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ها ؟!
ّ
 إستنبات التكنولوجيا أم وأد

۲۰۲۱- ٥ - ۳

قال أحُد الحكماِء في ُحسن الخلِق : "ھو أن یكوَن المرُء كثیُرالحیاِء، قلیُل األذى، كثیُر الصالحِ،   •
صبوًرا،  وقوًرا  وصوًال،  بًرا  الفضول،  قلیُل  الزلل،  قلیُل  العمل،  كثیُر  الكالم،  قلیُل  اللسان،  صدوُق 
ال  حقوًدا،  وال  ال عجوالً  ُمغتابًا،  وال  نّماًما  ال  سبّابًا،  وال  لعاّنًا  ال  شفیقًا،  عفیفًا  رفیقًا  حلیًما،  رضیًا 

بخیالً وال حسوًدا، بشاًشا ھشاًشا، یحُب ویبغُض ویرضى ویغضُب في هللا"

لقِ
ُ
اخل  

ُ
سن

ُ
ح

قال رسولنا الكریم : " إنَّ ِمن أحبِّكم إليَّ وأقربُِكم منِّي مجلًسا یوَم القیامِة أحاسنَُكم أخالقًا" وقال   •
أیضا :"ما ِمن شيٍء أثقُل في المیزاِن من ُحسِن الُخلُِق"، جعلني هللا وإیاكم منھم .

رب الرسول الكريم
ُ
ق

الملك العادل نورالدین زنكي قبل أكثر من ثمنمائة عام جاءه شاٌب من الروم، وأعلن إسالمھ، فقال   •
لھ: ما مھنتك ؟، قال الشاُب: أعمل بالطب وعالج الجرحى، قال: ھل تُعالج جرحى جیشنا ؟، قال: ھذا 

ما أتیت من أجلھ، فإني أُرید أّن أُكفّرعن ذنوبي وعملي بجیش الكفار.
قال لھ : یا بُني إّن اإلسالم یجبُّ ما قبلھ، ثم قال: من أین تأتي بما تحتاج من أدویة ومواد العالج   •
؟، قال لھ: ال توجد إّال في بالد الروم ، قال نورالدین : وهللا ال نرضى أن یكون عالج جرحانا من 
أرض عدونا، ُخذ مجموعةً من الُجند في غیر لباس الُجند، واذھب إلى بالد الروم وأِت لنا بمجموعة 

من األعشاب والمواد لنصنع مثلھا ھنا في أرض اإلسالم .
ذھب الشاُب وعاد بعد مدٍة وأحضر ما ُطلب منھ، فأعطاه نور الدین بعَض القطع الذھبیِة وقطعةٌ   •
من األرٍض وعدداً من المساعدین وقال لھ : إزرع ھنا كل األعشاب التي أحضرَت معَك، فإذا استوت 

فأتنا بھا واترك قطعةً من األرِض وازرع لنفسك بھا ما تقتات بھ. 
بتصنیع  لیقوم  مكاناً  الدین  نور  فأعطاه  طبیة  أعشاب  من  زرع  بما  مدٍة  بعد  وأتى  الشاب  ذھب   •
األدویة، وأمر لھ بجلب المواد التي یُریدھا من بالد اإلسالم بدًال من الحاجة إلى ما عند عدونا، وأمر 
نور الدین بمجموعٍة من الشباِب أن یتعلموا على ید ھذا الطبیب، حتى إذا حدث لھ مكروهٌ یكون ھناك 

البدیل، وال یحتاج الجیش إلى مدٍد من غیر أبنائھ.  
وبعد فترٍة أتى الشاُب لنورالدین وقال لھ: إني قد علّمت الشباَب مھنتي، ولن یكون ھناك حاجةٌ   •
 ، كبیرةٌ لي بعد الیوم، فأذن لي ان أحمل سالحي وأحارَب عدو هللا، فإني أحُب أن ألقى هللا شھیداً 

نورالدین رحمھ هللا استنبت التكنولوجیا في حینھ، وحكام المسلمین لم یجرؤا على ذلك لآلن.


