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كلمة �لتقو�٢

�نفر� �إلسال� � �حلث على �كتسا� �لعلم 
$�ملعرفة �$� سو�# من �أل�يا� بل لعله هو 
�لدين �لوحيد �لذ3 2ّر0 �ملؤمنني على بلو, هذ� �*د) 
�لنبيل $يعد من يسعى <ليه بالد=جا; �لعلى.. $مما ال شك 
� �ملؤمن ُمطالب بأ� يترقى � ُسلَمي �لرقي �إلميا@ J فيه
$�لعلمي كي يتطلع <O �لرفعة �ملرجوN �لM 2ثه عليها �ينه 
 ��حلنيف. $� $�قع �ألمر <� هذ# �ملو�Sنة J$  �ملز�$جة "<
ح �لتعبX" بني �إلميا� $�لعلم هي �لM تقو� <O ترسيخ  صَّ
$تعميق �إلميا� $`لك لقوله تعاO: ﴿يرفع �هللا �لذين \منو� 
نفقه  بالعلم  �لعلم �=جا;﴾ حيث  J$تو�  $�لذين  منكم 
Jعيننا،  Jما�  �حلقيقة  فتتجلى  $Jسر�=ها  �ملوجو��;  كنه 
Jنفسنا $� �آلخرين، $تتوثق   � ��إلميا  iفيز��� مستو

 .jالk iصلتنا باهللا $تقو
 Nمائد باعتبا=ها  ضر$=ية  �ملعا=)  nيع   �J شك  ال   
يعو�  حيث   ،jسو� حد  على  �لبشرية  تتقاpها  مشتركة 
نفعها على �جلميع للرقي باحلياN بغية <سعا� �إلنسا� مهما 
 ��ملفكر$ به  قا�  ما  J$ عرقه.. $لعل  لونه   $J �ينه   �كا
عصرهم  معا=)  معظم  �=�سة  من  �أل$�ئل   ��ملسلمو
عظيم   Sجنا> *و  �لضا�  للغة  ترnتها   w منها  $�لتحقق 
Jضافو� <ليه ما توصلو� <ليه من <نتاy فكر3 مز�هر جعل 
 ��إلنسا  zلب} نو نافعة   Nإلبد�عي هذ� ما�� من عملهم 
 .�$�ستحسا بإعجا�  $�لشر{  �لغر�  Jعال�  <ليه  نظر 
 � �لعلم  حتصر   Mل� �لشائعة  �لتقليدية   Nلنظر� $Jضحت 
�لعلو� �لر$حانية $حدها نظرN قاصرN ال تر�عي �إلسال� 
حق =عايته، $لعل هذ# �لنظرN كانت $ليدN تأثX كتابا; 
�لعصو= �لوسطى، $لألسف �لشديد ال �Sلت متد�$لة بني 
 ��لكو Jفكا=ها عن  �ليو�. $� تكن  شر2ة من مشائخ 

مبنية على فهم �قيق للقر\� �لكرمي $�حلديث �لشريف، 
� يبلغو� �حلقيقة $يصلو� <ليها حيث J نَّـى *م \نذ��J$
بد�ئية يغلب عليها  � معا=) عصرهم حينذ�� كانت >
�لتفسX �خلر��.. $بالتا� فهم معذ$=$� نوعا ما. لكن 
 ;�Xلتفس�$ iيتمسك ֲדذ# �لر� �J لغريب � �ألمر هو�
�لبد�ئية من هم � عصرنا هذ� بالرغم من كل ما توصل 

<ليه �لعلم �حلديث $�كتشفه من حقائق!
 $لعمر3 <� عقليا; مثل هذ# � Sماننا هذ� ال ُيرجى 
$جو�  من   jملر� $يتحسر  $�لبشرية.  لإلسال�  نفع  منها 
�لتعا=0  هذ�  من   �يعانو من  �ليو�  �ملسلمني  بعض 
يعتقد  من  هنا�  فمثال  �ملسائل،  من   Xكث  � �لو�ي 
عامة  بصفة  �ألمر  هذ�  على  $يشد�  �رمة   N=لصو�  �J

ها �ن نعرض
عليكم م�اث األنبياء
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Jبعا�� جد هامة �  $يتجاهل �Jية �لصو=N �لM �خلت 
 ،#Xغ$ �جلو3  $�لرصد  $�لطب  $�جلغر�فيا  �لتقنية  عا� 
فأضحت N��J علمية يستحيل �الستغناj عنها. $=مبا غا� 
� �لصو=N � عصرنا � يعد *ا `لك J jهؤال �عن J`ها
�ملاضي،  $تصو=�;  باعتقا��;  �ملرتبط  �لبد�ئي  �لشكل 
$�خليا�  $�لتعليم  �لتربية  بعا�  مرتبطة  Jصبحت  <�ا  بل 
$�لتو�صل  �حلد$�  ع�  $�حلو�=�;  $�لوسائط   zإلبد��$
�العالمي $�لعلمي، $هذ� مثا� صا=� لفهم خاطئ للدين 
من  شامال  جيال  $2ر�  $�لعلم  �لدين  بني  تعا=ضا   iير
تفاعل   3J من  $يعزله  �ال�ابية  �جلو�نب  من   Nالستفا��

<نسا@ $حضا=3 .
� �إلميا� $�لعلم من Jهم =كائز بناj �ألمة �ملسلمة بشكل >

 �متكامل يل� �حتياجا; �إلنسا� �لر$حية $�ملا�ية، $بالتا
$جب علينا ترسيخ مبدJ �ملعرفة $�كتساֲדا $�حلث عليها 
$�فع  �لعلم  على  �لذ3 حض  �إلسال�  صميم  من  $هذ� 

�ملؤمنني <O �لترقي فيه ما �ستطاعو� <O `لك سبيال. 
  فيا Jمة �لعلم $�لقر\� هال �رنا عن سو�عد �جلد $هجرنا 
 z=لِسَنَة $�لرقا� $جفونا ُغر) �لد=�شة $�لتسكع � �لشو��
$�ألسو�{ $�خلو0 مع �خلائضني � سبيل حتصيل �لعلم 
�ملتني �لذ3 به تسمو �ألقد�= $تشرئب <J Oهله �لقلو� 
ال  عزٌّ  فالعلم  �لكبا=.  �لد=جا;  به  $ُتحصل  $�ألبصا= 
متحقه �لليا� $�أليا� $ال ִדمشه �لدهو= $�ألعو�� فهو هيبٌة 

 .�بال سلطا� $غ� بال ما� $منعٌة بال Jعو�
ها ¡ن نعر0 عليكم م�X  �ألنبياj فاطلبو# $�جتهد$� 
�ألنفس  `لك  سبيل   � $�بذلو�   �$ليا Jياًما  حتصيله   �
�لتما�   O> �لتوفيق   - سبحانه   - �هللا  $�سألو�  $�ألمو�� 
$�لكما� $�ستعينو� على `لك باإلخال¥ $�لذكر �للذين 

ֲדما ُتجتاS هذ# �ملفا$S $�لقفا=. 
�فعا  <ليه  تأكيد� $ندفعكم  �لعلم  نؤكد على  $مما �علنا 
 ،iهد$  NXبص على  =َبه   jُملر� يعبُد  بالعلم  Jنه  مديد� 
 �$J هللا على مناهج� O> خللق� Nهل �لدعوJ بالعلم يدعو$
$نفر{  �لباطل  من  �حلق  منيز  $بالعلم  $�لنهى،  �ألبصا= 
 Nلضال�. $بالعلم �لصحيح �لصا�{ $�لدعو�$ iبني �*د
من  Jمتنا   yر¨  �بالقر\ �لد�ئم  $�جلها�   Nملثابر� �خلالصة 
ساحا;   O> $�النتكاسا;  $�لظلما;  �لتعاسا;  Jنفا{ 

�لسعا��;. 
حبه  $=Sقنا  �لر�سخ  �لنافع  �لعلم   O> $<ياكم  �هللا  $فقنا 
�لقو�   �يستمعو ممن  $<ياكم  $جعلنا  برعايته  $حفنا 

فيتبعو� Jحسنه. 
 

           

ها �ن نعرض عليكم م�اث األنبياء فاطلبوه 
واجتهدوا � حتصيله أياًما وليا� وابذلوا � 
اهللا  واسألوا  واألموال  األنفس  ذلك  سبيل 
والكمال  التمام  إ5  التوفيق   - سبحانه   -
والذكر  باإلخالص  ذلك  على  واستعينوا 

اللذين بهما ُجتتاز هذه املفاوز والقفار. 


