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حكوم الشباب وواجباتّي

احلؿدمٓمربماظعادلنيم،ماظؼائؾميفمطؿابفماظؽريؼؿم م{إٔغٖفُرؿِمصِؿِقَرٌٌم َعَـُرقامبِريَبٚفٔؿِموَزَِٔغَراػُؿِم
ػُدّى}م،موأَذفدُمأنِمالَمإظفَمإٔالَّمآُموحدَهُمالمذَيؼؽَمظَفُم،موأََذرفدُمأنٖمدرقدَغاموغؾقٖـرامعُقَؿٓردّام
سَؾدُهموَرَدُقظُفُم،ماظؾَّفُؿٖمصَؾٚمودؾِّؿِموبارٔكْمسؾَقفِموسؾَكمَظِفِموصقؾِفِمأمجعنيم.

وبعــذ :

ممصننم عيحؾٌماظشؾابمعرـمأػرؿمعياحرؾمسؿريمانغلرانم مصفرلمعيحؾرٌماظؼرقةماظؾدغقرٌم،م
واظـضجم،مواحلققؼٌم،مواظـشاطم،مواظعطاءم،مواألعؾماظقادعم،مواالغػؿاحمسؾركماحلقراةم،موالم
ذرؽمأنٖماظشرؾابمػرؿمسؿراَماألعرٌم،موضؾؾفرراماظـرابضم،مودراسدػاماظؼرقيٓم،موالمؼـؽريمأحرردم
َورػؿمادلفؿميفمبـاءماألورانم،مويفمغفضٌماألعؿمورضقفام.
موظؼدمسربماظؼيَنماظؽيؼؿمسـمعيحؾٌماظشؾابمبلغفامعيحؾٌماظؼرقةمبرنيمفرعػنيم مفرعػم
اظطػقظٌم،موفعػماظشقكقخٌم،مصؼالمتعرا م م{اظؾَّرفُماظَّريِيمخَؾَؼَؽُرؿِمعِرـِمفَرعِػٍمجُرؿٖم َعَرؾَم
عِـِمبَعِدِمفَعِػٍمضُقٖةًمجُؿٖم َعَؾَمعِـِمبَعِدِمضُقٖةٍمفَعِػًاموَذَقِؾًٌَ}م،مظيامطاغر مماظـؾرقةمواظيدراظٌميفم
دـماظشؾابم،مضالمتعرا

محؽاؼرٌمسرـمدرقدغامؼقدرػم(سؾقرفماظلر م)م م{وَظَؿٖرامبَؾَرغَمأَذُردٖهُم

حؽْؿّاموَسِؾْؿّام َوطَيَظِؽَمغَفِزٔيماظْؿُقِلِـِنيَ}م،موضالمسـمدقدغامعقدكم(سؾقفماظل م) م
َتَقِـَاهُم ُ
{وَظَؿٖامبَؾَغَمأَذُدٖهُموَادِؿَقَىمَتَقِـَاهُمحُؽْؿّاموَسِؾْؿّامم َوطَيَظِؽَمغَفِرزٔيماظْؿُقِلِرـِنيَم}م،موضرالمابرـم
سؾرراسم(رفررلمآمسـفؿررا)م م(عَررامبعر مآمغؾق٘ررامإالمذرراب٘ام،موالمأوتررلماظعؾررؿمسررا مإالموػررقم
ذاب)...م،م صفيامخؾقؾماظرينـمإبرياػقؿم(سؾقرفماظلر م)موا رفمسؾردةماألصرـامموػرقميفم
دـماظشؾابم،مضالمتعرا
اظؼيَنماظؽيؼؿمإ

يطُيُػُؿِمؼُؼَرالُمظَرفُمإٔبِريَاػِقؿُم}م،مطؿرامأذرارم
م م{ضَراظُقامدَرؿِعِـَامصَؿّركمؼَر ِ

مصطـٌموذطاءمدقدغامدؾقؿانم(سؾقفماظل م)موػرقميفمعيحؾرٌماظشرؾابم،م

حؽْؿّراموَسِؾْؿّرام}م،موػرريامغرهللمآمعقدرركم
صؼرالمدرؾقاغفم م{صَػَفٖؿِـَاػَررامدُرؾَقِؿَانَم َوطُؾٛرامَتَقِـَررام ُ
(سؾقررفماظلر م)ميفمرؼعررانمذررؾابفموضقتررفموأعاغؿررفماظر

مَصعر مابـررٌماظي ررؾماظ ررا مإ م

اظؿعررؾعمسررـمذظررؽم،مطؿررامحؽرركماظؼرريَنماظؽرريؼؿمسؾرركمظلرراغفام،ميفمضقظررفمتعررا م م}ضَاظَر ِم
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إٔحِدَاػُؿَامؼَامأَبَ ِمادِؿَلْ ِيِهُمإٔنٖمخَقِيَمعَرـٔمادِرؿَلْ َيِتَماظْؼَرقٔيٗماظْرلَعِنيُم{م،موخارر مدرؾقاغفم
دقدغامحيقكم(سؾقفماظل م)مظقؼقممبلعاغٌماظعؾؿم،موحتؿرؾمسر ءماظردسقةم،ميفمضرقةموسرزمم
اظشؾابم،مضالمتعا

قؽْرؿَمصَرؾِق٘ام}م،موضرالمتعرا م
م{ؼَامؼَقِقَكمخُيِماْظؽِؿَرابَمبِؼُرقٖةٍموََتَقِـَراهُماظْ ُ

واصػًامصؿقٌماظؽفػمادلمعـنيم م{غَقِـُمغَؼُصٗمسَؾَقِؽَمغَؾَلَػُؿِمبِاظْقَؼٚمإٔغٖفُؿِمصِؿِقَرٌٌمَعَـُرقامبِريَ ٚبفٔؿِم
وَزَِٔغَرراػُؿِمػُرردىّ{م،مطؿررامبررنيماحلررؼمدررؾقاغفموتعررا مأنماظشررؾابمواظؼررقةمواظعؾررؿمعررـم
عمػ تماظؼقاَةموحتؿؾمادللؽقظقٌم،محق مؼؼرقلمدرؾقاغفم م{وَضَرالَمظَفُرؿِمغَؾِرقٗفُؿِمإٔنٖماظؾَّرفَم
ضَدِمبَعَ َمَظؽُؿِمرَاظُقتَمعَؾِؽاًمضَاظُقامأَغٖركم ؼَؽُرقنُمظَرفُماظْؿُؾْرؽُمسَؾَقِـَراموَغَقِرـُمأَحَرؼٗمبِاظْؿُؾْرؽِمعِـِرفُم
وَظَؿِمؼُمِتَمدَعًٌَمعِـَماظْؿَالٔمضَالَمإٔنٖماظؾَّفَماصِرطَػَاهُمسَؾَر ِقؽُؿِموَزَاََهُمبَلِرطًٌَمصِرلماظْعِؾْرؿٔموَاظْفِلِرؿٔم
وَاظؾَّفُمؼُمِتِلمعُ ْؾؽَفُمعَـِمؼَشَاءُموَاظؾَّفُموَادِعْمسَؾِقؿْ{ .م
وألػؿقٌمػيهماظػرتةمعـمسؿيمانغلانمصؼدمبنيماظـهللم(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)مأنمآم
(سزمو ؾ)مدقفمؼلللماظعؾدمسـفامدماظًامخاص٘رامؼرقمماظؼقاعرٌم،محؿركم ؿفردمانغلرانميفم
االدؿػاَةمعـفام،مواشؿـاعفرامصقؿرامؼعرقَمغػعرفمسؾقرفموسؾركماظـراسم،مصؼرالم(صَرؾَّكمآُمسَؾَقِرفِم
وَدَؾَّؿَ)م م(ظـِمتَزُولَمضَدَعامسؾدٍمؼقمَماظؼقاعٌِمحؿكمؼُلِلَلَمسـمأَرِبَعٔمخِ رالٕم مسرـمسُؿُرئهِمصرقؿَم
أَصْـاهُ؟موسَـِمذَؾابِفمصقؿَمأَبِ هُ؟موسَـمعاظِفِمعـمأؼـماطْؿَلَرؾَفُم،موصرقؿَمأغِػَؼَرفُ؟موسَرـِمسؾؿِرفِمعراذام
سؿِؾَمصقفِ؟)م .م
وظؼدماػؿؿماند ممباظشؾابماػؿؿاعّامطؾعّام،مو عرؾممرؿمحؼقضًرام،موسؾرقفؿموا ؾراتم،م
صؾفؿمحؼمالتعميي  ،والتوجيْ  ،وحضَ اإلعذاد ،موظؼدمحؽكماظؼيَنماظؽيؼؿمعامطانم
عـمظؼؿانماحلؽقؿمععمابـفم،محق مشيسمصقفماجلقاغ ماظدؼـقٌم،موحـٓفمسؾكمانصر حموم

اظعطاء،ممواظؿقؾلمباظؼقؿماألخ ضقٌم،مضرالمتعرا م م{وَإٔذِمضَرالَمظُؼْؿَرامنُمظِابِـِرفِموَػُرقَمؼَعِظُرفُمؼَرام
بُـَلٖمظَامتُشِئكْمبِاظؾَّفِمإٔنٖماظشٚيِكَمظَظُؾْؿْمسَظِقؿْم}م،موضالمدؾقاغفم م{ؼَامبُـَلٖمإٔغٖفَرامإٔنمتَرؽُمعِـِؼَرالَم
حَؾٌٍٖمعٚـِمخَيََِلٕمصََؿؽُـمصِلمصَكِيَةٍمأَوِمصِلماظلٖؿَاوَاتِمأَوِمصِلماظْلَرِضٔمؼَلْتِمبِفَرامامظؾَّرفُمإٔنٖماظؾَّرفَم
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ظَطِقػْمخَؾِعْم*مؼَامبُـَلٖمأَضِؿٔماظ ٖؾَاةَموَأْعُيِمبِاظْؿَعِيُوفِموَاغِفَمسَـٔماظْؿُـؽَئموَاصِؾِيِمسَؾَك عَامأَصَرابَؽَم
إٔنٖمذَظِؽَمعِـِمسَزِمٔماظْلُعُقرٔم*موَظَامتُ َعٚيِمخَدٖكَمظِؾـٖاسٔموَظَامتَؿِشٔمصِلماظْرلَرِضٔمعَيَحّرامإٔمنٖماظؾَّرفَمظَرام
ؼُقِ ٗمطُؾٖمعُكِؿَالٕمصَكُقرٕم*موَاضْ ِدِمصِلمعَشِقِؽَموَاشْضُرضِمعِرـمصَرقِتِؽَمإٔنٖمأَغؽَريَماظْلَصِرقَاتِم
ظَ َقِتُماظْقَؿِعٔ}م .م
م وػيامعامطرانمؼػعؾرفماظرـهللم(صرؾكمآمسؾقرفمودرؾؿ)معرعماظشرؾابم،مصؽرانم(صرؾكمآم
سؾقفمودؾؿ)مؼفؿؿمبفؿماػؿؿاعّرامباظغّرام،مموحيري

مسؾركمتلػقؾرفؿموإسرداَػؿم،موؼغريسميفم

ضؾررقبفؿموسؼررقمؿمعؾرراَنماظرردؼـماظعظقؿررٌم،موحر ماظعؾررؿم،مواظؿؿقررزم،ممصعررـمابررـمسؾرراسم
(رفلمآمسـفؿا)م،مضَالَم مطُـِ ُمخَؾْػَمرَدُقلٔمآِم(صَؾَّكماظؾَّفُمسَؾَقِفِموَدَرؾَّؿَ)مؼَقِعّرام،مصَؼَرالَم م
(ؼَامشُ َمُم،مإٔغٚلمأُسَؾِّؿُؽَمطَؾِؿَاتٍم ماحِػَظِماظؾَّفَمؼَقِػَظْؽَم،ماحِػَظِماظؾَّرفَمتَفِردِهُمتُفَاػَرؽَم،مإٔذَام
دَلَظْ َمصَادِلَلٔماظؾَّفَم،موَإٔذَامادِؿَعَـِ َمصَادِؿَعِـِمبِاظؾَّفِم،موَاسِؾَؿِمأَنٖماألُعٖرٌَمظَرقِما ِؿَؿَعَر ِمسَؾَركمأَنِمم
ؼَـِػَعُقكَمبِشَلِءٍمظَؿِمؼَـِػَعُقكَمإٔالَّم بِشَرلِءٍمضَردِمطَؿَؾَرفُماظؾَّرفُمظَرؽَم،موَظَرقِما ِؿَؿَعُرقامسَؾَركمأَنِمؼَضُريٗوكَم
بِشَلِءٍمظَؿِمؼَضُيٗوكَمإٔالَّمبِشَلِءٍمضَدِمطَؿَؾَفُماظؾَّفُمسَؾَقِؽَ،مرُصِعَ ِماألَضْ َمُموَ َػَّ ِماظ ٗقُػُ)م .م

وبعدماظؿعؾقؿماجلقدم،مواظؿدرؼ مادلؿؼـم،مؼلتلمحؼماظشؾابميف الـتىهني والـذعع
بّــي  -نــن حضــم عمىــْ وقذراتــْ ون ا تــْ  -يف وواقــع العىــن و الكيــادة
واملضــلولية  ،وػرريامعررامصعؾررفماظررـهللم(صَررؾَّكماظؾَّرفُمسَ َؾقِرفِموَدَررؾَّؿَم)محقر موزررػمراضرراتم
اظشؾابمادلكؿؾػٌم،موَصعمبفؿمخلقضمععرتطاتماحلقاةم مصؼدمادرؿلعـماظرـهللم(صرؾكمآم

سؾقفمودؾؿ)مسؾكمَسقتفمذابام مؼؿفاوزماظعشيؼـمعـمسؿيهم،مػقماألرضؿمبرـمأبرلماألرضرؿم
(رفررلمآمسـررف)ماظررييمطررانمبقؿررفمعؼ ري٘امَعـّررامظؾررـهللم(صررؾلمآمسؾقررفمودررؾؿ)موصررقابؿفم
اظؽيامميفمبداؼٌماظدسقةماند عقٌم،مطؿامأعٖيماظرـهللم(صرؾلمآمسؾقرفمودرؾؿ)مأدراعٌمبرـم
زؼدم(رفلمآمسـفؿا)مسؾكم رقشمادللرؾؿنيم،مومسؿريهمَغرياكم مؼؿفراوزماظـاعـرٌمسشريةم
ساعّام .م
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م وػيامزؼدمبـمجاب ماألغ راريم(رفرلمآمسـرف)ماظرييمطرانمسؿريهمأحردمسشريمساعّرام
سـدمضدومماظـٖؾِلٓم(صَرؾَّكماظؾَّرفُمسَؾَقِرفِموَدَرؾَّؿَ)ماظْؿَدِؼـَرٌَم،موضردمأعريهماظرـهللم(صَرؾَّكماظؾَّرفُمسَؾَقِرفِم
وَدَؾَّؿَم)مأنمؼؿعؾؿمظغٌماظقفقَم،موؼعؿؾمعرتمجًرامظيدرقلمآم(صرؾكمآمسؾقرفمومدرؾؿ)معرـم
وإ مظغررٌماظقفررقَم،موسررـمذظررؽمؼؼررقلمدررقدغامزؼرردم(رفررلمآمسـررف)م ملم...مصَؿَعَؾَّؿ ر ُمظَ رفُم
طِؿَابَفُؿم،معَامعَيٖتمبِلمخَؿسَمسَشيَةَمظَقؾًٌَمحَؿركمحَيَضؿُرفُم،موَطُـر ُمأَضريَأُمظَرفُم ُطؿُرؾَفُؿمإٔذَامطَؿَؾُرقام
إٔظَقر رفِم،موَأُ ِقر ر ُمسَـر رفُمإٔذَامطَؿَر ر َملم،مػررريامإ م امغر ر متعؾؿرررفماظلٓررريؼاغِقٌم،مواظْػَارٔدِر رقٌٖم،م
واظْقَؾَشِقٌٖ،موَاظيٗوعِقٌٖم،موَشعػام،مجؿمطانمظفمبعدمترياطؿمطرؾمػريهماخلررباتمَورهماظعظرقؿم
يفممجرعماظؼريَنماظؽرريؼؿم،مصؼردمضررالمظرفمدرقدغامأَبُررقمبَؽْريماظ رردؼؼم(رفرلمآمسـررف)ميفم
خ صؿف ملمإٔغٖرؽَمرَ ُرؾْمذَرابٙمسَاضِرؾْمالَمغَؿٖم فٔؿُرؽَ،موَضَردِم ُطـِر َمتَؽْؿُر ُماظرقَحِلَمظِيَدُرقلٔماظؾَّرفِم
(صَؾَّكمآُمسَؾَقِفِموَدَؾَّؿَ)م،مصَؿَؿَؾٖعٔماظؼُيَِنَمصَا ِؿَعِفُملم،مصؼاممدقدغامزؼدم(رفلمآمسـف)مبفريهم
ادلفؿٌماظـؼقؾٌماجلؾقؾٌمسؾركمخرعمعرامؼؽرقنماظؼقرامم،مػريامإ م اغر مطقغرفم(رفرلمآم
سـف)مسؾؿّاميف مسؾؿمادلقارؼ مواظؼياءاتم،موطاصٌماظعؾقمماظشريسقٌماظر

مأػؾؿرفمأنمؼؽرقنم

عػؿقاموضافقاميفمسفدماخلؾقػٌمسؿيمبـماخلطابم،موسـؿانمبـمسػانم(رفرلمآمسـفؿرا)م،م
وسؿيهم مؼؿفاوزماظـ جنيمساعّام .م

وطررانمسؿرريمبررـماخلطررابم(رفررلمآمسـررف)م يــذعو سمضــْ الشــباب ب

جاٌــم

الشيوخ ،ويضتشريِي يف نن األوور ،موؼؼقلم ملمالمميـعمأحدّامعرـؽؿمحَداجرٌمدِرـفم

أنمؼشعمبيأؼف،مصننماظعؾؿمظقسمسؾكمحداجٌماظلـموالمضِدعفم،موظؽـمآمؼضعفمحق مذراءم
لم،مصؽانميفمجمؾلفمذؾابم،ميفمعؼدعؿفؿمسؾدمآمبـمسؾاسم(رفلمآمسـفؿرا)ماظرييم
ضالمسـفمسؿيم(رفلمآمسـف)م ملمإنمظفمظلاغّامدموالًم،موضؾؾّامسؼقالًملم.م م

و مؼؽرـماألعرريمضاصريّامسؾرركماظشرؾابمعررـماظي رالم موإ ررامطرانملمٍضــا الشــابا

دورَِ الذي ال يٍهز يف صٍع احلضارة اإلصالوية ،مصؽانممـمَورػـميفماظلؾؿم
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واحلريبم،موعررـفـماظلررقدةمأنراءمبـر مأبررلمبؽرريماظ ردؼؼم(رفررلمآمسـفؿررا)موَورػررام
اظؾررارزميفمامفرريةماظـؾقؼررٌم،محقر مطاغر متؼررقممبانعررداَمعررـماظطعرراممواظشرريابمظؾررـهللم
(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)م،موأبقفرام(رفرلمآمسـرف)ميفمرحؾرٌمامفريةمادلشريصٌم،مبرؾمطرانم
مـمَورػرـميفمأذردماألوضراتموأصرعؾفام،مصػرلمدراحاتمادلعراركمطرـمؼلرؼنيماجلـردم،م
وؼلعػـمادل ابنيم،موعـمذظؽمعامطانمعـفـمؼقممأحدم،مؼؼقلمأغسم(رَفِلَماظؾَّفُمسَـِرفُ)م ملم
وَظَؼَ ردِمرَأَؼِ ر ُمسَائِشَ رٌَمبِـِ ر َمأَبِررلمَبؽْ ريٕم،موَأُمٖمدُ رؾَقِؿٕمتَ رـِؼُ َنٔماظؼِ ريَبَمسَؾَرركمعُؿُقغِفٔؿَررام-مأيم م
زفقرػؿامم-مجُؿٖمتُػْئشَاغِفامصِلمأَصْقَاهِماظؼَقِمٔ،مجُرؿٖمتَيِ ِعَرانٔمصَؿَؿِؾَكَغِفَرام،مجُرؿٖمتَفِقؽَرانٔمصَمؿُػْئشَاغِفَرام
صِلمأَصْقَاهِماظؼَقِمٔملم .م

ه قولِي ِذَا  ،و صتغ زُ اهللَ لِي ولهُيِ .
قو ُ
***

احلؿدُمِٓمربٚماظعادلنيَم،موأذفدُمأنمالمإظرفَمإالَّمآُموحردَهُمالَمذريؼؽَمظَرفُم،موأذرفدُمأنٖم
دقدَغَاموَغَؾِقٖـَامعُقَؿٖدّامسؾدُهموردُقظُفم،ماظؾفُؿٖمصَرؾٓمودرؾؿِموَبراركمسؾقرفِم،موَسؾركمَظرفِموصرقؾفِم
أمجعنيَم .م

بخوةَ اإلصالًِ :

إنٖموا ؾرراتماظشررؾابمطررـعةم،مأومررا  :حت صــني ٌ ضــّي بــالعمي وال كاعــة ،

و املشيذ وَ التعمي املضتىز  ،صاظعؾؿميفمتطرقرموتؼردممطرؾمحلظرٌم،موالمبردمظشرؾابـام

عررـمعقاطؾررٌماظؿطررقراتمواألحررداثم،موعياسرراةمعؿطؾؾرراتمدررقعماظعؿ رؾمم،مواحؿقا رراتم
اظررقرـم،موذظررؽمباالدررؿزاَةمعررـماظرررباعجمواظرردوراتماظؿدرؼؾقررٌم،مواخلرررباتماظ زعررٌم،م
حؿكمؼؽقغقامعرمػؾنيممدلقا فرٌمماظؿقردؼاتمم،مموإنمآم(سرزممو رؾم)م مؼرلعيمغؾقرفمم(صرؾكمم
آمسؾقررفمودررؾؿ)مباالدررؿزاَةمعررـمذررلءمعررـمأعررقرماظرردغقامإالمعررـماظعؾ رؿم،محق ر مؼؼررقلم
دؾقاغفمخمارؾّامغؾقفم(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)م م{وَضُؾِمرَبٚمزَِٔغِلمسِؾْؿّا}م.م م
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جاغقفام م احلزص عمى اإلعـادة وـَ اخلـربا

 ،واحلـذر وـَ الغـزور ،مصقـؾغرلم

ظؾشؾابمأنمؼلؿػقدوامعـمحؽؿٌموخربةمعرـمدرؾؼقػؿمعرـمذويماخلرربةمم،مصاظع ضرٌمبرنيم

األ قالمادلؿعاضؾٌمظقل مس ضٌمإض اءم،موالمصياعم مإ امػرلمس ضرٌمتؽاعرؾم،موتـاصر م،م
وظققيرمذؾابـاماظغيورماظييمؼفدمموالمؼؾينم،موؼفؾؽمصاحؾفم محق مؼؼقلمدؾقاغف م{وَظَرامم

تَؿِشٔمصِلماظْلَرِضٔمعَيَحّامإٔغٖؽَمظَـمتَكِئعَماظْلَرِضَموَظَـمتَؾِؾُرغَمماظْفِؾَرالَممرُرقلّم}م،موؼؼرقلمغؾقـرام
(صرؾكمآمسؾقرفمودررؾؿ)م مم(جَر ثْممعُفِِؾؽَرراتٍ مذُر ٙمعُطَرراعْم،موَػَرقّىمعُؿٖؾَرعْم،موَإٔسِفَرابُماظْ َؿريِءِم

بِيَأْؼِفِ)م .م

جاظـفام :جتذيذ الٍية خلذوة الذيَ والوطَ ،مصانغلانمعل قرمبؼدرمإخ صرفميفم

سؿؾفم،موصدعمغقؿفم،مضالم(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)م م(إٔغٖؿَرامماألَسِؿَرالُممبِاظـٚقٖراتِمم،موَإٔغٖؿَراممِظؽُرؾٚمم

اعِئنٕمعَامغَقَىم)...م .م

رابعفام م اغتٍاً ال زصة ببذه املشيذ وَ اجلّذ  ،وبدراك ُ الطزيل طوين ،

واألواٌة ثكيمة ،مذظؽمأغـامغعقشميفمجمؿؿعمؼؿقيكمبليسٌمساظقٌم،موالمعؽرانمصقرفمظغرعم

اجملدؼـموادلؿػاغنيميفمأسؿرامؿم،مويفمتـػقريمادلفراممادللرـدةمإظرقفؿم،ممصؾؽرلمحنؼرؼم
رؿقحاتـاموغ ؾمظؾؿؽاغٌماظ

مغي قػرامألغػلرـاموورــرامالمبردمأنمغؾريلمأض ركماظطاضرٌم

واجلفدمواظقدعميفمأسؿاظـام .م

ممممخاعلفام م رد اجلىين لموطَ الذي ربَّى وعمَّي ووهََّم مصؾؾقرـمحؼمسؾكمأبـائرفم
اظييمساذقامسؾكمتيابرفم،موتيبرقاميفمخعاترفم،مومرؿمصقرفمذطيؼراتفؿموترار فؿم،مموظرقؽـم

زاَغامانصيارمواظعزميرٌم،مودر حـامامظعؾرؿموانمبرداعم،موذرعارغاماالغؿؿراءمواظعطراء مخدعرٌم
مياماظقرـم،موَصاسّامسـمتيابفم،وٓمَرمذقضلمحنيمضالم م م

وَظِألَورانٔميفمََمٔمطُؾٔٓمحُيٕٓمم*م*م*مؼَدْمدَؾَػَ موَََؼـْمعُلؿَقِؼٗ م
م
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موؼؼقلمحاصظمإبياػقؿم م م
رٔ رالَماظغَدِمادلَررلعقلٔمإٔغٓامبِقرا ٌٍَم***مإٔ

مضررراََةٍمتَؾينموَذَررع ٍمؼُرعَررؿٚيُ

ممممممممرٔ رالَماظغَدِمادلَررلعقلٔمإٔغٓامبِقرا ٌٍَم***مإٔ

مسررراظِؿٕمؼَررردسرقموََاعٕمؼُريَطِّريُ

مممممممرٔ الَماظغَدِمادلررَلعقلٔمإٔغٓامبِقررا ٌٍَم***مإٔ مسررراظِرؿٕمؼَررردريموَسِررؾؿٕمؼُؼَرررريٖرُم
يطّرررَيوام
دطُررؿمبِراظؾَفِمأَنمتَرؿررررَ َ
مممممممرٔ الَماظغَدِمادلررَلعقلٔمإٔنٖمبِ ََطُرؿم***متُـاذرررِ ُ
مممممممسَرؾَقرؽُرؿمحُرررؼرقعْمظِؾرررؾِر َِمأَ َرؾّررُفرام***متَرعَرفٗدُمرَوضٔماظعِرؾؿٔمصرَاظيَوضُمعُرؼرػِيُم
ممممممضُ ارىمعُـكمأَورا ِغؽُؿمأَنمتَيىمَظؽُؿم***مؼَدّامتَؾررؿَـررلمعَفرردّاموَرَأدرّامؼُػَررؽِّيُ م

المّيّ بارك لٍا يف شبابٍا  ،واح ظّي وَ نن صو  ،ووعكّي لمبٍا
والتعىري ،واِذِي ملا عيْ صالح البالد والعباد  ،واح ظ وصزٌا وصائز بالد
العاملني .

