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 إلى حقيقة استخالف اإلنسان  تنبيهال

 هاناتأموالتزكيش ببنود 
 
 

 

في هزا الوقت  إٌبط ٌؼَّٛ ٕجغٟ أْ ٠ٕصخ ثٗ ٠ئْ أدك ِب 

أػ١ب  اٌزٞ ،الفيشوس العجيب هزاالمتأثش بفعل ، العصيب

  ّ ئٌٝ دم١مخ ُ ٙرٕج١ٙ ض٠ٓ، ٚأٔمط ظٙش وً  اٌّزؼب١ٌٓ، ؼبج  اٌ

ِمش٠ٓ ػٍٝ أٔفغُٙ ثبٌٛفبء  ،رُٙببٔأِجٕٛد ُ٘ ثشاعزخالفُٙ، ٚرزو١

ٍَه ِشٙذ٠ٓ ٚ ثّمزعب٘ب،  َّ اٌّزٕبعت ِغ  ،ثّؼٕب٘ب  اٌم١بَػٍٝ اٌ

 ٚغ١ت  ،سذ  اٌمَ  ذغٌٓ ظّبٔب ،رسػُٙإٌّغجُ ِغ ٚ ٚعؼُٙ، 

 .اٌذشش عبػخ ش  خ  اٌز   ٟ  ٕ  عَ  ٚسجبءَ  ،شاألج  

ج َصشادٚلذ ٔص هللا رؼبٌٝ ػٍٝ   ّ ط١َبد اٌ ؼ   ّ فٟ ا٠٢بد  ٘زٖ اٌ

ِبٔخ ػٍٝ ػشظٕب الَ  ئٔب): عجذبٔٗ لٌِٛٗثً فٟ  اٌّذىّبد

ْ ٠ذٍّٕٙب ٚأشفمٓ ِٕٙب ٚدٍّٙب سض ٚاٌججبي فأث١ٓ أاٌغّبٚاد ٚالَ 

ٔغبْ ئٔٗ وبْ ظٍِٛب جٙٛل، ١ٌؼزة هللا إٌّبفم١ٓ ٚإٌّبفمبد ال  

ِٕبد ٚوبْ ١ٌِّٕٛٓ ٚاٛٚاٌّششو١ٓ ٚاٌّششوبد ٠ٚزٛة هللا ػٍٝ اٌّ

 [. 27ـ   27 :األدضاة] (هللا غفٛسا سد١ّب

 اٌخٍكرى٠ٛٓ  ِجذأْ أْ هللا رؼبٌٝ فٟ با٠٢ز ْبث١ٕذ ٘بر ئر

اٌغّٛاد ٚاألسض  ٍٝػشض األِبٔخ ػثبٌغجك،  اإلٔغبْرىش٠ُ ٚ

ٌذبظب ٌٍزائز٘ب ، ٚلجٍٙب اإلٔغبْ ٌزجؼبرٙبفأث١ٓ دٍّٙب ٚاٌججبي 

َ٘ب  َغبس  َِ ظٕب  ، ٙب ثٍٛاصِٙبئغبلز ِذػ١ب، ثّمزع١برٙباٌٛفبء  ٍِزضِب ٚ

 ٔؼ١ُ اٌذاس ظّبْصػّب ِٕٗ ٚفٟ اٌذ١ٔب ، ثٙب اعزذمبق اٌغؼبدح  ِٕٗ

 األخشٜ. 

األِبٔخ رىْٛ ،أْ سدّٗ هللا اٌؼالِخ اٌطب٘ش اثٓ ػبشٛس ٚأجبص

ٔغبْ ِذٟٔ ثبٌطجغ ِخبٌػ ٌجٕٟ جٕغٗ  ِب ٠إرّٓ ػ١ٍٗ، ٚرٌه أْ اإل 

فٙٛ ل ٠خٍٛ ػٓ ائزّبْ أٚ أِبٔخ فىبْ اإلٔغبْ ِزذّالً ٌصفخ األِبٔخ 
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ثفطشرٗ  ٚإٌبط ِزفبٚرْٛ فٟ اٌٛفبء ٌّب ائزّٕٛا ػ١ٍٗ وّب فٟ 

١ّؼذ األِبٔخ فبٔزظش اٌغبػخ »اٌذذ٠ث:  أٞ ئرا أمشظذ « ئرا ظ 

ٝ اخزالي اٌفطشح ، فىبْ فٟ جٍّخ ٙب ػالِخ ػٍظاألِبٔخ وبْ أمشا

الخزاللد إٌّزسح ثذٔٛ اٌغبػخ ِثً رى٠ٛش اٌشّظ ٚأىذاس إٌجَٛ 

 . 1ٚدّن اٌججبي 

ٚلذ ث١ٓ إٌجٟ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ػظُ دشج اٌّع١غ ٌألِبٔخ 

٠َٛ اٌم١بِخ، ٚخطش أثش٘ب ػٍٝ ِص١شٖ فٟ لٛي ػجذ هللا ثٓ ِغؼٛد: 

، ة  سَ  ٞ  ي: أد أِبٔزه، ف١مٛي: أَ ف١مب…٠إرٝ ثبٌؼجذ ٠َٛ اٌم١بِخ،…"

و١ف ٚلذ ر٘جذ اٌذ١ٔب؟ لبي: ف١مبي: أطٍمٛا ثٗ ئٌٝ اٌٙب٠ٚخ، ف١ٕطٍك 

ثٗ ئٌٝ اٌٙب٠ٚخ، ٠ّٚثً ٌٗ أِبٔزٗ و١ٙئزٙب ٠َٛ دفؼذ ئ١ٌٗ، ف١شا٘ب 

ف١ؼشفٙب ف١ٙٛٞ فٟ أثش٘ب دزٝ ٠ذسوٙب، ف١ذٍّٙب ػٍٝ ِٕىج١ٗ دزٝ 

فٙٛ ٠ٙٛٞ فٟ أثش٘ب أثذ  ئرا ظٓ أٔٗ خبسج صٌذ ػٓ ِٕىج١ٗ،

ا٢ثذ٠ٓ، ثُ لبي: اٌصالح أِبٔخ، ٚاٌٛظٛء أِبٔخ، ٚاٌٛصْ أِبٔخ، 

ٚاٌى١ً أِبٔخ، ٚأش١بء ػذد٘ب، ٚأػظُ رٌه اٌٛدائغ " فأر١ذ اٌجشاء ثٓ 

ػبصة فمٍذ: أل رشٜ ئٌٝ ِب لبي اثٓ ِغؼٛد؟ لبي: وزا " لبي، وزا 

ِبٔبد رإدٚا الَ ِشوُ أْ بئْ هللا ٠)لبي، صذق أِب عّؼذ ٠مٛي هللا: 

 .2 [85 :إٌغبء. ](ئٌٝ أٍ٘ٙب

صً وشاِخ اإل٠جبد اججخ ثبٌزِخ ثأئْ أظٙش اٌذمٛق اٌٛ

ٚاٌزغخ١ش ٚاٌزىش٠ُ،  ٚأٌٚٝ اٌؼٙٛد اٌالصِخ ثفع١ٍخ اٌزى١ٍف 

ِٚخأداء دك  ، ٚاٌزؼ١ّش ٚاٌزؼ١ٍُ ش  ، ثصذق ئ٠جبف العزخالف أ و 

اٌخبٌصخ  ثبٌؼجٛد٠خئفشاد هللا رؼبٌٝ ٟ مزع٠اٌزٞ  ثال اخزالف، 

  ّ ّ  رخص١صٗ ث،ٚمخٍ  خَ اٌ ح، ٚرخص١صٗ شَ خ  غَ بٌغ١بدح ػٍٝ األوٛاْ اٌ

ّ  ثبٌّذجخ اٌّغزذمخ  رذٛي دْٚ دسن اٌشمبء، ٚرؼصُ اٌزٟ ح، شَ ٙ  طَ اٌ

ِزغ ٘زٖ  ئٌٝ ٚرعؼف الٔجزاة ِٓ رأث١شاد ِمٛلد األ٘ٛاء 

اٌزٟ ّىبسَ بٌاٌزذمك ثرمٛٞ ، ٚاألفٕبْ اٌخعشحاٌذ١بح اٌذٍٛح 

 فٟ  اإلدغبْشؼجخ ٠ٚمَٛ ػ١ٍٙب أصً  ،٠غزجٍت ثٙب اٌشظٛاْ

ٚدفغ اٌزٛاظغ ٚ اٌّذجخ فٟاٌّجٍٝ ، ًٍَ اٌجَ  اٌؼًّٚاٌذغٓ الػزمبد 

                                               
1
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فٟ ئٔصبف اٌّٛجٛداد ثاػطبئٙب دمٙب فٟ ٚجٛد٘ب، ثُ  ،اٌؼًٍ

 ثذغٓ اعزثّبس٘بٕٚ٘بء ػ١شٙب، ٚئلبِخ اٌؼذي ف١ٙب ٚإِٔٙب 

 ،اٌجزياػزذاي ٚ ،ػ١خ اٌىغتٚششِاعزغالل ٠شاػٟ  ،اعزغالٌٙبٚ

، ٚ ٚاٌزٕضٖ ػٓ  ِ  ً ،اإلعشاف اٌشخ اٌغ   ً ٌٍّمبصذ  اٌّالدع  اٌج ط 

اٌزٟ جؼٍٙب هللا رؼبٌٝ ِٓ  ،اٌششػ١خٍّصٍذخ اٌى١ٍخ، ٚاٌّشاػٟ ٌ

ّ   ٚٔصجٙب ،اٌذ١ٕف ِمِٛبد د٠ٕٗ  ١ٕف.د١ٌال ػٍٝ وّبي ششػٗ اٌ

ٔغبْ ػٍٝ عبئش األوٛاْ إٌّعجطخ إلاع١بدح  ئْ ِمزعٝ

 ،ثصذ١خ اٌجش٘بْ دك الئزّبْ ثبٌٛدٟ ػٍٝ ِش األصِبْ ِشاػبح

ثٗ،  زؼٍكوّبي اٌ، ٌٚٗزجشد ثذغٓ اٌ ٚالعزغالَ ٌٗ ثىً ئرػبْ، 

، ٚاٌفضع ئٌٝ ثشٖ ٚػفٖٛ فٟ خضائٕٗ دبذبجاٌذصش اٌّصذق ث

الٔزغبة ٌذ٠ٕٗ،  ٚاٌصذق فٟٚاٌّغبسػخ ئٌٝ ِٛالغ سظٛأٗ، 

 اٌزّبعبٚالٌزجبء ئ١ٌٗ ج١ٗ خ١شرٗ ِٓ خٍمٗ، ٚاٌزخٍك ثأخالق ٔ

، ٚالٌززار ثزوشٖ ثأعّبئٗ، ٚاٌجش ٌٗ ثج١ّغ خٍمٗ، ٚاٌطّغ فٟ ٌؼط١زٗ

وّبي ػفٖٛ ٚسدّزٗ، ٚاٌشظب ثمعبئٗ ٚلذسٖ ٚلغّزٗ، ٚاٌطبػخ فٟ 

 ِش اٌج١ّغ.اٌّؼشٚف أل١ٌٚبء أِشٖ، ٚاٌغؼٟ اٌذث١ث فٟ خذِخ األ

ؼزمذ ٠، ٌٚغ١ش هللا رؼبٌٝفٟ ِثً ٘زٖ اٌظشٚف خعغ ٠ِٓ ئْ 

خزص ثٗ أعمػ فعً ّب ٠ف١ ِب شبءٖ، أٚ ِٕبصػزٗأٔٗ ٠مذس ػٍٝ 

صبس ػذ٠ُ اٌزٚق، ٚأظبع اٌزشش٠ف ػٓ رارٗ، ف، اٌزىش٠ُ ػٓ ٔفغٗ

ظ  ٌ  ٌئ١ُ اٌطجغ، ١ِذ اٌذظ، ِزٍجغب ثبٌشجظ، ِشزٙشا ثبألَ 
، ساجؼب 3

خطبء سجبء رٛل١شٖ، ٚسوٛثٗ اٌّفغذاد ثذٚاػٟ إل ،ثىً ٔذظ

عٛء ٚاٌزؼصت، ِٚب شبثٗ رٌه ِٓ ٔفغٗ، وبٌجًٙ، ٚاٌٜٙٛ، 

غ أعجبة ، ف١ىْٛ لذ رٕبصي ػٓ ع١بدرٗ، ٚرشاجغ ػٓ جّاٌز َىغ ت

ِٓ ٌزائز ، ٚصبس ػجذا ٌّب خعغ ٌٗ ئخالصٗ فٟ رٛد١ذٖ ٌخبٌمٗ

أِٚب شبثٗ رن ِّب رزؼٍك ثٗ أٔظبس اٌشبسد٠ٓ ػٍٝ هللا ششاد ػبجٍزٗ، 

 اٌجؼ١ش ػٓ أٍ٘ٗ.

ٌٚٙزا ٚسد ػٓ إٌجٟ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ  ٚعٍُ أٔٗ لبي: رؼظ ػجذ 

اٌذ٠ٕبس، ٚػجذ اٌذسُ٘، ٚػجذ اٌخ١ّصخ، ئْ أػطٟ سظٟ، ٚئْ ٌُ 

ٌؼجذ آخز  غٛث٠ٝؼػ عخػ، رؼظ ٚأزىظ، ٚئرا ش١ه فال أزمش، 
                                               

3
    ٌ ؼ١ف اٌجخ١ً، شجٗ . ظ: اٌَىز ةألَ ط: اٌع  أ ٌٛ  َّ ٌٍخ١ًٍ ثٓ أدّذ  اٌؼ١ٓ. اٌّخجًّٚاٌ

 707/ 2 اٌفشا١٘ذٞ
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ثؼٕبْ فشعٗ فٟ عج١ً هللا، أشؼث سأعٗ، ِغجشح لذِبٖ، ئْ وبْ فٟ 

بْ فٟ اٌغبلخ وبْ فٟ اٌغبلخ، ئْ اٌذشاعخ، وبْ فٟ اٌذشاعخ، ٚئْ و

 .4اعزأرْ ٌُ ٠إرْ ٌٗ، ٚئْ شفغ ٌُ ٠شفغ

ـ ٚلذ أثبْ ػٓ لذس ٘زٖ اٌغ١بدح اٌزٟ ل رزذمك ئل ثبٌزٛد١ذ 

ث١ٓ عبئش اٌّمبِبد األعبع١خ اٌعبثطخ  ـ  باػزمبدا ٚػجبدح ٚخٍم

ٚاٌغؼٟ اٌّّذٚح األصوٝ ئٌٝ هللا رؼبٌٝ، اٌّششٚع اٌّٛصً ٌٍىذح

األ٘ٛاء  رإثش ف١ٗجزة اٌشٛاغً اٌفبرٕخ،  ٚل  ٌٗ  ض  زَ غ  اٌزٞ ل ٠َ  أفؼبل،

سدّٗ هللا رؼبٌٝ ػٕذِب  ثٓ ِذّذ اٌجغذادٞ اإلِبَ اٌج١ٕذ ،اٌجبئٕخ

ٛث ٗ هللا؟ اٌٝ الٔمطبع اٌٝ اٌغج١ً و١ف عئً: ج  َِ  بتوبة :فمبي فٟ 

 ِغبٌه ػٍٝ ٠جؼث وسجاء اٌزغ٠ٛف، ٠ض٠ً وخوف اإلصشاس، رض٠ً

 ثمشثٙب إٌفظ وإهانة األٚلبد، اخزالف ػٍٝ رؼبٌٝ هللا وركش اٌؼًّ،

 ٘زا؟ اٌٝ اٌؼجذ ٠صً فجّبرا ٌٗ: ل١ً األًِ. ِٓ ٚثؼذ٘ب األجً ِٓ

 .5مجشد توحيذ فيه مفشد بقلب فمبي:

ٌذم١مخ  ،ا١ٌم١ٕٟاٌجش٘بٟٔ ثٙزا اإلدسان  ٔجز١ٕٗٚأجً جٕٝ 

ٚرََؼج ذٔب  ،األص١ًب اٌجّبػٟ ٕرذ٠ٕفٟ  ،ٚاٌؼٍّٟ اٌزٛد١ذ اٌؼٍّٟ

اٌذ١ٕ٠خ، ػٍٝ ثٛاثزٕب فٟ ٘زا اٌجٍذ اٌؼض٠ض اٌّإعظ ، األث١ًاٌّٛدذ 

أْ اٌّٛدذ ٌى١ف١برٕب اٌزؼجذ٠خ،  اٌششػ١خ،  ٚإٌّعجػ ثّذىُ اخز١بسارٕب

ٚأْ  ،فٟ وغجٕب ٚأْ ٔؼزذي فٟ ثزٌٕبهللا زمٟ ٔب، ٚأْ ٕٔجشأ ِٓ أٔب١ٔز

، ئ١ٌٕب بألدت  ثٚأْ ٔجٛد   ،اوزغبثٕبٚأْ ٔذغٓ فٟ ٔزؼجذ فٟ ِبٌٕب، 

ف فٟ ؼ  ٚأْ ٔىف األرٜ ِٓ دٛا١ٌٕب، ٚأْ ٔصذق فٟ دذ٠ثٕب، أْ َٔ 

زٕب، ٚأْ ٔفٟ ثبئزّبٕٔب، ٚأْ ٔعجػ ِٓ أٌغٕزٕب، ٚأْ ٔصْٛ َّ ؼ  غ  

ئػّبل ٌمٌٛٗ إٌجٟ صٍٝ ِٓ رصشفبرٕب، اٌجٛاسح ػٓ وً ِب ٠مجخ 

"اظّٕٛا ٌٟ عزب ِٓ : ، ٚششفٗ ٚوشِٗ ٚػظُ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ ٚعٍُ

أظّٓ ٌىُ اٌجٕخ: اصذلٛا ئرا دذثزُ، ٚأٚفٛا ئرا ٚػذرُ، أٔفغىُ 

                                               
4
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ٚأدٚا ئرا اؤرّٕزُ، ٚادفظٛا فشٚجىُ، ٚغعٛا أثصبسوُ، ٚوفٛا 

 ."6أ٠ذ٠ىُ

 

 ٚاٌذّذ هلل سة اٌؼب١ٌّٓ

 
ٗ رزوشح  ألدجبئٗ ِٓ أثٕبء أِزٗ ػٍٝ اخزالف اخز١بسارُٙ ٚوزج

 ٚأزّبءارُٙ ٚرجب٠ٓ اٌجضئ١بد ِٓ اجزٙبدارُٙ 
 اٌذوزٛس ئدس٠ظ اثٓ اٌعب٠ٚخ 

 7070ـ  4ـ   2اٌؼشائش 
 

 

                                               

6
، ٚاٌذبوُ فٟ اٌّغزذسن 1/506، ٚاثٓ دجبْ فٟ صذ١ذٗ 37/714أدّذ  

ػٓ ػجبدح ثٓ اٌصبِذ سظٟ  .6/450، ٚاٌج١ٙمٟ فٟ شؼت اإل٠ّبْ 4/333

 هللا ػٕٗ.


