
معنوي      أمر العقل أما مادة معنوي     الدماغ أمر العقل أما مادة الدماغ
www.almanahj.com



2222
1717
1313

-     - / . العقل  إعمال إلى الدعوة العقل أهمية

.وتوظيفه
-     - / . العقل  إعمال إلى الدعوة العقل أهمية

.وتوظيفه
www.almanahj.com



البشرية          لسعادة خير من يقدمه فيما تكمن الحقيقية العلم البشرية         قيمة لسعادة خير من يقدمه فيما تكمن الحقيقية العلم قيمة
www.almanahj.com



وإفراده      الله توحيد على الدللة
بالعبادة

وإفراده      الله توحيد على الدللة
بالعبادة

ضعيفة           آلهة تعالى الله مع عبدت التي اللهة هذه إن
الذباب           كان فإذا ضررا، ول نفعا لعابديها تملك ل عاجزة
من          عبدوه من يقدر ل وأحقره الحيوانات أضعف وهو
أن           يجوز فكيف اذيته، ودفع مثله خلق على الله دون

! مطاعين؟     وأربابا معبودين آلهة يكونوا
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من          عبدوه من يقدر ل وأحقره الحيوانات أضعف وهو
أن           يجوز فكيف اذيته، ودفع مثله خلق على الله دون

! مطاعين؟     وأربابا معبودين آلهة يكونوا

بخلف                       السلم، حرمه أمر في التقليد أو عليه، يدل ما وإنكار العقل إلغاء على يشتمل الذي هو الله ذمه الذي التقليد إن

التمسك

واعتزازه                     هويته وتبرز غيره، عن تميزه بل النسان، تضر ول الشرع، أو العقل تتعارضمع ل فإنها والتقاليد؛ بالعادات

بوطنه
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التوعية         وتحرصعلى وتعاطيها، بها التجار على تعاقب

بخطورتها.
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او                الداخل في سواء تحصر، أن من أكثر والمسلمين السلم خدمة الماراتفي دولة جهود

بحسب              النساني العمل في العالم مستوى على الولى المارات وتعتبر العالم، مستوى على

وفي                حرية بكل السلم يمارسشعائر أن بإمكانه الدولة عاشفي من وكل الحصائيات، آخر

. باللف             يقدر الدولة في السلم في دخلوا الذين عدد و مكان، كل
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والفادة:          مسخرات، من الكون في ما كل قراءة الولى
.   : والتأمل  التفكر بمعنى منها،

.    : وفهمها:     الرموز تفسير أي مكتوب؛ من القراءة الثانية

والفادة:          مسخرات، من الكون في ما كل قراءة الولى
.   : والتأمل  التفكر بمعنى منها،

.    : وفهمها:     الرموز تفسير أي مكتوب؛ من القراءة الثانية

لقبول      أساسا العقل السلم جعل
الدعوة

لقبول      أساسا العقل السلم جعل
الدعوة

العقل    لدور السلم العقل   احترام لدور السلم احترام

والشعوب     المم تجارب مع والشعوب    التواصل المم تجارب مع التواصل
مختلف       في العلماء جهود مع التواصل

المجالت
مختلف       في العلماء جهود مع التواصل

المجالت

. الذاكرة     وتنشيط جديدة أفكار .ابتكار الذاكرة     وتنشيط جديدة أفكار ابتكار

العقول            أصحاب مكانة وأعلى التكليف مناط وجعله العقل السلم احترم
الدعوة    لقبول أساسا وجعله
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