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بالتدافع؟ المقصود ما

 التدافع: دفع ھؤالء لھؤالء، وھؤالء لھؤالء، معناھا: أن
 ھنالك مدافعة، بین الخیر والشر، بین الحق والباطل،

بین الزوج وزوجتھ وبین الشعوب واالمزجة



َعَلى َفْضٍل ُذو َهللا َوَلِكنَّ األَْرُض َلَفَسَدِت ِبَبْعٍض َبْعَضُھْم اَس النَّ ِهللا َدْفُع َوَلْوَال
الَعاَلِمیَن

ُمْخَتلِفِیَن َیَزالُوَن َوَال َواِحَدًة ًة أُمَّ اَس النَّ َلَجَعلَ َك َربُّ َشاءَ َوَلْو



وقوة الخیر قوة قوتان األرض جھ على ثمة
اآلخر على أحدھما لیسیطر تدافع وبینھما الشر

أفكار تولید عملیة ھي بل انسجام وال صراع عملیة لیس فالتدافع
الشيء لتطویر ومتنوعة جدیدة



والتدافع یشمل  تطویر كل أنواع التعاون واالختالف بل والصراع 
والصدام



 لملئ الفراغ یحدث التدافع بین االخرین من أجل تطویر الفكرة وانجاحھا وتتمیم
المصالح



 لوال وجود التدافع بین أصحاب ھذه المركبات فستنتج
 كوارث بینھا فالبتدافع ستظھر آراء من أجل اتخاذ الرأي

األنسب واألنجح



والمقاتلة النزاع الشر قوى لصالح الصراع

؟ التدافع دون من سیحدث ماذا



الفوضى



والخراب الدمار



؟ التدافع وجد إذا سیحدث ماذا

ومتنوعة متعددة أفكار



 لوال التدافع قائم بین الناس لما وجد ھذا التنوع من األدیان ولقضت الكفة
 الغالبة على المغلوبة واستسلم الناس إلى نطام واحد وعقیدة واحدة



التنافس

بالمھارات

بالقدرات

متطورة بأشیاء

الحیوي النجاح بطرق



اإلبداع

الجماعي بالعمل اإلیمان



الحضارة بناء

الفكر ولیدة العمران

ال الحضاري والفكر
المراحل بعد إال یأتي

السابقة



:التدافع یعني خروج عن النطاقین اآلتیین
 األولى : أن تكون كفة الشر ھي الراجحة فیفسد الكون ویعم الضرر

ویذھب جمیع أھل الخیر وھذا غیر مقصود للخالق تعالى.
 الثانیة : أن ترجح كفة الخیر فیصیر الناس كلھم على أتقى قلب رجل

 واحد , وھذا أیضا غیر مراد الخالق ألنھ لو كان المراد أن یكون
 جمیع الناس تقاة لما خلق هللا ھذا اإلنسان مركبا من مادة وروح , بل

 الشر ال بد من وجوده لكي یمتحن أھل الخیر والخیر ال بد منھ
لیمتحن أھل الشر. 

 قال تعالى (( ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة وال یزالون
 (( مختلفین إال من رحم ربك ولذلك خلقھم



سعیدا نھارا لكم أرجو


