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 معالي الشيخ كـــلمة
 عبدهللا بن محمد بن عبدهللا السالمي

 وزير ا��وقاف والشؤون الدينية
عالم  في افتتاح ندوة "تطلعات الشباب في    

 متغير"
 م2013مارس  31 

 
الحمد � على وافر عطائه، والشكر له تعالى على جزيل 
نعمائه، والص��ة والس��م على خير أنبيائه، محمد وأصحابه 

 ، أما بعد: أنصارهوسائر 
 فيا أيها الحفل الكريم: 

إنه لمن دواعي ال��ور أْن ُتعقد هذه الندوة الطيبة 
لتناقش موضوعات الشباب؛ الذين هم عماد ا��مم ومحور 

ا، وسواعد بنائها؛ متمنين ��وراق العمل والنقاشات نهضته
حولها أن تثمر أفكارا عملية تقدم الجديد والمفيد، وتزهر 

 خيرا للب��د والعباد بإذن هللا تعالى.
 أيها الجمع الكريم/

إني أحمد هللا تعالى على ما وهب به الشباب العماني من 
توازن ووعي، وما اتصفوا به من سمات حضارية في 
المثابرة وفعل المعروف ، وليس بمستغرٍب ذلك على 
قوِمٍ◌ أثنى عليهم النبي صلى هللا عليه وسلم، وعرفتهم 
الحضارات على مر التاريخ قوما أولي مكانة، وبحارة جابوا 

رض اكتشافا وانفتاحا، وعرفتهم ا��مم بصدقهم أنحاء ا��
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ووفائهم، ومبادئهم القائمة على الس��م والمسؤولية 
 المشتركة تجاه أنفسهم والعالم من حولهم. 

ومن مبادئهم التوازن بين الحرية والمسؤولية؛ تلكم 
الحرية المنضبطة بالسلوك ا��س��مي، والحس القيمي 

التي تدفع إلى   ذاتية،للمجتمع بعيداً عن الفردانية وال
 الفو�� في كثير من ا��حيان.

حرية تتكون بين الواجب والحق الذي جعله هللا تعالى أص��ً 
في حقوق ا��نسان، واسترعى أهل الواجب منهم مظلة 
الو��ية العامة في حفظ: الدين والنفس والعقل والنسل 
والملك ، والواجب الذي أناط على المسلم التزامه العام 

ه لواجب الدولة عليه، مقابل تلكم الرعاية ، كما وحفظ
ا��لتفات إلى أصل �� يمكن  -في ا��حوال جميعها  –ينبغي 

التغافل عنه: في الوعي بهذه الحقوق والواجبات عق��ً فإن 
التكليف مناط بالعقل ، والقا�� أحوج إلى عقله منه إلى 

 فقهه.
انيون وأمَّا المسؤولية فهي ملحٌظ عظيم يختص به الُعم

مع أمٍم ُأخرى، فلذا أفردهم هللا سبحانه برسالة من عند 
رسوله صلى هللا عليه وسلم كلفوا بها وارتبطوا ب��فها، 
�� سيَّما من خ��ل المحيط الهندي في تجارتهم 
ودعوتهم، وهي رسالة تحمل في ثناياها تكليفا 
ومسؤولية، ومن شأن التخاذل في أداء حقها ا��ستبدال 

 لوفاء بما تتطلبه.بمن يقوم با
َه يَْنُ�ْ�ُكْم َوُيَثبِّْت أَْقَداَمُكْم) ِذيَن آَمُنوا إِْن َتْنُ�ُ�وا اللَّ  (يَا أَيَُّها الَّ
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 أيها الجمُع الكريم:
ما ندوتكم الطيبة هذه، إ�� عنوان لمسيرة طيبة وسنة 
حسنة، اختطها باني نهضة ُعمان وقائدها ح��ة صاحب 

حفظه هللا  –عيد المعظم الج��لة السلطان قابوس بن س
، سيكتب لكم أثرها، ويدوم في ا��رض خيرها، وإذ -ورعاه 

نشكر لكم هذا الحضور البهيج لنزجي بالثناء العاطر على 
وزارة التعليم العالي لتنظيمها لهذا الحدث متمنين للجميع 

كل خير  –أينما هم  –دوام التوفيق، وللشباب العماني 
 وتقدم وعطاء.

ُدنَك َرْحَمًة َوَهيِّْئ َلَنا ِمْن أَْمرَِنا رََشًداَربََّنا آتِ   َنا ِمن لَّ
 

 والس��م عليكم ورحمة هللا وبركاته
 


