كل.. اللهم على تمردوا نجدهم

وقالوا والتقالید ِعنِْدك: األعراف ِمن الْحق هو هذَا كَان ِإن ـناللهمَّ مِّ ِحجارةً علَینَا فََأمِطر
َأِلیٍم ِبعذَاٍب اْئِتنَا َأِو غباء]... ٣٢: األنفال[السَّماِء إلى أدى تمرد أن.. إنه ـا لن یتبین وهكذا

ودمار هالك فهي منها جزء تحقق إن الشیطان أمنیة وأن خاسرة مدرسة الشیطان .مدرسة

السالم"" علیه السالمموسى علیه " " موسى
ا أن على العصمةنؤكد لهم رواد.. ألنبیاء ـه ومع ـه قدرت ـل بك یحاول الشیطان وأن

وإضاللهم الناس إفساد إلى حزبه وأنصار النبوة.. مدرسته معالم القرآن.. وطمس نقرأ وعندما
آیة أمام الشیطان.. نقف أنصار لها موسى.. یهلُل وهذا العصمة أین ـریم.. ویقولون ك ـي نب

بغی نفسا قتل وقد عظیم موسىورسول على الكالم عند هي الكریمة واآلیة ذنب ـَل: ر ودخَ
ـدوِِّه ع ِمن وهذَا ِشیعِتِه ِمن هذَا یقْتَِتالَِن رجلَیِن ِفیها فَوجد َأهِلها مِّن غَفْلٍَة ِحیِن علَى الْمِدینَةَ

عدوِِّه ِمن الِذي علَى ِشیعِتِه ِمن الِذي ـِلفَاستَغَاثَه عم ِمن هذَا قَاَل علَیِه فَقَضى موسى فَوكَزه
مُِّبین مُِّضل عدوٌّ ِإنه ـوا]... ١٥: القصص[الشیطَاِن وفرح الشیطان مدرسة أنصار هلل لقد

اآلیة ـول.. بهذه تق ـة فاآلی ـة اآلی من األحداث مجریات وافهموا أوالً اقرءوا لهم نقول : لكننا
الید.. موسىفَوكَزه بقبضة الضربة هي ـاس.. والوكزة الن آالف أعیننا أمام نرى ونحن

یموتون ال ذلك ومع هكذا، یضربون ـل.. وهم الرج ـل قت یرد لم إذًا ـد.. فموسى وج ـا وإنم
ضعیف واآلخر قوي أحدهما رجلین بین بالسیاط.. مشاجرة الضعیف یضرب ویركله.. القوي

صبر.. بقدمه موسى یطق ـضعیفولم ال ـرب ض عن القوى لیمنع فتدخل المشهد هذا على ا
العنف نفسه.. وبهذا عن موسى فدافع علیه یهجم أن أراد وكأنه موسى على تطاول .. والقوي
بیده میتًا.. ووكزه القوي خطأ.. فسقط قتل فهو متعمد.. إذًا وقع.. غیر ذنب حال كل على لكنه

للنبوة مرشح رجل السالم.. من علیه ـال.. موسى وق ـه، رب واستغفر فندم الذنب بهذا : أحسَّ
الرَِّحیم الْغَفُور هو ِإنه لَه فَغَفَر ِلي فَاغِْفر نَفِْسي ظَلَمتُ ِإني ـصص[ربِّ إن]... ١٦: الق

المعصیة یستمرئ لم ربه.. موسى واستغفر تدم اهللا.. وإنما مغفرة ذنب كل ـذنب.. وفوق وال
ا فعفو عظُم اهللاوإن إلى توبته في موسى أخلص وقد أعظم عن.. هللا ولیس خطأ قتل هذا إن ثم

قوة.. عمد جسده في أن موسى في.. وأدرك یسخرها أن یجب اهللا من نعمة هي القوة هذه وأن
قال لذلك بهم، األذى إلحاق في ولیس الناس ـرا: خیر ظَِهی ـون َأكُ فَلَن علَيَّ َأنْعمتَ ِبما ربِّ

ـول].. ١٧: القصص[مجِرِمینللْ یق كما ظل ألنه وخاطره موسى فكر في ظل الحدث وهذا
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یتَرقب: القرآن خَاِئفًا الْمِدینَِة ِفي ـارإأي].. ١٨: القصص[فََأصبح أخب ـسس یتح كان نه
ـن م ـة الحادث هذه تركته قدر ما على لیتعرف الناس وجوه إلى ویتطلع فعلها التي ردالفعلة

ـا.. فعل كم الفعل رد على لیتعرف حولها یحوم بأن غریزته تدفعه الجریمة مرتكب دائما ألنه
نحن خذوني: "نقول یقول المریب اهللا".. یكاد من طلب وأنه بعمد ولیس خطأ القتل بأن ونقرر

ـرمین للمج ـرا ظهی یكون لن وأنه علیه بها اهللا أنعم التي نعمته شكر إلى یوفقه وأن . .المغفرة
باهللا نفسه یصل وجعله روحیة طاقات فیه فجرَّ الحدث هذا أن ـو.. فنرى ه ـدث الح هذا وأن

ـنین س عشر بها لیقضي مدین أرض إلى مصر من للخروج بموسى دفعت التي البدایة .. نقطة
ـصیة لشخ ـل تأهی ـذا وه ابنته یزوِّجه صالح رجل بجوار الروحي اإلعداد یكون أثنائها وفي

ال رسالة لحمل الناسموسى إلى ـم.. سماء ل ألنه بالحكمة الموقف عالج السالم علیه موسى إن
المعصیة على موسى.. یصر من حدث ما وأن العصمة لهم األنبیاء بأن نقرر ـن.. لهذا یك لم

عمد خطأ.. عن وقع ـى.. حدث حت ـذا ه قدرت اإللهیة الحكمة ولعل ربه واستغفر موسى ندم
وا التأهیل لیكون مصر من موسى مصریخرج في موسى ألن الرسالة لحمل والتدریب إلعداد

ـاس الن ـین ب ویعیش مدلل النعمة هذه في وهو والترف النعمة به تحیط فرعون بیت في تربى
ـن م أنه على إلیه الناس فنظرة فرعون إلى المقربین ومن القصر أبناء من أنه على إلیه یشار

المتع غیر الحدث هذا فوقع العالیة الطبقة فرعونأتباع بیت عن موسى إبعاد في سببا لیكون مد
مدین أرض إلى إلى.. وخروجه الفعلة هذه موسى نسب ولقد سخّر أنه على وبرهن أظهر ولقد

القرآن حكى كما وقال ـین: الشیطان مُِّب ـِضل مُّ ـدوٌّ ع ـه ِإن ـشیطَاِن ال ـِل عم ِمن هذَا
فا].. ١٥: القصص[ النبوة أدب من ـسبوهذا وین أهله فهو اهللا إلى الخیر ینسب دائما إلنسان

أهله فهو الشیطان إلى جمیعا.. الشر األنبیاء كالم في ذلك ـسالم.. ونلحظ ال ـه علی أیوب فهذا
المرض به واشتد مرض ـذَاٍب:عندما وع ـصٍب ِبنُ ـشیطَان ال ـسَِّني م ـي َأن ربَّه نَادى

عل]... ٤١: ص[ إبراهیم فیقولوهذا نفسه إلى المرض ینسب السالم ـو: یه فَه خَلَقَِني الِذي
ویسِقیِن * یهِدیِن یطِْعمِني هو یشِْفیِن * والِذي فَهو مِرضتُ یحِییِن * وِإذَا ثُمَّ یِمیتُِني والِذي

الدِّیِن*  یوم خَِطیَئِتي ِلي یَّغِْفر َأن َأطْمع ـشیطان].. ٨٢–٧٨: الشعراء[والِذي ال كان وإذا
ـاحتهم س من یقترب أن یستطیع ال أنه إالّ والمرسلین األنبیاء حول الجو یفسد أن یحاول دائما
أو نبي أي حول یقال وما وقدرته اهللا بقوة منه معصومون فهم رسالتهم في أنفسه یدسَّ أن وال

تلفیق من هي ومقامهم تتفق ال أشیاء من ـائهمرسول أولی ـون یوص ـم فه وأعوانه الشیطان
الرسالة ومقام النبوة جالل ـشویه.. لیشوِّهوا ت في الخبیث الغرض لهذا یتنبَّه أن علیه والمؤمن
والمرسلین لألنبیاء الجمالیة ..الصورة
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ـصالحین وال األولیاء على یتطاولون الذین على الحرب أعلن وتعالى سبحانه الحق إن
واألتقیاء القدسيوالعلماء الحدیث في بالحرب: "فقال بارزته فقد ولیا لي عادى كان".. من إذا

والصالحین األولیاء مع والمرسلین.. هذا باألنبیاء بالك ـشیطان.. فما ال نذكر ونحن علینا لذلك
ـدرهم ق ـن م یقلل بما ذكرهم أو األنبیاء مقام على التطاول من حذرنا نأخذ أن أو.. ومدرسته

ال من ألحد أبدانسمح یجوز ال ما ورسله اهللا أنبیاء في یقول أن .سفلة

""الكُهَّانالكُهَّان""
في ولهم اإلنسان مستقبل عن ویكشفون الغیب یعلمون أنهم ویعلنون یتكهنون الذین هم

مثل متنوعة وأسالیب حیل : ذلك
األتر-١ ـستقبلإأي.. تبییت م ـن ع یكشف أن یرید اإلنسان من شيء أي یأخذون نهم

من فیعطیهم یقولحیاته الصباح وفي محددة لیلة عنده لیكون قمیصه أو شرابه أو دیله
بیقول.. له بتاعك ـك.. األثر عن غریبة والتانیة قریبتك واحدة مرتین هتتزوج .. إنك

كتیر فلوس منها حتحصل سفریة سیارة.. وقُدامك وتشتري عمارة ـر.. حتبني آخ إلى
یجیب وال یودِّي ال الذي الكالم هذا فيوك.. مثل الكاهن یلقیها وأوهام خرافات ذلك ل

األثر صاحب .نفس
الودع-٢ الوتیرة.. ضاربات نفس .على
الفنجان-٣ ..كذلك.. قارئة
الكوتشینة-٤ .كذلك.. فتح
الموضوع-٥ نفس والمجالت الجرائد في ینشر الذي والنجوم .أنت

وأباطیل وأوهام خرافات ذلك اهللا.. كل إالّ یعلمه ال الغیب . ألن
ال ـولوهذه العق ـضللون ی ـم ألنه عناصر وأخطر الشیطان مدرسة في أساتذة أهم فئة

والتزویر والضالل اإلفلك .وینشرون

هذا"" حدث كیف هذالكن حدث كیف ""لكن
الغیب عن تكشف أن تحب دائما والناس الناس بعقول یلعب أن یرید الشیطان أن حدث

مسبقًا بمن.. ویعرفون یتزوج ویل.. من هذا أجل من الفنجان ـارباتویفتحون ض ـى إل جئون
حتى موهبتهم وصقل ونساء رجاالً الشیطان ربى وقد واألوهام الخرافات من ذلك وغیر الودع

واألباطیل باألوهام ویتعلقوا الناس نقول.. یضلوا الدایبة: "وكما بالحبال كمن" یتعلقون ویكونون
عنهم اهللا َأعمالُ: قال ِبربِِّهم كَفَروا الِذین المثَُل ـٍف عاِص یوٍم ِفي الرِّیح ِبِه اشْتَدَّتْ كَرماٍد هم
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الْبِعید الضَّالَُل هو ذَِلك شَيٍء علَى كَسبوا ِممَّا ـاس] ١٨: إبراهیم[یقِْدرون الن علّم والشیطان
العمل هذا وترویج أباطیلهم نشر في وسیلة الكهان واتخذ األسلوب ـ.. هذا عائ السیدة : شةتقول

النبي" ناس الكهانسأل بشيء: فقال.. عن لیسوا اهللا.. إنهم رسول یا یحدثوننا.. فقالوا إنهم
حقًا فیكون بشيء النبي.. أحیانًا في: فقال فیقرقرها الجني من یخطفها الحق من الكلمة تلك

كذبة مائة معها فیخلطون الدجاجة كقرقرة ولیِّه البخاري" [أذن ـذ] رواه ه أمام ـدیثوقف الح ا
الجن شیاطین على تفوقوا اإلنس شیاطین أن تجد سوف ألفاظه وحلل فیه وتأمل وبعد.. طویالً

أو ـاهن الك أن ـدیث الح ـیاق س من ترى فأنت أساتذة أصبحوا تالمیذ اإلنس شیاطین كان أن
كلمة مائة الكلمة على فیضیف الجن من الكلمة یسمع ـر.. الدجال آخ حدیث في ذلك جاء وقد

أ النبيكذلك العنان: "قالن في تحدث ـسمع)١(المالئكة فت األرض ـي ف ـون یك ـاألمر ب
ـة كلم ـة مائ ـا معه ـد فیزی القارورة تقر كما الكاهن أذن في فتقرها الكلمة رواه" [الشیاطین

هي].. البخاري غایتهم إلى للوصول وسائل والسحرة والدجالین الكُهَّان یعلمون إذًا فالشیاطین
الناس .إضالل

ذلكوو"" في ذلكسیلتهم في " " سیلتهم
اهللا ـم خلقه وقد البشر لرؤیة قابلین غیر ظل بال وجود فلهم األثیر عالم من الشیاطین

اهللا إال عددها یعلم ال أشكال ـیض.. في واألب ـمر واألس ـر واألحم ـل والطوی القصیر .. فیهم
ـي ف ـرون ویطی ـاء الم على ویجلسون األرض على یعیشون وهم التشكل على قدرة وعندهم

و السحابالهواء من نبیه.. یتقربون اهللا أخبر ـشلوقد لف ـد یجاه عدوا نبي لكل جعل أنه
ـاء األنبی ـداء أع تعالى اهللا جعل وقد الكاذب من والصادق الضعیف من القوى لیتمیز الدعوة

قسمین إلى : ینقسمون
الجن-١ فیكفرون.. شیاطین الضعیفة النفوس في بوساوسهم یلقون .وهؤالء
اإلنس-٢ ـائفتین.. شیاطین الط ـن ع اهللا قال وقد الشیطان، لوسوسة یستجیبون :وهؤالء

ـٍض بع ـى ِإلَ ـضهم بع یوِحي والِْجنِّ اِإلنِْس شَیاِطین عدوًّا نَِبيٍّ ِلكُل جعلْنَا وكَذَِلك
غُرورا الْقَوِل ـسمعون] ١١٢: األنعام[زخْرفَ ی ـذین ال أن سبحانه الحق أخبر وقد

ـضوالكال ویق ـاتهم رغب لیشبعوا الجن لمدرسة بانتمائهم فرحوا وقد كفرة هم الجن م
سبحانه فقال ـوه: نزواتهم وِلیرض ـاَآلِخرِة ِب ـون یْؤِمنُ الَ الِذین َأفِْئدةُ ِإلَیِه وِلتَصغَى

مُّقْتَِرفُون هم ما ال].. ١١٣: األنعام[وِلیقْتَِرفُوا قد الجن یغويوشیطان أن یستطیع
اهللا ـول رس أن روى ولهذا لفتنته اإلنسان بهذا ویغریه إنسي إلى الجني فیذهب إنسانًا

                                          
هو)1( . الغمام: والعنان
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ذر ألبي قال: "قال واإلنس؟ الجن شیاطین شر من باهللا تعوذت ـل: قلت.. هل وه
شیاطین؟ من الجن.. نعم: قال.. لإلنس شیاطین من شر ـق" هم الح ـار أش هذا وإلى

ـاَلویوم: سبحانه وقَ ـِس اِإلنْ ـن مِّ ـتَكْثَرتُم اس قَِد الِْجنِّ معشَر یا جِمیعا یحشُرهم
النار قَاَل لَنَا َأجَّلْتَ الِذي َأجلَنَا وبلَغْنَا ِببعٍض بعضنَا استَمتَع ربَّنَا اِإلنِْس مِّن َأوِلیاُؤهم

م ِإال ِفیها خَاِلِدین عِلیممثْواكُم حِكیم ربَّك ِإنَّ اُهللا شَاء ]..١٢٨: األنعام[ا
یوم أول من علیه كُتب الشیطان ـذَاِب: إن ع ـى ِإلَ ویهِدیِه یِضله فََأنه تَواله من َأنه

المالئكة] ٤: الحج[السَِّعیِر لكالم لیسمع ویجلس السماء من القرب إلى یصعد كان والشیطان
الرسول أشار هذا وإلى بذلك والمشعوذین والدجالین الكهان فیخبر األرض إلى ینزل فيثم

ـسلة: "قوله سل ـه كأن لقوله خضعانًا بأجنحتها المالئكة ضربت السماء في األمر اهللا قضى إذا
قالوا قلوبهم عند فُزِّع فإذا صفوان ربكم.. على قال ـر.. ماذا الكبی ـي العل وهو الحق .. قالوا

بعضفی فوق بعضه هكذا السمع ومسترق السمع مسترق بكفه.. سمعها الحدیث راوي ووصف
ـا وربم ـا یلقیه أن قبل الشهاب أدرك فربما الكاهن أو الساحر لسان على یلقیها حتى فحرَّفها

كذا یوم لنا قال قد ألیس فیقال كذبة مائة معها فیكذب یدركه أن قبل وكذا.. ألقاها فیصدق.. كذا
ال السماءبتلك من سمعت التي البخاري" [كلمة ]. رواه

أصدقاء، ویتخذونهم الشیاطین ركب في تمشي المتحجرة والعواطف المیَّتة القلوب إن
تعالى اهللا قال ـِرین: وقد قَ لَه فَهو شَیطَانًا لَه نُقَیِّض الرَّحمِن ِذكِْر عن یعشُ ـم * من وِإنه
عِن مُّهتَدونلَیصدُّونَهم َأنهم ویحسبون سبحانه،]٣٦،٣٧: الزخرف[السَِّبیِل على: وقوله

ربنا قال كما ویقول اإلنسان من یتبرأ وهو الشیطان ولَِكن: لسان َأطْغَیتُه ما ربَّنَا قَِرینُه قَاَل
بِعیٍد ضالٍَل ِفي وقَد * كَان لَديَّ تَخْتَِصموا الَ ِبالْوِعیِدقَاَل ِإلَیكُم ـديَّ * قَدَّمتُ لَ الْقَوُل یبدَُّل ما
للْعِبیِد ِبظَالٍم َأنَا ].٢٩–٢٧: ق[وما

السماء"" أخبار ویعرفون المالئكة كالم یسمعون الشیاطین السماءوهل أخبار ویعرفون المالئكة كالم یسمعون الشیاطین " " وهل
وتعرف.. بلى المالئكة كالم وتسمع السماء من وتقترب الهواء في تطیر الشیاطین ألن

ما وهذا بها، الناس فیخبرون وأنصارهم أتباعهم األخبار بهذه فتخبر الصادقة األخبار من قلیالً
سبحانه الحق به سؤال.. أخبر یثور .. هنا

بالرسالة؟ یضر ما ذلك في ألیس
النبي.. نعم بعثة بدء عند السماء حفظ سبحانه الحق تقتربلكن ال الشیاطین فجعل
السماء یحاول.. من یصعقومن ـصل.. االقتراب تح أن أبدا تستطیع ال الشیاطین وأصبحت

ـرآن الق في جاء كما قولهم في ذلك عن الجن أخبرت وقد معلومة أي ـسنَا: على لَم ـا وَأن
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وشُهبا شَِدیدا حرسا مِلَئتْ فَوجدنَاها ِللسَّم * السَّماء مقَاِعد ِمنْها نَقْعد كُنا ـستَِمِعوَأنا ی فَمن ِع
رَّصدا ِشهابا لَه یِجد ـستمع].. ٨،٩: الجن[اَآلن ی أن یحاول الشیاطین بعض فإن هذا ومع

واألوهام والخرافات والخزعبالت الدجل مدرسة ولینشط یشاء ما علیها لیبني واحدة كلمة ولو
سبحانه الحق أشار هذا وإلى یتحقق ال غرضه أن الْكَواِكِبِإنا: إالّ ِبِزینٍَة الدُّنْیا السَّماء زیَّنا

مَّاِرٍد*  شَیطَاٍن كُل مِّن ـٍب * وِحفْظًا جاِن ـل كُ ـن ِم ویقْذَفُون األعلَى الْمِأل ِإلَى یسَّمَّعون  * الَ
ــب واِص ــذاب ع ــم ولَه ــورا ــ * دح ِش ــه فََأتْبع ــةَ الْخَطْفَ ــفَ خَِط ــن م ــبِإال ثَاِق هاب

ـدمیر].. ١٠–٦: الصافات[ الت إذًا ـه یحرق ـهاب ش ـه یتبع ویسرق ویتلصص یتجرأ فالذي
المستقبل في ستقع التي األخبار لمعرفة السماء من االقتراب حاولوا إذا ـرض.. للشیاطین والغ

ذلك ـ.. من وكمل ـت تم ـا ألنه ـا علیه التزید أو إلیها اإلضافة من الخالدة اهللا رسالة تحفظ
العظیم اهللا وصدق رسالتها في البشریة لتطور صالحة ـنَكُم: وأصبحت ِدی ـم لَكُ َأكْملْتُ الْیوم

ِدینًا اِإلسالَم لَكُم ورِضیتُ ِنعمِتي علَیكُم ].٣: المائدة[وَأتْممتُ
اهللا إالّ یعلمه ال الغیب أن فیها وتقرر كملت المحمدیة الرسالة ـال.. وألن ـارباتف ض

الفنجان قارئة وال ـيء.. الودع ش أي یعرفون المنجمون وال األتر مبیتة وال المندل فاتحة وال
سبحانه الحق یقول لذلك الغیب علم ِفي: عن ما ویعلَم هو ِإال یعلَمها الَ الْغَیِب مفَاِتح وِعنْده

والْبحِر س].. ٥٩: األنعام[الْبرِّ ـدا: بحانهویقول َأح ـِه غَیِب علَى یظِْهر فَالَ الْغَیِب عاِلم
نفسه].. ٢٦: الجن[ له تسول من كل تصعق صواعق فیها النجوم وجعل السماء اهللا حفظ لهذا

السماء من یقترب أن تعالى.. ویحاول اهللا وجع: یقول ِبمصاِبیح الدُّنْیا السَّماء زیَّنا لْنَاهاولَقَد
السَِّعیِر عذَاب لَهم وَأعتَدنَا للشیاِطیِن سبحانه].. ٥: الملك[رجوما ِفي: ویقول جعلْنَا ولَقَد

ِللناِظِرین وَّزیَّناها بروجا رَِّجیٍم * السَّماِء شَیطَاٍن كُل ِمن ـسَّم * وحِفظْنَاها ال استَرقَ مِن عِإال
مُِّبین ِشهاب حتى]. ١٨–١٦: الحجر[فََأتْبعه االستماع عن الشیاطین عزل سبحانه فالحق

فیه رجعة ال نهائیا عزلهم وكان المسلمین بین بلبلة یحدثوا ـاعهم،.. ال أتب على یضحكون وهم
اهللا یقول ب: ولهذا مَّا لَهم فَزیَّنُوا قُرنَاء لَهم خَلْفَهموقَیَّضنَا وما َأیِدیِهم ـصلت[ین ] ٢٥: ف
سبحانه الشیاِطین: ویقول ِبِه تَنَزَّلَتْ ـستَِطیعون * وما ی وما لَهم ینبِغي ـِن * وما ع ـم ِإنه

لَمعزولُون ]..٢١٢–٢١٠: الشعراء[السَّمِع
الشی بین حال وتعالى سبحانه اهللا أن لنا ـستطیعونویتضح ی ال وأصبحوا وأعوانه طان

البحار وشواطئ القفار إلى یهربون وجعلهم علیهم قضى اآلذان إن ثم السمع یسترقوا أن .. أبدا
اهللا رسول قال باآل: "لذلك نُودي علىآیعني" ذانإذا حي الصالة على حي وقال المؤذن ذان

لعبادة والغیظ الضیق من تخرج الشیطان روح تكاد ـهالفالح رحمت في ودخوله لربه اإلنسان
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یهرب أن من مناصا یجد اآل"فال یسمع ال حتى ضراط الیوم" ذانله الدنیا أن فیه شك ال ومما
هناك تمر دقیقة وكل بالمؤذنین والرائحآعمرت الغادي یسمعه یتردد .. ذان

" " طریفةطریفة""
السالم علیه لموسى إبلیس إبلیس.. تعرض ـ.. فقال اص الذي أنت موسى اهللایا طفاك

أن وجل عز ربك عند لي فاشفع أتوب أن وأرید أذنبت اهللا خَلْق من وأنا تكلیما وكلّمك برسالته
ربه موسى فدعا علي له.. یتوب حاجتك.. فقیل قضیت قد موسى ـیس.. یا إبل موسى .. فلقي
موسى قال فعلت؟ ماذا ـك... فقال علی ـاب فیت آدم ـر لقب ـسجد ت أن علیك توبتك تُقبل ..حتى

وقال وغضب میتًا.. فاستكبر له أأسجد حیا له أسجد إبلیس.. لم قال حقًا.. ثم لك إن موسى یا
فیهن ُأهِلكُك وال ثالث عند فاذكرني ربك عند لي شفعت بما تغضب.. علي حین فإن.. اذكرني

الدم مجرى منك وأجري عینیك في وعینيَّ قلبك في الزحف.. وحیي تلقى حین أي.. واذكرني
یولي.. لجهادا حتى وأهله وزوجته ولده أذكره الزحف یلقى حین آدم ابن آتي أن.. فإني وإیاك

إلیها ورسولك إلیك رسولها فإني محرم بذات لیست امرأة .)١(تُجالس
ـه ل برنس وعلیه إبلیس أقبل إذ مجالسه بعض في كان السالم علیه موسى أن ویذكر

خلع دنى فلما ألوانًا فیه وقالیتلون أتاه ثم ووضعه ـى.. البرنس موس یا علیك ـال.. السالم فق
قال أنت؟ من إبلیس.. موسى اهللا.. أنا حیاك فال موسى قال.. قال بك؟ جاء ـلم: ما ُألس جئت

منه ومكانك تعالى اهللا عند لمنزلتك موسى.. علیك أختطف.. قال به قال علیك؟ رأیته الذي فما
العباد موسى.. قلوب ا.. قال ـیسما إبل ـال ق ـه؟ علی استحوذت اإلنسان صنعه إذا إذا.. لذي
نفسه عمله.. أعجبته ذنوبه.. واستكثر الشیطان.. ونسي قال ثالث.. ثم من تخلُوَّن.. ُأحذرك ال

قط لك تحل ال ـحابي.. بامرأة أص دون ـاحب ص كنت إال له تحل ال بامرأة رجل خال ما فإنه
بها أفتنه وفّ.. حتى إال عهدا تعاهد دونوال ـاحبه ص ـتُ كُن إال ـد أح اهللا عاهد ما فإنه به یتَ

به الوفاء وبین بینه أحول حتى صدقة.. أصحابي تخرجنَّ رجلإوال أخرج ما فإنه أمضیتها الّ
إخراجها وبین بینه أحول حتى أصحابي دون صاحبه كُنتُ إالّ یمضها فلم انصرف.. صدقة ثم

ثالثًا ویله یا یقول ما.. وهو موسى آدمعلم بني به .)٢(یحذر

                                          
ص)1( المرجان، .٢٠٧آكام
ص)2( إبلیس، .٣٠تلبیس
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السالم"" علیه السالمیحیى علیه " " یحیى
السالم علیه لیحیى إبلیس یحیى.. تعرض له إبلیس.. فقال الناس.. یا أحب ما أخبرني

إبلیس.. إلیك قال إلیك؟ الناس أبغض البخیل.. وما المؤمن إلي الناس ـي.. أحب إل وأبغضهم
السخي یحیى.. الفاسق قال.. قال ذلك؟ قد: وكیف البخیل بخلهألن ـسخي.. كفاني ال والفاسق

فیقبله سخائه في اهللا یطع أن من .)١(أتخوف

محمد"" محمدسیدنا " " سیدنا
محمد لسیدنا إبلیس ـنتعرض م ـشیاطین ال ـه علی تحدرت لیلة في وخاصة كثیرا

اهللا رسول وجه یحرق أن یرید نار من شعلة بیده شیطان وفیهم والشعاب إلیهاألودیة فهبط
فقال قال.. قال... قل.. محمدیا: جبریل أقول؟ ـا.. قل.. ما م شر من التامة اهللا بكلمات أعوذ

ـل اللی ـتن ف شر ومن فیها یعرج یما شر ومن السماء من ینزل ما شر ومن وبرأ وذرأ خلق
رحمان یا بخیر یطرق طارقًا إالّ طارق كل شر ومن اهللا.. والنهار وهزمهم نارهم فطُِفئت قال

. )٢(تعالى

خطط"" خططمن " " إبلیسإبلیسمن
هكذا یعیش ال ألنه الثانیة إلى رجع خطة فشلت به إذا حتى وبدیلة كثیرة خط له إبلیس

دقة وبكل یخطط الخبیثة.. وإنما خططه في مسعود.. وتأمل ابن ـاف: "یقول ط ـشیطان ال إن
حتى بینهم فأغرى الدنیا یذكرون حلقة فأتى بینهم یفرق أن یستطع فلم لیفتنهم ذكر مجلس بأهل

فتفرقوااقتتل بینهم فحجزوا الذكر أهل فقام أحمد" [وا ].رواه
ـه ویؤلم یزعجه المنام في لإلنسان فیظهر نومه اإلنسان على ینغص أنه خططه ومن

النبي.. ویحزنه إلى أعرابي اهللا: فقالجاء رسول ـِرب.. یا ض رأسي كأن المنام في رأیت
اهللا رسول فقال أثره على فاشتدت ـك: يلألعرابفتدحرج ب الشیطان ِبتلعُّب الناس تُحدِّث ال

منامك مسلم" [في الصالة].. رواه في لإلنسان یوسوس أن خططه من ـل.. كذلك رج جاء فلقد
النبي علي: "فقالإلى یلبِّسها وقراءتي صالتي وبین بیني حال قد الشیطان رسول.. إن فقال

فت: "اهللا أحسسته فإذا حنزب له یقال شیطان ـاذاك ثالثً ـسارك ی على واتفل منه باهللا .. عوذ
عني.. قال اهللا فأذهب مسلم" [ففعلت ـب].. رواه یتالع أن ـب یح ـا دائم الشیطان ألن ونظرا

بالوسوسة إالّ ذلك یستطیع وال الفساد إلى ویقوده لیغویه ـوذ.. بالبشر یتع أن اإلنسان على فإن

                                          
ص)1( المرجان، .٢١٢آكام
ص)2( والترهیب، روایة٨٤الترغیب . النسائيمن
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الدم مجرى آدم ابن من یجري الذي الشیطان من ـولباهللا الرس یقول كما العروق إن: "في
الدم مبلغ آدم ابن من یبلغ البخاري" [الشیطان ـسیه].. رواه ین حتى له یوسوس ـذا.. لذلك وله

ـالى تع اهللا ـول ق ذلك في ونقرأ الشیطان إلى منسوبا دائما النسیان ذكر سبحانه الحق أن : نجد
آیاِت ِفي یخُوضون الِذین رَأیتَ ـاوِإذَا وِإمَّ غَیِرِه حِدیٍث ِفي یخُوضوا حتى عنْهم فََأعِرض نَا

ـاِلِمین الظ الْقَوِم مع الذكْرى بعد تَقْعد فَالَ الشیطَان ـق].. ٦٨: األنعام[ینِْسینك الح ـول ویق
السالم علیه لموسى موسى صاحب عن وتعالى ا: سبحانه نَِسیتُ ِإالفَِإني َأنْساِنیه وما لْحوتَ

َأذْكُره َأن ذكر] ٦٣: الكهف[الشیطَان ینسیه فإنه كلیًّا تمكنًا اإلنسان من تمكن إذا والشیطان
بالكلیة هذا.. اهللا في اهللا ـزبیقول ِح ـك ُأولَِئ اِهللا ـر ِذكْ ـساهم فََأنْ الشیطَان علَیِهم استَحوذَ

الْخَاِسرونالشی هم الشیطَاِن ِحزب ِإنَّ َأالَ ]..١٩: المجادلة[طَاِن
حیاتنا من الشیطان نطرد أن إلى ونبَّهنا ربنا ذكرنا سبحانه.. ولهذا ـر: فیقول واذْكُ

نَِسیتَ ِإذَا ـوا].. ٢٤: الكهف[رَّبَّك لیلتف ـاس الن بها یدعو مزامیر له الشیطان فإن هنا ومن
والسالمحوله الصالة علیه الرسول یقول ولهذا أتباعه، ـشیطان: "وحول ال ـر مزامی " الجرس

مسلم[ ـا].. رواه فیه لیوقعوا معارك ألنفسهم لینصبوا وأتباعه أعوانه یدعو الشیطان كان ولما
إشعال یحاول ملعون خبیث وهو الخالص یده في أن فیوهمهم األبریاء على یدخل ثم األبریاء

بین والغمزالعداوة وبالهمز متعددة بوسائل ـل.. الناس ونُبط مداخله الشیطان على نسد ولكي
ـل.. حیله یجع ـه علی ـاد واالعتم باهللا والثقة الشیطان تضعف التي هي باهللا اإلیمان قوة فإن

ففي علیه له سبیل ال فالشیطان أعیننا أمام نموذج الخطاب بن عمر وهذا ویهرب یفر الشیطان
اهللا رسول عن الخطابالحدیث بن لعمر ـشیطان: "یقول ال ـك لقی ما بیده نفسي والذي

فجِّك غیر فجًّا سلك إال فجا علیه" [سالكًا أن].. متفق إال ـصوم بمع ـیس ل الخطاب بن وعمر
إیمان قوة عنده مؤمن كل من یفر وهكذا منه، الشیطان ففر قویا كان أبو.. إیمانه یقول ولذلك

ال: "هریرة شیطان الكافرالتقى وشیطان ـاٍس.. مؤمن ك ـمین س دهین الكافر شیطان .. فإذا
عاٍر أغبر أشعث مهزول المؤمن ـؤمن.. وشیطان الم ـشیطان ل الكافر شیطان ـك.. فقال مال

فقال جائعا.. مهزول؟ فأظل اهللا سمَّى أكل إذا رجل مع ـل.. أنا فأظ اهللا ـمَّى س ـرب ش وإذا
عریانًا فأظل اهللا سمى لبس وإذا الكافرعطشانًا، شیطان فقال شعثًا فأظل اهللا سمى ادهن : وإذا

ولباسه وشرابه طعامه أشاركه فأنا ذلك من شیًئا یفعل ال رجل مع ".أنا
قال حجاج بن قیس عن الدنیا أبي ابن ـل.. وروى مث ـا وأن ـك فی دخلت شیطاني قال

البعیر"الجزور العصفور" أي مثل الیوم فیك قال.. قال.. وأنا ولم؟ اهللا.. قلت بكتاب .تُذیبني
اهللا رسول بقول یذكرنا ـن: "وهذا م ـورة س فیقرأ مضجعه یأخذ مسلم امرٍء من ما

یهب حتى یؤذیه شيء كل من یحفظه ملكًا اهللا بعث إالّ اهللا الترمذي" [كتاب ـسلم].. رواه والم
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الشیطان یحتقر أن علیه اإلیمان.. دائما بقوة إال یكون ال ور.. واالحتقار ـد.. دولذلك أح قال
النبي.. "الصحابة ردف ـسهكنت نف في تعاظم الشیطان تعس قلت إذا الشیطان تعس تقل ال

بقوتي صرعته ـاب.. وقال ذب ـن م أصغر یكون حتى نفسه إلیه تصاغرت اهللا بسم قلت " وإذا
أحمد[ اهللا].. رواه رسول منه حذّرنا ما نعرفه أن یجب ـضر: "بقولهومما یح الشیطان إن

ماأحدكم فلیمط اللقمة أحدكم من سقطت فإذا طعامه عند یحضره حتى شأنه من شيء كل عند
لیأكلها ثم أذى من بها أي.. كان في یدري ال فإنه أصابعه فلیلعق فرغ فإذا للشیطان یدعها أو

البركة تكون الترمذي" [طعامه ]..رواه
الشیطا ألن وبعده األكل قبل أیدینا فلنغسل للنظافة دعوة ویفرحوهذه الوساخة یحب ن

ترك.. بالقذارة ألنه نفسه إال یلومنَّ فال بمرض وأصیب فیها طعام لرائحة إنسان ید لحس وإذا
اإلیمان من النظافة أن على تؤكد التي اإلسالم . تعلیمات

" " محاجَّةمحاجَّة""
وقدرته اهللا بقدر الدنیا الحیاة هذه في شيء ـم.. كل عل بوفق یقع فإنما یقع شيء وكل

العظیماهللا اهللا وصدق ِبقَدٍروإرادته خَلَقْنَاه شَيٍء كُل أن].. ٤٩: القمر[ِإنا ـدث ح ـد ولق
آدم سیدنا على احتجَّ موسى اهللا.. سیدنا وأحیا آدم سیدنا قبر على وقف موسى سیدنا أن وذلك

األنبیاء معجزة باب من موسى لسیدنا آدم ا.. سیدنا في جاء كما آدم موسى ـنوكلّم ع لحدیث
اهللا السالم: "رسول علیهما وموسى آدم موسى.. احتجَّ له آدم.. فقال أبونا.. یا خیَّبتنا.. أنت

الجنة من آدم.. وأخرجتنا له بیده.. قال لك وخطّ بكالمه اهللا اصطفاك موسى على.. یا أتلومني
موسى آدم فحجَّ سنة؟ بأربعین یخلقني أن قبل علي اهللا قدر آ.. أمر موسىفحج آدم.. دم ـج فح

البخاري" [موسى ـل.. رواه قب ـدیم ق اهللا وِعلْم علما شيٍء بكل أحاط قد اهللا أن على یدل وهذا
كلها المخلوقات ألن.. وجود ـدَّر مقَ شيء فهذا الشجرة من وأكل نسي عندما السالم علیه وآدم

أ تَعلَم أنت لموسى یقول وآدم األرض على خلیفة لیكون آدم خلق أناهللا ـل قب علي كُتب هذا ن
ذرة.. ُأخلق ـال مثق رد على أجمعون والخالئق أنا حرصتُ ولو وقوعه، من بد فال علي وقُدِّر

عقلي ال شرعي الذنب على اللوم ألن ذلك على تلومني فال نقدر لم ـي.. منه عل اهللا تاب ولقد
اللوم عني وزال لي بقدر.. فغفر یحتج الذنب یفعل إنسان كل هل ـسقطولكن ی علیه وبناء اهللا

والعقوبة اللوم الحدود.. ال.. عنه بین كما وفصل بین وتعالى سبحانه اهللا العلماء.. ألن وفصل
ـن م ـین المكلف أحكام علیهم تجري والمجرم والمذنب العاصي بأن وقالوا الفقه، كُتُب في ذلك

واللوم الحد.. العقوبة وإقامة والتعزیر ه.. والتوبیخ إقامة زجرألن المنحرفین على األشیاء ذا
اآلخرین... لغیرهم لحقوق آدم.. وصیانة توبة قَِبَل سبحانه الحق أن أعیننا أمام یتضح .. وبهذا

الشیطان وسوسة من هي كانت ـشجرة.. وإن ال ـن م ـل األك بعدم إلیه اهللا عهد آدم .. ونسي
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منه وتاب ذنبا فعل إذا العاقل أمسكت: واإلنسان العدالة ید ـذنبلكن ال هذا عقوبة فیه لتنفذ به
القدر على یسخط وال الواقع باألمر یرضى أن النفس.. فعلیه یریح والقدر بالقضاء اإلیمان ألن

القیامة یوم والفائزین الدنیا سعداء من ویجعله إیمانه في وقوة نفسه في ثقة اإلنسان . ویكسب

" " افتراءافتراء""
الس أسفه هو إبلیس إن المعلومة األمور عنهمن الجن قول بدلیل ـان: فهاء كَ ـه وَأن

شَطَطًا اِهللا علَى سِفیهنَا ـه].. ٤: الجن[یقُوُل ذریت ـاء وأبن إخوانه وهم فیه الجن قول .. هذا
مواضعه عن الكلم یحرفون أنهم الجن ـا،وطبیعة دائم ـأنهم ش ـذا ه االفتراء طبیعتهم أن كما

یلصقوا.. وأبدا أن دائما ـلویحبون والرس واألنبیاء األبریاء على الخسیسة ـذلك.. أعمالهم ل
السحر الناس یعلم بأنه وزعموا سلیمان سیدنا على كریم.. افتروا ورسول عظیم نبي وسلیمان

الحسنة والسمعة والنبوة الملك بیت ـسحر.. من ال الناس یعلم أن أبدا المعقول من ألن.. ولیس
شعوذة تق.. السحر ِبحیل المؤثرةوتمویه هي أنها الرائي یظن وأحوال حركات تحت أن.. ع مع
خفي والدُّمى.. المؤثر العرائس تحریك من المسرح على اآلن ذلك نرى الممثل.. كما وأصابع

الستارة خلف من تحركها التي الخدیعة.. هي على السحر أطلق ـاهرة.. وقد ظ ـم عِل ـا م أي
سببه والتلبیس.. وخَِفي التمویه المحالفیحدث وترویج الواقع غیر ـب.. وتخییل یقل ـسحر وال

للساحر المسحور ویطوِّع الناظرین على ویموه ـون.. األعیان یقول كانوا ـول: "ولذلك الغ إن
الجن لإلنسان" ساحرة تعرضها حین أشكال من به تتشكل لما رأوا.. وذلك ـا لم نفسها وقریش

النبي ساحر.. قالوا.. معجزات أخبرنا.. إنه ـهوقد بقول ذلك عن ـةً: اهللا آی ـروا ی وِإن
مُّستَِمرٌّ ِسحر ویقُولُوا أخرى].. ٢: القمر[یعِرضوا آیة في بابا: ویقول علَیِهم فَتَحنَا ولَو
یعرجون ِفیِه فَظَلوا السَّماِء على] ١٤: الحجر[مِّن یعتمد إذًا : فالسحر

من-١ مؤثرات ـىاستخدام إل ـع یرج ـذا وه ـدن والمع الحیوان من األجسام خصائص
ـه التموی في یستخدمونها أشیاء من ذلك غیر إلى الزئبق كخاصیة طبیعیة .. خصائص

ـیِّتها خاص األشیاء هذه فقدت إذا السحرة أالعیب ینكشف ما سرعان ـذا.. ولذلك وله
بقوله ذلك إلى سبحانه الحق ساِح: أشار كَید صنَعوا ـثُِإنما حی السَّاِحر یفِْلح والَ ٍر

]..٦٩: طه[َأتَى
ـأثیر-٢ الت ـى عل قدرته من الساحر یعتاده بما وإرهابیة توهیمیة بمقدمات النفوس زجر

غیره في ـسابه) المسحور(النفساني لح ـساحر ال ـسخره ی لذلك بالضعف یشعر الذي
فرعون سحرة عن سبحانه الحق أشار هذا وإلى أهدافه سحروا: وتحقیق َألْقَوا فَلَمَّا

عِظیٍم ِبِسحٍر وجاءوا واستَرهبوهم الناِس ـراف[َأعین ـة].. ١١٦: األع آی ـي وف
تَسعى: أخرى َأنها ِسحِرِهم ِمن ِإلَیِه یخَیَُّل وِعِصیُّهم ِحبالُهم ]..٦٦: طه[فَِإذَا
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الحر-٣ خفایا واستخدام الشيءالشعوذة أن اإلنسان إلى یخیل حتى والتموج والسرعة كة
تعالى اهللا بقول اإلشارة ذلك وإلى یتحرك ـا: الجامد َأنه ـحِرِهم ِس ـن ِم ِإلَیِه یخَیَُّل

..تَسعى
ـأثیر والت المسحور تطویع ورائها من الهدف مباشرة أعمال كلها الثالثة األمور وهذه

نفسه قابلیة بمقدار اهللا. .علیه بقضاء شيء كل أن معتقدا یستجیب وال یرفض القوي فاإلنسان
تعالى اهللا قول إلى ذلك في مستندا اِهللا: وقدره ـِإذِْن ِب ِإال ـٍد َأح ـن ِم ِبِه ِبضارِّین هم وما

ـدعى].. ١٠٢: البقرة[ ی شخص طریق عن المدینة في الیهود أن روي ما ـن(وكذلك ب ـد لبی
أراد النبياألعصم یسحر النبي) أن أن المؤكد ومن سحرهم، یفلح ولم كیدهم أبطل اهللا لكن

ـالى تع اهللا ـول لق باإلیذاء بشر أي ید تناله أن من رسوله عصم اهللا ألن یسحر واُهللا: لم
الناِس ِمن ـسحرة].. ٦٧: المائدة[یعِصمك ال ـال أعم ـن م ـاءه أولی ـي یحم اهللا كان وإذا

السماءالمشعوذ ظلّلته من وأعظم األرض على مشى من أطهر وهو نبیَّه یحمي أفال ـا.. ین أم
السحرة بعمل تتأثر التي فهي الضعیفة ـسالم.. النفوس ال ـه علی موسى سیدنا أن نرى ولذلك

تتحرك السحرة حبال أن رأى ذلك: (عندما إلیه ـذلك) وخیل ل حقیقة تكن لم الحبال حركة ألن
اإلل ولكن موسى، سبحانهخاف الحق فیقول قواه اإللهي مُّوسى: هام ِخیفَةً نَفِْسِه ِفي فََأوجس

األعلَى*  َأنتَ ِإنك تَخَفْ الَ ساِحٍر* قُلْنَا كَید صنَعوا ِإنما صنَعوا ما تَلْقَفْ یِمیِنك ِفي ما وَألِْق
َأتَى حیثُ السَّاِحر یفِْلح الساحر].. ٦٩–٦٧: طه[والَ یقوم حیث السحر أعمال تطور ولقد

معینة برقیِّات علیها والنفث خیوط أو مندیل في عقد عقد أو بالطالسم عنها یعبر أشكال برسم
أشكال في المسحور اسم كتابة وكذا األقدمین وآلهة الجن أو الشیاطین بأسماء االستنجاد تضمن

ك وتوجیه ثیابه بعض أو صورته وضع ذاتأو ـي ف ـؤثر ی ـك ذل أن الساحر بزعم إلیها الم
ـاد باألرص ـك ذل ویسمُّون معینة جهة نحو خاصة إشارات یستعملون السحرة أن أو المسحور

وحركتها( للنجوم رصدهم ). أي
اإلرادة بضعف مصاب هو المسحور أن فیه شك ال البنیة.. والذي ـة.. ولطافة وجهال

والمعرفة.. العقل العلم ـسحرولهذ.. وقلّة ال ـال ألعم تصدیقًا الناس أكثر كان ـصابون.. ا الم
ـة والعام ـصبیان وال ـساء الن بعض كذلك الدیني الوازع وضعف النفسي ألن.. باالضطراب

وأن ـسحور الم على التأثیر لیستطیع العزیمة قوي یكون أن بد ال عمله نجاح أجل من الساحر
ا ویغیَّر آخر إلى موقف من لینقلب الذكاء مفرط ـنیكون م ـرى ی ـسبما ح ـالم الك تجاهات

اإلرادة.. المواقف للسر.. قوي یخاف.. كتوما وال یضطرب ـد.. ال ألح ِسرَّه یفشي ـه.. ال ل
ـة بالنمیم ـشي والم ـوت البی خبایا على والتعرف األسر على التجسس في بهم یستعین أعوان

األزوا بین خاصة بعضهم على بالعداوة قلوبهم لشحن الناس بین بها واحدوالسعي كل لیفشي ج
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زوجته یطلق أن الزوج من ویطلب زوجها لتغاضب المرأة على یتحایلون ثم اآلخر سر منهم
ـأثیر ت ـا وله أحجبة یعمل أنه ویزعم كانت ما إلى األمور رد على قدرته لیعلن هو یتدخل ثم

ـض.. قوي بع ـه علی ـسلط ی كأن طریقه اعتراض یحاول من إیذاء عن الساحر یتورع ولن
والتياألشرا الضارة األعمال من ذلك غیر إلى أوالده أحد أو زوجته یخطفون أو لیضربوه ر

العام الجو إفساد همِّهم كل ذلك یفعلون وهم الضعاف الناس أفكار على یستولي الساحر تجعل
وفعله الجن من والذعر الخوف طریق ..عن

آخر نوع إلى یسلم نوع وكل أنواع السحر ـس.. إن ال ـؤالء ه ـل ـستعیذونوك ی حرة
ـل.. بالجن عم أن شك وال مواضعه عن الكلم ویحرفون الناس یضلّون ألنهم بهم تفرح والجن

الكفر إلى انزلق فقد تعلّمه ومن كفر وأحمد.. السحر ومالك حنیفة أبو ـتعلم(یقول ی من یكفر
ومد) السحر ـسخیره وت الشیطان إلى بالتقرب تحصیله في یستعان ألنه بذلك حكموا ـهوقد ح

ـارس م إذا الساحر بقتل وأحد مالك حكم لذلك لها یسجد وقد النجوم إلى الساحر یتقرب كذلك
ـل.. السحر قُت إنسانًا بسحره قتل إن والشافعي حنیفة أبو ـي.. وقال ف ـل المخج ـشيء ال وإن

قارئ عن الدوریة والنشرات األسبوعیة والمجالت الیومیة الصحف في تقرأ أنك هذا عصرنا
وأع الفنجاناألفكار وقارئات السحرة التي.. مال األمور من ذلك غیر إلى األسبوع هذا وحظك

الناس على بها ـذا.. یموِّهون ه من بريء وهو سلیمان سیدنا إلى ذلك كل ینسبون والشیاطین
سبحانه.. االتهام قوله في ذلك الحق أكّد ـ: وقد س ملِْك علَى الشیاِطین تَتْلُو ما لَیمانواتبعوا

ـَل ِبباِب الْملَكَیِن علَى ُأنِْزَل وما السِّحر الناس یعلمون كَفَروا الشیاِطین ولَِكنَّ سلَیمان كَفَر وما
فَی تَكْفُر فَالَ ِفتْنَةٌ نَحن ِإنما یقُوالَ حتى َأحٍد ِمن یعلماِن وما وماروتَ ـاهاروتَ م ِمنْهما تَعلمون

یضرُّهم ما ویتَعلمون اِهللا ِبِإذِْن ِإال َأحٍد ِمن ِبِه ِبضارِّین هم وما وزوِجِه الْمرِء بین ِبِه یفَرِّقُون
خَالَ ِمن اَآلِخرِة ِفي لَه ما اشْتَراه لَمِن عِلموا ولَقَد ینفَعهم ـسهموالَ َأنْفُ ِبِه شَروا ما ولَِبْئس ٍق

یعلَمون كَانُوا ـول].. ١٠٢: البقرة[لَو والرس ـن الج أعوان السحرة من بريء فسلیمان
ـد عق من وإن محمد على ُأنزل بما كفر فقد قال بما فصدقه كاهنًا أو عرافًا أتى من أن یخبرنا

سحر فقد فیها ونفث عمل.. عقدة من جریمةوأن ارتكب فقد وزوجه المرء بین للتفریق عمالً
فظیعا وإثما ـق.. كبیرة وح ـسه، نف حق في مجرم خائن فهو زوجته عن رجالً ربط من وأن

..المجتمع
منها وحیل أالعیب لهم بل ییأسوا لم وأتباعه الشیطان .. وأعوان

كتاب.. الزار-١ في والدجالون(جاء حفال).. العرافون الناس أحدث ـنلقد م ـن تك لم ت
ـت وطف المنكرات فیه راجت الذي الزمان هذا مبتدعات من ولكنها األولین سلفنا دأب
ـة اآلثم الزار حفالت الحفالت تلكم ومن الشهوات من بكثیر واالستمتاع المادیات فیه
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صرع من به ألمَّ ما وإزالة المریض شفاء بحجة تُقام فیها.. التي یكثر الزار وحفالت
االحتشامو.. الفساد فیها ـات.. یمحي أزم ـبَّبت س طالما طائلة أموال سبیلها في وینفق

اجتماعیة ومضار خُلقیة ومساوئ ُأبیدت. اقتصادیة ثروات من ـر.. فكم أس ـن م وكم
ِعزها وتالشى بناؤها الماجنة.. انهار الحفالت هذه في هتكت أعراض من وقد.. وكم

اإلنس شیاطین إلیها فیأتي المرأة ـاتمرض م أن لها ویزین بعقلها فَیتجرن النساء من
ـزُّ یع ـات طلب منها ویطلبن المرض یذهب بسیطة زار وبحفلة الجن من صرع دهاها
الهدهد على عالوة وأنواعا أصنافًا والخراف الدجاج ومن زوجها كاهل ویثقل وجودها

المطلقة والنملة ـسمُّ.. الیتیم ی المجتمعین فإن الحفل أقیم ـةفإذا عروس ـضة المری ون
ـالً جم ـة العروس ـون ویركب ـل األج قصیرة الثمن غالیة الثیاب من علیها ویخلعون
ـستهوي ت التي باألغاني النساء ویصحن بالدفوف ویضربون الشموع حولها ویوقدون
ـا أنه ـروس الع وتظن والغناء الدفوف آثار من نشوة المریض یعتري وهنالك األفئدة

من برهة بعد ولكن ـدةشُفیت جدی ـات طلب في العفریت ویبدأ المرض یعاودها الزمن
الجیب في ما نفذ إذا ـى.. حتى حت ـضة المری ـاس الن ترك عفشه من البیت وخوى

قالوا.. تموت .. ولذلك
ــدار ال ــن به ــشقى ت ــة ـزار*ثالث ـ وال ـأتم ـ والم ـرس ـ الع

ـ غی ألغراض الحفلة هذه یتخذن النساء بعض إن بل الحد هذا عند وقف األمر رولیت
ـن.. شریفة ول لم إبلیس أن على یدل مما أخطر فساد هناك بل الحد هذا عند یقف األمر ولیت

ذلك من .ییأس

" " الصرعالصرع""
اإلنسان یصیب اختالل عن عبارة عن.. الصرع ذلك ـصاب.. وناتج أع ـي ف اختالل

ومن.. المخ وتصرفاته حركاته في فیتخبط المصروع حركات في واختالل عقله في واختالل
الحركةهنا مشلول ویقع خطاه فتتعثر أعصابه في یتحكم أن یستطیع تمنع.. ال علة الصرع إذًا

تام غیر منعا انفعالها عن الرئیسیة ذلك.. األعضاء ـذ.. وسبب مناف ـي ف تنحبس غلیظة ریح
علیه یترتب األعضاء في تشنج ذلك یتبع األعضاء بعض من إلیه یرتفع رديء بخار أو الدماغ

اإلنس الرطوبةوقوع لغلط فمه من بالزبد ویقذف منصب وهو األرض على ذلك.. ان یأتي وقد
باإلنسان الخبیثة النفوس بعض لتلبُّس ـا.. نتیجة وإم ـا به ـبَّس تل التي الصورة الستحسان إما

تعالى اهللا قول من هذا ویؤخذ باإلنسان األذى یقُومون: إلیقاع الَ الرِّبا یْأكُلُون كَماالِذین ِإال
الْمسِّ ِمن الشیطَان یتَخَبَّطُه الِذي أي].. ٢٧٥: البقرة[یقُوم كثیر بن الحافظ ـة(قال أكل أن

ـا قیام یقوم أنه وذلك له الشیطان وتخبط صرعه حال المصروع یقوم كما إالّ یقومون ال الربا
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األلوسي.. )١() منكرا الربا: "ویقول یأكلون الذین ـنإن م المصروع كقیام قیاما إالّ یقومون ال
مختلفة أنحاء على متواٍل ضرب وأجله فعل بمعنى تفعل والتخبط ـس.. الدنیا الم من .. وقوله

الجنون جنَّ.. أي إذا ممسوس فهو الرجل مسَّ بالید.. یقال اللمس ألن.. وأصله ـه ب ـمِّي وس
فتف للفساد مستعدة وأخالطه الرجل یمس قد الجنونالشیطان ویحدث .)٢(" سد

ـالج الع معرفة یتطلب األمر فإن صریحة واآلیة ذلك وضح قد الكریم القرآن كان إذا
العقیدة وصحة اإلیمان قوة في یتلخص .الذي

النبویة"" النبویةالسُّنّة " " السُّنّة
ـسام أج ـن الج ـدخول ب المخبرة النصوص كثرة أمام التسلیم موقف العلم أهل وقف

ا.. اإلنسان الوحي أخبر أن بذلكبعد ـاك.. لصادق هن فلیس لطیفة أجسام الجن أن والمعروف
اإلنسان بدن في سلوكهم من یمنع مثالً.. ما كالهواء الكثیف في یسلك اللطیف ألن ـه.. ذلك فإن

ـي ف ـسلك ی وكالماء األسالك في تسلك وكالكهرباء الجمر في تسلك وكالنار أبداننا في یدخل
الرسول یقول ولهذا والرمال ـدم": األتربة ال مجرى آدم ابن من یجري الشیطان رواه" [إن

النبي].. البخاري دعاء من یقولوكان الصالة في دخل ـن: "إذا م ـك ب ـوذ أع إني اللهم
ونفثه ونفخه وهمزه الرجیم ..)٣(" الشیطان

ـائم.. وهمزة( كالن عقله إلیه عاد أفاق فإذا اإلنسان یعتري والصرع الجنون من جنس
وق)٤() والسكران الصرع.. الموتة.. همزة: (یل، هو الذي الخنق .. الكبریاء.. ونفخه. )٥() وهو

النبي.. (الشعر.. ونفثه استعاذة فیه ورد حیث لإلنس الجن صرع یثبت الحدیث ـنوهذا م
الهمز.. الهمز تفسیر في ورد الصرع.. وقد وهي حیاته في اإلنسان تأخذ التي الموتة إذ.. بأنه

بهذ یصل المصروع ـصرعأن ال ألم من یعانیه لما األموات درجة إلى الحالة ـن... )٦() ه وم
النبي المقامدعاء هذا والتردي"في الِهرم من بك أعوذ إني والحریق.. والهدم.. اللهم والغم
ـك.. والغرق ب وأعوذ مدبرا سبیلك في ُأقتل وأن الموت عند الشیطان یتخبطني أن بك وأعوذ

                                          
ـ)1( ج كثیر، ص١ابن ،٣٢٦.
ص)2( والسنة، الكتاب ضوء في الجن .٢٦٣عالم
والنسائي)3( والترمذي داود أبو .رواه
ـ)4( ج العرب، ص٦لسان ،٤٢٩٦.
ـ)5( ج والنهایة، ص١البدایة ،٦١.
والسنة)6( الكتاب ضوء في الجن .عالم
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لدیغًا أموت لإلنسان)١() أن الشیطان جنون.. وتخبط أو ِبخَبل مسَّه ـذا)٢(" إذا ه ـل ك ـع وم
الناس بعض على الشیاطین تسلّط تُثبت أحادیث ذلك.. فهناك .. من

قال-١ رباح أبي بن عطاء عباس: "عن ابن لي ـة؟.. قال الجن أهل من امرأة ُأریك .. أال
النبي: قال.. بلى: قلت أتت السوداء المرأة ـتهذه ـرع:فقال ُأص ـي ـي.. أن وإن

لي.. أتكشّف اهللا أن: قال.. فادع اهللا ـوة دع ـئت ش وإن الجنة ولك صبرت شئت إن
فقالت ـا: فقالت.. اصبر: یعافیِك؟ له فدعا أتكشف أال لي اهللا فادع أتكشّف رواه" [إني
ومسلم ].البخاري

قال-٢ اهللا عبد بن جابر اهللا: "عن رسول مع حخرجنا الرقاع ذات غزوة إذافي ـى ت
رسول إلى فجاءت لها بابن بدویة امرأة عرضت وأقم بحرة ـول: فقالتكنا رس یا

الشیطان علیه غلبني وقد ابني هذا منه: فقال.. اهللا فأدنته ِمني ـال.. أدنیه ـي.. ق افتح
اهللا رسول فیه فبصق ففتحته قالفمه ثالث: ثم قالها اهللا رسول وأنا اهللا عدو اخسأ

قال.. مرات ـصیبه: ثم ی ـان ك مما شيء إلیه یعود فلن علیه لیس بابنك رواه" [شأنك
األوسط في ].الطبراني

األعنق-٣ الرحمن عبد بن مطر ـن: "قال.. عن ب زارع ابن الوازع بنت إبان أم حدثتني
أبیها عن العبدي اهللا.. عامر رسول إلى انطلق الزارع جدها مجنونأن له –بابن

له أخت ابن جد-أو اهللا.. يقال رسول إلى قدمنا ـول: قلت.. بالمدینةفلما رس یا
لي.. اهللا بانًا معي لي–إني أخت ابن ـل.. مجنونًا-أو وج ـز ع اهللا فتدعو به أتیتك
به: قال.. له عنه.. ائتني فأطلقت الركاب في وهو إلیه ـه.. )٣(فانطلقت علی ـت وألقی

حتى بیده وأخذت حسنین ثوبین وألبسته السفر اهللاثیاب ـول رس ـى إل به انتهیت
یلیني.. فقال مما ظهره واجعل مني ـفله: قال.. ُأدنُه وأس أعاله من ثوبه بمجامع فأخذ

ویقول إبطیه بیاض رأیت حتى ظهره یضرب اهللا: فجعل عدو یا عدو.. اخرج اخرج
األول.. اهللا بنظره لیس الصحیح نظر ینظر اهللا.. فأقبل رسول أقعده ـهثم یدی بین
اهللافد رسول دعوة بعد أحد الوفد في یكن فلم وجهه ومسح له ـهعا علی ـضل " یف
الطبراني[ ].رواه

                                          
والنسائي)1( داود أبو .رواه
ا)2( ـلسان ج ص٢لعرب، ،١٠٩٤.
الهرب)3( مخافة وأوثقه ربطه قد .كان
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اهللا-٤ رسول إلى بولدها جاءت امرأة أن عباس ابن اهللا: فقالتعن رسول به.. یا إن
اهللا... )١(لمما ـول رس فمسح طعامنا علینا فیفسد طعامنا عند یأخذه ـدرهوأنه ص

له فسعى.. )٢(عةفثعث.. ودعا األسود الجرو مثل فیه من ..)٣(" فخرج
العاص-٥ أبي بن عثمان اهللا.. قال(عن رسول استعملني ـللما جع ـائف الط على

رسول إلى رحلت ذلك رأیت فلما أصلّي ما أدري ما حتى صالتي في لشيء یعرض
العاص: فقال.. اهللا أبي اهللا: قلت.. ابن رسول یا ب: قال.. نعم جاء یا: قلت.. ك؟ما

اهللا ـلّي.. رسول ُأص ـا م أدري ـا م حتى صالتي في شيء لي ـال.. عرض ذاك: ق
منه.. ُأدنُه.. الشیطان قدمي.. فدنوت صدور على ـدري: قال.. فجلست ص ـضرب ف

فمي في وتفل اهللا: وقال.. بیده عدو یا مرات.. اخرج ثالث ذلك قال.. ففعل الحق: ثم
عثمان.. بعملك أح: فقال ما بعدهفلعمري خالطني ماجه" [سبه ابن ].رواه

الصرع"" الصرععالج ""عالج
ـة بطریق ـأتي وی المخ كهرباء في مفاجئ وخلل اإلنسان جسم في ارتباك هو الصرع

عضویة فسیولوجیة تغیرات نتیجة بالمخ الحركة مراكز في تبدأ والتي العضویة یفقد.. التشنج
تماما وشعوره إحساسه المریض األطب.. معها عند هذا وأهلوعالج المخ وأطباء النفسانیین اء

المجال هذا في ـز.. التخصص مراك في تبدأ نفسیة تشنجیة بنوبات یظهر نفسي صرع وهناك
ـا معه ـد یفق ال ـا عقلی تغیرا األساسي مظهرها یكون مختلفة إحساسات شكل على اإلحساس

تماما وشعوره إحساسه به،المریض نستدل شيء وأول یعالج الذي النوع ـووهذا ه ذلك على
الرسول : مثلفعل

قال-١ كعب بن أبي النبي: "عن عند فقالكنت أعرابي أخًا: فجاءه لي إن اهللا نبي یا
وجع قال: قال.. وبه وجعه؟ لمم.. وما به.. به فاتني ـه.. قال یدی ـین ب فوضعه قال

النبي الكتابفعوذه اآلی.. بفاتحة هاتین ثم البقرة سورة أول من آیات ـینوأربع :ت
واِحد ِإلَه آلوِإلَهكُم ـن م وآیة البقرة سورة آخر من آیات وثالث الكرسي وآیة

هوعمران ِإال ِإلَه الَ َأنه اُهللا األعرافشَِهد من اُهللا:وآیة ربَّكُم ـرِإنَّ وآخ
المؤمنین من الْحق:آیة الْمِلك اُهللا مفَتَعالَى الجنوآیة سورة جدُّ:ن تَعالَى وَأنه

                                          
جنون: لمما)1( .أي
تقیأ)2( .أي
ـ)3( ج الزوائد مجمع في والدارمي أحمد ص٩رواه ،٢.
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الصافاتربِّنَا سورة أول من آیات ـم.. وعشر ث ـشر الح سورة من آیات :وثالث
َأحد اُهللا هو قط.. والمعوذتینقُْل یشْك لم كأنه الرجل . )١(" فقام

النبي-٢ أتى أنه عمه عن السلط بن خارجة عنعن من راجعا أقبل ثم ـرَّفأسلم فم ده
بالحدید موثق مجنون رجل أهله.. عندهم ـاء.. فقال ج ـد ق هذا صاحبكم أن حدِّثنا إنّا

ـاة ش مائة فأعطوني فبرأ الكتاب بفاتحة فرقیته به؟ تُداوونه شيء عندكم فهل .. بخبر
اهللا رسول قلت.. فقال.. فأخبرتهفأتیت هذا؟ غیر قلت ـال.. ال: هل ـذها: ق .. خ

برقی أكل لمن باطلفلعمري حق.. ة برقیة أكلت داود" [فقت أبو ].رواه
النبي-٣ وأقره القرآن بقراءة المصروع مسعود بن اهللا عبد عالج ـنولقد م ذلك على

ُأذن.. ذلك ـي ف قرأ أنه مسعود بن اهللا عبد عن الصمعاني حنش عن یعلى أبو روى
فأفاق اهللا.. مبتلى رسول له قال: فقال ُأذنه؟ في قرأت َأنما: قرأت.. ما َأفَحِسبتُم
عبثًا المؤمنونخَلَقْنَاكُم سورة آخر اهللا.. إلى رسول ـا: "فقال موفقً رجالً أن لو

لزال جبل على .)٢(" قرأها
الصرع-٤ عالج اهللا رحمه حنبل بن أحمد حدث.. اإلمام ـن.. فقد م المتوكل إلیه أنفذ أن

أن.. یعلمه ویسأله صرع بها جاریة له بالعافیةأن لها اهللا ـن.. یدعو ب ـد أحم فبعث
ـر أمی دار ـى إل ـب اذه وقال به یتوضأ كان خشب من نعالً وأعطاه له بتلمیذ حنبل

الجاریة هذه رأس عند واجلس له.. المؤمنین للجن.. وتقول ـد"یعني أحم ـك ل یقول
إلیكأ أحب مرة.. یهما سبعین النعل بهذا تُصفع أو الجاریة هذه من . .فمضى.. تخرج

له اإلمام قاله ما له الجاریة.. وقال لسان على المارد له والطاعة.. فقال ـو.. السمع ل
به أقمنا ما بالعراق نُقیم أالّ حنبل بن أحمد أطاعه.. أمرنا اهللا أطاع ومن اهللا أطاع إنه

الجاریة من وخرج شيء أوالدا.. كل ورزقت عاودها.. وهدأت أحمد اإلمام مات فلما
الجاریةفأ.. المارد إلى ومضى النعل فأخذ صاحبه إلى المتوكل ـارد.. رسل الم فكلّمه

منك أقبل وال أطیعك وال الجاریة هذه من أخرج ال لسانها أطاع.. على حنبل بن أحمد
بطاعته فأمرنا ـذه.. )٣(" اهللا ه یعالج فیمن یشترط أن قبلها الذي ومن هذه من ویتبین

م عالیة درجة على یكون أن أهلاألشیاء من والنوافل الفرائض مؤدیا هللا اإلخالص ن
یحسد وال أحد على یحقد ال اللسان عف السمعة حسن والصالح .الخیر

                                          
ـ)1( ج الزوائد، مجمع حبان، ص٥ابن ،١١٥.
ـ)2( ج الزوائد، ص٥مجمع ،١١٥.
ص)3( المرجان، .١١٥آكام
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ـیم-٥ الق ابن تلمیذه یحكي كما الصرع عالج تیمیة بن اإلسالم ـول.. شیخ ـاهدت: فیق ش
ویقول فیه الروح یخاطب من المصروع إلى یرسل ـي: شیخنا اخرج الشیخ لك یقول

ه بنفسهفإن خاطبها وربما المصروع فیفیق لِك یحّل ال ماردة.. ذا الروح كانت وربما
بألم یحس وال المصروع فیفیق بالضرب ذلك.. فیخرجها منه وغیرنا نحن شاهدنا وقد

المصروع.. مرارا أذن في یقرأ ما كثیرا ـم:وكان وَأنكُ عبثًا خَلَقْنَاكُم َأنما َأفَحِسبتُم
تُرجعونِإلَ الَ القیمینَا ابن ـت.. یقول فقال المصروع ّأذن في قرأها أنه مرة وحدثني

الشریرة قال.. نعم.. الروح صوته بها عروق.. ومدَّ في بها وضربته عصا له فأخذت
الضرب ذلك بعد یموت بأنه الحاضرون یشك ولم الضرب من یداي كلّت حتى .. عنقه

الرو قالت الضرب أثناء ُأحبهوفي أنا یحبك.. ح ال وهو لها أن: قالت.. فقلت أرید أنا
به معِك.. أحج یحج أن یرید ال وهو لها لك.. فقلت كرامة أدعه أنا لها.. فقالت فقلت

ولرسوله.. ال هللا طاعة منه: قالت.. ولكن أخرج ـال.. فأنا ـصروع: فق الم ـد فقع
وشماالً یمینًا ال: وقال.. یلتفت حضرة في بي جاء لهما قالوا ـضرب.. شیخ؟ ال وهذا

وقال علیه: كله؟ وقع الذي بالضرب یشعر ولم ُأذنب؟ ولَم الشیخ یضربني .)١(وِلم

لإلنسان"" الجن مس لإلنساندوافع الجن مس " " دوافع
أهمها كثیرة باإلنسان یتلبس ألن الجن تدفع التي : الدوافع

لإلنس-١ الجن جنسي.. عشق لقاء بینهما یكون قد هذا ـه.. وفي أن ـد المؤك من اللكنه
المعیشة وطرق الطبائع الختالف إنجاب بینهما .یكون

لإلنسي-٢ الجني یدري.. ظلم ال وهو للجن ظلم اإلنس من یقع ـي.. كأن برم یقوم كأن
فیؤذیه الجني على اإلنسان یقع أن أو به یشعر ال وهو جني به مكان في ساخن .. ماء

فینزعج جني به مكان في اإلنس یصرخ من.. أو كله الظلموهذا ـن.. باب م ـا فأم
تعالى اهللا حرمها التي لفواحش بابا من ذلك فإن العشق الزواج.. ناحیة شرع اهللا ألن

والجن اإلنس بین الزواج یتفق وال محددة أسالیب اإلنسان.. وله فإن الثاني النوع وأما
ـس اإلن ملك في الجن تمكث أالّ اإلنصاف ومن الجن أذى یتعمد وال یعلم ـن.. لم ولك

یقع ما هذا حال أي ـیاء.. على األش هذه لمثل نماذج الحدیث عصرنا في سمعنا وقد
أقول الحق وقع.. لكن عشقًا أن یزعمون الذین األشخاص بعض من جدا مبالغة هناك
لهم الجن داع.. من ـر بغی أو بداٍع جسمه في الشیطان حل حیث ظُلم من هناك .. أو

الظاه هذه صحَّت إن حال أیة على ـاسلكن الن وتكالب اإلیمان لضعف نتیجة فهي رة

                                          
ص)1( النبوي، . بتصرف٥٣الطب
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ـي ف علیهم سیطر وما العبادات أداء عن شدیدة غفلة من أصابهم وما الشهوات على
شدید خوف من ـضب.. حیاتهم والغ االنفعال إلى یؤدي نفسي عامل من ینتابهم ما أو

النوم في بأرق اإلنسان یصاب لذلك ـ.. وقلق.. الشدید ی شیًئا كأن رأى نام ضایقهوإن
ـسمِّیه نُ ـا م وهذا یستطیع فال یستغیث أن ویرید منامه ـالم(في واألح ـالكوابیس ب

یستتبعه) المزعجة شدید بصداع اإلنسان یصاب ذلك اإلنسان ینتاب ـرود.. وعندما ش
وكسل خمول مع ـن.. ذهني ع ـز تعج ـاء األطب لكن جسمه في اآلالم بعض ویشكو

المرض .تشخیص

اإل"" جسد في الجن یدخل اإلكیف جسد في الجن یدخل " " نساننسانكیف
یقول وتعالى سبحانه ـاٍر: الحق ن ـن مِّ مَّاِرٍج ِمن الْجانَّ ـرحمن[وخَلَقَ ] ١٥: ال

نار من اللهب.. ومارج الساخن.. طرف الهواء ریح.. وهو إذًا ـه.. فالجن ب ـسان اإلن وجسم
اإلنسان جسم في مكان أي من یدخل أن للجن فیمكن ـى.. مسام إل مباشرة یتجه یدخل وعندما

عضوالم أي على یؤثر أن ویستطیع ـروف.. خ مع أمر األعضاء جمیع على المخ تأثیر .. ألن
المخ في مستقرة غریبة أثیریة ذبذبات لدیهم الصرع مرضى أن الطبیة البحوث أثبتت ..وقد

ـذا ه ـالج لع یتصدى من على ویجب به الخاصة أعراضه له الجن من مس به فالذي
باألخالق متحلیا یكون أن وأنالنوع ـشیطان ال ومداخل الجن بأحوال عالما یكون وأن الفاضلة

الشیطان إذالل على یعینه ما هذا ألن بالطاعات ربه موالیا للحرمات متجنبا متزوجا .یكون
ـد أح ـا معه یكون وأن محتشمة إالّ المعالج أمام تجلس فال أنثى المریضة كانت وإذا

المریض.. محارمها إعطاء في المعالج وأالویبدأ ـین الیق وسالمة اإلیمان قوة في درسا وأهله
ـن ع ـة الخلیع ـصور ال وإبعاد الموسیقى تستعمل وأالّ حجاب یعالج الذي المریض مع یكون

المعالج لها یتنبه أن یجب التي األمور من ذلك غیر إلى ـضرة.. المكان بح من كل یكون وأن
لها مضیع غیر الصالة على محافظًا أ.. العالج ـلویالحظ مراح ـى عل ـس لإلن الجن مس ن

: أهمها
طائف-١ دقائق.. مس من أكثر یستغرق ال ـستمر.. وهو ی فال اإلنسي یقین لقوة ونظرا

ویهرب معه .الجني
جزئي-٢ رجله.. مس أو كذراعه اإلنسي جسم من عضوا الجني یمس أن ..وهو
طویل-٣ طویلة.. مس مدة اإلنسي جسم في الجني .یستمر
كلي-٤ یم.. مس أن كلهوهو اإلنسان جسد الجن .س
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علیه األدلة وسقنا وضحناه وأن سبق وقد الجن من قرین له منا إنسان كل ألن .. وذلك
ـى عل ـو وه للنوم فراشه إلى یدخل وأن وضوء على دائما یعیش أن إنسان كل ننصح ولهذا

المؤمن سالح الوضوء فإن ـین.. وضوء الح ـین وب ـصالة ال على یحافظ أن اإلنسان وعلى
البقرةوالح سورة من األخیرتان اآلیتان أو الكرسي آیة اإلنسان یقرأ .ین

" " سؤالسؤال""
الناس من كثیر ـصیبنا.. یسال وی ـا بعقولن ـب ویلع ـا بالدن في الشیطان یسكن لماذا

ـت عفاری ـا فیه اإلفرنج بالد له فقلت اإلفرنج؟ بالد في بذلك نسمع ولم ذلك، وغیر بالصرع
في ألنهم ولكن هنا من أكثر ـموجان فه ـون یرتكب ـات الموبق أنواع ولكل یعیشون المعاصي

هواه حسب على ویسیرون حزبه ویكونون الشیطان أولیاء من ـیهم.. أصبحوا عل اطمأن لذلك
اهللا ـزب ح ـم ألنه ـویهم لیغ المسلمین إلى یأتي هو وإنما معهم یلعب ألن حاجة في .. ولیس

اهللا ال.. وأولیاء أعداء فهم وبالتالي اهللا، أتباع إغواءهم.. شیطانفهم یحاول ذلك ونحن.. وعلى
اهللا رسول قاله ما هو والسالح نستعمله ال لكننا الشیطان به نحارب الذي السالح إن: "عندنا

فیه تقرأ البقرة سورة سمع إذا البیت من یخرج آخر"الشیطان حدیث وفي ـوتكم"، بی تجعلوا ال
ال البقرة سورة فیه تقرأ الذي البیت فإن الشیطانقبورا مسلم" [یدخله آخر]. رواه حدیث : وفي

البقرة" سورة القرآن سنام وإن سناما شيء لكل ـرأ.. إن تُق البقرة سورة سمع إذا الشیطان وإن
البقرة سورة فیه تُقرأ الذي البیت من الحاكم" [خرج ـصالة].. رواه ال ـه علی ـول الرس ویقول
خُبیب بن اهللا عبد رواه حدیث في ـب:قالوالسالم نطل شدیدة وظلمة مطر لیلة في خرجنا

فأدركناهالنبي لنا شیًئا.. قل: فقال.. لیصلي أقل قال.. فلم شیًئا.. قل: ثم أقل ـال.. فلم ق : ثم
اهللا.. قل رسول یا قال.. قلت أقول؟ تُصبح.. "ما وحین تُمسي حین والمعوذتین أحد اهللا هو قل

شيء كل من بكفیك مرات داو" [ثالث أبو اهللا].. درواه ـول رس أن ـامر ع بن عقبة وعن
قلت: "قال المتعوذون؟ به تعوذ ما بأفضل أخبرك الفلق: قال.. بلى.. أال برب أعوذ وقل.. قل

الناس برب مسلم" [أعود ]..رواه
ـول فالرس ـساء الن ـع تتب عن بصره یغض أن اإلنسان على أنه المالحظ ومن هذا

ال: "یقول على أضر فتنة بعدي تركت النساءما من البخاري" [رجال آخر].. رواه حدیث : وفي
النساء" على والدخول األنصار.. إیاكم من رجل قال.. فقال الحمو؟ " الموت.. الحمو.. أفرأیت
البخاري[ ـن].. رواه ع ـد یبتع وأن ـشیطان ال وسائل هذه ألن لسانه یحفظ أن اإلنسان وعلى

جر.. الجدل أسلحة وهي الشیطان به نحارب ما فنجحواهذا الصالحون بها وتمسك العلماء بها
مذموم شيء وكل والكراهیة والحقد والحسد السحر عن ولنبتعد حیاتهم اللعین.. في إبلیس ألن

كتفه على یحمل وهو الصالحین أحد ـال).. خرجا(رآه ق ـیس؟ إبل یا تحمل ماذا الصالح فقال
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الناس على أوزعها بضاعتي بضاعتك؟: قال.. احمل ـاء: قال.. وما العلم على أوزعه .. الحقد
للنساء والوزراء.. والغیرة لألمراء ـل.. والحسد ك ـباح ص توزیعها في أنشط بضاعتي وهذه

نتجنبه.. یوم أن علینا سهل والحیل األسالیب وعرفنا البضاعة عرفنا قد كنا اهللا.. فإذا وصدق
عد: العظیم فَاتِخذُوه عدوٌّ لَكُم الشیطَان السَِّعیِرِإنَّ َأصحاِب ِمن ِلیكُونُوا ِحزبه یدعو ِإنما وًّا

].. ٦: فاطر[
اهللا ذكر ینسیهم الشیطان أتباع موضحا.. إن لنا الحق قال ـیِهم: لذلك علَ ـتَحوذَ اس

ِحز ِإنَّ َأالَ الشیطَاِن ِحزب ُأولَِئك اِهللا ِذكْر فََأنْساهم ـرونالشیطَان الْخَاِس ـم ه ـشیطَاِن ال ب
]..١٩: المجادلة[

ـع یتب وال یصاحبه أن اإلنسان یقبل ال الشیطان أن لك لنُبین معك قطعناها الرحلة هذه
مبین مضل عدو ألنه .طریقه

ـل ك ـي ف معك ویقفون علیك یحافظون الذین الكرام األبرار األطهار فهم المالئكة أما
ویكو ویساعدونك ـعأزمة م ـشة المعی ـة ورفاهی السعادة لك یحققون طریق كل في معك نون

القلب وراحة النفس وهدوء البال أمرك.. اطمئنان من بیِّنة على لتكون ذلك وضحنا وال.. وقد
مفضوحة وأالعیبه مكشوفة وحیله ضعیف وكیده الضعف من أضعف ألنه الشیطان من تخف

الص سلیم الجسد طاهر تكون أن بشرط ذلك وتمسكویتم عزیمة وقوة ضمیر صحوة عندك در
عنهم قال الذین الفالح اهللا حزب من لتكون ـِر: بالحق اَآلِخ والْیوِم ِباِهللا یْؤِمنُون قَوما تَِجد الَ

ع َأو ِإخْوانَهم َأو َأبنَاءهم َأو آباءهم كَانُوا ولَو ورسولَه اَهللا حادَّ من ـكیوادُّون ُأولَِئ ِشیرتَهم
ـِدین خَاِل األنْهار تَحِتها ِمن تَجِري جناٍت ویدِخلُهم مِّنْه ِبروٍح وَأیَّدهم اِإلیمان قُلُوِبِهم ِفي كَتَب

الْ ـم ه اِهللا ـزب ِح ِإنَّ َأالَ اِهللا ـزب ِح ـك ُأولَِئ عنْه ورضوا عنْهم اُهللا رِضي ـونِفیها مفِْلح
]..٢٢: المجادلة[

وجد"" وجدعبث " " عبث
ـل یفع ـا كم ـه ألن والتسلیة العبث لمجرد ویضره فیؤذیه باإلنس یعبث من الجن من

بعض مع بعضهم ـذاء.. اآلدمیون اإلی ـي ف حده یجاوز لذلك جهالً وأكثر عقالً أقل والشیطان
باإلنس إنسیا.. واإلضرار جني أحبَّ إذا جلیًّا هذا ـة.. ویظهر خدم ـاول ویح ـي الجن فیتوله

رضاه سبیل في شيء أي ویفعل بني.. محبوبة عن یعزله ألنه ویشقیه یتعبه یرضیه وهو لكنه
ولباس.. جنسه وشراب بطعام له یأتي فهو إرضائه أجل ـد.. ومن عن من مسروقة أشیاء وهي

أشیائهم على اهللا اسم یذكروا لم قد.. أقوام ببعضهما واألنس الحب لحظات ـنِّوفي الج ] یخبر
ویتأتى السارق الشخص صورة في ویتصورون محل أو مكان من مسروقة أشیاء عن اإلنسي
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اإلنسي فیخبرهم یسألون المسروقة األشیاء ـون.. أصحاب تك وهنا قال، كما تماما األمر ویقع
تعود ال واحدة مرة هي تكون وربما الجني عمیل في یثقون الناس ألن الكبرى ـدو.. الطامة ق

سبحانه الحق بقول ذلك عن القرآن ـن: عبر مِّ ـاٍل ِبِرج یعوذُون اِإلنِْس مِّن ِرجاٌل كَان وَأنه
رهقًا فَزادوهم واحدة]... ٦: الجن[الِْجنِّ مرة صدقوا ولو كذبه الجن أن المؤكد الشيء لكن

معهم یتعامل الذي اإلنسان حیاة الشیاطی.. طول كانت إالّولذلك تقترن ال والمردة والعفاریت ن
الموقف هذا لنا موضحا سبحانه الحق قال ولهذا والفجور الكذب أهل من شاكلتها على : بمن

الشیاِطین تَنَزَُّل من علَى ُأنَبُِّئكُم َأِثیٍم * هْل َأفاٍك كُل علَى ـرهم * تَنَزَُّل وَأكْثَ ـسَّمع ال ـون یلْقُ
ـرب] ٢٢٣–٢٢١: الشعراء[ونكَاِذب تقت ال والعفاریت الشیاطین أن المؤكد من بأنه علما

والتوحید اإلخالص أهل الصادقین المؤمنین ساحة ..من

آدمي"" صورة في الجني آدميظهور صورة في الجني " " ظهور
الشیطان أن كما یعرفه إنسان یراه الذي یظن حتى إنسان صورة في یتمثل قد الشیطان

الضعفاء بعض بعقول ـهیلعب أن لهم ویزعم بصوت علیهم فیردُّ باألموات یستغیثون فیجعلهم
ـى عل الناس بعقول ویلعب البعض بلب الشیطان ویأخذ العبادة عنهم وخففَ السالمة لهم كتب
ـروا ظه المؤمنین من الجن بعض وهناك األزمات عند وینجِّیهم المهالك عند ینجدهم وليٌّ أنه

قد من إلى الجمیل ورد الجمیلبالوفاء إلیهم روي.. م .. لذلك
الرشید-١ هارون على یوما دخل رجالً قائُل.. أن من أتعرف له وقال هارون إلیه فنظر

البیت :هذا
به الزمان طال وإن أبقى زاٍد*الخبر من أوعیت ما أخبث والشر

لمؤمنین.. قال أمیرا الرواة... ال.. یا یرویها قصة له ـال.. هاتها: قال.. ولكن ـا: ق ی
المؤمنین قال.. أمیر أعرابیا أن فلما: روي عظیمة قافلة في مكة قاصدا السنین بعض في كنت

الحر شدید یوم في البادیة القافلة ـا.. توسطت أوله ـت ألحق ـة القافل في عظیمة ضجة سمعت
القوم.. بآخرها من رجل فأجابني الضجة سبب عن بالناس.. فسألت ما تَر إلى.. تقدم فتقدمت

القافلة كرغاء.. أول ویرغو الثور یخور كما یخور وهو كالجذع فاه فاغر أسود بشجاع أنا فإذا
أمره.. البعیر به.. فهالني أصنع ما إلى أهتدي ال ـة.. وبقیت ناحی ـى إل ـه طریق ـن ع فعدلنا
ثانیة.. أخرى یقربه.. فعارضنا أن القوم من أحد یجسر ولم لسبب أنه ـدى.. فقلت.. فعلمت أف
ا هذاهذا من القافلة هذه بخالص اهللا إلى وأتقرب بنفسي فتقلّدتها.. لعالم الماء من قربة وأخذت

سكن منه قربت رآني فلما وتقدمت سیفي فیها.. وسللت یبتلعني وثبة منه متوقعا فلما.. وبقیت
ـت فرغ فلما اإلناء في یصبُّ كما الماء وصببت فیه في القربة فم فجعلت فاه فتح القربة رأى
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ـا لحقن سوء غیر من عنا وانصرافه لنا تعرضه من فعجبت ومضى الرمل في تسبسب القریة
لقصدنا ومضینا ذاك.. منه طریقنا في عدنا جدا.. ثم مظلمة لیلة في تلك منزلتنا في .. وحططنا

حاجتي فقضیت الطریق من ناحیة إلى وعدلتُ الماء من شیًئا ـن.. فأخذت ع ـدا بعی جلست ثم
ا أذكر فنمتالقوم النوم من ِسنَةٌ فأخذتني تعالى ـا.. هللا ألنه ـسا ِح للقافلة أجد لم استیقظت فلما

ـواجس.. ارتحلت اله وانتابتني أضطرب وجعلت أفعله ما إلى أهتِد ولم وحیدا منفردا ومكثت
یقول شخصه أرى وال صوته أسمع بهاتف وإذا الحیرة : وأخدتني

ـه مركب ـضل الم الرجل أیها یا
ا هذا ـهدونك تركب ـا من ـر لبك

ـه غیهب زال ـل اللی ما إذا حتى

*
*
*

ـسحبه ی رشاد ذي من عنده ما
ـه تجنب ـا حقً ـون المیم وبكرك
ـسیبه تُ ـال الف في الصباح وعند

عندي قائم ببكر فإذا جانبي.. فنظرت إلى ـري.. وبكري بك وجنّبت وركبته .. فأنخته
الفجر ضوء الح أمیال عشرة قدر سرت ا.. فلما لي ـه.. لقافلةوالحت أركب الذي البكر وقف

وقلت بكري إلى فتحولت نزولي حان أنه : وعلمت
كرب من أنجبت قد البكر أیها یا
ـا ـ خالقن ـاهللا ـ ب ـي ـ تُخبرن أال
ـا مننً ـا أولیتن فقد حمیدا وارجع

*
*
*

ـادي اله ـدلج الم ـضل تُ هموم ومن
الوادي في بالمعروف جاد الذي ذا من

ـح رائ سنام ذي من ـاديبوركت غ

یقول وهو إلي البكر : فالتفت
رمضا ألفیتني الذي الشجاع أنا
ـه حامل ـنَّ ض لما بالماء فجدت
به الزمان طال وإن أبقى فالخیر
ـه ب ـنُّ أِض ال منّي جزاؤك هذا

*
*
*
*

ـصادي ال الحائر ضرَّ یكشف واهللا
ـادي بإنك ـسمح ت ـم ل ـك من تكرما
زاد ـن م ـت أوعی ما أخبث والشر

حمید ـاديفاذهب اله الخالق رعاك ا

قال ثم بكتابتها وأمر القصة هذه أمر من الرشید : فعجب
به الزمان طال وإن الجمیل ـا*إن زرع الذي إالّ یحصده فلیس

ـان ك وإذا ـؤمن م جزء یقابلهم المردة الشیاطین ألن كثیرة الشأن هذا في والطرائف
ال فإن حیاتهم الناس على یفسدون الصالون ـعالشیاطین م ـاونون یتع ـذلك ك الجن من مؤمنین

الخیر سبیل في ـابعین.. المؤمنین الت من رجل عن الدنیا أبي ابن ذكره ما ذلك ـة.. من حیَّ أن
أن ـره وأخب فشكره باللیل آٍت فأتاه فدفنها ماتت إنها ثم فسقاها عطشًا تلهث ِخباءه علیه دخلت

نصیبین جن من صالحا جنًَا كانت الحیة .زوبعةاسمه.. تلك
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الخطاب-٢ بن عمر المؤمنین أمیر بحدیث: قالعن حدِّثني عباس البن یوم ذات قال
به عباس.. تُعجبني ابن ـي: قال ف ـا یوم خرج أنه األسدي فاتك بن خزیم أبو حدَّثني

العزاف ُأبرق في فأصابها ضلت قد له إبل طلب في یسمع(الجاهلیة ألنه بذلك وسمِّي
الجن عزیف قلتقا) فیه ثم منها بكر ذراع وتوسَّدت فعقلتها ـذا.. ل ه ـیم بعظ أعوذ

یقول.. المكان بهاتف : وإذا
والحرام الحالل منزِّل الجالل ذي باهللا عذ ویحك

تُبال وال اهللا ووحِّد
: فقلت... قال

ــل تخی ــا فم ــداِع ال ــا أیه ــا ـضلیل*ی ـ ت أم ـدك ـ عن ـد ـ أرشْ
: فقال

ـرات الخی ذو اهللا ـول رس هذا
ــصالت ـ مف ــد ـ بع ــور ـ وس
ـصالة ـ وال ـصوم ـ بال ـأمر ـ ی

*
*
*

ـات وحامیم ـین یاس ـ ـ ب جاء
ـاة ـ والنج ـة ـ الجن ـى ـ إل ـدع ـ ی
ـات الهن ـن ع ـاس الن ویزجر

اهللا.. فقلت.. قال یرحمك الهاتف أیها أنت ـول: قال.. من رس بعثني مالك بن مالك أنا
نجداهللا جن أل: فقلت.. قال.. إلى هذه إبلي یكفیني من لي كان ـهلو ب ـن ُأوم ـى حت .. تیتُه
ـالى: فقال تع اهللا ـشاء إن سالمة أهلك إلى أردَّها حتى أكفیكها فأنا اإلسالم أردت ـال.. إن .. ق

اهللا رسول فإذا المسجد فأتیت جمعه یوم فبلغتها المدینة وقصدت راحلتي ـبفامتطیت یخط
وقلت المسجد بباب راحلتي خطبته.. فأنخت من یفرغ حتى أبو.. انتظر ـرجفإذا خ ـد ق .. ذر

لي اهللا.. وقال رسول لكإن یقول وهو إلیك بك.. أرسلني ـالمك.. مرحبا إس ـي بلغن .. قد
الناس مع فصل وقال.. قال.. فادخل دعاني ثم فصلّیت فدخلت الذي.. فتطهرت الشیخ فعل ما

سالمة أهلك إلى ردَّها قد إنه أما أهلك؟ إلى إِبلَك یردَّ أن ـت.. ضمن ا.. فقل ـزاه ـراج خی هللا
اهللا.. ورحمه رسول اهللا.. أجل: فقال .رحمه
عنهما-٣ اهللا رضي مالك بن أنس عن دینار بن مالك رواه النبي.. قال.. ما مع كنت

مكة جبال من عكازه.. خارجا على یتوكأ شیخ أقبل النبي.. إذ ـيفقال ِجن ـشْیةُ ِم
الجنِّ.. ونغمته النبي.. نعم].. فقال أيفقال قالمن بن.. الجن؟ الهیثم بن هامة أنا

إبلیس بن أبوین.. فقال.. القیس إالّ وبینه بینك أرى أجل.. ال ـى: قال.. قال أت ـم ك
أقلّها إال الدنیا أكلت قال ـت.. علیك؟ فكن أعوام ابن غُالما لهابیل قابیل قتل لیلة كنت
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األنام بین وأورش اآلكام على اهللا: فقال.. )١(أتشوف ـلبرسول العم ـال.. ئس ق
ـى فبك دعوته في عاتبتُه وأني یدیه على وتُبتُ بنوح آمن ممن فإني العتاب من دعني

وقال النادمین: وأبكاني لمن واهللا الجاهلین.. إني من أكون أن باهللا ـت.. وأعوذ ولقی
به وآمنت فیها.. هودا ُألقي عندما النار في معه وكنت إبراهیم ـع.. ولقیت م ـت وكن

ُأ إذ قعرهیوسف على فسبقتُه الجب في وموسى.. لقي شعیبا بن.. ولقیت عیسى ولقیت
لي.. مریم السالم: فقال مني فأقرئه محمدا لقیت بك.. إن وآمنت رسالته بلّغتُك .. وقد

النبي السالم: فقال وعلیك عیسى ـال.. على ق ـة؟ هم یا حاجتك ـى.. ما موس إن
التوراة اإلنجیل.. علمني علمني آیاتف.. وعیسى عشر فعلّمه القرآن .علمني

مسعود-٤ بن اهللا عبد أصحاب من جماعة الحجخرج ـي.. یریدون ف ـانوا ك ـا فلم
الطریق بیضاء.. منتصف حیَّة ـسك.. رأوا الم ریح منها یفوح الطریق على .. تتثنى

الجماعة من رجل ـا.. فقال أمره إلیه یصیر ما أنظر حتى ببارح فلست أنتم .. امضوا
ـيفما.. قال الت ـة الطیب ـة الرائح أثر من كان لما الخیر بها فظننت ماتت أن لبست

منها ـا.. تنبعث ودفنته ـق الطری ـن ع نحیتُها ثم خرقة في فكفّنتها ـت.. قال وأدرك
العشاء في العشاء.. أصحابي طعام نتناول نحن ـل.. وبینما ِقب من نسوة أربع أقبل إذ

منهن.. الغرب واحدة فقالتفقلنا.. عمرا.. فقالت عمر؟ ـة.. من الحی ـن دف ـم .. أیك
ـل: قالت.. أنا.. فقلت وج ـز ع اهللا أنزل بما یؤمن قواما صواما دفنت لقد واهللا .. أما

محمد بنبیكم آمن یبعثولقد أن قبل السماء في صفته .وسمع

                                          
یهم)1( والتحرش الناس بین بالوقیعة أقوم .أي

فهرس



١٧٣

الخاتمةالخاتمة
معك.. وبعد قطعناه الذي الخلق.. فإن مع ـد.. جانال.. المالئكة.. اإلنسان.. رحلة وق

الجان موضوع في الحدیث ـأر.. طال بالث ـسالم ال ـه علی آدم ـة ذری توعد اللعین إبلیس ألن
منهم االنتقام.. واالنتقام بها سیباشر التي الخبیثة وسائله عرض ـة.. وقد اللعن ـه علی .. وإبلیس

بقوله وجل عز ربه َأخ: سأل لَِئن علَيَّ كَرَّمتَ الِذي هذَا ألحتَِنكَنََّأرَأیتَك الِْقیامِة یوِم ِإلَى رتَِن
قَِلیالً ِإال ـاإلغواء–وأحتنكنَّ] ٦٢: اإلسراء[ذُرِّیَّتَه ب أستأصلهم وسوف علیهم أستولین -أي

ـت الوق من فسحة وخبث بدهاء وطلب وجل عز اهللا مع الماكر حواره بدأ اللعین إبلیس .. ألن
وتعالى سبحانه الحق أجاب واإلمهالوقد التأخیر في ـضلل.. إبلیس ی أن استطاع وإن وإبلیس

ـؤمن.. الناس الم من یخاف كما أحد من یخاف ال والشیطان المؤمن، فهناك كلهم لیس .. لكن
منه لالنتقام الفرصة یتحین له حاسدا آدم ابن على حاقدا كان وإن ـل.. وإبلیس یظ إبلیس لكن

ی أین من یعرف ال المؤمن أمام علیهحائرا السحر.. دخل حالة في ـین.. حتى ب ـق التفری أو
تعالى اهللا یقول اِهللا: الزوجین ـِإذِْن ِب ِإال ـٍد َأح ِمن ِبِه ِبضارِّین هم ـرة[وما ].. ١٠٢: البق

سبحانه الحق ـافُوِن: ویقول وخَ ـافُوهم تَخَ فَالَ َأوِلیاءه یخَوِّفُ الشیطَان ذَِلكُم ـتُمِإنما كُنْ ِإن
عمران[مُّْؤِمِنین الشیطان].. ١٧٥: آل فإن اهللا مع یكن ومن اهللا مع یعیش دائما المؤمن إن

فیه یؤثر وال ساحته من یقترب ـذه.. ال وتلمی ـاحبه ص ـو فه قرینًا له الشیطان یكن من .. أما
وخلیله ِقِر.. وصدیقه فَساء قَِرینًا لَه الشیطَان یكُِن ـساء[ینًاومن ـك].. ٣٨: الن ش ـال وب

القرین وبئس المعلومات من معه ما وكتم والحرص بالبخل اإلنسان یأمر الشیاطین من القرین
اللدود العدو فهو بذلك یأمر الذي السوء اهللا.. قرین رسول علمنا ولقد معهذا نتعامل كیف

اإلنس یرى كأن منهم أمامنا التي األشیاء أن ظننا إن ـیطانالجن ش ـو ه هذا ألن أسود كلبا ان
اإلنسان یصنع فما حمار أو كعجل شيء أي أو حیة أو ِعرسة أو فأرا یرى أو ـا.. الجن علمن

اهللا قولهرسول في األشیاء هذه مع نتعامل ـتم: "كیف رأی فإذا أسلموا قد ِجنا المدینة في إن
ف ذلك بعد لكم بدى فإن أیام ثالثة فآذنوه شیًئا ـیطانمنهم ش ـو ه فإنما ـسلم" [اقتلوه م ].. رواه

األشیاء هذه یرى عندما اإلنسان یقول أن والتخرج علیكن: "واألذان أخذه الذي بالعهد أنشدكن
لنا تظهرن ال وأن تؤذونا أالّ داود ابن ".سلیمان

مالك اإلمام ُأخرج"ویقول یقول أن ـا)١(یكفیه لن تبدو االّ اآلخر والیوم باهللا علیكم
العذاب" تؤذوناوال في لبثت ما تعلمه كانت ولو الغیب تعلم ال الجن بأن نؤمن فنحن ذلك ومع

یشاء ما له تعمل الجن له اهللا سخّر السالم علیه سلیمان فإن هذا.. المهین عن یخالف من وكان
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ویقهر ویذل ویحبس ویقید به ینكل ك.. األمر في الجن یسخر السالم علیه سلیمان عملوكان ل
ویقهر متعب ومرهق.. شاق متعب شاق عمل كل في الجن یسخر السالم علیه سلیمان .. وكان

استند وقد سلیمان وقف المرات من مرة وفي أعمالهم ویتابع یراقبهم السالم علیه سلیمان وكان
عصا سلیمان.. إلى یراقبها.. ومات سلیمان أن الجن وتظن مرهقة متعبة وهي تعمل .. والجن

میتل الحقیقة في المسخرون.. كنه الجن حتى بموته أحد یعلم زمنیة.. ولم مدة ـت.. وبعد أكل
ـذا ه ـي ف ـا لبثن ما الغیب نعلم كنا لو وقالوا بموته الجن وعرف فوقع سلیمان عصا األرضة

فیقول الموقف هذا حقیقة القرآن لنا یكشف و: المهین شَهر غُدوُّها الرِّیح رواحهاوِلسلَیمان
ـن ع ـنْهم ِم ـِزغْ ی ومن ربِِّه ِبِإذِْن یدیِه بین یعمُل من الِْجنِّ وِمن الِْقطِْر عین لَه وَأسلْنَا شَهر

السَِّعیِر عذَاِب ِمن نُِذقْه مَّحاِریب * َأمِرنَا ِمن یشَاء ما لَه وِجفَا)١(یعملُون كَالْجواِبوتَماِثیَل ٍن
الشكُور ِعباِدي مِّن وقَِلیٌل شُكْرا داود آَل اعملُوا رَّاِسیاٍت ما*.وقُدوٍر الْموتَ علَیِه قَضینَا فَلَمَّا

ِمنسَأتَه تَْأكُُل اَألرِض دابَّةُ ِإال موِتِه علَى الِْج)٢(دلهم تَبیَّنَِت خَرَّ ـونفَلَمَّا یعلَم كَانُوا لو َأن نُّ
الْمِهیِن الْعذَاِب ِفي لَِبثُوا ما ـى].. ١٤–١٢: سبأ[الْغَیب عل ـد یعتم الذي المؤمن فإن لهذا
لهما ثالث ال طریقین أمامه : بربه

اإلسالم-١ واتباع.. طریق أوامره وتنفیذ ربه بطاعة اإلنسان فیه یلتزم الحق طریق وهو
نبیه العالمینهدى رب هللا واإلخالص النیة وصدق القلب طهارة مع ذلك هذا.. كل

وترعاه وتحفظه خطاه تسدد السماء مالئكة علیه تتنزل الذي هو الفریق.. الفریق وهذا
واآلخرة الدنیا في األمن .له

رسوله-٢ وتعلیمات اهللا هدى عن االنحراف ـه.. طریق ولیُّ الطریق هذا في یسیر ومن
ورف ـلالشیطان تُوصِّ متعددة طرق وبه ومنحرف معوج الطریق هذا في والسیر یقه

ـع م ـى حت الزنا وارتكاب والمسكرات للمخدرات كتعاٍط وإجرام وفساد شر إلى كلها
ـاس الن ـى عل ـاء واالدع الزور وشهادة واالبن األب من حتّى الربا وأكل المحرمات

المناهج متعددة مدرسة له إبلیس ألن والبهتان .بالزور
سبحانهو الحق أشار ذلك كل ـوا: إلى تَتِبع والَ ـاتِبعوه فَ مستَِقیما ِصراِطي هذَا وَأنَّ

سِبیِلِه عن ِبكُم فَتَفَرَّقَ ].١٥٣: األنعام[السُّبَل
اهللا رسول ذلك مسعودووضح بن اهللا عبد رواه الذي الحدیث ـط: "قالفي خ

اهللا قرسول ثم بیده مستقیماخطًا هللا سبیال هذا وشماله.. ال یمینه عن قال.. وخط ـذه: ثم ه
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اهللا قول قرأ ثم إلیه یدعو شیطان علیه إالّ سبیل منها لیس مستَِقیما: السبل ِصراِطي هذَا وَأنَّ
سِبیِلِه عن ِبكُم فَتَفَرَّقَ السُّبَل تَتِبعوا والَ النسائي[فَاتِبعوه ]..رواه

قال جابر عن كذلك النبي: "وروي عند جلوسا ـالكنا فق ـه أمام هكذا خطًا .. فخط
اهللا سبیل شماله.. هذا عن وخطین یمینه عن ـده.. وخطین ی وضع ثم الشیطان سبل هذه وقال

اآلیة وتلى األوسط الخط السُّ: في تَتِبعوا والَ فَاتِبعوه مستَِقیما ِصراِطي هذَا ـرَّقَوَأنَّ فَتَفَ بَل
سِبیِلِه عن ماجه" [ِبكُم وابن البزار ]..رواه

ال ـالق واألخ ـد واح الحق ألن سبیله اهللا وحَّد وقد اإلسالم هو المستقیم الصراط إن
ـك وانته اهللا ـدود ح ـتحم اق ـا فیه ـار س فمن یدعو شیطان فعلیها المتفرقة السبل وأما تتجزأ

الش.. الحرمات عداوة بینا ـسهلذلك نف اإلنسان یؤهل حتى آدم البن ـصاحب؟.. یطان ی ـن م
أم بصیر.. الجان.. المالئكة نفسه على إنسان ـیِّن.. وكل ویب ـد للرش ـدي یه بیننا اهللا وكتاب

الحرام من اهللا.. الحالل وأحاسیسناونبي ومشاعرنا وجداننا في بیننا.. حيٌّ ومع.. وأحادیثه
فینا فالعقل اهتَدذلك ـافَمِن علَیه یِضل فَِإنما ضل ومن ِلنَفِْسِه یهتَِدي فَِإنما ـراء[ى : اإلس

ـصِّلت]. ١٥ وف ـه آیات ُأحكمت كتاب في ذلك لنا بیَّن فقد حجة اهللا على ألحد یكون ال وحتى
بصیر.. أحكامه نفسه على إنسان .وكل

الشیطان من یحفظنا أن العظیم العلي اهللا لنسأل وأنوإنّا ـه وأولیائ ـذه وتالمی وأعوانه
القائلین مع وعلى: "نردد بالسوء األمارة النفس على تنصرنا أن وقدرتك بقوتك نسألك إنّا اللهم

وحزبه.. هواها الشیطان على وانصرنا ـدك.. اللهم وتأیی ـك وحفظ ـك بعون ـا معنً وكن اللهم
ق.. ونصرك في وزینه اإلیمان إلینا وحبِّب للخیر صدورنا ـصیبتنا.. لوبناواشرح م تجعل وال
دیننا علمنا.. في مبلغ وال همِّنا أكبر الدنیا تجعل ـا.. وال فین تُشمت وال خلِقك شر من واحفظنا
حرامك. عدوا عن بحاللك اهللا.. واغننا واحفظنا.. یا بوالیتك تولّنا دعاه إذا المضطر مجیب یا

الراحمین أرحم یا ..بحفظك
على وبارك وسلّم اهللا واألطهاروصلّى وأصحابه آله وعلى محمد ..سیدنا

العالمین رب هللا الحمد أن دعوانا ..وآخر
محمد سیدنا على وبارك وسلم اهللا وصلى

األطهار بیته وآل وأصحابه آله .وعلى

عبید الرفاعي منصور
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