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ٌ!خادلةٌبائدةٌوعبٌٌٌحضارةٌٌ
22/10/1439ْ 

ٌ:اخلعبةٌاألوىلٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ
اٌبعد:ٌ ٌَّ ٌأ

 ا ضضارةً ٌػوًُ  اتلاريظُ  وكَف  اىؿؽبيثِ  اجلؾيؽةِ  سِِٔب يف 
ٌُ رْب ٓا وكُ ضارضحُ  اكُْج  إذْ  ،اا ؾؽيلً ودلػً  ،نربى َْ  سِثً ٓا ُِ ػُ ى  ٌ 
ْٔ  ٓاخِ أزكّ يف  الفائؽَ  إنّ  /يوضىت قِ اىؿالً،  سِانِ  ـِ  ؽَ ِض وُ  ل ّ ىلع رأ
ٔسػَ  واعءً  َْ ا ذٍارً  ءَ ًِل مُ  ه كػْ ل  ٓا.حتخَ  اىيت يفيُ  األششارِ  نرثةِ  ٌ

ٌةٌَظيَِّبةٌٌ﴿  ه، ورفاْيثٌ ُؼيُ  ؾؾ   ، ورعاءٌ يثِْ ؼْ ٌُ  ، وضضارةٌ ﴾بَْْلَ
َْ  ٔاةيغُ  ٔم، وكػْ لَ ىِ  ا حلاميْج ٍَ كيّ  ًِ  ْؼهِ  ٌ  ،املؿًّل  ػحُ اىلِ  انلؿ

 .وُصيب ضٍغ  ًٓ فيٓا أوفؽَ ضؼ   وحلامَو 
ىه ٌِخ ًٓ وبيَ ضارضحِ  ةيَ  احلػودي   اخلِط  وىلع ظٔلِ 

ًٌ ُِ  ْج هلًاكُ ًْأـفارِ  ًْ ًْ؛ ؾَ غيِ  أعؽى ختخيُف  ؿ  في
ِْ  ٔا حيٍئنَ يلُُٔ  ًِ نغي  إذْ  ًارحتاهلِ  ؾِػَ ا أزوادً  ً ٌَ األم
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 ٍَ َْ  ليفائؽِ  حؼٓؽُ  ػاْؽةً  كؽىً  تشييػَ  اُ  ًُ ُٓ أهل  فَل  ؿػٍ ةُ  ٌ
 ٓا، كػْ يف أعخِ  ويبيخٔنَ  يف كؽيثٍ  ٔنيصتطُ ٓا، ظؽيلَ  يضئنَ 
ًُ  انخٍَو  ان لً ًْ ـيّ يف أـفارِ  وانلٓارُ  الييُو  فصارَ  األٌانُ  هل

ٍّ  يفثَ وال عِ  ظؽقٍ  ٔا كعاعَ يؿؽفُ   وضياع. ِتي
ٌاهلل!ٌعبادٌَ

ُ  ةأنْ  سػيؽةٌ  ةٓؼه املراةثِ  ضضارةً  إن   َْ  ـٔرةٌ  ّم فَ ت  ٔرِ ـُ  ٌ
ٌِ وإُّ ، ٓاِا ةِ رب   نخاِب   اىبشِ  لك   ودروٌس  ا ؾربٌ ٓا وزواهلِ ٓا يف كيا

يٍا حيَم   كائػةً  حلٔنَ  حؿاىل أنْ  ْا اُ اىيت أرادَ  األٌثِ  واـل
يً. صًل اُ  حمٍػٍ  أٌثَ ؛  ٌػى اهدْؽيِف  ليبشيثِ   ؾييّ ـو

ًَ  ْؼهِ  إنّ   ٌلٌٔاُت  هَ  سبأ"ٌ"مميهةٌِيف  اىيت انخٍيْج  انلؿ
  ِهَ وَ ث، واملػُيّ  احلضارةِ 

ُ
 اكنَ  فإنْ ، انٌَ زَ  يف ك   رُ يخهؽّ  ٔذجٌ ٍُ نْ أ

ـَ رُ ْا ودُ رَبَ ؾِ  فإنّ  ،ةائػة ـتأ ضضارةً  يؿػونَ  ايلٔمَ  املؤرعٔنَ  ٓا و
 َْ ْرِضٌ﴿ /يخػةؽون ىلٔمٍ  ةائػةً  حلٔنَ  ى

َ
ٌاأْل ٌِِف ٌيَِسرُيوا ًْ َ َول

َ
أ

ٌَػَيُِظُرواٌَنْيَفٌََكَنٌََعكٌِ ًْ ِٓ ٌٌََِؼْبيِ ٌ ََ ي ِ ٔاَبُةٌاَّلَّ َشدٌٌَََّكُُ
َ
ًٌٌْأ ُٓ ِْ ةًٌٌٌِ َّٔ ٌكُ
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خَاُروا
َ
ْرَضٌٌَوأ

َ
اٌاأْل َْ ُرو ٍَ ْكَثٌٌَوََع

َ
اٌأ ٍَّ اٌِم َْ ُرو ٍَ ٌٌَُٓع ًٌوََجاَءْت ُٓ ٌُرُسيُ ًْ

َِاتٌِ ا بِاْْلَيِّ ٍَ ٌٌََُكنٌٌََػ ًٌٌْاّللَّ ُٓ ٍَ ِؾٌَِِلَْظيِ
ٔاٌَوىََٰ ًٌٌََْكُُ ُٓ ُُفَس

َ
ٌأ

ٔنٌَ ٍُ  .﴾َيْظيِ
ٌن!أيٓاٌاملؤٌِٔ
َْ عربً  ـتأ ىيفْج  َٔ اىيت حُ  اتلاريظِ  أعتارِ  ا ٌ  اتلاريظُ  ى إذِ ع

َُ ّ، ُففَ  يؿيػُ   ا مشاةٓثً أضػاذً ِا يف حاريِ  أنّ  يػركُ الٔايع  واملؤٌ
 / كؽظتثُ يف اىغؽب األُػلِؿ  ضٔارضُ  ضيُد  ا حمؾُثً وكصًص 

 .وغؽُاظث وإشبيييثُ 
 بغػادَ ووخبارى  ـٍؽكِػَ  ّ/ةصيحِ  ةؿيِ  تصُ ّ يُ ويف مشكِ 

امؽاءَ  ،الؽشيػ  الشٓتاءِ  وضيَب  احلضارة، ودمشَق  ،املؿخصً ـو
يً سؽا  .ْو

  مميهثُ  أٌا
َ
َُ  ـتأ ِٓ ؽَ ْا، ٌاذا سَ ةصػدِ  اىيت حن  ضيَ  ًْ ى ؾيي

ُ ةػّ  ًَ ل ُ  ِا اىلؽآنُ ، حيػذُ ٓاوا ةِ وكفؽُ  اِ  ٔا ُؿ ٔا ٔا واحنؽفُ أًُٓ ةػل
ًْ  اُ  َل فتػّ  ٌ﴿ أصتطْج  اخلرضاءُ  ًُ ُٓ فإذا سِانُ  ؾييٓ ٌَذَواََتْ َِّتَْْيِ َج
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ٌَكيِيٍوٌ ٌِسْدٍر ٌَِّ ٌ ٍء ٌَوََشْ خٍْو
َ
ٌَوأ ٌََخٍْط ُكٍو

ُ
 اجلٍييثُ  إذا اىلؽىو، ﴾أ

 ةُ اَض اىؿِ  فيٓا إال ىيَؿ  ة،مصفؽ   صطؽاءَ  أصتطْج  اىؼاْؽةُ 
 .وابلاديث

ا حٍؾكً  صارَ  ا، وإذا ةاالسخٍاِع شؼفً  حِليُب  وإذا ةالؽفاْيثِ  
ٌ﴿ا وتشيػً  ٌُُكَّ ًْ ُْ َِا ٍقٌَوَمزَّْؼ زَّ ٍَ ا، وعربً  ٌرًل  فغػوا ليؿؽٍب  ﴾ُم

 ًْ ِث/ يذ كُٔل  ساءَ  وفيٓ  ٌ  الؽ 
ا َٓ ُ اٌَوَظاَلٌاُْجَِلال َٓ ِْ يَاِديٌَسَباٌَع

َ
اٌ...ٌأ َٓ يُ ْْ َ

َقٌأ ٌَداٍرٌَتَفرَّ َْ ٌِ ٌَػَياٌلَِمٌ
ٌالهرام!ٌٓاٌاإلخٔةٌُأي ٌ

 /الؽعاء يف اٌخطانِ  اىلٔمِ  هلؤالءِ  اقٍ فَ إعْ  أولِ  يف َو املخأمّ  إنّ 
 َٔ َْ إؾؽاُض  ْ ٔضيػِ  ًٓ ؾ حؿاىل ؾًِٓ  نٍا كاَل  اِ  ح
ٔا﴿ ْعَرُض

َ
َِ  واإلؾؽاُض  الشكُ  فاكنَ  ،﴾َفأ ٔضيػِ  ؾ َٔ  اتل  ابلاُب  ْ

 ًُ ًْ  اذلي فخصَ  األؾؼ ٌاىَْعرِِمٌ﴿ابللء  ؾييٓ ٌَسْيَو ًْ ِٓ ٌَعيَْي َِا ْرَسْي
َ
َفأ

ُكٍوٌََخٍْطٌ
ُ
ٌأ ٌَذَواََتْ َِّتَْْيِ ٌَج ًْ ِٓ َِّتَْي ًٌِِبَ ُْ ْْلَا ٌٌَِِّسْدٍرٌَوَبدَّ ٍءٌ خٍْوٌَوََشْ

َ
وَأ

ىلع  األٌثَ  ٔكَف يِلُ  ْؼا ابللءِ  حفاصيَو  اىلؽآنُ  حؽكَ  وكػْ  ،﴾َكيِيو
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ًِ  ابللءِ  ٌفخاِح  ُ  ّ ٌا نؿادحِ حاركً  األؾؼ َْ ِن غْ وال يُ  َُ ٍِ فْ ال ي ٌ  
امِ وأ ،االكخصاديي حتييلِت  ٌ.املؤرعي ْو

يف  اكنَ  هلؼه احلضارةِ  اىؼٓؽِ  كاصٍثَ  أنّ  أيًضا جيػْ  املخأمُو و
خٓاُثِ يِ يَ ومَ  انلؿٍثِ  ةعؽِ  ٌ﴿ ٓا/ةِ  ٓا وااـل ٌَبْْيَ ٌبَاِعْد َِا ٌَربَّ ٔا ُ َػَلال

ٌ ٌُُكَّ ًْ ُْ َِا ٌَوَمزَّْؼ َحاِديَح
َ
ٌأ ًْ ُْ َِا ٌَفَجَعيْ ًْ ُٓ ُُفَس

َ
ٌأ ٔا ٍُ ٌَوَظيَ ْسَفارَُِا

َ
أ

ٍقٌٌ زَّ ٍَ لَِمٌٌِِفٌٌإِنٌَُّم
َٰ
ٌٌََليَاٍتٌٌَذ َْ  وصػَق ، ﴾َصبَّاٍرٌَشُهٔرٌٌٍىُِّكِّ  كال/ ٌ

ا» َٓ ِ ٌلَِزَوال ٌَتَعرََّض ٌَػَلْد ًَ ٌاْلَِّع ٌيَْشُهِر ًْ َ ٌل َْ ٌَػَلْدٌٌ،ٌَ ا َْ ٌَشَهَر َْ ٌَ َو
ا َٓ ِ اٌبِِعَلال َْ  .«َؼيََّد
ًِ  كفؽِ  ٌؽَ  اىرتِف  واسخٍاعُ   واخلرسانِ  مؤذٌن ةاهللكِ  انلؿ

ٌ﴿ واتلػٌي/ ا َٓ ْْتَػِي ٌُ ٌ َمْرَُا
َ
ٌأ ٌَكْريًَة يَِم ْٓ ٌن  ن

َ
ٌأ َرْدَُا

َ
ٌأ ٔاٌَوإَِذا َػَفَسُل

ٌِريًا اٌثَْد َْ ْرَُا ٌَّ ُلٌَفَد ْٔ اٌاىَْل َٓ ٌَعيَْي اٌَفَحقَّ َٓ   .﴾ػِي
ًْ  اُ  ةاركَ   اىؿؼيً.. يف اىلؽآنِ  يل وىل
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 :اثلاُيةٌٌُاخلعبةٌُ

ٌأٌاٌبعد:

 املؤٌِي/  ٌؿاشَ 

ُ  ضيَ  ليطضاراِت  وابلٔارُ  ،لألمً اىفِاءُ  ُٓ  اُ  ًُ ُٓ يؼل إىل  ًُ فيكُِ
اىؿؼاب  ؾييًٓ لكٍثُ  فخطق   ،ؾييّ فيُٓٔٔنَ  ًٓ اىبشي  فِ ؿْ َض 
َُِٔنٌ)﴿ ٌِ ُتٌَربَِّمٌََلٌيُْؤ ٍَ ِ ٌََك ًْ ِٓ ْتٌَعيَْي ٌَحلَّ ََ ِي ٌاَّلَّ 96ٌإِنَّ ْٔ َ (ٌَول

(ٌ ًَ ِِل
َ
ٌيََرُواٌاىَْعَذاَبٌاأْل َٰ ٌآيٍَةٌَحَّتَّ ٌُُك  ًْ ُٓ  ، ويف كصثِ  ﴾(97َجاَءْت

 ،ا ةؿػ ضضارةوضػيرً  ،ؾي ا ةؿػَ أذؽً  اىيت صارْت  حيَم  ،ـتأ
َُ  يتصُ  ًْ يف حفهيُ  هلً، فانشّو  اِ  نِ  عؼالٌؿىن املؤٌ

ٌِ  الشيعانُ اىؿٔاكب، فؿتَد  ِ ةأضل  .ًِٓ ًٓ وؾلٔل

  ىؿربِ  الرسِ  إن ٌفخاحَ 
َ
َٔ  ـتأ  حتاركَ  ؼا كاَل وهلِ  ؛والشهؽُ  الصربُ  ْ

ٌَصبَّاٍرٌ﴿ًْ/ عربِ  وحؿاىل يف عخامِ  ٌىُِّكِّ ٌََليَاٍت لَِم
َٰ
ٌَذ ٌِِف إِنَّ
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 رَب َص  ٌِلَ خُ إذا ابْ  ؾتػٌ  اىؿتػُ  ًَ ؿْ ُِ "/ كخادة كاَل  ﴾َشُهٔرٌٍ
ُ
ي عِ ؾْ ، وإذا أ

 ."ؽهَ شَ 

  ٌّ ٔشيشثُ وأ َُ  والشهؽِ  الصربِ  ةيَ  ا ال / ةلِٔل  سؽيٍز  فيشيّيٓا اة
 ."ًًٌْْأصبٌُوأشهرٌُ،ًًٌٌْْأشهرٌَوجدَُاٌأصبٌَ"

َِ  ضصانٌ  الشهؽَ  أنّ  وذلَم  َْ  ليٍؤٌ ٍِ  وظغيانِ  ،انلؿً ةعؽِ  ٌ ، َن ال
ُّ َل فَ   اِت يّ نِ يف ةُ  اِ  ةّ عؼالنُ  وال يلؼُف  اتلٔفيَق  اُ   حيؽٌ

 اىعؽيق.

ٌاهلل:ٌعبادٌَ

ِ  اُؿاكِس  فٍشٓػُ  /آيات ؾػةُ  اىلصثِ  ويف ْؼهِ   ثِ يَ الؽفاٌِْ  ًْ ِٓ ضال
ىلع  وآيثٌ  ،اىؿالً وحغيُ  ،األضٔال ِب ىلع حليّ  آيثٌ  إىل الشؼِف 

 .وإٌاحث وإضياءٍ  ورزقٍ  حؿاىل ٌَ عيٍق  اِ  صفاِت 
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َْ  ويف ذلم آيثٌ   ، والش يف اخليِ  الِ احل هدوامِ  االظٍئِانِ  ؾػمِ  ٌ
َُ  فيهٔنُ   ِػَ ؾِ  وال جيؾعُ  ،انلؿٍاء ِػَ ؾِ  فل يتعؽُ  ىلع ضؼرٍ  املؤٌ

ؼا أؾٔنُ الرضّ   وأةىق حلياةِ  ،اإلنفان ىلع ضتِط  يلٔنُ  ٌا اء، ْو
 ا ةاملِهٔبي واملشديَ، ويػعؽُ رؤوفً  ّ فيهٔنُ ه وإنفاُيخِ ضٍيِ 

 َْ ٌَّْ، شػحِ  أليامِ  ٌؿؽوٍف  ّ صِائؽَ رعائِ  أيامِ  ٌ ٌٌَسٌٌّوٌ ٌزٌ ٌه
 .ٌّأزٌانساءثٌْ

ٌْذهٌِيٌٌُومما ٌٌَ َْ  فيٍا اكنَ  :اىلصةٌفاد ٍِ  انِ ؽَ ٍْ عُ  ٌ  ًٓإكيي
ََ  أنّ  ّواتفاؾِ   يًٓ زواُل ويف حٍِ  وانلٓضث،  اىؿٍؽانِ  أـاُس  األٌ

ََ  اىؿلُٔل  ُّ حتيغُ  ىلع ٌا كػْ  ذلم آيثٌ  ٍُ  االحنعاِط  ٌ   إىلِض فْ ال
يف  انلهُ  وذلا ساءَ املهتفتات؛  األمٔر، وذْاِب  اعخللِ 
َِ  املتاركثِ  الشيؿثِ  َٔ  والٔهدِ  ىلع انلفِؿ  اهداعءِ  ؾ ٌَ  واملال، ْو
ٌبِاخَلرْيٌِاملؼمٌٔث؛ ﴿ اىؿشيثِ  ٌُدََعَءهُ ِّ ٌبِالَّشَّ ٌاإِلنَْساُن ٌَونَاَنٌَويَْدُع

 .﴾اإِلنَْساُنٌَعُجًَٔلٌ



 11 من 9  

 

َث  ٍَ يَ ـَ م  
ُ
صًل ا  -كال انليب  -ا ؾِٓا ريض  -ويف ضػيد أ
يً  الئَِؾَةٌ/ )-ؾييّ ـو ٍَ ؛ٌفإنٌال رْيٍ

ٌإَلٌِِبَ ًْ ْنُفِسُؾ
َ
ٔاٌىلعٌأ َلٌثَْدُع

َُِٔنٌىلعٌٌاٌَتُلٔلُٔنٌَ ٌِّ  (؛ رواه مفيً.يَُؤ

 يف األرِض  واىتشخِج  ؾَ األوظانِ  وفيٍا صاروا إيلّ ٌَ اىزنوِح 
خلؽارُ ؾؼيٍث،  آيثٌ   إال املش دون! كْػرَْا ال يؿؽُف  ُؿٍثٌ  فااـل

 سّو  -الؽب  ديلًل ىلع كػرةِ  اىؿؼيٍثِ  يف ْؼه اىلصثِ  نٍا أنّ 
ًِ  ىلع حتٔيوِ  - سلُل   أنّ  إىل حمَ؛ ذلَم  إىل ُِلً، وكيِب املِِص  انلؿ

َْ  ج ْؼه املِص، وأؾؽضْج ميّ  ْؼه املػيِثَ   ا، وكفؽْت  شِع  ؾ
 ًِ ًِ  ٌَ نفيانِ  املؽءُ   ذلم حيؼرُ ا، ويِف  ةِؿ ؾييّ أو  اِ  ُؿ
نُ  الفنِ  جبؽيانِ  ٔ مؤذنٌ ُٓ ْا فَ شهؽِ  ٓا وؾػمِ مييِ   اِ  ؾييّ، ـو

 ال حتايب أضًػا.

ٌباهللٌٌٌَالشيعانٌالرجيً: ٔذ ٌ﴿ أع ًْ ِٓ ٌَمْسَهِِ ٌِِف ٌلَِسَبٍإ ٌََكَن ىََلْد
ََِّجانٌِآيٌَةٌ ٍٍِْيٌٌَعٌََج الٌٌٍيَ ٍَ ٔاٌٌَوِش ْزقٌٌٌٌََُِِكُ ًٌٌْرِّ ُهُرواٌََلٌَُواشٌٌَْربُِّؾ
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ةٌٌ ٌٌَظيَِّبةٌٌٌبَْْلَ 15ٌ)ٌَغُفٔرٌٌٌَوَرب  ٔا( ْعَرُض
َ
َِاٌَفأ ْرَسْي

َ
ًٌٌَْفأ ِٓ ٌَسْيَوٌٌَعيَْي

ًٌاىَْعرِمٌِ ُْ ْْلَا ًٌٌَْوَبدَّ ِٓ َِّتَْي َِّتَْْيٌٌِِِبَ ُكٍوٌٌَذَواََتٌٌَْج
ُ
خٍْوٌٌََخٍْطٌٌأ

َ
ءٌٌٍَوأ ٌَوََشْ

16ٌ)ٌَكيِيٍوٌٌِسْدرٌٌٌٍَِّ لَِمٌ(
َٰ
ًٌَذ ُْ َِا اٌَجَزْي ٍَ ِ ٌَؽَفُرواٌب ْوٌٌ َْ ٌُُنَازِيٌَو

ٌ 17ٌ)ٌاىَْهُفٔرٌٌَإَِلَّ َِا( ًٌٌْوََجَعيْ ُٓ َِ َِاٌاىَِّتٌٌاىُْلَرىٌَوَبْْيٌٌَبَيْ اٌبَاَرْك َٓ ٌػِي
َِْرةًٌٌكًُرى ْرَُاٌَظا اٌَوكَدَّ َٓ رْيٌٌَػِي ٌالسَّ اٌِسرُيواٌ َٓ اٌَِلَاِلٌٌَػِي ًٌ يَّا

َ
ٌِِِْيٌٌَوَأ ٌآ

ٔا(18ٌ) ُ َِاٌَػَلال ْسَفارَُِاٌَبْْيٌٌَبَاِعدٌٌَْربَّ
َ
ٌوٌٌَأ ًْ ُْ َِا ٌَفَجَعيْ ًْ ُٓ ُُفَس

َ
ٌأ ٔا ٍُ َظيَ

ٌ ٌ ٍق زَّ ٍَ ٌُم ٌُُكَّ ًْ ُْ َِا ٌَوَمزَّْؼ َحاِديَح
َ
لَِمٌٌِِفٌٌإِنٌَّأ

َٰ
ٌٌََليَاٍتٌٌَذ ٌَصبَّارٌٌٍىُِّكِّ

 .﴾(19)ٌَشُهٔرٌٍ
ٔذُ   م ومجيؽِ ُلٍخِ  م وفشاءةِ ُؿٍخِ  م ٌَ زوالِ ةِ  امهلل إُا ُؿ

 .مـغعِ 
ِهيََِث يِف كئبِ  امهلل أدمِ  َؿاَدَة يِف بُ ِا، الَْفّ ِا، َوالَْصِطَث يِف ٔحِ يُ َوالَْفّ

 ِا،أةػاُِ 
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ِفيَْق يِف ضياحِ  ْٔ اَن يِف دُ  ِا،َواتَلّ ٌَ ِْ سُ يِف وُ  َوانُلّٔرَ  ِا،وبِ رُ واأل  ِا،ٔ
ِ  ؽْ فِ واغْ   ؾييِا يا رب   ؾؾيؾٍ  وك   ِا،وأضتاةِ  ِأاهديِا وذلرياحِ نلا ول

 اىؿاملي.


