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اليظاو سموك إىساىي وحضاري
ذيِءٍم
احلؿُّٓ مٓ مرب ٚماظعادلنيَ م ،ماظؼائلٔ ميف مطؿابهِ ماظؽّٕؼمٔ{:إٔغٖا مطُلٖ م َ
ّٓرٕ}،موأذفُّٓمأنمالمإظهمإالمآُموحّٓهمالمذّٕؼكَمظهُم،موأذفُّٓمأنٖم
خَؾَؼْـَاهُمبِؼَ َ
دقَّٓغاموغؾقـَامحمؿّّٓامسؾُّٓهموردوظُهم،ماظؾفممصلٚمودؾمِموباركْمسؾىمدقِّٓٚغام
حمؿٍّٓ،موسؾىمآظهموصقؾهِموعنمتؾعفمِمبإحلانٕمإديمؼومٔماظّٓؼنٔ .م
أعامبعّٓ:م م
صإنماظّٓؼنماإلدالعي مدؼن مؼُـظّم حقاةماظؾشّٕميفمخمؿؾف عقادؼـفا،م
مبامؼلؾّّمذننماظػّٕدمواجمؿؿعم،ذظكمأنماظـظاممحمورمأداسمحلقاة
اظـاسمذيقعّام،مبلمظؾؽونمطؾّه اظّٔيمؼلريمبـظاممدضقق.
م وادلؿنعٚلَميفمػَّٔا ماظؽونٔ ماظوادعٔ مبؽُل ٚمعامصقهِمعنمبّٓائع مخؾَؼفَا مآم
(سّٖ موجل) مؼََّٕى مبِوُضوحٕ مأنٖ مآ م(سّٖ موجل) مخؾؼه مبـظَامٕ موتّٕتِقبٍم
وتـلققٕموإتؼانٕمؼُؾ ٔفُّٕماظعؼولَم،مصؽلٗمذيءٍميفمػّٔاماظؽونٔمخَؾؼَهُمآُم(سّٖٖم
وجلٖ)مودَكّٖٕهُ محلِؽْؿةٍموحبِؽْؿةٍ م ،مصؾم مخيْؾُقمدؾقاغهمذقؽّاميف ماظؽَونٔم
سؾـّا ،مضال متعادي{:وَتََّٕى ماظْفِؾَــالَ متَقِلَؾُفَـا مجَاعِــَّٓةً موَػِيَ متَؿُّٕٗ م َعّٕٖم
اظلٖقَابِمصُـِـعَماظؾَّهِماظَِّّٔيمأَتِؼَـنَمطُلٖمذَيِءٍ}،موضالمجلٖمذنغُه:م{إٔغٖامطُلٖم
ّٓرٕ} ،موضال متعادي﴿ :خَؾَقَ ماظلَٓؿَاوَاتِ مبِغَ ِقّٕٔ مسَؿٍَّٓ متََّٕوِغَفَام
ذيِءٍ مخَؾَؼْـَاهُ مبِؼَ َ
َ
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وَأَظْؼَى مصِي ماْظَنرِضٔ مرَوَادِيَ مأَنِ متَؿِقَّٓ مبِؽُمِموََبثَٓمصِقفَا معِنِمطُلٔٓمدَابَٓةٍموَأَ ِغَّٖظْـَام
عِنَماظلَٓؿَاءِمعَاءّمصَنَغِؾَؿِـَامصِقفَامعِنِمطُلٔٓمزَوِجٕم َطّٕٔؼمٕم).م م
صؽلٗمذيءٍميفمػَّٔاماظؽَونٔمأسَّٖٓهُمآم(سّٖموجل)مؤصقَمغِظامٕمعُقؽَمٕم
دَضِققٕ،مالمؼؿؼّٓممصقهمالحِقْمسؾىمدابِقٕ،موالمؼؿنخّٕمصقهمدابِقْمسؾىمالحِقٕم
فّٕٔيمظِؿُلِؿَؼٍَّّٕم
،موإالَّ مالخِؿَلٖمغِظامُماظؽَونٔمطؾ،هم،مضالمتعادي:م{وَاظشٖؿُِّٗمتَ ِ
ظَفَا مذَظِكَ متَؼِّْٓؼُّٕ ماظْ َعّٖٔؼّٖٔ ماظْعَؾِقمٔ* موَاظْؼَ َؿَّٕ مضَّٖٓرِغَاهُ معَـَازٔلَ محَؿٖى مسَادَم
ّٓرٔكَ ماظْؼَؿََّٕ موَظَا ماظؾَّقِلُم
طَاظْ ُعِّٕجُونٔ ماظْؼَِّٓؼمٔ م* مظَا ماظشٖؿُِّٗ مؼَـِؾَغِي مظَفَا مأَنِ متُ ِ
دَابِقُ ماظـٖفَارٔ موَطُل ٙمصِي مصَ َؾكٍ مؼَلِؾَقُونَ} ،مصؽُلٗ مذرٖةٍ معن مذرٖاتِ مػّٔام
اظؽَونٔمهلامعؽاغفاموعوضعفاماحملّٓدم،موهلامحّٕطؿفاماخلاصةمبفَا.

م

بل مإنٖ ماِّرزاقَ ماظيت مضّٖٓرػَا مآ م(سّٖ موجل) مظِكؾْؼِه مضلٖؿَفا مبـِظامٕم
دضققٕمؼؿـادبُمععمعؿطؾؾاتِ ماحلقاةِماظيتمتُلؾُِّّماظػّٕدَموادلُفؿَؿعَم،مضالم
ِّرِضٔموَظَؽِنمؼَُـّٖٚلُمبِؼََّٓرم
تعادي:م{ وَظَومبَلَطَمآُماظّٕٚزقَمظِعِؾَادِهِمظَؾغَوِامصِيما َ
ٍعٖامؼَشَاءُ}،موضالمدؾقاغه:م{غَقِنُمضَلَؿِـَامبَقِـَفُمِمعَعِقشَؿَفُمِمصِيماظْقَقَاةِماظّٓٗغِقَام
كّٕٔؼ٘ا م م َورَحِؿَةُم
َورَصَعِـَا مَبعِضَفُمِ مصَوِقَ مبَعِضٕ م َدرَجَاتٍ مظِقَؿٖكَِّٔ مبَعِضُفُمِ مبَعِضّا مدُ ِ
رَ ٓبكَمخقَّْٕمعِؿٓامؼَفِؿَعُونم}،موتؾكمدـةمآميفمخؾؼهم{وَظَنِمتَفَِّٓمظِلُـٖةِم
اظؾَّهِمتَؾِِّٓؼال} .م
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وطؿا مأنٖ ماظـظامَ مدُـٖةٌ مطوغقةٌ مصفو مأؼضّا معؾّٓأٌ مأصقــلْ معن معؾــادئٔم
اإلدــالمٔماظعظقؿةِم،مجاءَمظققؽُمَماحلقــاةَميفمذيقــــعٔمغواحقفَاموجواغؾِفَام
باتّٖانمواسؿّٓالٕم،مال ؼطغىمصقهمجاغبمسؾىمآخّٕم .م
صاظلالةُ مغظَّمَ ماإلدالمُ مأوضاتَفا مورّٕؼؼةَ مأدائِفا ،موجعل ماظـظام معنم
أػممعؼوعاتمصالةماجلؿاسةم،محقثمؼؿؼّٓمماإلعامم،مواظلػوفمعؿلاوؼةم
خؾػهم،مصؼّٓمطانمغؾقـام(صَؾَّىمآُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ)مؼؼولم:م(دَوٗوامصُػُوصَؽُمِ،م
َصإٔنٖمتَلِؤؼَةَماظلٖفٚمعِنِمتَؿَامٔماظلٖؾَاةِ)،موطانم(صَؾَّىمآُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ)مؼُعؾ،مُم
أصقابَهُ ماحرتامَ ماظـظامٔ ميف مصالة ماجلؿاسة مضائالً :م(إٔغٖؿَا مجُعِلَ ماإلٔعَامُم
ظِقُؤِتَمٖ مبِهِ مصَإٔذَا مصَؾَّى مضَائِؿّا مصَلَؾُّوا مضِقَاعّا مصَإٔذَا مرَطَعَ مصَارِطَعُوا م ،موَإٔذَا مرَصَعَم
صَارِصَعُوا،)...مإغهماظـظامميفمأجلمصورهم،موأبفىمعظاػّٕه.م م
مطّٔظكماظّٖطاةُ متُؤدٖى مؤصــقَ مغظــامٕمدضقـقٕمعُػَلٖــلٕ موعُوَضّّٖٕمطؿ٘ا موطَقػًام
وأداءّم،وطّٔظكماظلقاممواحلجمودائّٕماظعؾاداتمموادلعاعالتم.م م
صاظـظاممسؿل محيثمسؾقه ماإلدالم م،موؼّٕشبميفمتطؾقؼهمواحملاصظةم
سؾقهم،حؿىمسـّٓماظطعاممواظشّٕابممصؼّٓموضع مظه مغظاعهموآدابهموثؼاصؿهم
صعَنِمعِؼَّْٓامٔمبِنٔمعَعِِّٓيمطَ ّٕٔبَ،مضَالَ:مدَؿِ ِعتُمرَدُولَماظؾَّهِم(صَؾَّىماظؾَّهُمسَؾَقِهِم
ذّٕ٘امعِنِمبَطْنٕ،مبِقَلِبِمابِنٔمآدَمَمأُطُؾَاتْم
وَدَؾَّمَ)مؼَؼُولُ(:عَامعَ َؾنَمآدَ ِعيٙمؤسَاءّم َ
ؼُؼِؿِنَ مصُؾْؾَهُ ،م َصإٔنِ مطَانَ مظَا معَقَاظَةَ مصَـُؾُثْ مظِطَعَاعِهِ موَثُ ُؾثْ مظِ َشَّٕابِهِ موَثُؾُثْم
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ظِـَػَلِهِ)،وعنمثؼاصةماظطعامموآدابهمعامرواهمسُؿَّٕمبِنَمأَبِيمدَؾَؿَةَمضال:مطُ ِـتُم
فّٕٔمرَدُولٔماظؾَّهِم(صَؾَّىماظؾَّهُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ)موَطَاَغتِمؼَِّٓيمتَطِقُّ٘م
شُؾَاعّامصِيمحَ ِ
صِي ماظلٖقِػَةِ مصَؼَالَ مظِي مرَدُولُ ماظؾَّهِ م(صَؾَّى ماظؾَّهُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ) م(:ؼَا مشُؾَامُ مدَمٚم
اظؾَّهَموَطُلِمبِقَؿِقـِكَموَطُلِمعِؿٖامؼَؾِقكَم)مصَؿَامزَاَظتِمتِؾْكَمرِعِؿَؿِيمبَعُِّٓم .م
وعن مأػم مادلواضع ماظيت مجيب مأن مؼّٕاسى مصقفا ماظـظام موؼلود م:م
احرتامماظطّٕضاتموإذاراتمادلّٕورم،موسالعاتماظلريموضواسّٓهموضوابطه،م
وعـفا ماحرتام محق ماآلخّٕ م ميف مأي مسؿل مؼؿطؾب متّٕتقب ماِّدوار مصقؿام
ؼؿلل مباحللول مسؾى ماخلّٓعات مواحلاجات مدواء ماظغّٔائقة مطلّٕفم
علؿقؼات مبطاضات ماظؿؿوؼن ،مودموه مطاظؿعاعل معع ماجمؿعاتم
االدؿفالطقة موشريػا م ،م مأو مصّٕف مادطواغات ماظغاز ،مأو متؾؼي ماخلّٓعاتم
اظلققةم،مأومخّٓعاتماظلفلمادلّٓغيمأوماظشفّٕماظعؼاريمأوماظؾـوكم،مأوم
عؽاتبماظربؼّٓم،مأومتؼّٓؼممأيمرؾؾاتمتؼؿضيماظـظام،مصاحرتامماإلغلانم
ظّٓورهم ،مػوماحرتامم مظؾـػّٗ موظؾغريم،طؿامأنماحرتامماظؼاغونمبلػةمساعةم
ؼعّٓمأػممأحّٓمأسؿّٓةماظـظامموادؿؼاعةماظلؾوكماإلغلاغيموحتؼققمصاحلم
اظػّٕدمواجلؿاسةم،موغّٖعمصؿقلماظؽـريمعنماِّحؼادموادلشؽالتم .م
مصؾـؾادر مإدي ماظؿعاون مسؾى متّٕدقّْ ماظلؾوك ماحلضاري مواإلجيابي ميفم
ذؽوغـاماظقوعقةم،محبقثمحيبمطلمعـامظًخّٕمعامحيؾهمظـػلهم،موؼؽّٕهمظهم
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عامؼؽّٕهمظـػلهممؼؼولم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)م:م(م ظَا مؼُؤِعِنُ مأَحَُّٓطُمِ محَؿٖىم
قبٗمظِـَػْلِهِم)مم.
قبٖمِظنَخِقهِمعَامؼُ ِ
ؼُ ِ

أقول قولي هذا وأستغفز اهلل لي ولكه م
*********** م

احلؿّٓمٓموطػىم،مواظلالةُمواظلالمُمسؾىماظـيبٚمادللطػىم،موسؾـىممآظـهمم
وصقؾهموعنماػؿّٓىم .م
ممممممم إنماحرتامماظـظـامماحـرتاممدلؾـادئماظـّٓؼنماحلـقـفماظـيتمحتؼـقم
أعنماجمؿؿعمودــالعؿهمعنمطلمعظـاػّٕماظػوضىماظيتمتؤثّٕمدؾـؾّامسؾـىم
صورةماظػّٕدمواجمؿؿعميفماظّٓاخلمواخلـارجمم،مصـاِّعممواجمؿؿعـاتم
اظّٕاضقةموادلؿؼّٓعـةمتؿؿلـكمباظـظـامموتـنبىمطـلمأظـوانماظػوضـىموتـػـّٕم
عـفا.م م
مصعؾىمطلٍّمعـٖامأنمحياصظمسؾىماظـظامم،موأنمؼؽونمأدوةًمرقؾةًمدلن م
حوظه م ،موأن مؼؼوم مبّٓوره مجتاه مورـه م ،مصاظـظام مدُـٖةٌ مطوغقةٌ م ،موضقؿةٌم
إغلاغقةٌ م ،موضّٕورةٌ ماجؿؿاسقةٌ م ،متعـى مبفا ماجمؿؿعات موحتّٕص مسؾقفام
اِّعم ماظّٕاضقة محؿى مؼلري مرؾعّا مودؾوطًا مؼُعؿَلُ مبه ميف مطل مذؽوغفا.ممممممممم
وظـعؾممأنماإلدالمميفمأحؽاعهموتشّٕؼعاتهمالمؼعّٕفماظػوضىموالمرّٕؼؼفام،م
بلمإغهمؼؿربأمعـفاموعنماظّٓاسنيمإظقفام،مِّغفامدؾلؾةمعنماظلؾؾقاتماظيتم
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حتولماجمؿؿعمإديمجمؿؿعمعلؿفؾكمالمعـؿجم،مجمؿؿعمخائفمالمؼشعّٕم
باِّعن مواِّعان م ،مصققـُؿَا مسؿٖت ماظػوضى ميف مجمؿؿعٕ مسمٖ ماظػلاد م،م
وضُ ٚق َعت ماِّوضات م،موأػّٓرت ماظطاضاتم،موتؾّٓٓدت ماجلُفود م،موالمجيـىم
اجمؿؿعُ معـفا مإال ماظؿكؾف مواظػشل مبّٓاؼة معن ماظػّٕد مإدي ماِّدّٕة مإديم
اجمؿؿعم.م م
مموممامالذكمصقهمأنمعلؽوظقةمحتؼققماظـظاممواحلػازمسؾقهمتؼعمسؾقـام
ذيقعّام،مبّٓاؼةمعنماِّدّٕةمباسؿؾارػاماظـواةماِّوديميفمبـقانماجمؿؿع،م
ظّٔا موجبمسؾى مطل معـا مأن مؼؼوم م مبّٓوره م،موسؾىمطل مأدّٕة مأن متؼومم
بّٓورػا ميف متـشؽة مأوالدػا مسؾى ماظـظام مواظلؾوك ماظؼوؼم ميف مطلم
أعورػمموأحواهلمم،مؼؼولمغؾقـام(صؾىمآمسؾقهمودؾم)م:م(طُؾُّؽُمِ مرَاعٕ م،م
وَطُؾُّؽُمِ معلِؽولْ مسَنِ مرَسِقٖؿهِ م :ماإلعَامُ مرَاعٕ موَعلِؽولْ مسَنِ مرَسِقٖؿِهِ ،مواظّٕٖجُلُم
رَاعٕميفمأػِؾِهِموَعلِؽولْمسَنِمرَسِقٖؿِهِم.)...م م
مممممَغلَِنلُ مآَ ماظعؾيٖ ماظعظقمَ مأن مؼُلؾَّّ مأحواظَـا م،موأنمؼُفقئَمظـامعنم
أعّٕٔغامرَذَّّٓا،موأنمحيػظمعِلَّٕموأػؾفامعنمطلمعؽّٕوهمودوءم .م

