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ُصوتُالدعاُة

 ه  نَسلن  ، ثم جعلن م  طي     اإلنَسن ه  خلقن  ه، وبدأن خلقن   كلَّ َشء    الذي أحسَن ن   لله   الحمد  
ََ ل    ا   مهي     م  من     م  سََ ََوَّ ََ    للا    ، فتبنركن فيه م  روحهه  ونفخن  ، ثم سََ  أحسََ
نلقي  له فء محكمه   الحَمدللا,  الَخ نَل له   الَق رو إ  أأ﴿  التنزَي ُو كَا ِْ أ م  ب ا رَا َإ أ ما ب إألِْاكَز ْزَْا َا ْز أَا  ٌ ب ِكتَا

ٌِأ ْزراب ا أَإ ْإ أ ْلز كاتاذاكو ا ِْ ال   وحد    ،  للاالّ إه   لهن أْ  ال إه  وأَشهد  (29َسور  :   )﴾  آكابتِِهأ ا
المرَسلي   َسيد    ه  ورَسول       محمًدا عبد   أ ّ   األولي  واآلخري ، وأَشهد    له، إله   َشريكن 
ْيفن ن ع  أبء    المتقي  وإمنم   حن ،ق لت  لهعنلهّءه ب ه أبهء طننلهب   هْل عنه قنل   رضى للا    ج 

ٌل  ج  ينه  رن ه، أْو فنْهٌم أ ْعطه تننب  َّللاَّ ، إالَّ كه تننٌب؟ قننلن  الن ْندنك ْم كه لهٌم، أْو من فء هذه  عه سََََْ م 
؟ قننلن  يفن ه حه َ قننلن  ق لت   فنمن فء هذه  الصََََّ يفن ه حه ، والن  :الصََََّ يره ، وفنكننك  األسَََه العنْقل 

لهٌم بكننفهر   ََْ سَ ََّله لنلف، روا  البخنري   ) ي ْقتنل  م  ََلم وزدْ  هم صَ    لى النبّء  ع وبنركْ   وسَ
 الدي َ إلى يومه ا ن كثيرً وسلم تسليمً  األخينره  األطهنره  وصحبهه   وعلى آلهه  المختنره 
ََيك  وفأَََََ أمن بعد   ََءصَ ي ن الغفنره   العزيزه بتقوى   أيهن األخينر   م ونفسَ ن الَّذه } ينن أني هن

و ن { )أل عمرا    ْسلهم  أنْنت ْم م  وت  َّ إهالَّ ون الن تنم  قَّ ت قننتههه ون ن حن ن وا اتَّق وا َّللاَّ  (102آمن
س ِلأ روكإمإأكبأآلاأراكِتأ ا ِأحإ أللاِأ***أَللاا نا َِ أ ْاهإأأفا ض  َا  فيأ ْقإ آِنأَْا

وكإمإأ نأعاظكِمأ ْفاخِ أَْا َِ أعالاككإمأالأصاالةاأْاهإأ***أكاكفككإمإأ ل ِ نأْامأكإصا  َا
 نن ته خطبن  نن وعنوا   ته عنوا   وزارن  ((  النّ:ه  فء فهمه  العقله  إعمنل   )) عبندن للاه 

ُصوتُالدعاة        اللقن ه  عننصر  
 .أرهبأعلكْبأللاإأأ ْتيأَْعماأأ ْْعمِأأَنأَجل ِأأ ْعقلإأ:أَ الًأ

 .أْعقلِأ لعَبالإأأَر أحْكفةاأ:بثبْكًَََأ
أ.أ ْفهمِألكبمأ س ءاأ:بثبْثًََََأ

ُصوتُالدعاُة
أ

 الن:ه   َنن ع  إعَمنله العَقله فء فهمه َحديث    يكو ن   َنن إلء أ ْ َمن أحوجن      أيَهن السَََََند   
  هن ع  منهجه بعده  بَسببه   وانحرفتْ   فيه العقول    زمننًن فَسدتْ   نعيش   ونح    خنَص   بو
ََن ه ربّه  ََلم , وخنصََ ً   هن صََلى للا  نبيّه  هن وس ََو ن  عليه وس فهًمن    النصََو:ه  فهمه  س

  ، واآلرا ه الطنلهشََ ه   واألفكنره والمنحرف ه   الضََنل ه   قه رن الفه   ى إلى انتشََنره صََحيًحن أدَّ 
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 وال حولن   ،والخنرجه   فء الداخله   والنهنره   بنلليله   اإلَس مه   َصور ن      َشوه التء ت  ،الهنزيل ه 
 َ  إال بنلله  وال قو ن 

أرهبأعلكْبأ.أللاإأأ ْتيأَْعماأأ ْْعمِأأَنأَجل ِأأ ْعقلإأ:أَ الًأ
علينن، بهن    علينن وم َّ بهن    للا    أنعمن   كبير ٌ   ومن ٌ   عظيم ٌ   نعم ٌ   العقل  :كهبأ ْسبُةإأَ

أ) وع   قنل جلّ   العظيم ه   بهذ  النعم ه   المخلوقنته   على سنلره   نننن وميزن ننوفضلن  ُز ْاقا  ا
أعالاىأ لزْابهإمز فاضو كِ رابِتأ ا أ ْطو نا َِ أ قزْابهإمز َا ِ أ ا ا ْزراحز أ ا  ْزراِ   أفِيأ  لزْابهإمز َا حا ُاماأ ا ْابأراِْيأآ َز كا و

لاقزْابأتافزِضكالًأ أخا نز َو َِ قابلاأتاعابْاى[70َ( ]اإلسرا    كاثِكٍ أ نأرإطإ ِنأأ}   ا ِ َ كإمأ جا إأَاخز ا َللاو  ا
أأ ب ا ارزصا أ ا ْلز عا َز ْاكإمإأ ْسو عالاأ جا أشاكزئًبأ ا َإ نا تاعزلا أ أالا بتِكإمز ها َو ْاعالوكإمزأَإ ُاةاأ ئِ افز كإ إ ناأأأ ا ْلز { تاشز

أأ))   وع      قنل جلّ ه وفكره بعقله   فيأهذ أ ْك نِأأأ ًأُاأسك أأأهإأ جعلاأأأ[78َ]النحل    ساخو ا  ا
فِيأأ بأ َو ْزهإأْاكإمأ ِ َ كعًبأ َِ جا ِضأ ا ز فِيأ ْلز بأ َا ب ا ِتأ ا َا ِْماأأأفِيأألِنوأأأ ْسو

كابتٍأأأذاَٰ ٍمأأأَلا ْ ِقا ز
  ذهبن   العقل    وإذا ذهبن   شء     معه كل    تمَّ   العقل    فإذا تمَّ ,  (13 الجنثي )((  كاتافاكو إ ناأ
 للا    خلقن   )الحكمن ه   قنل بعض    السعند ه   وعمود    الرشنده   فهو عنوا     شء     معه كل  
م    آدمن   اب ن   خلقن و  ب  عقل    م  شهو     البهنلمن   خلقن و  ب  شهو     م  عقل    الم لك ن 
ه على شهوت    وم  غلبتْ   م  الم لك ه   ه فهو خيرٌ ه على شهوته عقل      غلبن ن فمن كليهمن 
اب:قبلأ رْبأ.(م  البهنلمه  ه فهو شرٌ عقله  َْز أذا ا ُز ْاقا ْزِسأأأ)أ ا ِ أ ا ْلز ْزِجن ِ أ  نا َِ ْوماأكاثِكً  أ ها ِْجا

بأ أرِها عإ نا َا أكاسز أالا أآاذا ن  ْاهإمز بأ ا أرِها أكإرزِص إ نا أالا كإن  أَاعز ْاهإمز بأ ا أرِها أكافزقاهإ نا أالا  ٌ أقإلإ  ْاهإمز
(أأ أ ْزغابفِلإ نا هإمإأ  أ َإ ْائِما لُّأ َاضا أ هإمز أ رالز ْزعابِمأ ا كابْلز أ ( 179 سور   األعراف   )َإ ْائِما

لُّأ أَاضا أهإمز ْزعابِمأرالز ا أَْبذ أ؟أأَْبذ أَإ ْائِماأ؟هؤالءأكابْلز ْزغابفِلإ نا لكنهم    أعي ٌ   م   لهألهإمإأ 
إه    الحرامن، لهم لكنهم ال يسمعو  بهن إال    لهم أذ ٌ ،  ال إلى الحرامه ال ينظرو  بهن 

، لهم والحسده   والبغضن ه   امتألْت بنلحقده لكنهن   قلوبٌ  ه  لكنهن ال تفق    عقولٌ   والكراهي ه
 َإال بنلله  وال قو ن  وال حولن  شيلًن شيلًن وال تعرف  

ن   بي  الحّقه   العقل  و ، وي ميّهز   ، وبي  الخيره والبنطله   ي ميّهز  به اإلنَس ّره بي   به  والَش
 الصَحيح ن   ك  به المعلومنته ، وي دره م  الفسَنده  ك  به الصَ  ن ي دره و.الننفعه والضَنره 

ْابطإأهو   والعقل   َالخنطل ن   والمعلومنته  الننفع ن  ِلأأأَا َُّ ا ِ أ ا ْتوُّ ْزِفكز أ  بسإ ََا َاسَ ِلكِف،أ ا  ْتوكز
رُّ ِأ ُا ِأأِثْحُكْهأأَْنأالأعقلاأأأ الأتكلكفاأأأ ا ْتو ياأللاإأعْه:أأأعلي  ََِ ضََ ٌٍأ ا رنأَريأطبْ

ََلومأقبل ََلوىأللاإأعلكهأ سََ أ ْْريوأصََ فِعأ ْقالمإأعنأثالثٍة:أعنأ ْْوبئِمأحتوىأأ: ))َنو  إ
 روا  الترمذي ((كحتِلما،أ عنأ َْجْ ِنأحتوىأكاعِقلاأكستكقظا،أ عنأ ْصوريأحتوىأ

تثمنره   لّ ج  ن للا  لذا أمرنن فهًمن صَحيًحن   النصَو:ه  فء فهمه   وإعمنلهه  العقله   وع  بنَس
نلى نل تَع بٍتأ))َق كَا بِ أَلا ِلأ ا ْْوهَا ِفأ ْلوكَز تِالا ِضأ ا خز ا ز ب ا ِتأ ا ْلز ََا لزِقأ ْسَََََو أفِيأخا لِنو

ِْيأأ ٌِأِْلإ  ب ْزرَا ا نل َجل وع   (  190 ل عمرا )آ(( ْلز ِضأ﴿  َق ك إ  أفِيأ ْلا ز أكاسَََََِ َافالامز
ب أرِهَا عإ نا َا أكاسَََََز أآذا ن  بأَا ز أرِهَا أكاعزِقلإ نا  ٌ أقإلإ  أْاهإمز أأأفاتاكإ نا ب إ ىأ ْلارزصَََََا َا بأالأتاعز ْوهَا ِِ فَا

ُإ  ِأ أ ْوتِيأفِيأ ْصََََُّ ٌإ ْزقإلإ  ىأ  َا أتاعز ْاِكنز أ((  قنل تعنلى،(46الحج  )﴾  ا ِْما أفِيأذا لِنو
ٌ أ أْاهإأقالز أكابنا نز َا ِْ ىأ رو   "لم  كن  له عقلٌ 37ق   ))ْاِذكز ا فّسه أ."َ قنل الم 

م    فيهن ن:ٌ  التء ال يوجد   األحكنمه   اسَََتنبنطه  على دلي ً  العقلن   اإلسَََ م   جعلن بل 
عليه   للا   صََلى  ه  عنه لمن أرسََلن  رضََى للا    معنذ   َ كمن فء حديثه أو سََن     كتنب  
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أ،قنضَيًن وسَلم إلى اليم ه  أ،أقبل:أككفأتاقضَِ أقاضَبء ؟أقبل:أَاقضَِ أْما ضا يأأيألذ أعا ا
ِةأأ َْو أ َجلو؟أَقبل:أفرِسَََََإ َو ٌِأللِاأع ب أفيأِكَت ُز أتاَجِ أْمز ِنز بل:أَف أ َجلو،أَق َو ٌِأللِاأع ب رِكَت
ْوِةأ سَ ِلأللِاأ الأفيأ أفيأسَإ ُز أتاِج أْمز  سَ ِلأللِاأصَلوىأللاإأعلكهأ سَلوم،أقبل:أفِنز

أ سََ لإأللِاأصََلوىأأ ٌا ُإأ َزكيأ الأآْإ .أقبل:أفضََا ا ٌِأللِا؟أقبل:أَاجتِه للاإأعلكهأأِكتب
أ بأكإ ضََِ َا ِْ أ سََ لاأ سََ ِلأللِا،أ فوقا ُإأِلأ ْوذفأ ا ِ  ،أ قبل:أ ْحَ ُز يأأ سََلومأفيأصََ

ن  العقله   م  اجتهنده  فجعلن َروا  أحمد( سََ لاأللاِأ عند   للقضََن ه  ومند ً   للحكمه  أسََنسًََ
أ.النّ:ه  فقدا ه 
ََ م  بل لقد  ََ مه   ونبء    أمرننن اإلسََ ََديد ً  محنفظ ً  على العقله   بنلمحنفظ ه   اإلسََ ،  شََ

ن ً  ه اعتَن ن     واعتنى َب ن  فَك له   حفظ  عظيمًَ نته   العَق ََتهّ ا  م  الكلَي تْ   لسَََ  التء اتفَق
  والعقل    والعرض   والمنل   والنفس   هن، وهء الدي   على حفظه   السََََمنوي     الشََََرالع  
، التء   العقلي ن   المفسَََداته   على المسَََلمه   اإلسَََ مي    الشَََريع     متْ رّ حن لذا   والوط  

، م  الننفعه   الضنرَّ   ال يعرف    ه كنلمجنو ه صنحب    فيصبح    بنلعقله   اإلخ له ي إلى  تؤده 
  هء الخمور    الحسََََََي     العقلَي     َ وَهذ  المفسَََََدات  أو البَنته   م  األمه   وال الزوَج ن 
ْإ  زأأ﴿   :َ َقنل تَعنلىمَقنمَهن م  المسَََََكراته  وَمن َقنمن   والمَخدرات   َا أآ بأ َْوِذكنا كَابأَاكُّهَا

َاأ ْز أ ا  َز إ ْزخا بأ  َا ِرإ  إأألِْو تْا كزطابِنأفابجز ِلأ ْشَََو َا أعا نز ِ َ أ س  الامإأِ جز َز أ ا ْلا ٌإ ب صَََا أ ا ْلْا كزسَََِ إ
ِ أ َز ْزخا بءأفِيأ  ْزراغزضَا ةاأ ا  ُا  ا ْزعا أراكزْاكإمإأ  أَانأكإ قِعا كزطابنإ ُإأ ْشَو بأكإِ ك َا أ*ألِْو أتإفزِلحإ نا ْاعالوكإمز

عاِنأ ِأ ا ِ أَللا  أعانأِذكز ُوكإمز كاصََإ ِ أ ا كزسََِ َا ْز أأ ا  ْتاهإ نا َُّ تإمأ أَْا الاِةأفاهالز - 90المنلد )﴾   ْصََو
صَََلى للا عليه  قنل النبء    عنهمن قنل رضَََى للا   ب  عمرن   للاه  ع  عبده [َ و91
ْنين فنمنتن  )   وسَلم ْمرن فء الد  بن الخن ره راٌم، ومن  شَن ر  حن كه سَْ ْمٌر، وك ل  م  ر  خن كه سَْ ك ل  م 

ن هن لنْم ينت ْب، لنْم  ْبهن فء وهو ي ْدمه رن ه ينْشرن  مسلم   روا ) اآلخه
ََبكإأأأرُْكلِأأهأر    أ آخ تإأأأهأَُب  أحكبتإأأأ:أ ْعقليُّأأ:أ ْف  غإأ ْف  غِأأأَْ  عِأأأَخط إأ  أأحِأتصَ

َْب أأَهَلِأ َْب ِأأِأ ْ ُِأأأفىأ ْ ُىأ ْ  حَ بلأللاإأأأ ْقهَب ِأأأركنأَك :أأأجَلأ عالأعنأهؤالءِأأأَق
ٌِأ ْسوِعكِ ( ب حا بأكإْوبأفِيأَصز َا أْاعزِقلإأ أَا ز عإ َا أكإْوبأْاسز قابْإ  أْا ز أ[  10]الملك ) ا

ُإأكبأسبهكًأ ََبأك   ََهأأبأكبأغبفالًأعَََ ٍُأأأفَبأَعُُتاأأ ْ حكلإأأحبناأأأ***أأََْ ت ج  أأَنأَ 
أَْتأغُ أفكَبأغُ أغبُأهكهبتاأأهكهبتاأأ*** أبأَرًُأصحكحًأأءاأ ْرْب
 .أ ْعقلأِأ لعَبلإأأحْكفةاأَر أ:أَبثبْكًَََأ

ََند    ََلى للا  نن ونبي  دين     أيهن الس ََلم  أمرن  نن ص ؟  وكيف ال  العقله   ن بإعمنله ننعليه وس
أأأنمْ  ((تعنلىقنل  للاه  على وجوده   األدل ه   م  أعظمه   قل  عوال ٍءأَامز يز ََا أغاكزِ أش نز َِ ِلقإ  أ خإ
ِْقإ نهإمإأ ب ْزخا  َصلى للا   للاه  م رَسولن عه طْ ب  م   ريْ بن ج   ولهذا لمن َسمعن   [ 35الطور ] ( 

أغاكزأ  }أهذ  اآلينته  فبلغن   الطوره   سَور ن  عليه وسَلم يقرأ   نز َِ ِلقإ  أ أخإ أهإمإأمز ٍءأَامز يز ِ أشَا
كإ قِْإ ناأ أ الا أ لز ََا ر أ ضا ا ز ب ا ِتأ ا ْلز َََا لاقإ  أ ْسَََََو أخا َامز .أ أ ِْقإ نا ب ْزخََا - 35لطور )ا] )) 

ن  جبير  (37 ذ    وَك ندن   يومَل نل  "َك ن َق ك أول  يطيرن   قلبء أ ْ   مشَََََركًَ ن    ، وذَل   وقرن َم
ك؟ فَقنل  ربََّ    بم عرَفتن عرابء  األ ن لَلسَََََ  لَمن و.روا  البَخنري ((فء قلبء اإليَمن   
  أبراج  وأرضٌ   ذات    ، فسََََمن ٌ ى البعيره عل تدل    ، والبنْعرن   على المسََََيره   يدل    األثر  
 ؟البصيره  على السميعه  أال تدل   أمواج   وبحنٌر ذات   فجنج    ذات  
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  فء إعمنله   كن  خيرن نموذج   الرأيه   مدرس ه   منم  إالنعمن     أبو حنيف     منم  وهذا هو اإل
  فء إثبنته حد   والم  أبء حنيف  بي     مننظر ٌ  دثتْ ح  فعندمن والدي ه   فء الفقهه   العَقله 
هم فوَعدن    ، وَكن  أبو حنيَف  م  أذكى العلَمن ه م  األَينمه   فء يوم    عز وَجل-الَخنلقه 

 فء سََفين    ؟ قنل  "أنن أفكر  أو يومي   فجن وا، قنلوا  "منذا قلتن  يوم    يأتوا بعدن  أ ْ 
  فء المينن ه   حتى أرسَتْ  المن ه   بنبن ع   تشَق    جن تْ   واألرزاقه   م  البضَنلعه  مملو    
بَهذا؟  َقنل    تفكر  َقنلوا  ت.وال حَمنلو   ، وليس فيَهن َقنَلدٌ وذهَبتْ   الحموَل ن   وأنزَلتْ 

   هل يعقل  ليس لك عقلٌ   انعم قنلوا  إذً 
  قنل  كيف ال معقوال ؟  هذا ليس وتنصََرف   وتنزل    قنلد   تأتء بدو ه  سََفين ً   أ ّ  

 والجَبنلن   والنجومن   والقمرن   والشَََََمسن   َهذ  السََََََمنواته   تعقلو  َهذا، وتعقلو  أ ّ 
دوابن   والشَََََجرن  نسن   واَل دو ه كلَّ   والَن ن َب ََننع    َه لن فعرفوا أ   ؟   صَََ نطبن   الرَج هم  َخ

 َسند  ين  ه العقل  نّ إ. هوعجزوا ع  جوابه  هم،بعقوله 
أشايٍءأْاهإأآكاة أ فيأكإل ِ ُإأتاأ***أ ا وهإأ  ِح أُإلُّأعالىأَْا

معن  أرنأعفبنأكبف  أأأعثَبنإأأأ:كق لأأأأ ْك فةِأأسَ  ِأكَشَيأفيأيوًمن رجً     الننس  وَس
ََبنإأ ََبنإأَكبف  أأأعث ب،أَفَُّتب أَر أحْكَفة،أأأأعث أ َكبنأأهَربرَاأأأ ط  اأرنأعَفبنأَكبنأكه ُكَ 
ََبنأَكبف  أ:أأأأكق لإأأأََبَ لأأ ْ َجلإأ ُاأ..أأَسَََََلمٍأأأغك أأعث ََبماأأأ ْ َجلأأف َج أأحْكَفةأأََربأأ ْل
نأأأ..  مالرْتِأأأخبطرًبأأمجئتإأأأ:أأحْكفةأأَر أأْهأفقبل.أأأأرشََُةٍأأأفف حاأأأربرهِأأعلى َا ِْ أأ؟قبل:أ

ََ كف أأأجل أ قبلأ:أ ٌِأأأ،أحبفظ أربَْبلِأأأغْي أأش أكق مأ ْلكلاأأأْكتب ََخيي ،أأفيأ كعةٍأأللا،أس
بءِأأأكثك  أ ٌِأأأعظكمإأ،أأللاأأَنأخ فِأأأ ْرَك ََ ٌِأأأكثك إأأأ، ْْسَََ لإأأأ، ْلُ َإأأأجََك ب ْ أأعظكمإأأأ،حكَ 

بُةِأ لإأأأ ْعَر بلأ ْ َج بأأْعم:أأأأفَق ََبمأأَك بأأمط فَِأأأَنأأهََْ أأأ ككفي!أأأأل ََبمأأَك بلأَر أأأأ،ل فَق
صََََََلةًأأأحْكَفةأ:ألالأَن أ ََبأهيفَكهأخا ،أَقبل:أسَََََرَحبناأأأ،أَقبل:أ  للا!أأأَقبل:أكه ُفي

ََبم،أَكبأأ رْتيأَنأكه ُفٍأأْيأَنأََ جاأَتَُّ إأ أأعقَلماأأقارَِلأفككفأأ:فَقبلأ؟   أَهذأأككفأأل
ََ لاأأَن أ جاأأللاأ سََ ََلمٍأأغك أأْ جلٍأأأ رْتكهأأَ   رنأعفبنأقُأأأعثَبناأأ ذْمأْلن أأ؟َسََ

ِأأأتَ جاأ ألَبمأأكبأأترتإأ,أأأللااأأَستغف إأ:أأفقبلأ ْ جلإأ..  قكةأ َمأكلث مأأَنأ رْتيأ ْْري 
ٌ أ بَئ ٌُّأأأل..أ للاِأعَأ َجأألْىأللاِأأألْيأَت ََ ََبناأأأالأَسَََ ُاأأأعث )َتب ك أرَغُ ُأأأأ.. ْك مِأأأرَع

أ)364أ/13ْلخطكٌأ ْرغُ ُفأ
َنأعقلإأَريأحْكفةأرنإأأأقبلأعلي أْذ أ ََم:أْ أ إ ََفِأأأرعقلِأأعبصََ ،أ ْل ِضأأأَهلِأأأْصََ

حاأ أَكر أ.أللاإأرهمأأْ جا
أ.أ ْفهمِأألكبمأ س ءاأأأ:أبثبْثًََََأ
ََ ءإأ ،أأ جتَبعي أأأُ ء أأ ْفهمِأأسَ ،أأخلقي أأ  ربء أخطك   ََكرك   لالأكبنأأفيأََةٍأأبَبأفشَ
ٌوأْهالِكهب،أ أأْذك ًأ أأعُ ءٍأأأكل ِأْأَصََُ  أأ فهْفْبئِهب،أأبلالأكبنأسََررًأأفيأَسََ ةٍأأأ َبأُ

أأكرك  أأَُخل أأ، ْلْسَََبنِأأَنأآفبتِأأآفة أأ ْفهمأ سَََ ءإأ،أتعبسَََةٍأأ شَََ ٍأأأكل ِأْأأ كْر ع أ
ََكطبِن،أََُ  أ ََبحرهإأأكح مإأأ،ةِأ  ْلخ أأركنأ ْلحرةِأأ  ْل كبِن،أكف  إأْلقلٌأأأْلشََ أأصََ

هإأأأ ْلَناأ ،أ َكُخَل ََبنا ،أأأأ  ْل ُ إأ ْْك  نا ُإأعنأأأأ كرَع بْرَع َْبِن،أَف َْهأخك  أأأ ْج ل ِأأأع أفيأَك
ََبنٍأ ََبأفيأَحَُكثِأأأصَََََلىأللاإأأ  ْْريُّأأأ ككفأالأ؟أأ. ََكبنٍأأأَ أعلَكهأ سَََََلمأَقبلأك

ََحكحأ ْرخب ف أأَعب كةاأ ََىأللاأعْهَبأكَبأفيأصَ ََلىأللاأأقبل:أقبلأِ ضَ  ْْريأصَ
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لمأأ ن))علكهأ َس كنِأأَا ِ ُ هإأفيأ ْ كزً  أكإفاق ِهز إأرهأخا أَللاو ُِ َفأأأحجٍ :أإ رنأأقبلأ ْحبفظإأأأ((كإِ 
َإأ أأ.هكفه أ ْْورِيُّ ثو حا ْزعاقزِلأأصََلىأللاأعلكهأ سََلمأأ ا ُا ِمأ  تِخز ِم،أ ا سََز ْزفاهز ْزِفقزِهأ ا  عالاىأ 

أْاهإ؛أقابلاأأ ِلقا بأخإ َا  ضََىأللاأأ رنأَسََع ٍُأأصََلىأللاأعلكهأ سََلمأكَبأفيأحُكثِأفِك
قابْاتِيأأصََلىأللاأعلكهأ سََلمأأأللاِأأعْهأقبلأقبلأ سََ لإأ َا أ عا َِ ًُ أسََا أللاإأعارز ))ْاضََو ا

أ ٌو هإ،أ ا إ هاأَْا أفِقَز ٍهأالا ِلأفِقَز ََِ ب أحَا ٌو ب،أفا إ عزهَا َا أكاسَََََز أْامز نز َا بأ رالوغاهَا ب،أ ا بهَا عَا بأ ا ا ِفظاهَا فاحا
ْزهإ(( َِ أَافزقاهإأ أهإ ا نز َا ِلأفِقزٍهألِْاىأ َِ ب للاأأأصََلىأللاأعلكهأ سََلمأْعرُِأأأ قُأُعبأ ْْريُّأحا

بٍسأ هإأ:بلَقفأأرنأعَر َُْكنِأأأ ْلهمأفقَه ََهإأأأفيأ  ُّ َكأأ عل د  أأ.لاأ َْت ن ه أولَق ْيخَن جن الشََََََّ ْخرن
ءن َّللاَّ  عنْنه   ضَََه ْيرن ن رن ن عنْ  أنبهء ه رن ه من غنْير  لَّى َّللاَّ  عنلنْيهه  قننلن ون ه صَََن ول  َّللاَّ سَََ  قننلن رن

لَّمن  سَََََن ُإ ناأون ِمألذا أأأأ}تاجَِ الا سَََََز ِ أفِيأ ْلز هإمز بِهِلكَوِةأِخكَاب إ ْزجَا أفِيأ  هإمز أِخكَاب إ نا ُِ عَاب َا أ  َْْوبسا
ُّزنِأأفاِقهإ  ، أ ْْوبِسأفِيأهاذا أ ْشَََو أِخكاب ا ُإ نا تاِج أْاهإأكا ا ِهكاةًأأأأ ا ُُّهإمز أَاشَََا أشَََا و ُإ نا تاِج  ا

ٍهأ اأ جز ِءأرِ ا الا كزِنأ ْوِذفأكاُّزتِيأهاؤإ ها جز ْز ا ٍهأ{ ْْوبِسأذا أ  جز ِءأرِ ا الا  هاؤإ
َاأأقبلأ رنأ ْقكمِأ أأ ضَالْةٍأأأعةٍأكلأرُأهأَصَلإأعنأللاأ  سَ ِْأأ ْفهمِأأسَ ءإأأ:للاإأأهإأ ح

ًَأأفيأ ْلسالمِأأْشُّتزأ أ.  ْف  عأفيأ ْلص لِأأكلأخالفٍأأ،أ َصلإأببأ حُكثًأقُك
أأ  َْ جئََةإأأأ- ْْفََبةأَْهمأ  ْجر كََةإأ-  ْقََُ كََةإأأأ:أ هََلأَ قعاأأأ ْقكمِأأأثمأقََبلأ رنإأ
ََبئ إأأ  ْ   فضإأأ  َْعتَْةإأأ  ْخ   جإأ فكَبأ قع  أفكهألالأأأَهلأ ْرُعِأأأط  ئفِأأ سَ
أ!ه؟  س ِْأأعنأللاِأأس ءأ ْفهمِأ

ُإأأىأ ْخ   جِأعلأَ  أ أأَركهأَع َض  نأللاأعلكهأ علىأأأللاأرنأخربٌأرنأ ْل تأأعر
ُاأأ ْخ   جإأأأه،أفسََُّلاأ َ َتِأ عْه،أ كبنأرنأَريأطبٌْأ ضََيأللاأأللاأعنأعليٍأأأعر

َْهأحك أأأب   أعلكًَأَقُأكف أأأ ْخ   جإأ ٌِأأأمأ ْ َجبلاأَرُع ىأَ ب َجلأ عالأأأأللا،أ للاإأأأفيأكَت
ِأ أّلِِلو مإألاِلو كز ْزحإ أ57 ْلْعبم:((كق ل:أ}ألِِنأ 
ُإأ ُاأأأفبْظ أككفأكسََتشََه ٌٍأأأهؤالءأربَلكبت،أفلَبأسََُّْ  أعر أعنأعليٍأأأللاأرنأخرب
ََبأه أَهلَإأ هأر ُإأَثْىأعلَك ََبأَثْىأعَر   أأ ذرحإأأأهأ ْخ   جإأقتلَاأأأعليٍأأأعلىاأأأللاِأأأه،أفل

هأفذرح هبأأعلكهأرَبأه أَهلإأأفُّثْتزأأهأعنأعليٍأ،أثمأسََُّْ  أ َ َتاأ ْْعجةإأأأكَبأتذرحإأ
ََتخ جإأ رق   أرطْاأأ ْْعجةإأأأكَبأتذرحإأ ََبئِهب،هبأَنأركنأ  أجْكْاأهبأ  سََ  َ أأَحشََ

ة أ ُكهمأَلطَخ ََبءِأأأهؤالءأ َْج َ نأ ََك ُ ُأللاأ  َ َتَِأأأَر بئطٍأعَر لأأأهأعلىأَح ْلْخَك
َهب،أَْكُّكلاأأأتَ ةًأأأمأْكلتقطاأ ،أَفبْحْىأََحُهإأَسَََََ   ِأأأهأَخب جاأتَ  تَِأأأسَََََقَطتأرعض أ
ََتحلإأأ.فقبْ  :أَهأَه ََْعأكبأ جل؟!أككفأتسَ ََماأأَبذ أتصَ أْمْمأأأأتَ ةًأأْْفسَ أكُّذنز

عنأأأأ ْفهمِأأفسَ ءإأ.أأهللاأرنأخربٌأ  َ َتِأأأرَُبءأعرُِأأأهب؟!أ َكُكهمأَلطخة أصَبحرإأ
أ. ْقضبكبأَنأَخط ِأأقضكة أأأ  س ْهِأأللاِأ

أالأكاعزِقلإ ناأْذ أقبلأللاأجلأ عالأ)) مإأ ْوِذكنا ْزرإكز مُّأ  ِأ ْصَََُّ ُاأَللاو ْز ِأِع  ٌ ُو ا  أ ْ أشَََا و  *لِنو
كَز  ًأأ خَا أ مز كَهَِ فَِ إأ َللاو ماأ لَِ عَا أ َْا ز أأ ا مز هَإ َْو ز أ ا تَا ا َْا أ مز هَإ عَا ََا َاسََََََز أ َْا ز أ ا مز هَإ عَا ََا سََََََز ْلا

عزِ ضإ ناأ أ23-22 ْلْفبل:]((َإ
ِسأأل ُا ز فََِ ز لََز ََِْ أ تإ ََز ْاسَََََ يأ مِأ*** هََالًأَََْهََِ كََز حََِ جََا بِ أ ََْز يأ َََََْْو لََا عََا فأ الاأ اقََز ا أ   ا

ي رََِ ََإ ز ذْإ أ فََِ ز أ غََز ةًأ ا رَََا تََا ز يأ ََِْ أ ٌز هَََا مِأأأ***فََا كََز ظََِ عََا ٌِأ ََْز أ َََْذاَََْز بفََِ إ غَََا أ ما ِبَََْو  فَََا
ْزكاِ كزمِأ لةًأ  َا عب َإ لزِْيأ  َِ أعاب ْزقاِ كزم***  ا جأ  ِيأعالايأ ْْوهز أثارِ تْز   ا
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تتت    ٌ ٌٌأقولٌ أ. السََت  حةِأألْىأَبأرعُأجلسََةِأأأ ْحُكثِأأأرقكةًأأأ َ جئإأ  ٌواست ٌهذا ٌٌقولي
أليٌولكمٌٌالعظيمٌهٌٌللاٌه

ُإأأأ ْثبْكةإأأ ْخطرةإأ ُاأأأ ْحَ ألالأرِأأأ الأكَستعبنإأأللاِأألالأْهأ رَسمِأألأ الأحَ ُإأَانز ها َاشَز هأ ا
هإأأأ ََإ َََْإ سَََ ُإ إأ ا ا رَََز عَا ًُ أ ََََو حَا ََإ أ َانو هأ ا َََْا أ ِ كَََما ََا شَََ الأ ُا إأ حَََز إأ ا َللاو لاِلأ هاأ لَََِْا الأ

أ.................... رعُ
بأأ َقًأأفيأ ْعطبءِأأأ،أفجعلاأأ ْل َ  اأأكَبأقسَماأأ ْعق لاأأأتعبْىأقسَماأأأللاإأ:أأَكهبأ ْسَبُةإأ

 َقبأأأ  ْفهمِأأَسرحبْهأ تعبْىأَْبأجعلأفيأ ْعق لِأأبأ،أ للاإأ َقًأأ جعلأفيأ ْعق لِأ
بل بْىأ))أأَق بءإأأأأتَع ََا بأكاشَََ ََا لزِقأ ْزخا ُإأفِيأ  َك َِ بط أأ((كا بْىأعنأْرككَِأ1:]َف بلأتَع هأأ[أ َق

َََلَكََََبناأ سَََ َََكنأ ََْك َك أأأأ  أ بنا ََََا كَز لَا ََإ سَََ بأ بهَََا َََْا ََز )فَافَاهَو كَإال أ ُ  ُأ بأأ ا َََْا بأأآَتاكَز ًََََ كَز أحَإ
ب(( ًََ ِعلز ََةٍأأأللاأُ  ُأَكبنأعلىأعلمٍأأأ[أفْريإأ79] ْلْرَكبء/ ا أعلَكهأ ْ حيإأأ كَْلإأأ حك
ُاأأللااأأأعَأ جلأ؛لالأَن أأَنأللاِأ ََلكَبناأآتىأ ْ كإال أَركهأ)أفهَبأَ ئُ أعلىأفهمِأأ أسَ أ ا
بأآتاكزَْاب ًََ كز بأأحإ ًََ ِعلز أكَقِذَفإأأأ صََََََحةإأ ْفهمِأ: ْقكمأأ رنإأَقبلأأأأ.أأ79(أ ْلْرَكبء/ ا هأللاإأْ   

ٌِأ ُِأأأفيأقَل هأركنأ ْصَََََحكحِأأأ ْعَر أَر َإ ك ِ ُِأأأكَإ ََ بسَََ بَطلِأأأ،أ  ْحقِأ  َْف ُىأأ  َْر ،أ  ْهَإ
ِأ  ْ شبُِأ  ْضاللِأ أ.،أ  ْغي 

ََبلِأأللااأأللااأأفيأ ْفهمِأأللااأأفبلاأ أأأفيأفهمِأأ ْعَقلِأأفيألع أأفيأ سَََََتثَب ِأأللاًأأللااأأأ ْْص ِ
ْزهإأ:أ أكَبأأأ الأتكنألَعةًأأأ.  ْتُر ِأأأفيأ ْتفك ِأأ ْعقلِأ إأعا ياأَللاو َضِ أ ا ٍُ عإ  سَز َا أ قابلاأ رزنإ

أِ كحٍأ أكإل ِ عا َا ِ فأ أ؟أقابلاأكاجز
عاةإ َو ِ بأ ْلز َا عاةًأ.قابْإ  أ ا َو أل ُإكإمز أَاحا أكاكإنز  ((الا

ُاأكإلُّأأ:تعبْىأللاإأأأقبلْذ أ ْزفإؤا  أ ا  ْزراصَا ا أ ا  عا َز أ ْسَو أرِِهأِعلزم ألِنو أْاما بأْاكزسا َا أ الأتاقزفإ ) ا
ئإ ال(أ سَََََز َا ْزهإأ أعا أكابنا أأه أ َْْحةإأأ ْعقلِأأكبنأتح ك إأأ ْذ .(36 ْلسَََََ  ء:)َإ ْائِما

ْإلْسَبنأأسَعبُةًأأَْح فٍأأضَبلٍأأأفك ٍأأَنأكل ِأأ ْعقلِأأ كبنأتح ك إأأأ ْكر ىأْإلْسَبنِأ
أشَََََ عكًب.أ كبنأب ْه ىأ  جرًأأأَنأ تربعِأأ ْعَقلِأأ كبنأتح ك إأأ  َلخ ِة،فيأ َُْْكبأأ

لِأأأتح ك إأ بتِأَنأأأأ ْعَق لِأأأ ْخ  َف بطَك بأأأأ  ْلَر ًََ ِة،َه لِأأأ كَبنأتح ك إأأأْلغَبَك َنأأأ ْعَق
ََةِأأ ْلفَكب ِأ ،أَْكل ِأأأَغبَكةًأأأ َْهُ  ٍُ فيأأََبأَجبءاأأألالأرَ  فَقةِأأَهذ أ ْتح ك إأأأ الأكك نإأأَ َح
صَلىأأأ َْصَطفىأ ْعُْبنِأأأهُىِأأأبت ِرابعِألالأرأأهذ أ ْتح ك إأأ الأكك نإأأ  ْسَْةِأأ ْق آنِأ

أ سلمللاأعلكهأ
مأأْ كبنأحرُّأأأشَََْكع أأأفيأ ْقكبِسأأهأ***أأأأهذ أَحبل أحروأأأهأ َْتأتَعمإأتعصَََيأ ْلْاأ

ٌوأأََه***أأأألن أبأْلطعتاأصبُقًأ ٌإأأَْنأ َْح أَطكعإأأكح
أأ،أ َنأكصَ فاأ ْهُ كةِأأأرُّْ   ِأهبأأ،أ كْك اأسَ ءٍأأبأَنأكل ِأعق ْْاأأْسَُّلأللاأَنأكحفظاأ

ٌاأ أ.......لْهأعلىأذْمأقبُ أ.  ْغ  كةِأأ الْح  فِأأعْهبأَسرب
أكترهأ ْعرُأ ْفقك ألْىأعف أ رهأ
َأ أُ/أَحَُأح 

 لَبمأر َ  ةأ ْل قبفأأ


