
(1)ً

 التفىق العلوي وأثره يف تقدم األهن
َلًقلع َؾؿ ل نلًًًًًً}:ًؽليقً احلؿدًهللًربًاؾعادلني،ًاؾؼائل ً ًؽماهلاًاؾًً َِق ُؼل  ًفلل  ًقلي لمل ايًاؾيل

َلؽيي ًُأوُؾ ًاْؾَأْؾللاِب َلًَؾاًقلع َؾؿ  نلًإاَّؿلاًقلمل َِق ًَََؾلا ،ًًًوَأذفد ًأن ًاَلًإؾلالًإااليًاهلُلًوحلدله ًالًًً،ً{ولاؾي ذلليق

وعَؾل ًلِؾلِاًًًً،ْكًعَؾقلاًِوردل ؾا،ًاؾؾيف ل ًَّللل سًودلؾو  ًوهلاراًًًًًًعلللد ًهًؿ ولّؿلداًاًوـلقَّـلًاًدقدلـاًأنًَّوأَلذفد 

َ ًتلِلعل َا،ًوهعد:قف   ًهإحياٍنًإَؾ ًولوِلِا،ًوؿل ً ماًاؾدسق

الًأ لًواالجمفلا ًواؾمػل اًاؾعؾؿل ،ًًًًعؾل ًًًبًاإلدالمً ًرؾلبًاؾعؾل ،ًوحلثًًًَّػؼدًرغي

وأولًأؿلٍيًالاويًًً،ًضلقةًاؾعؾل ًًؼً اؾؼليلنًاؾؽليق ًفلًًًؼضلقةًتـاوالاًًًنًأولًعؾ ًذؾًَؿًَأ

َِيًخلَؾل*لً ًًًًاْؼليلْأًِهاد ل اًًً}:ًحقلثًقؼل لًتعلا ًًًـزلًهاًاؾ ح ًفل ًامؿليًهلاؾؼيا ة،ًًًً ًََاؾيل رلهسل

َِيًعلؾي لًِهاْؾَؼَؾ اً ًعلؾي لًاْؾإاـ يلانلًؿلاًَؾ   ًََاْؾَأْؽيلم ً ًاؾي َ ًعلَؾٍ*ً ًاْؼيلْأًولرلهُّ ًً،{قلع َؾ  ًخلَؾ*لًاْؾإاـ يلانلًِؿ

ً(دللواـاًوتعلا ًً)وهدأفاًاحلل*ًًً،"اؾؼؾ "د ؿقتًد رةًؽاؿؾةً ًاؾؼيلنًاؾؽيق ًهاد ًؽؿاً

ً؛ًتأؽقللدااًعؾلل ًأفؿقللةًأ واتًاؾعؾلل ًوودللائؾا،ًوادللمف َّ{ولاْؾَؼَؾلل اًولؿلللاًقلي للُطي ونلنً ً}ً:هؼ ؾللا

َ ًاؾليًَّ}ًد رةًاؾيمحًَهؼ ؾلاً:دلواـاً ً،{علؾَّؿللا ًاْؾللقللانلًً ًخلَؾل*لًاْؾإاـ يللانلًًً ًعلؾَّل لًاْؾُؼلي لنلًًًً ح ؿل

إ ًأنًًو ًفَاًتـلقاًؾؾـاسًؽاػةًعؾ ًهقانًػض ًاؾعؾل ،ًواحللثًعؾقلا،ًوإذلارةًللي ةًًًًً

ًاحلضارة.وف ًأؿةًاؾعؾ ًاإلدالؿقةًاإلدالمً قًَاؾعؾ ًوادلعيػة،ًوأنًامؿةً

وقؽػ ًاؾعؾ ًذيًػاًأنًاهللً)عزًوج (ًملًقأؿيًـلقاً)لؾ ًاهللًعؾقاًودؾ (ًهاالز قلا ًؿلًًًَ

،ًهل ًإنًاؾلـ ًًً{ولُؼ  ًرلبسًزا  ـِ ًِعْؾؿاا}ذ  ً ًاؾدـقاًإالًؿًَاؾعؾ ،ًحقثًقؼ لًدلواـا:ً

ًَاهللًعؾقاًودؾ (ًجع ًاخليوجًؾطؾبًاؾعؾ ًخيوجااً ًدلق ًاهللً)عزًوج (،ًوهلقًَّ)لؾ ً

)لللؾي ًاؾؾيلا ًًًحقلثًقؼل لًًًدلبًؿًَأدلابً خل لًاجلـلة،ًًًواؾمػ اًػقاًأنًاجلدً ًرؾلاً

َ ًخليلجلًِػ ًَرَؾِبًاْؾِعْؾ اًَػف ل لًِػل ًدللِلق ًاهللًحلمَّل ًقلي ِجلو (،ًوقؼل لًًًًًًً )للؾ ًًعلَؾق ِاًولدلؾي ل(ً:ً)ؿل

ًَََرياقًؼاًقلْؾملِؿس ًِػقِاًِعْؾؿااًدلفَّ لًاؾؾيا ًَؾا ًَرياقًؼاًإاَؾ ًاْؾهلَِّة" َ ًدلَؾ ً.اهللًعؾقاًودؾ (:ً"ؿل
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(2)ً

أنًأف ًاؾعؾ ًف ًورثةًامـلقا ً ًإرذا ًاؾـاس،ًـلقـاً)لؾ ًاهللًعؾقاًودؾ (ًوؼدًهنيً

،ًػؼلالً)للؾ ًاهللًًًواؾيؼلً اؾمؼلدمًًوفداقمف ،ًوامخًَهـالقمف ًإ ًريق*ًاحل*ًواؾـ ر،ًو

عؾقلاًودلؾ (ً:ً)إنًَّاؾعؾؿلا لًورثللُةًامـلقلا ،ًولإنًَّامـ ِلقللا لًَؾل  ًق  لرسث لل اًِ قـللارااًولالًِ ر فلؿالاًولإَـّؿلللاًًًًًًًًً

َلًَ لافًولاِػلٍي(،ًوقؼل لً)للؾ ًاهللًعؾقلاًودلؾ (:ً)ولإانًََّػض لل لًًًًًًًًًًًً َله ًَأخلل َ ًَأخلل ولرَّث  اًاؾِعْؾل ل،ًَػؿلل

ًعلَؾ ًاْؾعللاِهِدًَؽَػض  اًاْؾَؼؿلياًَؾق َؾَةًاْؾللد راًعلَؾ ًدلاِئياًاْؾَؽ لاِؽِب(ً.ًاْؾعللاِؾل ا

اؾمػ اً ًاؾَيًرغيبًػقاًاإلدالمًؾقسًؿؼمصيااًعؾ ًاؾمػ اًاؾعؾؿ ًأنًـؤؽدًًـاعؾ ًأـ

اؾعؾ ًاؾشيع ًػويب،ًوإمناًقشؿ ًؽ ًعؾ ًقـػوًاؾـاسً ًذك نً قـف ،ًوذك نًؿقدانً

ًِعللاِ ِهًاْؾع َؾؿلا  }ؼ لًاهللً)عزًوج (:ًػؼدًجا ًًؾَوؾَ؛ً ـقاف   َ ًِؿ  ًً{إاـّلؿلاًقلى شل ًاؾؾَّال

ًاؾؽ ـقة ًاؾعؾ م ًعَ ًاحلدقث ًً،ؿعيض ًدلواـا: ًقؼ ل َلً}حقث ًِؿ ـ زللل ًَأ ًاؾؾَّال ًَأنّل ًتليل َأَؾ  

ً َل ًولِؿ ًَأْؾ لاـ فلا ًؿ ى ملِؾًػا ًثلؿليلاٍت ًِهِا ًَػَأخ يلج ـلا ًؿلا ا ًؿ ى ملِؾٌفًاؾيّلؿلاِ  ًولح ؿ ٌي ًِهقٌض ًج دلٌ  اْؾِهللالا

ًإاـّلؿلاًقلى شل ََ َلِؾ ـ علاماًؿ ى ملِؾٌفًَأْؾ لاـ ا ًَؽ ًولاْؾَأ ًاؾـّلاساًولاؾدّلولابِّ َل  ًَأْؾ لاـ فلاًولَغيلاِهقب ًد  ٌ ً ًولِؿ

َ ًِعللاِ ِهًاْؾع َؾؿلا  ًإانّلًاؾؾَّالًعلزاقٌزًَغُػ ٌر  ًافمؿامًاإلدالمًوعـاقماًو ًذؾًَ الؾةًعؾً،{اؾؾَّالًِؿ

ً ًاؾشيعقة، ًهاؾعؾ م ًوعـاقما ًؽافمؿاؿا ًاؾؽ ـقة ًهاؾعؾ م ًاؾعؾؿ  ًاؾمػ ا ًوأن ذم ً 

ً،ًوهللً رًاؾؼائ :هـا ًاحلضاراتًوادمؿيارفاأف ًع اؿ ًؿًَاجملاالتً

 ؿلـ ي  ٌبًإاَؾ ًاْؾَؼَؾ اَػاْؾو ْؽ  ًِػ ًاؾدَّف ياً ًًِهُؼللللل َِّةًاْؾِعْؾ اًتلْؼلل لىًذللل  َؽُةًاُمؿلللللل ا

   ً

ًدللقدـاًوادليدللؾني،ًامـلقللا ًخللامًعؾلل ًواؾيللالمًواؾصللالةًاؾعللادلني،ًربًهللًاحلؿللد

ً.أمجعنيًولولاًلؾاًوعؾ ً،(ودؾ ًعؾقاًاهللًلؾ )حمؿدً

ًامؿ ًتؼدمًدل ًأف ًاؾعؾ ًأنًذًَالًًًًًً ًامؿ ًتلـ ًػلاؾعؾ ، ،ًامراض ًوتيمصؾح،

،ًادلعا نًوتيمىيج،ًاآلػاتًوتعاجل،ًاؾصـاعاتًوتط ر،ًاؾمهاراتًوتدار،ًاؾيالالتًوتعظ 

ًوؿعيػةًعؾ ًؿًَتـمهاًمباًاؾعاملًتلفيًاؾيتًف ًاؾعظقؿةًوامؿة ،ًزراعةًؿًَتمؼـاًوؿا،



(3)ً

ًولـاعة ًوجتارة، ًوثؼاػة، ،ًادلمؼـنيًوادلفـددنيًاؾلارعنيًامرلا ًؿًَختيجاًوؿا،

ً.ًادلافيقًَاحليػقنيًواؾصـاع

ًًًًً ًاؾعؾؿ  ًاؾمػ ا ًهأدلاب ًـأخَ ًأن ًإ  ًأح جـا ًاجملاالتػؿا ًخممؾف إذاًًـاػإـً؛ 

وعؾ ًؽ ًؿـاًأنًقيع ًمعؾ ً رجاتًً،تػ ؼـاً ًأؿ رً ـقاـاًاحرتمًاؾـاسً قــاًو ـقاـا

،ًاورؼّقًورـاًقيف ً ًتؼدم؛ًحم ًاأوًحيػقًِّ،اأوًلاـعاً،اأوًهاحناً،ااؾمػ اً ًجماؾاًعادًل

َاً}دلواـاًوتعا :ًقؼ لًاحل*ًحقثً ـ ف   ًَراِئَػٌةًِؾقلملَػؼيف  اًِػ ًاؾدسق َ ًُؽ سًِػي َؼٍةًِؿ َػَؾ  َؾاًـلَػيلًِؿ

َلر ونل َِر واًَؼ  ؿلف   ًإاذلاًرلجلع  اًإاَؾق فا  ًَؾعلؾيف   ًقلو  ـ  رائػةًـػيًتإذاًؽانًادلطؾ بًف ًأنً،ًػ{ولِؾق 

ً ًعؾ  ًػإن ًاؾدقَ، ًعؾ م  ً ًؾقمػؼف ا ًػيؼة ًؽ  ًاؾلال ًؿَ ًقـػو ًػقؿا ًقـػيوا ًأن اؾلاؼني

ؾطؾبًاؾطب،ًوأخيىًؾطؾبًااـددة،ًوثاؾنةًؾؾعؿ ًهاؾزراعة،ًوراهعةًًػيؼةًواؾعلا ،ًػمـػي

ًواحليفً ًاؾػـ ن ًدائي  ً ًوفؽَا ًهاؾمهارة، ًؾالذمغال ًوخاؿية ًاؾصـاعة،  ً ؾؾعؿ 

ًواؾصـاعات.

  نا مبا علوتناعلونا ها ينفعنا وانفعاللهن 


