
ذ(1)

 اإلميان والعمم

ِِؼ َذذاظؾَّال ذذَؼْ َصا  ذ}:ذاحلؿدذهللذربذاظعاملدل، ذاظؼمللايفذكذطؿمل الذاظؽا ؼ ذذذذ ذآَعـ اااذذاظَّا

ـُْؽْ  ِِؼَ ذِع َّذذ{َخاِؾ رذذَتْعَؿُؾاا َذذِ َؿملذَواظؾَّل ذَدَرَجملٍتذاْظِعْؾَ ذُأوت ااذَواظَّ ََذلظاَلذل  ذ ذوَأذافد ذأْ ذ

 ذاظؾَّف  َّذَصيفِّذغؾقَّـملذع َحّؿًداذَسؾد هذورداظل ذوأََذفد ذأ َّذدقَدغملذواهلُلذوحَده ذَذَذ ؼَكذَظل 

ذ.ذذف ْ ذ إحدملٍ ذلَظىذؼام ذاظدِّؼ   ذوَعْ ذَتِؾَعِلىذآِظِلذوصحِؾودؾِّْ ذو ملر ْكذسَؾقِل ذوسَؾ

 : وبعد    

صاملظعؾ ذضاملل ذسؾاىذذذذ ذذكذأغلذَذتـملضضذ ،ذاإلميمل ذواظعؾا ذسؾاىذاإلراال ذذذذالصذذ    

وطامل ذدااقدغملذذ ذواإلميامل ذؼادساغملذلاذاألخااِذ  ضألاىذاألداؾملبذذذذ ذاألخاِذ ملألداؾملبذذ

 ذسا ذرؾااذاظا ز ذذذَذؼؼعاد ذأحادط ذذذ"سؿ ذ  ذاخلطملبذ)رضيذاهللذسـل(ذؼؼاا::ذذ

وحؿاىذكذذ ذ"وضدذسؾؿؿ ذأ ذاظدؿملءذَذمتط ذذػًؾملذوَذصضة ذوؼؼا::ذاظؾف ذارزضين

َّذَتَاط ِؾااِلذذذذذذذ)حادؼ ذغؾقـاملذ)صاؾىذاهللذسؾقالذوداؾ (ذ:ذذذذذذ َظاْاذَأغَُّؽاْ ذَتاَاطَّْؾؿ ْ ذَسَؾاىذاظؾَّاِلذَحا

ُ ذِ َطملذَظَ َزَضُؽْ ذَطَؿملذَؼْ ز   ذاظطَّْقَ  ذَتْغاد واذِخَؿملًصاذذ اُذضامل:ذأػايفذاظعؾا ذوذا ّذذذذ ذ(ملًغاذملذَوَتا  ْو

ُذذ ذاحلدؼ :ذل ذاظط ذت خِذ ملألدؾملب وَذتؼعادذكذعؽملغفاملذوتؼاا::ذذذذ ذصؿغادوذوتا و

 .اظؾف ذارزضين

وغؼيفذ عضذاظا واةذأ ذأحادذاظـاملسذخا جتذكذ املرةذصؾ ا ذلاذحاملل ذ داؿمل ذذذذذذذذذذذذذ 

عاملذذاِاذاظطاملل ذذذذذ صؼمل::ذؼملذدؾحمل ذاهلل ذظالدرتاحةذصقل ذصاجدذرمللً اذطد ذاجلـملُ

اظؽد ذطقفذؼ طيف؟ذوطقفذؼش ب؟ذو قـؿاملذػااذسؾاىذػاِهذاحلامل:ذلذاذ طاملل ذآخا ذذذذذذذذ

ؼ تيذ شيءذؼد ذع ذاظطعملمذصقضعلذأعملمذاظطملل ذطدا ذاجلـاملُ ذصؼامل::ذؼاملذداؾحمل ذذذذذذ

اهلل ذدق تقينذعملذضدؿلذاهللذظي ذصؼمل:ذظلذصملحؾل:ذطقافذرضاقلذظـػداكذأ ذتؽاا ذذذذذ
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وملذتد ذأل ذتؽا ذاظطملل ذاآلخا ذاظؼاا ذذذذاظطملل ذادلدؽ،ذاظؽد ذعفقضذاجلـملُ؟

وضاادذضاامل:ذأحاادذذذ ذاظااِ ذؼدااعىذسؾااىذرزضاالذوؼدااملسدذاآلخاا ؼ ذعاا ذ ااينذجـداالذذذذذذ

 .وظؽ ذاد ظلذدؾحملغلذأ ذؼؼا ذزف ك ذاحلؽؿملء:ذَذتد :ذاهللذأ ذخيػفذمحؾك

ذ {ار ذَول َظْقاِلذاظـشش اذذذ َصملْعش اااذِصايذَعـَملِطِؾَفاملذَوُطُؾاااذِعا ذرِّْزِضالِذذذذذذ}ذوؼؼا:ذاحلَذدؾحملغل:ذذ  

اضعاادواذودااق تقؽ ذاظاا ز ذحقاا ذطـااؿ  ذوؼؼااا:ذغؾقـااملذ)صااؾىذاهللذسؾقاالذذذذذ:وملذؼؼاايف

صإ َّذاظؾََّلذدؾحملَغل ذملذؼضا ذداًءذلظَّاملذوضاَ ذعَعال ذذاػملًءذلظَّاملذذذذذذذذ تداَوواذسؾملَدذاظؾَِّل)ذودؾ (ذ:

لمناملذػااذتضا  ذذذذ ذل ذاظادسملءذ ادؼيفذاظادواءذذذذ:وملذؼؼيفذأحدذسؾىذاإلراال ذ( ذاْظف َم

 ملألخاِذ فااملذذذ(دااؾحملغلذوتعاملاذ)وجايف(ذ إسؿامل:ذاألدااؾملبذاظانذأع غاملذذذذذلاذاهللذ)سا ذذ

ذ. ظـؿملل فمل

 ذوسؾقـملذوحن ذغ خاِذ  ضألاىذاألداؾملبذأَذغـداىذخاملظَذاألداؾملبذوادلداؾؾملتذذذذذذذ      

صـ ؿاا ذ اا،ذأدااؾملبذاظعؾاا ذذ ذطاا ذصقؽااا ذ:َعااْ ذأعاا هذلذاذأرادذذااقًؽملذأ ذؼؼااا:ذظاالذ

 يفذاخل ذطيفذاخلا ذواظـ املءذذذذ وأدؾملبذاإلميمل ذعًعمل ذعؤطدؼ ذأغلذَذتـملضضذ قـفؿمل

ذ. طيفذاظـ ملءذأ ذحند ذاجلؿ ذ قـفؿملذواألخِذ فؿملذعًعمل

ذ*ذذذذذذذ*ذذذذذذذ*

ذ.ذواظألالةذواظدالمذسؾىذخملمتذاألغؾقملءذوادل دؾ،ذاظعملدل، ذربذهللذاحلؿدذذذذذذذ

ذذااؽا ذكذاظـااملسذؼـػاا ذسؾاا ذطاايفذؼشااؿيفذاإلدااالمصقاالذذرشَّاااذاظعؾاا ذاظااِ ل ذذذذذ

ذَوَأْػايفَذذَوَعاَلِلَؽَؿال ذذاظؾَّالَذذل  َّ):ذذؼؼا:ذ)صؾىذاهللذسؾقلذودؾ (ذدغقملػ  ذوذؽا ذدؼـف  

ذع َعؾِّا  ذذَسَؾاىذذَظق أَلاؾ ا َذذاحُلاَتذَوَحؿَّىذج ْح  َػملذِصيذاظَّْؿَؾَةذَحؿَّىذَواأَلَرِضَ،ذاظدََّؿَااِت

ذ.ذذملعيفذظؽيفذسؾ ذؼـػ ذاظـملس"اخل "ذ ذو(اخَلْقَ ذاظَّملس 
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ذتؼضايذذأ ذذاملذذميؽا ذذوَذذاظألادارة ذذعؽمل ذوتـمل:ذاألع  ذتـفضواظعؿيفذذؾملظعؾ صذذذذ

ذاألعا ذذأ ذسؾاىذذذاملػدذذخا ذذواظااضا ذذ املظعؾ  ذذلَذواظػؼا ذذواألعا ا ذذاظؿخؾافذذسؾى

ذملداؾقؾ ذولسؿامل:ذاظعؼايفذذذواظػؽا ذذواظؿخطاق ذواظـظاملمذذذذاظعؾا ذذاسؿؿادتذذاظانذذواظدو:

ذذؼاايفذكذ ؼقاالذتؼملسداالذمماا ذش ػااملذوأ  ذاألعاا ذعؼدعااةذكذصااملرتذظـفضااؿفمل

ظؿحؼقَذعألامل ذاظاؾالدذواظعؾاملد ذوهللذدرذذذذذعملدَّةذوحملجةذع ِؾحَّة ذض ورةذصملظعؾ ذاألع  

ذذذذذاظؼملليف:

 َول ْضاَل: ذَجْفيٍفذَسَؾىذع ْؾٌكذؼ ْؾَ ذَظْ ذ**ذذذذع ْؾَؽف   ذاظَّملس ذَؼْؾـِيذَوادَلمل: ذِ ملظِعْؾ  
 

 املخمصني.الموم زين باإلميان قموبنا، وعممنا ما ينفعنا، واجعمنا من عبادك 

ذ


