
 

                                                                                                                     

 

 حول الخطاب المرجعي  صادق الخرسان محمد محاضرة السيد 

 ث المباشر عبر الب 

 سة القبس للثقافة والتنمية على صفحة مؤس 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 الحمد هلل رب العالمين والصاله والسالم على محمد واله الطيبين الطاهرين 

 السالم عليكم جميعا ورحمه هللا وبركاته. 

 

 ةالتييي نامييل ميين هللا سييبحانه وتعييالى التوفيييل ميين خاللاييا للتحيياور ميي  ا خييو ةفييي هييله المحاضيير

الخطيياب المرجعييي وايضييا نحييس  ةحيييث اننييا نييدرا جميعييا اهمييي، ياييم الجمييي وا خييواب بشيي ن 

 ةوحضييور متميييك ولكيين يبييدو فييي المشيياد احيانييا ان هنيياا حلقيي جميعييا بييان للشييباب وجييود خييا 

 . ةمفقود

 ميين مسيياراب تمثييل لمييالا   ينشييد بعييا الشييباب لاييلا الخطيياب المرجعييي ويطبييل مييا عرضييه وبينييه

طريييل تصييدر ميين ة حييال خارطيي ةوهييي علييى اييي ترشيييد السييلوكياب وميين ميين التوجيييه السييديد ةحاليي

ة لييه عنايييه خاصييو النخييبة النخييب فييي المجتميي  والشييباب بجمليية بشييريح شييخ  لييه عنايييه فا قييه

لجمييي  فعالييياب المجتميي  فييي الونييب الييل  نجييد اهتمييام متميييك للمحتيياجين والفقييرا  نجييد ة و فا قيي

ميين اجييل ة و محيياو ب متكييررة اشيياراب واضييحو ة ترشيييد فكيير ا ميي فييي بالمقابييل اهتمييام ايضييا

التييي ة ويتفييل ميي  هييله الرؤييية رسييم بعييا مالمييت المسييتقبل لييو لييم ياخييل ا نسييان كمييام المبييادر

وفييي الوانيي  الييل  يتيياب  المشيياد بيييالعراق ة، والتجربيية والخبيير ةانضييجتاا سيينواب ميين المعرفيي

عييين العيييالم ا يستعيضيييوو حبيييوا ان يسيييتبدلوا فيييي الشيييعوب ا خيييرا يجيييد ان الشيييباب الحبييييب او

ويتونيي  ان تكييون لاييا تطبيقيياب هنييا بكييل  العييالم ا فتراضييي و يبييدا ينديير ويقييدم تصييوراببالييوانعي 

جييد انييه ليييس هنالييا اتصييال يو والييبعا سييرعان مييا ينتبييه الييى نفسييه ةتاكيييد سييوط يصييطدم بقضييي

بخطييواب  أوالشييحن فيييعلم بنفسييه انييه كييير امكنيياي فيحيياول ان يبييدة والتغلييية فييي مركييك الطانيي

والييبعا ا خيير لالسييط يبقييى مصييرا علييى مييا لديييه ة اخييرا ميين اجييل الوصييول الييى مصييدر الطانيي

سييبب انايييار نفسييي عنييد الييبعا وتشييتب فكيير  عنييد الييبعا ا خيير تميين نناعيياب وهييله سييوط 

 . ةالمجتمعية للتمرد على القيم وا صالة ومحاو ب كثير

ن انييرب النيياس اليييه وبالتييالي ايضييا فجييواب بينييه وبييي يحييدثان يحيياول  ةوعلييى مسييتوا ا سيير

والا بيييه ا بايجابياتيييه وسيييواه وهيييلا المحييييطة ويسيييتعيا عييين البييييب وا سييير يحيييب ان يسيييتبدل

الن الموضييول ليييس فييي ة، وهييلا سيييؤد  الييى انعكاسيياب سييلبي بمحيييط اخيير همحيطييعيين يسييتعيا 

وهناليييا ة الخطييياب المرجعيييي والشيييباب الموضيييول انيييه هناليييا حيييا ب لترشييييد فكييير ا مييية ثنا يييي

حتييى نكييون ، باتجيياه ا كبيير ميينام ميين طييرط الشييبابة ثقيية يبييدو هنالييا اكميية طانيياب فييي ا ميي



 

الجامعيياب او ا بيييا  ة عيين شييكوا اسييياتل نجيييد ةموضييوعين فييي التقيييييم وفييي رصييد هيييله الحاليي

او الكوجيياب احيانييا حتييى بعييا ا بنييا  يشييكون ميين انييه هييلا الشييخ  الييل  هييو فييي  وا مايياب

العميييل مييين دون حسييياب جيييدوا هيييله ة محييياو ب القفيييك ولتسيييري  وتييييرعنيييده  احسييين الحيييا ب

ام اناييا تترا ييى لييه  ةناضييجة ثميير وهييل اناييا تييؤد  الييى ةاو كييير منتجيية وهييل اناييا منتجيية السييرع

ة ميين نبيييل انييه اليبعا عنييدما يريييد ان يقيييم عالنياب وصييداناب علييى اسيياس انيه متييا  لييه عييدة ثمير

، لتمييرد بييدا يصيير ويشييرط رايييهايت  نييه عنييدما بييدا حسييباا بشييكل صييح والحييال هييلا هييو مييا خيياراب

بيانيياب واضييحه ة فييي المجتميي  هييله المتحسسيياب اعطييب ناعييدة يوجييد عنييدنا متحسسيياب موجييود

وبالتييالي عنييدما ييياتي صيياحب ة تعيياني عييدم وضييو  فييي الرؤييي، تعيياني حالييه نلييل ةان هييله الشخصييي

يصيييفام وحيييدث مييي  الشيييباب ت، ييخاطبيييه بخطييياب انسيييان ابيييو ة ويقيييدم تجربييية المباركييية الشييييب

ان شييريحه الشييباب يعنينييي ميين امييرهم ة، بالشييباب ا عييكا  ثييم يحدثييه عيين نييرب و صييدق و مييود

ا ميا يعنينييي ميين اميير نفسييي واهليي فييي مقطيي  اخيير للخطيياب المرجعيي نجييد وصييط الشييباب بالغيييار

صييفاا عنييدما اة، خانقيية اكميية وهييو ادار جميعييا باتجيياه موضييول محييدد اليكونييو وهييو ياخييل بايييديام

التييي هييي ميين ة باعتبييار انييه بعييا البلييدان عانييب اختنيياق كبييير ولكيين نجييد ان هييله الشييريحة خانقيي

 الحمد هلل. وبمحادثتاا بشكل مباشر  واعتنا وعناها شرا ت خاطباا الخطاب المرجعية جمل

علييى اسيياس ة وعنييدما نتحييدث   نتحييدث ميين معطييياب عاطفييية كبيييرة حصييلب علييى التغلييب بنسييب

اصييدا   ومييا الييى للييا وانمييا عنييدما يتحييرا ا نسييان علييى ارا الوانيي  يجييدة ومحبييشييداد واعجيياب 

يعنيييي  اليييدفالة لفتيييرة وميدانيييية لفتيييوا التكافيييل كميييا كانيييب هناليييا اصيييداط علييييه وعمليييية عملييي

ة جييدا فييي ان خارطيية هييلا الخطيياب المرجعييى وهنالييا تفاصيييل لمالمييت واضييح ا كاثبيياب لجييدو

ميين هييله الشييرنقه بكييل مييا فياييا   بييد لكييم ان تاخييلوا باييلا  الا اردتييم نييتخل  الطريييل الا وعييدب

ينشيييد اليييى اميييير الميييؤمنين سيييالم هللا علييييه   ن الجميييي  تييياملوا بيييه وبمفرداتيييهت الخطييياب وان

رسييول هللا صييلى هللا عليييه والييه او باعتبيياره ا نسييان الكيير الييل  ة باعتبيياره خليفيي ،باعتبيياره امييام

 ؤكييدوتنجييد ان امييير المييؤمنين ة انوالييه وتندييره فييي الحيييا الييل  اثبتييب جييدواة الحييياة لديييه فلسييف

ة الفكريية كميا يؤكيد عليى انيه راا الشيي  احيب اليي مين جليد الغيالم يعنيي الطانية مسيتفادالالتجيارب 

جيييدا عليييى مسييتوا الجيييدوا حييييث ان نيييدرس هيييله ة التييي يحملايييا اليييل  تقيييدم فييي العمييير مامييي

للشييباب  نييه موضييول ة والعضييلية البدنييية الطانيي الجييدوا وتاثيرهييا الميييداني اكثيير ميين ا نتفييال ميين

 الشييي  بمعنييى المتقييدم فييي العميير الشيياب او الغييالم معنييى انييه للييا ا نسييان الييل  لييم يندييط ا يييام

و يوجييد فييي للييا ضيييرا بسييبب ة فييي ا مييور الحياتييية عنييدما يحتيياى الييى استشييار نتيجييهه تجربتيي

  احييد يعتييرا علياييا و  تعتبيير ة، جنا ييية ينضييه فييي العميير ا كبيير هييلة فييي الحييياة انييه لديييه خبيير

او انيه تياب  اليى احيد او كييط تنقيل او انيه لدييه عقيل تفكير بيه او انيه مثليي اوان امثلييه ة سيلبية حالي

الوانيي  ة ميين عييدم دراسيية التييي يتعييرا اناييا صييدرب فييي لحديية علييى هييله المسييتوا ميين ا طروحيي

 70اعييرط ا نسييان ميين الييل  لديييه خبييره وعييدم تعييارط علييى معطييياب الوانيي  وا  لييو كييان كييللا   

سيينواب فكيييط الا كييان لديييه عقييل او لييديا عقييل  10ليييس كمثييل الييل  لديييه خبييره سيينة  80او 

دينييي بمعنييى انييه هنالييا ثوابييب  الخطيياب المرجعييي ان مييا يسييتند الييى مرتكييكاب علييى اسيياس انسيياني

ة ا سييتقام ميين ةكييون بحاليين ا نسييان ياالكييل يتفييل علياييا وهييي العييدل والقسييط و يريييده هللا تعييالى

والا الخطيياب الييل  يسييتند  يسييعى الجمييي  علياييا ةكبيييرة الدلييم لالخييرين هييله نضييايا نيميييم وعييد



 

ة مرتكييكاب يكييون عنييد الن نييد نييدم لييا مييا يييدل علييى انييه هنيياا تندييي  و هنالييا امييور وانعييياللاييله 

ب او ان هييلا ا ميير يعنييي اناييا ليسييب نضييايا مجييرد تصييورا لكييل مييا يشيياهد ا نسييان ويتيياب  ا نسييان

اوسيي  ميين للييا علييى ووانمييا الموضييول اكبيير ميين للييا ة معينيية او اطروحيية معينيية يكييون عيين ركبيي

والمجتميي  ميين اجييل ان ة ميين نبييل ميين يلقييي هييلا الخطيياب ويقدمييه لالميية اسيياس ان هنالييا مسييؤولي

ن هييله المعطييياب عنييدما يقييدماا ا نسيياومييا فيييه الخييير ى ياخييل ايييديام الييى مافيييه الرشيياد واليي

او ة المنصييط الييى ا  مختبيير او الييى ا  محلييل  يجييد اناييا ميين الثوابييب   تقييط عنييد هييله القضييي

ة مسيياب كثيييرلبقييدر مييا اناييا تييؤد  حرصيياا وتبييرهن علييى هييلا الحيير  ميين خييالل  تتعقييد ميين هييله

ة عنييدما يتابعاييا ا نسييان المنصييط يجييد ان الخطيياب المرجعييي لييم يكيين مكرسييا علييى اسيياس دعييو

ن ميي القسييط يعنييي العييدل الديياهرة السييلم وحاليية علييى العنييط وان مييا حالييتحييريا  الييى عنييط او

هنالييا والعييدل بشييكل ديياهر وواضييت حيييث ان الجمييي  يسييتفيد ميينام ة ا مييور التييي تييؤد  الييى اناميي

طيييب اياييا الشيياب عنييدما تقييدم ، اهتمييام ان تكييون فيير  العييي  الكييريم لجمييي  شييرا ت المجتميي 

ار تريييد وطنييا تريييد حلييل مشييكالتا طيييب هييلا الخطيياب تصييوراتا وامالييا وطموحاتييا تريييد اسييتقر

مييابين ة الييديني يحمييل هييله المعطييياب التييي ميين الممكيين ان تسييتفيد مناييا فييي تكييوين حالييه منسييجم

التييي تكييون  ةتصييوراتا وبييين الوانيي  فتسييتفيد انييب ميين الحالييه التييي لييديا ميي  احترامنييا لاييله الحاليي

الييى ة ولكيين ايضييا لييديا التفاتيية ناييا موجييودولاييا نصيييب  ميين الوانيي  او اة عواطييط جياشيية صيياحب

جربنييا للييا فييي بعييا ا مييور وجييدنا  ،الييبعا يقييول نعييم،  ميين حلييولة مييا يقدمييه الخطيياب المرجعييي

تجييد خييالل هييله السيينواب ة للييا كمييا حييلر منييه الخطيياب وكمييا نييدم ميين حلييول عنييدما تعييي  الحاليي

الطريييل او هييله الخطييواب ة الخطيياب المرجعييي وطبقييب خارطيية تبعييب ا مييااكثيير ميين مفصييل عنييدما 

 للييا ا نسييجام يحصييدون ثمييار اوانجحييوا فييي للييا وبييدة الطريييل وباتجيياه السييالمة باتجيياه خارطيي

ليييس هنالييا احييد يريييد ان يفييرا رايييه عليييا بقييدر فانييه يجييب عليييا التعامييل ميين الوانيي  كييا  حييال 

الخبييير هييلا ة الييورم يحتيياى استشيياروتتحييول الييى ورم ة مضييخمة ميين النتييو  حييال وهييلا  يشييكل حاليي

او تييداو  او تنيياول عالجيياب او اخييل بعييا ا مييور التييي  الخبييير يقييول لييا يحتيياى الييى است صييال

ميين حييا ب ة التييي تمثييل حاليية ميين هييله ا طروحيي تنفيي  فييي هييلا المجييال فييالن لمييالا يتعقييد الييبعا

علييى مسييتوا تقييديم الخييدماب  الحيير  المؤكييد علييى ان يكييون هنالييا خييال  ميين هييلا التييرد 

يطلييل او ه مجييرد انييه الشيياب يختلييط ميي  كوجتيية، العلمييي وعييدم الشييعور بالمسييؤولي والتسييطيت

يجييب ان تبييادر او  ةعلييى اسيياس انييه لييديا مسييؤولية محاسييبة بمجييرد انييه تكييون عملييي العكييس

والا نجييد هنالييا انايييار نفسييي او ابتعيياد عيين ا جييوا  والاييروب الييى ا مييام  تبييادرين الييى تحملاييا

ا جيييال،  ةوسييالمه نفسيية اجييل ا نسييان ان يحيير  علييى سييالمميين ة جييادة وليييس هنالييا ونفيي

الخطيياب المرجعييي   ينديير الييى جيييل واحييد وانمييا اجيييال الخطيياب المرجعييي ينطلييل ميين شييعور 

فالبييد ميين صييوناا فالبييد ميين ان يحيير  علييى ايصييال مييا افيياا هللا ة امانيية وان ا ميية بمسييؤولي

ة ولو  الخبييرة ا نسييان ميين اسيياتلت وعرفييه واسييتفاد، تعييالى عليييه ميين علييوم محمييد وال محمييد

 ةوتيييارة عليييى اسيياس ا ستشييار ةهييله كلايييا تقييدماا لميين يحتييياى الياييا تييارة بالنتيجيي والتجييارب

 وهييي تطلييب للييا االييى لليية بحاجيية يعرضيياا ا نسييان فييي بعييا الحييا ب عنييدما يجييد فعييال ا ميي

وهيييلا يمثيييل ومحيطيييه فيييي ميييا ينفييي   او مجتمييي ة  بيييد لالنسيييان ان  يقصييير عييين امييية وبالنتيجييي

ان ينتفييي  ا نسييان مييين هيييلا الجمايييور او يوديييط هيييلا  ةانيييه ليسيييب هناليييا ارادة ضييماناب وانعيييي



 

 ةومعنوييية روحيييييية ودينة الخطيياب المرجعييي يسييتند الييى مرتكييكاب انسيياني، الحضييور باتجيياه معييين

 لييللا يبقييى ا سييتغراب توديييط هييلا الحضييور باتجيياه معييينة بعيييد عيين نضييية استشييعار بالمسييؤولي

نقييول للشيياب عنييدما تصيير علييى رايييا وتقيياط  هييلا ا تجيياه ة حوارييية نقييدم  بشييكل اطروحيي ونحيين

 وللا ا تجاه هل هي ب بديال؟ وما هو البديل؟ والى متى تبقى تساير هلا البديل؟ 

الخطيياب المرجعييي يعلييم ا نسييان ان ة بالنتيجيية م وييي ةكييل هييلا بدراسيي ةمتابعيي ميين ميياهي الجييدوا

بمييا ان ا نسييان هييو متكييون ميين رو  وجسييد  ةونافعيية دا مييا تكييون فعالييليسييب ة يفكيير بعقييل العاطفيي

ة العاطفيية ولييو لييم تكيين حاليي فييالن المشيياعر والعواطييط الاييا حضييور   ننفييي  وجودهييا واثارهييا

 .لما كان هنالا اهتمام شرا ت في المجتم ة فعال

ديم الخييدماب الييلين يسييارون الليييل ويواصييلون الناييار ميين اجييل تقيية الطبييي ةنحيييي الكييوادر الصييحي

لشييرا ت ة سييوا  باييلا الوضيي  او بشييكل عييام وهكييلا بالنسييب و مييا يمكيينام ميين خبييراتام للمرضييى

فييي مختلييط المجييا ب وهكييلا الشييباب الكيياد  الييل  ة عاميية العمييال و المفكييرين والعلمييا  بصييور

علييى  ة مييا يحتيياى ضييمن هيلا الشييي  الممكيين ويسييعى للتطيوير و  يبقييى عالييه يايتم بييان يايييس لنفسي

 اعرضييوها بحييدود الممكيين لاييم وارادوا ان يواصييلوة معينيية جتمعييه هييؤ   جميعييا عنييدهم امكانيييم

ة المشييوار هييله نقييل سييجل لاييم بكييل تاكيييد   يمكيين  حييد ان يجتييك  هييله القضييي اويواصييلوة الحيييا

و هييلا الفييرد هييو المعنييي با صييال  والتغيييير ة ميين هييلا المنطلييل   يمكيين ان نقييول هييله الجايي

ر وانمييا كييل شييخ  ممكيين الييل  يسييتطي  ان يكييون فييي مونيي  نييياد  علييى مسييتوا بترشيييد الفكيي

اكثيير وامييا الييل    يييتمكن ميين للييا فاييو فييي مونعييه علييى ة متقييدم سييتكون مسييؤوليتام مضيياعف

والعييالم ا فتراضييي الييل   كثييير ميين الشييباب ياييتم بييه، وفييي الونييب ة والجامعيية مسييتوا ا سيير

مييام ولكيين نقييول عليييا ان تكييون وانعييي  نييه الا اردب ان ميين ا هتة الييل  نحيييي فيييام  هييله الحاليي

ة او انييه كمييا بالنسييب فانييا تنديير بمسييتوا خلييط السييتار لييو تبتعييد عيين للييا اصييبت لييديا شييي  مييا

يرثييي نفسييه ان يكييون ميين ابطييال الكيبييورد ليييس لييه طمييو  اكثيير ميين للييا علييى ة لييبعا ا خييو

وبييين الوانيي  الييل  ة ن هنيياا فجييوارا الوانيي  هييلا معنيياه تضييي  جاييد وونييب معنيياه ان ا نسييا

يعيشيييه بيييه طييييب الا اراد تغييييير او اراد اصيييال  او اراد انسيييجام الوانييي  واراد تقيييدم فيييي خيييدماب 

ودراسيياب واحصييا ياب وارنييام ة ميدانييية وكييير للييا يحتيياى الييى عييي  فييي الوانيي  ويييدرس دراسيي

قترحيياب    احييد فييردا بالتييالي   يتحييدث ميين وحييي الخيييال او التونعيياب  نييه هييله التونعيياب والم

او ف يية عنييدما يقييدماا سييوط تعييرب وتفصييت بنفسيياا بلسييان واضييت الجميييل الجمييي  يفامييوا انييه 

رجعيييي مييين ا ول اراد ان ينبيييه لميييالا ان لمفليييللا ان الخطييياب اة او كيييير صيييحيحة هيييله صيييحيح

ه هنييا تتغاضييى عيين المنجييك وتبييدا بتييداول اخبييار نييد تكييون شييا عاب لمييالا   تيياتي لنييدير هييله ا كميي

علييى مسييتوا نقيي  الخييدماب والتسييطيت العلمييي لالسييط الييل  بييدا بشييكل ة بييا  مفييرد او هنيياا

فاعييل عنييد الييبعا ميي  انييه كييل هييله الحالييه ميين التييرو  والتامييل ميين عييدم ا سييتعجال فييي اصييدار 

ة وعييدم اعييالن مونييط معييين ودعونييا نييدرس الوانيي  اكثيير و نكييون ضييمن الحالييي بيييان وتوجيييه

ة نييه ا نسييان مييا كييل مييا يسييال يجيييب ان مييا يحتيياى ان يعييكك هييله المعرفييواة السييديدة الطبيعييي

فييي الرواييياب ة المعصييومين وارشيياداتاا موجييودة وهييلا كلييه ينطلييل ميين  متبنييياب ا  ميي بمصييادر

تتغاضييى عناييا لمييالا لييم تكيين فييي هييلا المونييط رأ  هنييا او هنيياا لمييالا    ةموجييودة هييله حاليي

او احيانييا يحتيياى انييه ان  او هندسييي او نييانوني بطبيييتعتييرا احيانييا عنييدما الييى ميين يستشييير 



 

ة الا جا تييا هييله المشييورة نييد تقييبا مقابييل هييله ا ستشييار ميي  انييه يتخييل نييرار معييين الييى ونييب

الا عرضييب عناييا  تتونيي  انييا تخييل عييدد ا صييواب والمتييابعين للخطيياب المرجعييي وانمييا  مجانييا

ة معرفييي ةد حجبييب عيين نفسييا حالييالموضييول تجيياوك عييدد ا صييواب والمتييابعين وانمييا تكييون نيي

اوتابعييب هيييله  ة نيييدما   تتفاعييل مييي  هييله الصيييفحع انييه فيييي عالمنييا الييييوم يعبيييرون عنييه اوكمييا

نحيين   نتحييدث اننييا نفييرا نناعتنييا علييى ا خييرين ، عيين نفسييا ةفانييه نييد حجبييب  الخدميية الصييفح

تعييالى اانييا واييياكم  امكانياتنييا نقييول مي  للييا نييالوميين لليا ميين انفسيينا و محيطنييا ة مي  اننييا علييى ثقيي

ة هييلا منطييل القييران عنييدما ييياتي الخطيياب المرجعييي لي كييد ضييرور لعلييى هييدا او فييي ضييالل مبيييني

عنييد  الن   يمكيين المنصييط ان  ان ا نسييان يعمييل ضييمن محيييط فييي مييا يمكيين ان يرشييد ا دا 

ترصييد  ينصييط هييلا الخطيياب يتحييدث هييلا الخطيياب نضييايا اكييل علياييا الييكمن و عنييدما هييلا الخطيياب

فييي الملقييى ام فييي المتلقييي ة اييين المشييكلة المشييكلة مسييبقا ولكيين بعييا القييرا  لييم يقييرا هييله ا شييار

يمكيين ان تمييتحن انييا انييب فييتت الكتيياب وتسييتعين  طبعييا فييي المتلقييي الا اصييبحب المسييال عنييده

ة ونانونييية تربوييية شيير  طبعييا هييله لاييا مدليية ويسييتعين بييا  شخصييية بالكتيياب ويوسيي  الييدا ر

انيه ايين العليم فيي هيلا الجيو   اعميل واشيملة  ط اليل  يمير بيه ا نسيان هناليا حاليعلى اساس الضع

وانييه يمكيين ان تعتمييد عليييه   يعييال  لييا مريضييا او يسييتنقلوه لييا حقييا او يصييمم لييا الطريييل او 

ة وطييرق ا سييتفادة مبنييى او ا  شييي  فييي مختلييط المجييا ب يصيين  لييا شييي  يعينييا علييى الكراعيي

الخييام هييله كلاييا وخلييل لكييم مييافي ا را ة اعطانييا المييواد الطبيعييي حيييثميين امكانيياب هللا عييك وجييل 

ة اييا توديفييا صييحيحا امانيييفكيييركم هييله لكييم تسييتفيد مناييا وتودة كييير مدخليية هييله القضييي جميعييا

ممكيين ان تيينجت فييي بعييا ا ونيياب  كانييبة ا نسييان تغاضييى انسييان ام للييا علييى اسيياس انييه نضييي

تقييدم خبيير ة خبرييية اوجايية ا بتعيياد اصييال ا  صييفحة لييميين التقيياط  وحاة هييله الحاليي، امييا ا ن  

فييي هييلا المجييال المعييين المحييدد انييا حجباييا عنييي و  نديير الياييا احيانييا ا نسييان نييد يسييتفيد ميين 

ة طيييب ا ن عنييدما نقييرا ضيييوط الكييريم وفالسييف ا خيير الخصييم فضييال عيين مليييس بصييد خصييوما

فييي ا خيير ميين متييى تمييوب  او ميين المعاصييرين ومعلييي ضييدة فييي نييرون سييابقا كييربيين عاشييو

ة وعلمييية نشيياك و  ينتقييد نفسييه وكيييره علياييا معرفييية و  احييد يجيييب هييله الحاليية الفكريييبياناتنييا 

فلييتكن  ،سييليمة يمكيين لالنسييان ان يسييتفيد او ميين اجييل الحييوار بالنقييد البنييا  الا كانييب هييله القضييي

دواه واثبييب عقييال  ياتييه الا   يكييون انسييجام ميي  هييلا الخطيياب الييل  اثبييب جيي وهييلا اميير ماييم جييدا

 ةهيي مين جملي افضيل مميا هيو علييه ربمياة  واثبب انيه يرييد الخيير و يسيعى  ن يكيون الجميي  بحالي

الشييباب اكثيير ميين مييا ييينجت ة علييى اخيير فييي تعطيييل بطانيي فييي الموضييول يكييونة ا حتمييا ب القوييي

ادل علييى الشييباب انفسييام فييي فييرا ا ميير الوانيي  وتغيييير الخطيياب هييلا الخطيياب او  نييه كييم عيي

وعنييدهم ة وطانيية ارا الوانيي    يمكيين ان تكييون ناجحييا ميين فييران افييرا الييى انييه الشييباب نييو

كييان ييياب وجربنييا مييا نييدموه و بييارا هللا فيييام للييا يسييتحل ان يوصييط والشييباب العييكاب شييباب 

ة باتجيياه هييله الحاليية لتقييدم سييوية واحييدة الغيييار ميي  انييه عنييدنا مشييرول تنمييو  ويجعلييون فييي دا يير

بانييه وانييتم  اعتييراط واضييتة والخييروى ميين هييلا المضيييل ومييا الييى للييا هييله حاليية كمييهييله ا 

وامكانيياب فييي كييل شيخ  فييي مجالييه بغيا النديير عيين كيل نوعييا مييا نقدمييه ة وطانيية كفيا اب ونخبيي

يكييون الجييواب العملييي احيانييا   انييول لاييا كييلا خطيياب وتييواكن واعييي وناضييل جرافيييا ة بالنتيجيي

او سييو  الديين ة م ا نسييجام تمامييا او تييروي  لحييا ب تاييم جيياهكعييدة شييباب الييواعي جيياوب العملييي



 

مين دون انييس انيا انيول انيه لميالا هيلا المونيط ومين المنتفي  مين لليا وميا اليثمن اليل  ة  او مقاطع

الييرا  ا خيير ميي  انييه ة تدفعييه الشييعوب والمجتمعيياب الجييكا  هكييلا اسييرار علييى الييرا  ومقاطعيي

نجييد عنييدهم مفتييا  واضييت علييى تييبن يييا ة مرجعيييالييبعا حتييى و  الييلين تشيين  وميين خطيياب ال

او مواضيييي  فييي ا  مجيييال مييين ة اخيييرا تمييام فيييي مجيييا ب اخييرا فيييي مواضييي  سياسيييية فكرييي

باتجيياه معييين وتكييون ة ايجابييية المجييا ب ا خييرا لمييالا تنفييتت هنيياا وتنغلييل هنييا لمييالا تكييون بحاليي

ة كفيييى تحوييييل الطانيييهيييو عبييياره عييين معييياون تة باتجييياه اخييير خطييياب المرجعيييية منقبضيييا وسيييلبي

وان  نابلييياب فييي المجتميي  يجييب ان تييدعم انييه نييال ييي من الخطيياب المرجعييي ة،الييى ايجابييية السييلبي

النجييا  بمعنييى ان هنالييا عناصيير ة نعمييل سييويا ميين اجييل تطويرهييا وميين اجييل البلييون معييا الييى حاليي

او علينييا ان نحسيين توديفاييا التوديييط ليييس علييى مسييتوا دعاييياب لشييخ  معييين ة جيياهكة تنموييي

  جامعي وانما لخدمه الناس مثال النصا ت لشريحه الشباب

 والحمد هلل رب العالمين وصلى هللا على محمد واله الطيبين الطاهرين

 


