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 (1من أجل بناء الذات احلوارية والوعي احلضاري)
 فاحتة وواصلة وِصَلة وخامتة 

 
احلمد هلل الذي وفق إىل هذا املقام، وأمته هذا التمام، وجعل من هذا اخلتام فاحتة خلري اتٍل وواصلة إىل مثله 

 وخري منه، وِصَلًة بيننا مجيًعا، ال جمرد ختام.
 ااقققً ا لقققدو  لالقققو العلقققؤ، ودو  وال ققق الو، ودو    -حبقققق–لًققققا  ااقققً ا إن منطلقققق ف قققرا هقققذك القققدو ا  قققان منط

والصققديف س اقق ال العلققؤو، دو   ققل علققك س صققنه ال ثققري.. هققذك الققدو ا الققع ااققتمتعنا  ققا، وا ت عنققا من ققا، إ ققا جققا   
ظاهرهقا  قان مل تًقا من ؤ وب بو من صديف  غبة للبة من ولالب العلؤ و ّغابقهو س التعقّرو والتبّصقر والتعّمقق س أمق   

 قا  ا   -ال فقريف–وابلن ا  ان يبدو غامًضا. ومن مث  ش ر ه ال  الطلبة أو هاتقه الطالبقا  ال رتقا ، القذيناأو الال ق  
 ابًبا س هذا العمل امل يد والعلؤ النافه.
دو ا، مث بنقا  ، واملخطط الذي أعدك هلذك الأستاذان د. سيف الدين عبد الفتاحبنا  عل  العناوين الع اقرتح ا 

، تققدمنا أستتاذننا د. انديتة ودتود مىت ف عل  املناقشا  الع أا ؤ  ا األااتذا احملاضرون س لقا  حتضقريي برساقة 
إلي ؤ ابل  قة األولية ودع ا املشا  ة مش  عة بعناوين وجدول احملاضقرا ، و نقا حريصقل علق  الت اصقل مع قؤ  صق   

التطققق ير  قققاً  وا ت قققاً ، ف ا قققل و ققققات ؤ حققق ل الت قعقققا  مقققن م ضققق عا  وقضقققا  ومقققن عمليقققع ااعقققداد ابتقققدا  وبنقققاً ، و 
 إجااب  عن أائلة اث را س األعهان.

عربمت مش   ين عن  غبة صادقة س التبّصر جبملة من امل اهيؤ، ومجلة أخرى من ال  اال  اختل ل س د جا  
 ت را ها بين ؤ.

 )أ( امل اهيؤ:
وحنن ابألااس،  رغو س التبّصر س امل اهيؤ  -ومن خالل عناوين ا–دخلنا عل  هذك الدو ا  -1

الذا عققققة اليقققق م اباضققققافة إىل امل ققققاهيؤ املعنقققق ن  ققققا: القققق عع احلضققققا ي، الققققذا  احلضققققا ية، صققققرا ا صققققدام 
احلضققا ا ، يايققة التققا ير، حقق ا  احلضققا ا ،  ديققد اخلطققاب الققدي ، احلضققا ا، األمةققق م ا ققا  األمققة 

 وأل ان اااالم امل روضة: األمري ع واألو ويب.)ايما ال قف(، 
التعققرو علقق  م ضقق     ققيه هاقق االته هقق  وا، و أو الققذا ، ووا،خققرو أو احلضققا ا ال ربيققة  -2

ابألاققاس، ولبققا ه الت اعققل بققل الققذا  وا،خققر، واققنن التطقق   احلضققا ي واققنن اهلبقق  ، وم ققا ل اهل يققة 
 واال تما  وال ال ، والتا ير احلضا ي.

م والتحد  و الع ت اج  ا األمة اااالمية، وما يرتبط  قا مقن قضقا  ال  قر واملما اقة م     -3
 مثل قضا  اا هاب واجل اد، واملرأا، وامل لمل س ال رب.

 :ب( أما أهؤ األائلة فتمثلل س
:  يققف    ققؤ الققرتا ن  يققف    ققؤ الققنان  يققف    ققؤ التققا يرن  يققف    ققؤ ال اقققهن طريتتا الف تت  -1

ر حتد   ال اقهن  يف  ب  العقلية ال اعية القاد ا عل  ااتقبال امل اهيؤ وامل قتددا  و يف    ّ 
والت اعل مع ا إجيابًيان وما مصاد  املرا مقة املعرفيقة ل  قؤ النصق   وال ققا ه و..إان وملقاعا املن ق   

 احلضا ين وما لريف بنا هن
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املرجعية عل  أ ض ال اقهن  يف  تحاو  مقه ا،خقر مقن  : أين اجل  د املبذولة لتنقزيلأسئلة الفعل والتفعيل -2
غري منطلق و د ال علون  يف حنافظ عل  الذا  والرتا  والل ة العربية و رد عل  املطاعن والشب ا ن و يف يتؤ إحيقا   

تعبد س هذا املضما  و يف  عيد الن ر إىل والدينو ال  مدرد عقيدا و  -حنن الشباب–وما دوران  ل علك س واقعنان 
بققل  تحقق ل بققه إىل فاعققل س العلقق م وس اققا ر جمققاال  احليققاا املعيشققة، بققل ت ققا ل الققبعه أو ت قققه الققبعه أن جيققد )وهققؤ 

 اثنان( إجابًة عن:
  يف يقام   ام ح ؤ عو مرجعية حضا ية )س مصر حتديداً(

 هذك  ا ل جممل أائلت ؤ وت قعات ؤ ب ل صراحة ووض ح .. ف يف اا    ا الدو ان
مثان جل ا  ثرية، وعرب األ م األ بعة للدو ا لرحل أمامنا أو قل أ الل علينا دفقا  وإبراقا  ف رية  خالل

 خنتلف س وص  ا، وقد أ  ن معربًّا عن قطا  من ؤ حل أص  ا بقوامل مة والطيبة والضرو يةو.
القدو ا مقن الن قرا األاااقية  بدأ  أاتاعتنا الد ت  ا  دية مصط   ببيان أاباب االهتمام الع وق ل و ا  هذك

إىل الشققباب   ققدو   ققيه وفاعققل س احلقق ا  الثقققاس، وم لّققف ابلن قق ض  ققذا الققدو ، وضققرو ا الت ققّل  ابلقق عع ابلققذا  
احلضقا ية مل اج قة حتقد   اللح قة، خاصقة س اقيايٍف يقققف فيقه الشقباب م ققف املقتو ؤ ابل يقاب أو ابلعبق  أو ابلتطققرو 

 واا هاب وما إىل علك.
ققط لققه وال ايققة مققن هققذك احللقققة س وضققه  تققاب من ققاجع يققدعؤ بققرام  الرتبيققة مث  أحملققل إىل وتقق ى الققدو ا  مققا خ طِّ

 احلضا ية املنش دا س قبالة أو مبناابة لرح برام  والرتبية املد يةو عل  ال احة الي م.
قصقققع امل ققق    األاااقققية حرصققل أاقققتاعتنا منقققذ البدايقققة علققق  بيقققان املرت قققز املصققري الققق ل  اجلقققامه القققذي ال ي

للن ي  احلضا ي املصري والعريب واااالمع س ظل واجلماعة ال لنيةو وال يراها دوا ر متناقضة أو متضادا بقد  ما هع 
 متحاضنة متضاي ة وظي ًيا.

إىل ثقل امل مة، وأن والتثقيفواملقص د ليه  ما ه  اا ه من خ ة مدل ل، بل هق   أستاذان د. سيفمث أاا  
ثقيل حب و املنطلق وال اية واملن  ، حل ي  ن القصد ه  بنا  عقلية فا قة  قدا، تتداول علًما حيًّا حتيا به وحتع عمل 

 به وأمت او، بل واا  ا يةو مجيع ا.
 جا   واضرا احل يؤ البشري س مناه  الن ر لتضه أمامنا ابتدا  اخلط   العريضة لل  ر: 

 :  يف    رن و يف  تناول األف ا نناملن  : وضرو ا االعتنا  ب  ال -
 احلضا ا: وااتماهلا ابألااس عل  جا يب العلؤ وا ل الذهن، وال جدان وا  ل الن ه. -
التدديققد:  اعققادٍا للشققع  إىل اققابق فعاليتققهل مبققا يعقق  العقق دا لاصقق ل وإقاحققة ال اققا ط واملع قققا   -
 ال اصلة.
و وما حتملقه مقن دعقاوى إحلقايف وتتبيقه، وف قرا م اهيؤ ملتب ة أو م ل لة:    را واحلضا ا ال احدا -

واملعاصراو أو والعصر ال احد = أو وحدا العصرو: التحق يب  ع تلتحق ابلعصر، واملداخل األ بعة للمعاصرا 
 الع تت رس س ا،و ة األخريا:

 الق مية(.-الت  ين الق مع )الدول -التن يؤ الدتقرالع وأف ا ك.                       -
 العدالة واالارتا ية اجتماعًيا. -                    الح الدي .ااص -
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و: االزدواجأضقققاو البشقققري إىل لرحقققه حققق ل واملعاصقققراو أن وضقققع ا س حقققال اقققياقنا القققراهن القققذي وصققق ه بققققو
مقن علقك وملقا بعقدك لي قتخرج  االستتعدار واابلياننتا لت االقدواج عل   افة امل ت    مقن القذ ا إىل اةقرا  قابثر ابيف عقن 

 املرجعيةج هر امل ابلة: 
 قطة اهتمام أاااية ينطلق من قا مقن   الن قر س األف قا ، وس ال ققا ه، حق  إعا  -عند البشري–املرجعية 

 أى صراًعا  آك صقراًعا مرجعيًقا، وإعا  أى مقا يقدع  للت قاهل  آك مقن من ق   العق دا إىل واملرجعيقة احلضقا ية الذاتيقةول 
 قد  عل  ااتيعاب ا،خر، وااتيعاب الشا د، وااتيعاب امل تدد.أ - ما يرى–حي  أصبحل 

 ومن منطلق املرجعية  ذلك حيدد البشري من   الت اعل البّنا  مه ال افد ومه ا،خر:
 ال صل بل النم عج التن يمع واألصل املرجععن -أ

 اهلضؤ داخل املرجعية: إعادا الصياغة هض ا  الصب ة! -ب
 ا  مصلحع بعد حتقيق ا وفق ض ابط ا.الت ظيف س إل -ج           

 وأاا  البشري س منت   واضرته إىل  لما  عهبية حبق.
 .إ نا  ب  بي تنا ومصا عنا حتل قصف املدافه والص ا ير: إ ه فقه الن اقل والع اصؤ من الق اصؤ 
 .إن واقعنا اةز  ه  ا ل آخر من أا ال احتاللنا 
 خيية وال جمرد أا ال.إن االاتعما  حالة وحال ال ص  ا ات  

ال ريتتتا     تقققاب و  د. الستتتيد عدتتترمث جقققا   احملاضقققرا الثريقققة ب ثافقققة، ال نيقققة ب قققرم وأما قققة والقققع عقققرض في قققا 
  تقاب يققدم دلقياًل علق  إم ا يقة التعامقل املبااقر مقه القرتا  مقن خقالل م قاتي    علي مجعتةو ل ضيلة الشير د. الرتاث

قققرً  مققن البنققا  واابققدا  مث مققن  ققاوق  14رس في ققا بقققد  مققا متنحنققا مققن معققل   ققك  ققا و تققد ب علي ققا وبقققد  مققا  تمقق
 الرتاجه الذي وقه بعد علك  دًحا من الزمان.

 ا ل احملاضرا  اا ة عن ال د ا بيننا وبل تراثنا، وعن إم ا يقا    قري هقذك ال دق ا جب ق   أاااق ا صقديف 
ومققن مققق ال  التقققديه املعطّققل، ل ققع  رفققه اققعا  و   ققؤ أواًل..و الرغبققة والتدققرد مققن مققق ال  القطيعققة والقطققه املبطققل 

ليطرح اث ية أمهية املرجعية املتمثلة س النم عج املعرس اااالمع، وأمهية املن   واملن اجية تلك الع يقف في ا علؤ أص ل 
ققف م ققف الشقاهد األ ثقر ( والدا را ح ل   رية قلو هع و  رية احل قؤو ..يسباعية علي مجعةال قه بن ر ته ال به )

 بروقًا عل  العقل الرتاثع املمن  .
ققا حققل أاققا  إىل  د. ستتيف التتدين عبتتد الفتتتاحو ققان تعليققق  علقق  هققذا الشققابن وعلقق  مققداخال  حضققرات ؤ م مًّ

حاجتنقققا إىل وحقققوو القققرتا ، وعقققدم اال   قققا  عنقققه أو اال ت قققا  بثقافتنقققا ال قققماعية ح لقققه، م رقًقققا بقققل التعمقققيؤ عقققن علقققؤ 
ل وافرتا  بال اري وال   ر وال ااتقرا .والتعم  يؤ عن   

و واالاتقطاب ال  ري األمةم ابلة و أستاذننا د. اندية مى ف  ان الي م الثاين مليًئا ابخلريا  حي  وضعل 
را ح هلقا س  افقة األلقر املم نقة، ولقرح األاقئلة ال قربى احلقادا واملعتدلقة إقا  واألمقةو اق ا   قدا  -ومرا اث يقة: املرجعقع–

ا تمقا  أو وال ، أو دا قرا   ققر ووعقع واهتمققام، أو دا قرا فعققل وحر قة و شققا ، أو دا قرا ات يققر وعا قران أو دا ققرا ققيؤ وف ققر 
لتنت ع إىل دا قرا م مقة تقرى من قا األمقة وهقع: دا قرا ال اققه القراهنل اق ا  س جمقال العلق م  -وعل م ومنت  حضا ي جامه

   اته،،، أو س جمال املما اقة القع بقرق  في قا أمهيقة األبعقاد احلضقا ية والثقافيقة ايما علؤ العالقا  الدولية وتط  ا  من
 س تش يل ال يااا  وأدوا  ال يااا  العاملية.
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إىل أ نا  تعامل الي م مه األمة س ايايف خمتلف عن حاهلا عرب التا ير، ف ع الي م أمة  د. اندية مى ف أاا   
 بال دولة منذ أن اقطل دولة اخلالفة قبل مثا ل عاًما.

ومققن مث فققان إعققادا قققرا ا واقققه األمققة وااققتحقاقا  االهتمققام  ققا س عل منققا ومعا فنققا تتطلققو قققرا ا  ليققة اققاملة: 
، ف ريققة تراثيققة ومعاصققرا، واقعيققة. إن ال  ققرا الر ي ققية هققع أن من قق  ًا آخققر س الن ققر س العالقققا  قيميققة، اققننية، ات خييققة

الدولية، من   ًا يع  ابلقيؤ واخلص صيا  احلضا ية ه  أمر مطل ب إىل د جة الضرو ا، ليه فقط من منطلق املرجعية، 
س ت اعقل مقه املن ق  ا  الراهنقة، لقه منطلقاتقه ومرب اتقه إ ا أيًضا ممقا ت رضقه تطق  ا  ال اققه، علقك املن ق   القذي يتشق ل 

ودوافعه، وله عامل م اهيمه وعامل قابلياته، وعامل مناه  ليه من صالً وإ ا متميزًا، فالق ا فيه لي ل تلك املادية أو اخلالية 
س إلا  أو ضقمن م قت ى هق   من القيؤ، والصرا  فيه ت تن ه قيؤ وانن التدافه واالبتال  ابخلري والشر، والدول فيه ترى

واألمةو، واحلرب حتمل قيمة فتصري ج اًدا مشرولًا مضب لًا ..إا. والعالقة فيه مقه ا،خقر حتمقل  اقالة فتصقري م ا قة 
 عل  ودع ا للعامللو، والتا ير فيه ال يبق  مهاًل م ماًل، إ ا معماًل م عاًل ت عياًل  ريبًيا ابلتدريو فيه ومنه وعليه.

ال  ن ققر علقق  ا،خققرين ا طالق ققؤ مققن من قق  ارؤ   ققع  وال  ققرى حرًجققا أن  نطلققق مققن من قق    املعققرب عققن  إ نققا إع
 حضا تنا وثقافتنا وعاتيتنا وعن أمتنا.

 مث أاا   عنايت ا إىل لرو من حتد     د واقه األمة س فعل ا وا  عاهلا.
من   الن ر واملرجعية، ومن الرتا ، ومن األمة لت ت مل امل ا : فمن  د.  براهي  البيومي غامنجا   واضرا 

واملن    احلضا ي،  صل إىل م   م م ؤ دام  بل علكل ه  م   م واالجتما  اااالمعو: أو ص  ا احلياا  ما تريدها 
مرجعية اااالم، ومن   ك احلضا ي وقيمه و  مه، و ما  ش ل عنه احلضا ا عرب جممل ات خي ا. علقك االجتمقا  القذي 

، مشقققريًا إىل الطقققابه بقققل عمققق م النقققاس: هقققع إقامقققة اقققب ة عالققققا  اجتماعيقققة ترا يقققة أستتتا ابألاقققاس إىل غايقققة  قصقققد
واا  اينو وااح اينو هلذا االجتما . لقد متثل علك س األف ا  والقيؤ و..و..  ما متثقل س اقاهد مر قع مشق  د عقرب 

 مةو. ومن ا وال قفو.ات ير هذك احلضا ا ه  والن ؤو الع مسيناها وم ا ا  األ
قدم د. إبراهيؤ املداخل والطرا ق املم نة ل  ؤ   ام ال قف بل التعميق  أًاا، أو الرت يز عل  جا و دون غريك، 

 أو املقا  ة، أو املن   النقدي، مشريًا إىل مش ال  ت اجه من   املقا    واملقا اب  ومنيً ا إىل ضرو ا تالفي ا.
ل ربية س ال قف وأااايا  العمل ال ريي عي االعتبا ا  املادية الن عية الرأمسالية الع للخربا ا د.  براهي عرض 

يصقققعو بتربيرهقققا ثقافيًقققا ابملعقققو املعنققق ي، وأوضققق  ابأل ققققام املرجعيقققة الربامجا يقققة، عا  األمقققر القققذي فعقققل مثلقققه مقققه اخلقققربا 
ريً ا من صاًل: ال اقف وامل ق و عليه )األغراض( احلضا ية اااالمية من تعريف ال قف )حبه األصل وت بيل الثمرا( تع

 واألصل والثمرا وابو ال قف )القرىب من هللا تعاىل( و اعج من حد  ال قف.
ال اا ة والدالة عل  الطبيعة املعن ية والقيمية الراقيقة هلقذا الن قام س هقذك احلضقا ا خامتًقا بقدالال  م مقة ا ت قل 

 ة بتابايه فق ع جمّددنب  ال  يف ت ن أن ت عل ال قف اث ي
عقرض في ققا لققو  عج ت  ققري وت قيري وت يققري وجثقريو،  قق عج  ألستتاذان د. ستتيفيق م أمقه افتققت  مبحاضقرا ضققافية 

    ر به، أو ينب ع أن    ر به، و نقد به، و شّ ل و قّ م أا النا به،   عج القاصد.
 ف الدين عبد ال تاح(ينطلق   عج املقاصد من  هية  لية جامعة تق م عل  )اباعية اي

 ومقاصد( وانن وحضا ا وأمة وقيؤ وارعة ) عقيدا
 حاف ة( قاضية فاعلة جامعة حا مة  افعة )دافعة
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ومقن هققذك ال قباعية جققا   اقباعية املقاصققد: س احل قظ، واةققاال ، واألولق    واملققاال  والضقرو ا  والضققر ، 
ي تن  ا وواطو جامه. هذك املن  مة أاتحل لنا الش ادا علق   وامل اق  ،.. س من  مة عقلية عالية عميقة الت اصيل،

 عقلية فا قة ت ريف يب:ن 
 الضرو ي واحلاجع والتح ي . -1
 بل العام واخلا . -2
 بل احلال وامل جل. -3
 بل ما ت ن تدا  ه وما ال ت ن تدا  ه. -4
 بل امل  داا املضرا، وبل املصلحةااملن عة. -5
  ًا.وبل املضر واألضر واأله ن ضر  -6

 .. من  مة وااعة متثل امليزان وتريب ال قّان، وتد بنا عل  عمليا  ال قن ابلق ط والقط اس امل تقيؤ.
خرجنقققا مقققن احملاضقققرا ال بشقققع  إال  ابلرغبقققة س املزيقققد مقققن والتعميقققق والتعقققرو والت عيقققل، خاصقققة س ظقققل وجققق د 

، والقدع ا إىل تشق يل مثقل هقذا النمق عج املقاصقدي س مشا ا  غربية  مبا ال ي  صول في ا هقذا الت صقيل  قادا ا األقمقا 
 أقما  الداخل واخلا ج.

و عقققرضا مت قققرد لااقققتاعا اقققريف عبقققد لقققر ن حققق ل وال  قققنن ااهليقققةو وأمهيقققة الت  قققري  ااقققت مل وال  قققَر املن ققق معو
عبثيقققة والعشققق ا ية الن ققري أواًل لتشققق يل عقققامل القق عع  شقققر  لضقققبط عقققامل ال ققعع... إن بنقققا  معمقققا  العققققل   يققل بن قققع ال

والتع ق يةل األمقر القذي يصققنعه غيقاب الن ريقة، أو اعتنقايف الن ريققة اجلامقدا، ليققدم األاقتاع اققريف م  ق م والن ريقة املر ققة 
Flexible و ويققد ج وال  ققؤ الّ ققن  و س إلا هققا.  شقق ل ال  ققنة عققن تققالقم ال عققل ااهلققع وال عققل البشققري، والت رقققة بققل

ا ير وال ققياقا ،  ققع  راهققا س احلققال و  تشققرف ا س املققالل والت رقققة بققل التحليققل والت  ققري، بققل  ليققا  ال  ققنة عققرب التقق
الت  يك والت  ري اال تبالع.. هذك النماعج الت  ريية أاث   عند  العديد من األائلةل بعض ا من ابب إم ا ية اجلمه 

 مزيد من تعميق هذا العرض وت ايه م احته الزما ية.وال صل بل هذك الثنا يا ، وبعض ا من ابب ااتمرا  الرغبة س 
وأخريًا جا  الي م األخري جامًعا بل االاتمتا  العلمع واملعرس واملن دع، وبل التنشيط الن  ع لضؤ ال عع إىل 

ع، ال عع، والتحرك س ال اققه لليقة )اقريوا وا  قروا(، فققدمل د. هبقة  هوو عرًضقا متميقزًا ل شقف لبقا ه البحق  العلمق
و يققف يتعامققل الباحقق  األ ققادتع مققه ظقق اهر احليققاا، منتقققدا ثقافققة أ ادتيققة مع قققة، و يققف يققتخلا لالققو املعرفققة مققن 
اققلبيا    ققذك مققن خققالل اال طققاليف مققن ال اقققه، وااخققال  س الطلققو واعتبققا  اا  ققان الراغققو س هققذا ال ققبيل    ققه 

ح ققققة والتدربققققة والتحليققققل والت  ققققري وال قققق ال واالاتقصققققا  ومجققققه مشققققروًعا يتطقققق   وحييققققا العلققققؤ مهًّققققا حياتيًققققا، تققققا س املال
البيا  ..إا،  عْيش م تدمي غري منقطه أو متقطه، أعاد  تعريف ال ثري من امل اهيؤ ب   لة وم ا ا ااتدعل من ؤ 

إىل التن قري  الت اهل ح هلا  اعادا تعريقف وال يااقعو.. و شق ل عقن قزحيقا  القرتا ؤ املعقرس املم نقة ابلبقد  مقن ال اققه
والع ه، لتصل س الن اية إىل أ ه س عصر اجلماهري ال  ريا من الضرو ي جدًّا أن  عمل مه الناس وأن   رّي  ؤ ال جمرد 

 أن  د س ال  اهر والناس عن بعد.
مث  ان ختامه م ً ا، ابات مال ف را واخلربا البحثيةو وما يت شف في ا من مقتضيا  الن ر املن دع، والن ر 

ملرجعققع ل شققف األبعققاد احلا مققة لاف ققا  مققن قبيققل مققا ااققتخرجته املقا  ققة الققع عمقت ققا أ. أمققاين غققا  بققل املن قق  ا  ا
ال ضعية ال ا دا س علؤ العالقا  الدولية واملن   ا  الباقغة، ابلتنبيقه إىل ا ت قا    قبة املعنق ي أو الثققاس واحلضقا ي س 

قريققو ومققن بعيققد أو  ققل مققن  ققل جا ققو  يققف أن الققذا  احلضققا ية اااققالمية هققذا اةققال.. األمققر الققذي  شققف لنققا مققن 
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صا   س قلو املعرتك احلضا ي، وأن معر ع الصدام واحل ا  قد ف رضتا علينا وال اقبيل لل قرا  مقن أيًّ مقن ميقدا ي ما.. 
 ايقة  يقف  نقا س حاجقة إىل إن هذا العرض األخري  غؤ أ ادتيته وا صبابه س العمل البحثع، إال أ ه ي شقف لنقا س الن

هذك الدو ا، للتعرو عل  الذا  احلضا ية س ت اعل مه التعرو عل  ا،خقر، وفقت  الن افقذ أمقام إجقرا  حق ا  إجيقايب مقه 
 اا ر م     الذا ، ومه ا،خر أبليافه..

 وهللا ويل علك والقاد  عليه
      ************* 

 مجعققل بققل ال قق ال والتعليققق واالعققرتاض واملطالبققة، ومققن أو ايف مققن هققذا العققرض ومققن مققداخالت ؤ ال رتققة الققع
وامل ت اد من الدو ا واملنت ر من ا أو املابخ ع علي او والع  ش ل عن  قا  جنحتؤ س و قت ؤ األخريا س إجياقها لت  ن 

 منطلق دو ا  أخرى  قف عند هذك النقطة لنقر :
 

 )*(  هنا ليست خامتة:
ن تقصري  أو قل تقصري األاتاع حن  ا تشاو تلميقذك وح قزك و فعقه وتز يتقهل بققد  مقا  بقد  ما  ش ل الدو ا م

  ش ل لنا عن منالق اعع م د  ا البد من ا ل ا والش ل في ا.
 :ومن هنا النا  هنا ليست خامتة بل ابدئة وفاحتة

   ت ل  ا دو ا  أخرى قادمة تعقد عل  مدا  العام مرتل. فاحتة -
بنققا  علقق  مققا ااققت دمت ك مققن هققذك الققدو ا أ ًّ  ققان امل قققف مققن األف ققا  وامل ققاهيؤ.. إال أن ال قق ق ل ققؤ لل وفاحتتتة -

األ رب ه  بروق الرغبة س دواخلنا لال طاليف والبنا  والتبصر وَ ْ ؤ العقل س من   ف ر واضق  مبقل، ال أن  رت قه خلقف 
 غااب  من ال م ض والعب .

 ص ل، ومن  ام ال ص ل.اتصلنا ابألصل واأل واصلةوهع أيًضا  -
ا طلق من األص ل وهع صلة بيننا حبي  إ نا  رغو س ااتمرا  الت اصل بيننا من  ل لريق ع ا   نت ه ب ؤ   -

 و   ن مع ؤ عرب امل ري.
 

 ول ؤ مجيًعا وافر التقدير
 وال الم علي ؤ و  ة هللا وبر اته

 

************ 
 
 


