
  "الّسالم مسارات: "عنوان تحت أقیم دوليّ  مؤتمر في األمین حسن دمحم السید العالَّمة محاضرة
 أعمارنا لتغیُّر الّروحيّ  االنعكاس

 
 یضع اإلسالم إن  ً  أبواب األجیال بین ویفتح الالحقة، واألجیال السابقة األجیال بین املللتع منھجا

 إلى أدعو وأنا الطبیعیة الحقائق من بوصفھا واالختالف الخالف حقیقة نتقبّل أن ویجب... الحوار
  منھا السلبیة الشوائب وإزالة العالقة ھذه تنظیم

  
 على القائمین بإكبار أحیي أن إال یسعني ال لي،الدو اإلجتماع ھذا عنوان وھو ،"السالم مسارات" عنوان تحت
ً  لیكون العنوان ھذا واختیارھم اإلجتماع، ھذا تنظیم  أنحاء من متنوعة نخب بین والتداول للبحث موضوعا
 .العالم

ً  لیست السالم مسارات إن ً  ھدفا  ال العنوان ھذا أن نرى نكاد بل األمم، من أمة أو الشعوب، من لشعب خاصا
 .األرضي الكوكب ھذا على الشعوب كل بین اإلھتمام درجة في آخر وانعن أي یشبھھ

 بعضھا والشعوب الدول عالقات في المتبعة السیاسات ومنھا لھا، حصر ال كثیرة المفترضة السالم ومسارات
 ثمة بل السیاسیة، المواضیع على فیھ تقتصر ال السالم مسارات أي االجتماع ھذا وأھمیة اآلخر، ببعضھا

 اآلباء روقد وتربویة، وأخالقیة دینیة أبعاد ذات لھا، حصر ال مجاالت في تكمن السالم شروط بأن دراكإ
 بتقدیم اللجنة فخصتني المختصة، اللجنة عليّ  اقترحتھ الذي الموضوع عنوان من الحقیقة إدراك واألبناء

ً  یشكل موضوع ً  انعكاسا  كان فمن والشیوخ، الفتیان مارأع بین الطویلة والمسافة األعمار، تغیّر آلثار روحیا
 مفارقات ذلك عن وسینجم والشیخوخة، الشیب عصر في عقود بعد سیغدو والصبا الطفولة عصر في اآلن

 الروحي اإلنعكاس عن أتحدث أن المداخلة ھذه في والمطلوب ببعض، بعضھا األجیال عالقة في ومالبسات
 ینظر كیف أبیّن أن أوضح وبعبارة ،اسبقتھ التي واألجیال الجدیدة األجیال بین والعالقة األعمار، تغییر بسبب
 في الداخلة المتفاوتة األجیال بین السلیمة العالقة یصوغ وكیف جھة، من األعمار بین التفاوت ھذا إلى الدین

 .الشیوخ وجیل الشباب جیل بین أي واحد، عصر
 مع الموضوع، لھذا اإلسالمي الدین رؤیة عن كلمتي تقتصر فسوف المسلمین، الدین علماء بین من ولكوني

 طبقات بین السلیمة اإلنسانیة العالقة بناء في اإلسالم عن اھتماما تقل ال األخرى األدیان بأن یقین على أنني
 لھذه الدینیة بالرؤیة الراھن عصرنا في المجتمعات تأثرت مدى أي إلى السؤال ولكن العمریة، المجتمع
 تعصب من ومزیداً  الواحدة، األسرة أبناء بین التفكك من مزیداً  نشھد أسف كلب فنحن اإلجتماعیة، العالقات
 أخالقیة أزمة یعكس إنما األجیال ھذه بین الحاد والتفاوت التعصب ھذا أن والحق آلرائھا، المتفاوتة األجیال
 المتقدمة عاتالمجتم أن ألالحظ وإني المجال، ھذا في كبیر أو قلیل تفاوت على المجتمعات تعانیھا وقیمیة
 أجیالھا بین تربط فیھ اإلنسانیة العالقات مازالت الذي الثالث، العالم مجتمعات من أكثر األزمة ھذه من تعاني
 .دیني أخالقي برباط

 والمحبة الحنو غریزة إلشباع كافیة لیست فیھا السن لكبار المتقدمة المجتمعات تؤمنھا التي الضمانات إن
 في سبب أھم ھو والتقني الصناعي التقدم ولعل الصغار، على الكبار عطفو للكبار، الصغار واحترام

ً  الشرع عن أتكلم وأنا نالحظ فیما األسر، ھذه إلى الحاجة من وتحررھم أسرھم عن األفراد انصراف  عموما
ً  المسلمین وعن  ما التي الدینیة الدوافع ولعل عاطفةً، أكثر األجیال بین الروابط زالت ما أنھ ألؤكد خصوصا
 في وثمة المتفاوتة، األجیال بین السالم توفیر في األكبر السبب تشكل اإلسالمي المجتمع في فاعلة تزال

 إِیَّاهُ  إِالَّ  تَْعبُدُوا أَالَّ  َربُّكَ  َوقََضىٰ  : [ تعالى كقولھ ذلك یؤكد ما الدینیة األحادیث وفي القرآن في اإلسالم أدبیات
ا ،إِْحَسانًا َوبِالَْواِلدَْینِ   َكِریًما قَْوًال  لَُّھَما َوقُل تَْنَھْرُھَما َوَال  أُفٍّ  لَُّھَما تَقُل فََال  ِكَالھَُما أَوْ  أََحدُُھَما اْلِكبَرَ  ِعندَكَ  یَْبلُغَنَّ  إِمَّ

ْحَمةِ  ِمنَ  الذُّلِّ  َجنَاحَ  لَُھَما َواْخِفضْ ) 23( بِّ  َوقُل الرَّ  ].َصِغیًرا َربَّیَانِي َكَما اْرَحْمُھَما رَّ
 ھناك المثال سبیل فعلى متبادلة، واجبات واألبناء اآلباء على یرتب واإلسالم واألبناء، اآلباء عالقة في ھذا

 األبناء یلزم اإلسالمي الشرع أن إال السن، لكبار مادیة ضمانات فیھا توجد ال إسالمیة شرقیة مجتمعات



 الجدید، الجیل على أي أبنائھم، على الكاملة ةالسیطر حق لآلباء یعطي ال نفسھ الوقت في ولكنھ اآلباء، برعایة
". زمانكم غیر لزمان خلقوا فإنھم ربیتم، ما غیر على أبناءكم ربوا : "علي لإلمام مأثورة كلمة في ذلك ویظھر

ً  یضع اإلسالم أن على یدل مما  أبواب األجیال بین ویفتح الالحقة، واألجیال السابقة األجیال بین للتعامل منھجا
 تعد لم التي القیم بعض عن یتخلوا وأن العصر، مستجدات تفرضھ ما یتقبلوا ان السن كبار وعلى الحوار،

 تظل وھكذا وحكمتھم، الشیوخ تجارب من یستفیدوا أن والشباب الفتیان على أن كما الجدید، للعصر تصلح
 .األجیال بین ودیّة عالقةً  العالقة

 على أركز أن لي بد ال وھنا الدینیة، والمؤسسات التربویة المؤسسات ھو الھدف ھذا تحقیق في یساعد ما إن
 سیؤدي ذلك فإن منبوذاً  الدین یصبح وعندما الجامعات، وحتى المدارس، من كثیر عن الدینیة التربیة غیاب

 : بالقول یأمرنا فالدین والشیوخ، الشباب بین اإلنسانیة العالقة ھذه تطال أخالقیة أزمة إلى بالضرورة
 سن في تصبح سوف بأنھا تتذكر أن الجدیدة األجیال على إن ثم" كباركم ووقروا غاركم،ص إرحموا"

 .الراھن الشیوخ جیل یعانیھا التي نفسھا المعاناة تواجھ سوف فإنھا وبالتالي الشیخوخة،
 باعتبار التربویة المؤسسات إلزام وفي المسألة، ھذه في للنظر دولي مؤتمر عقد أقترح فإني النھایة وفي

ً  واألخالق الدین دروس  األخالق عناصر وتوفیر اإلنسان صیاغة ھو بالنھایة التربیة فھدف ضروریة، دروسا
 .والقادمة الحالیة األجیال في والدین

ً  أوردتھ ما إن  نتقبلھا أن یجب بل األجیال، بین واإلختالف الخالف حقیقة إلغاء لباأط أنني یعني ال سابقا
 ولعل منھا، السلبیة الشوائب وإزالة العالقة ھذه تنظیم إلى الدعوة وإنما ،الطبیعیة الحقائق من بوصفھا
  .لھا اإلنسانیة الحلول عن والبحث إلیھا، النظر ولفت المسألة، لھذه التصدي أشكال أحد ھو ھذا مؤتمرنا

 األمین حسن دمحم السید
 


