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ُُالمرسلينُأماُبعدُ ُُعليُأشرفُهُُوالسالمُ ُُوالصالة ُُُالعالمينُ.ُ.ُُربُهُُللهُُُالحمدُ 

ُُُُقالُتعاليُ:ُُاإلسالمُهُُجماعة ُُُفيا ُالنَّاس  اُي نف ع  اُم  أ مَّ ف اًءُو  ُج  ب د ُف ي ْذه ب  اُالزَّ "ف أ مَّ

ُفهيُ لهكُ ف ي ْمك ث  ُك ذ َٰ ")الرعد/ُاْْل ْرضه اْْل ْمث ال   ُ َُّللاَّ ب   .(17ي ْضره

ُُ"ُالرسولُ اإلنسانُهُُببناءُهُُاْلوطانُهُُعنُ"بناءُهُُناُإليكمُاليومُ "حديث ُ:ُُللاهُُُعبادُ 

ُاه ُوحب ُُُوالودُهُُعلىُالحبُهُُوطناًُبناه ُُُيُ يبنهُُُأنُُُْأرادُ ُُوسلمُلماعليهُُُُصلىُللا ُ

 ُ.ه ُأمن ُُالتيُتقوضُ ُُوالقالقلُ ُمنُالفتنُهُُ،ُوحماه ُواالعتصامُهُمنُاْللفةُهُبسياج ُ

هُُُُهيهُوسلمُبقسمُ عليهُُُُصليُللا ُُُالنبيهُُُعهدُ ُُ"إنَُّ:ُُونقولُ  هُُُالمكي  كانُُُُوالمدني 

ُُُمرحلة ُ ُُُُلكيانُهُُوبناءُ ُُتأسيس  ُُالعامة ُُُوالقواعدُ ُُاْلسسُ ُُووضعُ ُُ،اْلمةُههذه

ُالفترة ُُُولكنُ ُُعليها،ومنُُُُاْلرضُ ُُللا ُُُيرثُ ُُهاُإلىُأنُْعلىُضوئهُُُالتيُتسيرُ 

ُللفترةهُُُكانتُُُْالمكية ُ ُُُ،المسلمُهُُالمجتمعهُُُنواة ُُُتُْاْلولىُتكون ُُففُيُُالمدنيةُهُُتمهيداً

فهيُُُه،بعقيدتهُُفيماُيتعلقُ ُوخاصةًُُ،اإلسالمُهفيهاُعلىُقواعدُُوكانُالتركيزُ 

فتلكُُُُ،الدولةُهُُوهيُإنشاءُ ُُُ،العمليةُهُُفيُالمرحلةُهُُالبدءُهُُمنهاُقبلُ ُُالُبدَُُُّأسسُ 

ُهُفيُوتقريرُهُاإلسالمُهُمنهجهُُلتحديدُهُالزمة ُُالتأسيسية ُُالفترة ُ  ُ.النفوسه

ُوتعلُوُعليهُالدولة ُُهوُالذيُتقومُ ُُ"والفردُ ُللاه:ُعبادُ 

قبلُُُُيومُ ُُمنُأولُهُُواضحةًُُُللاُصليُللاُعليهُوسلمُرؤيةًُُُلذلكُكانُلرسولُهُ

هُأبوُُهُاْلقربينُفلمُيبدأُْعشيرت ُُُينذرُ ُُعزُوجلُأنُُُْهُللا ُأنُيأمرُ  ُُلهبُ ُُبأعمامه

ُ،ُُوليسُبعليةُهُُالشعبُهُُبعامةُهُُوإنماُبدأ ُُُ.ُ.طالبُ ُُوأبو ُُكماُروىُاإلمامُ ُُالقومه

ُُُُماجةُُوابنُ ُُأحمدُ  مسعود ابنُ أظهرُ ُُ"أولُ ُُقالُ:عنُ ُُُ:سبعة ُُُاإلسالمُ ُُمنُ

ُُُُرسولُ  وأبوللاُصليُللاُعليه ُُسميةُوصهيبُ ُُوأمه ُُُوعمارُ ُُبكرُ ُُوسلمُ

 .ابنُكثيرُسيرة ُ"ُوالمقدادُ ُُوباللُ 
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ُُهُلبناءُهفيُدعوتهُُُصليُللاُعليهُوسلمُركزُ ُُالرسولُ ُُهناُأنَُُُّفمنُالمالحظُه

ُُُعليُأكابرُهُُولمُيركزُُُْوالشبابُهُُوالضعفاءُهُُعليُالفقراءُهُُالدولةُه ُوعليةُهُُالناسه

ولطالماُُُوقوة ُُُعليُأنهمُنصرة ُُُالضعفاءُهُُإليُهؤالءُهُُاإلسالمُهُُفنظرة ُُُالقومُه

كمُُيُفيُضعفائهُ"أبغونهُُُُ:ُُُللاُصليُللاُعليهُوسلمُوناديُبذلكُُقالُرسولُ 

ُُصليُللا ُُُويقولُ ُُ.والترمذيُُداودُُأبوُُ"كُمنصرونُبضعفائهُرزقونُوت ُفإنماُت ُ

 ُ.البخاريُ"كمرزقونُإالُبضعفائهُنصرونُوت ُ"هلُت ُُعليهُوسلمُ:

بناُوهيُُُُمختصة ُُُحكمة ُُُُ:اْلولُ ُُأمرين:ُُمنُأجلُهُُاالنسانُ ُُقُ لُهخُ للا:"ُُُُعبادُ 

ُُُاالستخالفُ  الوظيفة ُُُفيُاْلرضه ُُُلإلنسانُهُُالعمومية ُُُوهيُ ُُُ.علىُاْلرضه

ُُُمشتركة ُُُحكمة ُُُ:والثانية ُ اُُُلل:ُُالعبادةهُُُوهيُتحقيقُ ُُوالجنُهُُبينُاإلنسه م  "و 

ي ْعب د ونُه ُله ُإهالَّ نس  اإْله ُو  نَّ ُاْلجه ل ْقت  ُتعالىُالعهدُ ُُللا ُُُ،ُوقدُأخذ 56ُالذاريات/ُُ"خ 

ُُوهُالُيشركواُبهُُأنُيعبدُ ُُعلىُالبشرُه بهههُشيئاً: ك واُ ت ْشره ُ ال  اْعب د واَُّللاَّ ُو  "و 

 .ُ(36)النساء/ُش ْيئًا"

منُُُُدُقبلُأنُيخرجُ هُفيُماُيفيعمرُهُُعلىُاستغاللُهُُيحرصُ ُُأنُُُْوعلىُالفردُه

ُُُُتعالى:ُُللاهُُُقولُ ُُالدنيا،ُوأنُيستحضرُ ُُهذهُالحياةهُ ن واُال  آم  ُ ين  الَّذه اُ أ يُّه  "ي اُ

ه م ُُ ُ ئهك 
ف أ ول َٰ ُ لهك  ذ َٰ ي ْفع ْلُ نُ م  و  ُه َّللاَّ ُ ْكره ذه ع نُ د ك ْمُ أ ْوال  ُ ال  و  ال ك ْمُ أ ْمو  ك ْمُ ت ْلهه

" ون  ر  اسه  ُ.اْلخ 

 ُ:قالُالحكيمُوكما

ًُُُإذاُعاشُ  ُُونصفُ  .هُاللياليتمحق ُُُالعمرُهُُ***فنصفُ الفتىُستـــــــينُعــــاما

ُالنصفُهُُوثلثُ  ٍ.هُيميناًُمنُشــمالليسُيدري***لغفــــــلتهُُُيذهبُ ُُالنصفُه

ُِ.والعيالُبالمكاسبُهُ***وشغـــلُ وحرصُ ُآمـــــــــالُ 

ُُُلهُثالثُ ُُاإلنسانُ ُُ"ُُُ:للاهُُُعبادُ   اْلولى:ُُُُالفرصة ُُُُ-ها:ُُعليهُأنُيستغلَُُُّفرص 

هاُُأنُيستغلَُُُّعلىُالمرءُهُُُ،محالة ُُُاُلُُ،ُوهيُمنتهية ُالعملُهُُالدنياُهيُدارُ ُُالحياة ُ
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ُُاستغاللُ ُُأحسنُ  عمرُ الثانية ُُُالفرصة ُُُُ-. أيامُ الشخصيهُُُاإلنسانُهُُ:ُ وهوُ ُ،ُُ

ُُ؛ُفأبوابُ اْلولوياتُهُُ:ُترتيبُ الثالثة ُُُي.ُالفرصة ُولياليُالُندريُمتىُتنقضهُ

ها.ُلذلكُقالُصليُللاُعليهُُأربحُ ُُاإلنسانُ ُُيختارُ ُُأنُُُْبدَُّ،ُفالُُكثيرة ُُُالخيرُه

ههُُ"ُُ:وسلم ْرب ع :ُع ْنُع ْمره
ُع ْنُأ  تَّىُي ْسأ ل  ُح  ةه ي ام  ُاْلقه ُي ْوم  اُاْلع ْبده ُق د م  ول  الُت ز 

اُُ اُُُُأ ْفن اه ،فهيم  ُفهيم  ع ْنُش ب ابههه فهيمُ ُُأ ْباله ،و  و  ُاْكت س ب هُ  ْنُأ ْين  ُمه الههه ع ْنُم  ُُأ ْنف ق ه ُ،اُُو 

ُفهيهُه ل  اذ اُع مه ُم  هه ْلمه ع ْنُعه ُأبالهعنُشبابهُُُاإلنسانُ ُُفيسألُ .ُُالترمذي)" و  ُفيما   ..ه

ُُوأكتافُهُُوعلىُسواعدُ ُُاإلنسانُهُُىُببنيانُهبن ت ُُُ"ولماُكانتُاْلوطانُ :ُُللاهُُُعبادُ 

أنُُُأرادُ ُُوسلمُلماللاُعليهُُُُصلُىُُللاهُُُرسولُ ُُ،ُوهكذاُفعلُ اْلتقياءُهُُالشبابُه

ُُبهمُوأطلقُ ُُه ُثقت ُُُعليهمُووضعًُُُوعولُ ُُالشبابُهُُببناءُهُُاهتمَُُُّقوية ُُُدولةًُُُيؤسسُ 

 .. بهُمُُالوصيةُهُمبادرة ُ

ُنجدُ  ُفإننا ُُبحملُهُُبنُعميرُ ُُمصعبُ ُُصلىُللاُعليهُوسلمُكلفُ ُُالرسولُ ُُأنُ ُُلذا

أهلُهُُالدعوةهُُُمشعلُه الهجرةهُُُيثربُ ُُإلىُ أولُ قبلُ فكانُ ُُإمامُ ُُوأولُ ُُسفيرُ ُُ،ُ

 ."بيثربُالناسُ ُيؤمُ ُوخطيبُ 

لُ " ًُُُوحمَّ أمانة ُُُعليا طالبُ أبيُ ُُُُالمبيتُهُُبنُ الهجرةهُُُفراشهُهفي ُُليردَُُُّليلةُ

ُُُواْلماناتُهُُالحاجاتُه له ُإلىُمشركيُقريش  سولُ ُخيبرُُُُيومُ ُُالراية ُُُ،ُوحمَّ ُفر 

جُ  ر  اي ةُ  هُالرَّ ُهذه ي نَّ ْيب رُ:"ْل ْعطه ُي وم ُخ  س لَّم ،ُقال  عليهُو   ُ لَّىَُّللاَّ ُُللاهُص  بُّ اًلُي حه

ة ُُ ار  ُاإلم  طَّابه:ُماُأ ْحب ْبت  ُالخ  ُبن  ر  ُع م  ُقال  ْيهه عل ىُي د   ُ َُّللاَّ سول ه ،ُي ْفت ح  ر  َّللاَّ ُو 

أ ُ أ ْنُ ُ اء  ج  ر  اُ ل ه  ُ ْرت  ف ت س او  ُ قال  ُ، ئذ  ي وم  ُ ُللاُهإالَّ سول  ر  ف د ع اُ ُ قال  ا،ُ ل ه  ْدع ىُ

ُأ ُ ُبن  س لَّم ُع لهيَّ عليهُو   ُ لَّىَُّللاَّ ُُص  ال  ،ُو  :ُاْمشه قال  إيَّاه ا،ُو  بهيُط الهب ،ُفأْعط اهُ 

ُ..")مسلم( ع ل ْيك   ُ َُّللاَّ  .ت ْلت فهْت،ُحتَّىُي ْفت ح 

ُُصلىُللاُعليهُوسلمُقيادة ُُكماُأعطىُالرسولُ   بنُزيدُفيُُُْلسامة ُُالجيشه

ُُُعشرُ ُُهُسبعة ُوهوُعمرُ ُُالرومُهُُحربُه ُالجيشه ُُالصحابةُهُُكبارُ ُُعاما،ُوكانُفي
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فماُُُوسلم،صلىُللاُعليهُُُُللاهُُُرسولُهُُواُالختيارُهبلُامتثل ُُُأحدُ ُُيعترضُْولمُُ

 ."ممنُأمرهُهُكانُلهمُالخيرة ُ

صلىُُُُللاهُُُهمُرسولُ الذينُاختارُ ُُمنُالشبابُهُُكثيرة ُُُ"هناكُنماذجُ ُُ:ُُللاهُُُعبادُ 

ُلبناءُهُُللا ُ بنُجبل،ُُُُ،ُمنهمُمعاذ ُوالنجاحهُُُالتقدمُهُُراية ُُُوحملُهُُالوطنُهُُعليهُوسلم

ُُفُيُُ،ُالذيُأصيبُ الخزرجهُُُبنُمعاذ،ُزعيمُ ُُ،ُوسعدُ الجنةُهُُأهلُهُُعلماءُهُُسيدُ 

ُُبنيُقريظة،ُوأمنُ ُُفيُيهودُهُصلىُللاُعليهُوسلمُُُُه ُمُ كَُّ،ُوحُ الخندقُهُُغزوةهُ

الموليُمنُفوقُهعلىُحكمُه ُُالرحمنُهُُهُعرشُ لموتهُُُواهتزَُُُّسماواتُ ُُسبعهُُُهُ

سبعاًُوثالثينُعاماً،ُُُُمنُالعمرُهُُيبلغُْ،ُولمُُهُسبعونُألفاُمنُالمالئكةُهوشهدُ 

ُُيومُ ُُالراية ُُُوحملُ ُُإلىُالحبشةُهُُالثانية ُُُالهجرة ُُُالذيُهاجرُ ُُالطيارُ ُُوجعفرُ 

ُوق ُ ُفحمل ُيدُ ُُطعتُْمؤتة ُاليمنى ُباليسرُ ه ُفحمل ُُُىُوقطعتُْها ُبعضدُهاليسرى ه،ُُها

ُُُُ،ُوقالُرسولُ فيُالمعركةُهُواستشهدُ  للاُصلىُللاُعليهُوسلمُعنهُ:"رأيت 

ْينُه ُبهجناح  ُمعُالمالئهكةه ُفيُالجنةه ل ًكاُي طير  ُأبهيُطالهب ُم  ُبن  السيوطيُُُ"جعف ر 

ُُُُوفيُرواية:ُُ.صحيح ُي طير  عفر  ُفإذاُج  ،ُ ُفيها ُفنظرت  حة  ُالباره ُالجنة  "د خلت 

، يرُ ُُمعُالمالئكةه ىء ُعلىُسره تَّكه م  مزةُ   .حُالجامعالطبرانيُصحيُ"وإذاُح 

يعًاُأ يُّهُ  " مه ج  ُه ت وب واُإهل ىَُّللاَّ ونُ ُاو  ُل ع لَّك ْمُت ْفلهح  ن ون  ْؤمه  "اْلم 

 ُُالثانية ُُالخطبة ُ

"لماذاُُُللاُُ:ُُعبادُ ُُفيُاُُللاُأماُبعدُ ُُعليُرسولُهُُوالسالمُ ُُللُوالصالة ُُُالحمدُ 

ُُوبخاصةُ ُُعليُاإلنسانُهُُالوطنُهُُفيُبناءُهُُُصليُللاُعليهُوسلمُُالرسولُ ُُركزُ 

الش بابُ ُُونقولُ ُُالشباب؟ الفئة ُُُْلنُ للت غييرُهُُاْلكثرُ ُُهمُ اْلكثرُ ُُُ،ت قبُّالًُ ُُوهمُ

ُلتقبُّلُه ُاْلقدرُ ُُفيه،ُُواإلبداعهُُُمعهُ،ُُوالت عاملُهُُالجديدُهُُاستعداداً ُالتكيُّفُهُُوهم ُُعلى

إرباكُ  دونُ ُ يجعلُ بسهولة  اُ مم  إحداثُهدورُ ُُ،ُ فيُ ُ أساسيٌّ فيُُُُالت غييرُهُُهمُ

جتمعاتهُ  .همم 



 

 
5 
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ُبُُيتسمونُ ُُالشبابُ ُُوْلنُ  هُُُالحماسه ت ساعدهمُُُُالجب ارةهُُُوالط اقةُهُُالفكري  التيُ

التقد مُه ُنحوُ ُوالحيوي ةُهُ الت فاعلُهُ ُفيُ ختلفُهُ م  ُمعُ عطياتُهُ ُالم  ُُالسياسي ةُهُ

تغي رةُواالجتماعي ةُه  ِ .الم 

وبمجتمعاتهُبنفسُهُُاالرتقاءُ ُُتريدُ ُُدولةُ ُُ"وأيُُُُّ:للاهُُُعبادُ   إلىُُهـاُ وتسعىُ هاُ

منهُُُُواالنطالقُهُُالمجتمعهُُُفيُُالفــردُهُُأوالًُببناءُهُُأنُتهتمُ ُُهـاُ،قـدراتهُُُتطـويـرُه

ُُاإلنسانُهُاُهـذهُالفتـرةُلبناءُهومـاُأحوجنـ ُُ،هاُلألفـرادُهأوسعُفىُشمولُهُلدائرة ُ

 َ  ..القويُالوطنُ ُحتيُنبنيُ ُالسويهُ

ُكماُُ ُأوُمجتمعهه ُوطنهه ُالفـرد ُبقيمتههُداخل  ُذلكُإالُإذاُشعـر  ولـنُيتحقق 

لهُ: ُُ أراد ُللاُ  ن  ْقن اه مُم ه ز  ر  ُو  اْلب ْحره ُو  ْلن اه ْمُفهيُاْلب ر ه م  ح  ْمن اُب نهيُآد م ُو  ل ق ْدُك رَّ "و 

ي ل ْقن اُت ْفضه ْنُخ  مَّ ُم ه ُك ثهير  ْلن اه ْمُع ل ىَٰ ف ضَّ ُو  (،ُويتحقق70ُُاًل")اإلسراء/الطَّي هب اته

ذلكُأنُيقومُالفردُبماُعليهُمنُالتزاماتُتجاهُوطنه،ُوأنُيعلمُعلمُاليقينُُ

،ُوذلكُيعودُعليُجميعُُُلبنائهأنُالوطنُيحتاجُإليُالتضافرُمنُكلُفردُ

 .أبناءُالوطنُبالخيُر

اللهمُأمناُفيُأوطا ُاإلنسان..ُه ُببناءه ،ُُنناعبادُللا:ُ"ألمُأقْلُلكمُت بنيُاْلوطان 

واحفظُوطنناُمنُالعابثينُبهُ،ُواجعلناُعليُقدرُالمسئوليةُتجاهُوطنناُ

هذاُُ قوليُ ُ أقول  للاُ ..عبادُ العالمينُ ربُ ياُ قلوبهناُ بينُ وألفُ ُ، الحبيبُ

ُللاُليُوُلكمُواقمُالصالة  .. واستغفر 

 


