
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

اىل من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا، من هيده اهلل  إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل تع  

فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدًا عبده  

ُمْسلِ }ورسوله َوَأْنُتْم  إاِلَّ  ََتُوُتنَّ  َوال  ُتَقاتِِه  َحقَّ  اهللََّ  ُقوا  اتَّ آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأهيه ُكُم  }  {ُمونَ َيا  َربَّ ُقوا  اتَّ النَّاُس  َا  َأهيه َيا 

ُقوا   اهللََّ الَِّذي َتَساَءُلوَن الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنَْها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنُْهاَم ِرَجاالً َكثرِيًا َونَِساًء َواتَّ

ُقوا اهللََّ َوُقوُلوا َقْوالً َسِديدًا ُيْصلِْح َلُكْم َأْعاَمَلُكْم } {ِقيبًا  بِِه َواْْلَْرَحاَم إِنَّ اهللََّ َكاَن َعَلْيُكْم رَ  ِذيَن آَمنُوا اتَّ َا الَّ َيا َأهيه

َعظِيامً  َفْوزًا  َفاَز  َفَقْد  َوَرُسوَلُه  اهللََّ  ُيطِِع  َوَمْن  ُذُنوَبُكْم  َلُكْم  اهلل،    {َوَيْغِفْر  كتاب  فإن أصدق احلديث  بعد:  أما 

اهلدي  بدعة   وخري  وكل  بدعة،  حمدثة  وكل  حمدثاهتا،  اْلمور  ورش  وسلم،  وآله  عليه  اهلل  صىل  حممٍد  هدي 

 ضاللة، وكل ضاللٍة يف النار  عباد اهلل:  

وكلام   ،واملبادئأجياهلا االعداد الطيب القائم عىل التمسك بالقيم    بإعدادان بقاء االمم واستمرارها مرهتن  

وىص  لذلك  ،  جا، كلام ساهم ذلك يف علو شاهنا وارتقائها سلم املجد كان االعداد طيبا ومرسخا فكرا ومنه

 . االسالم الكثري من الوصايا التي حيرضنا من خالهلا باالهتامم بعنرص الشباب الهنم ثروة االمة وذخرها  

ُتركوا فريسة  نعمة تقوم من خالهلم االمة، واما يكونوا نقمة ورشا مستطريا ان  الهنم  اما أن نجعل منهم 

مرشق او   ْلمل فهم يؤثرون يف حياة االمة سلبا او اجيابا  اما ان يدفعوا  عجلة التاريخ    لشهوات والفساد، ل

 يديروهنا للوراء فتزداد االمة جهال   

َنْحُن َنُقصه }لقد قص لنا القران قصة الشباب الذين جيب علينا  ان نريب ابنائنا عىل االقتداء هبم قال تعاىل  

َنَبَأهُ  ُهًدىَعَلْيَك  َوِزْدَناُهْم  ِْم  بَِرهبِّ آَمنُوا  فِْتَيٌة  ُْم  إِهنَّ بِاحْلَقِّ  َربه   ْم  نَا  َربه َفَقاُلوا  َقاُموا  إِْذ  ُقُلوهِبِْم  َعىَل  َوَرَبْطنَا 

 َ  َقْوُمنَا اّتَّ
ِ
اَمَواِت َواْْلَْرِض َلْن َنْدُعَو ِمْن ُدونِِه إِهَلًا َلَقْد ُقْلنَا إًِذا َشَطًطا َهُؤاَلء ُذوا ِمْن ُدونِِه آهِلًَة َلْواَل َيْأُتوَن السَّ

ٍ َفَمْن َأْظَلُم ِِمَِّن اْفََتَى َعىَل اهللَِّ َكِذًبا 
 [الكهف  ] {َعَلْيِهْم بُِسْلَطاٍن َبِّيِّ



 

 

الشباب ، وهو مظنّة االنشغال    ما زالوا يف مرحلة  بدينهم  وا  ْوا بكلِّ يشء وفره الذين َضحَّ املؤمنِّي  هؤالء 

واحلِ  للشباب  بالدنيا  ومَثاًل  قْدوة  ليكونوا  ِصَغرهم  منذ  بدينهم  انشغلوا  فقد  هؤالء  أما   ، ُمتعها  عىل  ْرص 

 املؤمن يف كل زمان ومكان وكذلك قدوة لكل سائر اىل اهلل  تعاىل كبريا كان او صغريا  

 {إبراهيم سمعنا فتى يذكرهم يقال له }هو نبي اهلل ابراهيم يصفه ربنا برصاعه مع الباطل   وها

   بأكملهفتى الداعية يف سورة الربوج الذي قدم روحه ليؤمن شعب ال وكذلك قصة الغالم 

هو رسولنا الكريم يقول ))سبعٌة ُيظِلههم اهلل يف ظِّله يوم ال ظِلَّ إال ظِلهه إماٌم عادٌل وشابٌّ نشأ يف عبادة    وها

يف العابد  الشاب  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  جعل  كيف  ....((فتامل  العادل اهلل  االمام  بعد  الثانية  املرتبة   

تعاىل  اهلل  عند  الطائع  الشاب  ملكانة  لنا  تنبيها  االصناف  باقي  عىل  احلديث   وقدمه  يف  جاء    :                       وقد  

 اي ليس له ميل اىل الشهوات واهلوى والفساد   ))إن اهلل ليعجب من الشاب الذي ليس له صبوة((

صىل اهلل عليه وسلم هم من الشباب وعىل كاهلهم    فال تعجب يا عبد اهلل اذا علمت ان جل اصحاب حممد

 وبتضحياهتم وصل هذا اخلري اليك  

سفري   اول  عمري  بن  مصعب  قصة  حيفظ  ال  كمسلمِّي  منا  اهلها    باإلسالممن  ليعلم  للمدينة  النبي  ارسله 

اهلجرة  من  رجوعه  بعد  ذلك  وكان  عاما   الثالثِّي  يتجاوز  مل  وهو  وتعاليمه  والقران  وعقائده   االسالم 

الشاب   هذا  مواقفه  يف  الرسول  بجانب  ليكون  عاد  ثم  ومن  للحبشة  بدينهم  الفارين  مع  فهاجر  للحبشة 

عرضها   بجنة  طمعا  قدمه  حتت  ركله  لكنه  والثراء  الغنى  ابن  وهو  بلباسه  بعطره  ِميزا  كان  الذي  الغني 

تل يف معركة احد مل السموات واالرض حرمته امه من كل يشء لكنه اثر رىض اهلل عىل رىض املخلوق وملا قُ 

 جيدوا ما يكفنونه به لكنه بقي انموذجا اىل قيام الساعة  

ومثله عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب وعبد اهلل بن عباس وعبد الرمحن بن عوف وسمرة بن جندب وخالد بن  

 وعمري بن ايب وقاص ورافع بن خديج   الوليد

،وعمر   بالثالثِّي  وعمره  اسلم  الذي  بكر  ابو  قبلهم  طالب ومن  ايب  بن  وعيل  كذلك  وعثامن  بالعرشين 

                                                       والقائمة تطول يف الشباب الذي نارصوا رسول ربنا وهبمتهم بعد فضل اهلل تعاىل وصل الينا كل هذا اخلري                               

 ضها                                                                عىل كاهل الشباب تقوم االمة ويزاد عن حيا

ذكر املؤرخون الذين ارخوا لتلك املرحلة الذهبية يف عمر االمة عندما كانت بالد االندلس حتت سلطان   

الفاحتِّي املتعلقِّي برهبم سبحانه وتعاىل فقد فكر الصليبيون بغزو قرطبة وقرص احلمراء فارس لوا  املسلمِّي 



 

 

جاسوسا يَتقب االحوال وبامذا ينصحهم فلام تغلغل وكان يمشى فوجد شابا مهموما مغموما فساله عن  

سبب مهه فقال اتعلم الرماية وانا اصيب ثامنية من عرشة وامنيتي ان اصيب عرشة من عرشة حتى ال خيطأ  

                                                                 .عيدافرجع ذلك اجلاسوس وقال هلم ان االمر ما زال ب باْلمة. سهمي عدوا يفكر رشا 

وكان هم الصليبِّي ارجاع ما    ومن بعد تغري االحوال وافتتاهنم بامللك واغَتارهم باحلياة الدنيا وزخرفها، 

االمراء والشباب وهم يركضون    فرأى يرون انه حقهم وارضهم ارسلوا جاسوسا يستكشف هلم االوضاع  

فدخلوا  خل فرصتكم  االن  هلم  وقال  اجلاسوس  فعاد  السَتضائهن  والنفيس  الغايل  ويبذلون  اجلواري  ف 

ما  وهي  البرشية  حق  يف  املجازر  افظع  فيهم  ارتكبوا  ان  بعد  الديار  تلك  من  املسلمِّي  يعرف   واخرجوا 

 بمحاكم التفتيش  

الدين يف استاملة شبابنا واهلائهم بك  ما يبذلهلذلك ال نستغرب   يكونوا    هو تافه وفارغ حتى ال  ل مااعداء 

 وقودا وذخرا هلذه االمة وهذا الدين  

 ذكرناه يكون فيه العظة والعربة لنا مجيعا  الكالم عن الشباب واغتنام فرصة الشباب يطول ولعل ما 

 

 

 تسمعون واستغفر اهلل يل ولكم   اقول ما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


