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وسارة األوقاف
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دور الشباب يف بياء الدول واحلضارات

م

مممممماحلؿدد مٓمربماظعدد دلثم،ماظؼ ئدددؾميفمطؿ بدددفماظؽدد ؼؿم{:إٔغٖفُددؿِمصِؿِقددنٌماعـُدددقامبِدد ٚبفٔؿِم
وزٔدِغ ػُؿِمػُ ّى}،موأَذف ُمأنِمالَمإظفمإٔالَّمآُموح هُمالمذ ؼؽَمظَفُم،موأَذف ُمأنٖمددق غ موغؾقٖـد م
حمؿ ّامسؾ ُهموردق ُظفُم،ماظؾَّفُؿٖمصدؾٚموددؾْؿِموبد رٔعْمسؾَقدفموسؾَدكماظِدفِموصدقؾِفِم،موعدـِم دؾِعفُمؿِم
بإحل نٕمإظَكمؼقمٔماظ ٚؼـٔم.مم
ممممموبعد :ممم
ممممممصددإنماظاددؾ بمسؿد دماوعددنم،موضؾؾف د ماظـد بام،مودد س ػ ماظؼددقيم،مومالمؼـؽد مأح د مدورم
اظاددؾ بميفمبـ د ماوور د نمواوعددؿموغفهددؿف مورضقفد م،موض د مجعددؾمغؾقـ د م(صددؾكمآمسؾقددفم
ودؾؿ)معـزظنماظاؾ بمادللؿؼقؿماظذيمخي ممدؼـفموورـفم ظقنمدلـزظدنمامعد مماظعد د ميفم
اظلؾعنماظذؼـمؼظؾفؿمآم(سزموجؾ)ميفمزؾمس ذدفمؼدقممالمزدؾمإالمزؾدفم،محقدلمؼؼدق م
(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)م:م(دؾِعنٌمؼُظِؾُٓفُؿُماظؾَٓفُمصِلمزِؾِٓف،مؼقِممالَمزِؾٓمإٔظَٓ مزِؾُٓفُ:مامٔع مُماظعد دِ ُ،م
وذ بْٓمغاأَمصِدلمسِؾد دةِمربِٓدفِ،مورجُدؾْمضَؾْؾُدفُمعُعؾَٓدؼْمصِدلمادلَلد جِ ِ،مورجُداَنٔم ق بٓد مصِدلماظؾَٓدفِم
اجِؿؿع مسؾَقِفِمو ػَ ٓضَ مسؾَقِفِ،مورجُؾْمرَؾَؾؿِفُماعِ أَةٌمذاتُمعـِصِبٍموجؿ ٕم،مصَؼَد :مإٔغِٓدلمأَخد ُم
اظؾَٓف،مورجُؾْم ص ٓق،مأَخِػَكمحؿٓكمالَم عِؾَؿمذِؿ ظُفُمع م ُـِػِؼُمؼؿِقـُدفُ،مورجُدؾْمذطَد ماظؾَٓدفمخ ظِقّد م
صَػَ ضتِمسقِـ هُ)م.م
مممممموظؼد ممحـٖـد ماظدـ

م(صدؾكممآمسؾقدفمموددؾؿم)مسؾدكماشؿـد مممػدذهممادل حؾدنممادلفؿدنمعدـمم

ع احدؾمماظعؿد ،مب ظعؿدؾمواظعاد م،مواظؿدزودمعددـمسؿدؾمماخلددرموغػلدـ ممودؼــد موجمؿؿعـد م؛م
ظؿقؼقددؼمدددع د ـ موع د مصقددفمخرغ د ميفماظ د غق موا خ د مةم،محقددلممؼؼددق م(صددؾكمآمسؾقددفم
ودؾؿ):م(اشْؿـِؿِمخؿِلّ مضَؾِؾمخؿِسٕم:مذؾ بؽَمضَؾِؾمػ عِؽَم،موصِقٖؿؽَمضَؾِؾمددؼَؿِؽَمم،موشِـد عَمم
ضَؾِؾمصَؼْ ٔعَم،موصَ اشؽَمضَؾِؾمذُغِؾِؽَم،موحق ؽَمضَؾِؾمعقِِؽَ)م،موبقٖـم(صدؾكممآمسؾقدفمموددؾؿم)م
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أنماظاؾ بمغعؿنم-طغرػ معـماظـعؿ-موأنماظعؾ مدقلأ مسـفد مأعد مممآم(سدزموجدؾ)ممؼدقمم
اظؼق عنم،مصؼ م(صؾَّكماظؾَّفُمسؾَقِفِمودؾَّؿ)م:م(الم زُو ُمضَ ع مسؾِ ٍمؼقِمماظْؼِق عنِمحؿٖدكممؼُلِدأَ ممسدـِمم
أَرِبعٔمخِص ٕم:مسـِمسُؿُ ُهِمصِقؿ مأَصْـ هُم؟موسـِمذؾ بِفِمصِقؿ مأَبِاهُم؟موسـِمع ظِفِمعِـِمأَؼِدـمماطْؿلدؾفُمم
وصِقؿ مأَغِػَؼَفُ؟موسـِمسؾِؿفِمع ذامسؿِؾمصِقفِ؟)م.م
مممممموت مالمخيػكمسؾدكمأحد مأمنمددرةماظدـ

م(صدؾكمآمسؾقدفموددؾؿ)ماظعاد ةمم،موأؼ عدفم

اظـهد ةمذد ػ ةمسؾددكماػؿؿ عدفم(صددؾكمآمسؾقددفمودددؾؿ)مب ظاددؾ بم،مورسد ؼؿفؿمو عؾددقؿفؿم
و ددقجقففؿم،موح صددفمسؾددكماحلددقارمععفددؿم،مو أػقؾدفؿمظؾؼق د دةم،مصددهاهم(صددؾكمآمسؾقددفم
ودؾؿ)ممؼُ غقفؿموؼؼ بفؿمعـمجمؾلفم،محؿدكمؼؽؿلدؾقاماظعؾدؿمواخلداةمواحلؽؿدنم،موحؿدكم
ؼؽقغقامسؾكمإدراعمط عؾم،مووسلمحؼقؼلمب ظقاضعمواوح اثمعـمحقهلؿم،مثؿمةدمـقفؿم
(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)ماظـؼنمبع مذظؽم،موؼؽؾػفؿمبؿقؿؾمادللؽقظقنم.م
ممممممصػلمشزوةمبد رمادؿاد رماظدـ

م(صدؾكمآمسؾقدفموددؾؿ)ماظصدق بنمماظؽد امم(رضدلمآم

سـفؿ)م،مصؿؽؾؿمعـمذؾ بمادلف ج ؼـمدق غ ماظْؿِؼْ ادُمبِدـُممسؿِد ٕومم(رضدلمآمسـدف)ممض ئؾًد مم:م
(ؼ مردُق ماظؾَّفِم،ماعِدأمظِؿد مأَراعَماظؾَّدفُمصَدـقِـُمععدؽَمم،مواَظؾَّدفِمظَد مغؼُدق ُمظَدؽَمطَؿد مضَ ظَدتِمبـُدقم
إدِ ائِقؾمظِؿُقدكم:ماذِػبِمأَغِتموربٗؽَمصَؼ ِام،مإٔغٖ مػ ػُـد مض سِد ُونم،موَظؽِدـِماذِػدبِمأَغِدتم
وربٗؽَمصَؼَ ِؾَ م،مإغٖ مععؽُؿ معُؼَ ِؾُقن)...م
مممممموعـمذؾ بماوغص رم ؽؾؿمدق غ مدعِ ُمبِـُمعُع ذٍمم(رضلمآمسـف)مض ئؾً م:م(واَظؾَّدفِمَظؽَأَغٖدؽَم
ُ ٔؼ ُغ مؼ مردُق ماظؾَّفِم؟مضَ مأَجؾِم،مضَ م:مصَؼَ ِماعـٖ مبِؽَموصد ٖضْـ عَمم،موذدفٔ ِغ مأَنٖمعد مجِؽِدتم
بِفِمػُقماظْقؼٗم،موأَسِاَقِـ عَمسؾَكمذظِؽَمسُفُقدغ موعقاثِقؼَـ م،مسؾَكماظلٖؿِعٔمواظاَّ سدنِمم،مصَد عِأمؼد م
ردُق ماظؾَّفِمظِؿد مأَردِمتمصَدـقِـمععدؽمم،مصدقماظّدذيمبعـدؽَمبِد ظْقؼٚمم،مظَدقِمادِؿعِ ضِدتمبِـد مػدذام
اظْؾقِ مصَكُهِؿفُمظَكُهِـ هُمععؽَم،مع م كؾَّػمعِـٖ مرجُؾْمواحِ ْم،موعد مغؽْد هُمأَنِم ؾْؼَدكمبِـد مسد ُوٖغ م
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شَ ّام،مإغٖ مظَصُؾُ ْمصِلماظْق ِبِم،مصُ ُقْمصِلماظؾْؼَ ِم،مظَعؾٖماظؾَّفمؼُ ٔؼؽَمعِـٖ مع م ؼَ ٗمبِدفِمسقِـُدؽَمم،مصَلِد ِم
بِـ مسؾَكمب طَنِماظؾَّفِ)م.مصَلُ ٖمردُق ُماظؾَّفِم(صؾَّكمآُمسؾَقِفِمودؾَّؿ)مبِؼَقِ ٔمدعِ ٍم،موغاٖداَفُمذظِدؽَمم،م
ثُؿٖمضَ م:م(دِرُواموأَبِاِ ُوا )...م.م
مممممموػذامدق غ معع ذمبـمجؾدؾم(رضدلمآمسـدف)ممةـقدفماظدـ

م(صدؾكمآمسؾقدفموددؾؿ)م

ثؼؿفم،موؼؾعـفمإىلماظقؿـمواظقّد موض ضدقّ م-موػدقميفمرؼعد نمذدؾ بفم-مودلد مددأظفم(صدؾكمآم
سؾقددفمودددؾؿ)م:م(طَقِددػم ؼْهِددلمإٔذامسد َمظَدؽَمضَهد ْم؟)مم،مضَ د م:مأَضْهِددلمِبؽِؿد بِماظؾَٓدفِم(سددزم
وجؾ)م.مضَ م:م(صَإٔنِمظَؿِم فِ ِهُميفمطِؿ بِماظؾَٓفِم؟)م.مضَد م:مأَضْهِدلمبِلُدـٓنِمردُدق ٔماظؾَٓدفِم(صدؾكمم
الماظُدقمم.م
آمسؾقفمودؾؿ)م.مضَ م:م(صَإٔنِمظَؿِم فِ ِهُميفمدُـٓنِمردُق ٔماظؾَٓفِ).مضَ م:مأَجِؿفٔ ُمرأؼلم َ
صَه د بماظددـ

م(صددؾكمآمسؾقددفمودددؾؿ)مبِق د ِهِميفمص د رمدددق غ معع د ذم(رضددلمآمسـددف)م،م

وضَ :م(اظْقؿِ ُمظؾَٓفِماظَٓذِىموصَٓؼمردُق مردُق ٔماظؾَٓفِمظِؿ مؼُ ِضِلمردُق ماظؾَٓدفِم)م،موطد نم(صدؾكم
آمسؾقددفمودددؾؿ)مؼؼددق مسـددفم:م(أسؾدؿُمأعٓددحلمبد حلا ٔمواحلد اممعُعد ذمبددـمجؾدؾٕ)م،موطد نم
دق غ مسؿ مبـماخلا بم(رضلمآمسـف)مؼؼق م:مسفزتماوعف تمأنمؼؾد نمعـدؾمععد ذمم.م
وض مع تمعع ذم(رضلمآمسـف)مدونماوربعثم.م
مممممموط نمتـمغؾغقاميفمرؼع نمذؾ بفؿمدق غ مسؾد مآمبدـمسؾد سم(رضدلمآمسـفؿد )م،م
وطد نمذظدؽمباطدنمدسد مرددق مآم(صدؾكمآمسؾقدفموددؾؿ)مظدفمم،محقدلمدسد مظدفمض ئؾًد م:م
(اظؾَّفُؿٖمصَؼْفِفُمصِلماظ ٚؼـٔم،موسؾْؿِدفُماظؿٖأْؤؼدؾم)م،موطد نمددق غ مسؿد مبدـماخلاد بم(رضدلمآم
سـددف)مسؾلددفميفمجمؾددسمذددقرىمطؾد رماظصددق بنم،موؼؼددق م:م(ذاعَمصَؿددكماْظؽُفُددق ٔم،مإٔنٖمظَدفُم
ظِل غّ مدؤوظً م،موضَؾْؾّ مسؼُقظً )م.م
مممممموػذامدق غ معصعبمبـمسؿرم(رضلمآمسـف)م-مصؿكمض ؼشمادل ظؾم-ماظدذيم بدكم
سؾكماظـ ا مواظ ص ػقنم،موحقـؿ ماعؿألمضؾؾفمب مة نم،مطد نمعدـمأو معدـمػد ج معدـمعؽدنم
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إىلمادل ؼـددنم،مبؿؽؾقددػمعددـمردددق مآم(صددؾكمآمسؾقددفمودددؾؿ)م،مظقؽددقنمأو مدددػرم
ظإلدامم،مصـفحم(رضلمآمسـف)ميفمبـ مض سد ةمإدداعقنميفمادل ؼـدنمم،ممتفقد ّمامهلفد ةم
اظـ

م(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)م،مصؽ نمعـمب طؿفمأنمأدؾؿمجؾٗمأػؾمادل ؼـنمسؾدكمؼ ؼدف،م

وع تم(رضلمآمسـف)مذفق ّامؼقممأح م،موض مض ربماوربعثمعـمسؿ هم.م
ممممممويفمؼقممعؤ نموػلمعع طنمعـمأذ مادلع رعماظحلمخ ضف مادللؾؿقنم،مةدمـحماظدـ مم
(صدؾكمآمسؾقددفمودددؾؿ)مماظادؾ بمضقد دةممالدقشم؛مصقدقظلمسؾددقفؿمدددق غ مزؼد ممبددـمح رثددنم
(رضلمآمسـف)م،مثؿمؼؼدق مم(صدؾكمآمسؾقدفموددؾؿ)مم:م(إنِمضُؿدؾممزؼد ممصفعػد ممم،موإنِمضُؿدؾمم
جعػ مصعؾ مآمبـمرواحن)م،موط نماظـاثنمذؾ بميفمأوائؾماظعا ؼـق تم(رضلمآمسـفؿم
مجقعّ )م.م
ممممممظؼد مأوىلماظددـ

م(صددؾكمآمسؾقددفمودددؾؿ)ماظاددؾ بماػؿؿ عّد مطددؾرّام،موعددـقفؿماظـؼددنم،م

ومحؾفؿمادللؽقظقنم،مظ ؾؿأطق مسؾدكمضد ورةماددؿـؿ رمع حؾدنماظادؾ بماالددؿـؿ رماوعـدؾمم،م
وبدددذ ماظقددددعميفم قزقدددػمر ضدد فؿموضدد را فؿم،مو فقؽدددنماظظدد و مأعدد عفؿم،مظؿـؿقدددنم
عددقاػؾفؿم،مو عظددقؿماالدددؿػ دةمتددم مأص د مآم ع د ىلمسؾددقفؿمبددفمعددـمضددقةميفماظؾدد نمم،م
ورج حنميفماظعؼؾم،موظثميفماظؼؾبم،موظاػميفمادلاد س مم،مصقؿد مؼعدقدمبد ظـػعماظعؿدقؿم
سؾكماجملؿؿعمطؾفم،موط نماحللـماظؾص يم(رمحفمآ)مؼؼدق مم:م(ضد ٓعقامإظقـد مذدؾ بؽؿمم؛م
صإغفؿمأص غمضؾقبّ م،موأحػظمدل ممسعقام،مصؿـمأرادمآمأنمؼُؿِؿٓفمظفمأمتّف)م.مم
مممممموظلددـ مغؾد ظغمإذامضؾـد م:مإنمطددـرّامعددـمعظد ػ ماظؿؼد ممواظؿاددقرماظعؾؿددلماظددذيمؼعقاددفم
اظع د

ميفماظعص د ماحل د ؼلميفمذددؿكماجمل د التمض عددتمسؾددكمأطؿ د

ماظاددؾ بماظددذؼـم

أدفؿقامجبفقدمعؿؿقزةميفمخ عدنمامغلد غقنم؛ممصػدلمجمد ماظػهد مند مأنمأصدغ مرائد م
صهدد م مؼؽددـمسؿدد همؼؿفدد وزماخل علددنمواظعادد ؼـمسـدد ع مصددع مإىلماظػهدد ميفمسدد مم
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(،)1661موطؿدد مط غددتمأو ماعدد أةميفماظؿدد رؼإم اددرمإىلمماظػهدد معـػدد دةمدونمردد ضؿم
ؼصقؾف مذ بنميفماظل ددنمواظعا ؼـمعـمسؿ ػ م،موذظؽميفمس مم()1663م.م
مممممموسـ ماحل ؼلمسـمأذف موأودعمعقاضعماظؿقاصؾماالجؿؿد سلمم(صدقسمبدقع)ممندم مأنم
عـمأدلفمػقمذ بميفماظعا ؼـمعـمسؿ هم،موطذاماحل مععمعـموضعمغقاةمأطامعصدـعم
ظإلظؽهوغق تميفماظع

مط نموضؿف ميفماظعا ؼـمعـمسؿ هم،مويفمإب ؼؾمعـمس مم()1676م

ض ممذ بميفم اظـ غقنمواظعا ؼـمعدـمسؿد همبؿأددقسمو لدقؼؼمواحد معدـمأوائدؾمخادق م
إغؿ جماحل دبماظاكصلميفماظع

م،مثؿمأبف ماظع

مبع مذظدؽمعدعمزعائدفمبدم مأدخؾدقهم

سؾقفمعـم اقرم ؽـقظقجلمطؾرمسؾكمذ طؿفؿماظدحلمأدلدقػ ميفمػدذاماجملد م،موػـد عم
عؽ تماظـؿ ذجمادلا صنمأعـ هلؿ،مصؼ مس

م رخيـ مادلع صد ماد ذجمعاد صنمعدـماظادؾ بم

سؾكمادللؿقىماظقرين،موسؾكمادللؿقىماظ وظلم.
ممممممسؾكمأنماالػؿؿ ممب ظاؾ بمواحل صمسؾكم أػقؾفؿمظؾؼق دةموهؿؾمادللؽقظقنمعدـف م
غؾقيمأصقؾمد رمسؾقفماخلؾػ ماظ اذ ونم(رضلمآمسـفؿ)مبع موصد ةمرددق مآم(صدؾكم
آمسؾقفمودؾؿ)م؛مصفذامدق غ مأبقمبؽ ماظصد ؼؼم(رضدلمآمسـدف)مؼؽؾدػمددق غ مزؼد مبدـم
ث بتم(رضلمآمسـف)مجبؿدعماظؼد انماظؽد ؼؿمم،مض ئؾًد مظدفمم:م(إٔغٖدؽَممرجُدؾْمذد بٙمس ضِدؾْمم،موالَم
غؿٖفٔؿُ دؽَم،مطُـِددتم ؽْؿُ دبُماظددقحِلمظِ دُددق ٔماظؾَّ دفِم(صددؾَّكمآُمسؾَقِ دفِمودددؾَّؿم)م،مصَؿؿؾٖ دعٔماظؼُ د ِانم
صَ جِؿعِفُ)م.موػذام ؽؾقػمسظقؿم،موعفؿدنمطدؾرةممضد مسـفد مددق غ مزؼد م(رضدلمآمسـدف)مم:م
(صَقماظؾَّفِمظَقِمطَؾَّػَـِلمغؼْؾمجؾؾٕمعِـمالِؾ ٔم،مع مطَ نمأَثِؼَؾمسؾَدلٖمعِؿٖد مأَع غِدلمبِدفِمعِدـِمجؿِدعٔم
اظؼُ ِانٔ)م،مض مابـمحف م(رمحفمآ)مععؾؼً مسؾكمطاممدق غ مأبلمبؽ م(رضدلمآمسـدف)مم:م
صؽقغفمذ ب٘ مؼؽقنمأغاطمدل مؼاؾبمعـفم،موطقغفمس ضؾً مصقؽدقنمأوسدكمظدفمم،موطقغدفمالمؼدؿفؿم
صهطـماظـػسمإظقفم،موطقغفمط نمؼؽؿبماظقحلمصقؽقنمأطـ مت ردنمظفم.م
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مممممموػددذامصفددؿمسؿقددؼمعددـماظصد ؼؼم(رضددلمآمسـددف)م،مؼـؾغددلمظـد مأنمغؼددػمععددفم،مصعـد م
إس ادمضق داتمادللؿؼؾؾمالمب معـم قاص مصػ تموعؼقعد تمم،م دمأ لميفمعؼد عؿف ماظؽػد ةم
واوع غنم ،موػقمع مؼـؾغلم قص هميفمطؾمعدـمؼؿدقىلمسؿؾًد مس عّد م،موػدقمأؼهّد معد مسدبمأنم
غ بلمسؾقفمأبـ غ موذؾ بـ م؛محؿكمؼلؿاقعقامهؿؾمادللدؽقظقنم،مبؽدؾمجد ارةم،موطػد ةم،م
وطػ ؼنم.م
أقول قولي هذا وأستغفز اهلل لي ولكه
* * *
مممممماحلؿ مٓ مرب ماظع دلثم ،موأذف مأنمالمإظفمإالمآموح همالمذ ؼؽمظفم،موأذف مأنم
دق غ موغؾقـ محمؿ ّا مسؾ هموردقظفم ،ماظؾفؿمصؾٓمودؾؿموب رعمسؾقفم،موسؾك ماظف موصقؾفم
أمجعثم،موعـم ؾعفؿمبإحل نمإىلمؼقمماظ ؼـم.
إخوة اإلسالم:
ممممممإن ماظؼ ان ماظؽ ؼؿ مض مظػت مأغظ رغ مإىل مأػؿ مصػؿث معـ معؼقع ت مإس اد ماظؼ دةم
واخؿق رػؿ م ،موػؿ ماظؼقة مواوع غن م ،مأو ماحلػظ مواظعؾؿ م ،محقل مؼؼق ماحلؼ م(دؾق غفم
و ع ىل)ميف مضصن مدق غ معقدكم(سؾقفماظلام) م:م{ضَ ظَتِ مإٔحِ اػُؿ مؼ مأَبتِ مادِؿأْجِ ِهُ مإٔنٖم
خقِ معـٔ مادِؿأْج ِت ماظْؼَقٔيٗ ماظْأَعِثُ} ،موؼؼق مدؾق غف مسؾك مظل ن مدق غ مؼقدػ م(سؾقفم
اظلام) ميف مخم رؾن مسزؼز معص م :م{اجِعؾْـِل مسؾَك مخزائِـٔ ماظْأَرَِٔ مإٔغٚل محػِقظٌ مسؾِقؿْ}،م
ص وع غنموح ػ مالم ؽػلم،مواظؽػ ةمبامأع غنمالم ُغينموالم ُف يم.مم
ممممممويف مإر ر مػ ث ماظصػؿث مال مب معـ م قاص مصػ ت موعؼقع ت م ػصقؾقن موصؼ مرؾقعنم
ادلفؿن ماظحل م ُقطؾ مإىل ماظؼ ئ مأو مادللؽق م ،مودرجن مادللؽقظقن مادلؾؼ ة مسؾك مس ؼف م،م
وحل دقنمادلف ممادلـقرنمبف م،موعـمأػؿف م:ماظؿػ غلموامخاصميفماظعؿؾم،مواظؼ رةم
سؾك مهؿؾ ماظهغق

م ،مواظعؿؾ مهت ماظهغق

مادلؿع دة م ،مواظؿع عؾ معع ماوزع تم
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وحلـمعع لؿف م،مواظ ؤؼنماظلق دقنم،موامدل ممبؿاؾؾ تماوعـماظؼقعلم،مواظؼ رةمسؾكم
اظعؿؾ مب وح مالؿ سن مواظػ ؼؼ م ،مواظؿؿقز ميف معلؿقى ماظقسل مواظـؼ صن ماظع عن م ،مصـؿن مع م
ؼع

ميفمسؾؿمامدارةمبعؿقمماظػفؿموخصقصقنماظؿؽ ظقػ م،مذظؽمبأنمؼؽقنمادلقزػم

أومادلل ؽق مأوماظؼ ئ مسؾكمعلؿقىمس

معـماظػفؿماظع ممظؽؾمجقاغبمسؿؾفم،موامدل مم

بأر اصف،موعاؽا ف،موه ؼ ف،مو اخا ف،مو ا بؽ فمععمالف تماوخ ىم،مأوماظزعا م
ا خ ؼـ م ،موأن مؼؽقن موادع ماظـؼ صن م ،موادع مامدراع م ،مذ ؼ ماظقسل مب دللؿف اتم
وادلؿغراتم،موسؾكمأسؾكمض رمتؽـمعـمامدراعماظذيمض مؼصؾمإىلمدرجنماظؿػ دم،م
وسؾكمأضؾم ؼ ؼ معلؿقىماظؿؿقزميفمادلفؿنمادلقطؾنمإظقفم.م
مممسؾكمأغفمت مؼـؾغلمامذ رةمإظقفمأنماظعاضنمبثماظاؾ بمواظاققخمظقلتمساضنمص اعم
والمإضص م؛مإا م ػلمساضنم ؽ عؾمو ه ص مجفقدم،مصـقـميفمح جنمإىلمر ضنماظاؾ بم
ح جؿـ مإىل مخاة ماظاققخ م ،مويف مح جن مإىل مخاة ماظاققخ م ،مح جؿـ مظا ضن ماظاؾ بم
ومح دفؿ.م م

ممممممم

اللهه متعيا بأمساعيا وأبصارىا وقوتيا أبدا ما أحييتيا ،
وجيبيا الفنت ما ظهز ميها وما بطً .
م

