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اإلشالم والعلم
ممممممماحلؼملّٓ مٓ مرب ماظضملادلني ،ماظعملائل ميف مطؿابه ماظضملذملّٖؼذملّٖ م :م{ؼَِّٕصَعٔ ماظػملَّهُ ماظَِّّٔؼنَ مآعَؽملُوا معِؽملِغملُمِم
المإظهَمإٔالَّمآُموحَّٓهُمالم
وَاظَِّّٔؼنَمأُوتُواماظْضملِػملْمَمدَرَجَاتٍموَاظػملَّهُمبِؼملَامتَضملِؼملَػملُونَمخَؾِريْ}،موأَذؾملُّٓمأنِم َ
ذَّٕؼكَ مظَهُ ،موأَذؾملُّٓ مأنٖ مدؿملَّٓٚغا موغؾؿملٖؽملا محمؼملّّٓا مسَؾُّٓه موردوظُهُ م ،ماظػملَّؾملُمٖ مصَل ٚمودػملخملمِ موبارٔكْ مسػملَؿملهم
وسػملَىمآظِهِموصقؾِهِمأمجضملنيم .م

مممموبعد :مم م

مممممممصؽملقنمسػملىمعرملارفمسامٕمدراديمجّٓؼٍّٓم-مغلألمآم(سّٖموجل)مأنمؼغملونمساممصالحٕم

وناحٕ موتظملوق مِّبؽملائؽملا ممجؿملضملا م ،مصعملّٓ مأوىل ماإلدالم ماظضملػملم مأوظوؼة مطؾرية م ،موطان مأول معام
غّٖل معن ماظعملّٕآن ماظغملّٕؼم مػو مضول مآ متضملاىل م :م{اضَّْٕ ْأ مبِادِمٔ مرَبٚكَ ماظَِّّٔي مخَػملَقَ م* مخَػملَقَم
اظْإٔغِلَانَ معِنِ مسَػملَقٕ م* ماضَّْٕأْ موَرَبٗكَ ماظَْأطَّْٕمُ م* ماظَِّّٔي مسَػملَّمَ مبِاظْعملَػملَمٔ م* مسَػملَّمَ ماظْإٔغِلَانَ معَا مظَمِ مؼَضملِػملَمِ}؛م
ظؿملغملون مإذارة مصّٕحية مإىل مأن ماإلدالم مدؼن ماظضملػملم موادلضملّٕصة م ،مطؼملا ممسى مربؽملا م(دؾقاغهم
وتضملاىل)مدورةمطاعػملةميفماظعملّٕآنماظغملّٕؼممبادمم"ماظعملػملم"م،موادؿؾملػملؾملامدؾقاغهموتضملاىلمبعملوظه:م
{نموَاظْعملَػملَمٔموَعَامؼَلِشملُُّٕونَ}،متأطؿملّّٓامأؼسملّامسػملىمأػؼملؿملةمأدواتماظضملػملمموودائػملهم.م م
مممممممصاظضملػملممػوماظلؾؿمللماِّوحّٓمدلضملّٕصةمآم(سّٖموجل)معنمخاللماظؽملصملّٕمواظؿّٓبّٕميفمآؼاتم
آماظغملوغؿملةم،مصآم(سّٖموجل)مالمؼُضملؾّٓمإالمباظضملػملمم،مواظغملونمالمؼَضملؼملُُّٕ مإالمباظضملػملمم،مواحلؿملاةمالم
تلؿعملؿملممإالمباظضملػملمم.م م
مممممممومما مؼؤطّٓ مسػملى مأن ماظّٓؼن ماإلدالعي مػو مدؼن ماظضملػملم مأن مآ م(سّٖ موجل) مأعّٕ مبهم
وضّٓعهمسػملىماظضملؼملل م ،مصعملال متضملاىل :م{صَاسِػملَمِ مأَغٖهُ مظَا مإٔظَهَ مإٔظَّا ماظػملَّهُ موَادِؿَطملِظملِِّٕ مظَِّٔغِؾِكَ موَظِػملْؼملُؤِعِؽملِنيَم
وَاظْؼملُؤِعِؽملَاتِ موَاظػملَّهُ مؼَضملِػملَمُ معُؿَعملَػملَّؾَغملُمِ موَعَـِوَاطُمِ} ،موضّٓمضاظوا :ماظؿضملػملممضؾلماظؿضملؾّٓم؛مظؿملغملونماظؿضملؾّٓم
سػملىمػّٓىم،موضذملالماحللنماظؾزملّٕيم(رمحهمآ)م:ماظضملذملاعلمسػملىمشريمسػملذملممطاظلٓاظكمسػملىم م
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شريمرّٕؼق،مواظضملاعلمسػملىمشريمسػملممؼظمللّٓمأطـّٕمممّامؼزملػملّّم .م
ممممممموضّٓمتّٕجمماإلعامُماظؾكاري م(رمحهمآ) ميفمصقؿملقهمضائػملًا:م"بابماظضملػملممضؾلماظعملولم
واظضملؼملل"م؛مظؾؿملانمأنٖماظضملػملممػوماِّداسماظّٔيمؼؾؽملىمسػملؿمله،مواِّصلماظّٔيمؼّٕتغملنمإظؿملهم،م
صؾملو مرطؿملّٖة ماظؾؽملاء مواظؿضملؼملري مسػملى معّٕ ماظؿارؼّْ ،موبه متؾؽملى ماظضملعملول ،موتّٕتعملي ماظّٓول ،موتعملامم
احلسملاراتم .م
مممممممظّٔامصعملّٓمسربماظعملّٕآنماظغملّٕؼم مسنماظضملػملم مبػملظملظ ماظلػملشملان ميفمأطـّٕمعنمعوضعم،مصعملالم
تضملاىل :م{ؼَا معَضملِرملََّٕماظْفِنٚموَاظْإٔغِّٗٔمإٔنٔمادِؿَشملَضملِؿُمِمأَنِمتَؽملِظملُُّٔوامعِنِمأَضْشملَارٔماظلٖؼملَاوَاتِموَاظْأَرِضٔم
صَاغِظملُُّٔوامظَامتَؽملِظملُُّٔونَمإٔظَّامبِلُػملْشملَانٕ} م ،موضالمدؾقاغه:م{اظَِّّٔؼنَمؼُفَادِظُونَمصِيمآؼَاتِماظػملَّهِمبِطملَؿملِّٕٔم
دُػملْشملَانٕمأَتَاػُمِ}م،موملمالم؟موآم(سّٖموجل)مملمؼأعّٕمغؾؿملهم(صػملىمآمسػملؿملهمودػملم)مباالزدؼادم
عنمذيءميفماظّٓغؿملامإالمعنماظضملػملمم،محؿملثمؼعملول مدؾقاغهم :م{وَضُلِ مرَب ٚمزٔدِغِي مسِػملْؼملّا} م،مبلم
إن ماظؽمليبم(صػملىمآمسػملؿملهمودػملم)مجضمللماخلّٕوجمظشملػملبماظضملػملممخّٕوجّاميفمدؾؿمللمآم(سّٖم
وجل) م ،مصعملَالَ(صَػملَّى ماظػملَّهُ مسَػملَؿملِهِ موَدَػملَّمَ) :م(عَنِ مخََّٕجَ مصِي مرَػملَبِ ماظْضملِػملْمٔ مصَؾملُوَ مصِي مدَ ِؾؿملل مآم
حَؿٖىمؼّٕجع) .م
مممممممسػملى مأغه مؼؽملؾطملي مأن مغّٓرك مأن ماظضملػملم ماظّٔي مرشَّب مصؿمله ماإلدالم موحث مسػملؿمله مظؿملّٗم
ععملؿزملّّٕا مسػملى ماظضملػملم ماظرملّٕسي مصقلب م ،موإمنا مؼرملؼملل مطل مسػملم مؼؽملظملع ماظؽملاس ميف مذؽونم
دؼؽملؾملم مودغؿملاػم م ،معن ماظضملػملوم ماظرملّٕسؿملة م ،مأو ماظضملّٕبؿملة ،مأو مسػملم ماظشملب م ،مأو ماظزملؿملّٓظة م ،مأوم
اظظملؿملّٖؼاءم،مأوماظغملؿمل ؼملؿملاءم،مأوماظظملػملكم،مأوماهلؽملّٓدةم،مأومادلؿملغملاغؿملغملام،مأوماظشملاضةم،مودائّٕماظضملػملومم
وادلضملارفماظيتمالمشؽملىمسؽملؾملامالدؿؼملّٕارماحلؿملاةموسؼملارةماظغملونم .م
ممممممموادلؿّٓبّٕميفمضولمآم(سّٖموجل):م{إٔغٖؼملَا مؼَكِرملَى ماظػملَّهَ معِنِ مسِؾَادِهِ ماظْضملُػملَؼملَاءُ} مؼّٕىمأغهم
ضّٓمجاءميفمعضملّٕضماحلّٓؼثمسنماظضملػملومماظغملوغؿملةم،محؿملثمضالمتضملاىلم:م{أَظَمِ متََّٕ مأَنٖ ماظػملَّهَم
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أَغَِّٖلَمعِنَماظلٖؼملَاءِمعَاءّ مصَأَخَِّٕجِؽملَامبِهِمثَؼملََّٕاتٍمعُكِؿَػملِظملًا مأَظْوَاغُؾملَاموَعِنَماظْفِؾَالٔمجَُّٓدْمبِؿملضْموَحُؼملِّْٕم
عُكِؿَػملِفْ مأَظْوَاغُؾملَا موَشََّٕابِؿملبُ مدُودْ م* موَعِنَ ماظؽملٖاسٔ موَاظّٖٓوَاب ٚموَاظْأَغِضملَامٔ معُكِؿَػملِفْ مأَظْوَاغُهُ مطََّٔظِكَم
إٔغٖؼملَا مؼَكِرملَى ماظػملَّهَ معِنِ مسِؾَادِهِ ماظْضملُػملَؼملَاءُ مإٔنٖ ماظػملَّهَ مسَّٖٔؼّْٖ مشَظملُورْ} ،مويفمذظكمدالظةمسػملىماػؿؼملامم
اإلدالم موسؽملاؼؿه مباظضملػملوم ماظغملوغؿملة مطاػؿؼملاعه موسؽملاؼؿه مباظضملػملوم ماظرملّٕسؿملة م ،مصغملالػؼملا مؼؾملّٓيم
وؼّٕذّٓم،موػؼملامجؽملاحانمتعملوممسػملؿملؾملؼملاماحلسملاراتموتّٕتعمليمبؾملؼملاماِّعمم.م م
ممممممموعن مثم مصغملل مسػملم مال مؼُلؿطملؽملى مسؽمله ميف مضوام مأعور ماحلؿملاة موضّٕورؼاتؾملا ممما مجيػملبم
اخلريمواظؽملظملعمظؽملاس،مؼغملونمعنماظضملػملمماظّٔيمحثمسػملؿملهماظرملّٕعماظرملّٕؼفم،موجضملل ماظلضمليم
إىل مهزملؿملػمله مصّٕؼسملة م ،مورّٕؼعملًا معن مرّٕق ماجلؽملة م ،موسؽملّٓعا محث ماظؽمليب م(صػملى مآ مسػملؿملهم
ودػملم)مسػملىمرػملبماظضملػملممورشبمصؿملهم ،مجضمللمحّٓؼـهمساع٘امؼرملؼمللممجؿملعماظضملػملوممواظظملؽملونم
وادلضملارف م ،مصعملّٓ مضال م(صػملى مآ مسػملؿمله مودػملم) :م(رَػملَبُ ماظْضملِػملْمٔ مصَّٕٔؼسملَةٌ مسَػملَى مطُل ٚمعُلِػملِمٕ) م،م
وضالم(صػملىمآمسػملؿملهمودػملم):م(عَنِ مدَػملَكَ مرَّٕٔؼعملًا مؼَشملْػملُبُ مصِؿملهِ مسِػملْؼملّا مدَػملَكَ مآ مبِهِ مرَّٕٔؼعملًا معِنِم
رُُّٕقٔماظْفَؽملٖةِ،موَإٔنٖماظْؼملَػملَا ِئغملَةَمظَؿَسملَعُمأَجِؽملِقَؿَؾملَامرٔضّامظِشملَاظِبِماظْضملِػملْمٔم،موَإٔنٖماظْضملَاظِمَمظَؿملَلِؿَطملِظملُِّٕمظَهُمعَنِم
صِي ماظلٖؼملَوَاتِ م ،موَعَنِ مصِي ماظْأَرِضٔ ،موَاظْقِؿملؿَانُ مصِي مجَوِفِ ماظْؼملَاءِ م ،موَإٔنٖ مصَسملِلَ ماظْضملَاظِمٔ مسَػملَىم
اظْضملَابِِّٓ م ،مطَظملَسملِلٔ ماظْعملَؼملَّٕٔ مظَؿملِػملَةَ ماظْؾَِّٓرٔ مسَػملَى مدَائِّٕٔ ماظْغملَوَاطِبِ م ،موَإٔنٖ ماظْضملُػملَؼملَاءَ موَرَثَةُ ماظْأَغِؾِؿملَاءِ ،موَإٔنٖم
اظْأَغِؾِؿملَاءَمظَمِمؼُوَرٚثُوامدِؼؽملَارّاموَظَامدِرِػَؼملّا،موإمناموَرٖثُواماظْضملِػملْمَم،مصَؼملَنِمأَخََّٔهُمأَخََّٔمبِقَظدملموَاصِّٕٕ)م .م
ممممممم والمذكمأنمثؽملاءمآم(سّٖموجل)مسػملىمأػلماظضملػملمم،موأعّٕهمباظّٕجوعمإظؿملؾملممودؤاهلمم
ػو مثؽملاءْ مسامْ موذاعلْ مظغملل مأػل ماظضملػملم موادلضملّٕصة ميف ممجؿملع معؽملاحي ماحلؿملاة م ،مطل ٙمسػملىم
حلبماظؿكزملصماظّٔيممتؿملّٖمبهم،موأبّٓعمصؿملهم،محؿملثمؼعملولمتضملاىلم:م{صَادِأَظُوامأَػِلَماظّٔٚطّْٕٔم
ن مظَام
إٔنِ مطُؽملِؿُمِ مظَا متَضملِػملَؼملُونَ} ،موؼعملول مدؾقاغه :م{ػَلِ مؼَلِ َؿؤي ماظَِّّٔؼنَ مؼَضملِػملَؼملُونَ موَاظَِّّٔؼ َ
ؼَضملِػملَؼملُونَ} ،موؼعملول مجل مذأغه{:ؼَِّٕصَعٔ ماظػملَّهُ ماظَِّّٔؼنَ مآعَؽملُوا معِ ِؽملغملُمِ موَاظَِّّٔؼنَ مأُوتُوا ماظْضملِػملْمَم
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دَرَجَاتٍ} م ،مصغملل مػّٔه ماظؽملزملوص موشريػا مأسم معن مأن مدمزملّٕػا مأو مغعملزملذملّٕػا مسػملى مسػملمم
اظرملّٕؼضملةموحّٓهم،ممصاِّعّٕمعؿلعمظغمللمسػملممغاصعمغضملؼملّٕمبؾملامدغؿملاغام،موؼلؿعملؿملممبؾملامأعّٕمدؼؽملؽملام .م
مممممممم وظعملّٓ مطان معن معصملاػّٕ مسؽملاؼة ماإلدالم مباظضملػملم مواظؿضملػملم مأن موضع مآدابّا مظػملؼملؿضملػملمم
وواجؾاتمسػملىمادلضملػملممحيلنمبؽملا مأنمغُّٔطّٕٖ مبؾملام،مصؼملنمأجل ٚمعامؼؽملؾطمليمظشملاظبماظضملػملممأنم
ؼؿّٖؼنمبهمحصن اخللق صإنماظضملػملمموحّٓهمالمحيعملقمغؾملسملةموالمدضملادةم،مإنمملمتّٕاصعملهمأخالقم
حلؽملةم،موضؿملممغؾؿملػملةم،موصّٓقماظرملاسّٕمحنيمضالم :م
جمربذملٗذملذملهُمبِذملذملكَذملالق م
ممؼذملُذملؿذملَذملوٖ ِ
قذمللَنبٖماظذملضملِذملػملمَمؼَذملؽملذملظملعُموَحذملذملَّٓهُم *** عذملذملامظَ ِ
المتَ ِ
مممممممصإذا معا مأصؾّّمحلنماخلػملقمواظضملػملممتوأعني م،مطان ماظضملػملممغاصضملّا م محيثمصاحؾهمسػملىم
صضملل ماظظملسملائل موتّٕك ماظّٕذائل م ،موؼغملون مدؾؿملل مػّٓى مورمحة مورذّٓ مظه ميف مأعّٕ مدؼؽملهم
ودغؿملاه؛ موظّٔا مرأؼؽملا مدؿملّٓغا معودى م(سػملؿمله ماظلالم)مؼعملول مظػملضملؾّٓ ماظزملاحل م:م{ػَلِ مأَتٖؾِضملُكَ مسَػملَىم
أَنِمتُضملَػملخملؼملَنٔمعِؼملٖامسُػملخملؼملِتَمرُذِّّٓا} .م
ممممممممطؼملا مؼؽملؾطمليمظشملاظبماظضملػملم مإخالصُ النية هلل (عس وجل) ميف مرػملبماظضملػملم م،مبأنمتغملونم
غؿملؿه مأن مؼّٕصع ماجلؾملل مسن مغظملله م ،موسن مشريه م ،موأن مؼغملون مسؽملزملّّٕا معظملؿملّّٓا معؽملؿفّا ميفم
جمؿؼملضمله م،مؼعملولمغؾؿملؽملام(صػملىمآمسػملؿملهمودػملم)م:م(إٔغٖؼملَاماَِّسِؼملَالُمبِاظؽملٚؿملٖاتِ،موَإٔغٖؼملَامِظغملُلٚماعِّٕٔئٕم
عَامغَوَى)م .م
ممممممموسػملىمراظبماظضملؼمللمأنمؼؿقػملىمبالصرب يف حتصيله م ،موضّٓمحغملىمظؽملاماظعملّٕآنماظغملّٕؼمم
عامطانمعنمغيبمآمعودىم(سػملؿملهماظلالم)ميفمرحػملؿهمإىلماظضملؾّٓماظزملاحلماظيت مأعّٕهمآم
(سّٖموجل)مبؾملام،محؿملثمضالمدؾقاغه محغملاؼةمسؽملؾملؼملا م :م{ضَالَمإٔغٖكَمظَنِمتَلِؿَشملِؿملعَمعَضملِيَمصَؾِّّٕام*م
وَطَؿملِفَمتَزملِؾُِّٕمسَػملَىمعَامظَمِمتُقِطْمبِهِمخُؾِّّٕام* مضَالَمدَؿَفُِّٓغِيمإٔنِمذَاءَماظػملَّهُمصَابِّّٕاموَظَامأَسِزملِيم
ظَكَمأَعِّّٕا}م.م م
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مممممممطؼملا مؼؽملؾطملي مظشملاظب ماظضملػملم مأن مؼطملؿؽملم موضؿه ميف معّٔاطّٕة مدروده م ،موأداء مواجؾاته،م
واظرتطؿملّٖ ماظغملاعل معع ماجلّٓ مواالجؿؾملاد م ،موَضَِّٓ م ِضؿمللَ مظِابِنٔ مسَؾٖاسٕ م(رَضِيَ ماظػملَّهُ مسَؽملِؾملُؼملَا) م :مبِمَم
غِػملْتمػََّٔاماظْضملِػملْمَ؟مضَالَ:مبِػملِلَانٕمدَؽولٕموَضَػملْبٍمسعملُولٕم،موٓمدرماظعملائل :م
صَلَلِماظْظملَعملِؿملهَمَتغملُنِمصَعملِؿملؾملّامعِـِػملَهُم...مظَامخَؿملَِّٕمصِذمليمسِػملْذملذملمٕمبِطملَؿملِذملذملّٕٔمتََّٓبٗذمل ّٕٔ م
وَإٔذَامتَضملَلَّٖٕتِماظْأُعُورُمصَأَرِجِؾملَذملام...موَسَػملَؿملِكمبِاظْأَعِّٕٔماظَِّّٔيمظَمِمؼَضملِلِّٕٔ م
ممممممموسػملىمراظبماظضملػملممأنمؼلؿضملنيمسػملىمذظكمطػمله مبشملاسةمآم(سّٖموجل)م،محؿملثمؼعملولم
دؾقاغه:م{وَاتٖعملُواماظػملَّهَموَؼُضملَػملخملؼملُغملُمُماظػملَّهُموَاظػملَّهُم ِبغملُلٚمذَيِءٍمسَػملِؿملمْ}م.م م
ممممممموطؼملاماػؿمماإلدالممباظضملػملممووضعمظشملالبهمآدابّامأوجبمسػملىمادلضملػملممأعورّامؼػملّٖعه مأنم
ؼّٕاسؿملؾملامععمرالبهم،مصادلضملػملممصاحبمرداظةمداعؿملةم،مؼعملوممعنمخالهلامبرتبؿملةماِّجؿملال م،م
وغرملّٕ مادلضملارف مواظضملػملوم م ،مصؿملفب مسػملؿمله مأن مؼغملون مخمػملزملّا ميف مأداء مرداظؿه م ،معؿعملؽملّا مهلا م،م
ضّٓوةمظشملالبهم،معؽملسملؾشملًاميفمدػملوطهموضوظه موصضملػملهم،معؾملؿؼمل٘امبشملالبهمدػملوطؿمل٘ا،موثعملاصؿمل٘ام،مصؾورّام
عؿواضضملّا م ،مبضملؿملّّٓا مسن ماظغملرب مواظطملّٕور م ،مصاظؿواضع مصظملة معن ماظزملظملات ماحملؼملودة م ،مودؾؿمللم
إىل مغؿملل مرضا مآ م(سّٖ موجل)مؼعملولمغؾؿملؽملا م(صػملى مآ مسػملؿمله مودػملم):م(مإٔنَٓ ماظػملَٓهَ مأَوِحَى مإىلم
أَنِمتَوَاضَضملُوا؛محَؿَٓىمظَامؼَظملْكََّٕمأَحَّْٓمسَػملَىمأَحٍَّٓموَظَامؼَؾِطملِيمأَحَّْٓمسَػملَىمأَحٍَّٓ)م،موسنمأبيمػُّٕؼّٕةم
(رضيمآمسؽمله)مأَنَٓمردولَماظػملَٓهم(صَػملَٓىماظػملَٓهُمسَػملَؿملِهِموَدَػملَٓمَ)مضَالَ:م(...موَعَامتَوَاضَعَمأَحَّْٓمظػملَٓهِمإٔظَٓام
رَصَضملَهُماظػملَٓهُ)،موضّٓمدُؽلماظظملسملؿمللمبنمسؿملاضمسنماظؿواضع،مصعملال:م"مأنمختسملعمظػملققموتؽملعملادم
ظه م ،موظو ممسضملؿه معن مصيب مضؾػملؿه معؽمله م ،موظو ممسضملؿه معن مأجؾملل ماظؽملاس مضؾػملؿه معؽمله م"م ،موطانم
سّٕوةمبنماظوردمؼعملول:م"اظؿواضعمأحّٓمعزملاؼّٓماظرملّٕفم،موطلمغضملؼملةمحملودمسػملؿملؾملامصاحؾؾملام
إالماظؿواضع"م .م
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مممممممصإذا مطان ماظؿواضع محمؼملودّا معن ممجؿملع ماخلػملق مصإغه معن مأػل ماظضملػملم مواظرملّٕف مواجلاهم
أمحّٓ موأسصملم،مِّن مأػل ماظضملػملم مؼّٓرطون مأن ماظضملػملم مغضملؼملة موعؽملة موصسملل معن مآ مدؾقاغه،م
قغملْؼملَةَ مصَعملَِّٓ مأُوتِيَ مخَؿملِّّٕا مطَـِريّا موَعَام
ضال متضملاىل :م{ؼُؤِتِي ماظْقِغملْؼملَةَ معَنِ مؼَرملَاءُ موَعَنِ مؼُؤِتَ ماظْ ِ
َّٔطَُّٕٓمإٔظَٓامأُوظُوماظْأَظْؾَابِ} .م
ؼَ ٓ
أقول قولي هذا وأستغفر هللا لي ولكم
م*ممممم*مممممم* م
ممممممماحلؼملّٓ مٓ مرب ماظضملادلني ،موأذؾملّٓ مأن مال مإظه مإال مآ موحّٓه مال مذّٕؼك مظه ،موأذؾملّٓ مأنم
دؿملّٓغا موغؾؿملؽملا محمؼملّّٓا مسؾّٓه موردوظه ،ماظػملؾملم مصلٓ مودػملم موبارك مسػملؿمله ،موسػملى مآظه موصقؾهمم
أمجضملنيم،موعَنِمتَؾِضملَؾملُمِمبإحلانٕمإظَىمؼومٔماظّٓٚؼنٔم .م
إخوة اإلسالم :
م

مممممممإنماظضملػملمماظؽملاصعمػومأذّٕفمعامؼلضملىماإلغلانمإىلمهزملؿملػملهميفماظّٓغؿملا،موعنمأسصملممعام
ؼضملّٓٓه مظػملعملاء مآ ميف ماآلخّٕة م ،مؼعملول مغؾؿملؽملا م(صػملى مآ مسػملؿمله مودػملم) م :م(إٔذَا معَاتَ مابِنُ مآدَمَم
اغِعملَشملَعَ مسَؼملَػملُهُ مإٔظَّا معِنِ مثَػملَاثٍ :مصََّٓضَةٍ مجَارٔؼَةٍ ،مأَوِ مسِػملْمٕ مؼُؽملِؿَظملَعُ مبِهِ ،مأَوِ موَظٍَّٓ مصَاظِّّٕ مؼَِّٓسُو مظَهُ) م،م
وتػملكممجػملةمعنماآلدابمؼؽملؾطمليمظػملضملاملموادلؿضملػملممأنمؼؿقػملىمبؾملامعنمبابماِّخّٔمبأدؾابم

اظضملػملم م،موالمؼضملينمذظكمسّٓمماظؿوطلمسػملىمآم(سّٖموجل)مصإنمادللػملممعشملاظبمباِّخّٔم
باِّدؾاب مادلرملّٕوسة م؛مِّنماِّخّٔمباِّدؾابمعنماإلامان،موظعملّٓمأعّٕغا ماظؽمليب م(صػملىمآم
سػملؿمله مودػملم) مباِّخّٔ مباِّدؾاب م ،مصضملؽملّٓعا مضال مظه مرجل :مؼا مردول مآ :مأُرِدِلُ مغَاضَؿِيم
وَأَتَوَطَّلُ؟،مضَالَ:م(اسِعملِػملْؾملَاموَتَوَطَّلِ)م،مصأعّٕهمباِّخّٔمباِّدؾابمععمصّٓقماظؿوطلمسػملىمآم
(سّٖموجل)م،موَسؽملّٓعامدُؽِلَماإلعاممأَحِؼملَُّٓ م(رمحه مآ)مسَنِمرَجُلٕمجَػملََّٗمصِيمبَؿملِؿِهِمأَوِمصِيم
اظْؼملَلِفِِّٓموَضَالَمظَامأَسِؼملَلُمذَؿملِؽا محَؿٖى مؼَأْتِؿملَؽملِي مرٔزِضِي م ،مصَعملَالَ مػََّٔا مرَجُلْ مجَؾملٔلَ ماظْضملِػملْمَ م،مصَعملَِّٓم
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ضَالَ ماظؽملٖؾِيٗ م(صػملىمآمسػملؿملهمودػملم):م(ظَوِ متَوَطَّػملْؿُمِ مسَػملَى ماظػملَّهِ محَقٖ متَوَطُّػملِهِ مظََّٕزَ َضغملُمِ مطَؼملَا مؼَِّٕزُقُم
ّٔطََّٕ م(صػملى مآ مسػملؿمله مودػملم) مأَغٖؾملَا متَطملُِّٓو موَتَُّٕوحُ مصِيم
اظشملَّؿملَِّٕ متَطملُِّٓو مخِؼملَاصّا موَتَُّٕوحُ مبِشملَاغّا) مصَ َ
رَػملَبِماظّٕٚزِقٔمضَالَ:م َوطَانَماظزملٖقَابَةُم(رضيمآمسؽملؾملم)مؼَؿٖفُِّٕونَموَؼَضملِؼملَػملُونَم"م .م
مممممممصاظؿوطلمسػملىمآمالمؼؽملايفماِّخّٔمباِّدؾابماظيتمتّٕتؾطممبلؾؾاتؾملام،مبلمإنمعؾاذّٕةم
اِّدؾاب معنممتامماظؿوطل؛ مِّنمآمتضملاىلمضّٓمجضمللمظغمللمذيءمدؾؾّا م،موإنمعنممجػملةم
اِّخّٔ مباِّدؾاب م ،موعن مادلظملاػؿملم ماظضملػملؼملؿملة ماظزملقؿملقة م ،معؾّٓأ ماظوضاؼة مخري معن ماظضملالج م،م
صاظؽملصملاصةماظرملكزملؿملةمواظضملاعةموضاؼةمعنمطـريمعنماِّعّٕاضم،موعنماظوضاؼةمأؼسملّاماالدؿفابةم
حلؼملالتماظؿشملضملؿملمم،مواالظؿّٖام مبلائّٕمأغواعماظؿشملضملؿملؼملاتماظشملؾؿملةماظيتمتضملػملنمسؽملؾملاموتعملوممبؾملام
وزارةماظزملقةمواظلغملانموالمدؿملؼملا متشملضملؿملمماِّرظملالم؛ممحاؼةمِّبؽملائؽملاموأرظملاظؽملاموطّٔظك مدائّٕم
أغواع ماظؿشملضملؿملؼملات ماظيت متؾملّٓف مإىل ممحاؼة ماجملؿؼملع مورساؼؿه مرساؼةً مصقؿملٖةً متػملؿملق مبه م،م
محاؼة مِّغظمللؽملا موِّرظملاظؽملا موصػملّٔات مأطؾادغا م ،مصأرظملال ماظؿملوم مػم مذؾاب ماظطملّٓ موػم مبؽملاةم
اظورن مومحاته ميف مادللؿعملؾل مبإذن مآ متضملاىل م ،موطّٔظك ماالدؿفابة مواظؿضملاون مععم
محالتمادللّّماظرملاعلمظؾضملضماِّعّٕاضمطظملريوس  Cمم،مصاهلّٓفمػوماحلظملازمسػملىمصقةم
ادلوارنمودالعؿهم .م
م

اللهم ال جتعل فينا وال لنا مريضًا إال شفيته ،
وال هما إال فرجته  ،وعلمنا ما جهلنا  ،وارزقنا حصن الفهم
م
م

