
م(1)مم

 اليظاو سموك إىساىي وحضاري  

ماظؽّٕؼٔم: ميفمطؿابِه ماظؼائٔل م، ماظعادلنَي مرٚب مٓ مَذِيٍءم}احلؿُّٓ مُطٖل ٔإٖغا

ُٓموحّٓهمالمذّٕؼَكمظُهم،موأذفُّٓمأٖنم{َخَؾْؼـَاُهمِبَؼَّٕٓر ،موأذفُّٓمأنمالمإظهمإالما

دقَّٓغاموغؾقـَامحمؿّّٓامسؾُّٓهموردوُظهم،ماظؾفممصٚلمودؾِمموبارْكمسؾىمدٚقِّٓغام

محمؿٍّٓ،موسؾىمآظهموصقؾِهموعنمتؾعفِممبإحلإنمإديمؼؤمماظّٓؼٔن.

مأعامبعّٓ:م

،معقادؼـفا حقاةماظؾشّٕميفمخمؿؾف ُؼـّظممدؼنميّٓؼنماإلدالعصإنماظ

 قاةأداسمحلاظـظاممحمورمذظكمأنم،ؿؿعمامؼلؾّّمذننماظػّٕدمواجممب

 دضقق.مـظامبؼلريماظّٔيم ؾؽونمطّؾهظ،مبلمـاسمذيقّعاماظ

مآمم معنمبّٓائعمخَؾؼَفا مصقِه معا مبُؽٚل ماظوادٔع ماظؽؤن وادلؿنٚعَلميفمػَّٔا

م موجل( م)سّٖ مآ مأٖن مِبُوضوٕح مَؼَّٕى موجل( موتِّٕتقٍبم)سّٖ مبـَظإم خؾؼه

ُٓم)سّٖٖم وتـلقٕقموإتؼإنمُؼؾٔفُّٕماظعؼوَلم،مصؽٗلمذيٍءميفمػّٔاماظؽؤنمَخؾَؼُهما

مصؾممخْيُؾقمدؾقاغهمذقّؽاميفماظَؽؤنم م، موحِبْؽؿٍة محِلْؽؿٍة موَدٖكُّٕه وجٖل(

متعادي: مضال مَعّٕٖ}سؾـّا، مَتُؿّٕٗ مَوِػَي مَجاِعــًَّٓة مَتِقَلُؾَفـا ماْظِفَؾــاَل مَوَتَّٕى

ٔإٖغامُطٖلم}،موضالمجٖلمذنُغه:م{اظٖلَقاِبمُصـِـَعماظؾَِّهماظَِّّٔيمَأِتَؼـَنمُطٖلمَذِيٍء

مِبَؼَّٕٓر مَخَؾْؼـَاُه موضالمتعادي:{َذِيٍء مَتَِّٕوَغَفامَسَؿٍّٓمِبَغِقّٕٔماظلََٓؿاَواِتمَخَؾَق﴿ ،
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مَوَأِغَّْٖظـَامَدابٍَٓةمُطلٔٓمِعِنمِصقَفامَوَبثَٓمِبُؽِممَتِؿقَّٓمَأِنمَرَواِدَيماْظَنِرٔضمِصيمَوَأْظَؼى

م(.ممَطّٕٔؼٕممَزِوٕجمُطلٔٓمِعِنمِصقَفامَصَنِغَؾِؿـَامَعاّءماظلََٓؿاِءمِعَن

صؽٗلمذيٍءميفمَػّٔاماظَؽؤنمأَسُّٖٓهمآم)سّٖموجل(مٔوصَقمِغظإممُعقَؽٕمم

َدِضقٕق،مالمؼؿؼّٓممصقهمالِحْقمسؾىمداِبٕق،موالمؼؿنخّٕمصقهمداِبْقمسؾىمالِحٕقم

َواظٖشِؿُّٗمَتِفّٕٔيمِظُؿِلَؿَؼٍّّٕم}مالِخَؿٖلمِغظاُمماظَؽؤنمطؾ،هم،مضالمتعادي:م،موإالَّ

مَساَدم مَحٖؿى مَعـَأزَل مَضِّٖٓرَغاُه مَواْظَؼَؿَّٕ ماْظَعِؾقٔم* ماْظَعّٖٔؼّٖٔ مَتْؼِّٓؼُّٕ مَذِظَك َظَفا

ماْظَؼَؿ مُتِّٓٔرَك مَأِن مَظَفا ـَِؾِغي مَؼ ماظٖشِؿُّٗ مَظا م* ماْظَؼِّٓؼٔم ماظؾَِّقُلمَطاْظُعُِّٕجؤن مَوَظا َّٕ

مَؼِلَؾُقوَن مَصَؾٍك مِصي مَوُطٙل ماظـَٖفأر مػّٔام{َداِبُق مذٖراِت معن مذٖرٍة مصُؽٗل ،

ماظَؽؤنمهلامعؽاغفاموعوضعفاماحملّٓدم،موهلامحّٕطؿفاماخلاصةمبَفا.

مبـِظإمم مضٖلَؿفا مِظكْؾِؼه موجل( مآم)سّٖ ماظيتمضّٖٓرَػا ماِّرزاَق مإٖن بل

احلقاِةماظيتمُتلِؾُّّماظػَّٕدموادُلفَؿؿَعم،مضالممدضقٕقمؼؿـادُبمععمعؿطؾؾاِت

ُٓماظّٕٚزَقمِظِعَؾاِدِهمَظؾَغِوامِصيماَِِّرٔضمَوَظِؽنمُؼـَُّٖٚلمِبَؼَّٓرم}تعادي:م َوَظومَبَلَطما

ماظِّٓٗغَقاماْظَقَقاِةمِصيمَعِعقَشَؿُفِممَبِقـَُفِممَضَلِؿـَامَغِقُن}،موضالمدؾقاغه:م{ٍٖعامَؼَشاُء

َوَرِحَؿُةمممُدِكّٕٔ٘ؼامَبِعّضامَبِعُضُفِممِظَقٖؿِكَّٔمَدَرَجاٍتمَبِعٕضمَصِوَقمِعَضُفِمَبمَوَرَصِعـَا

مَؼِفَؿُعونم مِعٓؿا موتؾكمدـةمآميفمخؾؼهم{َرٓبَكمخَقّْٕ مِظُلـِٖةم}، َوَظِنمَتِفَّٓ

م.{اظؾَِّهمَتِؾِّٓؼال



م(3)مم

م مطوغقٌة مُدـٌٖة ماظـظاَم مأٖن معؾــادٔئمصوطؿا معن مأصقــْل معؾٌّٓأ مأؼّضا فو

اإلدــالٔمماظعظقؿِةم،مجاَءمظققُؽَمماحلقــاَةميفمذيقــــٔعمغواحقَفاموجواغِؾَفام

مؼطغىمصقهمجاغبمسؾىمآخّٕم. باتّٖانمواسؿّٓإلم،مال

معنم ماظـظام موجعل مأداِئفا، مورّٕؼؼَة مأوضاَتفا ماإلدالُم مغظََّم صاظلالُة

أػممعؼوعاتمصالةماجلؿاسةم،محقثمؼؿؼّٓمماإلعامم،مواظلػوفمعؿلاوؼةم

مَسَؾِقِهمَوَدؾََّم(مؼؼولم:م)َدٗووامُصُػوَصُؽِم،م ُٓ خؾػهم،مصؼّٓمطانمغؾقـام)َصؾَّىما

ُٓمَسَؾِقِهمَوَدؾََّم(مموطانَؾاِة(،مَصٔإٖنمَتِلٔوَؼَةماظٖلٚفمِعِنمَتَؿأمماظٖل مُمعؾ،ُؼ)َصؾَّىما

ماظـظأممُهأصقاَب مميفماحرتاَم مصالة ماجلؿاسة ماإٔلَعاُمم)ضائاًل: مُجِعَل ٔإٖغَؿا

مَرَصَعم مَؤإَذا م، مَصاِرَطُعوا مَرَطَع مَصٔإَذا مِضَقاّعا مَصَلؾُّوا مَصؾَّىمَضاِئّؿا مَصٔإَذا مِبِه ِظُقِؤَتٖم

مم.بفىمعظاػّٕه،موأصورهمأجلمميف،مإغهماظـظامم...(َصاِرَصُعوا

موَطقًػامم مط٘ؿا موُعَوٖضّّٕ مُعَػٖلــٕل مدضقـٕق مغظــإم مُتؤٖدىمٔوصــَق طّٔظكماظّٖطاُة

مموأداّءم،وطّٔظكماظلقاممواحلجمودائّٕماظعؾاداتمموادلعاعالتم.

،موؼّٕشبميفمتطؾقؼهمواحملاصظةمماإلدالممحيثمسؾقهمسؿلاظـظاممص

مصؼّٓموضعمظهمغظاعهموآدابهموثؼاصؿهمسؾقهم،حؿىمسـّٓماظطع اممواظشّٕابم

َصؾَّىماظؾَُّهمَسَؾِقِهم)َعِنمِعْؼَّٓأممِبٔنمَعِعِّٓيمَطَّٕٔب،مَضاَل:مَدِؿِعُتمَرُدوَلماظؾَِّهمص

ِبَقِلِبماِبٔنمآَدَممُأُطَؾاْتمم،َعامَعَؾَنمآَدِعٙيمٔوَساّءمَذّٕ٘امِعِنمَبْطٕن)َؼُؼوُل:م(َوَدؾََّم

م مُصْؾَؾُه، مَوُثُؾْثمُؼِؼِؿَن مِظَشَّٕاِبِه مَوُثُؾْث مِظَطَعاِعِه مَصـُُؾْث مَعَقاَظَة مَظا مَطاَن َصٔإِن
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مُطـُِتمضال:مَدَؾَؿَةمَأِبيمِبَنم(،وعنمثؼاصةماظطعامموآدابهمعامرواهمُسَؿِّٕظـََػِلِه

مَتِطقُّ٘مَؼِّٓيمَوَطاَغِتمَوَدؾََّم(مَسَؾِقِهماظؾَُّهم)َصؾَّىماظؾَِّهمَرُدؤلمَحِفّٕٔمِصيمُشَؾاّعا

مَدٚممُشَؾاُمم:)َؼامَوَدؾََّم(مَسَؾِقِهماظؾَُّهم)َصؾَّىماظؾَِّهمَرُدوُلمِظيمَصَؼاَلماظٖلِقَػِةمِصي

مَبِعُّٓم.مِرِعَؿِؿيمِتْؾَكمَزاَظِتم(مَصَؿامَؼِؾقَكمِعٖؿامَوُطِلمِبَقِؿقـَِكمَوُطِلماظؾََّه

م:م موؼلود ماظـظام مصقفا مؼّٕاسى ماظيتمجيبمأن مادلواضع مأػم وعن

ضاتموإذاراتمادلّٕورم،موسالعاتماظلريموضواسّٓهموضوابطه،ماحرتامماظطّٕ

مصقؿام ميفمأيمسؿلمؼؿطؾبمتّٕتقبماِّدوار م ماحرتاممحقماآلخّٕ وعـفا

مطلّٕفم ماظغّٔائقة مدواء مواحلاجات ماخلّٓعات مسؾى مباحللول ؼؿلل

ماجمؿعا معع مطاظؿعاعل مودموه ماظؿؿوؼن، مبطاضات تمعلؿقؼات

مصّٕفما مأو م م، موشريػا متؾؼيماخلّٓعاتمدطواغاتماظغااالدؿفالطقة مأو ز،

اظلققةم،مأومخّٓعاتماظلفلمادلّٓغيمأوماظشفّٕماظعؼاريمأوماظؾـوكم،مأوم

معؽاتبماظربؼّٓم،مأومتؼّٓؼممأيمرؾؾاتمتؼؿضيماظـظام،مصاحرتامماإلغلان

وظؾغريم،طؿامأنماحرتامماظؼاغونمبلػةمساعةممظؾـػّٗمػوماحرتامممظّٓورهم،

اغيموحتؼققمصاحلمؼعّٓمأػممأحّٓمأسؿّٓةماظـظامموادؿؼاعةماظلؾوكماإلغل

ماظػّٕدمواجلؿاسةم،موغّٖعمصؿقلماظؽـريمعنماِّحؼادموادلشؽالتم.

مإديم مواإلجيابيماظلؾوكمتّٕدقّْمسؾىماظؿعاونمصؾـؾادر ميفماحلضاري

ذؽوغـاماظقوعقةم،محبقثمحيبمطلمعـامظًخّٕمعامحيؾهمظـػلهم،موؼؽّٕهمظهم



م(5)مم

مَحٖؿىمَأَحُُّٓطِممُؼِؤِعُنمَظا م)عامؼؽّٕهمظـػلهممؼؼولم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(م:م

 (مم.مِظـَْػِلِهمُؼِقٗبمَعامِظَنِخقِهمُؼِقٖب

مولكه لي اهلل وأستغفز هذا قولي أقول

م***********

مآظـهمموسؾـىمم،مادللطػىماظـيٚبمسؾىمواظلالُممواظلالُةم،موطػىمٓماحلؿّٓ

م.ماػؿّٓىموعنموصقؾه

إنماحرتامماظـظـامماحـرتاممدلؾـادئماظـّٓؼنماحلـقـفماظـيتمحتؼـقممممممممممممممم

أعنماجمؿؿعمودــالعؿهمعنمطلمعظـاػّٕماظػوضىماظيتمتؤثّٕمدؾـّؾامسؾـىم

صورةماظػّٕدمواجمؿؿعميفماظّٓاخلمواخلـارجمم،مصـاِّعممواجمؿؿعـاتمممم

اظّٕاضقةموادلؿؼّٓعـةمتؿؿلـكمباظـظـامموتـنبىمطـلمأظـوانماظػوضـىموتـػـّٕممممممممم

معـفا.م

مطلٍّمعـٖامأنمحياصظمسؾىماظـظامم،موأنمؼؽونمأدوًةمرقؾًةمدلنمصعؾىم

موضقؿٌةم م، مطوغقٌة مُدـٌٖة مصاظـظام م، مورـه مجتاه مبّٓوره مؼؼوم موأن م، حوظه

موحتّٕصمسؾقفام ماجمؿؿعات مبفا متعـى م، ماجؿؿاسقٌة موضّٕورٌة م، إغلاغقٌة

مذؽوغفا.مممممممم مطل ميف مبه مُؼعَؿُل مودؾوًطا مرؾّعا مؼلري محؿى ماظّٕاضقة ماِّعم

وظـعؾممأنماإلدالمميفمأحؽاعهموتشّٕؼعاتهمالمؼعّٕفماظػوضىموالمرّٕؼؼفام،م

اظيتمدؾلؾةمعنماظلؾؾقاتمبلمإغهمؼؿربأمعـفاموعنماظّٓاسنيمإظقفام،مِّغفام
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حتولماجمؿؿعمإديمجمؿؿعمعلؿفؾكمالمعـؿجم،مجمؿؿعمخائفمالمؼشعّٕم

م،م ماظػلاد مسٖم ميفمجمؿؿٕع ماظػوضى مسٖؿت مصققـَُؿا م، مواِّعان باِّعن

موأػّٓرتماِّوضاتمتَعٚقُضو موم، موالمجيـىمماجُلفودمتؾّٓٓدتاظطاضاتم، ،

م ماجمؿؿُع معـفا مإديمماظػشلاظؿكؾفموإال مإديماِّدّٕة معنماظػّٕد بّٓاؼة

ماجمؿؿعم.م

وممامالذكمصقهمأنمعلؽوظقةمحتؼققماظـظاممواحلػازمسؾقهمتؼعمسؾقـاممم

ذيقّعام،مبّٓاؼةمعنماِّدّٕةمباسؿؾارػاماظـواةماِّوديميفمبـقانماجمؿؿع،م

موسؾىمطلمأدّٕةمأنمتؼومم م، مبّٓوره مأنمؼؼومم موجبمسؾىمطلمعـا ظّٔا

مطلم ميف ماظؼوؼم مواظلؾوك ماظـظام مسؾى مأوالدػا متـشؽة ميف بّٓورػا

م،مَرإعمُطؾُُّؽِممم،مؼؼولمغؾقـام)صؾىمآمسؾقهمودؾم(م:م)أعورػمموأحواهل

ممَرِسٖقؿِهمَسِنمْلؽوعِلمَوُطؾُُّؽِم مواظُّٕٖجُلمَرِسٖقِؿِه،مَسِنمْلؽوَوعِلمَرإعماإلَعاُم:

مم...(.مَرِسٖقِؿِهمَسِنمْلؽوَوعِلمأِػِؾِهميفمَرإع

َٓمُلَنِلَغممممم معنممأحواَظـامأنمُؼلؾَّّماظعظقَمماظعؾٖيما موأنمُؼفقَئمظـا ،

م.معنمطلمعؽّٕوهمودوءوأػؾفامما،موأنمحيػظمِعلَّٕغامَرَذّّٓأعّٕٔ

 


