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 دور الشباب يف البياء والتعنري ودعه احلوار احلضاري

مهللم ماظعّٖؼّٖايؿّٓ مَؤزِدَغاُػِؿمِبَّٕٚبٔفِؿمآَعـُقامِصِؿَقٌةمٔإٖغُفِؿ}:مربماظعاٌنيماظؼائؾميفمطؿابف

م{ُػّّٓى محمؿّّٓاموغؾٖقـامدٚقَّٓغامأٖنموَأذفُّٓم،مَظُفمَذّٕؼَؽمالموحَُّٓهماهلُلمٔإالَّمإظَفماَلمأِنموَأذفُّٓ،

ـِم،موصقِؾِفمآِظِفموسَؾكمسَؾقفموبأرْكمودؾخملِؿمَصٚؾماظؾَُّفٖؿم،موردقُظُفمؾُّٓهَس مإَظكمبإحلإنمَتِؾَعُفِؿموَع

ـٔمؼقٔم م:م دـوبعم،ماظّٓٚؼ

مأممممم مالمذؽمصقف مودّٕٗماِّعةمثّٕوةمػؿماظشؾابمٖنصؿٖؿا موغفضؿفام، ماظؼادةممضقتفا موػؿ ،

م ماٌلؿؼؾؾمظقاءوحاعؾق ميف موماٌلؽقظقة م، موصّٓاءػؿ متضققة مماِّطـّٕ مغؼقة، ،ممصؼؾقبفؿ

موسطائفؿم،وصفؿفؿ،مم،موبقسقفؿمأبـائفاكمبعؼقلمودقاسّٓمواِّعؿماظؼقؼةمتؾـم،موسؼقهلؿمذطقة

بنيمضعػني،مسـمعّٕحؾةماظشؾابمباظؼقةماظقحلماإلهللمسربمموضّٓم،موتضققاتفؿميفمدؾقؾفا

ماظَِّّٔيمَخَؾ}:مصؼالمتعادي،مضعػماظطػقظةموضعػماظشقكقخة مَضِعٍػمُثٖؿمَجَعَؾماظؾَُّف ـِ َؼُؽِؿمِع

مَوَذِقَؾًة مَضِعًػا مُضٖقٍة مَبِعِّٓ ـِ مُثٖؿمَجَعَؾمِع مَبِعِّٓمَضِعٍػمُضٖقًة ـِ مواظـشاط،ماظؼقةمعّٕحؾةمصاظشؾابم،{ِع

ماظعؿؾمواظعطاء مواِّعؾم،ماظؾّٓغقةمواظؼقةم،ماظّٔػينمباظؿػؿّّماظشكصمصقفامؼؿؿقّٖم،موعظـة

موحيؼؼم،مآعاظفمّٕضلُؼمحؿكمبالمظفمؼفّٓأمالم،مقاةايمأظقانمطؾمسؾكمواالغػؿاحم،ماظقادع

مادؿغالظفمحلـُأمإذاموازدػارػامايقاةممنقميفمداصعةمضقةماٌقّٖاتمبفّٔهموػقم،مرؿقحاتف

 م.اٌكؿؾػةماالتاجملميفموادؿـؿاره

،مإالمأنماظـيبم)صؾكماهللممعـماظعؿّٕموعّٕحؾةمعـمعّٕاحؾفمااظشؾابمجّٖءصرتةممطقنوععم

؛مٌامهلّٔهمإٌّحؾةمعـمأثّٕموأػؿقةممغلانمُؼلؽؾمسـفامدؤاالمخاّصاأنماإلسؾقفمودؾؿ(مبنيم

،ممقامادؿـؿارػا،موحيلـموامصقفاظقفؿفّٓم؛موتـؾقّفامظؾشؾابميفمحقاةماِّصّٕادمواِّعؿمواظشعقب

ـِمُؼِلَأَلمَحٖؿكماْظِؼَقاَعِةمَؼِقَممَسِؾٍّٓمَضَِّٓعامَتُّٖوُلمال)م:ودؾؿ(مسؾقفماهللمصؾك)مصؼال مَأِرَبٔعمَس

مِخَصإل ـِ: ـِمَأْصـَاُه؟مِصقَؿامُسُؿُِّٕهمَس ـِمَأِبالُه؟مِصقَؿامَذَؾاِبِفمَوَس ـِمَعاِظِفمَوَس ـَمِع مَوِصقَؿاماْطَؿَلَؾُفمَأِؼ
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ـِمَأِغَػَؼُف؟ ،ممؾابمػّٔهماظػرتةماٌفؿةمعـمأسؿارػؿاظشماشؿـؿصإنم،مم(ِصقِفمَسِؿَؾمَعاَذامؿِفِسْؾمَوَس

مسؾكماظطاسةمواالدؿؼاعةمطاغقاميفمعـ مصمّٖظةمساظقةموعؽاغةمداعقةوداوعقا مصؾك)مجعؾمؼّٓ،

مَدِؾَعٌة:م)صؼالم،يفماٌـّٖظةمؼقمماظؼقاعةماظعادلماإلعاممؾلؼماظصاحلماظشاب(مودؾؿمسؾقفماهلل

مُجْؾَوَرم،مَرٚبِفمِسَؾاَدِةمِصلمَغَشَأمَوَذاٙبماْظَعاِدُل،ماإٔلَعاُممِزؾُُّف،مٔإالَّمِزٖؾماَلمَؼِقَممِزؾخملِفمِصلماظؾَُّفمُؼِظؾُُّفُؿ

م،ؼـؿظّٕماظصالةمبعّٓماظصالة...(ماْظَؿَلاِجِّٓمِصلمُعَعؾَّْؼمَضْؾُؾُف

مظمّٓؼوظ مضّٓم موإٌّدؾني،مـا ماِّغؾقاء معـ مظشؾاب ماظـؿاذج معـ ماظعّٓؼّٓ ماظؽّٕؼؿ اظؼّٕآن

ماظصايني معـ مم؛موشريػؿ مصاية مضّٓوة مواظػعؾظقؽقغقا ميفماظؼقل مصمؼؼؿّٓىمبفؿ فّٔام،

،موأضاممموهّٓاػؿ،ممعـمضقعفسؾّٓةماِّصـاممخؾقؾماظّٕريـمإبّٕاػقؿم)سؾقفماظلالم(مواجفم

مسؼالغل موػقميفمدـماظشؾابمسؾقفؿمايفةميفمحقار مضالمتعاديم، مَغَؾَأمَسَؾِقٔفِؿمَواِتُؾ}:،

مَػِؾمَضاَلم*مَساِطِػنَيمَظَفامَصـََظٗؾمَأِصـَاّعامَغِعُؾُّٓمَضاُظقام*مَتِعُؾُّٓوَنمَعامَوَضِقِعِفمِظَأِبقِفمَضاَلمٔإِبَّٕاِػقَؿ*ٔإِذ

ـَِػُعقَغُؽِؿمَأِوم*مَتُِّٓسقَنمٔإِذمِلَؿُعقَغُؽِؿَؼ م.م{َؼُضّٕٗوَنمَأِومَؼ

ماظلالممسؾقف)معقدكماهللمغيبموػّٔاممم مأرضمإديمتقٓجفمحقـؿام،مذؾابفمرؼعانميف(

ماياجةماضطّٕتفؿاماظؾؿنيمإٌّأتنيطم؛باظضعػاءمونؼعؾأمالومالمؼؿعاوغقن،مأغاّداموجّٓمعّٓؼـ،

مواظـفّٓةمإٌّوءةمظّٓواعمتؾؾقةم،ماظلؾقؿةموصطّٕتفم،قتفخنمصـارتماظّٕجال،معّٖاريةمإدي

متعاديماهللمؼؼقلويفمذظؽمم،مإشاثةماٌؾفقفو ـَمَعاَءمَوَرَدمَوَظٖؿا}: ـَمُأٖعًةمَسَؾِقِفمَوَجَّٓمَعَِّٓؼ مِع

ـِمَوَوَجَّٓمَؼِلُؼقَنماظـٖأس ـٔمُدوِغٔفُؿمِع مَحٖؿكمَغِلِؼلمَظامَضاَظَؿامَخْطُؾُؽَؿامَعامَضاَلمَتُّٔوَدأنماِعََّٕأَتِق

مَأِغَّْٖظَتمِظَؿامٔإٚغلمَرٚبمَصَؼاَلماظظخملٚؾمٔإَظكمَتَقظَّكمُثٖؿمَظُفَؿامَصَلَؼكم*مَطِؾرْيمَذِقّْْمَوَأُبقَغاماظَّٕٚساُءمُؼِصَِّٓر

ـِمٔإَظٖل مم.{َصِؼرْيمَخِقّٕٕمِع

ماظلالممسؾقف)مقكحيموػّٔا مضقةميفمباِّعاغةموؼـفضم،ماظّٓسقةمسبءمظققؿؾمقديُغ(

ممعامععم،ماظّٕداظةمتؽاظقػمسـمؼرتاجعموالم،مؼؿفاونموالمؼضعػمالماظشؾاب،مقميفمدـوػموسّٖم
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ممِبُؼٖقٍةماْظِؽَؿاَبمُخِّٔمَؼِقَقكمَؼام}:ممتعاديمضالمظؾشؾابمإالمتؿقصّٕمالماظيتماٌؤػالتمعـماهللمأتاه

مم.{َصِؾ٘قاماْظُقْؽَؿمَوآَتِقـَاُه

اػؿؿماظـيبم)صؾكماهللمسؾقفمصؼّٓمم، يةالمسولعظه دور الشباب يف حياة األمة اإلمممممممم

ماظصقققةم(ودؾؿ ماظعؼقّٓة معؾادئ ماظّٕاضقةمبغّٕس مواظؼقؿ مدـميفماظشؾابميفمغػقسم،

مخؾػمطـت:ممضالمسؾاسم)رضلماهللمسـفؿا(مابـم،مصعـمة؛مِّغفؿمدسائؿمعلؿؼؾؾماِّعةعؾؽّٕ

ماظؾََّفماِحَػِظمَطِؾَؿاٍت،مُؿَؽُأَسؾخملمٔإٚغلمُشَؾاُمم)َؼا:مصؼالم،ماؼقّعمودؾؿ(مسؾقفماهللم)صؾكماهللمردقل

ـَِتمَؤإَذاماظؾََّف،مَصاِدَأٔلمَدَأْظَتمٔإَذامُتَفاَػَؽ،مَتِفُِّٓهماظؾََّفماِحَػِظمَؼِقَػْظَؽ، ـِماِدَؿَع مِباظؾَِّف،مَصاِدَؿِع

ـَِػُعقَكمَأِنمَسَؾكماِجَؿَؿَعِتمَظِقماُِّٖعَةمَأٖنمَواِسَؾِؿ ـَِػُعقَكمَظِؿمِبَشِلٍءمَؼ مَظَؽ،ماظؾَُّفمَطَؿَؾُفمَضِّٓمِبَشِلٍءمٔإظَّامَؼ

مُرِصَعِتمَسَؾِقَؽ،ماظؾَُّفمَطَؿَؾُفمَضِّٓمِبَشِلٍءمٔإظَّامَؼُضّٕٗوَكمَظِؿمِبَشِلٍءمَؼُضّٕٗوَكمَأِنمَسَؾكماِجَؿَؿُعقامَوَظِق

م.ماظٗصُقُػ(مَوَجػَِّتماَِّْضَؾاُم

مبّٓمصالماظػائؼةماظعـاؼةمػّٔهموأوالهماالػؿؿام،مػّٔامباظشؾابماػؿؿمضّٓماإلدالممطانموإذاممممممم

مماالدؿػادةمعـمإّذا ماظقرـمبـاءمخيّٓممصقؿامتقجقففاموحلـماظشؾاب،مراضاتمعـاظققم

ماوثؼاصّقمااضؿصادّؼ مجماالتمايقاة، مويفمدائّٕ موسؾؿّقا، معـفجمو، مسؾقفماهللمصؾك)ماظـيبػق

ّّٕامٌامطانمأحّٓمطؿابماظقحلماظشّٕؼػ،موغظم(ؿاصفّٔامزؼّٓمبـمثابتم)رضلماهللمسـف،م(ودؾؿ

موضقةمحاصظةمأعّٕهممصقفمعـمصطـةموذطاء)صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ(مٌلفماظـيبم صؾكماهللم)،

صأتؼـفاميفمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿ(،م)صؽانمسـّٓمحلـمزـماظـيبممؼفقدسؾقفمودؾؿ(مبؿعؾؿمظغةم

مصعـوجقّٖموضت مضالمثابتم)رضلماهللمسـفؿا(،مبـمزؼّٓم، ماهللم)صؾكماهللمردقلمأعّٕغل:

ـُمَعامَواظؾَِّفم)ٔإٚغلم:ضالمؼفقدمطؿابمعـمطؾؿاتمظفمأتعؾؿمأنمودؾؿ(مسؾقف مَسَؾكمَؼُفقَدمآَع

مضالمِطَؿاٍب(. مضالمظف(.متعؾؿؿفمحؿكمذفّٕمغصُػمبلمعّٕٖم)صؿا: مطؿبمإذامطانمتعؾؿؿفم)صؾؿا:

وضّٓمبّٖغمنؿفمجماالتمسؾؿقةممطؿابفؿ(.مظفمضّٕأتمإظقفمطؿؾقاموإذامإظقفؿ،مطؿؾتمؼفقدمإدي
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ؿقا،موسؾؿماظػّٕائض،موشريػا،مممامأػؾفميفمسفّٓمأبلمبؽّٕم)رضلماهللمأخّٕىمطاظؼضاء،مواظُػ

مسـفم(مظؿقؿؾمعفؿةمعـمأسظؿماٌفامميفمتارؼّْماإلدالم،مأالموػلمذيعماظؼّٕآنماظؽّٕؼؿ.م

مبؾمواوزػاممم مباٌفاممداخؾمآٌّؼـة ماظؼقام ماظشؾابمسـّٓمحّٓ مصفّٔامموملمؼؼػمدور ،

مبـمجؾؾم مععاذ مودؾؿ(اظـيبم)صؾمفبعـ)رضلماهللمسـف( مكماهللمسؾقف م،دػرّيامإديماظقؿـم

مأػٔؾمصؼالمظف،ماذّّٕامظّٓؼـماهللم)سّٖموجؾ(غوموععؾّؿاموضاضّقا، ـِ مِع مُعَعاُذمإٖغَؽمَتأِتلمَضِقعًا :م)َؼا

،مَصإِنمُػِؿمَأَراُسقامِظِّٔظَؽ،مم،مَوأٚغلمردقُلماهللماظِؽَؿاِبمَصاِدُسُفِؿمٔإَظكمَذَفاَدِةمأِنمالمإَظَفمإالَّماهلل

،مَصٔإِنمُػِؿممَصأِسِؾِؿُفِؿمأٖنماهلَلم)سّٖٓموجٓؾ(مَضِّٓماْصَؿَّٕضمَسَؾِقٔفِؿمَخِؿَّٗمَصَؾقاٍتميفمُطٚؾمَؼِقٕممَوَظقَؾٍة

مأْشمأَراُسقامِظَِّٔظَؽ ـِ ـَِقاِئٔفِؿم،مَصأِسِؾِؿُفِؿمأٖنماهلَلم)سّٖٓموجٓؾ(مَضِّٓماْصَؿََّٕضمَسَؾِقٔفِؿمَصََّٓضًةمُتؤَخُّٔمِع

مُصَؼَّٕاِئٔفِؿ مَسَؾك مِظَِّٔظَؽمَصُؿَّٕٗد مأَراُسقا مُػِؿ مَصإِن مأِعَقاِظٔفِؿم، مَوَطَّٕاِئَؿ مَصٔإٖؼاَك مَدِسَقَةمم، مَواٖتٔؼ ،

ٌَْظُؾقٔم؛مصٔإٖغُفمَظِقَّٗمَب ـَماهلِلمِحَفاْب(ا عـمماظـيبم)صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ(موادؿقثؼ،ممِقـَفامَوَبِق

،م(م؟مٔإَذامَسََّٕضمَظَؽمَضَضاْءمل)َطِقَػمَتْؼِض:مم،محنيمدأظفمؼضاءمواظػؿقاطػاءتفموضّٓرتفميفمأعّٕماظ

(.ممَصٔإِنمَظِؿمَتِفِّٓمضال:م)م،م(.مضال:مصؾلـةمردقلماهللمَصٔإِنمَظِؿمَتِفِّٓم)مضال:م،مضال:مبؽؿابماهلل

مصضّٕبمردقلماهللم)صؾكماهللم موالمأضصّٕميفماالجؿفاد(. م)أي: مأجؿفّٓمرأؼلموالمآظق ضال:

مود مُؼِِّٕضكمَرُدقَلمسؾقف مِظَؿا ماظؾَِّف مَرُدقٔل مَرُدقَل ماظَِّّٔىمَوصََّؼ مِظؾَِّف م)اْظَقِؿُّٓ موضال: مصّٓٓره ؾؿ(

ماظعطاءماظؾَِّف( مبؽؾمػّٔا ماظشابمضّٓمأغفكمػّٔهمايقاةماياصؾة مإنمػّٔا مإنمضؾـا: موالمشّٕو ،

مصؼّٓمتقيفم مؼّٖالمذاّبا، ه،موملمؼؿفاوزماِّربعنيمعـمسؿّٕم)رضلماهللمسـف(واىفّٓ،موػقمعا

،موأنمؼعؾؿقاممصقّٕيمباظشؾابمأنمؼـظّٕوامإديمػّٔهماظـؿاذجماٌضقؽةمغظّٕةمإطؾارموإجالل

مأنمايقاةمطؾريةمجبالئؾماِّسؿالم.

 أقول قولي ٍذا وأستغفز اهلل لي ولكه

مم*مممممم*ممممم*م
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موأذفّٓمأنمالمإظفمإالماهللموحّٓهمالمذّٕؼؽمظفمايؿّٓمهللمربماظعاٌني موأذفّٓمأنمم، ،

محم موغؾقـا موردقظفدقّٓغا مسؾّٓه ممؿّّٓا مصٓؾ ماظؾفؿ مسؾقف، موبارك موصقؾفممودؾؿ موسؾكمآظف ،

ـِم،مأذيعني ـٔمؼقٔممإَظكمبإحلإنمَتِؾَعُفِؿموَع مم.اظّٓٚؼ

مم: إخوة اإلسالومم

موأخالْقمإنماظشؾابمايؼقؼلمضقْؿ موغؾْؾم، موعّٕوءٌةم، موذفاعٌةم، موراضٌةم، موسؿْؾم، ،مم،

م موإغؿاْج مو، ماظـيبم)صؾكماهللمسؾقف مطان ،محيثماظشؾابمسؾكماظعؿؾمواإلغؿاجممدؾؿ(صؼّٓ

ممظؾّٕضلمواظؿؼّٓمماظعؿؾماىادمدؾقالمؼعؿرباإلدالممصم،مواىّٓمواالجؿفادمدسّؿامظؾـاءماجملؿؿع

مم.ـابمسؾقفامصاسؾفاسؾادًةمُؼوؼّٕاهم

مماألمة حياة يف الشباب دور ولعظهممممممممم م، مطان مصؼّٓ م(ودؾؿمسؾقفماهللمصؾك)اظـيب

،موؼّٓسقػؿمم،مبايؽؿةمواٌقسظةمايلـةماػقؿفؿموتصقراتفؿ،موؼصقبمهلؿمعػمحياورػؿ

م:م)رضلماهللمسـف(مصؼّٓمرويمأبقمُأَعاَعَةم،موتصققّّمأصؽارػؿموعققهلؿم،مإديمهؽقؿمسؼقهلؿ

مِصلمِظلماِئَِّٔنماهلِل،مَرُدقَلمَؼا:مَصَؼاَلمَوَدؾَِّؿ(،مَسَؾِقِفماهللم)َصؾَّكماهلِلمَرُدقَلمَأَتكمَذا٘بامُشَؾاّعامَأٖن

مَصَؼاَلماظـٖاُس.مَصَصاَحم،اظَّٖٚغا مَعِف.: مَوَدؾَِّؿ(مَسَؾِقِفماهللم)َصؾَّكماهلِلمَرُدقُلمَصَؼاَل، ماِدُن.مَأِضّٕٗوُه: م،

ـَمَجَؾَّٗمَحٖؿكمَصََّٓغا م)َصؾَّكماهلِلمَرُدقُلمَظُفمَصَؼاَلمَوَدؾَِّؿ(،مَسَؾِقِفماهللم)َصؾَّكماهلِلمَرُدقٔلمَؼَِّٓيمَبِق

مَأُتِقٗؾُفمِظُأٖعَفاِتٔفِؿ،مُؼِقٗؾقَغُفمَظاماظـٖاُسمَوَطَِّٔظَؽ:مَضاَل.مَظا:مَضاَلم؟.مِظُأٚعَؽمَأُتِقٗؾُف:مَدؾَِّؿ(َومَسَؾِقِفماهلل

:مَضاَل.مَظا:مَضاَلم؟.مِظُأِخِؿَؽمَأُتِقٗؾُفم،مِظَؾـَاِتٔفِؿمُؼِقٗؾقَغُفمَظاماظـٖاُسمَوَطَِّٔظَؽ:مَضاَل.مَظا:مَضاَلمِظاِبـَِؿَؽ؟.

مَضاَلمِظَعٖؿِؿَؽ؟.مَأُتِقٗؾُفم،مِظَأَخَقاِتٔفِؿمُؼِقٗؾقَغُفمَظاماظـٖاُسمَِّٔظَؽَوَط مَظا: مَضاَل. مَظاماظـٖاُسمَوَطَِّٔظَؽ:

مَضاَلمِظَكاَظِؿَؽ؟.مَأُتِقٗؾُفم،مِظَعٖؿاِتٔفِؿمُؼِقٗؾقَغُف مَظا: مَضاَل. .ممِظَكاَظاِتٔفِؿمُؼِقٗؾقَغُفمَظاماظـٖاُسمَوَطَِّٔظَؽ:

ممَوَرٚفِّٕم،مَذِغَؾُفمَطػخملِّٕماظؾُفٖؿ:ممَوَضاَلم،مَصِّٓٔرِهمَسَؾكمَؼَُّٓهمَوَدؾَِّؿ(مَسَؾِقِفماهللم)َصؾَّكماهلِلمَرُدقُلمَصَقَضَع

ـِمَضْؾَؾُف، مَصَِّٕجُفم(.مَوَحٚص
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 وكنا كاٌ للشباب دور ٍاو يف بياء احلضارة اإلىساىية فكد كاٌ للفتيات أيضا دور 

موذظؽمباٌشارطةماظػعاظةميفماِّحّٓاثماظؽربىمظؿارؼّْبارزمالمؼؼؾمأػؿقةميفمصـعما ،مم،

،موغشّٕمم،موردماظعّٓوانمواِّعقرماظعظؿكماظيتمعّٕتمبفاماِّعةميفمتارخيفاماظطقؼؾمطاهلفّٕة

ماجملؿؿعقةميفمطؾمعـاحلمايقاةماظعؾؿمواظـؼاصة مواٌشارطة مم، ـٔص، ـِِتماظَّٕٗبٚقٔعمَع ُعَعٚقٍذممِب

مَضاَظِتم،(رضلماهللمسـفا) ماَىَِّٕحك،مَوُغَّٓأويمَغِلِؼلمَوَدؾََّؿ(مَسَؾِقِفماهلُلم)َصؾَّكماظـِٖؾٚلمَعَعماُطـٖ:

ٌَِّٓؼـَِة(،موظؼّٓمطانمِّعفاتماٌؤعـنيممٔإَظكماظَؼِؿَؾكمَوَغُّٕٗد أثّٕمسؾؿلمباظغمم(ـ)رضلماهللمسـفا

طاغتمم،م(رضلماهللمسـفا)موالمأدلمسؾكمذظؽمعـمأنماظلقّٓةمسائشة،متارؼّْمايضارةيفم

ـِ،ممّٕجّعامظؾصقابةمسـّٓعامختؿؾطمسؾقفؿماِّعقرع مُعقَدكماِّذعّٕيم)رضلماهللمسـف(،مَأِبلمصَع

مَساِئَشَةمَصَلَأْظـَامَضطُّمَحِّٓؼْثم(َوَدؾََّؿمَسَؾِقِفماظؾَُّفمَصؾَّك)ماهلِلمَرُدقٔلمَأِصَقاَبمَسَؾِقـَامَأِذَؽَؾم)َعام:َضاَل

ـََِّٓػامَوَجَِّٓغامٔإالَّ ـُِفمِس مم.(ِسْؾّؿامِع

مصمممممممم مواه ماِّطرب ماظشؾابماظّٓور مسؾك مذؽمأن موجبمموعلؿؼؾؾفمهحاضّٕمفورـال مظّٔا ؛

مواٌعّٕصةمسؾقفؿ مباظعؾؿ مؼؿلؾققا مم،مأن ماظػفؿممقاؼؿؿلؽوأن معـ ماظـابع ماٌعؿّٓل باظػؽّٕ

،موتأدؼةمماظّٕداظةوريؾمعقاجفةماظؿقّٓؼاتممضادرؼـمسؾكحؿكمؼؽقغقام،مماظصققّّمظإلدالم

ماظ مدػقـة موضقادة مإديماِّعاغة، مواظقصقلمبفا ماِّعانـفاة ممبّٕ والمؼؽقنمذظؽمإالمباىفّٓم،

موأنمؼؿّٔطّٕوامضقلماظؼائؾ:،مموسّٓمماظّٕطقنمإديماظّٓسةمأوماظّٕاحةمأوماظؽلؾمواالجؿفاد،

مفــاتــظقصماــــأربّعمفــسؾقمٚؾّٕـصؽ***مممابفــذؾمَتــوضمقُؿـاظٖؿعؾمُفــاتـصموعـ

مظّٔاتِفماسؿؾارمالمؼؽقَغامملمإذا***ممَواظٗؿَؼكمباْظِعْؾٔؿمـمواظؾَِّفمـماْظَػَؿكمَّٔاُتَص

موضقلماآلخّٕ:

ًٌامؼقظُّٓمإٌُّءمصؾقَّٗمَتعؾؿ ـِمِسْؾٕؿمأخقمَوَظِقَّٗ***ممسا مَجاِػُؾمُػَقمَطَؿ

ـَُِّٓهمْؾَؿِسماَلمِقٔمــاْظَؼمَطِؾريموإٖن مُؾـاْظَفَقاِصمَسَؾقِفماْظَؿػَِّتمإذامَصغرْيم***مِس
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ماحمَلاِصُؾمإظقِفمُرٖدِتمإَذامَطؾرْي***ممَساِظّؿامَنطامإِنماظَؼقٔممَصغرَيموإٖن

موضقلماآلخّٕ:

مرُيَسلمِفـَسَؾِقمــالَطِفماــَصَؿْطَؾُؾَف***ممَؼاِصّعاماْظُؿُّٕوَءُةمَأِسَقِؿُفماْظَؿُِّٕءمٔإَذا

م،مظقؽقنمضادّرامسؾكماظؿقاصؾمطؿامأنمسؾكماظشؾابمأنمؼقدعمسؾقعفموعّٓارطفموأصؼف

مايضاريم موايقار ماواإلد، ماظشؾابماٌـؼػفامميفمهؼقؼ مميؾؽف ماظعاٌلممبا ،ممظلؾؿ

،موعقاجفةمصـاسةماٌقتمماظقاسلمبطؾقعةماِّدؼانمعـمروحموثابةمظؾؿقاصؾمواظؾـاءمواظؿعؿري

مباِّعؾموصـاسةمايقاة.

مؼفّٓمموختاًما مؼؾينموال ماظّٔي مػق ماظقاسل ماظشؾاب مصإن مخيّٕبم: موال موؼعؿّٕ ،مم،

ماظصعاب ماظؿقّٓؼاموؼؼؿقؿ موؼقاجف مضقؼة، مبعّٖمية مواظؿعؿريممت ماظؾـاء محنق موثابة موروح ،

ماظؽقن محبؼمموحبماًريمظؾـاسمذيقّعامموسؿارة معؤعـّا ماى، ماظؽّٕمية ،مؿقعميفمايقاة

مم.مأوماظعّٕق،مأوماىـّٗم،مأوماظؾقنمم،مبغضماظـظّٕمسـماظّٓؼـ

  والتعنري للبياء شبابيا بأيدي وخذ ، واألماٌ األمً لبالدىا حكل اللَه
 يارب العاملني والعباد البالد صالح فيُ امل واٍدٍه


