
 "اجلذري الاتغيري رواد املسلم.. الشبمب" تؤمرمل ياتم اخل فيديوال

  حيث وسواعدهم، أكتافهم على اإلسالم قام فقد هنضته، يف عظيم دور للشبابو  اإلسالم فجر غبزو  منذ
 للرسول ا  مقر  بيته جعل الذي األرقم دار مدرسة من خترجوا وقد ،ملسو هيلع هللا ىلص حممد النيب لدعوة استجابة األسرع كانوا

 وال ،عزائمهم وهنت فما ،ذيبوالتع لألذى واتعرضو  ،فقط سنة عشرة اثنيت ابن كانو  متتابعة نةس 13 ملسو هيلع هللا ىلص
 خري بواجبهم فقاموا ،يؤدون ما ومبقدار يضحون، ما مبقدار هللا عند كانتهمم أن علموا فقد .نفوسهم ضعفت

 املنذر بن احلباب مبشورة أخذ كما  رأيهم، على ينزل وكان املهمة األمور يف يستشريهم ملسو هيلع هللا ىلص النيب كان  وقد.. قيام
 الرعيل من الشباب هؤالء ..أحد غزوة يف املشركني ملالقاة اخلروج يف الشباب رأي على ونزل بدر، غزوة يف

 اإلسالم ودولة األكرب النصر أيديهم على هللا فحقَّق ،ابحلق والصدع هللا، إىل الدعوة راية محَلوا الذين هم األوَّل
 ..وكرامة وعز نور رسالة ونشروه سالماإل ومحلوا ،الفتيَّة

 املقيم النعيم وآثر اآلخرة، واشرتى الدنيا ابع لقد ؛اإلسالم يف سفري أول عمري بن مصعب ينسى منف
 حرمته نأ بعد العيش وشظف التقشف حياة وعاش اجلاهلية يف والرفاه العز حياة ترك حيث الزائل النعيم على
 وخيشى الغنم يرعى أجريا ضعيفا فقريا غالما كان  الذي مسعود بن هللا وعبد. إسالمه بسبب والرفاهية املال أمه

 خوف دون أمامهم ابلقرآن جهرو  ابحلق حتداهم من أول نفكا ابإلسالم عزَّ  ولكنه مكة شرافأ مبجلس املرور
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول ومحى سالم،اإل يف العرب أكرم كان  الذي عشرة السادسة ابن هللا عبيد بن طلحةو . وجل أو

 األمة ر  ب   حَ  عباس بن هللا وعبد. بنفسه ووقاه صبعه،إ تشلَّ  حىت بيده النبل عنه واّتقى الكفار، من أحد يوم
 سنة عشرة ثالث حوايل ملسو هيلع هللا ىلص النيب تويف حينما عمره كان  الذي التفسري وإمام العصر وفقيه القرآن رمجانت  و 

 وعمره السند بالد فتح الذي القاسم حممدو . حديث ا وستني وستمائة ألف ا ملسو هيلع هللا ىلص عنه حفظ فقد ذلك ومع ،فقط
 سنة 23 ابن وهو القسطنطينية فتح الذي الفاتح وحممد ،عصره يف العسكريني القادة كبار  من وكان سنة 17

 ،«..اجليش ذلك اجليش ولنعم أ ريهم األ ري لنعم» ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عنه قال من يكون أن طمح والذي
 من وأصبح ،سنني عشر ابن وهو مالك ابن وموطأ سنني سبع ابن وهو القرآن حفظ الذي يالشافع واإلمام
 ...عاما 14 وعمره األئمة شيوخ

 املؤمنني أم مثل، الرجال شقائق أخواتنا املسلم الشباب من األول الرعيل عن نتحدث وحنن ننسى وال
 ومستشارة احلديث رواة مأه من وكانت عاما 18 ابنة هيو  ملسو هيلع هللا ىلص البشرية رسول عنها تويف اليت شةعائ

 ختف مل اليت اخلطاب بنت وفاطمة النبوية، اهلجرة وقت بنفسها خاطرت اليت بكر أيب بنت وأمساء. للصحابة
 ..إسالمه سبيل كانت  واليت وقتها وبطشه جربوته رغم اخلطاب بن عمر أخيها أمام احلق كلمة  قول من



 سبيلهم، واجلهاد همءندا "ربأك هللا" كان  الذين الشبابو  الشاابت هؤالء عن فيض من غيض هذا إن
 حنن اآلن أحوجنا فما.. املعمورة وسادوا رضاأل أرجاء يف اإلسالم فنشروا غاايهتم، أمسى هللا سبيل يف واملوت

 ورايتها، لوائها واوحامل ،رقيها وَمبعث هَنضتها، وِسرّ  اإلسالم أ مة عماد فإهنم ،شبابنا دور معرفة إىل املسلمني
 .والنصر اجملد إىل ملَ تكت َمسريهتا وقائد  

 ومهومها األمة وقضااي األمور عايلمبَ  مشغولون أنتم هل هذا؟! كل  من وشاابته اليوم شباب اي أنتم فأين 
 هللا هنى حيث جندكم حبيث املعاصي على تتساقطون األمور بسفاسف مهتمون أم ،وعزهتا رفعتها وسبل

 يف هدفكم هو وما شخصياتكم هي وكيف وتكمقد هم ومن طموحاتكم هي ما هللا؟! أمر حيث ونفتقدكم
 ؟احلياة؟

 كما  املرفهة احلياة أو السلطان، أو اجلمال أو الثروة يف يكمن ال احلقيقي النجاح إن.. اإلسالم شباب فيا
 الرعيل إىل انظروا الرمحن، جنة دخول يف هو احلقيقي الفوزو  النجاح، مقياس إن.. وهللا ال البعض، يدعي
جهم، الثبات يف وانتهجوا م،هب أتسواو طيِّبة وأ سوة أعلى، َمَثل   أهنم على املسلم بالشبا من األول  واسلكوا نَ ه 

 دوركم ألخذ اهلمم اشحذوا واجتهدوا، اعملوا وأهله، احلق نصرة يف شجعاان كونوا  َمسلكهم، احلقِّ  قول يف
 إال تقوم لن فنهضتها الدين، هذا عن نيمدافع منافحني واآلخرة الدنيا عز فتنالوا ،األمة هذه رفعة يف احلقيقي

رتقبة، اإلسالم دولة إقامة أيديكم على هللا ُي َقِّق حىت فاعملوا املسرية؛ تواصلون عندئذ كتافكم،أ على
 
 دولة امل

 ..بعزيز   هللا على ذلك وما النبوة منهاج على الثانية الراشدة اخلالفة

زِحَ  َفَمن  ﴿ ََيمةُ  َوَ م فَمزَ  فَ َقد   نَََّ اجل َ  َوُأد ِخلَ  النَّمرِ  َعنِ  زُح  ن  َيم اْل   ﴾ال ُغُرورِ  َ اَتمعُ  ِإلَّ  الدُّ

 
 الشم ي( صهيب )أم  سلمَ


