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واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

۲٥ - ٤ -۲۰۲۱نشرة "فَاعتِبُروا" ۱۱۷

الفنون  بمختلف  المواھب  متنوعة  الواحد،  المجال  في  القُدرات  متفاوتة  والعقول  األفھام  هللا  جعل   -
والعلوم، فجاء التبایُن بینھا واسعاً واالختالُف كبیراً، فاستوعبت حكمةً هللا مختلف األذواق والمیول، 

وأشبعت جمیع المستویات، وغمرت َ كافة األفھام .
اآلفاق  من  المزید  تتفتح  جدید،  إكتشاف  كل  مع  أنّھ  إالّ  وتعددھا،  العلمیة  االكتشافات  كثرة  ورغم   -
وطفرة  واكتشافاتھ،  اختراعاتھ  ثم  ومن  علومھ  وتضخیم  مداركھ،  وتوسیع  البشري،  العقل  إلبداع 

العلوم والمعارف في ھذا القرن أكبر من أن یستوعبھا دماغ إنسان . 
ولھذا ال یمكننا القول إننا معشر البشر قد بلغنا كمال العلم، في أي مجال من المجاالت، فكلّما  ازداد   -
اإلنسان علماً ازداد معرفة بمقدار جھلھ، ومن ثم إّن كان حكیما ازداد تواضعاً، ویبقى دائماً فوق كل 
إلى  النفوس  وتتوق  القلوب،  إلیھ  االقتباس من علمھ، وتشرئب  إلى  األعناق  تتطاول  علیم،  علم  ذي 

االستزادة منھ، یقول تعالى " َوفَْوَق ُكِلّ ِذي ِعْلٍم َعِلیٌم ".
لم یُكتشف  المزید، واكتشاف ما  العلم والبحث عن  الذي ال یتوقف؛ لطلب  وھنا یكمُن السُر المحفز   -
بعد ... ألنھ دائماً ھناك المزید، وھناك آیاٌت من آیات هللا الكونیة، تكمن في كل علم من العلوم، تنتظر 
العاِلم الفذ الذي یعقلھا، ویُخرجھا للناس لعلّھم ینتفعون بھا ویعتبرون، ورحم هللا أبا العتاھیة إذ قال:     

وفي كِل شيٍء لھُ آیةٌ      تدُل على أنّھُ الواحُد 
وھذا یضع كل ذي فٍنّ وعلٍم وتخصٍص أمام مسؤولیاتھ، في إعمال كل ما أعطاه هللا من قدرٍة ذھنیٍة   -
وفكریٍة في مجالھ، لإلتیان بالجدید المفید، على أرضیة تفعیل عبادة التفّكر،والمنھجیة اإلسالمیة في 

اْلعَاِلُموَن". إِالَّ  یَْعِقلَُھا  َوَما   ۖ ِللنَّاِس  نَْضِربَُھا  اْألَْمثَاُل  التفكیر، یقول تعالى "َوتِْلَك 

النفس وحملھا على  َعذاب  أو محبَّتھ في  لیس رضاه  أنَّ هللا  یُعَرف  أْن  ینبغي  ا  تیمیَّة "وممَّ ابن  قال   -
؛ حتى یكون العمُل كلَّما كان أشقَّ كان أفضل!، كما یحسُب كثیٌر من الجّھال أنَّ األجر على قدر  المشاِقّ
المشقَّة في كِلّ شيء!، ال!، ولكّن األجر على قدر منفعة العمل، و طاعة أمر هللا ورسولھ، فإنَّ األعمال 

ال تتفاَضُل بالكثرة، وإنما تتفاَضُل بما یحصل في القلوب حاَل العمل ". 
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قدرِاملنفعةِ على 
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یا بُني عّود لسانك على: اللھّم اغفر لي، فإّن � ساعاُت ال یُرّد فیھا سائالً، یا بُني ال تكن حلواً فتُبلع   -
وال مّراً فتلفظ ، یا بُني ال تأكل شبعاً على شبٍع، فإنك إن تُلقھ للكلِب خیٌر من أن تأكلھ.
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