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  ِالدليل. كرِ مالحظة: ما بين معكوفتين ] [ فهو شرح ُمدرج في سياق ذ 

 الخطبة الولى:

إنَّ الحمددد ن نحمدددس ونسددتعينه ونسددتهديه ونسددتغفرس ونعددوُذ بددان مددن شددرور أنفسددنا وسدديِ ُا  أعمالنددا  مددن يهددِد ُ  
فهددو المهتَددد  ومددن ُيلددِلل فلددن تِجددَد لدده وليًّدددا ُمرِشددًدا  وأشددهد أالَّ إلدده إال   وحدددس ال شددر ك لدده  وأشددهد أنَّ نبيَّندددا 

ددددًدا عبددددُدس ور  سددددوله  وصددددفيلُه وخليُلدددده  أرسددددله رالدددده بالهدددددى وليددددن الحدددد ِ  لُيظهددددرس علددددى الدددددين ُكلِ دددده ولددددو كددددِرس ُمحمَّ
لدين ومدن سدار  المشِركون... فصلوا  راِ ي وسالُمه عليه وعلى آل بيته الطيِ بين الطاهر ن وأصحابه الُغرِ  الُمحجَّ

))َوَلَقدد  يقول   تعالى وهو أحكم القداللين:  -اإليمانإخوة  –على لراهم واهتدى بُهداهم إلى يوم الدين  أمَّا َبْعُد 
َناُهم  َلَلدى َ ثِ  دل  ِِ َوَفََّّ َبدا ِر َوَرَزق َناُهم  ِمَن الطَّيِ  َبرِ  َوال َبح  َناُهم  ِفي ال  َنا َبِني آَدَم َوَحَمل  م  َِّدي    َكرَّ  ِ َندا َْ  يدر  ِممَّدن  َلَلق 

 [.70]اإلسراء:

ِ خصددال  اإلنسددان  إخددوة اإليمددان والعقيدددة: حدددي ددا كددرَّم   بدده بنددي آلم  حددديثنا اليددوم عددن أخدد   ُثنا اليددوم عمَّ
ِِ التكليدف ومفتداح التشدر د  حدديثنا اليدوم عدن العقدل  حدديثنا اليدوم عدن العقدِل الدذ  أعلدى  حديثنا اليوَم عن مندا

 قلددون   ُيبِصددرون  يتفكَّددرون  يفقهددون... ليُنندا شددهَنه  ورفددَع ِكتاُبنددا مكاَندده ... آيدداٌ  كثيددرٌة فدي كتدداب راِ نددا فيهددا  يع
 عشراُ  المواِضع في القرآن الكر م أشار  إلى العقل أو أشار  إلى ما يتِصل به من عمليَّاٍ  عقليَّة...

فلتعلموا أيها السالة الكرام بهنَّ القرآن الكدر م لدم يدذكر العقدل إال فدي مقدام التعظديم  لدم تدذكرس افيدا  إال  فدي مقدام 
 والتنبيه إلى وجوب العمل به والرجوِع إليه  ال تهتي اإلشارة إلى العقل في القرآن عارضدة  وال مقتَلدَبة  التعظيمِ 

اللدة  وتتكدرر فدي كدل  دَدًة جاِامدة بداللفال والدِ  وال في سياٍق عاِبر  بل هي تهتي فدي كدل موضدع مدن مواضدعها مةكَّ
يم العقل والتفكلدر فدي الِحكمدة ِمدن التشدر ع  و دالم معرض من معارض األمر والنهي  فُيَحثل المةمنون على تحك

 المنِكُرون على إهمال عقولهم وقبول الَحْجَر عليها.

ده الخطداب الشدرعي إال للعقدالء  يكفي اإلسالم تكر ما للعقدل وععدالًء مدن شدهنه أن جعلده منداِ التكليدف  فدال يَتوجَّ
هدذس النعمدة اإللهيدة  وفدي هدذا مدا أخرجده التِ رمدذ   من البشر  بينما يسقط التكليف وترتفع المسةولية عن فاقدد 

 :-صددددلَّى   عليدددده وسددددلَّم-قدددداَل: قددددال رسددددوُل  َّ –رضددددي   عندددده  -وأبددددو لاول  عددددن علددددي بددددن أبددددي طالددددب 
بيِ  حتى َيحتلَم، ولن الَمجُنوِن حتدى َيقِقد َ » ٌة ثالثد «.ُرِفع الَقلُم لن َث َثة : لن النائم َحتى يستيقظ، وَلِن الصَّ
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فقدددوا عقددولهم فلددم يحاَسددبوا:  النددالم حتددى يسددتيِقال  والصددبيل حتددى يبُلدد  و حددتِلم  والمجنددوُن حتددى يعِقددَل و فيددَ  ِمددن 
 جنوِنه .

يكفددي أن تعددرف أخددا اإلسددالم  أنَّ العقددل ُجعددل واحددًدا مددن اللددرور ا  الخمددل  اللددرور ا  الخمددل التددي أتددى 
دددة األساسددديَّة الرليسدددية اإلسدددالم وأتدددُ سدددالُر األليددداِن السدددماو َّة لحِ  فظهدددا  تلدددك الخمدددُل التدددي تمثِ دددُل المقاِصدددد العامَّ

الكبرى لدين   وهي:  حفال الدين والنفل والعقل والِعدرض والمدال  ... هدذا شدهن العقدل وهدذس مكاندة العقدل فدي 
 –سدالم. بدل إنَّدك ليننا  فليل ثمة لين يقوم على احترام العقل اإلنساني واالعتزاا بده والمحافظدة عليده كددين اإل

ولدذلك لتعجب مدن كثدرة مدا يدرل فدي كتداب   مدن افيدا  التدي تتحددل عدن لور العقدل وأهميتده   -أخا اإلسالم 
خ في أذهاِننا ِفكرة خطيرًة مهمًَّة َمفاُلها:  أن  مر ز التِكيدر واْخداِ  القدراِر فدي لقدِ  أيها األحبَّة ال بدَّ من أن نرسِ 

 أًيا كان هذا األحد ما لم يكن نبيًّا معصوًما.رة أو التو ي  لحد، اإلنسان غير قاب   لإللا
في األمم الوثنيَِّة القديمة  أمم اإلغر د  )أطِِئ سراج لقلك واْبقني ؛ لمَّا استعبد اإلنسان أخاس اإلنسان قال له: 
ددا عددوام الندداس فهددم عبيددٌد ُيطيعددوَن و تبعددوَن وغيددرهم  كددان السددالة واألمددراء هددم فقددط مددن  ددرون وُ خطِ طددون  أمَّ ُيفكِ 

ددذون   ثددمَّ نقددل هددذا الكددالَم وطبَّقدده وقلَّدددس بعددُ  مددن تَز َّددا بددز ِ  الدددين لُيلددبِ ل علددى النَّدداِس ليددَنهم  قلَّددد أولُددك  وُ نفِ 
م بمددا لددم ُينددزل   بدده ُسددلطانًا... الطواغيددُ وقددال للندداس: أطفددئ سددراج عقلددك واتبعنددي  لُيلددبِ ل علددى الندداِس ليددنه

 ليجعلوا الناس تعيش باألوهام ولينقلوهم ِمن فكرة تغيير الواقع إلى الرضا والعيش في األحالم.
كيددي يطِددئ المددر  سددراج لقلددا وقددد جقدد  الشددرُا الققددَ  َمندداخ التكليددي وِمِتدداا ا لتيددار بددين طريددق النَّجدداة 

طر ددد  الخيدددر والهددددى وطر ددد  اللدددالل [. 10]البلدددد:  وهددددهنال النجددددهن )ألدددم يقدددل   تعدددالى:  وطريدددق ال؟ددد    
 وراقناس العقل ليختار...

دا للدى غيدر هددى  و يِ ندة دا وف ن  ُِ التكليدف حتَّدى سدقطُ   كيي يطِئ المر  سراج لقلا ويتَِّبدُع ف ن  والعقدُل مندا
ندذ نعومدة أظاِفرندا بهن ده:  إذا َسدَلب مدا وَهدب الواجبا  والتكليفا  والحدول بذهاب العقل وُكللنا يحفدال مدا تعلمنداس م

 َأسقط ما وَجب ؟!!

ددا وفدد ن للددى غيددر هدددى  و يِ نددة   وقددد خاطددب   جددلَّ وعددال الندداس كيددي يطِددئ المددرُ  سددراج لقلددا ويتَِّبددُع ف ن 
 بخطاٍب يستِفزل عقوَلهم و دفعهم إلعمال أفهاِمهم؟!!

دددا بعدددث رسدددوله بالهددددى وليدددن الحددد    بعثدددُه ب يددداٍ  تتسدددتِفزل عقدددول ُ  تعدددالى  ربل األراددداب ومسدددبِ ُب األسدددباب   لمَّ
دَماِ   الناس للتفكير وتخاِطب أفهامهم ... ألم يُقِل   تعدالى: دَي ُلِلَقد   و َوِلَلدى السَّ ِبِ  َ ي  ُظُروَن ِإَلى اإلِ  ))َأَفَ  َهن 

ددَي ُنِصددَب   و َوِلَلدد َِ َ ي  ِجَبددا ددَي ُرِفَقدد   و َوِلَلددى ال  ددَي ُسددِطَح    َكي  ِض َ ي  َر  كددالٌم يخاِطددُب [ ... 20-17]الغاشددية:  ى ال 
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ُ ِمدن  َءدي    َوَأن  األفهام و ستِفزل العقول إلى النظدر:  ِض َوَمدا َلَلدَق  َّ َر  ِِ َوال  دَماَوا ِِ السَّ ُظُروا ِفي َمَلُكو ))َأَوَلم  َهن 
ِمُنوَن  َلَسى َأن  َيُكوَن َقِد اق َتَرَب َأَجُلُ؟م  َفِبَأي ِ   [.185]األعراف:  َحِدهث  َبق َدُل ُهؤ 

))َوَمدا وهدو الدذ   -صدلَّى   عليده وسدلَّم -  والنبيل المعصدوُم كيي ُيطِئ المر  ِسراج لقلا في اْباِلا للناس
ديو ُهدوَحى   َ؟دَوى و ِإن  ُهدَو ِإ َّ َوح  ِطُق َلدِن ال  لدك واتبعنديف ... ... لدم يقدل ألحدٍد: فأطفدئ سدراج عق [4-3]الدنجم: َهن 
 فكيف تتبع غَير المعصوِم على غيِر هدى؟!!

بهنَّ النبيَّ المعصوم صلوا  راِ دي وسدالمه عليده كدان ُيقدايل ألصدحابه األحكداَم  -أخا اإلسالم  -يكفي أن تعلَم 
 ومحاِسدنها و عل لها لهم  إذا اشتبهُ عليهم مسدالكها  وَغُمدَ  علديهم ُحكُمهدا  فيشدرُح النبديل لهدم مقاصدَد الشدر عةِ 

 ليزلالوا يقيًنا وثبوًتا.

صدلى -َأنَّ اْمَرَأًة ِمْن ُجَهْيَنَة َجداَءْ  ِإَلدى النَِّبديِ   -رضي   عنهما  –ومن ذلك ما روى البخار  عن ابِن عب اس 
ُْ  َأَفَهُحجل عنها ؟ قدال:  -  عليه وسلم ي لن؟دا،فقالُ: إنَّ ُأمِ ي نَذَر  أْن َتُحجَّ  فلم َتُحجَّ َحتَّى َماَت أرأهدِ   "ُحجِ 

ِ  َقاضَيَتُا  ". ِك َدهنو أُكن   "اق َُّوا  َّ الذي لا، َفاَّللَّ َأحقُّ بالوَفاِ ".قالُ: نعم  قال:  لو  ان للى ُأمِ 

وهددو الُمشددرِ ع وهددو المعصددوم وهددو الددذ  قددال    –صددل ى   عليدده وسددلَّم  –الحددال أخددا اإلسددالم كيددف أنَّ النبدديَّ 
ُسوعنه:  َ  ))َمن  ُيِطِع الرَّ دك  بدل أرال أن يولِ دد   [80]النساء: ََ َفَقد  َأَطاَا  َّ ي عدن أمِ  لم يكتف بهن يقول للمرأة ُحجِ 

 عندها قناعًة عقليًة مناسبة تدفعها إلى العمل.

 أن ددددده قدددددال: -صدددددلى   عليددددده وسدددددلم-وفدددددي ِمثدددددل هدددددذا مدددددا روى اإلمدددددام مسدددددلم فدددددي صدددددحيحه عدددددن رسدددددول   
ددِع َأَحددِدُ م  َةددَدَقةو" " أَرأهددُتم  َلددو  سددوَل ِ   أَيددهِتي َأَحددُدَنا َشددْهَوَتُه َوَ ُكددوُن َلددُه ِفيَهددا أْجددٌر؟ َقدداَل: قددالوا: َيددا ر  "وفددي ُبَّ 

." درو َِ َ اَن َلدُا َأج  ... قيداٌس عقلدي ليدزلال النداس  َوَضَقَ؟ا في َحرام  َأَكاَن َلَليِا ِوزرو  فكَذِلَك ِإَ ا َوَضَقَ؟ا في الَح 
 وتكليٌف وطاعته واجبٌة ولو لم يعي الساِمُع الِحكمة ِمن كالمه. قناعًة من نبيٍ  معصوٍم كالمُه شرعٌ 

كلل هذا ُسقته لكم أيها األحبَّة  لتعلمدوا مقدام العقدِل الدذ  كدرَّم   بده بندي آلم  ولتعَلمدوا أنَّ مركدز التفكيدر واتخداذ 
أخدا اإلسدالم  -ال يستخفَّنَّك الجهدال القراِر في عقوِلكم غيُر قابٍل لإلعارِة أو التوكيل ألحد أًيا كان ومهما بل ... 

 وال ُيِللَّنَّك المرقِ عون والمطبِ لون. -

فين والدددجال ممددن كدانوا يقولددون للندداس: فالمر ددد بددين يددد  شدديخه كالميِ ددُ بددين  كنَّدا نعيددب يوًمددا علددى بعدد  المخددرِ 
ددلهف فخددرج لنددا ممددن كددان يعيددب علدديهم َمددن هددو شددر  مكاًنددا وأضددلل سددبياًل  ددن ال يددرى الحدد َّ إال  عندددس  يددد  ُمَغسِ  ممَّ
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وفددي نفسدده  ممددن يتالعددب بعواطددف الندداس لافًعددا العددوام والجهددال التباعدده والسدديِر خلَفدده إلددى حيددث أرال إضدداللهم 
بكالمدده واهبواقددِه الترو جيددِة ب.عالمدده ... وال عاِصددم مددن هددذا االنحددراِف واللددالل إال  إعمددال العقددل الددذ  خاطبدده 

س  وانقيددال هددذا العقددِل لمددا صددسَّ عددن   ورسددوِله ... هددذا العقددل أيهددا السددالة مفتدداح طر دد  الشددرع وأعلددى شددهَنُه قددْدرَ 
اإليمددان  مفتدداح طر دد  السددعاة والِجنددان  بالعقددل يددزلال المددةمن إيماًنددا وهددو يتفكَّددر فددي عَظَمددِة   وفددي خلددِ     

َقَمدد َم َوال  ددم  ددَ  َوالنََّ؟دداَر َوالشَّ َر َلُكددُم اللَّي  م  َيق ِقُلددوَن  ))َوَسددخَّ ِ  ِلَقددو  رِِل ِإنَّ ِفددي َ ِلددَك َقَيددا ِو ِبددَأم  َرا  َر َوالنُُّجددوُم ُمَسددخَّ
َندددا َسددداَدََْنا بالعقدددل ينجدددو المدددةمن ِمدددن اتبددداع الُمبِطلدددين الدددذين يقدددول أتبددداعهم يدددوم القيامدددة: [. 12]النحدددل: دددا َأَطق  )) ِإنَّ

دِبيَ     بالعقدل تبتعدد عدن األخطدار والشدرور وتقدارب الخيدر وتسدعى للمدهمول.  [.67]األحدزاب:َوُ َبَراَ َنا َفَأَضدلُّوَنا السَّ
َبداِب    بالعقل يتَِّعال المتَِّعظون و عتِبُر المعتِبدرون: َل  َرةو ِلُوِلي ال  فالقَصدُ  فدي القدرآن ))َلَقد  َ اَن ِفي َقَصِصِ؟م  ِلب 
َتدَرى ))َلَقدد  َ داَن ِفدي قَ  ضراها   مثاًل ألراداب العقدول واألفهدام.  ِ َبداِب َمدا َ داَن َحدِدهث ا ُي َل  دَرةو ِلُوِلدي ال  َصِصدِ؟م  ِلب 

ِمُنوَن    م  ُهؤ  َمة  ِلَقو  ى َوَرح  ِصيَ  ُ  ِ  َءي    َوُهد   ِ ِا َوَْ َن َهَدي  ِدهَق الَِّذي َبي   [.111]يوسف:َوَلِكن  َْص 

ونحددن نددرى كثيددًرا ِمددن الرجددال غددد  أحالمهددم كددهحالِم النسدداء  غلبددتهم عددواطفهم  -أيهددا السددالة  –فمددا بالنددا اليددوم 
 ومشاِعرهم  فحكَّموا عواِطفهم على عقوِلهم!!

أن ِكسددرى مِلددَك الُفددرِس قددد مددا  فددولَّى  –صددلَّى   عليدده وسددلم  –بلددَ  النبدديَّ  -أيهددا األحبَّددة  –يوًمددا ِمددن األيددام 
دَرَأة   لُفرس عليهم ابنَته فَقداَل روحدي فدداس : ا دَرُهُم ام  ا َأم  مو َولَّدو  ِلدَ  َقدو  دا تفكَّدر  ))َلدن  ُيِ  ]والحدديث رواس البخدار [. فلمَّ

 -غاِلًبددا  –العلمداء فددي الحدديث قددالوا إنَّ المدرأة ُتغلِ ددب عاطفتهددا  وال يقولهدا عقُلهددا  ولهدذا ال تسددتقيم فدي السياسددة 
 راُتها.آراؤها وال قرا

 ومدددددددددددددددا أشدددددددددددددددبه مدددددددددددددددن تحكمهدددددددددددددددم عدددددددددددددددواطفهم فينقدددددددددددددددالون بالدعايدددددددددددددددة الطناندددددددددددددددة واالكلمدددددددددددددددا  الرناندددددددددددددددة...
ما أشبَههم باألطفال والنساء  وقد انقالوا خلف أهواء الصغار والجهال وتركدوا كدالم الِكبدار الحكمداء العلمداء  مدا 

 أشبه أولُك أيها األحبَّة بالنساء واألطفال؟!!

 نخاِطب العواِطف ونهِمل العقول؟!إلى متى  إلى متى سنبقى 
نظددددام الطدددداغو  الددددذ  حكمنددددا خمسددددين سددددنًة أيهددددا السددددالة نصددددُف قددددرٍن هددددو يلعددددب بعواِطفنددددا بدددددعوى المقاومددددة 
والممانعددة  ولددم يكددن الندداس ُيعملددون عقددولهم ليعرفددوا الفددرق بددين كالمدده الطنَّدداِن الرنَّددان واددين حقيقددة فعالدده... ولددو 

 لة  الكتشف الحقيقة ولَعَرف الفرق.أعمل المرُء عقله لقال  معدو 
 إلى متى سنبقى نخاِطب العواِطف ونهِمُل العقول؟! إلى متى سنبقى ننقال إلى العواِطف ونتجاهُل العقول؟!

)الققددَ   كفانددا اسددتخفاًفا بعقددول الندداس  ولعًبددا بمشدداعِرهم وكددِذًبا علدديهم  الحماسددة مطلواددة والشددجاعة الامددة ولكددنَّ  
 اِن ووهو أوَّ   وهي المح ُّ الثاني قبَ  ءجالِة الشجق
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ر ن فدي ثورتندا أن ده غالًبدا مدا يكدون  -من المشاكل الُمهم دة الخطيدرة أ أيهدا السدالة  فدي خطداب كثيدٍر مدن المتصددِ 
خطاًبا عاطفيًّا حماسيًّا بعيًدا عن الواقدع فدي كثيدٍر ِمدن األحيدان  ِخطاًبدا ُيحدِدُل فدوَرًة آنيدة ال تلبدُث أن تهددأ فيعدول 

إلنساُن لعقِلِه فال يجُد قناعًة تعينُه على الثبا   وليل ذلك باللرورِة ِلعلَّدٍة فدي الِفكدرة  بدل ألن  الدداعي إليهدا لدم ا
 يهتمَّ بصنع القَناعة لدى الُمخاَطِبين  فتراس ُيخاِطب العاِطفَة لوًما وُ هِمل توليَد القناعا  عند الناس.

ُل عن مراعداة االسدتطاعة وِفقده األولو دا  وفهدِم  -السالة  أيها –عندما نتحدَّل عن الخطاب العقلي  فنحن نتحدَّ
المرحلة واستثماِر الُفرِص وتحديد األهداف وحسن تقدير الموقف وفهم عقلية الصدي  والعدو  وتقدو م األخطداء  

 وانقيال الصغار للكبار واتِ باِع السفهاء للحكماء.

ددا أن ُنِصددمَّ آذاننددا عددن مطالددب النَّدداس ددم عواِطَفنددا وأن نعدديش فددي وهددم أمَّ   وأن ُنغلدد  أعُيننددا عددن واِقعهددم  وأن ُنَحكِ 
ُم الَّدِذهَن َ  الُمتمنَّى بعيًدا عن الُممِكن  فحينها ما أشبهنا بمن قال   فيهم:  ُبك  مُّ ال  َد  َِّ الصُّ َوابِ  ِلن  ))ِإنَّ َءرَّ الدَّ

 [.22]األنعام: َيق ِقُلوَن  

ومطب دداٍ  وقددع فيهددا مددن قبلنددا  فلددال عددن أن نكددون نحددن وقعنددا فيهددا سددابًقا فهددذا لليددل انعدددام أن نقددع فددي فخدداٍ  
دَرةو ِلُوِلدي  يتَِّعال المتَِّعظون و عتِبُر المعتِبرون: -أيها السالة  –العقل والَفهم  فبالعقل  ))َلَقد  َ اَن ِفي َقَصِصِ؟م  ِلب 

َباِب     َل  در  َواِحدد   :-صدلى   عليده وسدلم  -يقول ...وفي الحديث المتَّفِ  عليه ال  ِمُن ِمدن  ُجح  ُُ الُمدؤ  دَد )) َ  ُهل 
ِن  . َْي   َمرَّ

العقل أيها السالة ُيعِمُله الرجاُل أكثر مدن النسداء  و دواِان بده الحكمداُء أكثدَر مدن السدفهاء... فمتدى تركندا عقوَلندا  
ِطلدون  سيسدَتِزللنا الدذين انقدالوا ألهدوالهم ولعدواِطفهم  ومتدى ومتى تجاهلنا أفهامنا  وقالتنا عواِطفنا  سيستِزلنا المب

لخلنددا لالددرة اتبدداع الهددوى  فددالهوى ُيعمددي وُ ِصددم  ُيعمددي البصدديرة عددن رؤ ددة الحدد  وفهددم الواِقددع  وُ ِصددمل األسددماع 
معدده والعقددوَل عددن سددماع نصدديحة الناِصددحين  فيِلددلل صدداِحب الهددوى و هددو  هددو ومددن اتبعدده علددى هددواس  فُيِلددلل 

ددِا َوِ ددي   و َأم   كثيددًرا ِمددن الخلدد   ضددلَّ وأضددلَّ ... قددال تعددالى: ددَ  َُْكددوُن َلَلي  ددَ  َمددِن اََّْخددَذ ِإَلَ؟ددُا َهددَواُل َأَفَأن  ))َأَرَأه 
َقاِم َب   ُهم  َأَض ُّ َسِبي     َن  َمُقوَن َأو  َيق ِقُلوَن ِإن  ُهم  ِإ َّ َ ال  َثَرُهم  َيس  َسُب َأنَّ َأك   [.44-43الفرقان: ] َْح 

من يتِبُع هواس و قع في نفل الخطه مرًَّة تلو مرَّة وكرًَّة تلو كرَّة  فهو ممن يسَمع وال يعِقدل بدل يتَِّبدُع هدواس  ومدن هندا 
َبدداِب   فددي قولدده تعددالى:  -رحمدده    –ذكددر سددلطاُن العلمدداء الِعددزل بددن عبددد السددالم  َل  ))َوَمددا َهددذَّكَُّر ِإ َّ ُأوُلددو ال 

ل ثددمَّ يبنددون "هددم َمددن للصدد  لقددول؟م مددن ءددوائب ال؟ددوى"...   قددال: [269لبقددرة:]ا يتفكَّددرون بتجددرلل وُ ناِقشددون بتجددرل
 قراراِتهم بناًء على عقوِلهم  فال تتهثَُّر عقولهم بعواِطفهم.
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 إ ا ما رأه  المر  يقتادل ال؟وى    ووو      فقد ثكلتا لند  ا  ثواكلا
 وما هزا النَِم اللجوج لن ال؟وى ووو من الناس إ  حازُم الرأي  املا

 
ددا  إذا صددار للهددوى علددى اإلنسددان سددلطان فقددد ذهددب العقددل واندددحر  ألن الهددوى مِلددٌك غشددوم ومتسددلط َظلددوم... أمَّ

َمدةَ حاِام الرأ   أمَّا كاِمدُل العقدل فهدو الدذ  امتدحده   تعدالى بقولده تعدالى:   ْ ِح َِ  ))ُهدؤِْي ال  َمدن َيَشداُ  َوَمدن ُهدؤ 
َباِب   ُلوا  اَلل  را  َ ِثيرا  َوَما َهذَّكَُّر ِإ َّ ُأو  َمَة َفَقد  ُأوَِْي َلي   ْ ِح  [.269]البقرة:  ال 

 
الحكيم العاِقُل الذ  طهَّر عقله ِمن اتباع عاِطفته هو الذ  يجب أن ُيتَّبدع وهدو الدذ  يجدُب أن توَضدع العواِطدُف 

هددو الددذ  تكددون التجراددة والبرهددان مصددداق ِخبرتدده  ووِمصددداَق ِصدددقِه فددي نصدديحته  فددالمةمن ال منقددالًة لعقلدده  و 
 ُيلدُغ ِمن ُجحٍر واحٍد مرَّتين.

 
اللهددم اجعلنددا مددن ذو  النهددى واألبصددار مددن أولددي العقددول واأللبدداب  ممددن يسددتمعون القددول فيتَِّبعددون أحسددنه ... 

 فروس فيا فوا المستغفر ن.أقول ما تسمعون وأستغفر   لي ولكم فاستغ
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 الخطبة الثانية
الحمد ن الذ  أكرمنا بالعقول  لندرك بها المنقول والمعقول  والصدالة والسدالم علدى خيدر نبديٍ  رسدول محمدد بدن 
عبد   الذ  للنا على معارج القبول وسبيل الوصول إلى أعظم مهمول  صلى   عليه وعلى آله ذو  النفدوس 

 أللباب النقية والعقول  وسلَّم تسليما كثيًرا  أما بعد إخوة اإليمان:الزكية  ذو  ا

ونحن نتحدَّل عن العقدول السدليمة ولوِرهدا فدي بنداء شخصدية الُمسدلم الدذ  سدُيغيِ ر   علدى يديده واِقدع األمَّدة  ال 
تحفدال العقدل مدن التعطيدل  بدَّ أن ُنَذكِ ر بما تحدثنا عنده سدابقا ممدا جداء بده اإلسدالم صديانًة للعقدول ِمدن تشدر عا 

 والجمول واالنحراف.
َحددقِ  َءددي   ا  وقددد ذَكددَر ُ  النهددي عددن اتبدداع الظددنِ    [.28]الددنجم: ))ِإن  َهتَِّبُقددوَن ِإ َّ الظَّددنَّ َوِلنَّ الظَّددنَّ َ  ُيم ِنددي ِمددَن ال 

ُ َقداُلوا َبد   َنتَِّبدُع َمدا ))َوِلَ ا ِقيَ  لَ وذَكر القرآُن النهي عن االتباع والتقليد األعمى للسابقين   َّ  ََ دَز ُ؟ُم اَِّْبُقدوا َمدا َأن 
َتددُدوَن   ددِا آَباَ َنددا َأَوَلددو  َ دداَن آَبدداُعُهم  َ  َيق ِقُلددوَن َءددي   ا َوَ  َه؟  َنددا َلَلي  ي  َِ وَرَل  –أيهددا األحبَّددة  –وكددذلك  [ 170]البقددرة: َأل 

ا قدال   فديهم:  النهُي عن صمِ  افذان عدن سدماع المخداِلف كحداِل مدن َتم َشدو  ))َجَقُلدوا َأَةداِبَقُ؟م  ِفدي آَ اِنِ؟دم  َواس 
َبار ا   ِتك  َبُروا اس  َتك  وا َواس   .[7]نوح: ِثَياَبُ؟م  َوَأَةرُّ

ددا  فحددرَّم الخمددر  ددا نتحدددَّل عددن مكانددة العقددل فددي اإلسددالم نعلددم أن اإلسددالم حددرَّم كددلَّ مددا ُيفِسددد العقددَل معًنددا وِحسًّ لم 
 را  وسالر ما ُيغيِ ُب العقل ... والُمخد ِ 

وهندا ال بددَّ ِمدن أن ننبِ ده أيهدا السددالة بهنَّندا عنددما نتحددل عدن إعمدال العقددل فدي اإلسدالم فالبددَّ أن يعدي مدن يدددق  
الفددرق بددين إعمددال العقددل فددي اإلسددالم وععمالدده فددي المفهددوم الغراددي  فهندداك يجددد أن الهددوى والغددرور سددمًة بدداِراًة 

المفهددوم العلمدداني الغراددي  بينمددا يجددد الموضددوعية والتددواان سددمة إعمددال العقددل فددي الشددر عة  إلعمددال العقددل فددي
 -كالغيبيدا  ومدا شدابه ذلدك  -اإلسالمية  حيث لم ُيقِحم اإلسدالُم العقدَل فيمدا ال شدهن لده بده أو ال عالقدة لده بده 
منا هذا  وهدذا يقولندا لتنبيدٍه مهدم وهدو كما أنَّ اإلسالم لم ُيقدس العقل ولم يغتر به كما فعل و فعل الغرب إلى يو 

أنَّ فإعمدال العقدل يكدون فدي حددول االجتهدال وفيمدا هدو ِمدن سياسدة مصداِلس الددنيا فيمدا أحدلَّ    -أيها األحبَّة  –
 وأباح ...

أمددا األمددور التعبديَّددة المحَلددة فددال مكددان للعقددل فيهددا ... فالعقددل يكددون باالستسددالم لهددا  و كددون هددذا االستسددالم 
 لليل خلوٍع وعبوليٍة وتذللٍل ن سبحانه وتعالى.



 9من  9الصفحة  فلنحكم عقولنا وكفانا انقيادا بالعواطف :الجمعة خطبةعنوان 
 

 

لمددداذا ُنصدددلِ ي الفجدددر ركعتدددين؟ والمغدددرب ثالثدددا والعصدددر أراًعدددا؟! هدددذس عبوليَّدددٌة محلدددٌة ن  وهدددذا لليدددل خلدددوٍع 
 وعبوليٍة وتذللٍل ن سبحانه وتعالى  ال مكان للعقل فيه.

عدن   ورسدوِله  -هدا  الشدرعية التدي صدحَُّ نقداًل أيها السالة: إعمال العقل في البحث عن الحكمدة مدن التوجي
أمٌر طيِ ب يز دك إيماًنا إلى إيمانك  ولكنَّ االلتزام باألحكام الشرعية مطلوٌب سواٌء فِهم اإلنسان الِحكمدة أم لدم  -

 يستوعبها عقُله ... 

نتحددَّل عدن   النصدوص   وهنا البدَّ من أن ننبِ ه إلى أننا عنددما نتحددَّل عدن تقدديل النصدوص الشدرعية فدنحن 
كثيددٌر ممددن أرالوا اسددتعبال الندداِس والَحجددَر علددى عقددوِلهم تددراهم يخِلطددون بددين تقددديل النصددوص وتقددديل أفهددامهم 
يقددول لددك: قددال   وقددال رسددول   وهددو يددهتي بافيددة والحددديث والدددليِل فددي غيددر مكاندده وموِضددعه و فهددُم الدددليل 

له بغير ما يفهمه العلماء ذو     االختصاص!!وُ هوِ 

 –عندما نتحدَّل عن نصوٍص مقدَّسة فنحن نتحدَّل عما وصلنا عن   تعالى في كتابه  وما صدسَّ عدن رسدوله 
ُيخطُئ و صديب  ومدا منَّدا إال َمدن رلَّ أمَّا أفهام الناس وأمَّا اجتهالا  الناس فهي اجتهاٌل  –صلَّى   عليه وسلَّم 

  –صلَّى   عليه وسلَّم  –وُرلَّ عليه إالَّ صاحب القبر الشر د 

مددن ضددلَّ ب.عمددال عقددالس وهددواس فيمددا صددسَّ نقدداًل عددن   ورسددوله فلددلَّ  -أيهددا األحبَّددة  –ولكددم رأينددا فددي اماننددا 
 ه الشاعر:وأضلَّ وتاهُ روحه ومِرَضُ نفسه... فقال فيه وفي أمثال

 
 ن؟اية إقدام الققوَ لقاَ     ووو    وغاية سقي القالمين ض َ
 وأرواحنا في وحشة من  جسومنا  ووو  وحاة  دنيانا أ ى وو اَ
 َُ  ولم نستِد من بحثنا طوَ لمرنا وو سوى أن جمقنا فيا قي  وقا

 
مدن تدبعهم بهدواهم  فيقديل قياًسدا فاِسدًدا قيٌل وقال يكثُر امن الخطدوِب والمددلهما   قيدٌل وقدال ُيرقِ دع فيده الدبع  ل

قوا عدواِطفهم وأسدماعهم....  و ستِدلل استدالاًل خاطًئ  و طلدب مدن النداس أن ُيَكدذِ بوا أبصدارهم وعقدولهم وأن يصددِ 
 ونعوذ بان من اللالل بعد الهدى ومن العمى بعد البصيرة. 

لندا بالعافيدة واجعلندا ممدن تدةِتهم الِحكمدة  َوَمدن ُيدْةَ  اْلِحْكَمدَة اللهم انفعنا بدالِعلم وا ِ ندا بدالِحلم وأكرمندا بدالتقوى وج مِ 
 إني لاٍع فهمِ نوا َفَقْد ُأوِتَي َخْيرًا َكِثيرًا  إنَّك على كل شيٍء قدير وااإلجابة جدير ِنعَم المولى وِنعَم النصير ....


