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 اإلشالم والعلم 
 

مِعؽمِلغمُلِممآَعؽمُلواماظَِّّٔؼَنماظػملَُّهمَؼَِّٕصٔع}م:مّٖذملّٖؼذملاظضملمطؿابهميفماظعملائلماظضملادلني،مربمٓماحلؼملّٓممممممم

ُٓمٔإالَّمإظَهماَلمأِنموَأذؾملُّٓم،{َخِؾرْيمَتضمِلؼمَلػمُلوَنمِبؼمَلامَواظػملَُّهمَدَرَجاٍتماْظضمِلػمْلَممُأوُتوامَواظَِّّٔؼَن مالموحَُّٓهما

مسػمَلؿملهموبأرْكمودػملخملِممَصٚلماظػملَّؾمُلٖمم،موردوُظُهمَسؾُّٓهمحمؼملّّٓاموغؾؿمٖلؽملامدؿمٚلَّٓغامأٖنمَأذؾملُّٓومَظُه،مَذّٕؼَك

م.أمجضملنيمموصقِؾِهمآِظِهموسػمَلى

ممم: وبعدمممم

أنمؼغملونمساممصالٕحم)سّٖموجل(مغلألمآمم-مدراديمجّٓؼٍّٓمسإممعرملارفصؽملقنمسػملىمممممممم

م مصعملّٓمأوىلماإلونإح م، ممجؿملضملا ماظضملػملمموتظملوقمِّبؽملائؽملا موطانمأولمعاممةطؾريأوظوؼةمدالم ،

م مضولمآمتضملاىلم: مَخػمَلَقم*مَخػمَلَقماظَِّّٔيمَرٚبَكمِباِدٔمماْضَّْٕأ}غّٖلمعنماظعملّٕآنماظغملّٕؼممػو

؛م{َؼضمِلػمَلِممَظِممَعاماْظٔإِغَلاَنمَسػملََّمم*مِباْظعمَلػمَلٔممَسػملََّمماظَِّّٔيم*ماْظَأْطَُّٕممَوَرٗبَكماْضَّْٕأم*مَسػمَلٕقمِعِنماْظٔإِغَلاَن

م ممىلمأنماإلدالممدؼنماظضملػملمإظؿملغملونمإذارةمصّٕحية م، ممسوادلضملّٕصة م)دؾقاغهممىطؼملا ربؽملا

:موتضملاىلمبعملوظهدؾقاغهماظعملػملم"م،موادؿؾملػملؾملامموتضملاىل(مدورةمطاعػملةميفماظعملّٕآنماظغملّٕؼممبادمم"

م،متأطؿملّّٓامأؼسمّلامسػملىمأػؼملؿملةمأدواتماظضملػملمموودائػملهم.م{َؼِلشمُلُّٕوَنمَوَعامَواْظعمَلػمَلٔممن}

)سّٖموجل(معنمخاللماظؽملصملّٕمواظؿّٓبّٕميفمآؼاتممآمدلضملّٕصةوماظلؾؿمللماِّوحّٓمصاظضملػملممػممممممم

إالمباظضملػملمم،مواحلؿملاةمالممُّٕضملؼمُلضملؾّٓمإالمباظضملػملمم،مواظغملونمالمَؼالمُؼم)سّٖموجل(مآماظغملوغؿملةم،مصآ

ممتلؿعملؿملممإالمباظضملػملمم.

مأنممممممم مدؼنماظضملػملم ماظّٓؼنماإلدالعيمػو مسػملىمأن مؼؤطّٓ ممومما موجل( همبمأعّٕآم)سّٖ

مَوِظػمْلؼمُلِؤِعؽمِلنَيمِظَِّٔغِؾَكمَواِدَؿطمِلظمِلِّٕماظػملَُّهمٔإظَّامٔإَظَهمَظامَأٖغُهمَصاِسػمَلِم}م:تضملاىلمصعملالم،ماظضملؼمللوضّٓعهمسػملىم

ـَِواُطِممُعَؿعمَلػملََّؾغمُلِممَؼضمِلػمَلُممَواظػملَُّهمَواْظؼمُلِؤِعؽمَلاِت اظؿضملػملممضؾلماظؿضملؾّٓم؛مظؿملغملونماظؿضملؾّٓمم:وضّٓمضاظوام،{َوَع

ممسػملىمطاظٓلاظكممذملسػملمشريمسػملىماعلذملاظضمل:ممؾزملّٕيم)رمحهمآ(اظماحللنمالذملسػملىمػّٓىم،موض
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م.ؼزملػملّّمممّمامأطـّٕمؼظمللّٓمسػملممشريمسػملىمواظضملاعلمرّٕؼق،مشري

يفمصقؿملقهمضائػمًلا:م"بابماظضملػملممضؾلماظعملولمم)رمحهمآ(موضّٓمتّٕجمماإلعاُمماظؾكاريممممممم

غملنمإظؿملهم،مواظضملؼملل"م؛مظؾؿملانمأٖنماظضملػملممػوماِّداسماظّٔيمؼؾؽملىمسػملؿمله،مواِّصلماظّٔيمؼّٕت

م موبه ماظؿارؼّْ، مواظؿضملؼملريمسػملىمعّٕ ماظؾؽملاء مرطؿملّٖة موصؾملو مومتّٕتعمليتؾؽملىماظضملعملول، تعملامماظّٓول،

م.ماحلسملارات

مصعملّٓمممممممم مصعملالميفمأطـّٕمعنمعوضعمماظلػملشملانبػملظملظمماظضملػملمسنماظعملّٕآنماظغملّٕؼممسربمظّٔا ،

مِعماَؼ}متضملاىل: مَتؽمِلظمُلُّٔوا مَأِن ماِدَؿشمَلضمِلُؿِم مَواْظٔإِغّٗٔمٔإٔن ماْظِفٚن مَواْظَأِرٔضمَعضمِلرمَلَّٕ ماظٖلؼمَلاَواِت مَأْضشمَلأر ِن

مِبُلػمْلشمَلإن مَتؽمِلظمُلُّٔوَنمٔإظَّا مَظا مم،م{َصاِغظمُلُّٔوا مِبطمَلؿمِلّٕٔم}وضالمدؾقاغه: اظَِّّٔؼَنمُؼَفاِدُظوَنمِصيمآَؼاِتماظػملَِّه

باالزدؼادمملمؼأعّٕمغؾؿملهم)صػملىمآمسػملؿملهمودػملم(مآم)سّٖموجل(موم؟م،موملمالم{ُدػمْلشمَلإنمَأَتاُػِم

،مبلمم{ِسػمْلؼمّلامٔزِدِغيمَرٚبمُضِلَو}مدؾقاغهم:محؿملثمؼعملولاظّٓغؿملامإالمعنماظضملػملمم،معنمذيءميفم

اخلّٕوجمظشملػملبماظضملػملممخّٕوّجاميفمدؾؿمللمآم)سّٖمجضمللم)صػملىمآمسػملؿملهمودػملم(ماظؽمليبممإن

مص م، م)َوَدػملََّممَسػمَلؿمِلِهماظػملَُّهمَصػملَّى)عمَلاَلوجل( مآمَدِؾؿمللمِصيمَصؾمُلَوماْظضمِلػمْلٔممَرػمَلِبمِصيمَخََّٕجمَعِن(:

م(.ؼّٕجعمَحٖؿى

مممممممم مسػملى مأغه مأن ممأنمغّٓركؼؽملؾطملي مرشَّاظضملػملم مظؿملّٗماظّٔي موحثمسػملؿمله ماإلدالم بمصؿمله

ماظضملػملععملؿزملّّٕ مسػملى ما مم ماظؽملاسممصقلباظرملّٕسي مؼؽملظملع مسػملم مطل مؼرملؼملل موإمنا يفمذؽونم،

م،ومدؼؽملؾملم ماظضملّٕبؿملةمعنمدغؿملاػم مأو م، ماظرملّٕسؿملة مأوماظضملػملوم م، ماظزملؿملّٓظة مأو ماظشملبم، مسػملم مأو ،

ؼملؿملاءم،مأوماظظملػملكم،مأوماهلؽملّٓدةم،مأومادلؿملغملاغؿملغملام،مأوماظشملاضةم،مودائّٕماظضملػملومماظظملؿملّٖؼاءم،مأوماظغملؿمل

ماظيتمالمشؽملىمسؽملؾملامالدؿؼملّٕارماحلؿملاةموسؼملارةماظغملونم.وادلضملارفم

ؼّٕىمأغهمم{اْظضمُلػمَلؼمَلاُءمِسَؾاِدِهمِعِنماظػملََّهمَؼِكرمَلىمٔإٖغؼمَلا}وادلؿّٓبّٕميفمضولمآم)سّٖموجل(:مممممممم

ماظػملََّهمَأٖنمَتَّٕمَأَظِم}ظضملػملومماظغملوغؿملةم،محؿملثمضالمتضملاىلم:مضّٓمجاءميفمعضملّٕضماحلّٓؼثمسنما
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مَوُحؼمِلّْٕمِبؿملْضمُجَّْٓدماْظِفَؾألمَوِعَنمَأْظَواُغؾمَلامُعِكَؿػمِلظمًلامَثؼمَلَّٕاٍتمِبِهمَصَأِخَِّٕجؽمَلامَعاّءماظٖلؼمَلاِءمِعَنمَأِغََّٖل

مَطَِّٔظَكمَأْظَواُغُهمُعِكَؿػمِلْفمَواْظَأِغضمَلأممَواظَّٖٓواٚبماظؽمٖلأسمَوِعَنم*مُدوْدمَوَشَّٕاِبؿملُبمَأْظَواُغؾمَلامُعِكَؿػمِلْف

ويفمذظكمدالظةمسػملىماػؿؼملاممم،{َشظمُلوْرمَسّٖٔؼّْٖماظػملََّهمٔإٖنماْظضمُلػمَلؼمَلاُءمِسَؾاِدِهمِعِنماظػملََّهمَؼِكرمَلىمٔإٖغؼمَلا

مؼؾملّٓيم مصغملالػؼملا م، ماظرملّٕسؿملة مباظضملػملوم موسؽملاؼؿه مطاػؿؼملاعه ماظغملوغؿملة مباظضملػملوم موسؽملاؼؿه اإلدالم

م.ماماِّعممؼملبؾملمحانمتعملوممسػملؿملؾملؼملاماحلسملاراتموتّٕتعملياوؼّٕذّٓم،موػؼملامجؽمل

مجيػملبمموعنمثمممممممم ممما موضّٕورؼاتؾملا ماحلؿملاة مأعور ميفمضوام مُؼلؿطملؽملىمسؽمله مال صغمللمسػملم

اظلضمليممجضملل،مؼغملونمعنماظضملػملمماظّٔيمحثمسػملؿملهماظرملّٕعماظرملّٕؼفم،موظؽملاساخلريمواظؽملظملعم

م،مإىلمهزملؿملػمله معنمرّٕقماجلؽملة مورّٕؼعمًلا م، محثماظؽمليبمومصّٕؼسملة مسػملؿملهمآمىصػمل)سؽملّٓعا

مؼرملؼمللممجؿملعماظضملػملوممواظظملؽملونمجضمللمحّٓؼـهمسا٘عمسػملىمرػملبماظضملػملممورشبمصؿملهم،(مودػملم ا

مضالم مصعملّٓ مُعِلػمِلٕم(وادلضملارفم، مَسػمَلىمُطٚل مَصّٕٔؼسمَلٌة ماْظضمِلػمْلٔم م)َرػمَلُب مودػملم(: ،مم)صػملىمآمسػملؿمله

مِعِنمَرّٕٔؼعمًلامِبِهمآمَدػمَلَكمِسػمْلؼمّلامِصؿملِهمَؼشمْلػمُلُبمَرّٕٔؼعمًلامَدػمَلَكمَعِن:م)وضالم)صػملىمآمسػملؿملهمودػملم(

مَعِنمَظُهمَظؿمَلِلَؿطمِلظمِلُّٕماْظضمَلاِظَممَؤإٖنم،ماْظضمِلػمْلٔممِظشمَلاِظِبمٔرّضامَأِجؽمِلَقَؿؾمَلامَظَؿسمَلُعماْظؼمَلػمَلاِئغمَلَةمَؤإٖنماْظَفؽمٖلِة،مُرُّٕٔق

مَسػمَلىمضمَلاِظٔماْظمَصسمِلَلمَؤإٖنم،ماْظؼمَلاِءمَجِوِفمِصيمَواْظِقؿملَؿاُنماْظَأِرٔض،مِصيمَوَعِنم،ماظٖلؼمَلَواِتمِصي

مَؤإٖنماْظَأِغِؾؿمَلاِء،مَوَرَثُةماْظضمُلػمَلؼمَلاَءمَؤإٖنم،ماْظغمَلَواِطِبمَداِئّٕٔمَسػمَلىماْظَؾِّٓٔرمَظؿمِلػمَلَةماْظعمَلؼمَلّٕٔمَطظمَلسمِلٔلم،ماْظضمَلاِبِّٓ

م.م(َواِصّٕٕمِبَقظدملمََّٔأَخمَأَخَُّٔهمَصؼمَلِنم،ماْظضمِلػمْلَممَوٖرُثواموإمنامِدِرَػؼمّلا،مَوَظامِدؼؽمَلاّرامُؼَوٚرُثوامَظِمماْظَأِغِؾؿمَلاَء

ودؤاهلمموالمذكمأنمثؽملاءمآم)سّٖموجل(مسػملىمأػلماظضملػملمم،موأعّٕهمباظّٕجوعمإظؿملؾملممممممممم

مط م، مظغمللمأػلماظضملػملمموادلضملّٕصةميفممجؿملعمعؽملاحيماحلؿملاة موذاعْل مساْم مثؽملاْء سػملىممٙلػو

مْطّٕٔاظّٔٚمَأِػَلمَصاِدَأُظوا}حلبماظؿكزملصماظّٔيممتؿملّٖمبهم،موأبّٓعمصؿملهم،محؿملثمؼعملولمتضملاىلم:م

مم،{َتضمِلػمَلؼمُلوَنمَظامُطؽمِلُؿِممٔإِن موؼعملول مَظامَواظَِّّٔؼَنمَؼضمِلػمَلؼمُلوَنماظَِّّٔؼَنمَؼِلَؿٔويمَػِل}دؾقاغه:

مذأغه:{َؼضمِلػمَلؼمُلوَن مجل موؼعملول ماْظضمِلػمْلَممُأوُتوامَواظَِّّٔؼَنمِعؽمِلغمُلِممآَعؽمُلواماظَِّّٔؼَنماظػملَُّهمَؼَِّٕصٔع}،
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مم{َدَرَجاٍت ماظؽملزملوصموشريػا مصغمللمػّٔه مزملّٕأسممعنمأنمدم، مغعملزملػا سػملىمسػملمممإّػذملأو

مؼلؿعملؿملممبؾملامأعّٕمدؼؽملؽملام.،موصاِّعّٕمعؿلعمظغمللمسػملممغاصعمغضملؼملّٕمبؾملامدغؿملاغاممماظرملّٕؼضملةموحّٓهم،

مظػملؼملؿضملػملمممممممممم مآداّبا موضع مأن مواظؿضملػملم مباظضملػملم ماإلدالم مسؽملاؼة معصملاػّٕ معن مطان وظعملّٓ

م،مصؼملنمأجٚلمّٔطّٕٖأنمُغموواجؾاتمسػملىمادلضملػملممحيلنمبؽملا مؼؽملؾطمليمظشملاظبمامبؾملا ظضملػملممأنمعا

ّٕاصعملهمأخالقمت،مإنمملمالمحيعملقمغؾملسملةموالمدضملادةماظضملػملمموحّٓهممصإنحصن اخللق ؼؿّٖؼنمبهم

موصّٓقماظرملاسّٕمحنيمضالم:،مغؾؿملػملةموضؿملممحلؽملةم،م

مذملالقذملذملَكِبمذملذملُهربذملمِجذملٖوذملؿذملؼذملمِمعذملذملامَظ *** مُهحذملذملََّٓومذملؽملذملظملُعَؼمذملػملَماظذملضمِلمنٖبذملَلِقالمَت

مسػملىصاحؾهمحيثممماغاصضمّلاظضملػملممم،مطانمضملػملممتوأعنياظأصؾّّمحلنماخلػملقمومعامصإذاممممممم

ماظ مصضملل مظملسملائل ماظّٕذائل مدؼؽملهمأعّٕميفمظهمورذّٓمورمحةمػّٓىمدؾؿمللموؼغملونم،وتّٕك

مَسػمَلىمَأٖتِؾضمُلَكمَػِل}:مماظزملاحلمظػملضملؾّٓمؼعملول(ماظلالممسػملؿمله)معودىمدؿملّٓغامرأؼؽملاموظّٔامودغؿملاه؛

م.{ُرِذّّٓامُسػملخملؼمِلَتمِعؼمٖلامُتضمَلػملخملؼمَلٔنمَأِن

،مبأنمتغملونممرػملبماظضملػملمميفم)عس وجل( النية هللإخالُص مشملاظبماظضملػملمظؼؽملؾطمليممطؼملامممممممم

ميفم معؽملؿّفا معظملؿملّّٓا مسؽملزملّّٕا مؼغملون موأن م، مشريه موسن م، مغظملله مسن ماجلؾملل مؼّٕصع مأن غؿملؿه

ٔإٖغؼمَلاماَِِّسؼمَلاُلمِباظؽمٚلؿمٖلاِت،مَؤإٖغؼمَلامِظغمُلٚلماِعّٕٕٔئم،مؼعملولمغؾؿملؽملام)صػملىمآمسػملؿملهمودػملم(م:م)مجمؿؼملضمله

م(م.ىَعامَغَو

وضّٓمحغملىمظؽملاماظعملّٕآنماظغملّٕؼممم،مهبالصرب يف حتصيلوسػملىمراظبماظضملؼمللمأنمؼؿقػملىمممممممم

أعّٕهمآمميتعامطانمعنمغيبمآمعودىم)سػملؿملهماظلالم(ميفمرحػملؿهمإىلماظضملؾّٓماظزملاحلماظ

م*َضاَلمٔإٖغَكمَظِنمَتِلَؿشمِلؿملَعمَعضمِلَيمَصِؾّّٕام}م:محغملاؼةمسؽملؾملؼملام)سّٖموجل(مبؾملام،محؿملثمضالمدؾقاغه

مَو مُخِؾّّٕا مُتِقْطمِبِه مَظِم مَسػمَلىمَعا مَأِسزمِليمم*َطؿمِلَفمَتزمِلِؾُّٕ مَوَظا مَصاِبّّٕا ماظػملَُّه َضاَلمَدَؿِفُِّٓغيمٔإِنمَذاَء

مم.م{َظَكمَأِعّّٕا
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مؼممممممم مأن ماظضملػملم مظشملاظب مؼؽملؾطملي موضطؼملا ممهؿطملؿؽملم مدروديفمعّٔاطّٕة موأداء م، ،مهواجؾاته

م م، ماظغملاعلمععماجلّٓمواالجؿؾملاد مواظرتطؿملّٖ مِضؿملَل مَوَضِّٓ مَسٖؾإس مَسؽمِلؾمُلؼمَلا)ِظاِبٔن ماظػملَُّه مِبَممم(َرِضَي :

موٓمدرماظعملائل:،ممعمُلوٕلٕلمَوَضػمْلٍبمسؽوِغػمْلتمَػَّٔاماْظضمِلػمْلَم؟مَضاَل:مِبػمِلَلإنمَد

ـِػمَلُهم...مَظامَخؿمِلَّٕمِص مّٕٔذملّٕٔمَتَّٓٗبذملذملٕممِبطمَلؿمِلذملذمليمِسػمْلذملَصَلِلماْظظمَلعمِلؿملَهمَتغمُلِنمَصعمِلؿملؾمّلامِع

مام...مَوَسػمَلؿمِلكمِباْظَأِعّٕٔماظَِّّٔيمَظِممَؼضمِلِلّٕٔذملَصَأِرِجؾمَلمَؤإَذامَتضمَلٖلَِّٕتماْظُأُعوُر

بشملاسةمآم)سّٖموجل(م،محؿملثمؼعملولممهطػملػملىمراظبماظضملػملممأنمؼلؿضملنيمسػملىمذظكموسممممممم

مم.م{َواٖتعمُلواماظػملََّهمَوُؼضمَلػملخملؼمُلغمُلُمماظػملَُّهمَواظػملَُّهمِبغمُلٚلمَذِيٍءمَسػمِلؿملْم}دؾقاغه:م

أنممػملّٖعهػملممووضعمظشملالبهمآداّبامأوجبمسػملىمادلضملػملممأعوّرامؼوطؼملاماػؿمماإلدالممباظضملممممممم

مبرتبؿملةماِّ مؼعملوممعنمخالهلا مصادلضملػملممصاحبمرداظةمداعؿملةم، مععمرالبهم، م،مجؿملالؼّٕاسؿملؾملا

م مأنمؼغملونمخمػملزمّلاوغرملّٕ مصؿملفبمسػملؿمله م، م،ممادلضملارفمواظضملػملوم مهلا معؿعملؽمّلا م، مرداظؿه يفمأداء

امبشملالبهمدػملوطؿم٘لا،موثعملاصؿم٘لام،مصؾوّرامؾملؿؼم٘ل،معوصضملػملهممضّٓوةمظشملالبهم،معؽملسملؾشمًلاميفمدػملوطهموضوظه

مسنماظغملربم،معؿواضضمّلا م،مبضملؿملّّٓا مودؾؿمللم،ماحملؼملودةماظزملظملاتمعنمصظملةمصاظؿواضعمواظطملّٕور

مإىلمَأِوَحىماظػملََٓهم)مٔإنَٓ:م(ودػملممسػملؿملهمآمصػملى)مؼعملولمغؾؿملؽملا(موجلمسّٖ)مآمرضامغؿمللمإىل

مُػّٕؼّٕةموسنمأبيم،َأَحٍّٓ(ممَسػمَلىمَأَحّْٓميَؼِؾطمِلمَوَظامَأَحٍّٓمىَسػمَلمَأَحّْٓمَؼظمْلَكَّٕمَظامَحؿَٓىمَتَواَضضمُلوا؛مَأِن

مٔإظَٓامظػملَِٓهمَأَحّْٓمَتَواَضَعمَوَعام)...:مَضاَل(مَوَدػملََٓممَسػمَلؿمِلِهماظػملَُٓهمَصػملَٓى)ماظػملَٓهمردوَلمَأنَٓ(مسؽملهمآمرضي)

موتؽملعملادمظػملققمختسملعم"مأن:مصعملالماظؿواضع،مسنمسؿملاضمبنماظظملسملؿمللمؽلُد،موضّٓماظػملَُٓه(مَرَصضمَلُه

موطانم"م،معؽملهمضؾػملؿهماظؽملاسمأجؾمللمعنممسضملؿهموظوم،معؽملهمضؾػملؿهمصيبمعنممسضملؿهموظوم،مظه

مصاحؾؾملامسػملؿملؾملامحملودمغضملؼملةموطل،مماظرملّٕفمعزملاؼّٓمأحّٓم"اظؿواضع:مؼعملولماظوردمبنمسّٕوة

ماظؿواضع"م.مإال
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مواجلاهمواظرملّٕفماظضملػملممأػلمعنمصإغهماخلػملقممجؿملعمعنمحمؼملوّداماظؿواضعمطانمصإذاممممممم

موأسصملممأمحّٓ ،مدؾقاغهمآمعنموصسمللموعؽملةمغضملؼملةماظضملػملممأنمؼّٓرطونماظضملػملممأػلمنِّ،

مَوَعامَطـِرّيامَخؿمِلّّٕامُأوِتَيمَصعمَلِّٓماْظِقغمْلؼمَلَةمُؼِؤَتمَوَعِنمَؼرمَلاُءمَعِنماْظِقغمْلؼمَلَةمُؼِؤِتي}م:ضالمتضملاىل

م.{اْظَأْظَؾاِبمُأوُظومٔإظَٓامَؼَّٔٓطَُّٕٓ

 ولكم لي هللا وأستغفر هذا قولي أقول

م*مممممم*ممممم*م

مأنموأذؾملّٓمظه،مذّٕؼكمالموحّٓهمآمإالمإظهمالمأنموأذؾملّٓماظضملادلني،مربمٓماحلؼملّٓممممممم

مموصقؾهمآظهموسػملىمسػملؿمله،موباركمودػملممصٓلماظػملؾملمموردوظه،مسؾّٓهمحمؼملّّٓاموغؾؿملؽملامدؿملّٓغا

م.ماظّٓٚؼٔنمؼؤممإَظىمبإحلإنمَتِؾضمَلؾمُلِمموَعِنم،مأمجضملني

 : اإلسالم إخوة     م

،موعنمأسصملممعامؼلضملىماإلغلانمإىلمهزملؿملػملهميفماظّٓغؿملاماظضملػملمماظؽملاصعمػومأذّٕفمعامإنممممممم

م م، مظػملعملاءمآميفماآلخّٕة م)صػملىمآمسػملؿملهمودػملم(ؼضملّٓٓه م)مؼعملولمغؾؿملؽملا مآَدَمم: ماِبُن مَعاَت ٔإَذا

مَوَظ مَأِو مِبِه، مُؼؽمِلَؿظمَلُع مِسػمْلٕم مَأِو مَجأرَؼٍة، مَصََّٓضٍة مَثػمَلاٍث: مِعِن مٔإظَّا مَسؼمَلػمُلُه مَظُهاِغعمَلشمَلَع مَؼُِّٓسو مَصاِظّّٕ مٍّٓ ،م(

وتػملكممجػملةمعنماآلدابمؼؽملؾطمليمظػملضملاملموادلؿضملػملممأنمؼؿقػملىمبؾملامعنمبابماِّخّٔمبأدؾابم

موماظضملػملم خّٔماِّصإنمادللػملممعشملاظبمبسّٓمماظؿوطلمسػملىمآم)سّٖموجل(مذظكمالمؼضملينم،

مِّماِّدؾابمادلرملّٕوسةب منماِّخّٔمباِّدؾابمعنماإلامان؛ ماظؽمليبم)صػملىمآم، وظعملّٓمأعّٕغا

مس مآ: مردول مؼا مرجل: مظه مضال مصضملؽملّٓعا م، مباِّدؾاب مباِّخّٔ مودػملم( مَغاَضِؿيمػملؿمله ُأِرِدُل

مَوَتَوطَِّل)َوَأَتَوطَُّل؟،مَضاَل:م (م،مصأعّٕهمباِّخّٔمباِّدؾابمععمصّٓقماظؿوطلمسػملىمآماِسعمِلػمْلؾمَلا

م م)سّٖموجل( مَو، مِصيمَسِنمَرُجٕلمَجػمَلَّٗمِصيمَبؿمِلِؿآ(مممحه)رمَأِحؼمَلُّٓاإلعاممُدِؽَلمسؽملّٓعا مَأِو ِه

مَأِسؼمَلُلمَذؿمِلؽا مَظا مَوَضاَل مماْظضمِلػمْلَممَجؾمٔلَلمَرُجْلمَػَّٔامَصعمَلاَلم،مٔرِزِضيمَؼْأِتؿمَلؽمِليمَحٖؿىماْظؼمَلِلِفِّٓ مَصعمَلِّٓ،
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مَؼُِّٕزُقمَطؼمَلامَظََّٕزَضغمُلِممَتَوطُّػمِلِهمَحٖقماظػملَِّهمَسػمَلىمَتَوطَّػمْلُؿِممَظِو:م))صػملىمآمسػملؿملهمودػملم(ماظؽمٖلِؾٗيمَضاَل

مودػملم(مَصََّٔطَّٕم(ِبشمَلاّغامَوَتُّٕوُحمِخؼمَلاّصامَتطمِلُّٓوماظشملَّؿمِلَّٕ مِصيمَوَتُّٕوُحمَتطمِلُّٓومَأٖغؾمَلام)صػملىمآمسػملؿمله

م.م"مَوَؼضمِلؼمَلػمُلوَنمَؼٖؿِفُّٕوَنم)رضيمآمسؽملؾملم(ماظزمٖلَقاَبُةمَوَطاَنم:َضاَلماظِّٕٚزٔقمَرػمَلِب

معؾاذّٕة،مبلمإنمماتؾملاتّٕتؾطممبلؾؾماِّدؾابماظيتبماِّخّٔؽملايفمؼالممسػملىمآماظؿوطلصممممممم

وإنمعنممجػملةم،ممِّنمآمتضملاىلمضّٓمجضمللمظغمللمذيءمدؾّؾام؛عنممتامماظؿوطلماِّدؾاب

ماِّخّٔمباِّدؾابم معؾّٓأ م، موعنمادلظملاػؿملمماظضملػملؼملؿملةماظزملقؿملقة اظوضاؼةمخريمعنماظضملالجم،م،

االدؿفابةمأؼسمّلاموعنماظوضاؼةمصاظؽملصملاصةماظرملكزملؿملةمواظضملاعةموضاؼةمعنمطـريمعنماِّعّٕاضم،م

ماتعملوممبؾملاظيتمتضملػملنمسؽملؾملامواظشملؾؿملةمغواعماظؿشملضملؿملؼملاتمأبلائّٕممواالظؿّٖام،متماظؿشملضملؿملممحلؼملال

دائّٕممطّٔظك؛ممحاؼةمِّبؽملائؽملاموأرظملاظؽملاموتشملضملؿملمماِّرظملالمموالمدؿملؼملاوزارةماظزملقةمواظلغملانم

متػملؿملقمبهمأغواعماظؿشملضملؿملؼملات مصقؿمٖلًة مرساؼًة ،مماظيتمتؾملّٓفمإىلممحاؼةماجملؿؼملعمورساؼؿه

م مومحاؼة مومِّرظملاظؽملاِّغظمللؽملا مأطؾادغا مصػملّٔات مبؽملاةم، موػم ماظطملّٓ مذؾاب مػم ماظؿملوم صأرظملال

مومحاته مماظورن متضملاىل مآ مبإذن مادللؿعملؾل مععميف مواظؿضملاون ماالدؿفابة موطّٔظك ،

،مصاهلّٓفمػوماحلظملازمسػملىمصقةممم Cمحالتمادللّّماظرملاعلمظؾضملضماِّعّٕاضمطظملريوس

م.ؿهمادلوارنمودالع

م

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

  

م

م


