
م(1)

 الشباب يف بياء الدول واحلضارات دور
م

ٔإٖغُفدددِؿمِصِؿق دددٌنماع ـُدددقامِبددد  ٚبٔفِؿم}:اظؽددد ؼؿممطؿ بدددفميفماظؼ ئدددؾم،ماظعددد دلثمربمٓماحلؿددد مممممم

ُٓموح  ُهمالمذ  ؼَؽمَظُفم،موَأذفُ مأٖنمددق  غ موغؾٖقـد ممم{و ٔزِدغ  ُػِؿمُػّ ى ،موَأذفُ مأِنماَلمإظف مٔإالَّما

ـِم  دِؾع فُممممممممم ِؿمحمؿّ امس ؾُ هموردقُظُفم،ماظؾَُّفٖؿمص دٚؾموددْؾِؿموبد ٔرْعمسَؾقدفموسَؾدكماِظدِفموصدقِؾِفم،موع د

ـٔم.م مبإحل ٕنمإَظكمؼقٔمماظٚ ؼ

م:مموبعد ممممم

المؼـؽدد مأحدد مدورمصددإنماظاددؾ بمسؿدد دماوعددنم،موضؾؾفدد ماظـدد بام،موددد س ػ ماظؼددقيم،موممممممم

جعددؾمغؾقـدد م)صددؾكمآمسؾقددفمضدد موماوعددؿموغفهددؿف مورضقفدد م،اووردد نمواظاددؾ بميفمبـدد  م

ودؾؿ(معـزظنماظاؾ بمادللؿؼقؿماظذيمخي ممدؼـفموورـفم  ظقنمدلـزظدنمامعد مماظعد د ميفمممم

اظلؾعنماظذؼـمؼظؾفؿمآم)سزموجؾ(ميفمزؾمس ذدفمؼدقممالمزدؾمإالمزؾدفم،محقدلمؼؼدق ممممممم

ٔإظَٓ مِزؾُُٓف:مأمع  ُمماظع د ِدُ ،مممد ِؾع ٌنمُؼِظؾُُٓفُؿماظؾَُٓفمِصلمِزؾِٓف،مؼ ِقم ماَلمِزؾٓ ))صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(م:م

و ذ  بْٓمغ ا َأمِصدلمِسؾ د د ِةمر بِٓدِف،مو ر ُجدْؾمَضْؾُؾدُفمُعع ؾَٓدْؼمِصدلمادَلل د ِجِ ،مو ر ُجدَأنم  ق  بٓ د مِصدلماظؾَٓدِفممممممممممممم

،مَصَؼد   :مٔإغِٓدلمَأخ د ُ مممماِجؿ ؿ ع  مس َؾِقِفمو   َػ ٓ َض مس َؾِقِف،مو ر ُجْؾمَرَؾؾ ِؿُفماِع  َأٌةمذ اُتمع ـِِصٍبمو ج ؿ  ٕ م

ـِِػُؼمؼ ِؿقـُدُف،مو ر ُجدْؾمذ َطد  ماظؾَٓدف مخ  ِظّقد مممممم اظؾَٓف ،مو ر ُجْؾم  ص  ٓ ق ،مَأِخَػكمح ؿٓ كماَلم  ِعَؾؿ مِذؿ  ُظُفمع  مُ 

م(م.َصَػ ض ِتمس ِقـ  ُه

ـمادلفؿدنمممادل حؾدنممػدذهمماشؿـد ممسؾدكمم(موددؾؿممسؾقدفممآمصدؾكم)حـٖـد ماظدـ مممموظؼد ممممممم معد

؛مموجمؿؿعـدد مودؼــدد موغػلدـ مماخلددرمسؿدؾممعددـواظؿدزودمم،مب ظعؿدؾمواظعادد  ممم،اظعؿدد مع احدؾم

صددؾكمآمسؾقددفم)مؼؼددق ممحقددلم،مخرغدد ميفماظدد غق موا خدد ةموعدد مصقددفمظؿقؼقددؼمدددع د ـ م

مو ِشـ د عَمم،مد دَؼِؿؽَممَضِؾؾ مو ِصٖقؿ َؽم،مػ   ِعَؽمَضِؾؾ مذ ؾ  ب َؽ:ممخ ِؿٕسمَضِؾؾ مخ ِؿّل ماْشؿ ـِِؿ(:م)ودؾؿ

مأن(مودددؾؿمسؾقددفمآمصددؾك)مـبددٖق،موم(ع ِقِ ددَؽمَضِؾددؾ مو ح ق    ددَؽم،مُذددِغِؾَؽمَضِؾددؾ م،مَصْؼددٔ َعمَضِؾددؾ 
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ـممطغرػد م-مغعؿدنمماظادؾ بم ؼددقمممآم)سدزموجدؾ(مممأعد ممدقلدأ مسـفد مممماظعؾدد موأنم-اظدـعؿممعد

ـِممُؼِلدَأ  ممح ٖؿدكمماْظِؼق  ع ِنمؼ ِقم مس ِؾٍ مع  َض م  ُزوُ مال)م:م(و د ؾَّؿ مس َؾِقِفماظؾَُّفمص ؾَّك)مؼ  صم،ماظؼق عن مس د

ـِ:ممِخص  ٕ مَأِرب ٔع ـِم؟مَأْصـ  ُهمِصقؿ  مُسُؿُ ِهمس  ـِم؟مَأِباُهمِصقؿ  مذ ؾ  ِبِفمو س  ـِمع  ِظِفمو س  ـ ممِع ماْطؿ ل دؾ فُممَأِؼد

ـِمَأِغَػَؼُف؟مو ِصقؿ   م(م.ِصقِف؟مس ِؿؾ مع  ذ امس ِؾؿِفمو س 

،موأؼ عدفمممددرةماظدـ م)صدؾكمآمسؾقدفموددؾؿ(ماظعاد ةمممممممنوت مالمخيػكمسؾدكمأحد مأمممممممم

،مورسدد ؼؿفؿمو عؾددقؿفؿمم)صددؾكمآمسؾقددفمودددؾؿ(مب ظاددؾ بمفذدد ػ ةمسؾددكماػؿؿ عددماظـهدد ة

صددهاهم)صددؾكمآمسؾقددفم،مفؿمظؾؼقدد دةمقؾددو أػ،مو ددقجقففؿم،موح صددفمسؾددكماحلددقارمععفددؿمم

،محؿدكمؼؽؿلدؾقاماظعؾدؿمواخلداةمواحلؽؿدنم،موحؿدكممممممممفؾل(ممُؼ غقفؿموؼؼ بفؿمعـمجمودؾؿ

مـقفؿةدمثؿمعـمحقهلؿم،مؼؽقغقامسؾكمإدراعمط عؾم،مووسلمحؼقؼلمب ظقاضعمواوح اثم

م.مادللؽقظقنمػفؿمبؿقؿؾ،موؼؽؾمبع مذظؽاظـؼنمم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(

اظؽد امم)رضدلمآممممدؿاد رماظدـ م)صدؾكمآمسؾقدفموددؾؿ(ماظصدق بنمممممماصػلمشزوةمبد رمممممممم

ـُمماْظِؿْؼ  اُدمدق غ مادلف ج ؼـمذؾ بعـمصؿؽؾؿم،ممسـفؿ( :ممض ئًؾد مم)رضدلمآمسـدف(مممس ِؿدٕ وممِبد

ـُمع ع دؽَممممممؼ  مر ُدق  ماظؾَِّف) ،مو َاظؾَّدِفمَظد مغ ُؼدقُ مَظدَؽمَطؿ د مَض َظدِتمب ـُدقممممممممم،ماِعدٔامِظؿ د مَأر اَعماظؾَّدُفمَصدـ ِق

ـِماِذػ دِبمَأِغدت ممممم،،مٔإٖغ مػ ُػـد مض ِسدُ ون ممممِغت مو ر ٗبَؽمَصؼ ِ ا:ماِذػ ِبمَأمإِد  اِئقؾ مِظُؿقد ك و َظِؽد

م...(إٖغ مع ع ُؽؿ  مُعَؼ ِ ُؾقن ،مو ر ٗبَؽمَصَؼ ِ َؾ م

ـُمد ِعُ دق غ معـمذؾ بماوغص رم ؽؾؿمومممممم و َاظؾَّدِفمَظَؽَأٖغدَؽممم):ممض ئًؾ م)رضلمآمسـف(ممُعع  ٍذمِب

،مو ذ دٔفِ غ  مَأٖنمع د مِجِؽدت ممممم:مَصَؼِ ماع ـٖ مِبَؽمو ص دٖ ْضـ  عَمم،مَض   م؟مَض   مَأج ِؾمر ُدق  ماظؾَِّفُ ٔ ؼُ غ  مؼ  م

،مَصد ِعٔامؼ د مممم،مس َؾكماظٖلِؿٔعمو اظاَّ س دنِمم،مو َأِسَاِقـ  َعمس َؾكمذ ِظَؽمُسُفقد غ  مو ع ق اِثقَؼـ  مِبِفمُػق ماْظق ٗؼ

،مَظدِقماِدؿ ِع  ِضدت مِبـ د مػ دذ امممممم،مصدقماّظدذيمب ع ـ دَؽمِبد ْظق ؼٚمممممت مَصدـِقـمع ع دؽممر ُدق  ماظؾَِّفمِظؿ د مَأر دِم

،مو ع د مغ ْؽد  ُهمَأِنم  ْؾَؼدكمِبـ د مس دُ ٖوغ  ممممممم،مع  م  ك ؾَّػ مِعـٖ مر ُجْؾمو اِحْ ماْظؾ ِق  مَصُكِهؿ ُفمَظُكِهـ  ُهمع ع َؽ



م(3)

،مَصِلدِ مممَظع ٖؾماظؾَّف مُؼٔ ؼَؽمِعـٖ مع  م  َؼٗ مِبدِفمس ِقـُدؽَممم،ماظْؾَؼ ِ ،مُصُ ْقمِصلمم،مإٖغ مَظُصُؾْ مِصلماْظق ِ ِبمَشّ ا

ُٓمس َؾِقِفمو د ؾَّؿ ).مَصُلٖ مر ُدقُ ماظؾَِّفمم(ِبـ  مس َؾكمب   َطِنماظؾَِّف ،مم،مو غ ٖادَاُفمذ ِظدؽَمممِبَؼِقٔ مد ِعٍ م(ص ؾَّكما

م.م...(ِدُروامو َأِبِاُ وا):ممُثٖؿمَض   

ةـقدفماظدـ م)صدؾكمآمسؾقدفموددؾؿ(مممممممدق غ معع ذمبـمجؾدؾم)رضدلمآمسـدف(ممممػذاومممممم

ودلد مددأظفم)صدؾكمآممممم-ػدقميفمرؼعد نمذدؾ بفمممموم-اظّقد موض ضدّق ممماظقؿـموؼؾعـفمإىلموم،مثؼؿف

َ مَظددَؽمَضه دد ْ :م)سؾقددفمودددؾؿ(م )سددزمم،مَضدد   م:مَأْضِهددلمِبِؽؿ دد ِبماظؾَٓددِفمم(؟مَطِقددػ م  ْؼِهددلمٔإذ امس دد  

مصدؾكم).مَضد   م:مَأْضِهدلمِبُلدـٓ ِنمر ُددقٔ ماظؾَٓدِفممممممم(؟مَصٔإِنمَظِؿم  ِفِ ُهميفمِطؿ  ِبماظؾَِٓف).مَض   م:مموجؾ(

.مماُظدقمماَلمرأؼلمَأِجؿ ٔفُ :ممَض   .م(اظؾَِٓفمر ُدقٔ مُدـٓ ِنميفم  ِفِ ُهمَظِؿمَصٔإِن):ممَض   .مم(ودؾؿمسؾقفمآ

،ممدددق غ مععدد ذم)رضددلمآمسـددف(مِبق ددِ ِهميفمصدد راظددـ م)صددؾكمآمسؾقددفمودددؾؿ(ممَصه دد  ب 

وطد نم)صدؾكممم،مم(اْظق ِؿُ مظؾَِٓفماظَِٓذىمو صَٓؼ مر ُدق  مر ُدقٔ ماظؾَِٓفمِظؿ  مُؼِ ِضلمر ُدق  ماظؾَٓدفِم)م:و َض   

،موطدد نمم(أسؾددُؿمأٓعددحلمبدد حلأ مواحلدد اممُععدد ذمبددـمجؾددٕؾ)آمسؾقددفمودددؾؿ(مؼؼددق مسـددفم:م

م.ملمآمسـف(مؼؼق م:مسفزتماوعف تمأنمؼؾد نمعـدؾمععد ذمممدق غ مسؿ مبـماخلا بم)رض

م.مدونماوربعثم)رضلمآمسـف(موض مع تمعع ذ

تـمغؾغقاميفمرؼع نمذؾ بفؿمدق غ مسؾد مآمبدـمسؾد سم)رضدلمآمسـفؿد (م،مممممموط نممممممم

:م،محقدلمدسد مظدفمض ئًؾدد مممموطد نمذظدؽمباطدنمدسد  مرددق مآم)صدؾكمآمسؾقدفموددؾؿ(مظدفممممممممم

ـٔ) وطد نمددق غ مسؿد مبدـماخلاد بم)رضدلمآمممممممم(م،،مو س ْؾِؿدُفماظٖؿْأٔوؼدؾ ممماظؾَُّفٖؿمَصْؼِفُفمِصلماظٚ ؼ

،مٔإٖنمَظددُفممُفددقٔ ذ اَعمَصؿ ددكماْظُؽ)سـددف(مسؾلددفميفمجمؾددسمذددقرىمطؾدد رماظصددق بنم،موؼؼددق م:م

م.م(،مو َضْؾّؾ مس ُؼقًظ مًظ ؤوِظل  ّغ مد 

اظدذيم  بدكمممم-مادل ظؾمض ؼشصؿكمم-وػذامدق غ معصعبمبـمسؿرم)رضلمآمسـف(ممممممم

،مطد نمعدـمأو معدـمػد ج معدـمعؽدنمممممممم،موحقـؿ ماعؿألمضؾؾفمب مة نمسؾكماظـ ا مواظ ص ػقن
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ظقؽددقنمأو مدددػرمم،مبؿؽؾقددػمعددـمردددق مآم)صددؾكمآمسؾقددفمودددؾؿ(ممممم،مإىلمادل ؼـددنم

هلفد ةمممامتفقد ّم،ممادل ؼـدنمض سد ةمإدداعقنميفمممميفمبـ  م)رضلمآمسـف(ـفحمظإلدامم،مص

،مصؽ نمعـمب طؿفمأنمأدؾؿمجٗؾمأػؾمادل ؼـنمسؾدكمؼ ؼدف،ممممـ م)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(اظ

ماوربعثمعـمسؿ هم.ض مض ربمذفقّ امؼقممأح م،موم(رضلمآمسـف)وع تم

ماظدـ ممـحةدم،مويفمؼقممعؤ نموػلمعع طنمعـمأذ مادلع رعماظحلمخ ضف مادللؾؿقنممممممم

مح رثددنمبددـمزؼد مصقدقظلمسؾددقفؿمدددق غ ممم؛مقشالددماظادؾ بمضقدد دةمم)صدؾكمآمسؾقددفمودددؾؿ(م

مؿدؾمُضموإِنم،ممصفعػد ممزؼد ممؿدؾ مُضم)إِن:مم)صدؾكمآمسؾقدفموددؾؿ(ممممثؿمؼؼدق م،مم)رضلمآمسـف(

)رضلمآمسـفؿممئؾماظعا ؼـق تاوط نماظـاثنمذؾ بميفمأوم،مرواحن(مبـمآمصعؾ مجعػ 

م.ممجقّع (

وعددـقفؿماظـؼددنم،م،مظؼدد مأوىلماظددـ م)صددؾكمآمسؾقددفمودددؾؿ(ماظاددؾ بماػؿؿ ّعدد مطددؾّرامممممممم

،ممؾؿأطق مسؾدكمضد ورةماددؿـؿ رمع حؾدنماظادؾ بماالددؿـؿ رماوعـدؾمممممممظ،ممومحؾفؿمادللؽقظقن

ظؿـؿقدددنم،م،مو فقؽدددنماظظددد و مأعددد عفؿمموبدددذ ماظقددددعميفم قزقدددػمر ضددد  فؿموضددد را فؿ

،ممعددـمضددقةميفماظؾدد نممبددف مأصدد  مآم عدد ىلمسؾددقفؿمم،مو عظددقؿماالدددؿػ دةمتددممعددقاػؾفؿ

صقؿد مؼعدقدمبد ظـػعماظعؿدقؿممممم،مم،موظاػميفمادلاد س ممموظثميفماظؼؾبم،ميفماظعؼؾمرج حنو

؛ممذدؾ بؽؿمضدٓ عقامإظقـد ممم:م)م،موط نماحللـماظؾص يم)رمحفمآ(مؼؼدق ممسؾكماجملؿؿعمطؾف

مم.(مُؼِؿٓؿفمظفمأمّتف،مصؿـمأرادمآمأنمم،موأحػظمدل ممسعقامصإغفؿمأص غمضؾقّب 

واظؿاددقرماظعؾؿددلماظددذيمؼعقاددفممامعددـمعظدد ػ ماظؿؼدد مإنمطددـّر:موظلددـ مغؾدد ظغمإذامضؾـدد ممممممم

سؾددكمأطؿدد  ماظاددؾ بماظددذؼـمممعددتض ميفمذددؿكماجملدد التيفماظعصدد ماحلدد ؼلماظعدد  م

صػدلمجمد  ماظػهد  مند مأنمأصدغ مرائد ممممممممجبفقدمعؿؿقزةميفمخ عدنمامغلد غقنم؛مممأدفؿقا

صهدد  م مؼؽددـمسؿدد همؼؿفدد وزماخل علددنمواظعادد ؼـمسـدد ع مصددع مإىلماظػهدد  ميفمسدد ممممممممم



م(5)

اظػهدد  معـػدد دةمدونمردد ضؿممممط غددتمأو ماعدد أةميفماظؿدد رؼإم اددرمإىلمممؿدد موط،م(1661)

م.م(1663،موذظؽميفمس مم)ميفماظل ددنمواظعا ؼـمعـمسؿ ػ مذ بنؼصقؾف م

 مأنمندمم)صدقسمبدقع(ممماظؿقاصؾماالجؿؿد سلممعقاضعأذف موأودعموسـ ماحل ؼلمسـممممممم

امعصدـعمموضعمغقاةمأطمعـوطذاماحل  مععميفماظعا ؼـمعـمسؿ هم،ممذ بػقممـمأدلفع

م(1676)ويفمإب ؼؾمعـمس ممم،مط نموضؿف ميفماظعا ؼـمعـمسؿ هظإلظؽهوغق تميفماظع  م

اظـ غقنمواظعا ؼـمعدـمسؿد همبؿأددقسمو لدقؼؼمواحد معدـمأوائدؾمخادق مممممممممذ بميفممض م

 مأدخؾدقهممبدمعدعمزعائدفمممبع مذظدؽممثؿمأبف ماظع  مإغؿ جماحل دبماظاكصلميفماظع  م،م

،موػـد عممسؾكمذ طؿفؿماظدحلمأدلدقػ ميفمػدذاماجملد  مممممطؾرسؾقفمعـم اقرم ؽـقظقجلم

صد ماد ذجمعاد صنمعدـماظادؾ بممممممعؽ تماظـؿ ذجمادلا صنمأعـ هلؿ،مصؼ مس  م  رخيـ مادلع 

 سؾكمادللؿقىماظقرين،موسؾكمادللؿقىماظ وظلم.

ؾفؿمظؾؼق دةموهؿؾمادللؽقظقنمعدـف ممقنماالػؿؿ ممب ظاؾ بمواحل صمسؾكم أػأسؾكممممممم

رددق مآم)صدؾكمممبع موصد ةممم)رضلمآمسـفؿ(ماخلؾػ  ماظ اذ ونسؾقفمد رمغؾقيمأصقؾم

ددق غ مزؼد مبدـممممؼؽؾدػممأبقمبؽ ماظصد ؼؼم)رضدلمآمسـدف(ممممدق غ مصفذاممآمسؾقفمودؾؿ(م؛

،مو اَلممر ُجدْؾمذ د ٙبمس  ِضدؾْممممٔإٖغدؽَم:م)م،مض ئًؾد مظدفممماظؽد ؼؿمجبؿدعماظؼد انمممث بتم)رضلمآمسـف(م

ـِددت م  ْؽُؿددُبماظددق ِحل مِظ  ُدددقٔ ماظؾَّددِفممممغ ٖؿٔفُؿددَؽ ُٓمس َؾِقددِفمو د ددؾَّؿ م)،مُط ،مَصؿ ؿ ٖؾددٔعماظُؼددِ ان مم(ص ددؾَّكما

:ممزؼد م)رضدلمآمسـدف(مممددق غ ممضد  مسـفد ممممطدؾرةمعفؿدنمموموػذام ؽؾقػمسظقؿم،.م(مَص ِجؿ ِعُف

ـ ماِلؾ  ٔ ممَصق ) ـِمج ِؿدٔعممممممم،ماظؾَِّفمَظِقمَطؾََّػـِلمغ ْؼؾ مج ؾ ٕؾمِع ع  مَط ن مَأِثَؼؾ مس َؾدٖلمِعٖؿد مَأع   ِغدلمِبدِفمِعد

:ممدق غ مأبلمبؽ م)رضدلمآمسـدف(ممض  مابـمحف م)رمحفمآ(مععؾًؼ مسؾكمطامم،مم(اظُؼِ أن

،موطقغدفمالمؼدؿفؿمممم،موطقغفمس ضًؾ مصقؽدقنمأوسدكمظدفممممصؽقغفمذ ٘ب مؼؽقنمأغاطمدل مؼاؾبمعـف

مصهطـماظـػسمإظقفم،موطقغفمط نمؼؽؿبماظقحلمصقؽقنمأطـ مت ردنمظفم.
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صعـدد م،ممؼـؾغددلمظـدد مأنمغؼددػمععددف،موػددذامصفددؿمسؿقددؼمعددـماظصدد ؼؼم)رضددلمآمسـددف(ممممممم

اظؽػد  ةممأ لميفمعؼد عؿف مم،م دممضق داتمادللؿؼؾؾمالمب معـم قاص مصػ تموعؼقعد تمإس ادم

،موػقمع مؼـؾغلم قص هميفمطؾمعدـمؼؿدقىلمسؿًؾد مس ّعد م،موػدقمأؼّهد معد مسدبمأنممممممممممواوع غن

بؽدؾمجد ارةم،موطػد  ةم،مممم،مغ بلمسؾقفمأبـ  غ موذؾ بـ م؛محؿكمؼلؿاقعقامهؿؾمادللدؽقظقنمم

موطػ ؼنم.

 فز اهلل لي ولكهأقول قولي هذا وأستغ
* * * 

موأذف مأنمالمإظفمإالمآموح همالمذ ؼؽمظفم،موأذف مأنماظع دلثم،مربمٓماحلؿ مممممم

موصقؾفماظفماظؾفؿمصٓؾمودؾؿموب رعمسؾقفم،موسؾكمسؾ هموردقظفم،موغؾقـ محمؿّ امدق غ 

 .أمجعثم،موعـم ؾعفؿمبإحل نمإىلمؼقمماظ ؼـم

 إخوة اإلسالم:

ممإنمممممم ماظؽ ؼؿ ماظؼ ان مظػت ماظؼ دةمض  مإس اد معؼقع ت معـ مصػؿث مأػؿ مإىل أغظ رغ 

ممواخؿق رػؿ مواوع غنو، ماظؼقة مواظعؾؿمػؿ  ماحلػظ مأو مم، ماحلؼ مؼؼق  محقل دؾق غفم)،

مو ع ىل مٔإٖنماِدؿ ْأِجِ ُهمَأب ِتمؼ  مٔإِح  اُػؿ  مَض َظِت}:ممدق غ معقدكم)سؾقفماظلام(مضصنميف(

ـٔمخ ِق   م{اْظَأِعُثماْظَؼٔقٗيماِدؿ ْأج ِ ت مع  م، م)سؾقفموؼؼق  مؼقدػ مدق غ  مظل ن مسؾك دؾق غف

م م: معص  مسزؼز مخم رؾن ميف ـٔمس َؾكماِجع ْؾـِل}اظلام( َٔمخ ز اِئ ،م{س ِؾقْؿمح ِػقٌظمٔإٚغلماْظَأِر

مف يم.مغينموالمُ واظؽػ  ةمبامأع غنمالمُ ،مص وع غنموح ػ مالم ؽػلم

ممممممم مػ  ث مإر ر مرؾقعنمويف موصؼ م ػصقؾقن موعؼقع ت مصػ ت م قاص  معـ مب  مال اظصػؿث

ماظحلمُ  مادللؽق مادلفؿن مقطؾمإىلماظؼ ئ مأو م، مسؾكمس  ؼف مادلؾؼ ة مادللؽقظقن ،مودرجن

وحل دقنمادلف ممادلـقرنمبف م،موعـمأػؿف م:ماظؿػ غلموامخاصميفماظعؿؾم،مواظؼ رةم

م م، مادلؿع دة ماظهغق  مهت مواظعؿؾ م، ماظهغق  مهؿؾ ماوزع تمسؾك معع واظؿع عؾ
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وحلـمعع لؿف م،مواظ ؤؼنماظلق دقنم،موامدل ممبؿاؾؾ تماوعـماظؼقعلم،مواظؼ رةمسؾكم

مع م مصـؿن م، ماظع عن مواظؿؿقزميفمعلؿقىماظقسلمواظـؼ صن مواظػ ؼؼم، اظعؿؾمب وحمالؿ سن

،مذظؽمبأنمؼؽقنمادلقزػممؼع  ميفمسؾؿمامدارةمبعؿقمماظػفؿموخصقصقنماظؿؽ ظقػ

وامدل مم،مؽق مأوماظؼ ئ مسؾكمعلؿقىمس  معـماظػفؿماظع ممظؽؾمجقاغبمسؿؾفمأومادلل

و ا بؽ  فمععمالف تماوخ ىم،مأوماظزعا م،مو  اخا ف،موه ؼ  ف،موعاؽا ف،مبأر اصف

مب دللؿف اتم ماظقسل مذ ؼ  م، مامدراع موادع م، ماظـؼ صن موادع مؼؽقن موأن م، ا خ ؼـ

،ممدراعماظذيمض مؼصؾمإىلمدرجنماظؿػ دموادلؿغراتم،موسؾكمأسؾكمض رمتؽـمعـما

م.موسؾكمأضؾم ؼ ؼ معلؿقىماظؿؿقزميفمادلفؿنمادلقطؾنمإظقف

أنماظعاضنمبثماظاؾ بمواظاققخمظقلتمساضنمص اعمغلمامذ رةمإظقفمؾسؾكمأغفمت مؼـممم

ػلمساضنم ؽ عؾمو ه ص مجفقدم،مصـقـميفمح جنمإىلمر ضنماظاؾ بم إا م؛موالمإضص  م

م م، ماظاققخ مخاة مإىل مح جؿـ  ماظاققخ مخاة مإىل مح جن مويف ماظاؾ بم، مظا ضن ح جؿـ 

م م.ومح دفؿ

 اللهه متعيا بأمساعيا وأبصارىا وقوتيا أبدا ما أحييتيا ، 

  وجيبيا الفنت ما ظهز ميها وما بطً .

ممممممم

م


