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التقوى

�لعلم  �كتسا�  على   �إلسال حث  لقد 
يأمر  �لذ�  �لوحيد  �لدين  �لعله   ��ملعرفة. 
0تباعه ُبلوَ, هذ� �*د( �لنبيل �َيعُد من يسعى 
>ليه بالد;جا9 �لعلى. �مما ال شك فيه 40 �ملؤمن ُمطالب 
بأ4 يرقى D ُسلَمي �لرقي �إلمياA ��لعلمي كي يتطلع >= 
�لرفعة �ملرجوK �لI Jث عليها �لدين �حلنيف. �يؤ�E هذ� 
0سس  �تعميق  ترسيخ   =< ��لعلم  �إلميا4  بني   �النسجا
�Eعائم �إلميا 4�Vلك لقوله تعا=: ﴿يرفع �هللا �لذين Rمنو� 
منكم ��لذين 0�تو� �لعلم E;جا9﴾ حيث بالعلم نفقه كنه 
�ألمر  0عيننا،   0ما �حلقائق  فتتجلى  �0سر�;ها   9�Eملوجو�
�لذ� يدفع �ملؤمن >= 40 يتفكر 0كثر D خلق �لسما��9 
 D� �إلميا4  مستو_  تنمية   D يساهم  �بالتا`   a;أل��

توثيق صلتنا باهللا تعا=. 
ال شك f 40يع �ملعا;( ضر�;ية باعتبا;ها مائدK مشتركة 
 Kتنتفع منها للرقي باحليا� ،gها �لبشرية على حد سو�hتتقا
بغية >سعاE �إلنسا4 مهما كاE 4ينه 0� لونه 0� عرقه.. �لعل 
معظم  E;�سة  من  �أل��ئل  �ملسلمو4  �ملفكر�4  به   قا ما 
معا;( عصرهم ��لتحقق منها l ترfتها للغة �لضاE *و 
>نتاo فكر�  >ليه من  >ليه ما توصلو�  >جناp عظيم 0ضافو� 
 rلب نافعة   KEما هذ�  �إلبد�عي  عملهم  من  جعل  مزEهر 
بإعجا�   uلشر�� �لغر�   0عال >ليه  نظر  �إلنسا4   vنو
��ستحسا4. �0ضحت �لنظرK �لتقليدية �لشائعة �لJ حتصر 
تر�عي  �لر�حانية �حدها نظرK قاصرK ال   �لعلو  D لعلم�
كتابا9   yتأث  Kليد� كانت  �لعلها  ;عايته،  حق   �إلسال
�لعصو; �لوسطى، �لألسف �لشديد ال �pلت متد��لة بني 
�لكو4  عن  0فكا;ها  تكن   {�  .�ليو مشايخ  من  شرIة 

�لشريف،  ��حلديث  �لكرمي   4Rللقر Eقيق  فهم  على  مبنية 
>ليها حيث  �يصلو�  �حلقيقة  يبلغو�   40 Rنذ�{  *م  �0نَّـى 
عليها  يغلب  بد�ئية  كانت  حينذ�{  عصرهم  معا;(   4<
�لتفسy �خلر�D.. ��لغريب D �ألمر 40 يتمسك ֲדذ� �لر�_ 
��لتفس9�y �لبد�ئية من هم D عصرنا هذ� بالرغم من كل 

ما توصل >ليه �لعلم �حلديث ��كتشفه من حقائق!
 �لعمر� >4 عقليا9 مثل هذ� p Dماننا هذ� ال ُيرجى منها 
�ملرg على �جوE بعض  ��لبشرية. �يتحسر   نفع لإلسال
 D �لو�ي   a;لتعا� هذ�  من  يعانو4  من   �ليو �ملسلمني 
كثy من �ملسائل، فمثال هنا{ من يعتقد 40 �لصو;K �رمة 

هيبة بال سلطانهيبة بال سلطان
وغ� بال مالوغ� بال مال
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 K;يتجاهل �0ية �لصو�على هذ� �ألمر بصفة عامة  Eيشد�
��جلغر�فيا  �لتقنية  عا}   D هامة  جد   �E0بعا Eخلت   Jل�
علمية   K�E0 فأضحت   ،�yغ� �جلو�  ��لرصد  ��لطب 
 gهؤال V0ها4  عن  غا�  �;مبا  عنها.   gالستغنا� يستحيل 
�لبد�ئي  �لشكل  Vلك  *ا  يعد   { عصرنا   D  K;لصو�  40
0صبحت  >�ا  بل  �ملاضي،  �تصو;�9   9�Eباعتقا �ملرتبط 
مرتبطة بعا} �لتربية ��لتعليم ��خليا� ��إلبد�v ��لوسائط 
��حلو�;�9 ع� �حلد�E ��لتو�صل �العالمي ��لعلمي. �هذ� 
�لدين  تعا;ضا بني  للدين ير_  مثا� صا;� لفهم خاطئ 
�جلو�نب  من   KEالستفا� من   Kعديد شر�ئح   �Iر ��لعلم 

�ال�ابية �يعز*ا من �0 تفاعل >نساA �حضا;�.
>4 �إلميا4 ��لعلم من 0هم ;كائز بناg �ألمة �ملسلمة بشكل 
متكامل يل� �حتياجا9 �إلنسا4 �لر�حية ��ملاEية، �بالتا` 
�جب علينا ترسيخ مبد0 �ملعرفة ��كتساֲדا ��حلث عليها 
�Eفع  �لعلم  على  حض  �لذ�   �إلسال صميم  هو  �هذ� 

�ملؤمنني >= �لترقي فيه. 
  فيا 0مة �لعلم ��لقر4R هال �رنا عن سو�عد �جلد �هجرنا 
 v;لشو�� D لتسكع��شة E;جفونا ُغر( �لد� Eلرقا��لِسَنَة �
�لعلم  ��ألسو�u ��خلوa مع �خلائضني D سبيل حتصيل 
�لقلو�  0هله   =< �ألقد�; �تشرئب  به تسمو  �لذ�  �ملتني 
ال  عزٌّ  فالعلم  �لعظمى.  �لد;جا9  به  �ُتحصل  ��ألبصا; 
متحقه �لليا` ��أليا �ال ִדمشه �لدهو; ��ألعو� فهو هيبٌة 

بال سلطا4 �غ� بال ما�. 
��جتهد��  فاطلبو�  عظيما  م�yثا  عليكم   aنعر �ن  ها 
�ألنفس  Vلك  سبيل   D ��بذلو�  �ليا`  0ياًما  حتصيله   D
 �لتما  =< �لتوفيق   - سبحانه   - �هللا  ��سألو�  ��ألمو�� 

.gلدعا��لك باإلخال  V ستعينو� على��لكما� ��
Eفعا  >ليه  �ندفعكم  تأكيد�  �لعلم  على  نؤكد  �علنا  �مما 
مديد� 0نه بالعلم يعبُد �ملرgُ ;َبه على بصKy �هد_، �بالعلم 
�ألبصا;   `�0 مناهج  على  �هللا   =< �خللق  �ملؤمنو4  يدعو 
�*د_  �لباطل �نفرu بني  �حلق من  منيز  �بالعلم  ��لنهى، 
��لضال�. �بالعلم �لصحيح �لصاuE يكو4 �جلهاE �لد�ئم 
بالقر4R �لذ� سيخرo 0متنا من 0نفاu �لتعاسا9 ��لظلما9 

 .9�Eالنتكاسا9 >= ساحا9 �لسعا��
�فقنا �هللا �>ياكم >= �لعلم �لنافع �لر�سخ �;pقنا حبه �حفنا 
برعايته �جعلنا �>ياكم ممن يستمعو4 �لقو� فيتبعو4 0حسنه. 

 
           

تأكيدا  العلم  على  نؤكد  �علنا  ومما 
وندفعكم إليه دفعا مديدا أنه بالعلم يعبُد 
املرُء رَبه على بص$ة وهدى، وبالعلم 
على  اهللا  إ,  اخللق  املؤمنون  يدعو 
وبالعلم  والنهى،  األبصار  أو3  مناهج 
منيز احلق من الباطل ونفرق بني ا5دى 
الصادق  الصحيح  وبالعلم  والضالل. 
سيخرج  الذي  بالقرآن  الدائم  اجلهاد 
والظلمات  التعاسات  أنفاق  من  أمتنا 
واالنتكاسات إ, ساحات السعادات. 


