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 اإلسالميةالشباب في الحضارة  إسهامات
 السيد مراد سالمةخ يشلل

 

 الخطبة األولى
 الكتاب عبده على أنزل الذي هلل احلمد

 تباب يف الكافرين كيد وجعل نوره، وأمتَّ األحزاب وأخزى باحلق احلق أظهر

 شراب ومنه شجر، فمنه ماء، السماء من وأنزل السحاب بفضله وأجرى رمحته يدي بني بشًرى الرياح أرسل

 الكريم ههوج بنور ونعوذ واألسباب املسببات على وتعاىل تبارك حنَمده األلباب أولو فتذكر خلفة والنهار الليل جعل

 احلساب وسوء العذاب من السالمة ونسأله والعتاب املؤاخذة من

 األرباب ورب امللوك كل فوق امللك الوهاب العزيز اهلل إال إله ال أن وأشهد

 العقاب شديد التوب وقابل الذنب غافر األنساب وتوضع ساق عن ُيكشف يوم العدل احلكم

 املآب وإليه ليبلونا واحلياة املوت خلق تراب من آدم وخلق آدم من الناس خلق

 سراب إال الدنيا متاع وما فعليها، أساء ومن الثواب حسن عنده واهلل فلنفسه، صاحًلا عمل فمن

 والشباب الشيبة يف وسلم عليه اهلل صلى املعصوم التواب املستغِفر ورسوله عبده حممًدا سيدنا أن وأشهد

 واألحباب املقربني ودرة اهِلَمم، وقمة األمم، قدوة اخلطاب فصل وقوله الصواب، ورأيه الكتاب، ُخُلقه

 قورت نعله وخصف احلصري، على ونام البعري، ركب الركاب كزاد منها بالغه فكان بكنوزها، الدنيا عليه ُعرضت

 الثياب

 األكواب حوضه من براحته للمؤمنني ومأل بشفاعته، األمة وأنقذ بسنته، الدنيا أضاء

 السحاب باخلري وجرى بالبشرى الرياح هبت ما واألصحاب اآلل وعلى عليه وبارك وسلِّم صلِّ اللهم

 وطاب مثر أينع أو زرع، األرض من نبت وكلما

سار عن م احنرافايف الفرتة األخرية لريى  األمةشباب  إىلالناظر  إن-وسلمحممد صلى اهلل عليه  األعظمأمة احلبيب 

 واملسلسالت عنواألفالم بالتفاهات  األمةكثري من أبناء  والتقدم انشغلمسار الفضيلة  الرقي عن وعن مساراحلق 

انشغلوا بالدورات الكروية عن صالة اجلماعة و حلق العلم يف النوادي و املالهي و  والسماوات تراهمطاعة رب األرض 

 فنقول:ي هؤالء الشباب دلذا ننا...

 والصخب الطيش دروب عن بكم تسمو***  همتكم احلق شباب يا إخوتي يا

 يبحمتس أجر ربي يضيع ولن***  حمتسبًا احلق شباب يا أحبكم
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 الشهب على يطغى ظلمته سواد***  زمٍن يف األمر بصالح لكم أدعو

 واللعب والتهريج اللهو إىل يدعو***  ملن العقول باب تفتحوا ال أقول

 والشغب العنف طريق سلوك على***  فسقوا من شنآن جيرمنكم ال

 عاليمالت على وساروا اهلل مبنهج الشباب التزم فإذا شبابها بصالح األمة صالح أن كله اإلسالمي التاريخ بني لقد

  رشدا أمرها من هلا وسيهيئ فرجا األمة هلذه سيجعل وجل عز اهلل فإن الصحيحة اإلسالمية

 خالد بن الوليد سيف اهلل املسلول  أحفاديا 

 اجلسور طالب الغضنفر  أبيعلي بن  أحفاديا 

 عباس الصبور  وعاملها ابن األمةحرب  أحفاديا 

  واحلرامباحلالل اجلبل أعلم األمة معاذ بن  أحفاديا 

 هو أت  ونعمل ملاأعريوني األمساع لعلنا نتدارك ما فات 

 األرباب رب شرع في الشباب مكانة
 ثحبي متميزة مكانة الصاحل التقي املؤمن للشباب اإلسالم أعطىلقد :  و املها املنشود ودرها املعقود األملشباب 

 اللَُّه َصلَّى - يِّالنَِّب َعِن ُهَرْيَرَة، َأِبي َعْن ظله إال ظل ال يوم اهلل ظل يف املستظلني السبعة من السالم عليه النيب َعدََّ

 َوَرُجٌل اللَِّه، ِعَباَدِة ِفي َنَشَأ َشاٌبَو اْلَعاِدُل، اْلِإَماُم ِظلُُّه، ِإلَّا ِظلَّ َلا َيْوَم ِظلِِّه ِفي اللَُّه ُيِظلُُّهُم َسْبَعٌة:"َقاَل - َوَسلََّم َعَلْيِه

 َوَجَماٍل، َمْنِصٍب َذاُت اْمَرَأٌة َطَلَبْتُه ٌلَوَرُج َعَلْيِه، َوَتَفرََّقا َعَلْيِه اْجَتَمَعا اللَِّه ِفي َتَحابَّا َوَرُجَلاِن اْلَمَساِجِد، ِفي ُمَعلٌَّق َقْلُبُه

 َفَفاَضْت َخاِلًيا اللََّه َذَكَر َوَرُجٌل ُه،ِشَماُل ُتْنِفُق َما َيِميُنُه َتْعَلُم َلا َأْخَفاَها، ِبَصَدَقٍة َتَصدََّق َوَرُجٌل. اللََّه َأَخاُف ِإنِّي: َفَقاَل

 ( 1)"َعْيَناُه

 أصحاب قصة الكهف سورة يف لنقرأ واملهاجرون األنصار وهم واحلواريون، النقباء، هم التاريخ مر على فالشباب

 فما رفعت يستقصى وال يعد ال ما اإلسالم يف الشباب مناقب ومن" هدى وزدناهم بربهم َءامنوا فتية إنهم" الكهف

  األمةو اليكم صور مشرقة مشرفة من حياة شباب راية اإلسالم اال بسواعد الشباب 

 .باجلنة مبشرون شباب

ة جنة عالي جائزتهاوكانت ألصحابه منحها النيب األمني  والتكريم اليتمن الناظر يف لوحة الشرف  :أيها الشباب

لك ت شباب، مل ينالواقصب السبق فالعشرة املبشرين باجلنة منهم مخسة  اقد عازوالشباب  أنجد يقطوفها دانية ل

  جليلة و هاكم بيان ذلك  أعماالقدموا  إمناكال و بالرشوة  أو باحملسوبيةاملكانة 

 فدائي يف اإلسالم  أول-عنه اهلل رضي يلع اإلمام
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  التوحيد راية والذود عن احلق نصرة يف كله شبابه قضى انه يعين سنة وعشرين اهلجرة بثالثة قبل ولد  

  وعشرون سنة ثالث وحني هاجر سنني عشر أسلم حني وكان عمره الصبيان من أسلم من أول فهو

 : عنه اهلل رضي مشاهده من مشهد ولنذكر

 خرج" اخلندق" يوم كان فلما" أحدا" يشهد فلم اجلراحة، ثبتته حتى" بدر" يوم قاتل قد ود عبد بن عمرو وكان

 يبارز؟ من: قال وخيله هو خرج فلما مكانه لريى معلًما

 إىل قريش من رجل يدعوك ال اهلل عاهدت كنت إنك عمرو يا: له وقال عنه، اهلل رضي طالب أبي بن علي له فربز

 .منه أخذتها إال خلتني إحدى

 .أجل: قال

 .اإلسالم وإىل اهلل، رسول وإىل اهلل، إىل أدعوك فإني: علي له قال

 .بذلك لي حاجة ال: قال

 .النزال إىل أدعوك فإني: قال

 .أقتلك أن أحب ما فواهلل أخي بن يا مل: له قال

 .أقتلك أن أحب واهلل لكين: علي له قال

 وجتاوال، فتنازال، عنه اهلل رضي علي على أقبل ثم وجهه، وضرب فعقره فرسه عن فاقتحم ذلك عند عمرو فحمي

 .1األحزاب يوجد حيث إىل هاربة وولت اخلندق اقتحمت حتى منهزمة خيلهم وخرجت عنه، اهلل رضي علي فقتله

 هال: اخلطاب بن عمر له فقال يتهلل، ووجهه وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول حنو عنه اهلل رضي علي أقبل ثم

 منها؟ خري درع للعرب ليس فإنه درعه استلبته

 (2)أسلبه أن عمي ابن من فاستحييت بسوءته، فاتقاني ضربته: عنه اهلل رضي علي فقال

  اإلسالم يف سيفا سل من أول عنه اهلل رضي العوام بن الزبري باجلنة املبشر الشباب ومن بني

  األبطال و الكماة يهابه الذي املغوار البطل ذلك اهلل عبيد بن طلحة الشباب ومن بني

 َيْنَتِظُر َمْن َوِمْنُهْم ْحَبُهَن َقَضى َمْن َفِمْنُهْم َعَلْيِه اللََّه َعاَهُدوا َما َصَدُقوا ِرَجاٌل اْلُمْؤِمِننَي ِمَن} أحد قال اهلل تعاىل يوم صقر

 .[22: األحزاب] {َتْبِديًلا َبدَُّلوا َوَما

 :طلحة إىل يشري وهو وقال أصحابه، وجوه استقبل ثم الكرمية، اآلية هذه وسلم عليه اهلل صلى الرسول تال

 "..!!طلحة إىل فلينظر حنبه، قضى وقد األرض، على ميشي رجل إىل ينظر أن سرَّه من" 

 اهلل رسول يا هلا أنا
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 ِمَن َرُجاًل َعَشَر اْثَنْي يِف َناِحَيٍة ِفي اللََِّه َرُسوُل َكاَن النََّاُس، َوَولََّى ُأُحٍد َيْوُم َكاَن َلمََّا: َقاَل اللََِّه َعْبِد ْبِن َجاِبِر َعْن

. َأَنا: َطْلَحُة َفَقاَل" ِلْلَقْوِم؟ َمْن: "َقاَلَو اللََِّه، َرُسوُل َفاْلَتَفَت اْلُمْشِرُكوَن، َفَأْدَرَكُهْم اللََِّه، ُعَبْيِد ْبُن َطْلَحُة َوِفيِهْم اأَلْنَصاِر،

 اْلَتَفَت ُثمََّ ُقِتَل، َحتََّى َقاَتَلَف". َأْنَت: "َفَقاَل. اللََِّه َرُسوَل َيا َأَنا: اأَلْنَصاِر ِمَن َرُجٌل َفَقاَل". َأْنَت َكَما: " اللََِّه َرُسوُل َقاَل

 "ِلْلَقْوِم؟ َمْن: "َفَقاَل اْلُمْشِرُكوَن، َفِإَذا

 َيُقوُل َيَزْل َلْم ُثمََّ ُقِتَل، تََّىَح َفَقاَتَل". َأْنَت: "َفَقاَل. َأَنا: اأَلْنَصاِر ِمَن َرُجٌل َفَقاَل". َأْنَت َكَما: "َقاَل. َأَنا: َطْلَحُة َفَقاَل

 اللََِّه، ُعَبْيِد ْبُن َوَطْلَحُة اللََِّه َرُسوُل َيَبِق َحتََّى ُيْقَتَل، َحتََّى َقْبَلُه َمْن ِقَتاَل َفُيَقاِتُل اأَلْنَصاِر ِمَن َرُجٌل ِإَلْيِهْم َوَيْخُرُج َذِلَك

 َأَصاِبُعُه، َفُقِطَعْت َيُدُه ِرَبْتُض َحتََّى َعَشَر اأَلَحَد ِقَتاَل َطْلَحُة َفَقاَتَل. َأَنا: َطْلَحُة َفَقاَل" ِلْلَقْوِم؟ َمْن: "اللََِّه َرُسوُل َفَقاَل

 (2) .اْلُمْشِرِكنَي اللََُّه َردََّ ُثمََّ ،"وَنَيْنُظُر َوالنََّاُس اْلَماَلِئَكُة َلَرَفَعْتَك اللََِّه ِباْسِم ُقْلَت َلْو: " اللََِّه َرُسوُل َفَقاَل. َحسَِّ: َفَقاَل

  - عنه اهلل رضي زيد بن سعيد باجلنة املبشر ومن الشباب

 .اإلسالم ونشر الدعوة في الصحابة شباب إسهام
وغايات سامية  ألهدافعاشوا  واللعب بل اللهوالصحابة مل يعرفوا  شباب :وحاضرها ومستقبلهاشباب األمة 

يف ربوع األرض ينشرون الدعوة  نتشروااأكفهم فعلى  أروحاهم أجلها ومحلوا منمحلوا الدعوة على عواتقهم  عالية

هذا املثال اقدمه لذلك الشباب املتهور الذي حاد عن طريق  املقال وباملثال يتضح  ونورها و أشعتهاكما تنشر الشمس 

أول سفري يف اإلسالم من يعرفه  الفظاظة إنهو انتهج منهج الغلظة و احلق و التحف بلحاف الرتهيب و التخويف 

 الشباب؟منكم أيها 

 واملصارعة واألفالم والتفاهات فاذاحيفظ أمساء العيب الكرة  واللعب فهولألسف شبابنا اليوم ال يعرف إال أهل اللهو 

 !!عن اسم صحابي من الصحابة ال يعرفه  سألته

 النُُِّزوْل ف ي ُيَفك ُِّر ** َكَمْن الصُُِّعود  ف ي ُيفك ُِّر َأَوَمن

 ب الُوُصوْل َيعَيا ** احَلق ِّ  ب َغري َهَدًفا َيبَتغ ي َمْن

نه الشاب اهلمام إ باإلسالم –صلى اهلل عليه و سلم –فاتح مدينة رسول اهلل  لإلسالمأخي الشاب ها هو أول سفري 

 فاخربال يزخر بيت يف والديه، ظل يف منعًما نشأ وثراًء، ووداعة رقة قريٍش شباب أكثر من شاٌب عمري بن مصعب

 بشظف يرضى به فإذا فجأة، حياته تنقلب جمالسه، ودرة قريش، فتيان زينة العطور، من والنادر الثياب، من

 التام؟ الرضا بهذا العظيم؟ التحول هذا وحوله غريه الذي فما!! الثياب من اخلشن اجللد ويلبس العيش،
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 ذمن- أنه ذلك سريًعا، قبواًل لديه وجد حتى اليافع، الغض الشاب قلب المس إن ما الذي الدين ذلك اإلسالم، إنه

 سولهر إىل واستمع يسر، يف إليه سعى العكس، على بل عليه، ناقًما نشأ وما كراهية، ذرة لإلسالم حيمل مل -صغره

 .املسلمني بني من واحًدا نفسه أعلن ما وسرعان األرقم، أبي بن األرقم دار يف  املصطفى

 لإلسعاد  لإلميان للنور** الورى * إلنقاذ أسعى مسلٌم أنا

 اهلادي طريق عن َتَخلَِّْت ملا** بُأميت * البالء هذا ويُروُعن ي

 قبلك من جًلار إلينا ابعث أن: وسلم وصحبه آله وعلى عليه اهلل صلى اهلل رسول إىل بعثوا ثم الزَُّبْيِر ْبِن ُعْرَوَة َعْن

 لموس وصحبه آله وعلى عليه اهلل صلى اهلل رسول إليهم فبعث يتبع، أن أدنى فإنه اهلل، بكتاب الناس يدعو

 ويفشو ،[سًرا] الناس يدعو فجعل زرارة، بن أسعد على غنم بين يف فنزل الدار، عبد بين أخا عمري بن مصعب

 ياأت حتى عمري بن ومصعب هو أقبل زرارة بن أسعد إن ثم بدعائهم، مستخفون ذلك يف وهم أهله، ويكثر اإِلسالم،

 نب مصعب فبينما مستخفني، فأتوهم األرض، أهل من رهط إىل وبعثوا هنالك، فجلسوا منها، قريًبا أو  مرق بئر

 عليه، وقف حتى الرمح، ومعه ألمته، يف فأتاهم معاذ، بن سعد بهم أخرب القرآن، عليهم ويقص حيدثهم، عمري

 أراكما ال ،[إليه] ويدعوهم بالباطل ضعفاءنا يسفه الغريب الطريح الفريد الوحيد بهذا دورنا يف يأتينا عالم: فقال

 معاذ بن سعد بهم فأخرب منها، قريًبا أو مرق ببئر الثانية عادوا إنهم ثم فرجعوا، جوارنا، من بشيء هذا بعد

 تمسع فإن قوله، من امسع خالة ابن يا: قال ليًنا، منه أسعد رأى فلما األول، الوعيد دون بوعيٍد فواعدهم الثانية،

 حم} عمري بن مصعب عليهم فقرأ يقول؟ ماذا: فقال اهلل، فأجب خرًيا مسعت وإن منه، هذا يا فاردده منكًرا، منه

 وقد رجعف أعرف، ما إال أمسع وما: سعد فقال {َتْعِقُلوَن َلَعلَُّكْم َعَرِبيًّا ُقْرآًنا َجَعْلَناُه ِإنَّا( 2) اْلُمِبنِي َواْلِكَتاِب( 1)

 وأظهر اإِلسالم، إىل األشهل عبد بين فدعا قومه، إىل فرجع رجع، حتى اإِلسالم أمر يظهر ومل تعاىل، اهلل هداه

 مرأ جاء لقد به، فواهلل نأخذ منه، بأهدى فليأتنا أنثى، أو ذكر أو كبري أو صغري من فيه شك من: وقال إسالمه،

 دور من دور أول فكانت يذكر، ال من إال ودعائه، سعد إسالم عند األشهل عبد بنو فأسلمت الرقاب، فيه لتحزن

 .بأسرها أسلمت األنصار

 بن سعد إىل عمري بن مصعب فانتقل زرارة، بن أسعد على واشتدوا عمري بن مصعب أخرجوا النجار بين إن ثم

 وأسلم حمالة، ال ناس فيها أسلم إال األنصار دور من دار قل حتى يديه على[ اهلل] ويهدي يدعو يزل فلم معاذ،

 بن مصعب ورجع أمرهم، وصلح أهلها، أعز املسلمون فكان أصنامهم وكسرت اجلموح بن عمرو وأسلم أشرافهم،

 (4)، .املقرئ يدعى وكان وسلم، وصحبه آله وعلى عليه اهلل صلى اهلل رسول إىل عمري

 في الحياة العلمية الصحابة شباب إسهامات
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نتم من العلم الشرعي و العلم الذي خيدم الدين و الدنيا لألسف يا شباب نسمع كثري من الشباب أ أينيا شباب 

 !!  {املتهاون يقول )أكل ونوم يعطيك دبلوم 

ختدم دولته و  أنها إالفا دنيوية اهدأكانت  وإن والغايات شباب العامل الغربي رسم لنفسه األهداف  أنيف حني 

 حضارته اردوا الدنيا فشمروا عن سواعد اجلد جبد 

تهم مفقدموا أل-اهلل عليه وسلمصلى  –نهلوا من معني القران الكريم و من سلسبيل النيب األمني  الصحابةشباب 

 القاطع ...العلم النافع و الفهم 

 شباب به عين ما أول كان فقد لذا النور، إىل الظلمات من اهلل أنقذها وبه نهضتها، وأساس األمة دستور القرآنف

 .وتعلمه وحفظه القرآن هو وسّلم عليه اهلل صلى النيب أصحاب

 اهلل صلى النيب يأمر حتى غريهم يفوقوا ألن مدعاة - عليهم اهلل رضوان - أولئك به متتع الذي احلرص كان لقد

 - عنهم اهلل رضي - وسامل مسعود، وابن معاذ، وهم الشباب من منهم ثالثة أربعة، من القرآن باستقراء وسّلم عليه

 -اهلِل َلرسو مسعُت بعَدما أِحبَُّه أزال ال رجٌل ذاَك: فقاَل َعْمٍرو، بِن اهلِل عبِد عنَد اهلِل عبُد ُذِكَر: قاَل مسروٍق عن

 أبي ىلمو وسامٍل -بِه فبدَأ- مسعود بِن اهلِل عبِد من: أربعٍة من القرآَن استقِرئوا :"يقوُل - وسلم عليه اهلل صلى

 ( 5) مبعاٍذ؟  أو بُأَبيِّ بدأ أدري ال: قاَل". جبٍل بِن ومعاِذ كعٍب، بِن وأبىِّ ُحذيفَة،

 القرآن وعى قد بأنه - عنه اهلل رضي - ثابت بن زيد هو آخر لشاب معاذ مع - عنه اهلل رضي - أنس ويشهد

 ِمَن ُكلُُّهْم َأْرَبَعٌة: َقاَلَف َوَسلََّم؟ َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوِل َعْهِد َعَلى اْلُقْرآَن َجَمَع َمْن: ُسِئَل َأنَُّه َأَنٍس َعْن ومجعه

 . (6)". َزْيٍد َوَأُبو َثاِبٍت، ْبُن َوَزْيُد َجَبٍل، ْبُن َوُمَعاُذ َكْعٍب، ْبُن ُأَبيُّ: اأَلْنَصاِر

 الركبان يتلقى فكان القرآن، تلقي على حريصًا الصحابة صغار من وهو - عنه اهلل رضي - سلمة بن عمرو وكان

 َة،َسَلَم ْبِن َعْمِرو َعْن روايته من لذلك ولنستمع إلمامتهم، ذلك وأهَّله أمجع، قومه فاق حتى ويستقرئهم ويسأهلم

 ِمْنُهْم، َفَأْدُنو ،- َوَسلََّم َلْيِهَع اللَُّه َصلَّى - النَِّبيِّ ِعْنِد ِمْن َراِجِعنَي ِبَنا َيُمرُّوَن الرُّْكَباُن َفَكاَن َحاِضٍر َعَلى ُكنَّا:َقاَل

 َيْأِتيِه، الرَُّجُل َجَعَل ِتَحْت،ُف َفَلمَّا َمكََّة، َفْتَح ِبِإْسَلاِمِهْم َيْنَتِظُروَن النَّاُس َوَكاَن: َقاَل. ُقْرآًنا َحِفْظُت َحتَّى َفَأْسَمُع،

 َرُسوُل َقاَل: َقاَل َرَجَع، َفَلمَّا. َقْوِمِه اِمِبِإْسَل َأِبي َفاْنَطَلَق ِبِإْسَلاِمِهْم، َوِجْئُتَك ُفَلاٍن، َبِني َواِفُد َأَنا !اللَِّه َرُسوَل َيا: َفَيُقوُل

. َعِظيٍم ِحَواٍء: الدَّْوَرِقيُّ َقاَل .ِحَواٍء َلَعَلى َوَأَنا َفَنَظُروا: َقاَل". ُقْرآًنا َأْكَثَرُكْم َقدُِّموا: "- َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى - اللَِّه

 ُبْرَدٌة َوَعَليَّ ِبِهْم، َفَصلَّْيُت ،ُغَلاٌم َوَأَنا َفَقدَُّموِني ِمنِّي، ُقْرآًنا َأْكَثَر َأَحًدا ِفيِهْم َوَجُدوا َفَما: َوَقاَلا ِحَواٍء،: َهاِشٍم َأُبو َوَقاَل

 (7). َقاِرِئُكْم اْسَت َعنَّا َغطُّوا: يٌَّةَدْهِر َعُجوٌز َلَنا َتُقوُل َصلَّْيَنا َفَلمَّا َعْوَرِتي، َفَتْبُدو َسَجْدُت، َأْو َرَكْعُت ِإَذا َفُكْنُت ِلي،

 .ولكم لي اهلل وأستغفر قولي أقول
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 الثانية الخطبة
 حممد سيدنا أمة من جعلتنا أن احلمد ولك واإلميان اإلسالم نعمة على احلمد لك اللهم... العاملني رب هلل احلمد

 ....والسالم الصالة عليه

 :بعد أما

 شباب الصحابة في الحياة السياسية و العسكرية إسهامات
 احلضارة وبينت اإلسالم وبسواعدهم نشرأكتافهم  والعسكرية فعلىللشباب دورا بارزا يف احلياة السياسية  ولقد كان

يكرر دائما و ينب دور الشباب قد مكن  وهو الذي–صلى اهلل عليه وسلم  –الفاضلة فالنيب  ونشأة املدينةاإلسالمية 

 كل على حسب ختصصه و كل على حسب قدرته   األدوارهلم و وزع عليهم 

 اجليش  قيادة-عنهمارضي اهلل  –بن زيد  أسامةفها هو صلى اهلل عليه وسلم يقلد 

 - هماعن اهلل رضي - زيد بن أسامة وسّلم عليه اهلل صلى توليته األمر هذا فيها يتجلى اليت املواقف هذه أعظم ومن

 .الشباب عن فضاًل األشاوس الرجال بها ينوء عظيمة صعبة مهمة

 الروم غزو يف املسلمني جيش قائد زيد بن أسامة

 اسم ىعل سر أسامة، يا: »له وقال الشام، يف الروم لغزو املتوجه املسلمني جيش قيادة -سنَِّه صغر على- النيب والََّه

 ُأْبَنى أهل ىعل صباًحا فأغر اجليش، هذا على وليتك فقد اخليل، فأوطئهم أبيك، مقتل إىل تنتهي حتى وبركته اهلل

 العيون وقدم األدالء، معك وخذ فيهم، اللبث فأقلل اهلل أظفرك فإن اخلرب، تسبق السري وأسرع عليهم، وحرق

 على الصحابة بعض اعرتض وقد. «اهلل اسم على امض: »قال ثم اللواء، ألسامة الرسول عقد ثم. «والطالئع أمامك

 لىع عصب وقد فخرج شديًدا، غضًبا غضب بذلك، اهلل رسول علم وملا األولني، املهاجرين على الغالم هذا استعمال

 مقالة فما الناس، أيها يا بعد، أما: »قال ثم عليه، وأثنى اهلل فحمد املنرب صعد ثم قطيفة وعليه عصابة رأسه

 قبله، من اهأب إمارتي يف طعنتم لقد أسامة إمارتي يف طعنتم لئن واهلل زيد؟ بن أسامة تأمريي يف بعضكم عن بلغتين

 ملن هذا وإن إليََّ، الناس أحب ملن كان وإن لإلمارة، خلليق بعده من ابنه وإن خلليًقا، لإلمارة كان إن اهلل وايم

  (8«.)خياركم من فإنه خرًيا؛ به فاستوصوا خري، لكل ملخيالن وإنهما إليََّ، الناس أحب

 يا شباب :

 ونوِّاًرا رحياًنا الصخر وفج ِّروا** ومضماًرا * خياًل لكم فإن سريوا

 وأبصاًرا آذاًنا ُنْره ف فنحن** وانطلقوا * اهلل بركات على سريوا

 وعماًرا شرحبياًل نسينا فقد** سلفت * لنا بأيام وذك ِّرونا
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 اخًماش امسه يبقى ولذلك اهلند؛ يف إسالمية دولة أول مؤسس الثقفي القاسم بن حممد هو ـ:اإلسالم يف فاتح أصغر

 أمارات ليهع بدت.  واملسلمني اإلسالم، خلدمة املطامح بعيدة نفًسا جنبيه بني اهلل أودع. األبطال الفاحتني سجل يف

 اأمرًي يعينه الثقفي يوسف بن احلجاج جعل مما أظفاره؛ نعومة منذ احلرب يف التدبري وحسن والشجاعة النجابة

 العدل ويف والتدبري، التفكري يف امليزان راجح القاسم بن حممد وكان عاًما، 17 يتجاوز مل وهو السند ثغر على

 بذلك له شهد ولقد والبطولة، الفروسية يف مداه يبلغون يكادون ال وهم األبطال، من بكثري قورن إذا والكرم،

 لرفيع،ا بالتواضع يتصف وكان. شديًدا تعلًقا به فتعلقوا ومساحته، بعدالته اهلنود سحر وقد واألعداء، األصدقاء

 إال ًراأم يقطع يكن مل ولكنه واملباهاة، الزهو إىل معهم نفسه جتنح فلم وقدًرا، سنًَّا أباه يكرب من جيشه يف فكان

 دبال حنو اجته. ميسرة مبسطة اإلسالمية الثقافة نشر على وعمل يغزوه، مكان كل يف املساجد َبَنى مبشورتهم،

 استعدو وأعالمه خبيوله اجليش فخندق الديبل، إىل زحف ثم سنتني، ملدة مدينة بعد مدينة بفتح فبدأ السند،

 للحق النصر وكان هـ،22 سنة مصريية معركة يف اإلقليم، حاكم ”داهر الراجة“ امللك بقيادة السندي اجليش ملقاتلة

 واستمر. لمنياملس أيدي يف السندية العاصمة وسقطت امليدان، يف السند ملك وُقتل املسلمون، انتصر فقد الباطل، على

 سلطانه طبس يف فنجح املشركة، الوثنية من ليطهرها السند بالد أجزاء لبقية فتوحاته يف الثقفي القاسم بن حممد

 وانتهت اب،البنج إقليم جنوب يف ملتان إىل فتوحاته وامتدت باكستان، يف الديبل مدينة وفتح السند، إقليم على

 علم عليها فرفرف الشمال، ناحية من القاسم بن حممد إليه وصل ما أقصى وهي امللقان، عند هـ26 سنة فتوحاته

 ( احاليًَّ باكستان) والبنجاب السند بالد يف إسالمية دولة أول قامت وبذلك النور، إىل الظلمات من وخرجت اإلسالم

 ...................................الدعاء 


