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اإلميان والعمم

احلؿدذهللذربذاظعاملدل ،ذاظؼمللايفذكذطؿمل الذاظؽا ؼ ذ:ذ{َؼ ْصَا ذذاظؾَّالذذاظَّاِِؼ َذذآعَـاااذذ
عِـْؽُ ْذوَاظَِِّؼ َذأُوتااذاظْعِؾْ َذ َدرَجَملتٍذوَاظؾَّلذِؿَملذتَعْؿَؾُاا َذذخَاؾِ رذ} ذوأَذافد ذأ ْذََذلظالَذلََّذذ
ذ ؼكَذظَل ذوأََذفدذأ َّذدقدَغملذوغؾقَّـملذعحَؿّدًاذسَؾدهذورداظل ذاظؾَّف َّذصَيفِّذ
اهللُذوحدَهذَذ َ
ودؾِّ ْذو ملركْذسؾَقلِ ذوسؾَىذآظِلِذوصحؾِلِ ذوعَ ْذتَؾِعَف ْذ إحدمل ٍذلظَىذؼامذاظدِّؼ .ذذ
وبعد:

ذذصالذ ذكذأغلذَذتـملضضذ ،ذاإلميمل ذواظعؾا ذسؾاىذاإلراال ذ ذصاملظعؾ ذضاملل ذسؾاىذ
األخاِذ ملألداؾملبذ ذواإلميامل ذؼادساغملذلاذاألخااِذ ضألاىذاألداؾملبذ ذوطامل ذدااقدغملذ
سؿ ذ

ذاخلطملبذ(رضيذاهللذسـل)ذؼؼاا::ذ"َذؼؼعاد ذأحادط ذسا ذرؾااذاظا ز ذ ذ

وؼؼا::ذاظؾف ذارزضين ذوضدذسؾؿؿ ذأ ذاظدؿملءذَذمتط ذذػؾًملذوَذصضة" ذوحؿاىذكذ
حادؼ ذغؾقـاملذ(صاؾىذاهللذسؾقالذوداؾ )ذ:ذ(ظَااْذأَغَّؽُا ْذتَااَطَّؾْؿ ْذسَؾَاىذاظؾَّالِذحَاََّذتَاَطؾِالِذ
َظ َزَضَؽُ ْذطَؿَملذَؼ ْز ذاظطَّ ْق َ ذتَغْادواذخِؿَملصًاذملذوَتَا وُْذِطَملذغًاذمل) ذضامل:ذأػايفذاظعؾا ذوذا ّذاُذ
احلدؼ :ذل ذاظط ذت خِذ ملألدؾملب ذصؿغادوذوتا وُذ ذوَذتؼعادذكذعؽملغفاملذوتؼاا::ذ
اظؾف ذارزضين.
ذذذذ وغؼيفذ عضذاظا واةذأ ذأحادذاظـاملسذخا جتذكذ املرةذصؾ ا ذلاذحاملل ذ داؿمل ذ
ظالدرتاحةذصقل ذصاجدذرملل ًاذطد ذاجلـملُ ذصؼمل::ذؼملذدؾحمل ذاهلل ذعاملذذاِاذاظطاملل ذ
اظؽد ذطقفذؼ طيف؟ذوطقفذؼش ب؟ذو قـؿاملذػااذسؾاىذػاِهذاحلامل:ذلذاذ طاملل ذآخا ذ
ؼ تيذ شيءذؼد ذع ذاظطعملمذصقضعلذأعملمذاظطملل ذطدا ذاجلـاملُ ذصؼامل::ذؼاملذداؾحمل ذ
اهلل ذدق تقينذعملذضدؿلذاهللذظي ذصؼمل:ذظلذصملحؾل:ذطقافذرضاقلذظـػداكذأ ذتؽاا ذ
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اظطملل ذادلدؽ،ذاظؽد ذعفقضذاجلـملُ؟ذوملذتد ذأل ذتؽا ذاظطملل ذاآلخا ذاظؼاا ذ
اظااِ ذؼدااعىذسؾااىذرزضاالذوؼدااملسدذاآلخاا ؼ ذعاا ذ ااينذجـداالذ ذوضاادذضاامل:ذأحاادذ
احلؽؿملء:ذَذتد :ذاهللذأ ذخيػفذمحؾك ذوظؽ ذاد ظلذدؾحملغلذأ ذؼؼا ذزف ك.
ذرزْضِالِذ ذوَلظَقْالِذاظـششاذارذ} ذ
ذذوؼؼا:ذاحلَذدؾحملغل:ذ{صَملعْشاااذصِايذعَـَملطِؾِفَاملذوَطُؾُاااذعِا ِّ
وملذؼؼاايف:ذ اضعاادواذودااق تقؽ ذاظ ا ز ذحق ا ذطـااؿ ذوؼؼااا:ذغؾقـااملذ(صااؾىذاهللذسؾقاالذ
ودؾ )ذ:ذ(تداوَواذسؾملدَذاظؾَّلِ ذ صإ َّذاظؾَّلَذدؾحملغَلذملذؼضا ذداءًذلظَّاملذوضا َذععَالذذاػملءًذلظَّاملذ
اظْف مَ) ذوملذؼؼيفذأحدذسؾىذاإلراال ذ:ذل ذاظادسملءذ ادؼيفذاظادواءذ ذلمناملذػااذتضا

ذ

لاذاهللذ(سا ذوجايف)ذ إسؿامل:ذاألدااؾملبذاظانذأع غاملذ(دااؾحملغلذوتعاملاذ)ذ ملألخاِذ فااملذ
ظـؿملل فمل .ذ
وسؾقـملذوحن ذغ خاِذ ضألاىذاألداؾملبذأَذغـداىذخاملظَذاألداؾملبذوادلداؾؾملتذ ذ
عَ ا ْذأع ا هذلذاذأرادذذااقؽًملذأ ذؼؼااا:ذظ الذ:ذط ا ذصقؽااا ذصـ ؿ ا ذ اا،ذأدااؾملبذاظعؾ ا ذ
وأدؾملبذاإلميمل ذععًمل ذعؤطدؼ ذأغلذَذتـملضضذ قـفؿمل ذ يفذاخل ذطيفذاخلا ذواظـ املءذ
طيفذاظـ ملءذأ ذحند ذاجلؿ ذ قـفؿملذواألخِذ فؿملذععًمل .ذ
*ذذذذذذذ*ذذذذذذذ*ذ

ذذذذذذذاحلؿدذهللذربذاظعملدل ،ذ واظألالةذواظدالمذسؾىذخملمتذاألغؾقملءذوادل دؾ،ذ.ذ
ذذذذل ذاظعؾا ذاظااِ ذرشَّاااذصقاالذاإلدااالمذؼشااؿيفذطاايفذسؾ ا ذؼـػ ا ذاظـااملسذكذذااؽا ذ
دؼـف ذوذؽا ذدغقملػ ذؼؼا:ذ(صؾىذاهللذسؾقلذودؾ )ذ:ذ(ل َّذاظؾَّالَذذوَعَالَلِؽَؿَالذذوَأَػْايفَذذ
ح ػَملذوَحَؿَّىذاحلُاتَذظَقألَاؾا َذذسَؾَاىذذععَؾِّا ذذ
ألرَضَِ،ذحَؿَّىذاظـَّؿْؾَةَذصِيذج ْ
اظدَّؿَاَاتِذوَا َ
اظـَّملسذاخلَ ْق َ) ذو"اخل "ذذملعيفذظؽيفذسؾ ذؼـػ ذاظـملسذ.ذ
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ذذذذصؾملظعؾ ذواظعؿيفذتـفضذاألع ذوتـمل:ذعؽمل ذاظألادارة ذذذوَذميؽا ذذذاملذذأ ذتؼضايذذ
سؾىذاظؿخؾافذذواألعا ا ذذواظػؼا ذذلَذ املظعؾ ذذواظااضا ذذخا ذذذاملػدذذسؾاىذذأ ذاألعا ذذ
واظدو:ذاظانذذاسؿؿادتذذاظعؾا ذذواظؿخطاق ذواظـظاملم ذواظػؽا ذولسؿامل:ذاظعؼايفذداؾقؾذملذ
ظـفضااؿفملذصااملرتذكذعؼدعااةذاألع ا ذوأ ذش ػااملذمم ا ذتؼملسداالذ ؼقاالذكذذؼاايفذ
األع ذصملظعؾ ذض ورةذعؾِحَّة ذوحملجةذعملدَّةذظؿحؼقَذعألامل ذاظاؾالدذواظعؾاملد ذوهللذدرذ
اظؼملليف :ذذذذ
ِملظعِؾْ ذوَادلَمل:ذؼَؾْـِيذاظـَّملسذعؾْؽَف ذذذ**ذذظَ ْذؼؾْ َذعؾْكٌذسَؾَىذجَفْيفٍذوَلضْالَ:
الموم زين باإلميان قموبنا ،وعممنا ما ينفعنا ،واجعمنا من عبادك املخمصني.
ذ

