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 ملقدمةا

 بػِ اهلل ايطمحٔ ايطحِٝ

غأٍ اهلل َٔ نٌ خ#رل ٚأع#ٛش ب#٘    ٚأ ،اسبُس هلل ع٢ً نٌ ْع١ُ
، ايً#ِٗ ق#ٌ عً#٢ ضبُ#س     ٚاغتػؿط اهلل َٔ ن#ٌ شْ#    نٌ ؾط َٔ 

ٚآٍ ضبُس حت٢ ال ٜبك٢ َٔ قالتو ؾ٤ٞ ٚاضحِ ضبُس ٚآٍ ضبُس 
حت٢ ال ٜبك٢ َٔ ضمحتو ؾ٤ٞ ٚباضى ع٢ً ضبُس ٚآٍ ضبُس حت٢ 
ًعِ عً#٢ ضبُ#س ٚآٍ ضبُ#س حت#٢ ال         ال ٜبك٢ َٔ ايدلن#ا  ؾ#٤ٞ ٚغ#

 ٜبك٢ َٔ ايػالّ ؾ٤ٞ.

ٔ َٛاٖ#  اي#ٓعِ ٚزؾ#و ْ#ٛاظٍ     اسبُس هلل ع٢ً َا خكٓا ب#٘ َ#  
اي##ٓكِ ٚلعًٓ##ا ا َ##ٛارٔ ايه##طّ ٚأخطلٓ##ا َ##ٔ  ًُ##ا  ايع##سّ      
ٚاغ##تٛرٓٓا زاض ايك##طاض بع##سَا نٓ##ا ا زاض االختب##اض ، ٚاسبُ##س هلل   
اي##صٟ لع##ٌ َعطؾت##٘ َط##اٟٚ ايكً##ٛب ٚاسبُ##س هلل اي##صٟ خً##ل        
ايكًٛب ع٢ً إضازت٘ ٚؾطط ايعكٍٛ ع٢ً َعطؾت٘ اسبُس ايصٟ تعّطف 

ٓهطٙ ؾ٤ٞ إش مل ٜهٔ ا ايعب#از اإلسب#از إال عٓ#ازا     يهٌ ؾ٤ٞ ؾًِ ُٜ
 ٚاغتهباضا  ملا أْعِ ب٘ ٚألاز.
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ىل إؾهطا  غبطج ب٘ َٔ حسٚز ايب١ُٝٝٗ ٚعبُسٙ محسا  ْٚؿهطٙ 
 ي٘ خرل ايٛض٣ غج١ٝ.آ ع٢ً ضبُس َٚكاّ اإلْػا١ْٝ ٚق٢ً اهلل

  أَا بعس

ؾإٕ َٔ مج١ً ايططم إىل اهلل تعاىل ٖٛ َعطؾ١ اإلْػ#إ يٓؿػ#٘   
 .غرلٙ ١ رطٜليٝؼ مّثا بعض األخباض  بٌ

ٚايٛقٍٛ إىل َعطؾ١ ايٓؿؼ ٜك#و بع#س٠ ر#طم َ#ٔ مجًتٗ#ا َ#ا       
هذه احملاورة اليت ُأِخذت من كتاب مقىالت ومقااالت  أٚضزْاٙ ا 

، ؾه##إ ؾٝٗ##ا َعطؾ##١ يف علااا االخاالس للحماا ا سحماان الحماا    
 .ٚظخطؾٗا اإلْػإ يٓؿػ٘ ٚيٛاقع٘ اسبكٝكٞ بعٝسا  عٔ خساع ايٓؿؼ

ؾٝج##س ايك##اضه ا ٖ##صٙ ام##اٚض٠ َ##ٔ املع##اضف َ##ا دبعً##٘ عً##٢  
ىل ايتدط#ٞ عب#ٛ   قسض ْؿػ#٘ يٝه#ٕٛ باعً#ا  ٚزاؾع#ا  إ     بكرل٠ ا َعطؾ١

ايهُاٍ، ٚإٔ ٜٓظط إىل ٖصا اشبً#ل بٓظ#ط ايعك#ال٤ ٖٚ#ٛ َ#ا إٔ ٜ#ط٣       
 .ٖٛ خرل َين ؾ٦ٝا  إال قاٍ

ؾًك##س ٚضز ع##ٔ اإلَ##اّ ايطن##ا سعًٝ##٘ ايػ##الّ  إٔ ق##ؿا         
 ايعاقٌ عؿط:
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عًٝ#٘  _ث#ِ ق#اٍ   سإىل إٔ ٜكٍٛ ا ايعاؾ#ط٠:   .اشبرل َٓ٘ َأٍَٛ.
 !ايعاؾط٠، َٚا ايعاؾط٠  -ايػالّ:

 َا ٖٞ؟ -قٌٝ ي٘:

ال ٜط٣ أحسا  إال ٚقاٍ ٖٛ خرل َين ٚأتك٢، إمنا ايٓ#اؽ   -قاٍ:
 .ضلالٕ: ضلٌ خرل َٓ٘ ٚأتك٢ ٚضلٌ ؾط َٓ٘ ٚأز٢ْ

ٖٛ ؾإشا يكٞ ايصٟ ؾط َٓ٘ ٚأز٢ْ، قاٍ يعٌ خرل ٖصا بارٔ ٚ 
 .خرل ي٘، ٚخرلٟ  اٖط ٖٚٛ ؾط يٞ

ٚإشا ضأ٣ ايصٟ ٖٛ خ#رل َٓ#٘ ٚأتك#٢ تٛان#و ي#٘ يًٝخ#ل ب#٘ ،         
ؾإشا ؾعٌ شيو عال صب#سٙ ٚر#اب خ#رلٙ ٚحػ#ٔ شن#طٙ ٚغ#از أٖ#ٌ        

 . 1س ظَاْ٘

ٚأَا َٔ ؼباضب اهلل ٜٚٓاظع٘ ا ضزا٥٘ ، ؾبعس ايعٝإ ال ؼبتاج 
ٚي##٘ ا  إىل َؤْٚ##١ بطٖ##إ َٚ##ا شل##ِ غ##رل اشب##عٟ ا اسبٝ##ا٠ اي##سْٝا    

 اآلخط٠ أؾس ايعصاب.
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ٚنٝـ نإ ؾإٕ ام#اٚض٠ تٗ#سف إىل إٜك#اٍ ايك#اضه إىل ٖ#صٙ      
ايٓكط١ اسبػاغ١، ؾهاْت ع٢ً ٖصٙ املٓٗج١ٝ َعس٠ َ#ٔ قب#ٌ ايًجٓ#١    
اييت ْؿ#طف عًٝٗ#ا سْعٖ#١ ايعك#ٍٛ ، غ#ا٥ًني اهلل تع#اىل إٔ ٜٛؾكٓ#ا        

 شبس١َ ايؿطٜع١ إْ٘ زلٝو صبٝ  ايسعا٤.

 ضبُس املٓتظط ايػعدلٟ



 (7) حمكمة بني االنسان واحليوان

 لبداية()ا

بع###س االْتٗان###ا  اي###يت تعطن###ت شل###ا اسبٝٛاْ###ا  َ###ٔ قب###ٌ  
اإلْػ##إ، ٚايظً##ِ بؿ##ت٢ ق##ٓٛؾ٘ كه##ٔ إٔ ٜه##ٕٛ عٓٛاْ##ا  ض٥ٝػ##ٝا      
يكهٝتٗا، اْتؿه#ت َ#ٔ غ#هْٛٗا ٚق#سحت بع#س ر#ٍٛ غ#هٛتٗا،        

ايٓا٥   ،يتطاي  حبكٗا املػًٛب ٚاملػتك  حبٓالط تطمجٗا األغس
َٓسٚبا  غاَٝا  ٚيػاْا  ٗا، ا ؾهٛاٙ عٔ اسبٝٛاْا  بعس تعٝٝٓ٘ َٔ قبً

ًعكت ع٢ً يػاْ٘ أبطظ َعاْاتٗا. بازلٗاْاركا    ، ٚع

َٓسٚبا  كًً٘ ا ايتك#سٟ  بسٚضٙ أٜها  ٚاختاض ازباْ  ايبؿطٟ 
ٍ     يتً#و اإلؾ#هايٝا     ٚباعتب#اض اي#تِٗ    "َ#ٔ ب#اب "ح#ل اي#طز َهؿ#ٛ

 نسٙ. املٛل٘

َٔ قبٌ ايططؾني ٖٚٛ سايعكٌ  ،  اختٝاضٙايكانٞ ؾكس مت  ٚأَا
ُٖ##ا ي##٘ ٚاملطل##و األعً##٢ ا ايعساي##١، ٚنال ْٛ##٘ ايعٓك##ط اماٜ##سيه

 أٟ ايعكٌ._ايٝكني بهُإ ذبكٌٝ حك٘ ب٘

ؾًٝتؿهٌ ايػٝس األغس ايٓا٥  ا ؾهٛاٙ عٔ  -ايكانٞ:
ُُ سع٢ عًٝ٘ يتتِ اسبٝٛاْا  بططح إؾهايٝات٘ ٚايتِٗ املٛل٘ يً

 َٓاقؿتٗا ٚذبسٜس َؿطٚعٝتٗا.
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ؽ بعسَا لعٌ اهلل تعاىل املاشا تصَْٛٓا ع٢ً االؾذل _:األغس
ٚأْتِ ٜؿذلؽ ، ٚا أقٌ ايتهٜٛٔ، يهػ  ايطظم تًو رطٜكتٓا

بال َدلض ؾُٔ ٜأنٌ اسبؿا٥ـ ال ٜؿذلؽ َٚٔ  بعههِ بعها 
ٕٚ بهٌ ٚأَا أْتِ تهّط، بٗا  ٜؿذلؽ ال ٜأنٌ اسبؿا٥ـ ٚال ٜهطُّ

بٌ حت٢ األؾجاض اييت ، َٔ ٜؤشٜهِ َٚٔ ال ٜؤشٜهِ ،ؾ٤ٞ
 تٓتؿعٕٛ بٗا.

 األَط نُا تكٍٛ بايؿعٌ ٚيهٔ  لٛابٞ ٖٛ إٔ_:إاإلْػ
 األؾهٌ يًُخب١ ٚاأليؿ١ بٝٓٓا...! ْبك٢

 ؾايبكط ؼب  ايبكط ، عبٔ عب  أبٓا٤ لٓػٓا  _:األغس
ازبٓؼ ؾٗٛ  _أٟ اإلْػإ_ أَا أْتِ، ٚاألغس ؼب  األغٛز 

ايٛحٝس ايصٟ ال ؼب  أبٓا٤ لٓػ٘ حت٢ قاٍ حهُٝهِ يكُإ عًٝ٘ 
ٜا بين نٌ زاب١ ذب  ًًَٗا إال ابٔ آزّ،  -:بٓ٘ٚقٝت٘ أل ايػالّ ا

عًُا إٔ اهلل تعاىل أضاز َٓهِ امب١ ٚايتآيـ ٚمل ٜطزٖا َٓا نُا 
 أضازٖا َٓهِ.

 ٕراملا ٜٛلس اشبالف بني مجٝو اجملتُعا  حت٢  _:اإلْػا
 اسبٝٛا١ْٝ.
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 حت٢ ، ٚيهٔ يٝؼ بايكسض ايصٟ ٜٛلس بٝٓهِ _:األغس
خبالف ، تٌ عٓسنِ يٌٝ ْٗاض قطمت حسٜث ايػاع١ إىل حس كتس ايك

 اسبٝٛإ ؾإْ٘ ٜٓاّ ايًٌٝ ٚقٓٛاتهِ ايؿها١ٝ٥ تٓكٌ شيو ع٢ً ايسٚاّ.

 ٕبايؿعٌ نصيو. _:اإلْػا 

 ؿػاز ا ايدل أْؿسى باهلل تعاىل َٔ أ ٗط اي _:األغس
  ٚايبخط عبٔ أّ أْتِ؟

 ٕأْتِ نصيو تؿػسٕٚ.، يعً٘ َٓا َٚٓهِ _:اإلْػا 

 َواْْلَْدرِ س قاٍ اهلل تباضى ٚتعاىل _:األغس ِ َر اىَْفَصاُد ِِف اىَْبّ َٓ َظ
ًْ يَرِْجُعٔنَ  ُٓ ٔا ىََعيَّ ٍِيُ ِي َع ًْ َبْعَض اَّلَّ ُٓ يِْدي انلَّاِس ِِلُِذيَل

َ
ا َنَصتَْج أ ٍَ ِ .   1س ة

  !! ؾايٓاؽ عبٔ أّ أْتِ ٖٚصٙ ؾٗاز٠ ضبهِ

 أٍٚ َٔ أٚلس ايكتٌ ٚبال َدلض حت٢ مل ٜهٔ ي٘  _:األغس
قطب بٔ آزّ، قتٌ أضض ايٛاغع١ ٖٛ أٚناْت ي٘ ٖصٙ األ َعاحِ

ًع ُ٘ ايػطاب اشبًل إيٝ٘ إش قتٌ أخاٙ ؾأقبح َٔ ايٓازَني حت٢ ع
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ؾٓخٔ عًُٓا عٛضت٘  ايصٟ ٖٛ َٓا نٝـ زؾٔ أخٝ٘ َٚٛاضا٠
 ؾٝٓا. _ايكتٌ_قاحبهِ شيو، ٚال دبس شيو 

 ٕال لٛاب. _:اإلْػا 

 ٜكتٌ بعههِ بعها يًخػس  أٜٗا اإلْػإ أْتِ _:األغس
ٔ ال تٛلس ًٌَ ٖصٙ ايكؿا  عٓسْا ٚنٌ َا ٖٛ أَا عب. ٚٚاسبكس..

ُّ ٚأَا أْتِ ٜبػض بعههِ  ،١ ٚاحس٠َٛلٛز قؿ١ ٚاحس٠ ٖٚ
 بعها يكؿا  ش١َُٝ ٚعسٜس٠ ال تٛلس عٓسْا. 

 ٕٚاملكّطبني ٚايعابسٜٔ إٕ ؾٝٓا األْبٝا٤ ٚايكًخا٤  _:اإلْػا
إىل اهلل ٖٚصا َا ال ظبسٙ ؾٝهِ ًٌَ َا ظبسٙ ا بين لٓػٓا إش مل 

  اسبٝٛإ. ا شيو ُوْػ

 حََر ٜكٍٛ اهلل تباضى ٚتعاىل ا نتاب٘ ايهطِٜ س _:األغس ًْ َ ل
َ
أ

ُر  ٍَ ٍُْس َواىَْل رِْض َوالشَّ
َ
َْ ِِف اْْل ٌَ اَواِت َو ٍَ َْ ِِف الصَّ ٌَ َ يَْصُجُد ََلُ  نَّ اَّللَّ

َ
أ

ََ انلَّاِس َوكَ  َوابُّ َوَكررٌِي ٌِ َجُر َوادلَّ تَاُل َوالشَّ ُٔم َواْْلِ ررٌِي َخقَّ َعيَيِّْ َوانلُُّج
ْهرِمٍ  ٌُ  َْ ا ََلُ ٌِ ٍَ ُ َف َِ اَّللَّ َْ يُِٓ ٌَ ٜصنط ازبُٝو مما  ، ؾذلاٙ 1س  اىَْعَذاُب َو

خًل بايطاع١ ٚايػجٛز ي٘ ٚبال اغتًٓا٤ يهٔ ملا ٚقٌ إيٝهِ قاٍ 
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نًرل ٜػجس ٚنًرل حل عًٝ٘ ايعصاب، ؾٛقو االغتًٓا٤ ؾٝهِ 
مل  # عبٔ اعين بٗامل# ٚأَا غرلنِ حت٢ ايسٚاب  ،ٚايعكٝإ َٓهِ

ؾعٓسنِ ايعكٌ  ،طج عٔ ايػجٛز ٚايطاع١ ٚاحس َٓا ق ربهٔ ت
ٚأَا عبٔ ؾًِ ٜكخبٓا اهلل بايعكٌ نُا  ،ٚعكٝتِ اهلل بعكًهِ

 قخبهِ ب٘.

 ٕعبٔ يٓا ايؿهٌ عًٝهِ بايٛال١ٜ ألٌٖ ايبٝت  _:اإلْػا
 عًِٝٗ ايػالّ ٚاييت ٖٞ َٔ أؾهٌ نطاَا  اإلْػإ.

 سٕٚ ايصٜٔ َٓخِٗ اهلل يعًو تعتكس أْهِ ايٛحٝ _:األغس
بٌ نٌ َا ا ٖصا  ،ٖٚصا خطأ َٔ حهطتو ;تعاىل تًو ايٓع١ُ

ايهٕٛ ٜسٜٔ بٛال١ٜ أٌٖ ايبٝت عًِٝٗ ايػالّ مبا ؾٝٗا اسبٝٛاْا  
ضٟٚ أْ٘ لا٤ را٥ط ايٛضؾإ ٚأًْاٙ إىل اإلَاّ عًٞ بٔ ٚأشنط يو 

ا ألْ٘ ُؾتخان ،َو أقخاب٘ ٚنإ لايػا  _عًُٝٗا ايػالّ_اسبػني 
ٚناْت أًْاٙ َع٘  ،ؾاؾته٢ عًٝٗا عٓس اإلَاّ غ٤ٛا  ٔ بعٚلت٘ 

ؾخانُُٗا ؾخًؿت ي٘ بايٛال١ٜ أْٗا َا خاْت٘ ؾأخدلٙ اإلَاّ عًٝ٘ 
عٔ  ًُٗا، ٚقاٍ  _عًٝ٘ ايػالّ_ايػالّ أْٗا قازق١ ْٚٗاٙ اإلَاّ 

 ألٕ يٝؼ َٔ ب١ُٝٗ ٚال ررل ؼبًـ بٛالٜتٓا ناشبا  _:_عًٝ٘ ايػالّ_
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َٚٔ ٖصا  . 1سطًخا ٚراضاإال ابٔ آزّ ؾاق ٚال ؼبًـ بٗا ناشبا 
ٚقس عطؾت أْٓا منتاظ عٓهِ  ،ايهًرل ايهًٝ#ط رايو ٚاقطأ دبس َػُٓا 

ا مل ثِ اعًِ إّْ أبسا ٚأْتِ خالف شيو، بإٔ ال عبًـ بايٛال١ٜ نصبا 
 ٌ ٚال قؿنيٚمل تٛلس ؾٝٓا حطب ازبُ ،الٜتِٗ ق غبتًـ ا ٚ

اىل ٚال غرلٖا ثِ أتط٣ اهلل تباضى ٚتع ٚال ٚاقؿ١ٝ ٚال ازلاع١ًٝٝ
ٜعطض ٚالٜتِٗ ع٢ً ازبباٍ ٚايؿجط ٜٚعطض عٓا نٝـ تعكٌ 

 شيو.

 ٕٜبك٢ ايؿهٌ بأْا َٓا األْبٝا٤ ٚيهٔ _:اإلْػا! 

 اسبٝٛاْا   ا أحسإٔ ٚمل ٜػُو ؟ مل قتًتُِٖٛ _:األغس َٔ
 هلل تعاىل. ٚيٝا  قتٌ

 ٕايؿػك١ َّٓا ٚيٝؼ أٌٖ ايكالحقت _:اإلْػا ًِٗ! 

 ػاقٓا ضغِ نِْٛٗ بايؿعٌ َٓهِ ٚمل ٜكتًِٗ ؾ -:األغس
 بٗا٥ِ !!
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 ايػالّ .



 (03) حمكمة بني االنسان واحليوان

 عبٔ ْأنٌ يًك٠ٛ ٚأْتِ تتًُٕٛ بايطعاّ ا أْسٜتهِ _:األغس
ٚتؿٓٓتِ باملأنٛال  ٚأغٛاقهِ َٚطاعُهِ تؿٗس ٚأغٛاقهِ 
ألْبٝا٥هِ ايصٜٔ قٛتِٗ خبع ايؿعرل ٚأَا عبٔ ؾٓأنٌ  بصيو خالؾا 

َا قػِ اهلل تعاىل يٓا بال ٖصا ايتًُٞ ٚايتبطط ٚايؿطٙ ايعاضّ 
ٛاقهِ تعج بأْٛاع املأنٛال  اييت ٚقًت إىل أضقاّ ؾكاض  أغ

ٚنإٔ مل ٜكٍٛ تباضى ٚتعاىل  هلل تعاىل خًكهِ يتأنًٛاٖا١ً٥ ٚنإٔ ا
نَْس إَِّلَّ ِِلَْعتُُدونِ س ََّ َواْْلِ ا َخيَْلُج اْْلِ ٌَ  . 1س َو

 ٕبايؿعٌ ٚيهٔ أباح اهلل يٓا شيو._:اإلْػا 

 تطاٙ حطَ٘ ع٢ً أْبٝا٤ٙ ٚأٚيٝا٥٘ !أ _:األغس!  

 َو َا إٔ ا يػت بأيٝـ؟ تصَْٛين أْٞ _:األغس !
ٖصا َٔ ل١ٗ َٚٔ  ،اسبٝٛاْا  األيٝـ أنًط بهًرل َٔ غرل األيٝـ

أخط٣ حت٢ غرل األيٝـ ؾٝٓا ٜأيـ أبٓا٤ لٓػ٘ إال اإلْػإ ال ٜهٕٛ 
سنٌ زاب١ ذب  ًًَٗا  -قٍٛ يكُإ اسبهِٝ :نصيو ٚشنط  يو 
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 احليوانو االنسانحمكمة بني  (04)

ِ أَرل املؤَٓني عًٝ٘ اَهإال ابٔ آزّ ال ؼب  إال ْؿػ٘، ٜٚكٍٛ إَ
  . 1س حؿ١ٝ ؾُٔ َتَأيؿٗا أقبًت عًٝ٘قًٛب ايطلاٍ ٚ -ايػالّ:

ؾبايتايٞ َا ٖٛ غرل األيٝـ أنًط عٓسنِ مما ٖٛ َٛلٛز ؾٝٓا 
ًتٗا عًٝهِ ٚبٗصا أٚقانِ اهلل تعاىل بأضحاَهِ ٚأٚل  ِق

 .!َا أٚقانِ بصيو. _ايكطٝع١_ألْهِ أٍٚ َا تكطعٖٛا ٚيٛالٖا

 ٕٚيهٔ ْبك٢ صبتُعا  خرل َٓهِ. ،بايؿعٌ _:اإلْػا 

 رِْض َوََّل َغانٍِر يَِػرُي قاٍ تعاىل س _:األغس
َ
َْ َداةٍَّث ِِف اْْل ا ٌِ ٌَ َو

 ًْ ٌْرَاىُُل
َ
ًٌ أ َم

ُ
  2س. ِِبََِاَخيِّْ إَِّلَّ أ

 تكٓٝؿهِ ;أٜٗا اإلْػإ َٔ أنًط األَٛض حرل٠ -:األغس ٖٛ 
 ،باعؿأنال  آىل إسبّٛ ٚنال  آاىل  ;يًها٥ٓا  اسب١ٝ ايػصا٥ٞ

 ؿجطمثاض ايأ; ايًخّٛ ٚايٓباتا  ٚٚأَا أْتِ ؾتأنًٕٛ نٌ ؾ٤ٞ
هٔ تشيو تٛلس عٓسنِ املالي١ اييت مل نٌ َٚو  ،ٚغرل شيو

 .يتٛلس عٓسْا
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 (05) حمكمة بني االنسان واحليوان

 أْت حٝٛإ  لٓػٝا  أْتِ تكٛيٕٛ يإلْػإ املٓخطف _:األغس
 ،٠ أٚ َطتني حػ  ايتهاثطإال بايػ١ٓ َطَّأْٓا ال ْطً  شيو  َو

طً  شيو ت ٚا ايػِٓ ،٠ ٜطً  شيو َط٠َّطؾًُا تًس ايبكط بايػ١ٓ 
إش رًبٓا شيو  ;ٚنأْٓا ايتعَٓا ٚق١ٝ األْبٝا٤ ٚخايؿتِ ،َطتني

ًع ،يًتهاثط ٚاسباٍ نُا  ؟ايصّ ٚايتؿب٘ؾًُاشا ٖصا  ;ٞٚرًبتُٛٙ يًتُ
 ؾت يهِ ٖٛاز٠.ِطشنط  يو ٚيٛ نٓتِ ًًَٓا َٔ اإلباح١ ملا ُع

 ٕبايؿعٌ ال لٛاب. _:اإلْػا 

 ا  ناَال  ْػإ يتجس أٚ تط٣ قطٝعا إْو أٜٗا اإل _:األغس
هاز دبس اثٓني َٔ تاحس أٚ حكٌ أٚ حظرلتني نصيو ٚال ٚ ٢َطع

 ضعاتُٗا ا َهإ ٚاحس ٚقس شنطتو بابين آزّ عًٝ٘ ايػالّ.

 ٕيعٌ شيو يؿطط٠ اإلْػإ ع٢ً ح  االغتكالٍ _:اإلْػا. 

 االغتكالٍ ال ٜٓاا االلتُاع ٚملاشا قاٍ اهلل تعاىل  _:األغس
ًْ َوََّل س ََْب رِيُدُل ٔا َوحَْذ ٔا َفخَْفَشيُ َِازَُع  . 1س َت
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 احليوانو االنسانحمكمة بني  (06)

 ٚنٓا َٔ اهلل غدط يهِ َا ا ايػُٛا  ٚاألضض _:األغس
خس ٚاملؿطى مج١ً َا غدطٙ يهِ ٚمل تؿهطٚٙ ؾهإ ؾٝهِ املً

 ٚمل ٜهٔ ؾٝٓا نُا شنط  اآل١ٜ ايػابك١ َٔ غٛض٠ اسبج آ١ٜ ،..ٚ.
  .18س

 ٕقبٌ.يتؿت إىل ٖصا أبايؿعٌ حٝث مل  -:اإلْػا َٔ 

 ْٕاّ بين آزّ ٚمل ٜهٔ شيو يػرلإٕ اهلل تعاىل نّط -:اإلْػا 
حٝث ٜكٍٛ ٚنطَٓا بين آزّ ٚمحًٓاِٖ ا ايدل ٚايبخط ٖٚصا ٜعين 

 أْٓا أؾهٌ َٓهِ.

 بايؿعٌ ٖصا تهطِٜ َٓ٘ تعاىل يبين آزّ ٚال غبتًـ  -:األغس
ٚيهٔ ال ٜعين أْو أؾهٌ بكسض َا أْت ضبجٛج َٔ قبٌ اهلل  ،ؾٝ٘

ٌٖ  ،ٚأٟ ؾهط َٓهِ ي٘، إٔ تؤزٟ ؾهط ٖصا ايتهطِٜ تعاىل ب
ثِ إٔ  ؟بايؿػاز ايصٟ  ٗط ا ايدل ٚايبخط ٚمبا نػبت أٜسٟ ايٓاؽ

ْيب اهلل َٛغ٢ عًٝ٘ ايػالّ مل ٜهٔ يرل٣ ْؿػ٘ أؾهٌ َٔ أٟ 
اهلل غبخاْ٘ : إٔ طبًٛم ع٢ً ٚل٘ األضض ؾكس لا٤ ا اشبدل

ؾاقخ  َعو : إشا ل٦ت يًُٓالا٠ َٛغ٢ عًٝ٘ ايػالّأٚح٢ إىل 
َٔ تهٕٛ خرلا  َٓ٘، ؾجعٌ َٛغ٢ ال ٜعذلض أحسا  إال ٖٚٛ ال 

ؾٓعٍ عٔ ايٓاؽ ٚؾطع ا أقٓاف ػبػط إٔ ٜكٍٛ: أْا خرل َٓ٘، 



 (07) حمكمة بني االنسان واحليوان

اسبٝٛاْا  حت٢ َط بهً  ألطب ؾكاٍ: أقخ  ٖصا ، ؾجعٌ ا 
عٓك٘ حبال  ثِ َط ب٘ ؾًُا نإ ا بعض ايططٜل سلط ايهً  َٔ 

ٓالا٠ ايطب غبخاْ٘ قاٍ: ٜا َٛغ٢ اسببٌ ٚأضغً٘، ؾًُا لا٤ إىل َ
أٜٔ َا أَطتو ب٘؟ قاٍ: ٜا ضب مل ألسٙ، ؾكاٍ اهلل تعاىل: ٚععتٞ 

  . 1سزٜٛإ ايٓب٠ٛ  مٛتو َٔ -ب٘ -ٚلاليٞ يٛ أتٝتين بأحس

ؾُٔ األلسض إٔ تكتسٚا باألْبٝا٤ ٚإٔ ال تتعايٛا ع٢ً ايػرل 
 ؾهًُا ظاز ايتهطِٜ ٚل  ايؿهط ال ايتهدل.

 خاقِ اهلل تعاىل ٚخاقِ أْبٝا٥٘ ّٚأْتِ أ -:األغس َٔ ٍ
َخيََق ٚضغً٘ خبالف اشبال٥ل األخط٣ ٜكٍٛ اهلل تباضى ٚتعاىل س

ا يُْْشُِكَٔن  ٍَّ رَْض ةِاْْلَّقِ َتَعاََل َخ
َ
اَواِت َواْْل ٍَ َْ ُجْػَفٍث  3الصَّ نَْصاَن ٌِ َخيََق اْْلِ

تنٌِي  ٌُ  ًٌ َٔ َخِصي ُْ ًْ  4فَإِذَا  ا ىَُل َٓ جَْعاَم َخيََل
َ
ا  َواْْل َٓ َِافُِع َوٌِِْ ٌَ ا دِْفٌء َو َٓ فِي

ُكئَُن 
ْ
ا ََجَاٌل ِخنَي حُرِيُدَٔن وَِخنَي تَْْسَُخَٔن  5حَأ َٓ ًْ فِي ٍُِو 6َوىَُل َوََتْ

ًْ لَرَُءوٌف  جُْفِس إِنَّ َربَُّل
َ
ٔا ةَاىِغِيِّ إَِّلَّ بِِشّقِ اْْل ًْ حَُلُُٔ َ ًْ إََِل ةَََلٍ ل ثَْلاىَُل

َ
أ

 ًٌ ٍِرَي ىََِتَْنتُ َواْْلَيَْو َوا 7رَِخي ا َّلَ ْْلَِغاَل َواْْلَ ٌَ ا َوزِيًَِث َويَْخيُُق  َْ ٍُٔنَ  ٔ  َتْعيَ
ه#ِ...، إش دبس إٔ اهلل خًل َا خًل نً٘ ٜكٍٛ ؾٝ٘ يهِ ي . 2س 8
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 احليوانو االنسانحمكمة بني  (08)

ّٔ اهلل ؾُٝا أَط أَا اإلْػإ َا إٔ خًك٘  َٔ  س_ٚمل ٜهٔ يٝعك ُْ فَإِذَا 
تنِيٌ  ٌُ  ًٌ إال  ٚيهٔ مل ٜهٔ َٓهِ ;ٚنٌ شيو يتؿهطٚا _ َخِصي
 اشا تؿتدطٕٚ ٚع٢ً َاشا يٓا تصَٕٛ؟ؾبُ ،ْعُ٘ تعاىل ايهؿطإ ا

 ٕقًت باإلْػا١ْٝ ٚامب١. _:اإلْػا 

 َّأٜٔ ٖصا ٚاسباٍ إٕ  _:األغس ايكتٌ ا ٖصا  أٍٚ َٔ غ
َٚٓ٘ تعًِ اسبٝٛإ ٖهصا ا األخباض املٛلٛز٠  ،ايهٕٛ ٖٛ اإلْػإ

 عٓسنِ ٌٖٚ يكٝت األْبٝا٤ َٓا َا يكت َٓهِ.

 ٕبايؿعٌ نصيو. _:اإلْػا 

 ا أنًٓا سبّٛ األْبٝا٤ بٌ ٖٞ ّْإمل ٜهٔ يٝصنط  _:األغس
ٚمل ػبطؤ أحس ع٢ً شيو ٚيٛ َا  لٛعا ٚتأضؽبهِ  ،ضبط١َ عًٝٓا

ٜصنط شيو، ٚأَا أْتِ يكس أنًتِ سبّٛ األْبٝا٤ ٚأٚالز األْبٝا٤ ٚال 
أضٜس أشنط يو أنًط َٔ ٖٓس نٝـ النت بني ؾهٝٗا سبِ محع٠ بٔ 

 ايػالّ، ؾُٔ األؾطؽ ا األَط.عًٝ٘ # عبس املطً  

 ٕبٌ نإ شيو  ا إٕ ٖٓس ٚأًَاشلا مل تأنٌ سبُ _:اإلْػا
 .اْتكاَا 



 (09) حمكمة بني االنسان واحليوان

 النت٘ سبكسٖا ٚعساٚتٗا ال  ،ٖٚصا أؾط َٔ األٍٚ _:األغس
 سبال١ ايػصا٤.

 ْكَفَرهُ )أٜٗا اإلْػإ قاٍ اهلل ؾٝهِ  _:األغس
َ
ا أ ٌَ نَْصاُن  كُخَِو اْْلِ

17  ُّ ٍء َخيََل ّيِ ََشْ
َ
َْ أ َرهُ  18ٌِ ُّ َفَلدَّ َْ ُجْػَفٍث َخيََل ، ٚمل ٜكٌ ؾٝٓا  1س  19 ٌِ

َا أعع اهلل تعاىل ٚايعاملٕٛ َٓهِ نِ ٝاؤٚاهلل يٛال أٚيشيو ، 
 اإلْػإ!

 ٕيٝؼ يٞ لٛاب. _:اإلْػا 

 اسبٝٛإ َٓا ٜالظّ ربٝع١ ٚاحس٠ ٚسباي١ َع١ٓٝ أَا  _:األغس
، ٚاإلْػإ االؾذلاؽ ؾأْتِ َٓ٘ ذبصضٕٚ ٚأَا األيؿ١ ؾأْتِ تأيؿٕٛ

َتعسز اسباال ، َتعسز ايطبا٥و ٚؾٝ٘ َٔ خكاٍ ايػ٤ٛ أنًط َٔ 
َٔ األيؿ١  ٚحٝث دبس املٓاؾل ٜظٗط يًٓاؽ ؾ٦ٝا  ،ضش١ًٜ  75س

ٚامب١ ٜٚػتبطٔ َا ال ؼبتٌُ َٔ ايعسا٠ٚ ٚاسبكس ؾال ٜهاز تعطف 
ُّحت٢ ذبصضٙ نُا ذبصضٕٚ املؿذلؽ َّٓ ا ي٘ رطٜك ٓا ا، ٚأَا عبٔ قس ع

 ضش١ًٜ ًَال   75ؽ ٚأَا أيٝـ ثِ ٌٖ ؾٝٓا سايٛنٛح أَا َؿذل
َا ال خل ، أ١ٝ، ايػٝب١، اي١ُُٝٓ، اشلصض...اسبكس، اسبػس، األْاْ
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 احليوانو االنسانحمكمة بني  (21)

،  ٚأْتِ أعطف ب٘ ٚال ؽبطج َٔ شيو إال املتكٕٛ ،ٜٙكع  عسَّ
ًع ٚنِ ِٖ؟ َٚاشا غٝهٕٛ عسزِٖ؟ ١ إش ٜكٍٛ اهلل تعاىل أيٝػت ايك

َٟ ايؿَُّهُٛض..س ِٔ ِعَباِز َِ  ٌٌ ًِٝ اِْلَاِت .. ، سََٚق ٔا الصَّ ٍِيُ ٔا وََع ُِ ٌَ َ ََ آ ِي إَِّلَّ اَّلَّ
 ًْ ُْ ا  ٌَ بٔ بٓت ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ أ  اخل، أْتِ قتًتِ َوكَيِيٌو 

َّ ،ٚع٢ً آي٘ ا أضض َؿاظ٠ ًع ايص٥اب ٚايهباع  َٔ أذبػبٗا خ
ٚاألغٛز آْصاى؟! ثالث١ أٜاّ ؾٌٗ ٚلسمت أْٓا أنًٓا َٔ لػسٙ 

هٛ َٔ أعها٥٘ نُا قطعتِ إقبع٘ ايؿطٜـ ؾ٦ٝا أٚ ْككا ا ع
ٚأخصمت ضأغ٘ ايؿطٜـ، ؾأْتِ قتًتُٛٙ ٚعبٔ حؿظٓاٙ ٚمل ٜهٔ 

ضغِ  نُا شنط  يو غابكا  إٔ ٜأنٌ َٔ سبَِٛٗ ؾ٦ٝا ألحس ػبطأ 
 أْٓا َٔ آنًٞ ايًخّٛ.

 ٕإش شنطتين بابٔ  ;ٚاهلل إٕ نالَو يٝسَٞ ايكً  _:اإلْػا
 بٓت ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘.

 ؾٓا اهلل ْؿػ٘ ٔ عبسْا اهلل تعاىل ع٢ً قسض َا عّطعب _:األغس
َا  ٚأَا أْتِ نًرلا  ;ٚيٛ نٓا ْعًِ َا تعًُٕٛ َا أنًتِ َٔ زلٝٓٓا

ٚإشا عًُتِ قًُا أخًكتِ هلل تعاىل تعًُٕٛ ٚقًٝال َا تعًُٕٛ، 
ْشَفاًراحت٢ قاٍ اهلل تباضى ٚتعاىل س

َ
ٍُِو أ ارِ ََيْ ٍَ رَِو اْْلِ ٍَ رَِو ، س 1س َن ٍَ َن
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 (20) حمكمة بني االنسان واحليوان

 ْ َٓدْ اىَْك ُّ يَيْ ْن ْو َتَْتُ
َ
ْد أ َٓ ٍِْو َعيَيِّْ يَيْ ؾعًُتِ عٔ اهلل ايهًرل   1س ِب إِْن ََتْ

ٚعكٝتُٛٙ ٚأضغٌ ؾٝهِ َٚٓهِ أعظِ خًك٘ َٔ األْبٝا٤ 
ٚاملطغًني ٚاأل١ُ٥ عًِٝٗ ايػالّ ٚمل ٜهٔ ؾٝٓا شيو ٚلعٌ ؾٝهِ 
ايعكٌ ٚيػٓا نصيو ؾًُاشا عكٝتِ بعسَا عطؾتِ؟ ؾبُاشا 

 تؿتدطٕٚ.

 َْٓاغبا  ال أعطف ضزا  _:ػإاإل. 

 ٚشيو ا أٜػط  ،طبًؿا  َا تأنًٕٛ باألرٓإ _:األغس
 ؟ٌٖٚ ٚلسمت شيو ؾٝٓا ،حت٢ ناقت يٛنعٗا األَانٔ ،األظَإ

 نٌ شيو يهًط٠ َا تأنًٕٛ ٚتؿطبٕٛ.

 بايو مبٔ ٜكٌ ب٘ أغأيو باهلل أٜٗا اإلْػإ َا  -:األغس
عٓسَا تعجب٘ ؟ حت٢ يعَ٘ إٔ ٜصنط اهلل تعاىل األَط ؼبػس ْؿػ٘

 ْؿػ٘ حت٢ ال ٜهطٖا سأٟ ْؿػ٘  ، َاشا تكٍٛ بٗصا ؟

 ٕٜهٕٛ ٖصا ؟ -:اإلْػا َٔٚ 
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 احليوانو االنسانحمكمة بني  (22)

 ٚقٌ ب٘ األَط إٔ ؼبػس ْؿػ٘ ؾهال  عٔ  اإلْػإ -:األغس
حػسٙ يػرلٙ ، ٚشلصا لا٤ ا اشبدل ا قخٝؿ١ أزع١ٝ اإلَاّ 
ايكازم سعًٝ٘ ايػالّ  : ايعني حل، ٚيٝؼ تأَٓٗا َٓو ع٢ً 

َا  -ع٢ً غرلى ، ؾإشا خؿت ؾ٦ٝا  َٔ شيو ؾكٌ : ْؿػو ٚال َٓو
 تكٛشلا ثالثا . -ؾا٤ اهلل ال ق٠ٛ إال باهلل ايعًٞ ايعظِٝ

 ؾطمبا ذبػسٕٚ أْؿػهِ ٚتًكٕٛ بتبعتٗا ع٢ً غرلنِ ؟

 َٕا ال  عًِ ٚٚقًٓا َٔ ايتهٓٛيٛلٝا ْاعبٔ عٓس -:اإلْػا
 صنطٙ. ي ايٛقت حٜػُ

 ض ٚاسبساث١ ٖصا ال َٛرٔ ي٘ ا املكاّ ٚايتطٛ _:األغس
اييت ال تطؾو نٌ ٖصا ايسَاض ٚايكتٌ اسباقٌ ؾٝهِ  اٚايتهٓٛيٛلٝ

ؾًٛ  ١ُ ي٘،ال قٝنٌ شيو ا نٌ ّٜٛ ٚي١ًٝ كٛ  املًٝاضا  َٓهِ 
نٓتِ بال حساث١ ٚغًُتِ خرل يهِ مما أْتِ ؾٝ٘ َو تًو اسبساث١، 

 ث١ مل ذبسث ايػعاز٠ ال خرل ؾٝٗا.ؾخسا

 ٕبايؿعٌ األَط نُا شنط . _:اإلْػا 

 ايهً  َٓا ؼبطغهِ ٜٚساؾو عٓهِ ٜٚٛا إيٝهِ  _:األغس
ٚضمبا أرعُتُٛٙ ٚضمبا ْػٝتُٛٙ َٚو شيو مل ٜؿاضقهِ إشا ْػٝتِ 



 (23) حمكمة بني االنسان واحليوان

بٌ بعههِ ال ٜصنطْٚ٘ ايبت١ ٌٖٚ ؾٝهِ َٔ ؼبتٌُ شيو َٔ 
ٌٖٚ ٜػتخٌُ أغطت٘ ؾًٛ مل ٜع  أحسنِ ٚلب١ ٚاحس٠ ؾٌٗ ٜكدل 

 ٜٚبك٢ ع٢ً ْؿؼ ايٛؾا٤ ؟

 ٕبايتأنٝس ال_:اإلْػا. 

 أٜٗا اإلْػإ ٌٖ تتؿل َعٞ إٔ َٔ ٖٛ أحل  _:األغس
 َٔ نإ ٚقٛزا يٓاض لِٗٓ؟  ٖٛ باملص١َ

 ْٕعِ بايتأنٝس. _:اإلْػا 

 ٔا ؾإشا  ُأْظط إىل قٛي٘ تعاىل س _:األغس ٔا كُ ُِ ٌَ َ ََ آ ِي ا اَّلَّ َٓ حُّ
َ
يَا أ

ا انلَّاُس َواْْلَِجاَرةُ  َْ ًْ َُاًرا َوكُُٔد ْْيِيُل َ
ًْ َوأ جُْفَصُل

َ
ٛي٘ تعاىل أٜها ٚق  1س أ
ََ ..س ْت لِيََْكفِرِي ِعدَّ

ُ
ا انلَّاُس َواْْلَِجاَرةُ أ َْ ٔا انلَّاَر اىَِِّت َوكُُٔد ُل ؾٌٗ   2س  فَاتَّ

 ف بٗا ايهاؾطٜٔ نُا أْتِ عًٝ٘؟ؽبٛ نٓا يًٓاض ٚقٛزا 

 ٕضمبا شنط  بعض األَط َٔ باب ايتسخٌ ؾُٝا  _:اإلْػا
 ال ٜعٓٝو.
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 احليوانو االنسانحمكمة بني  (24)

 أْتِ ضأٜتِ يهِ  يٝؼ األَط نصيو ألٕ ايكه١ٝ _:األغس
ايؿهٌ عًٝٓا ٖٚصا َٔ مج١ً ايطز، ٚيٝؼ ايؿهٌ ٚايؿه١ًٝ إال 
يألْبٝا٤ ٚايطغٌ ٚاأل١ُ٥ عًِٝٗ ايػالّ ٚاألٚيٝا٤ ٚايكاسبني 

  ٚاملتكني َٓهِ.

 َُٕٜأ _:اإلْػا ٍِْو َعيَيِّْ عس قٛي٘ تعاىل سال  رَِو اىَْكِْب إِْن ََتْ ٍَ َن
َٓدْ  ُّ يَيْ ْن ْو َتَْتُ

َ
ْد أ َٓ ٍَ  ، سيَيْ ْشَفاًراَن

َ
ٍُِو أ ارِ ََيْ ٍَ يهِ  َص١َ  ،رَِو اْْلِ

 ؟ٚتؿهٌٝ يٓا عا١َ َو َا ؾٝٓا

 يٛ ناْت َص١َ يٓا يهاْت  إشا  ،ايطأٟ وال أٚاؾك _:األغس
 ٜأتٞ بٗا اهلل غبخاْ٘ ٚتعاىل إال باغتخكام اييت ال ، ٖٓاى عكٛب١

حػبُا تعًِ، ٚإمنا ٖصا ًٌَ نطب٘ اهلل تعاىل ا اغتٛا٤ األَطٜٔ 
اإلْػإ ايصٟ َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜٓتؿو بايعًِ ؾؿٞ حاٍ تطن٘ بإٔ 

ٚإٕ مل ذبٌُ عًٝ٘  ،االْتؿاع ٜهٕٛ نايهً  إٕ محًت عًٝ٘ ًٜٗث
ؾٗٛ ًٜٗث نصيو، يًتكطٜ  ٚألٕ ايهً  يٝؼ َٔ ؾأْ٘ ايعًِ 

ايسْٝا َا  ٚايتعًِ ٚقه١ٝ اسبُاض نصيو ؾإْ٘ يٛ محًت عًٝ٘ عًّٛ
ؾال  ا محً٘ يًعًِ نصيو ايبعض َٓهِ نإ ٜٓتؿو َٔ محً٘ ؾ٦ٝا 

َٓكك١ يًخُاض بٌ ملٔ ؾب٘ ب٘، نُا أقٍٛ يًخا٥  أْ٘ ال ٜكطأ ٚال 



 (25) حمكمة بني االنسان واحليوان

ال َص١َ يهٔ ملا ٜؿب٘ ب٘ شٚ ٜهت  ؾُا زاّ األَط يٝؼ َٔ ؾأْ٘ 
  املص١َ ٜهٕٛ نصيو.

 ٕتٛلٝ٘ قخٝح. _:اإلْػا 

 ٚإشا أثبت يو أٜٗا اإلْػإ إٔ ايبعض َٓهِ  _:األغس
 أقٌ املٛلٛزا  ؾأْا . ألقٌ ؾأْا  حت٢ َٔ اسبجاض٠ اييت

 ٕنٝـ تًبت شيو؟ _:اإلْػا 

 َبْعِد ذَلَِم فَِِهَ ا قٛي٘ تعاىل س _:األغس َْ ٌِ ًْ ًَّ كََصْج كُئُبُُل ُث
 َ ََ اْْلَِجاَرةِ ل َٔةً ِإَونَّ ٌِ َشدُّ كَْص

َ
ْو أ

َ
ا ََكْْلَِجاَرةِ أ َٓ ٌِِْ اُر ِإَونَّ  َٓ جْ

َ
ُّ اْْل ُر ٌِِْ ا َحخََفجَّ ٍَ

 ُ ا اَّللَّ ٌَ ِ َو َْ َخْشيَثِ اَّللَّ ْٓتُِع ٌِ ا َح ٍَ َ ا ل َٓ اُء ِإَونَّ ٌِِْ ٍَ ْ ُّ ال ُق َفيَْخُرُج ٌِِْ لَّ ا يَشَّ ٍَ َ ل
ئُنَ  ٍَ ا َتْع ٍَّ ، ؾاْظط أٜٗا اإلْػإ نٌ َكطو َٓٗا بٌ أضٜس  1س ةَِغافٍِو َخ

ا و اآلخط َٓٗا ٖٚٛ قٛي٘ تعاىل سَٓو ايتُعٔ ا املكط ٍَ َ ا ل َٓ ِإَونَّ ٌِِْ
 ِ َْ َخْشيَثِ اَّللَّ ْٓتُِع ٌِ   حٝث تالحظ إٔ اسبجط ٖصا ايصٟ تػتٕٗٝٓٛ َح

ب٘ ٜهٕٛ عٓسٙ َٔ اشبؿ١ٝ إىل حس أْ٘ ٜٗب  َٔ خؿ١ٝ اهلل نُا ا 
ُّ َخاشِ قٛي٘ تعاىل س ْحَخ

َ
َذا اىُْلْرآََن لََعَ َجتٍَو لََرأ َْ َُْزنْلَا 

َ
ْٔ أ َ َْ ل ًًع ٌِ خََصّدِ ٌُ ًعا 

 ِ ، مبع٢ٓ أٜٗا اإلْػإ َا أقػ٢ قًبو ؾازببٌ ايصٟ  (...َخْشيَثِ اَّللَّ
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 احليوانو االنسانحمكمة بني  (26)

تِػتٗني ب٘ ٚتعزضٜ٘ األعني يٛ أْعٍ عًٝ٘ َا أْعٍ عًٝو ملا ثبت 
َهاْ٘ ٚيكاض ؾٝ٘ َا شنط، ؾإٕ نإ يو ضز أٚ لٛاب اغتُو 

 إيٝو.

 ٕيٞ ا املكاّ. ال ضزَّ _:اإلْػا 

 ٕعبٔ ْؿتدط عًٝهِ مبا عٓسْا َٔ ٍٛ أبك٢ ٚأق _:اإلْػا
ّٛ  ض ؾهطٟ ٚقٓاعٞ.حساث١ ٚتط

 إٔ تؿدط بٗا إشا لًبت يو  ٖٛ يوشنط   _:غساأل
ايػعاز٠ ٖٚٓأتو املعٝؿ١ ٚيهٔ إشا نإ ايعهؼ نُا أْتِ عًٝ٘ 

ٕ َٔ ايكتٌ ٚغؿو ايسَا٤ ٖٚتو األعطاض ٚايتؿطٜس ؾال ؼبل اآل
 .يو ايؿدط

إٔ  ؾاأللسض ;ت٘ ايبسا١ٝ٥قاض ٜت٢ُٓ حٝايٝؼ ايهًرل َٓهِ  ََٚأ
 !تؿدط بؿ٤ٞ ثاْٞ غرل َا شنط !

 ٕؾعٓسْا َا يٝؼ  ;يٓا إٔ ْؿتدط عًٝهِ بايط  _:اإلْػا
 ! عٓسنِ



 (27) حمكمة بني االنسان واحليوان

 أغأيو أال تعًِ إٔ َٔ غ١ٓ اهلل تعاىل املطض  _:غساأل
 يهٌ طبًٛم مبا ؾٝ٘ اإلْػإ ٚاسبٝٛإ.

 ٕبايطبو. _:اإلْػا 

 غرل  ؾٝا تط٣ َٔ ٜعاجل نٌ ٖصٙ املدًٛقا  _:غساأل َٔ
 اإلْػإ إٕ َطنت؟

 ٕال أعًِ. _:اإلْػا 

 ايٓظط ا اسبٝٛاْا  يٛلستٗا ٚزقكت يٛ أؾكت  _:غساأل
الغتخٛا أربا٥هِ مما ٜكَٕٛٛ ب٘ َٔ ايتهدل  ;نٝـ تعاجل ْؿػٗا

 عًٝهِ.

 إٕ املٓطل ايٓبٟٛ ٚغرل٠ األْبٝا٤ ال ٜطٕٚ ألْؿػِٗ  _:األغس
َٚهاؾا ايػالّ ، نُا ُشنط َػبكا  ا قك١ ايٓيب َٛغ٢ عًٝ٘ ،٦اؾٝ

ايعاقٌ ال ٜط٣ أحس  -ٜكٍٛ اإلَاّ ايطنا عًٝ٘ ايػالّ: إىل شيو
ٌٌ ٖٛ خرل ٚأتك٢ خرل َين ٖٛقاٍ: إال  ، إمنا ايٓاؽ ضلالٕ: ؾطل

َٓ٘ ٚأتك٢ ، ٚآخط ٖٛ ؾط َٓ٘ ٚأز٢ْ ، ؾإشا ضأ٣ َٔ ٖٛ خرٌل َٓ٘ 
ٚأتك٢ تٛانو ي٘ يًٝخل ب٘ ، ٚإشا ايتك٢ ايصٟ ٖٛ ؾٌط َٓ٘ ٚأز٢ْ 

ػ٢ إٔ ٜهٕٛ خرل ٖصا بارٓا  ٚؾطٙ  اٖطا  ، ٚعػ٢ إٔ قاٍ: ع



 احليوانو االنسانحمكمة بني  (28)

ٌ ربكٞ ؾًٞ إٔ أقٍٛ أْا أؾهٌ ؿانثِ إٔ ٖصا ايت . ؽبتِ ي٘ باشبرل
َٔ ايٓباتا  ٚاألؾجاض ٚيألؾجاض إٔ تط٣ شيو َو ازبُازا  

تباضٖا، ٚشلا َكسغا  َٔ هٌ ربك١ اعيٚيهٔ اسبكٝك١  ،خل...أٚ
ز ٚتطب١ اسبػني سعًٝ٘ قبٌ اهلل تعاىل نٓاق١ قاحل ٚاسبجط األغٛ

تعٛز باألقٌ إىل ايػالّ  ، ؾهٌ ٖصٙ َكسغا  ًٜعّ احذلاَٗا 
 ألٓاغٗا. 

 ٕأٚالز ايًبؤ٠ اييت س تكتملاشا أٜٗا األغ _:اإلْػا ًٕٛ
 ؟تتعٚلْٛٗا

 ٚإال ملا بكٞ َٓا َٚٔ ٖصا يٝؼ ْظاّ عٓسْا،  _:األغس
 ٚإمنا أَٛض ؾاش٠ ٚاعتسا٤ ع٢ً ايٓظاّ نُا ٖٛ نا٥ٔ ،لٓػٓا ٚاحس

 عٓسنِ عٓس رػٝإ اإلضاز٠.

 ٕاز ؾتٗط يسٜٓا ٚلٛز ايعّبا: ا ايٛاقو يكس اإلْػا
ٚايعاٖسٜٔ ٚايعاضؾني األَط ايصٟ مل ْػُع٘ أٚ ْعًُ٘ َٔ 

 اسبٝٛاْا  ؟

 ٕاشا  مل تعًِ ؾ٦ٝا  عٔ عبازتِٗ ْٚػهِٗ ٚنًط٠ اسبٝٛا :
تػبٝخِٗ ٚتًًِٗٝٗ ٚذبُٝسِٖ ، ٖٚصا َا ٜؿٗس ب٘ ايكطإٓ ٚايػ١ٓ 
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شلا تٛنٝخٝا  عٔ ايطقٞ ايٓؿػٞ ٚايتأيكٞ ٚاإلًٜاض ع٢ً ٚإيٝو منٛ
حػاب اسبٝا٠ ٚايبكا٤ ا غبٌٝ اآلخط. ٚايصٟ ال ْهاز إٔ ْتدطـ 

ا ايبؿط إال َٔ ُاغتًين مبػت٢ًٓ ٚيٛ ؾ٤ٞ َٔ ٖصا اإلًٜاض ٚايطقٞ 
، َٚٔ ؾٛاٖس َا شنط  ٖٛ َٔ َٔ األْبٝا٤ ٚاألٚقٝا٤ ٚاألتكٝا٤

عًٝ٘ ايػالّ :عٔ ظضاض٠ عٔ أبٞ اٚز ع َو ْيب اهلل زقك١ ايهؿس
عبس اهلل عًٝ٘ ايػالّ قاٍ قاٍ: زاٚز ايٓيب عًٝ٘ ايػالّ ألعبسٕ 
اهلل ايّٝٛ عباز٠ ٚألقطأ قطا٠٤ أح  مل أؾعٌ ًًَٗا ق  ؾسخٌ 
ضبطاب٘ ؾؿعٌ ؾًُا ؾطؽ َٔ قالت٘ إشا ٖٛ بهؿسع ا امطاب ؾكاٍ 

 ي٘ ٜا زاٚز: أعجبو ايّٝٛ َا ؾعًت َٔ عبازتو ٚقطا٤تو ؟

ؾكاٍ : ْعِ، ؾكاٍ:ال ٜعجبٓو ؾإْٞ أغبح اهلل ا نٌ ي١ًٝ أيـ 
تػبٝخ١ ٜتؿع  يٞ َو نٌ تػبٝخ١ ثالث آالف ذبُٝس٠ ، ٚإْٞ 
ألنٕٛ ا قعط املا٤ ؾٝكٛ  ايطرل ا اشلٛا٤ ؾأحػب٘ لا٥عا  ؾأرؿٛ 

  1سع٢ً املا٤ يٝأنًين َٚا يٞ شْ  

َا ايصٟ ٜهُٔ قبٍٛ عبازتهِ ٚاسباٍ ٚلٛز ايطٜا٤ ثِ 
 ج  ايصٟ ال ٜؿٛب أعُايٓا ٚعبازتٓا !ٚايع
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 احليوانو االنسانحمكمة بني  (31)

 ٕٜٓا عكٍٛ ٚابتهاضا  مل تهٔ عٓسنِ !يس _:اإلْػا 

 أقٍٛ ٚباختكاض إٔ َا ٖٛ َٛلٛز عٓسْا يٛ  _:األغس
َا ؾإْا ْسضى َٔ األَٛض  ،أزضنتُٛٙ ع٢ً اسبكٝك١ يطاض  عكٛيهِ

 غبخاْ٘ ٚتعاىل ايصٟ ٖٛ إال اهللْٚعًِ َا ال تعًُٕٛ  ال تسضنٕٛ
 ٚالأْتِ ال تعًُٕٛ تػبٝخٓا نُا شنط ضبٓا ، ؾ٥ٗاٚباض ٗاخايك

، حت٢ قطمت تػتعٕٝٓٛ بٓا ع٢ً تعًُٕٛ َا عٓسْا َٔ ايسق١ املعطؾ١ٝ
اييت ٜعتسٟ بٗا بعههِ ع٢ً ايبعض اآلخط ، انتؿاف املتؿجطا  

ٚإال نٝـ أَهٔ اي١ًُٓ إٔ ذبؿظ ح  ايكُح ٚايؿعرل ا ألٛا٤ 
َا ٜهطْا َٚا ٜٓؿعٓا  َٔ ؾأْٗا إٔ تٓبت بٗا اسبب١، ٚنٝـ ْعًِ

ٚيهٔ ال ، ٚشنط  يو أْٓا ْػتطب  ، ٚعسْٚا َٔ قسٜكٓا 
ًْ تؿعطٕٚ ٜٚهؿٞ قٛي٘ تعاىل س َراىُُل ٌْ

َ
ًٌ أ َم

ُ
ْظاّ قا٥ِ ع٢ً أزم  ، أ

ؿؿٕٛ ايظاٖط َٔ أؾعايٓا ٚتكطؾاتٓا َٚا تايتؿاقٌٝ، ٚأْتِ ايّٝٛ ته
 _ايػالّعًٝ٘ _خؿٞ عٓهِ أعظِ، ٜٚهؿٞ أْٓا أزضنٓا ٚال١ٜ عًٞ 

 عاضض بكسض َا ٚلس ؾٝهِ.ٚالزٙ ٚال ٜٛلس ؾٝٓا َٓهط ٚٚأ

  :أٜٗا اإلْػإ راملا أٚقانِ اهلل تعاىل بٓا بًػإ األغس
عًٝ٘ _؟ قاٍ أَرل املؤَٓني قٝا٤ ، ؾًِ َْط تٓؿٝص ايٛق١ٝاألٚاألْبٝا٤ ٚ



 (30) حمكمة بني االنسان واحليوان

: ال تهطبٛا ٚلٛٙ ايسٚاب ، ٚنٌ ؾ٤ٞ ؾٝ٘ ضٚح ؾإْ٘ _ايػالّ
 . 1سٜػبح حبُس اهلل 

عٔ ايتخطٜـ  _عًٝ٘ ايػالّ_اّ أبٛ عبس اهلل ْٚٗانِ اإلَ
 ؟ٚأْتِ تؿعًْٛ٘ يًتػ١ًٝ -ُا بٝٓٗالعًٗا تتكاتٌ ؾٝ -بٝٓٓا 

ٚقاٍ أَرل املؤَٓني سعًٝ٘ ايػالّ  ْكال  عٔ ضغٍٛ اهلل سق٢ً 
 اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ : يًساب١ ع٢ً قاحبٗا غت خكاٍ :

ٚال ٜبسأ بعًؿٗا إشا ْعٍ، ٜٚعطض عًٝٗا املا٤ إشا َطَّ ب٘، 
ٜهطب ٚلٗٗا ألْٗا تػبح حبُس ضبٗا، ٚال ٜكـ ع٢ً  ٗطٖا إال 
ا غبٌٝ اهلل ععٚلٌ، ٚال ؼبًُٗا ؾٛم راقتٗا ، ٚال ٜهًؿٗا َٔ 

 . 2ساملؿٞ َا ال ُتطٝل

 ؾاْظط أٜٗا ايكانٞ نِ َٓٗا ٜطبكٕٛ؟
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 احليوانو االنسانحمكمة بني  (32)

  :أقصض ايصْٛب س: _عًٝ٘ ايػالّ_قاٍ اإلَاّ ايكازماألغس
 . 1س قتٌ ايب١ُٝٗ...

َا َٔ زاب١ را٥ط سسق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  : ٚٚضز عٔ ايٓيب 
 . 2س كتٌ بػرل اسبل إال غتداقُ٘ ّٜٛ ايكٝا١َٚال غرلٙ ُٜ

  إٕ ضغٍٛ اهلل سق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘   ٚا خدل ازبعؿطٜا
ْظط إىل ْاق١ ضب١ًُ قس أثكًت ، ؾكاٍ : أٜٔ قاحبٗا ؟ ؾًِ ٜٛلس 

 ؾكاٍ : َطٚٙ إٔ ٜػتعس شلا غسا يًدك١َٛ.

بال حل ٚال َٓؿع١ ٚذبًُْٛا ؾٛم راقاتٓا ال ٓا ٚأْتِ تكتًْٛ
 ...!!تٓظطٕٚ ا حايٓا 

 :قاٍ إَاَهِ ٚإَآَا أٜها  أَرل املؤَٓني سعًٝ٘  -األغس
؟ َٚٔ ٜػ  بعه٘ : ُٜهطٙ غ  ايبٗا٥ِ ٚأْتِ تػبْٛاايػالّ  

 بعها ٜا ُتط٣ ؼبذلَٓا عبٔ ايبٗا٥ِ؟

عًٝ٘ _ٜٔ راعتهِ ملٛالنِ أَرل املؤَٓني؟ بٌ أؾأٜٔ حكٓا
 ؟_ايػالّ
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 .39968نٓع ايعُاٍ : خدل   2س



 (33) حمكمة بني االنسان واحليوان

 َٕعو. اسبلُّ -:اإلْػا 

 أٜٗا اإلْػإ ، أنٝـ يو َع١ًَٛ أْ٘ ٚضز عٔ  -:األغس
اإلَاّ ظٜٔ ايعابسٜٔ سعًٝ٘ ايػالّ  أْ٘ نإ ٜكٍٛ: َا بُٗت 

 ايبٗا٥ِ عٓ٘ ؾًِ تبِٗ عٔ أضبع١:

 َعطؾتٗا ايطب تباضى ٚتعاىل.

 َٚعطؾتٗا باملٛ .

 َٚعطؾتٗا باأل٢ًْ َٔ ايصنط.

 . 1سطع٢ اشبك  َٚعطؾتٗا بامل

َُٓخٓا َٔ  ٚأْت خبرل ايّٝٛ بأْٓا ْعطف كسض٠ اياملتؿجطا  ملا 
، نُا ْٚؿعط بايهٛاضث ايطبٝع١ٝ ع٢ً َعطؾتٗا ٚتؿدٝكٗا

 ٚاشلعا  األضن١ٝ ٚغرلٖا قبٌ ٚقٛعٗا !

                                                 

 .50/م64ج:حباض األْٛاض  1س



 احليوانو االنسانحمكمة بني  (34)

 ٕٚغبؿ٢ ايتكطب ، ملاشا ال ْأَٔ ع٢ً أْؿػٓا َٓهِ -:اإلْػا
قؿام ألٛنو يهِ اُٚت ،َٓهِ ضمبا يعؿطا  ايهًَٝٛذلا 

 ؟ األغالٍ حت٢ ْتكٞ ؾطنِ ٚاؾذلاغهِٚ

 أغأيو ٌٖ ا عكط ايظٗٛض ٜػتطٝو أحس -:األغس 
 ٖصا أٚال . !لس ازبٛاب بٓؿػو  ؟ايتكطب َٓهِ أٚ أشٜتهِ

إٔ َٔ زلح بصيو ٖٛ أْتِ ٚيٝؼ عبٔ، ٚشيو ٚثاْٝا: 
يصْٛبهِ ، ؾًٛ نٓتِ أٚيٝا٤ هلل َٚتكني ملا متهٓت ايٛحٛف َٔ 

اسبازث١ اييت ٚقعت  َا ًٜبت َا أقٍٛ ٖٞهِ، ٚاملػاؽ بؿعط٠ ي
: أعذلض أغس قاؾ١ً نإ  بني اإلَاّ ايكازم عًٝ٘ ايػالّ ٚاألغس

ؾٝٗا اإلَاّ ايكازم عًٝ٘ ايػالّ ؾًِ ػبطؤ أحس ع٢ً زؾع٘ ؾتكسّ 
بهٌ ثك١ ٚأؾاض إيٝ٘ بإقبع٘ إٔ تٓخ٢،  _عًٝ٘ ايػالّ_إيٝ٘ اإلَاّ 

الّ : يٛال ايصْٛب ؾاغتجاب ع٢ً ايؿٛض، حٝٓٗا قاٍ عًٝ٘ ايػ
 أٟ الغتجابت يهِ ايٛحٛف. _يهٓتِ نصيو

 ٕٓخٔ أنًط ، ؾَو شيو إْا ْؿدط عًٝهِ بايهًط٠  _:اإلْػا
 ٚبٗصا ثكًت. َٓهِ عسزا 



 (35) حمكمة بني االنسان واحليوان

 عًِ إٔ ايهًط٠ يٝػت ضبٌ ؾدط ٚاؾتداض ٚيصا ا _:األغس
ُهٔرُ ؾإٕ اهلل تباضى ٚتعاىل َسح ايك١ً ٚقاٍ س َْ ِعَتادَِي الشَّ  ، َوكَيِيٌو ٌِ

ًْ وَ س ُْ ا  ٌَ َْ َشبِيِو ٚقاٍ س  كَيِيٌو  رِْض يُِظئَُّك َخ
َ
َْ ِِف اْْل ٌَ ْكََثَ 

َ
ِإَوْن حُِػْع أ

 ِ   .ٖصا أٚال  ،َٚٔ شيو ايهًرل ؟ ،ؾتؿتدط بأٌٖ ايهالي١ا،   1س اَّللَّ

عبٔ األنًط باعتباض أْ٘ مج١ً َٓهِ ٜٓتُٕٛ إيٝٓا بكٍٛ  -ٚثاْٝا:
ًْ إَِّلَّ ٜكٍٛ سكطٜح ايكطإٓ عٓسَا بأ٥ُتهِ ٚغازاتهِ بٌ  ُْ إِْن 

َطوُّ َشبِيًل 
َ
ًْ أ ُْ جَْعاِم ةَْو 

َ
َّ ٛالؾً.  2س ََكْْل ُا ضأٜت قٛض٠ األبسإ يك

حٝث ٜكٍٛ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ : ُتخؿط بعض  إْػإ
 . 3سايٓاؽ ع٢ً قٛض٠ َٜخُػٔ عٓسٖا ايكطز٠ ٚاشبٓاظٜط 

ْؼ ٚعٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ قاٍ: خًل اهلل اإل
 -ثالث١ أقٓاف:
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 احليوانو االنسانحمكمة بني  (36)

ًْ قٓـ نايبٗا٥ِ قاٍ اهلل تعاىل س ُٓ َ ا َول َٓ ِ َٔن ة ُٓ ًْ كُئٌُب ََّل َحْفَل ُٓ َ ل
 ًْ ُْ جَْعاِم ةَْو 

َ
وىَهَِم ََكْْل

ُ
ا أ َٓ ِ ُعَٔن ة ٍَ ًْ آَذَاٌن ََّل يَْص ُٓ َ ا َول َٓ ِ وَن ة ْخنُيٌ ََّل ُحتِِْصُ

َ
أ

ًُ اىَْغافِئُنَ  ُْ وىَهَِم 
ُ
َطوُّ أ

َ
 . 1س أ

ٚأضٚاحِٗ أضٚاح ايؿٝارني، آزّ ٚقٓـ ألػازِٖ بين 
. ٚنٌ شيو  2سٚقٓـ ناملال٥ه١ ا  ٌ اهلل ّٜٛ ال  ٌ إال  ً٘ 

قٓٝع١ ايػؿ١ً عٔ ايٓؿؼ، يصا ؾًٝجاٖس اإلْػإ ْؿػ٘ يٝهٕٛ َٔ 
 ايكٓـ ايًايث.

  ٚقاٍ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ أَيت ع٢ً ثالث أقٓاف:

ٚقٓـ  بٕٗٛ باملال٥ه١،ّؿقٓـ ٜؿّبٕٗٛ باألْبٝا٤، ٚقٓـ ُٜ
ُٜؿّبٕٗٛ بايبٗا٥ِ، أَا ايصٜٔ ُٜؿّبٕٗٛ باألْبٝا٤ ؾُٗتِٗ ايكال٠ 
ٚايكسق١ ٚايعنا٠، ٚأَا ايصٜٔ ُٜؿّبٕٗٛ باملال٥ه١ ؾُٗتِٗ ايتػبٝح 
ٚايتًٌٗٝ ٚايتهبرل، ٚأَا ايصٜٔ ُٜؿّبٕٗٛ بايبٗا٥ِ ؾُٗتِٗ األنٌ 

 . 3سٚايّٓٛ ٚايؿطب 
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 .292/م7  حباض األْٛاض/ج2س
 .93اإلثٓا عؿط١ٜ ا املٛاعظ ايعسز١ٜ :   3س



 (37) حمكمة بني االنسان واحليوان

 :ٕز يكس شنط  َٔ نُٔ اغتسالالتو َا ٖٛ َطزٚ اإلْػا
يؿطط ؾٗٛتِٗ عًٝو، ٖٚٛ إٔ بعض ايبؿط ٜؿّبٕٗٛ بايبٗا٥ِ 

ايصٜٔ ُِٖٗ تكُُِٗ ٚعٓسِٖ ابًؼ ايػاٜا  َِْٛٗ، ،  ٚغطا٥عِٖ
 ؟ألؾدام ايسٚاْٞ َٓاغ٤ٞ يًج١ًٗ ٚاؾُجعًتِ نًُاٍ 

 ااألغس :ُّ ١ ؾ٤ٞ ٚايعٌُ ٚايٛاقو عًِ أٜٗا اإلْػإ إٔ اشل
ٌٝ َٔ قبٖٚٞ  عٌُ بُٗ٘، ،ؾ٤ٞ آخط، ؾًٝؼ نٌ َٔ أِٖ

اشبٛارط اييت تططم ايؿهط، ٚاشل١ُ ٜطاز َٓٗا َا ُرً  إ ٜهٕٛ 
عظُا٤ : عكٌ املطأ٠ ا عًٝ٘ يٝخػٔ َػرلت٘ ا اسبٝا٠ ، ْظرل قٍٛ اي

أٟ أْٗا شا  زق١ ٚؾٔ ٚابتهاض ا قٓو ازبُاٍ ٚإ ٗاض  ;مجاشلا " 
اشل١٦ٝ اسبػ١ٓ، ٖٚصا بايطبو ٜٛاؾل َػرل٠ حٝاتٗا ، ألْ٘ َطًٛب 

ٞ ضؼبا١ْ، ٚيٛال شيو البتعس َٓٗا ايطلاٍ ، ؾٗٞ َٓٗا شيو ، ؾٗ
يو شبصيو تهٕٛ يًطلٌ ٚايعٚج ا نٌ ّٜٛ اَطأ٠ أخط٣ ، أؾِٗ 

 ْ٘ زقٝل !إؾ

ٚضغِ إٔ لعٌ اهلل تعاىل ُٖتٓا شيو إال أْ٘ مل ْكِض نٌ 
أٚقاتٓا ا األنٌ ٚقس شنط  شيو ، ٚيهٔ ايعٝ  ع٢ً َٔ ُلعٌ 

الف َٔ شيو !؟ اشلسف َٔ خًكت٘ ٖٛ ايعباز٠ ٖٚٛ ع٢ً اشب
 َهاؾا  إىل شيو أْٓا ْعبس اهلل ْٚػبخ٘ ا ايًٌٝ ٚايٓٗاض! 



 احليوانو االنسانحمكمة بني  (38)

 أْا أزلو. ،اؾتدط أٜٗا اإلْػإ بأٟ ؾ٤ٞ _:األغس 

 ٕعًِٝٗ ايػالّ_باألْبٝا٤ ٚايطغٌ ٚاأل١ُ٥  _:اإلْػا_ ! 

 كُخَِو سؾٝهِ  إالمل ٜكٌ  اهلل تباضى ٚتعاىلإٕ  _:غساأل
ْكَفَرهُ 

َ
ا أ ٌَ نَْصاُن  نَْصاَن َِلَْػََغ سقاٍ ٚ،  1س اْْلِ ْن َرآَهُ  6ّلََكَّ إِنَّ اْْلِ

َ
أ

أيـ ْيب يهِ ٚآَٓا بازبُٝو ٚأْهطمت  124ٚأضغٌ ،  2س 7اْشخَْغَن 
 ٚعكٝتِ بٌ قتًتِ. ٓارعأ

، َٚٔ املعًّٛ  ِكتًٖٕٛ أرعتُِٖٛ ٚمل تتؿتدط إ يو إٔ
إِنَّ ٚاعًِ س ،َِٓٗ ا قتًٓا ٚاحسا ّْاٜعٗس  قتًتِ ايهًرل َِٓٗ ٚمل أْهِ
ْوَل 

َ
ٔهُ أ ََ اتَّتَُع ِي ًَ لَََّّ ٚعبٔ ٚأْتِ غٛا٤ ا  ،ال غرل.  3س  انلَّاِس بِإِةَْراِْي

  ٚالٜتِٗ ٚقس آَٓا ٚأْهط ايهًرل َٓهِ.

 ٕايؿدط يٓا بأْا ْعًِ َٔ اهلل َا ال تعًُٕٛ ٚيٓا  _:اإلْػا
 ؾٓؿتدط مبعطؾ١ اهلل تعاىل. ،َٔ املعطؾ١ ب٘ ٚاؾطا  حظا 
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 (39) حمكمة بني االنسان واحليوان

 ََّل ِإَوْن ٌِ قاٍ تعاىل س _:األغس َْ ٍِْدهِ َوىَِل ٍء إَِّلَّ يَُصّتُِح ِِبَ َْ ََشْ

 ًْ ُٓ َٔن تَْصبِيَد ُٓ أؾذل٣ أٜٗا اإلْػإ إٕ َٔ ٜػبح ٜٚكسؽ  . 1س َتْفَل
تعاىل نٌ ٖصا ايًٓا٤ بال عًِ َٚعطؾ١ ملكاّ ايصا  ًٜٚين ع٢ً اهلل 

هٔ ايتكسٜؼ أال تعًِ أْ٘ َٔ زٕٚ ايعًِ ٚاملعطؾ١ ال ك ،املكسغ١
صا  املكسغ١ ٚعظُت٘ ايايعًِ ٚاملعطؾ١ ب ؾطع ٚايتخُٝس ٚنٌ شيو

 تباضى ٚتعاىل.

 أْا ْػُو بعض  ٦ابٌ أظٜسى َٔ املعطؾ١ ؾٝ _:األغس ٖٞٚ
عصاب اآلخط٠ ٚايدلظر ٚقس ٚضز عٔ ايٓيب اشبامت ق٢ً اهلل عًٝ٘ 

إْٞ أْظط إىل اإلبٌ ٚايػِٓ ٚأْا أضعاٖا.. ٚيٝػت  _ٚآي٘ حٝث قاٍ:
ْظط إيٝٗا قبٌ ايٓب٠ٛ ٖٚٞ َٔ ْيب إال ٚقس ضع٢ ايػِٓ ؾهٓت أ

ؾ٤ٞ ٜٗٝجٗا حت٢ تصعط ؾتطرل ؾأقٍٛ َتُه١ٓ ا امله١ٓٝ َا حٛشلا 
إٕ  لا٤ْٞ لدلا٥ٌٝ عًٝ٘ ايػالّ ؾكاٍ:َا ٖصا؟ ٚأعج  حت٢ 

ايهاؾط ٜهطب نطب١ َا خًل اهلل ؾ٦ٝا إال زلعٗا ٜٚصعط شلا إال 
 . 2سايًكًني
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 احليوانو االنسانحمكمة بني  (41)

 أْتِ تصَٕٛ نٌ َٔ ٜهٕٛ ؾٝهِ ؾطٖا ٚتطَْٛ٘  _:األغس
اسبٝٛإ، َو َا إٔ اسبٝٛإ ال ٜطً  ايطعاّ إال إشا بًؼ ب٘ ازبٛع ب

ٚال ْكسّ ع٢ً  ،ٚإشا أنٌ ٚؾبو ال ٜطًب٘ حت٢ ػبٛع ، حس اشلالى 
ٚضمبا ٜهٕٛ شيو  ايطعاّ ٚايؿطاب حت٢ ظبٛع ٜٚأخص بٓا َأخصا ،

أغابٝو أٚ أنًط، ٚأَا أْتِ تأنًٕٛ ع٢ً ايؿبو ،  يعس٠ أٜاّ، أٚ
ٕٛ أَعا٥هِ ، حت٢ قطمت تكّكًتِ أنًطٚنًُا ؾبعتِ أنًط أن

ٜٚكًٌ  ،ٚتهعٕٛ ؾٝٗا َا ٜػ٢ُ بايبايٕٛ يُٝٓو َٔ زخٍٛ ايطعاّ
، نإٔ أَط بطْٛهِ خاضج عٔ إضازتهِ ! ٖٚصا َٔ غطٜ  َا ْػبت٘

 ْػُو ْٚعكٌ !؟

 :ْٕعِ بايؿعٌ شيو، ألٕ ايتخهِ بايؿ٠ٛٗ يٝؼ  اإلْػا
 أَطا  غٗال  نُا تظٔ !

 :إٜاٙ أال كٓعهِ عٔ خهِ اهلل أٜٔ ايعكٌ ايصٟ َٓ -األغس
، ٚملاشا ٜهٕٛ ٖصا َٓهِ ٚال ٜهٕٛ ، ٚضمبا يًُٛ تعطنهِ يألش٣

 َٔ أْبٝا٥هِ !؟

 ٕلػُٓا ؼبتاج إىل شيو. _:اإلْػا 



 (40) حمكمة بني االنسان واحليوان

 أْت ٚاثل أْو ذبتاج إىل نٌ ٖصٙ ايٛلبا   _:األغس
 ٚأْٛاع األرع١ُ. 

 ٕاّ ايصٟ تأنًٕٛ ملاشا ٖصا ايهِ اشلا٥ٌ َٔ ايطع _:اإلْػا
 ؟ل٢ً٘ تكتًٕٛ ألبٌ ٚحت

 ٚأَا  ،عبٔ إشا ؾبعٓا تطنٓا ايطً  حت٢ ظبٛع _:األغس
 ٚؾطا١ٖ. أْتِ نًُا ؾبعتِ اظززمت يًطعاّ رًبا 

 ٕٖصا مما ال أْهطٙ. _:اإلْػا 

 عبٔ ْأنٌ يٓكاّٚ اسبٝا٠ ٜٚهٕٛ شيو بكٓـ  _:األغس
 ،ٚاحس َٔ األرع١ُ ٚضمبا قهٝٓا ايعُط نصيو بال َالي١ ٚنجط

األرع١ُ َٚو نٌ شيو تطٜسٕٚ األنًط ٚأَا أْتِ أقٓاف َٔ 
ٚاألنًط ٚتطاؾكهِ املالي١ ا أؾهٌ األرع١ُ ٚاأللٛا٤ حت٢ 

يتِ اغتبسيتِ ايصٟ ٖٛ خرل بايصٟ ٖٛ أز٢ْ ٚعاتبهِ ضبهِ ؾاغتبس
 خل، ٖٚصا َٔ غطٜ  َا ْػُو.إ...املٔ ٚايػ٣ًٛ بايؿّٛ ٚايبكٌ 

 ٕال أْهط شيو _:اإلْػا. 



 احليوانو االنسانحمكمة بني  (42)

 ايتد١ُ ٚبػب   أتعًِ نِ كٛ  َٓهِ بػب  _:األغس
األنٌ حت٢ ٚقٌ بهِ األَط ال تػتطٝعٕٛ ايتخهِ بأْؿػهِ 

بٗا عًُٝا  يتجعًٖٛا قػرل٠،  اؾكطمت تكطعٕٛ أَعا٥هِ بإٔ دبطٚ
نٌ شيو ألْهِ ال تػتطٝعٕٛ ايتخهِ ا ؾٗٛاتهِ ؾُا ٖٛ 

 .حت٢ دبعًْٛا ا َٛنو ايصّ زا٥ُا  ،ؾهًهِ عًٝٓا إشا 

 ٕٖصا املدجٌ حكا إٚاهلل  _:اإلْػا ٕ. 

 بهاًَ٘ أٚ  قتٌ ؾعبا  َؿذلغا  مل ٜعٗس إٔ حٝٛاْا _:األغس
هِ ا نٌ ّٜٛ ٚبال ٚأْتِ ؼبكٌ شيو َٓ، َٔ اسبٝٛاْا  قطٝعا 

ا٠ٚ ٚأَا أْتِ يًتؿؿٞ ٚايعس، ؾطمبا اؾذلغٓا يٓأنٌ، ٖٛاز٠ أٚ َدلض
 يصيو. ٢ٚايبػها٤ ٚايتخاغس ٚبال َكته

 ايؿطر١ ملاشا لعًتِ نٌ ٖصٙ امانِ ٚايك٣ٛ َ -:األغس ٔ
؟ ػهِأيٝؼ يًدٛف َٔ أبٓا٤ لٓ ،مما ٜكع  إحكاؤٙ .. ;ٚٚ..

ال ٜٛلس عٓسْا ٚال عبتاج إيٝ٘  شبٛف بعههِ َٔ بعض ، ٖٚصا َا
ًعُا ٜٛلس ؾجاض بني أبٓا٤ ازبٓؼ ايٛاحس !،  ؾك

 ٕال أْهط شيو.ْعِ  -:اإلْػا ، 



 (43) حمكمة بني االنسان واحليوان

 َُٕٗا تهٔ املدًٛقا  َُٚٗا ُأعطِٝت، ٚيهٔ ال  -:اإلْػا
ّ ب٘ اإلْػإ ٚمبا حظٞ ب٘ َٔ املٓعي١ قاٍ تعاىل تكٌ إىل َا ُنطِّ

ّيِتَاِت س ََ اىػَّ ٌِ ًْ ُْ ِ َواْْلَْدرِ َوَرزَْقَِا ًْ ِِف اىَْبّ ُْ َِا ةَِن آََدَم وَََحَيَِْا ٌْ َوىََلْد َنرَّ
َْ َخيَْلَِا َتْفِظيًل  ٍَّ ًْ لََعَ َنررٍِي مِ ُْ َِا يْ  . 1س َوفَظَّ

 ًٕعُٓا بإٔ ايتهطِٜ  -:اسبٝٛا ٜؿٌُ نٌ َٔ ٖ  إشا غ
..،  يًداق١ َٔ أٚيٝا٤ اهللٚزب، ٚمل ٜهٔ ٖصا ايتهطِٜ ألًٖ٘، ٚ

ُتط٣ ٌٖ قّسض ايبؿط شيو اإلنطاّ ؟؟ ٌٖ ناْٛا مبٛنو كهعِٓٗ َٔ 
أّ َزَْٛا بأْؿػِٗ إىل  ب األؾه١ًٝ ع٢ً غا٥ط املدًٛقا  ؟يبؼ ثٛ

اسبهٝض ٚأضنػٛا شيو ايؿإٔ ٚتًو األؾه١ًٝ بٛحٌ ايصْٛب 
نطبت ٚلِٖٛٗ ايصيع١ مبا اقذلؾٛٙ َٔ لطا٥ِ مل  ايهبرل٠ حت٢

 ٜعٗس يتًو املدًٛقا  إٔ تؿهط بٗا ؾهال  عٔ اضتهابٗا ؟! 

أٜٗا اإلْػإ! اعًِ ٚاؾِٗ إٔ َعٝاض ايتهطِٜ ٚاألؾه١ًٝ ملٔ 
ٍّ ْؿػ٘ ٚحطض لٛضاح٘ َٔ قٝٛز املعك١ٝ، ٚخرل ؾاٖس  خطج َٔ ش

ٛاْا  َو نً  أقخاب ايهٗـ! ؾهُا ٖٛ املتعاضف ال ُتعّس اسبٝ
ايبؿط عٓسنِ ، ؾال ٜكاٍ لا٤ ثالث١: ؾالٕ ٚؾالٕ ٚنًبِٗ ؟ ٚيهٔ 

إقطاض نً  أقخاب ايهٗـ ٚععَ٘ ع٢ً ايًخٛم  اهلل ملعا ضأ٣
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 احليوانو االنسانحمكمة بني  (44)

َُطٜسٟ اهلل"  ُ٘ يًخٛم بٗا بكاؾ١ً " نّطَ٘ اهلل حت٢ ٚاييت أب٢ قاحب
ًْ ََكْتُ مجو اهلل بٝٓ٘ ٚبِٝٓٗ ا ايعّس س ُٓ ًْ َويَُلٔلَُٔن َشيَُلٔلَُٔن ذََلذٌَث َراةُِع ُٓ

ًْ كُْو َرّّبِ  ُٓ ًْ ََكْتُ ُٓ ًْ رََْجًا ةِاىَْغيِْب َويَُلٔلَُٔن َشتَْعٌث َوذَاٌُِِ ُٓ ًْ ََكْتُ ُٓ ََخَْصٌث َشادُِش
ًْ إَِّلَّ مَِراًء َظاًِْرا َوََّل  ارِ فِيِٓ ٍَ ًْ إَِّلَّ كَيِيٌو فََل ُت ُٓ ٍُ ا َحْعيَ ٌَ  ًْ حِِٓ ًُ ةِعِدَّ ْعيَ

َ
أ

 ٌِ ًْ َخًداتَْصخَْفِج فِيِٓ
َ
ًْ أ ُٓ  . 1س ِْ

ٟ اغتجاب يسع٠ٛ اقخاب صثِ أٜٗا االْػإ ٖصا ايهً  اي
أّ َٓهِ؟ ؾإ  َّٓا ،بعسَا ضؾض قاحب٘ ايًخٛم بِٗايهٗـ 

قاحبهِ قس ضؾض اغتجاب١ ايسع٠ٛ ٚأَا ايهً  ؾكس سبل 
 بايطن  ٚاغتجاب يًسع٠ٛ.

 ٞعٓسى أٜٗا األغس املتخسث باغِ  -:ايكان ٌٖ
 ؟ تهٝؿ٘ اسبٝٛاْا  ؾ٦ٝا 

 يسٟ ايهًرل ٚيهٔ أنتؿٞ بإناؾ١ ٚاحس٠ ، ٖٚٞ  -:األغس
تعاىل ٚشنط  اآلٜا  نكٛي٘ تعاىل أْين شنط  أْٓا ْػبح حبُس اهلل 

ًْ س ُٓ َٔن تَْصبِيَد ُٓ َْ ََّل َتْفَل ٍِْدهِ َوىَِل ٍء إَِّلَّ يَُصّتُِح ِِبَ َْ ََشْ   ٚغرلٖا ، ِإَوْن ٌِ
 نصيو َعطؾ١ ؾايتػبٝح مبع٢ٓ تٓعٜ٘ اهلل تعاىل عٔ ايٓكل ، ٜٚعين

                                                 

 .22  غٛض٠ ايهٗـ: آ١ٜ 1س



 (45) حمكمة بني االنسان واحليوان

ايهُاٍ ٚازبُاٍ ، ٖٚصا ؼبتاج إىل قسضا  عاي١ٝ َٔ ايؿِٗ 
ٚاملعطؾ١ خكٛقا  عٓس ايتعاٌَ َو ايصا  اإلشل١ٝ ، ؾأضلٛ إٔ 

، إٔ َٔ ٜكٍٛ ٖٓاى مجاز عكً٘ مجاز ٚتعطف ،تعطف َككٛزٟ
ٚتهٕٛ ع٢ً زضا١ٜ َٔ اسبكا٥ل اييت حٛيو ، ٚتعٝس ايٓظط ا نٌ 

اْا  ٚاألضض َٚا عًٝٗا َٔ ايؿجط َا نٓت تعتكسٙ عٔ ٖصٙ اسبٝٛ
 ٚاسبجط ...!!

 ٞ؟ أْت أٜٗا اإلْػإ، ٌٖ عٓسى ؾ٤ٞ تهٝؿ٘ -:ايكان 

 ٕغ٣ٛ تسخٌ بػٝ  ٖٚٛ  ،ال ٜٛلس عٓسٟ ؾ٦ٝا  -:اإلْػا
ًِ غٛف ذباغبٕٛ عًٝ٘ ّٜٛ ٌٖ ٜٛلس عٓسنِ ْٛع َٔ ايظ

 ايكٝا١َ؟

 بايتأنٝس ٚيصا غٛف ذبؿط بعض اسبٝٛاْا   -:األغس
 َٔ ايظامل يًُظًّٛ. ؾٝكتل اهلل تعاىل

 ٞتٛلس إناؾ١ أخط٣؟ -:ايكان ٌٖ 

 ٕال تٛلس غ٣ٛ ْطٜس قطاض امه١ُ  -:األغس ٚاإلْػا
 ايعًٝا. 



 احليوانو االنسانحمكمة بني  (46)

 ه١ُ ايكها٤ األع٢ًضب

إٔ اسبل نً#٘ ؾُٝ#ا شن#ط يألغ#س ايٓا٥#  ا       -:حهُت امه١ُ
حهُ##ت ، ق##ا٥ِ ايع##سٍ ٚايعساي##١  ؾ##هٛاٙ ع##ٔ اسبٝٛاْ##ا  مجٝع##ا   

ٚال ؾهٌ إال ، ا  َٔ قبٌ نٌ أحس امه١ُ عسّ لٛاظ شّ اسبٝٛاْ
ًْ ِعَِْد اَّللِ يألْبٝا٤ ٚايطغٌ ٚأٌٖ ايتك٣ٛ يكٛي٘ تعاىل س ُل ٌَ ْكَر

َ
 إِنَّ أ

 ًْ تَْلاُك
َ
ّ  _أَرل امل#ؤَٓني عً#ٞ    ٚيكٍٛ ، 1س أ ّٕ اهلل  -:_عًٝ#٘ ايػ#ال إ

ضنع  ا املال٥ه#١ عك#ال ب#ال ؾ#٠ٛٗ، ٚضنع#  ا ايبٗ#ا٥ِ ؾ#٠ٛٗ  ب#ال         
، ؾُ#ٔ غً#  عكً#٘ ؾ#ٗٛت٘ ؾٗ#ٛ      عكٌ، ٚضنع  ا بين آزّ نًتُٝٗ#ا 

  2س. خرل َٔ املال٥ه١، َٚٔ غً  ؾٗٛت٘ عكً٘ ؾٗٛ ؾٌط َٔ ايبٗا٥ِ

َٔ غًطإ بطٓ٘ ٚشٍ ْؿػ٘ ال ؼبل ي#٘ شي#و    جأَا َٔ مل ؽبطؾ
ألْ٘ زٕٚ ايبٗا٥ِ بٓل ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايػ١ٓ ايؿطٜؿ١ َٚٓطل أٌٖ 

  ايبٝت َٚٓطل ايعكٌ ٚايٛلسإ.

   ايٓٗا١ٜسس
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